ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
HROMNICE

ZÁPIS
ze zasedání Zastupitelstva obce
č. 2/2019
Datum konání:

10.06.2019

Hodina:

18:00 hod.

Místo konání:

KD Kostelec

Body jednání
1. Zahájení a schválení programu zasedání ZO
2. Ověření zápisu z minulého zasedání
3. Kontrola usnesení
4. Změny v majetku obce – pozemky, nájemní vztahy, koupě, prodej a smlouvy, věcná břemena a VŘ
4.1.
Prodej části pozemku p.č. 71/24, 71/8, 91/11, 91/28,91/29 a st. 41 v k.ú. Kostelec
4.2.
Odkup pozemku p.č. 2723/7 a 2717/4 v k.ú. Hromnice
4.3.
Pronájem části pozemku p.č. 88/19 v k.ú. Planá
4.4.
Prodej části pozemků p.č. 2221 a a 1932/7 v k.ú. Žichlice
4.5.
Prodej části pozemku p.č. 2635/1 v k.ú. Hromnice
4.6.
Prodej pozemků p.č. 1633/2 a st. 68 v k.ú. Žichlice
Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení VB – služebnosti k pozemkům p.č. 2806,
4.7.
2768,2718,2719 a 756/29 v k.ú. Hromnice
Bezúplatný převod pozemků p.č. 1816/26, 1816/27 a 1816/50 v k.ú. Hromnice do majetku
4.8.
obce
Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene k pozemku p.č. 474/2 v k.ú.
4.9.
Kaceřov
5. Obecní budovy
6. Infrastruktura obce, VO
6.1.
Projektová dokumentace na MK do Třešňovky
7. Investiční záměry a přípravy
8. Správa obce, lesy
8.1.
Příspěvek na stravování
8.2.
Výpověď z Mikroregionu Dolní Střela a MAS Světovina
8.3.
Nákup sekačky a malého vozu
9. Základní škola a mateřská škola
10. Místní spolky, žádosti, příspěvky
11. Zásahové družstvo obce Hromnice
12. Rozpočet, rozpočtová opatření, rozbory hospodaření, inventarizace majetku, jeho nákup a prodej
12.1.
Rozpočtové opatření č. 2
12.2.
Účetní závěrka obce za rok 2018
12.3.
Závěrečný účet obce za rok 2018
13. Občanské záležitosti, žádosti, DČOV
14. Různé
15. Projednání požadavků a připomínek členů ZO a občanů
16. Diskuze
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PRŮBĚH ZASEDÁNÍ
Bod č. 1
Zahájení a schválení programu zasedání ZO
1.1.

Jednání ZO zahájil a řídil starosta
Konstatoval, že Zastupitelstvo obce je usnášení schopné, členů 14
přítomni: Brož, Brožová, Fencl, Zuska, Václavík, Štrunc, Cízl, Weinfurter,
Mukenšnábl, Fajfrlíková, Štefl, Košák, Závada, Engelthaler
Omluveni: Rýdl
Starosta upozornil, že veškeré dnes projednávané body jednání, byly podrobně
projednány na pracovní schůzce zastupitelů dne 3.6.2019.

1.2.

Schválení programu ZO
Program oproti pozvánce je doplněn body 4.9., 8.2. a 8.3.
Usnesení č.:

1-2-2018

ZO schvaluje program dnešního jednání.
pro: 14

zdržel se: 0

proti: 0

Bod č. 2
Ověření zápisu z minulého zasedání a jmenování ověřitelů
2.1.

Ověření zápisu z minulého zasedání
Zápis z minulého zasedání ověřili p. Václavík a p. Košák

2.2.

