Zápis ze zasedání Zastupitelstva Obce Horní Brusnice
Datum konání : 1. 3. 2017 od 17:00 hod.
Přítomní : Jiří Vojtíšek, Jiří Šimko, Lukáš Plch, Lukáš Sychra, Svatopluk Robek, Petr Kotík,
Milena Špůrová, Mgr. Vondroušová, Ing. Petrtýl.
Program: Zahájení zasedání zastupitelstva
Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu:
Zapisovatel : Iva Vondroušová
Ověřovatelé : Ing. Václav Petrtýl
Jiří Šimko
Schválení programu jednání
Kontrola usnesení z minulého zasedání zastupitelstva obce
Projednání a schválení kupní smlouvy na p. p. č. 2419/7, 2060/2 a dřevní hmoty
Smlouva o dílo na zhotovení pohonu věžních hodin
Smlouva o výpůjčce s Farností Pecka na umístění el. pohonu věžních hodin
Projednání a schválení kupní smlouvy na p. p. č. 105/23
Rozpočtové opatření č. 1
Projednání a schválení došlých žádostí o poskytnutí finančních příspěvků
Dohoda o úhradě za užívání nemovité věci obcí
Nájemní smlouva na p. p. č. 88/1
Veřejná sbírka na obnovení kapličky
Žádost o povolení ke kácení stromů
Návrh dohody s Farností Pecka na obnovu kapličky
Žádost o podporu charitativní akce
Diskuze
Kontrola usnesení z minulého zasedání zastupitelstva
Žádosti :1. Starosta obce předložil ZO kupní smlouvu již schváleného záměru obce na odkoupení
poz. par. č. 2419/7 a 2060/2 a dřevní hmoty pro zajištění výstavby nového Prameniště pod
Zvičinou .Zastupitelstvo schválilo kupní smlouvu a pověřuje starostu obce podpisem této
smlouvy na částku 253 670,- Kč. Hlasování (8,0,0).
2. Starosta obce předložil zastupitelstvu kupní cenu a smlouvu o dílo na zhotovení pohonu
věžních hodin.Tento záměr byl již předem schválen s ohledem na zachování funkčnosti
věžních hodin se zvukem a bezpečnosti obsluhy.Zastupitelstvo schvaluje kupní cenu a
smlouvu o dílo ve výši 59 956,- Kč a pověřuje starostu obce podpisem této smlouvy.
Hlasování : (8,0,0).
3. Starosta obce předložil ke schválení smlouvu o výpůjčce s Farností Pecka na umístění el.
pohonu věžních hodin.Tato smlouva bude podepsána oběma stranami z důvodu zajištění
investičního záměru obce a zajištění přístupu obsluhy k zařízení pohonu věžních
hodin.Zastupitelstvo schvaluje smlouvu o výpůjčce a pověřuje starostu obce podpisem této
smlouvy.Hlasování (8,0,0).
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4. Starosta obce seznámil zastupitelstvo s průběhem jednání v záležitosti odkoupení
obecního pozemku na základě podané žádosti ze dne 10.10.2016.Při místním šetření za
přítomnosti obce, majitelů dotčených pozemků a geodeta, došlo k souhlasu souběhu
hranic.Na pozemkovou parcelu byl vypracován znalecký posudek , z jehož obsahu vyplývá ,
že prodejní cena poz. parcely č. 105/23 v k. ú. Horní Brusnice bude smluvně stanovená na
5780,- Kč. Záměr obce byl vyvěšen na úřední desce od 24.10. do 10.11.2016. Zastupitelstvo
obce schvaluje tuto kupní smlouvu a pověřuje starostu obce jejím podpisem. Hlasování
(8,0,0).
5. Zastupitelstvu bylo předloženo Rozpočtové opatření č. 1. Zastupitelstvo toto rozpočtové
opatření schválilo. Hlasování (8,0,0).
6. Starosta předložil ZO k projednání došlé žádosti o poskytnutí finančních příspěvků a ZO
rozhodlo
Poskytnout finanční příspěvky nebo dary těmto žadatelům:
TJ Sokol Horní Brusnice 20000,- Kč, Knihovna Trutnov 2000,- Kč, HZS Trutnov 1000,- Kč,
Hasiči Mostek 4000,- Kč, Pečovatelská služba Dvůr Králové n. L. 1500,- Kč,Domov důchodců
Pilníkov 1000,- Kč, Farní charita Dvůr Králové n. L. 1500,- Kč, Oblastní charita Červený
Kostelec 3000,- Kč a Duha Hořice 2000,- Kč. Dále členské příspěvky Region Podzvičinsko
2640,- Kč a členské příspěvky SMO ve výši 3440,- Kč. Hlasování (9,0,0).
