Zápis ze zasedání Zastupitelstva Obce Horní Brusnice
Datum konání : 14.6.2017 od 17:00 hod.
Přítomní :

Jiří Vojtíšek, Lukáš Plch, Lukáš Sychra, Milena Špůrová, Mgr. Petra Vondroušová,
Svatopluk Robek, Petr Kotík, Jiří Šimko , Ing. Václav Petrtýl

Program :

Zahájení zasedání zastupitelstva
Určení zapisovatele a ověřovatelů:
Zapisovatelka : Iva Vondroušová
Ověřovatelé : Lukáš Sychra
Ing. Václav Petrtýl

schválení programu jednání
kontrola usnesení z minulého zasedání
Žádost o finanční příspěvek na rozvojové aktivity Základní a Mateřské školy Bílá Třemešná
Žádosti o dotaci na plánovanou dostavbu vodovodu
Komise pro posouzení a hodnocení nabídek v záměru „ Dostavby vodovodu“
Zprávy o výsledku hospodaření obce Horní Brusnice za rok 2016
Závěrečný účtu obce Horní Brusnice za rok 2016
Účetní závěrka obce Horní Brusnice za rok 2016
Účetní závěrka Mateřská škola Horní Brusnice za rok 2016
Smlouva o smlouvě budoucí darovací- zábor stavby Most ev.č.28447
Projektové dokumentace na chodník od křižovatky k bytovým dom.
Žádost o odstranění kamenů z parcely 2214 vedené jako ostatní komunikace
Žádost nájemníků o rozdělení přilehlé zahrady u č. p. 241
Cenová nabídka vlastníků na odprodej části poz.p.č.846/5 a 844/4- studna Písák
Diskuze
Starosta provedl kontrolu usnesení z minulého zasedání zastupitelstva
1. Žádost o finanční příspěvek na rozvojové aktivity Základní a Mateřské školy Bílá Třemešná.
Zastupitelstvo po projednání tuto žádost zamítlo z důvodu , že žáci navštěvují i jiné ZŠ v okolí a rozhodlo
od příštího roku přispívat rodičům na žáky základní školy jednorázovou částkou. Výše jednorázového
příspěvku bude předmětem dalšího zasedání. Hlasování: (0,8,1).
2. Zastupitelstvo jednalo o podání žádosti o dotaci na plánovanou dostavbu vodovodu v Horní Brusnici a
současně tuto žádost schválilo a pověřuje starostu podpisem této žádosti. Hlasování : (9,0,0).
3. Zastupitelstvo schvaluje zpracování zadávací dokumentace pro výběrové řízení a dále zastupitelstvo
ustanovilo komisi pro posouzení a hodnocení nabídek v záměru stavby „Dostavba vodovodu v Horní
Brusnici“ z členů zastupitelstva: Jiří Vojtíšek, Lukáš Plch, Svatopluk Robek, Milena Špůrová a Ing. Makovička.
Zastupitelstvo tuto komisi schválilo.
4. Účetní seznámila zastupitelstvo obce se Zprávou o kontrole výsledku hospodaření obce Horní Brusnice
za rok 2016. Zastupitelstvo po projednání schválilo tuto zprávu bez výhrad.Hlasování (9, 0, 0).

