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Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hřiměždice konaného dne 13.11.2018
od 20:00 hod. v zasedací místnosti OÚ čp. 46.
Č.j. 5/18
Přítomni: Novák Jiří, Junková Marie, Pinkas Martin, Červinka Miroslav, Sedláček Jan,
Vacek Josef, Fuhrmannová Zuzana, Vacek Ondřej ing., Dragoun Jiří ing..
Program zasedání - 1. Zahájení – organizační záležitosti
2. Kontrola usnesení
3. Rozpočtová opatření
4. Návrh rozpočtu na rok 2019
5. Žádosti občanů
6. Žádosti organizací
7. Různé
8. Diskuse
9. Závěr
1/ Zasedání ZO bylo zahájeno starostou ve 20:00 hod., přivítáním přítomných, přečtením
programu, návrhem na ověřovatele zápisu p. J.Sedláčka a M.Červinku a zapisovatelku pí.
Z. Kokštejnovou.
Navržený program zasedání byl přijat bez připomínek, ověřovatelé a zapisovatelka také.
Hlasování – pro: 9
proti: 0
zdržel se hlasování: 0
2/ Kontrola usnesení – byla provedena výměna oken na budově čp.56.
ZO bere na vědomí.
3/ Rozpočtová opatření – a) RO č.5/2018 navýšení příjmů o 160.000,-Kč a navýšení výdajů
o 20.000,-Kč. Vyvěšeno na úřední desce dne 11.9.2018.
b) RO č.6/2018 navýšení příjmů o 152.000,-Kč a navýšení výdajů
o 4.408,-Kč. Vyvěšeno na úřední desce dne 17.10.2018.
c) RO č.7/2018 navýšení příjmů o 8.000,-Kč a navýšení výdajů
o 9.111,-Kč. Vyvěšeno na úřední desce dne 12.11.2018.
Starosta informoval a zdůvodnil zastupitelům jednotlivá rozpočtová opatření provedena v
jeho pravomoci.
ZO berou na vědomí RO č.5/2018, RO č.6/2018 a RO č.7/2018. RO jsou nedílnou součástí
tohoto zápisu.
d) RO č.8/2018 navýšení výdajů o 250.000,-Kč.
ZO projednali a hlasováním schválili rozpočtové opatření č. 8/2018 - navýšení výdajů o
250.000,-Kč – výměna oken na bytovém hosp. RO č.8/2018 je nedílnou součástí tohoto
zápisu.
Hlasování – pro: 9
proti: 0
zdržel se hlasování: 0
4/ Návrh rozpočtu obce Hřiměždice na rok 2019 – ZO se seznámili a projednali jednotlivé
položky přebytkového návrhu rozpočtu obce na rok 2019 s příjmy ve výši 6.605.154 Kč
a výdaji ve výši 6.505.154,-Kč.
ZO bere na vědomí.
5/ Žádosti občanů – a) J.Hron – žádost o povolení práva stavby domácí ČOV se vsakovacím
objektem pro nemovitost na pozemku parc.č. st.33 Vestec u Hřiměždic
p. 34 na pozemcích obce parc.č.62/2 (potrubí) a 417/1 (ČOV a vsak.
objekt) v k.ú.Vestec u Hřiměždic dle předložené dokumentace.
Záměr obce o zřízení práva stavby zveřejněn na úřední desce i v elektronické podobě od
14.9.2018 do 13.11.2018. ZO schvalují a souhlasí.
Hlasování – pro: 9
proti: 0
zdržel se hlasování: 0
b) J. Masopust – žádost o zaměření skutečného stavu pozemků místní
komunikace u čp. 35 a celkové dořešení směny pozemků.
ZO schvalují a souhlasí. Bude objednán geodet k zaměření.
Hlasování – pro: 9
proti: 0
zdržel se hlasování: 0
c) P. Sůsa – žádost o zaměření části hranice lesní cesty parc.č.416 v k.ú.
Vestec u Hřiměždic. Provést vyčištění náletů dřevin v době vegetačního
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klidu, aby cesta sloužila svému účelu.
ZO schvalují a souhlasí. Bude objednán geodet k zaměření.
Hlasování – pro: 9
proti: 0
zdržel se hlasování: 0
6/ Žádosti organizací – a) ing.J. Šlechta – návrh pasportu místních komunikací
ZO byli seznámeni s návrhem a berou na vědomí.
b) Vrtané studny Vlk – ohlášení provedení průzkumných vrtů v hloubce do 30m.
Hřiměždice parc. č. st. 104 – vlastník D. Formáčková
Hřiměždice parc. č. 69/63, st.111 – vlastník J. Nechvátalová
Hřiměždice parc. č. 69/6 – vlastník J. Chvátalová
Hřiměždice parc. č. 69/75 – vlastník Vl. Vacek
ZO bere na vědomí.
c) Česká telekomunikační infrastruktura a.s. – žádost o schválení Smlouvy o umístění
veřejné komunikační sítě – komunikační vedení a zařízení v objektu čp.68.
ZO schvalují a souhlasí.
Hlasování – pro: 9
proti: 0
zdržel se hlasování: 0
d) Sociální fond Brdy - Vltava – žádost o poskytnutí dotace na rok 2018 ve výši
22.795,-Kč. Částka bude využita na zajištění sociálních služeb v regionu.
ZO schvalují a souhlasí.
Hlasování – pro: 9 proti: 0
zdržel se hlasování: 0
e) VHS Dobříš – schválení kalkulace cen vodného a stočného pro rok 2019.
ZO schvalují a souhlasí.
Hlasování – pro: 9 proti: 0
zdržel se hlasování: 0
f) Cihelka Elektromontáže – žádost o vyjádření ke stavbě Háje – výměna SR pro parc.
č.49/4, IV-12-6023580 v obci Hřiměždice, k.ú. Hřiměždice a schválení smlouvy o
smlouvě budoucí a dohody o umístění stavby č. Háje výměna SR pro parc.č.49/4IV-12-6023580/VB/1. Jedná se o demontáž stávající rozpojující skříně ve zděném
pilíři na poz. parc. č. 923 a nahrazení novou rozpojovací skříní v plastovém pilíři.
ZO schvalují a souhlasí.
Hlasování – pro: 8
proti: 0
zdržel se hlasování: 1
g) Městský úřad Dobříš – pro účely pořizování územního plánu je třeba zvolit, nebo
potvrdit určeného zastupitele.
ZO potvrzuje určeného zastupitele pro právě pořizovanou územně plánovací
dokumentaci na toto volební období paní Marii Junkovou.
Hlasování – pro: 8
proti: 0
zdržel se hlasování: 1
7/ Různé – a) Stavební záležitosti v počtu 7 ks. ZO bere na vědomí.
b) Revize komínů na domě čp.56 - bude nutná oprava komínů.
ZO bere na vědomí.
8/ Diskuse – výroba dřevěných betlémů, veřejné osvětlení – doplnění světla, zásobování
vodou, nákup přímotopů, smlouva pro skoky do vody, pozemek v Záběhlicích –
nerozšiřovat plochu v ÚP.
9/ Závěr