Jmenování ověřovatelů dnešního zápisu
Ověřovateli dnešního zápisu byli jmenováni p. Cízl a p. Štefl
pro:

proti: 0

zdržel se: 0

Bod č. 3
Kontrola usnesení
P. Brož seznámil ZO s kontrolou plnění úkolů dle Přílohy č. 1 – ÚKOLY splněny kromě bodu 7-12019.
Bod č. 4
4.1. Prodej části pozemku p.č. 71/24, 71/8, 91/11, 91/28,91/29 a st. 41 v k.ú. Kostelec
P.Brož informoval ZO ohledně žádosti o prodej části pozemků parcelní číslo 71/24 a stavební 41, kdy
došlo dle GP sloučením písmen e,f, g, h, i z pozemků 71/8, 71/24, 91/11,91/28 dle dělení GP č. o
výměře 97m2 a nově vzniklý pozemek p.č. stavební 41 o výměře 20 m2 v k.ú. Kostelec p. Janě
Červenkové z Kostelce čp. 15 dle zn. posudku č. 1326-24/2019 za cenu 16.500,- Kč, z důvodu zaplocení
obecního pozemku a umístění černé stavby garáže. /Viz Příloha č.2/.
Usnesení č.:

2-2-2019
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ZO schvaluje prodej pozemků p.č. 71/24 a st. 41 v k.ú. Kostelec dle dělení GP p. Janě Červenkové
z Kostelce čp. 15.
pro:

14

proti:

Úkol pro:MB

4.2.

0

zdržel se:

0

Uzavřít Kupní smlouvu na pozemky p.č.71/24 a st. 41
v k.ú. Kostelec s p. Janou Červenkovou..
Termín: ZO č. 3.2018

Úkol 01-2
-2019:

Odkup pozemku p.č. 2723/7 a 2717/4 v k.ú. Hromnice

P.Brož informoval ZO ohledně odkupu pozemků p.č. 2723/7 o výměře 298m2 a p.č. 2717/4 o výměře
43 m2 dle dělení GP č. 630-26/2019 v k.ú. Hromnice od p. Tomáše Hauznera z Hromnice ve výši 7,Kč za 1m2 celkem za 2.387,- Kč, z důvodu vybudování 2 m šířky po celé délce MK pro uložení sítí,
kdy nový asfalt zůstane v MK nedotčen./Viz Příloha č.3/.
Usnesení č.:

3-2-2019

ZO schvaluje ZO odkup
cenu 2.387,- Kč.
pro:

14

pozemků p.č. 2723/7 a 2717/4 v k.ú. Hromnice od p. Tomáše Hauznera za
proti:

Úkol pro:MB

0

zdržel se:

0

Uzavřít Kupní smlouvu k pozemkům p.č. 2723/7 a 2717/4
v k.ú. Hromnice s p.Tomášem Hauznerem z Hromnice.
Termín: ZO č. 3.2019

Úkol 02-2
-2019:

4.3. Pronájem části pozemků p.č. 88/19 v k.ú. Planá
P.Brož informoval ZO ohledně žádosti o pronájmu části pozemku p.č. 88/19 o výměře 2x cca 40 m2
v k.ú. Planá za cenu 320,- Kč ročně pro manžele Blechovi a pro p. Bártu. /Viz. Příloha č. 4/.
Usnesení č.:

4-2-2019

ZO schvaluje pronájem dvou částí pozemku p.č. 88/19 v k.ú. Planá (jeden pozemek cca 40 m2 za
320,- Kč ročně ) manželům Blechovým a p. Bártovi.
pro:

14

proti:

0

zdržel se:

0

Uzavřít Nájemní smlouvu na část pozemku p.č.88/19 a
Úkol 03-2
Úkol pro:MB
v k.ú. Planá s p. manželi Blechovými a p. Bártou.
-2019:
Termín:Zo č. 3.2019
4.4. Prodej části pozemků p.č. 2221 a 1932/7 v k.ú. Žichlice
P.Brož informoval ZO ohledně žádosti o prodej části pozemků pč. 2221/2 o výměře 36 m2 a st. 337 o
výměře 16 m 2 dle dělení z pozemku p.č. 2221 a část pozemku st. 338 o výměře 3 m2 a 1932/110 o
výměře 42m2 v k.ú. Žichlice (celkem 97m2) p. Ladislavu Plevkovi a p. Přemyslovi Plevkovi z České
Břízy dle zn. posudku č. 1329-27/2019 za cenu 19.900,- Kč, z důvodu zaplocení obecních pozemků.
/Viz Příloha č.5/.
Usnesení č.:

5-2-2019

ZO schvaluje prodej pozemků p.č. 71/24 a st. 41 v k.ú. Žichlice dle dělení GP p. Plevkovi z České Břízy
čp. 15.
pro:

14
Úkol pro:MB

proti:
Úkol 04-2
-2018:

0

zdržel se:

0

Uzavřít Kupní smlouvu na prodej části pozemků p.č. 2221
a 1932/7 v k.ú. Žichlice s p.Plevkou a p. Plevkou.
Termín: ZO č. 3.2019
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4.5. Prodej části pozemku p.č. 2635/1 v k.ú. Hromnice
P.Brož informoval ZO ohledně žádosti o prodej části pozemku pč. 2635/3 dle dělení GP č. 63719/2019 z pozemku p..č. 2635/1 o výměře 105m2 v k.ú. Hromnice dle zn. posudku č. 1327-25/2019 za
cenu 20.500,- Kč , z důvodu zaplocení obecního pozemku p. Vendulce Hohlové z Hromnice čp. 23. /Viz
Příloha č.6/.
Usnesení č.:

6-2-2019

ZO schvaluje prodej pozemku p.č. 2635/3
z Hromnice čp. 23.
pro:

14

proti:

0

v k.ú. Hromnice dle dělení GP p. Vendulce Hohlové
zdržel se:

0

Uzavřít Kupní smlouvu na prodej části pozemku p.č.
2635/3
v k.ú.
Hromnice
s p.
Úkol pro:MB
Vendulkou Hohlovou z Hromnice čp. 23.
Termín: ZO č. 3.2019
4.5. Prodej pozemků p.č. 1633/2 a st. 68 v k.ú. Žichlice
P.Brož informoval ZO ohledně prodeje pozemků pč. 1633/ o výměře 121 m2 a pozemku p.č st. 68 o
výměře 38 m2 v k.ú. Žichlice za cenu dle zn. posudku č. 1154-6/2017 ve výši 48.500,- Kč v z důvodu
zaplocení obecních pozemků manželům Cafourkovým ze Žichlic čp. 56. /Viz Příloha č.7/.
Úkol 05-2
-2019:

Usnesení č.:

7-2-2019

ZO schvaluje prodej pozemků p.č. 1633/2 a st. 68 v k.ú. Žichlice manželům Jaroslavovi a Danuši
Cafourkovým ze Žichlic čp. 56 dle splátkového kalendáře a to v rozsahu: 1. splátka ve výši 28.500,- a
pak 1000,- Kč po měsíčních splátkách.
pro:

14

proti:

Úkol pro:MB

0

zdržel se:

0

Uzavřít Kupní smlouvu na prodej pozemků p.č. 1633/2 a st.
68 v k.ú. Žichlice s manželi Cafourkovými ze Žichlic. Po
uhrazení částky za prodej pozemků dle splátkového
kalendáře zanést prodej na KN.
Termín: ZO č. 3.2019

Úkol 06-2
-2019:

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení VB – služebnosti k pozemkům p.č. 2806,
2768,2718,2719 a 756/29 v k.ú. Hromnice
P. Brož přednesl ZO žádost o uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení VB – služebnosti
k obecním pozemkům p.č. 2806, 2768, 2718, 2719 a 756/29 v k.ú. Hromnice, které budou dotčeny
stavbou zařízení distribuční soustavy s ČEZ Distribucí a.s. pro novou lokalitu RD Za Rottem. /Viz
Příloha č.8/
4.7.

Usnesení č.:

8-2-2019

ZO schvaluje uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o uzavření o zřízení VB – služebnosti k pozemkům
p.č. 2806, 2768,2718,2719 a 756/29 v k.ú. Hromnice.
pro:

14

proti:

0

zdržel se:

0

Bezúplatný převod pozemků p.č. 1816/26, 1816/27 a 1816/50 v k.ú. Hromnice do majetku
obce
P. Brož seznámil ZO o bezúplatném převodu - nabytí pozemků p.č. 1816/26 o výměře 17 m2 (ostatní
4.8.