Zpráva byla vyvěšena na úřední desce v obci i elektronicky na úřední desce od 19.5.2017 do 14.6.2017.
Hlasování: (9,0,0).
5. Účetní dále seznámila ZO se Závěrečným účtem obce za rok 2016.Zastupitelstvo schválilo Závěrečný
účet celoročního hospodaření za rok 2016 bez výhrad a připomínek .Závěrečný účet byl vyvěšen na
úřední desce v obci a na úřední desce elektronicky v době od 3.4. do 14.6.2017.Hlasování : (9, 0, 0).
6. Účetní seznámila ZO s účetní závěrkou Obce Horní Brusnice k 31.12.2016 a předložila finanční výkazy
v rozsahu : Rozvaha, Výkaz zisku a ztrát, Příloha a FIN. Všechny tyto výkazy byly vyvěšeny na úřední desce
v obci i elektronické úřední desce na stránkách obce v období od 3.4. do 14.6.2017 s tím, že jsou
k nahlédnutí na Obecním úřadu Horní Brusnice. Zastupitelé schválili účetní závěrku obce Horní Brusnice
k 31.12.2016 „ bez výhrad a připomínek“.Hlasování : (9,0,0).
Dále schválili převod výsledku hospodaření ve výši 3.256 176,58 Kč z účtu 431 na účet 432.
Hlasování : (9, 0, 0).
7. Účetní seznámila ZO s Účetní závěrkou příspěvkovou organizací Mateřská škola Horní Brusnice
k 31.12.2016 v rozsahu Rozvaha, Výkaz zisku a ztrát, Příloha. Všechny tyto výkazy byly vyvěšeny na úřední
desce i elektronické desce na webových stránkách obce od 3.4.2017 do 14.6.2017 s tím, že jsou
k nahlédnutí na Obecním úřadu Horní Brusnice. Zastupitelé obce schválili účetní závěrku PO Mateřská škola
Horní Brusnice „ bez výhrad a připomínek“. Současně schválili převod výsledku hospodaření za rok 2016 ve
výši 73 114,66 Kč z účtu 431 na účet 432.Hlasování (9,0,0).
8. Starosta projednal se zastupitelstvem obce Smlouvu o smlouvě budoucí darovací a zábor stavby
v rámci realizace záměru stavby nového mostu „Most ev. č. 28447-1 Horní Brusnice“ ve prospěch
žadatele Správa silnic Královéhradeckého kraje. Zastupitelstvo po projednání smlouvu schválilo a pověřuje
starostu jejím podpisem. Hlasování (9, 0, 0).
9. Dále zastupitelstvo obce projednalo zadat návrh zpracování projektové dokumentace na chodník
k bytovým domům společnosti „ Projektování dopravních staveb, a. s.“ z důvodu časového sloučení , tak
aby byla připravena i výstavba nového chodníku v rámci výstavby nového mostu ev. č. 28447-1.
Zastupitelstvo schválilo zadání projektu. Hlasování (9,0,0).
10. Zastupitelstvo bylo seznámeno s žádostí o odstranění kamenů z parcely č. 2214, která je vedená jako
ostatní komunikace. Majitel přilehlé p. p. č. 610/7 umístil na okraj zpevněné části komunikace zídku, aby
tak zabránil ničení nezpevněné ( travnaté ) části komunikace projížděním těžké techniky.Obec vyzvala
majitele přilehlé parcely k odstranění této zídky a jedná s odborem dopravy o postupu, který zabrání
nezákonnému užívání komunikace jehož důsledkem je ničení majetku obce. o odstranění těchto kamenů.
11. Zastupitelstvo projednalo žádost nájemníků z domu č. p. 241 o rozdělení části přilehlé zahrady.Bylo
navrhnuto , že se rozdělí horní část zahrady za garáží na 7 dílů podle počtu bytů.Zastupitelé provedou
místní šetření na místě samém.
12. Starosta dal k projednání cenovou nabídku vlastníků na odprodej části pozemkové parcely č. 846/5 a
844/4 na které se nachází studna Písák. Celková plocha oplocené části je 406 m2.Nabídnutá cena činí
1500,- Kč/ za m2 což činí 609 000,- Kč mimo dalších vedlejších nákladů spojených s převodem
nemovitostí. Nabídnutá částka se týká pouze oplocené části bez přístupové cesty.Zastupitelstvo na základě
této vysoké nabídkové ceně za m2, rozhodlo zůstat u pronájmu tohoto pozemku. Hlasování (pro 0, proti 8,
zdrželi se 1).
13.Příští zasedání zastupitelstva obce se bude konat dne 9. 8.2017 od 17,00 hod v zasedací místnosti
obecního úřadu.
Usnesení:
1. Žádost Základní a Mateřské školy Bílá Třemešná o finanční příspěvek na rozvojové aktivity byla
zamítnuta.Hlasování: (0, 8, 1).

2. Zastupitelstvo schválilo podat žádost o dotaci na plánovanou „ Dostavbu vodovodu Horní Brusnice a
pověřilo starostu podpisem smlouvy.Hlasování (9, 0, 0).
3. Zastupitelstvo schválilo zpracování zadávací dokumentace pro výběrové řízení a ustanovilo Komisi pro
posouzení a hodnocení nabídek na stavbu „Dostavba vodovodu Horní Brusnice“ je složená z těchto členů
:Jiří Vojtíšek, Lukáš Plch, Svatopluk Robek, Milena Špůrová a Ing. Makovička.Hlasování (9, 0, 0).
4. Zastupitelstvo schválilo Zprávu o kontrole výsledku hospodaření obce Horní Brusnice za rok 2016 „ bez
výhrad a připomínek s vyjádřením souhlasu „. Hlasování ( 9, 0, 0).
5. Zastupitelstvo schválilo celoroční hospodaření obce Závěrečný účet spolu se Zprávou o kontrole
výsledku hospodaření obce Horní Brusnice za rok 2016 „ s vyjádřením souhlasu s celoročním
hospodařením bez výhrad“ v podobě jaké byl přednesen a jak je uveden v písemné formě, která je
součástí tohoto usnesení.Hlasování (9, 0, 0).
6. Zastupitelstvo schválilo Účetní závěrku obce Horní Brusnice k 31.12.2016 „ bez výhrad a připomínek“.
Hlasování (9, 0, 0).
Zastupitelstvo schválilo převod výsledku hospodaření ve výši 3. 256 176,58 Kč z účtu 431 na účet 432.
Hlasování (9, 0, 0).
7. Zastupitelstvo schválilo Účetní závěrku příspěvkové organizace Mateřská škola Horní Brusnice
k 31.12.2016 „ bez výhrad a připomínek“.Hlasování (9, 0, 0).
Zastupitelstvo schválilo převod výsledku hospodaření ve výši 73 114, 66 Kč z účtu 431 na účet 432.
Hlasování ( 9, 0, 0).
8. Zastupitelstvo schválilo Smlouvu o smlouvě budoucí darovací a zábor stavby ve věci Most 28447-1
Horní Brusnice. Hlasování (9,0,0).
9. Zastupitelstvo schválilo zadat zpracování projektové dokumentace na chodník k bytovým domům
společnosti „ Projektování dopravních staveb, a. s. , Hradec Králové. Hlasování (9,0,0).
11. Zastupitelstvo provede šetření na místě samém.
12. Zastupitelstvo neschválilo cenovou nabídku vlastníků ve výši 1 500,- Kč/ m2 poz. parcely na které se
nachází studna Písák a zůstává u pronájmu této části parcely.
Hlasování ( 0,8, 1).
Zapsala: Vondroušová Iva
Zápis ověřili :
…………………………..
Lukáš Sychra

…………………………………..
Ing. Václav Petrtýl

…………………………………….. ……

……………………………………….

Mgr. Petra Vondroušová, místostarosta

Jiří Vojtíšek, starosta

