1

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hřiměždice konaného dne 29.5.2018
od 20:00 hod. v zasedací místnosti OÚ čp. 46.
Č.j. 2/18
Přítomni: Novák Jiří, Junková Marie, Pinkas Martin, Červinka Miroslav, ing. Dragoun Jiří,
Fuhrmannová Zuzana, Vacek Josef.
Omluven: Sedláček Jan, Junek Pavel.
Program zasedání - 1. Zahájení – organizační záležitosti
2. Kontrola usnesení
3. Rozpočtová opatření
4. Závěrečný účet obce na rok 2017
5. Účetní závěrka obce za rok 2017
6. Žádosti občanů
7. Žádosti organizací
8. Různé
9. Diskuse
10. Závěr
1/ Zasedání ZO bylo zahájeno starostou ve 20:00 hod., přivítáním přítomných, přečtením
programu a návrhem na ověřovatele zápisu p. Martina Pinkase a Miroslava Červinku.
Navržený program zasedání byl přijat bez připomínek, ověřovatelé také.
Hlasování – pro: 7
proti: 0
zdržel se hlasování: 0
2/ Kontrola usnesení – ZO bere na vědomí.
3/ Rozpočtová opatření - a) č.2/2018 – navýšení výdajů o 10.749,-Kč
Vyvěšeno na úřední desce od 26.3.2018.
b) č.3/2018 – navýšení příjmů o 48.630,-Kč a navýšení výdajů o
9.705,-Kč. Vyvěšeno na úřední desce od 17.4.2018.
c) č.4/2018 – navýšení příjmů o 12.500,-Kč. Vyvěšeno na úřední
desce od 14.5.2018.
Starosta informoval a zdůvodnil přítomným zastupitelům jednotlivá RO provedená
v jeho pravomoci. ZO berou na vědomí RO č.2/2018, RO č.3/2018 a RO č.4/2018.
RO jsou nedílnou součástí tohoto zápisu.
4/ Závěrečný účet obce za rok 2017 – ZO projednali Závěrečný účet Obce Hřiměždice
za rok 2017 včetně Zprávy o výsledku hospodaření obce za rok 2017, provedené pracovníky kontrolního odboru KÚ SK Praha. Projednání Závěrečného účtu obce se
uzavírá s vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením bez výhrad.
Závěrečný účet Obce Hřiměždice za rok 2017 byl zveřejněn na úřední i elektronické
desce od 11.5.2018 do 29.5.2018.
Hlasování – pro: 7
proti: 0
zdržel se hlasování: 0
5/ Účetní závěrka Obce Hřiměždice za rok 2017 – ZO projednali a schválili.
Hlasování – pro: 7
proti: 0
zdržel se hlasování: 0
6/ Žádosti občanů – a) Mil.Kalaš – žádost o odprodej pozemku pod budovou čp.15,
31m2, parc.č.st. 379 v k.ú. Hřiměždice.
ZO hlasováním schvaluje prodej 31m2 pozemku parc.č.st.379 v k.ú.Hřiměždice za
300,-Kč/m2. Záměr obce o prodeji pozemku byl zveřejněn na úřední i elektronické desce
od 7.5.2018 do 29.5.2018.
Hlasování – pro: 7
proti: 0
zdržel se hlasování: 0
b) Vl.Sirotek – žádost o příspěvek na domácí ČOV.
ZO schvalují a souhlasí. V žádosti byly splněny veškeré požadavky z Vyhlášky č.1/2016.
Hlasování – pro: 7
proti: 0
zdržel se hlasování: 0
c) Vl.Reischl – žádost o příspěvek na domácí ČOV.
ZO neschvalují poskytnout příspěvek, neboť žadatel nesplňuje požadavky z Vyhlášky
č.1/2016.
Hlasování – pro: 0
proti: 7
zdržel se hlasování: 0
d) H.Požárová – umístění plovoucího zařízení pro rekr.účely v lokalitě
Na Kovárně, LB říč.km 126,5 parc.č.406/3 a 1017.
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ZO schvalují a souhlasí.
Hlasování – pro: 7
proti: 0
zdržel se hlasování: 0
e) P.Fuhrmann – souhlas se stavbou kanal.přípojky pro odvod splaškové
vody z plánované sýrárny do stávající jímky parc.č.st.49/4.
ZO schvalují a souhlasí.
Hlasování – pro: 6
proti: 0
zdržel se hlasování: 1
f) E. Bielec – žádost o odkoupení části obecních pozemků parc.č. 447/96
a 447/4 v k.ú. Hřiměždice.
ZO rozhodli provést místní šetření komisí ve složení: Novák, Junková, Vacek a Pinkas.
Na příštím zasedání bude podána zpráva.
g) J.Hron - žádost o odkoupení části obec. pozemku parc.č.417/1 v k.ú. Vestec
u Hřiměždice z důvodu vybudování plastové jímky.
ZO rozhodli provést místní šetření komisí ve složení: Novák, Junková, Vacek a Pinkas.
Na příštím zasedání bude podána zpráva.
h) J.Veselá – žádost o koupi poz. parc.č.68/10 v k.ú.Vestec u Hřiměždic.
ZO rozhodli provést místní šetření komisí ve složení: Novák, Junková, Vacek a Pinkas.