plocha) , p.č. 1816/27 o výměře 142 m2 (ostat. plocha), p.č. 1816/50 o výměře 189 m2 (ostatní plocha) vše v k.ú.
Hromnice od ÚŘADU PRO ZASTUPOVÁNÍ STÁTU VE VĚCECH MAJETKOVÝCH do majetku obce
Hromnice, neboť pozemky jsou zastaveny tělesy místních komunikací – chodníky./Viz Příloha č. 9/.
Usnesení č.:

9-2-2019

ZO schvaluje bezúplatný převod pozemků p.č. 1816/26, 1816/27 a 1816/50 v k.ú. Hromnice do majetku
obce Hromnici od ÚŘADU PRO ZASTUPOVÁNÍ STÁTU VE VĚCECH MAJETKOVÝCH.
pro:

14

proti:

0

zdržel se:

0
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4.9. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení VB – služebnosti k pozemku p.č. 474/ 2 v k.ú. Kaceřov
P. Brož přednesl ZO žádost o uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení VB – služebnosti
k obecnímu pozemku p.č. 474/2 v k.ú. Kaceřov s obcí Kaceřov z důvodu, že obec Kaceřov plánuje
zbudovat v letech 2020-2021 čistírnu odpadních vod.
Usnesení č.:

10-2-2019

ZO schvaluje uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o uzavření o zřízení VB – služebnosti k pozemku p.č.
474/2 v k.ú. Kaceřov.
pro:

14

proti:

0

zdržel se:

0

Bod č. 5
Obecní budovy
Bod č. 6
Infrastruktura obce, VO
6.1. Projektová dokumentace na MK do Třešňovky v Žichlicích
P. Brož informoval ZO ohledně zadání zpracování projektové dokumentace na MK do Třešňovky, poté zadat
MK k územnímu plánování a následně ke stavebnímu povolení.
Usnesení č.:

11-2-2018

ZO schvaluje zadání projektové dokumentace, povolení územního plánování a stavebnímu povolení na
MK do Třešňovky.
pro:

14

proti:

0

zdržel se:

0

Bod č. 7
Investiční záměry a přípravy, dotace
Bod č. 8
Správa obce, lesy
8.1.

Příspěvek na stravování

P. Brož seznámil ZO se zásadami čerpání finančních prostředků na sociální účely pro zaměstnance a
uvolněné zastupitele.
Usnesení č.:

12-2-2019

ZO schvaluje Zásady čerpání finančních prostředků pro zaměstatnance
Hromnice a příspěvek na stravování ve výši 70,- Kč.
proti:

0

zdržel se:

pro:

14

8.2.

Výpověď z Mikroregionu Dolní Střela a MAS Světovina

Obecního úřadu obce

0

P. Brož přednesl ZO, že na pracovní schůzce zastupitelů se zastupitelé dohodli, že obec Hromnice pošle
výpověď z Mikroregionu Dolní Střela a MAS Světovina předsedovi Mikroregionu panu Domabylovi
z důvodu neplatných stanov a pro obec vysové příspěvky a dále pak pro nevhodnost čerpání výhod
v těchto spolcích.
Usnesení č.:

13-2-2019
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ZO schvaluje Výpověď z Mikroregionu Dolní Střela a MAS Světovina.
pro:

14

proti:

8.3.

Nákup sekačky a malého vozu

0

zdržel se:

0

P. Brož seznámil ZO, že na pracovní schůzce zastupitelů byla dohodnuta koupě nové sekačky a
z důvodu špatného technického stavu komunálního vozidla Piagio, zadání vypracování nabídky na nové
kontejnerové vozidlo do 3,5 t.
Usnesení č.:

14-2-2019

ZO schvaluje pořízení komunální sekačky a pořízení kontejnerového vozidla do 3,5 t a zároveň
pověřuje starostu obce o zadání vypracování nabídky na kontejnerové vozidlo do 3,5 t.
pro:

14

proti:

0

zdržel se:

0

Bod č. 9
Základní škola a mateřská škola
Bod č. 10
Místní spolky, žádosti, příspěvky
Bod č. 11
Zásahové družstvo obce Hromnice
Bod č. 12
Rozpočet, rozpočtová opatření, rozbory hospodaření, inventarizace majetku, jeho nákup
a prodej
12.1. Rozpočtové opatření č. 2
P. Brož seznámil ZO s Rozpočtovým opatřením č.2 . /Viz Příloha č. 10/
Usnesení č.:

15-2-2019

ZO schvaluje Rozpočtové opatření č. 3. dle Přílohy č. 10.
pro:

14

proti:

0

zdržel se:

0

12.2. Účetní závěrka obce za rok 2018
P. Brož seznámila ZO s výsledkem hospodaření za rok 2018. Navrhuje ZO schválení účetní závěrky za
rok 2018 bez připomínek. /Viz příloha č. 11/.
Usnesení č.:

16-2-2019

ZO schvaluje Účetní závěrku obce za rok 2018 bez připomínek.
pro:

14

proti:

0

zdržel se:

0

12.3. Záverečný účet obce za rok 2018
P. Brož přednesla ZO informace ze závěrečného účtu obce za rok 2018 a ze zprávy o výsledku
přezkoumání hospodaření za rok 2018, které bylo provedeno pracovníky KÚ PK. Navrhuje ZO
schválení závěrečního účtu za rok 2018 bez výhrad. /Viz Příloha č. 12 /.
Usnesení č.:

17-2-2019

ZO schvaluje záverečný účet obce Hromnice včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za
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rok 2018 bez výhrad.
pro:

14

proti:

0

zdržel se:

0

Bod č. 13
Občanské záležitosti, žádosti, DČOV
Bod č. 14
Různé
Bod č.15
Projednání požadavků a připomínek členů ZO a občanů
16. Diskuze
a) P. Fryček vznesl dotaz, kdy se bude opravovat cesta v Kostelci .
P. Brož odpověděl, že je již podepsaná smlouva a rekonstrukce Mk bude zahájena cca v září 2019.
b) P. Brož vyzval přítomné občany Kostelce k vyjádření o uzamykání závory u hřbitova v Kostelci.
Všichni přítomní byli pro uzamčení závory, klíč bude u p. Cízla.
c) p. Lejsek vznesl dotaz ohledně snížení rychlosti v obci, zda by nebylo vhodné zde umístit radar nebo
značku.
P. Brož odpověděl, že by možná bylo vhodnější umístit kamery na sloupy u vjezdů do obce.
Zastupitelé s budou toutou problematikou zabývat i v dalších obcích.
d) P. Lejsek vznesl dotaz, kdy se bude opravovat náves v Kostelci?
P. Brož odpověděl, že jako první fáze rekonstrukce návsi v Kostelci bude obnova a úprava okolí
křížku. Na asfaltovou komunikaci v rozsahu jaká je, nejsou zatím finanční prostředky. S řešením
vzhledu návsi a komunikace se bude obec nadále zabývat.
e) P. Lejsek vznesl dotaz, zda obec se bude zabývat otázkou odkanalizování obcí v rámci dotace z EU?
P. Brož odpověděl, že se zastupitelé s žádostí o dotaci na odknanalizování z EU v době, kdy již končí
nebudou již zabývat.
f) P. Lejsek vznesl dotaz ohledně přivedení vodovodu z Nadryb.
P. Brož je s touto problematikou seznámen, se starostou Nadryb již na toto téma hovořil, kapacita na
připojení dostačuje, ale problém vidí ve vykoupení dotčených pozemků a se stojatou vodou v řadu při
při malém odběru. Jak u kanalizace tak i u vodovodu je důležitým faktorem ekonomická rentabilita, což
s malým počtem občanů bude vždy problém.
Dále starosta obce oslovil další přítomné občany z Kostelce, Nynic a Plané, aby sdělili své problémy,
které je v těchto obcích trápí.
Zapsala: Brožová
Milan Brož

…………………………………

starosta

podpis

Ověřovatelé:
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Příloha č. 1
07-01-2019:
Úkol pro: MB

Uzavřít kupní smlouvu k pozemku p.č. 2678 ( Vladimír Bláha).
Termín: ZO 2019
Úkol zůstává z důvodu zamítnutí dělení pozemku stavebním odborem.
Řeší se nový GP.

