Zápis ze zasedání Zastupitelstva Obce Horní Brusnice

Datum konání: 21.3.2018 od 17:00 hod.
Přítomni:

Jiří Vojtíšek
Mgr. Petra Vondroušová
Lukáš Plch
Lukáš Sychra
Ing. Václav Petrtýl

Milena Špůrová
Svatopluk Robek
Petr Kotik
Jiří Šimko

Omluveni:
Zahájení zasedání zastupitelstva
Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu:
Zapisovatel: Iva Vondroušová
Ověřovatelé: Svatopluk Robek
Lukáš Sychra
Kontrola usnesení z minulého zastupitelstva a schválení programu.
Program:

Žádosti:
1. Rozpočtové opatření č. 2/2018
Starosta předložil zastupitelstvu návrh rozpočtového opatření č. 2. Zastupitelstvo tento návrh schválilo.
Hlasování: pro 8/proti 0/zdrželi se 1
2. Nařízení obce o zákazu podomního a pochůzkového prodeje na území obce
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo nařízení obce o zákazu podomního a pochůzkového prodeje obce
na území obce. Nařízení se bude týkat převážně poskytování služeb bez pevného stanoviště obchůzkou
jednotlivých bytů, domů, budov apod. bez předchozí objednávky.
Hlasování: pro 8/proti 0/zdrželi se 1
3. Zajištění služeb pověřence pro ochranu osobních údajů a zpracování analýzy GDPR
Starosta obce seznámil zastupitelstvo obce s došlými smlouvami firem Iosec, s.r.o. a SMSČR na
vypracování bezpečnostních opatření ve smyslu GDPR nařízení (obecné nařízení o ochraně osobních údajů
2016/679), kterým se mění zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Výsledkem zpracované
nabídky je zpracování posouzení vlivů, vypracování bezpečnostních opatření a výkon funkce pověřence pro
obec Horní Brusnice a Mateřskou školu. Zastupitelstvo obce svým hlasováním vybralo nabídku SMSČR a
pověřuje starostu obce podpisem smlouvy.
Hlasování: pro 8/proti 0/zdrželi se 1
4. Seznámení s průběhem jednání přihlášeného uchazeče na pronájem prodejny potravin
Na výzvu pronájmu prodejny potravin vyhlášenou dne 1. 2. 2018 se přihlásil jeden zájemce, se kterým
probíhají jednání vedoucí k zajištění rychlého obnovení provozu. V současné době probíhají úpravy na
sociálním zařízení prodejny a nutné kroky k zajištění bezproblémového zahájení z hlediska hygieny.
5. Seznámení s výsledkem výběrového řízení na pracovní pozici účetní obce
ZO bylo seznámeno s výsledkem výběrového řízení na pracovní pozici účetní obce. Z výsledku hodnotící
komise byla vybrána z přihlášených uchazečů Mgr. Petra Vondroušová. ZO v rámci jednání tohoto bodu
diskutovalo o této pozici a o možnosti souběhu funkce místostarostky a pracovní pozice účetní z
legislativního (právního) hlediska. Na informaci, že tento souběh je možný s drobným omezením pravomocí
místostarosty, paní Petra Vondroušová požádala ZO o uvolnění z funkce místostarostky na člena ZO. Tuto
žádost zastupitelstvo přijalo. Na příštím zasedání ZO proběhne volba nového místostarosty obce.
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6. Projednání došlých nabídek na zhotovení stavebních prací – opěrná zeď Mateřská škola
Starosta obce předložil zastupitelstvu obce došlé cenové nabídky na realizaci rekonstrukce opěrné zdi
v průčelí vchodu kuchyně Mateřské školy a celkového bočního vchodu. Zastupitelstvo vybralo firmu Petr
Šeba - REKOM s nejnižší cenovou nabídkou 143 783,- Kč bez DPH.
Hlasování: pro 9/proti 0/zdrželi se 0
7. Projednání a seznámení s průběhem zpracování územního plánu obce
Starosta seznámil ZO s průběhem zpracování ÚP s informací, že obec doposud neobdržela zpracované
změny, které byly projednány na společném jednání na odboru územního plánování ve Dvoře Králové n/L
v roce 2017. Ze strany zpracovatele je požadováno dofinancování dalších nákladů na zpracování oproti
původnímu zadání, a proto obec iniciuje jednání, které zhodnotí míru oprávnění tohoto požadavku. Toto
jednání bude probíhat dne 29. 3. 2018. Zastupitelstvo obce požaduje odborné vyjádření ze strany zadavatele
a posouzení zpracování na základě zhodnocení dosavadního průběhu.
8. Členství v MAS Královédvorsko
Starosta obce seznámil zastupitelstvo obce s dosavadní spoluprací obce Horní Brusnice a Mateřské školy a
navrhuje stát se členem Místní akční skupiny Královédvorsko. Členský příspěvek činní 1000,- Kč/rok.
Zastupitelstvo návrh schvaluje a pověřuje starostu obce podáním přihlášky.
Hlasování: pro 9/proti 0/zdrželi se 0
Diskuze a další informace občanům:
 Slavnosti: V rámci diskuze byly projednány organizační věci letních slavností.
 Cenová nabídka na zhotovení projektové dokumentace dalšího pokračování rekonstrukce čp.
92: S ohledem na neplánované investice z rozpočtu obce 2018, se obec rozhodla tuto investici
posunout na konec roku, kdy bude možné zhodnotit čerpání rozpočtu na rok 2018.
 Oprava prasklého vodovodu u Laštovků: Na základě prasklého vodovodu u Laštovků a jeho
havarijního stavu probíhá jeho oprava a připravuje se jednání s vlastníky okolních nemovitostí
vedoucí k zajištění bezproblémového přístupu k nemovitostem a následující opravu obecní
komunikace.
 Prameniště pod Zvičinou: V současné době probíhají dokončovací práce na výstavbě nového
zdroje.
 Stav silnice směrem na Dvůr Králové n/L: Na základě několika stížností na stav silnice ze strany
obce nám bylo sděleno zástupcem SÚS Královéhradeckého kraje, že bude probíhat analýza stavu
vozovky. Na základě analýzy, bude navržen rozsah a technologické řešení souvislého povrchu
vozovky.
 Zhoršený stav místních komunikací v majetku obce: Starosta obce informuje ZO o zhoršeném
stavu místních komunikací, které nejsou ošetřeny zpevněným povrchem a navrhuje vynaložení více
finančních prostředků z rozpočtu obce oproti původnímu plánu na rok 2018.
 Starosta dále žádá občany, aby své požadavky k projednání podávali prostřednictvím obecního
úřadu, členem zastupitelstva nebo přímo na zasedání zastupitelstva.