Na příštím zasedání bude podána zpráva.
i) J.Krotilová – žádost o snížení platby stočného za syna Vojtěcha z důvodu
dlouhodobé nepřítomnosti v místě trvalého pobytu.
ZO situaci posoudili a hlasováním rozhodli o snížení poplatku o 50% tj. 45,-Kč/měsíc
od 1.7.2018.
Hlasování – pro: 4
proti: 3
zdržel se hlasování: 0
j) J.Bartůněk – žádost o případné pokácení vzrostlé jedle na obec.pozemku
parc.č.68/11 v k.ú.Vestec u Hřiměždic. Strom má proschlé
větve a jsou obavy z jeho pádu.
ZO rozhodli provést místní šetření komisí ve složení: Novák, Junková, Vacek a Pinkas.
Na příštím zasedání bude podána zpráva.
k) J.Krejčík – žádost o vyjádření na vybudování přípojky kanalizace na poz.
parc.č.269/1 v k.ú.Hřiměždice.
V zájmu obce je, aby na ČOV byly napojeny další nemovitosti. Je třeba postupovat dle
platné legislativy. V současné době nejsou na pozemku parc.č.269/1 žádné nemovitosti
a obci nebyla předložena žádná projektová dokumentace stavby, která by měla být na
stávající ČOV připojena. Z tohoto důvodu je zatím bezpředmětné přípojku přes komunikaci budovat.
ZO bere na vědomí.
l) O.Kocourková – žádost o souhlas s vybudováním domovní ČOV – EKOCIS
s vyústěním do vsaku na poz.parc.č.st.97 a 92/6 v k.ú.
Hřiměždice, souhlas souseda p.Požára.
ZO hlasováním rozhodli schválit stavbu domovní ČOV.
Hlasování – pro: 6
proti: 0
zdržel se hlasování: 1
7/ Žádosti organizací – a) SDH Hřiměždice – žádost o příspěvek na Den dětí.
ZO hlasováním rozhodli přispět částkou 3000,-Kč.
Hlasování – pro: 7
proti: 0
zdržel se hlasování: 0
b) High Jumping z.s. – žádost o řešení kritického stavu mola v lomu. Zkorodovanou konstrukci je třeba vyměnit nebo zpevnit.
ZO rozhodli prozatím na molo upevnit řetězy s výstražným označením „Zákaz vstupu
- Narušená statika mola. Bude osloven statik, aby posoudil stav a rozhodl o dalším
postupu opravy.
c) Linka bezpečí – žádost o podporu.
ZO hlasováním rozhodli přispět částkou 500,-Kč.
Hlasování – pro: 6
proti: 0
zdržel se hlasování: 1
d) Svazek obcí Dobříšska a Novoknínska – Závěrečný účet a účetní závěrka
za rok 2017.
ZO bere na vědomí.
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8/ Různé – a) Stavební záležitosti v počtu 15 ks. ZO bere na vědomí.
b) Jmenování pověřence ochrany osobních údajů – prostřednictvím Svazku
obcí Dobříšska a Novoknínska
Zastupitelstvo obce Hřiměždice schvaluje jmenování Pověřence ochrany osobních
údajů (Data Protection Officer – DPO), ve smyslu ust.čl.37 Nařízení Evropského
parlamentu a Rady (EU) č.2016/679, obce a to Bc. Ivu Petřinovou narozenou dne
25.5.2018. Funkce pověřence bude zpoplatněna do června 2019 částkou 500,-Kč/
měsíc a s p. Petřinovou bude uzavřena dohoda o pracovní činnosti.
Hlasování – pro: 7
proti: 0
zdržel se hlasování: 0
c) Obecně závazná vyhláška obce č.1/2018 o nočním klidu
ZO schvalují a souhlasí s obecně závaznou vyhláškou obce č.1/2018 o nočním klidu.
Hlasování – pro: 7
proti: 0
zdržel se hlasování: 0
d) Stanovení počtu členů zastupitelstva obce na volební období 2018 – 2022.
ZO hlasováním schválili počet devíti členů zastupitelstva pro období 2018-2022.
Hlasování – pro: 7
proti: 0
zdržel se hlasování: 0
e) Výměna oken na domě čp.56 – na základě poptávky došlo osm nabídek,
z nichž ZO vybralo čtyři firmy, které budou osloveny k zaměření a k
podání nabídek dle skutečného stavu.
f) Oznámení o existenci umístění značky geodetického bodu (základního
bodového pole) na poz.parc.č.967/2 v k.ú.Hřiměždice.
ZO bere na vědomí.
g) Nový územní plán obce – skončila lhůta podání připomínek a pro vyjádření
dotčených orgánů. MěÚ Dobříš – ing.Radim Weber vše odeslal na KÚ SK
Praha a běží 30 denní lhůta na stanovisko nadřazeného orgánu s ohledem
na koordinaci území.
ZO bere na vědomí.
7/ Diskuse – 17.6.2018 koncert ZUŠ Sedlčany v kostele, návrh k přesunutí sochy sv.Jana
Nepomuckého, doplnění dopravního značení, rozbité víko u kontejneru u
hřbitova.
8/ Závěr