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

Schválil:………………….…………….

Jiří Novák, starosta obce

Ověřili:………………………………………..
Jan Sedláček, Miroslav Červinka
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Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Hřiměždice dne 13.11.2018.
Čj. 5/18
1. ZO schvalují a souhlasí s navrženým programem.
ZO schvalují ověřovatele zápisu – J. Sedláčka a M. Červinku.
ZO schvaluje zapisovatelku – Z. Kokštejnovou.
2. ZO bere na vědomí kontrolu usnesení.
3. ZO bere na vědomí RO č.5/2018– a)
ZO bere na vědomí RO č.6/2018 – b)
ZO bere na vědomí RO č.7/2018 – c)
ZO schvalují a souhlasí s RO č.8/2018 navýšení výdajů o 250.000,-Kč – d)
4. ZO bere na vědomí návrh rozpočtu obce na rok 2019.
5. ZO schvalují a souhlasí se stavbou domácí ČOV – a)
ZO schvalují a souhlasí s dořešením a směnou pozemků – b)
ZO schvalují a souhlasí se zaměřením lesní cesty a vyčištěním – c)
6. ZO bere na vědomí návrh pasportu místních komunikací – a)
ZO bere na vědomí provedení průzkumných vrtů – b)
ZO schvalují a souhlasí se smlouvou o umístění veřejné komunikační sítě – c)
ZO schvalují a souhlasí s dotací pro Sociální fond Brdy - Vltava – d)
ZO schvalují a souhlasí s kalkulací cen vodného a stočného pro rok 2019 – e)
ZO schvalují a souhlasí se smlouvou o smlouvě budoucí – f)
ZO schvalují a souhlasí s určeným zastupitelem pro právě pořizovanou územně
plánovací dokumentaci na toto volební období bude paní Marie Junková – g)
7. ZO bere na vědomí stavební záležitosti – a)
ZO bere na vědomí opravu komínů - b)

Ověřili:………………………………………..
Jan Sedláček, Miroslav Červinka

Schválil:…………………………
Jiří Novák