Usnesení:
a) Usnesení k bodu č. 1. –
Zastupitelstvo obce schválilo návrh rozpočtového opatření č. 2. Toto opatření je přílohou tohoto zápisu.
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Hlasování: pro 8/proti 0/zdrželi se 1

b) Usnesení k bodu č. 2. –
Zastupitelstvo obce schválilo nařízení o podomním a pochůzkovém prodeji.
Hlasování: pro 8/proti 0/zdrželi se 1

c) Usnesení k bodu č. 3. –
Zastupitelstvo obce schválilo zajištění služeb pověřence GDPR přes sdružení místních samospráv.
(SMS – služby s.r.o.), pro obec Horní Brusnice a Mateřskou školu.
Hlasování: pro 8/proti 0/zdrželi se 1
d) Usnesení k bodu č. 6. –
Zastupitelstvo obce schválilo nabídku na zhotovení opěrné zdi Mateřské školy firmu Petr Šeba –
REKOM v cenové nabídce 143 783,- Kč bez DPH.
Hlasování: pro 9/proti 0/zdrželi se 0
e) Usnesení k bodu č. 8. –
Zastupitelstvo obce schválilo členství v MAS Královédvorsko.
Hlasování: pro 9/proti 0/zdrželi se 0

Další zasedání zastupitelstva obce Horní Brusnice bude 18. 4. 2018 v 17.00 hod
Starosta ukončil zasedání v 18.35 hod.

Ověřovatelé zápisu:

Zapsala: Iva Vondroušová

……………………….
Svatopluk Robek

……………………..
Lukáš Sychra

….…………………
Jiří Vojtíšek
Starosta

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