Zápis ze zasedání Zastupitelstva Obce Horní Brusnice
Datum konání: 5.4.2017 od 17:00 hod.
Přítomní:

Jiří Vojtíšek
Lukáš Plch
Lukáš Sychra
Milena Špůrová
Ing. Václav Petrtýl
Svatopluk Robek

Zahájení zasedání zastupitelstva
Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu:
Zapisovatel: Milena Špůrová
Ověřovatelé: Lukáš Plch
Lukáš Sychra
Schválení programu jednání
Kontrola usnesení z minulého zasedání zastupitelstva obce
Projednání navrhované změny dělení poz. parcel – EPILOGUE s.r.o.
Projektová dokumentace výstavby nového mostu ev. č. 28447-1 a výstavba nového
chodníku.
Finanční příspěvek – veřejná sbírka na obnovu kostelní cesty a kapličky
Seznámení ZO s průběhem výběrového řízení a termínu realizace stavby Prameniště
pod Zvičinou
Seznámení ZO s projektovou dokumentací na plánovanou realizaci dostavby
vodovodu
Projednání a schválení cenové nabídky na již schválený záměr – přírodní zahrady a
turistického odpočívadla

Program:

-

Kontrola usnesení z minulého zastupitelstva:
Žádosti:
1. Projednání navrhované změny dělení poz. parcel – EPILOGUE s.r.o.
Starosta seznámil zastupitelstvo obce s navrhovanou změnou firmy EPILOGUE s.r.o. Změna
dělení se týkala navýšení poz. parcel pro jednotlivé objekty v lokalitě pod Zvičinou. Starosta
obce předložil ZO původní studii, na jejímž základě bylo vydáno územní rozhodnutí v roce
2003. Zastupitelstvo se usneslo nepodpořit tuto změnu z důvodu zachování krajinného rázu,
kterou by narušila navrhovaná změna hustěji rozmístěné zástavby. ZO trvá na dodržování
územního rozhodnutí vydaného stavebním úřadem v Mostku ze dne 22.04.2003.
Hlasování: pro 0/proti 5/zdrželi se 1
2. Projednání schválení projekt. dokumentace na výstavbu nového mostu ev. č. 28447-1
Starosta obce seznámil zastupitelstvo s projektovou dokumentací na výstavbu nového mostu
ev. č. 28447-1. ZO s předloženou dokumentací souhlasí a zároveň pověřuje starostu obce
vyzváním firem na zpracování cenové nabídky nového chodníku od hlavní křižovatky směr
bytovky. Realizace chodníků bude provedena současně s výstavbou nového mostu
s předpokládaným termínem 2018-2019.
Hlasování: pro 6/proti 0/zdrželi se 0
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3. Projednání a schválení poskytnutí finančního příspěvku na veřejnou sbírku ,,Obnova
kostelní cesty a kapličky“
Starosta obce seznámil ZO s průběhem příprav veřejné sbírky, která je schválena Krajským
úřadem pro Královéhradecký kraj s termínem zveřejnění 1.5.2017. Zastupitelstvo se usneslo
vyjádřit podporu tohoto záměru poskytnutím finančního příspěvku v částce 100 000,-Kč.
Hlasování: pro 6/proti 0/zdrželi se 0
4. Seznámení ZO s průběhem výběrového řízení a termínu realizace výstavby nového
vodního zdroje ,,Prameniště pod Zvičinou“
Starosta obce seznámil ZO s průběhem výběrového řízení na zhotovení výstavby nového
vodního zdroje pod Zvičinou. Termín realizace dle zadávací dokumentace je stanoven na 2.5.
– 30.11.2017. ZO schvaluje smlouvu na zhotovení a pověřuje starostu obce podpisem
smlouvy.
Hlasování: pro 6/proti 0/zdrželi se 0
5. Seznámení ZO s projektovou dok. na plánovanou realizaci ,,Dostavba vodovodu“
Starosta obce seznámil ZO s rozpočtovým výměrem na plánovanou realizaci dostavby
vodovodu a navrhl, aby realizace byla v případě neposkytnutí dotačního finančního příspěvku
přesunuta na příští rok.
6. Projednání a schválení cenové nabídky na výstavbu přírodní zahrady a turistického
odpočívadla.
Zastupitelstvo obce na svém zasedání schvaluje cenovou nabídku a pověřuje starostu obce
podpisem smlouvy o dílo.
Hlasování: pro 6/proti 0/zdrželi se 0
V rámci diskuze bylo diskutováno:
Slavnosti obce – seznámení s přípravami a seznamem účinkujících. Termín slavností byl již
pevně stanoven na 17.6.2017.
Nebezpečný odpad a den čisté obce – nebezpečný odpad bude konán dne 22.4.2017 a tak
jako v loňském roce začne v 9 hodin svozem nebezpečného odpadu poté od 13 hodin
pokračování úklidem obce a na závěr malé pohoštění na hřišti.
Pohon věžních hodin – seznámení se zařízením pohonu věžních hodin v kostele sv. Mikuláše
Usnesení:
1) Zastupitelstvo obce zamítlo navrhované změny dělení pozemkových parcel firmy
EPILOGUE s.r.o.
Hlasování (0,5,1)
2) Zastupitelstvo obce schvaluje předloženou dokum. na výstavbu nového mostu ev. č.
28447-1.
Hlasování (6,0,0)
3) Zastupitelstvo obce schvaluje finanční podporu veřejné sbírky „Obnova kostelní cesty
a kapličky.“
Hlasování (6,0,0)
4) Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu na zhotovení realizace nového vodního zdroje
,,Prameniště pod Zvičinou“
Hlasování (6,0,0)
5) Zastupitelstvo obce schvaluje cenovou nabídku na výstavbu přírodní zahrady a
turistického odpočívadla.
Hlasování (6,0,0)
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Starosta ukončil zasedání v 18:25 hod.
Termín dalšího zasedání bylo stanoveno na 17.5.2017.

Zapsala: Milena Špůrová
Ověřovatelé zápisu:

……………………….
Lukáš Plch

……………………..
Lukáš Sychra

….…………………
Jiří Vojtíšek
Starosta

......................................
Mgr. Petra Vondroušová
Místostarosta
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