ÚKOLY VZEŠLÉ ZE ZO 10.6.2019
Úkol pro:MB

Úkol 01-2
-2019:

Úkol pro:MB

Úkol 02-2
-2019:

Úkol pro:MB

Úkol 03-2
-2019:

Úkol pro:MB

Úkol 04-2
-2018:

Úkol pro:MB

Úkol 05-2
-2019:

Úkol pro:MB

Úkol 06-2
-2019:

Uzavřít Kupní smlouvu na pozemky p.č.71/24 a st. 41
v k.ú. Kostelec s p. Janou Červenkovou..
Termín: ZO č. 3.2018
Uzavřít Kupní smlouvu k pozemkům p.č. 2723/7 a 2717/4
v k.ú. Hromnice s p.Tomášem Hauznerem z Hromnice.
Termín: ZO č. 3.2019
Uzavřít Nájemní smlouvu na část pozemku p.č.88/19 a
v k.ú. Planá s p. manželi Blechovými a p. Bártou.
Termín:Zo č. 3.2019
Uzavřít Kupní smlouvu na prodej části pozemků p.č. 2221
a 1932/7 v k.ú. Žichlice s p.Plevkou a p. Plevkou.
Termín: ZO č. 3.2019
Uzavřít Kupní smlouvu na prodej části pozemku p.č.
2635/3
v k.ú.
Hromnice
s p.
Vendulkou Hohlovou z Hromnice čp. 23.
Termín: ZO č. 3.2019
Uzavřít Kupní smlouvu na prodej pozemků p.č. 1633/2 a st.
68 v k.ú. Žichlice s manželi Cafourkovými ze Žichlic. Po
uhrazení částky za prodej pozemků dle splátkového
kalendáře zanést prodej na KN.
Termín: ZO č. 3.2019
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ÚKOLY SPLNĚNÉ A VYŘAZENÉ NA ZO Č. 2 DNE 10.6.2019
Uzavřít Kupní smlouvu k pozemku
p.č. 2223 v k.ú.
Hromnice.( p. Vinkelhofer).
Úkol 01-1
Úkol pro:MB
-2018:
Termín: ZO 2019
Vyřazuje se. KS sepsána.
Uzavřít Směnnou smlouvu k pozemkům p.č. 2222, 726/7,
727/25 v k.ú. Hromnice a 2338/2 v k.ú. Nynice.(obec +
Úkol 02-1
Úkol pro:MB
p.Košák)
-2018:
Termín: ZO 2019
Směnná smlouva uzavřena. Vyřazuje se.
Uzavřít kupní smlouvu na pozemek 425/54 v k.ú. Chotiná.
04-01-2019:
(Špička + Obec)
Úkol pro: MB
Termín: ZO 2019
Vyřazuje se. KS sepsána.
Uzavřít kupní smlouvu k pozemku p.č. 178/5 v k.ú. Planá(Jan
06-01-2019:
Bajerle).
Úkol pro: MB
Termín: ZO 2019
Vyřazuje se. KS sepsána.
Uzavřít kupní smlouvu k pozemkům p.č. 2678/2 a 612/19
08-01-2019:
v k.ú. Hromnice. (Jaroslav Pech).
Úkol pro: MB
Termín: ZO 2019
Vyřazuje se. KS sepsána.
Uzavřít kupní smlouvu k pozemku p.č. 18/7 v k.ú. Nynice. (M.
05-01-2019:
Tymkiv a manželé Dvořákovi).
Úkol pro: MB
Termín: ZO 2019
KS sepsána. Vyřazuje se.
Uzavřít kupní smlouvu na pozemky 132/11, st. 13/3, 6/4 a na
pozemek p.č. 15/2 uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí kupní
03-01-2019: v k.ú. Hromnice (obec Hromnice + Chramostovi a p. Krofta
Miloslav- chodník Hromnice).
Úkol pro: MB
Termín: ZO 2019
Vyřazuje se. Kupní smlouvy uzavřeny. Smlouva o smlouvě
budoucí uzavřena.

