Zápis ze zasedání Zastupitelstva Obce Horní Brusnice
Datum konání: 20.9.2017 od 17:00 hod.
Přítomni:

Jiří Vojtíšek
Mgr. Petra Vondroušová
Petr Kotík
Lukáš Sychra

Omluveni:

Ing. Václav Petrtýl

Milena Špůrová
Jiří Šimko
Svatopluk Robek
Lukáš Plch

Zahájení zasedání zastupitelstva
Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu:
Zapisovatel: Petra Vondroušová
Ověřovatelé: Petr Kotík
Jiří Šimko
Kontrola usnesení z minulého zastupitelstva a schválení programu.
Program:

Žádosti:
1. Žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les na p. p. č. 411/1
ZO rozhodlo provést místní šetření na místě samém poz. p. č. 411/1 ve složení Jiří Vojtíšek,
Lukáš Plch, Jiří Šimko.
2. Žádost o odkoupení části poz. p. č. 243
ZO rozhodlo provést místní šetření na místě samém a stanovilo komisi, která zhodnotí, zda
vyhověním žádosti nevznikne negativní dopad z hlediska dalšího možného rozvoje obce a
negativní dopad na vlastníky okolních poz. parcel. Komise: Kotík, Robek, Vojtíšek
3. Žádost o odkoupení, popřípadě pronájem poz. p. č. 1693/2
ZO rozhodlo provést místní šetření na místě samém a stanovilo komisi, která zhodnotí, zda
vyhověním žádosti nevznikne negativní dopad z hlediska dalšího možného rozvoje obce a
negativní dopad na vlastníky okolních poz. parcel. Komise: Kotík, Robek, Vojtíšek
4. Projednání a schválení prodeje poz. p. č. 154/3 a 2146/2
Zastupitelstvo projednalo žádost a nevyhovuje jí z důvodu současného stavu hranic okolních
pozemkových parcel. Pokud se obci podaří, na základě jednání s okolními vlastníky, určení
nových souběhů hranic s ohledem na pozemní komunikace, které zajištují přístupy k okolním
nemovitostem čp.70, 73, 75, 78, a 288 lze se žádostí znovu zabývat. Obec bude iniciovat
další jednání s vlastníky dotčených pozemků.
Hlasování: pro 1/proti 7/zdrželi se 0
5. Projednání a schválení záměru zřízení věcného břemene průjezdu, průchodu na poz.
p. č. 825/16, povolení umístění požárního hydrantu v areálu bývalé pily.
Starosta obce seznámil ZO s průběhem místního šetření stanovenou komisí z minulého
zasedání. Na základě výsledku průběhu místního šetření ZO souhlasí se zřízení věcného
břemene a žádosti se vyhovuje. Dále starosta obce informoval ZO o zamítnutí umístění
požárního hydrantu z důvodu nedostatečné dimenze vodovodního řádu.
Hlasování: pro 8/proti 0/zdrželi se 0
6. Prodejna COOP, seznámení s průběhem dalšího jednání.
Starosta obce seznámil ZO s průběhem jednání, jehož závěrem je schválení záměru prodeje
ve prospěch obce představenstvem COOP. Na základě tohoto schválení je již možné dále
jednat o podmínkách prodeje, o kterých Vás budeme dále informovat. ZO i nadále souhlasí se
záměrem odkoupení prodejny.
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7. Mateřská škola – opěrná zeď
Starosta obce seznámil zastupitelstvo obce se stavem opěrné zdi před vstupem do jídelny a
navrhuje neodkladně navázat na investici, kterou byl řešen zhoršený stav vstupní plochy a
schodiště hlavního vchodu školky. Zastupitelstvo obce souhlasí se záměrem a pověřuje
starostu obce zadáním zhotovení projektové dokumentace.
Hlasování: pro 8/proti 0/zdrželi se 0
8. Dětské hřiště
Starosta obce seznámil zastupitelstvo obce s došlou výzvou na čerpání finančních prostředků
dotačních možností na zhotovení plánovaného dětského hřiště. Tato investice je součástí
rozvojového plánu obce s místem realizace u místní tělocvičny, ale s ohledem na nutné
budoucí rekonstrukce zbylých částí kulturního domu zastupitelstvo obce rozhodlo tuto
realizaci posunout na další období a v současné době zamítnout.
Hlasování: pro 2/proti 5/zdrželi se 1
9. Kácení dřevin rostoucích mimo les na pozemcích správy a údržby silnic
ZO rozhodlo provést místní šetření a pověřuje starostu obce na základě vyjádření komise
vyzvat SÚS k povinné údržbě stromového porostu. Komise: Vojtíšek, Šimek, Plch
10. Žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les na p. p. č. 1689
ZO rozhodlo provést místní šetření na místě samém poz. p. č. 1689 ve složení Jiří Vojtíšek,
Lukáš Plch, Jiří Šimko.
11. Žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les na p. p. č. 381/4 a 385
ZO rozhodlo provést místní šetření na místě samém poz. p. č. 381/4 a 385 ve složení Jiří
Vojtíšek, Lukáš Plch, Jiří Šimko.
12. Projedn. a schválení pravidelné údržby zeleně, dřevin ve veřejném prostranství obce
ZO projednalo nutnost další údržby zeleně a dřevin rostoucích mimo les a stanovilo komisi,
která navrhne rozsah údržby. Komise: Vojtíšek, Šimko, Plch
13. Projednání a schválení počtu a stanovení ceny výlepu pro politické strany a hnutí na
výlepových plochách obce
Starosta obce předložil ke schválení zásady o ceně a podmínkách výlepu plakátů pol. stran a
hnutí na plakátovací plochy obce pro účel voleb do parlamentu České Republiky, které se
konají ve dnech 20. a 21.10.2017.
Hlasování: pro 5/proti 3/zdrželi se 0
14. Rozpočtové opatření č. 4
ZO schválilo rozpočtové opatření č.4
Hlasování: pro 8/proti 0/zdrželi se 0
15. Provozní řád rozptylové loučky a ceny rozptylu
Starosta obce seznámil ZO s podobou zřízené rozptylové loučky, která byla plánovanou
investicí z rozpočtu obce a předložil ke schválení provozní řád a stanovení ceny rozptylu.
Cena byla stanovena na 1000,-Kč s ohledem na investici, další povinnou údržbu a evidenci.
Hlasování: pro 5/proti 3/zdrželi se 0
16. Žádost o příspěvek na opravu svépomocí pronajatého nebytového prostoru obce
ZO rozhodlo provést místní šetření na místě samém z důvodu zhodnocení rozsahu a nutnosti
požadované opravy. Komise: Špůrová, Vondroušová, Šimko, Vojtíšek
2