Zapsal:…………………………….
Kokštejnová Zdeňka

Schválil:…………………………….
Jiří Novák

Ověřili:………………………………………..
Martin Pinkas, Miroslav Červinka
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Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Hřiměždice dne 29.5.2018.
Čj. 2/18
1. ZO schvalují a souhlasí s navrženým programem.
ZO schvalují ověřovatele zápisu – M. Pinkase a M.Červinku.
2. ZO bere na vědomí kontrolu usnesení.
3. ZO bere na vědomí RO č.2/2018 - a)
ZO bere na vědomí RO č.3/2018 – b)
ZO bere na vědomí RO č.4/2018 – c)
4. ZO schvalují a souhlasí se Závěrečným účtem obce za r.2017 bez výhrad.
5. ZO schvalují a souhlasí s účetní závěrkou obce za rok 2017.
6. ZO schvalují a souhlasí s prodejem 31m2 pozemku – a)
ZO schvalují a souhlasí s příspěvkem na domácí ČOV - b)
ZO neschvalují a nesouhlasí příspěvkem na domácí ČOV - c)
ZO schvalují a souhlasí s umístěním plovoucího zařízení - d)
ZO schvalují a souhlasí se stavbou kanal.přípojky – e)
ZO provede místní šetření – f)
ZO provede místní šetření – g)
ZO provede místní šetření – h)
ZO schvalují a souhlasí s 50% snížením poplatku od 1.7.2018 – i)
ZO provede místní šetření – j)
ZO bere na vědomí. Zřízení přípojky je zatím bezpředmětné – k)
ZO schvalují a souhlasí se stavbou domácí ČOV – l)
7. ZO schvalují a souhlasí s příspěvkem na Den dětí – a)
ZO bere na vědomí a požadují označit molo výstražným označením – b)
ZO schvalují a souhlasí s příspěvkem pro Linku bezpečí – c)
ZO bere na vědomí Závěrečný účet a účetní závěrku SODN – d)
8. ZO bere na vědomí stavební záležitosti – a)
ZO schvalují a souhlasí s Pověřencem ochrany osobních údajů – b)
ZO schvalují a souhlasí s Obecně závaznou vyhláškou č.1/2018 o nočním klidu – c)
ZO schvalují a souhlasí s počtem členů zastupitelstva – d)
ZO bere na vědomí nabídky na výměnu oken – e)
ZO bere na vědomí umístění značky geodetického bodu – f)
ZO bere na vědomí odeslání nového ÚP obce na KÚ SK Praha – g)

Ověřili:………………………………………..
Martin Pinkas, Miroslav Červinka

Schválil:…………………………
Jiří Novák