Diskuze:
 V rámci diskuze byly zhodnoceny dosavadní rozpracované investiční záměry obce.
 Lukáš Sychra dotazoval přidání další komodity odpadu v rámci pytlového svozu a
plánované vánoční osvětlení na veřejné sloupy.
 Paní Milena Špůrová navrhuje každoroční poděkování občanům, kteří se příznivě
zapojili do dění obce nebo vykonali činnost, kterou významně napomohli dalším
občanům a podobně.
 Umístění informativní tabule na prostranství dětského hřiště.
 Financování a způsob opracování pískovce na kulturním domě.
Usnesení:
a) Usnesení k bodu č. 4. Zastupitelstvo obce s ohledem na předložené skutečnosti
komisí žádosti o odprodej poz. p. č. 154/3 a 2146/2 nevyhovuje.
Hlasování: pro 1/proti 7/zdrželi se 0
b) Usnesení k bodu č. 5. Na základě výsledku průběhu místního šetření ZO souhlasí a
žádosti o zřízení věcného břemene se vyhovuje.
Hlasování: pro 8/proti 0/zdrželi se 0
c) Usnesení k bodu č. 7. Zastupitelstvo obce souhlasí se záměrem a pověřuje starostu
obce zadáním zhotovení projektové dokumentace na opravu opěrné zdi MŠ.
Hlasování: pro 8/proti 0/zdrželi se 0
d) Usnesení k bodu č. 8. Zastupitelstvo obce zamítlo záměr zřízení dětského hřiště
s odkladem na další období.
Hlasování: pro 2/proti 5/zdrželi se 1
e) Usnesení k bodu č. 13. Zastupitelstvo obce schvaluje zásady výlepu pro účel voleb do
parlamentu České Republiky, které se konají ve dnech 20. a 21.10.2017.
Hlasování: pro 5/proti 3/zdrželi se 0
f) Usnesení k bodu č. 14. Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č.4. a je
přílohou tohoto zápisu.
Hlasování: pro 8/proti 0/zdrželi se 0
g) Usnesení k bodu č. 15. Zastupitelstvo obce schvaluje provozní řád rozptylové loučky
a cenu rozptylu.
Hlasování: pro 5/proti 3/zdrželi se 0
Další zasedání zastupitelstva obce Horní Brusnice bude 25.10.2017.
Starosta ukončil zasedání v 20:15 hod.
Zapsala: Petra Vondroušová
Ověřovatelé zápisu:

……………………….
Petr Kotík

……………………..
Jiří Šimko

….…………………
Jiří Vojtíšek
Starosta

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