7. Starosta seznámil ZO s dohodou o zaplacení úhrady za užívání nemovité věci , která se
sjednává z důvodu užívání pozemkové parcely č. 88/1 ve vlastnictví státu. Zastupitelstvo
pověřuje starostu jejím podpisem.Záměrem obce je budoucí odkoupení této poz. parcely č.
88/1 v k. ú. Horní Brusnice pro potřeby obce. Hlasování 9,0,0).
8. Dále starosta dal k projednání a schválení nájemní smlouvu na poz. par. č. 88/1, která
se sjednává za účelem realizace stavby „Dostavba vodovodu v Horní Brusnici „ a pověřuje
starostu jejím podpisem. Pronajatý pozemek je dotčen dočasným záborem a bude sloužit
jako zřízení staveniště. Hlasování (9,0,0).
9. Starosta obce seznámil ZO se záměrem obce v záležitosti obnovení kostelní cesty a podal
základní informace k veřejné sbírce, kterou by pořádala Obec Horní Brusnice. Získané
peněžní příspěvky budou použity na opravu kapličky, obnovení kostelní cesty, turistické
informační tabule s tématikou historie obce. Sbírka musí obsahovat určité náležitosti a to
schválení zastupitelstvem obce, podání žádosti na Krajský úřad Hradec Králové, dodržení
lhůty, zřízení účtu, specifikace způsobu výběru, oznámení veřejnosti , proúčtování a
oznámení výsledku veřejnosti.Za obec byl pověřen jednat v záležitosti sbírky starosta obce
Vojtíšek Jiří a zastupitel Plch Lukáš. Hlasování :( 9,0,0).
10. Starosta obce seznámil ZO s průběhem výběrového řízen í na zhotovení akce s názvem
,,Oprava předloženého schodiště a fasády východního průčelí budovy č.p. 92“ ZO schvaluje
smlouvu na zhotovení a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy. Hlasování (9,0,0)
11. SÚS Královéhradeckého kraje a. s. , podalo žádost o povolení k pokácení 8 ks stromů
v rámci realizace stavby nového mostu ev. č. 28447-1 –směrem na Zvičinu. Zastupitelstvo
rozhodlo aby komise ve složení Vojtíšek Jiří, Šimko Jiří a Plch Lukáš provedla místní šetření.
12. Starosta seznámil ZO s připravenou dohodou na obnovení kostelní cesty a opravu
kapličky s Farností Pecka. Zastupitelstvo pověřuje starostu k jednání o této dohodě a
pověřuje ho jejím podpisem. Hlasování : (9,0,0).
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13. Starosta z Bílé Třemešné podává žádost o podporu při pořádání charitativní akce na
přehradě Les Království a to zapůjčením podia a pořádané akce v průběhu letních prázdnin
Zastupitelstvo pověřuje starostu k jednání a uzavření smlouvy na výpůjčku. Hlasování :
(9,0,0).
14. Příští zasedání zastupitelstva obce se bude konat dne 5. 4. 2017 od 17,00 hod v zasedací
místnosti obecního úřadu.

Usnesení:
1- Zastupitelstvo schvaluje kupní smlouvu na p. p. č. 2419/7, 2060/2 v kat. území Horní
Brusnice a dřevní hmotu za částku 253 670,- Kč. a pověřuje starostu podpisem této
smlouvy.Hlasování (8,0,0).
2- Zastupitelstvo schvaluje kupní cenu a smlouvu o dílo ve výši 59956,- Kč a pověřuje
starostu obce podpisem této smlouvy.Hlasování (8, 0, 0).
3- Zastupitelstvo schvaluje smlouvu o výpůjčce s Farností Pecka na umístění el. pohonu
věžních hodin a pověřuje starostu obce podpisem této smlouvy.Hlasování (8,0,0).
4- Zastupitelstvo schvaluje kupní smlouvu na prodej poz. p. č. 105/23 v kat. území Horní
Brusnice za částku 5780,- Kč a pověřuje starostu obce jejím podpisem.Hlasování (8, 0, 0).
5- Zastupitelstvo schvaluje Rozpočtové opatření č. 1 ., které je přílohou tohoto zápisu.
Hlasování(8,0,0).
6- Zastupitelstvo schvaluje poskytnutí těchto příspěvků žadatelům v roce 2017:
TJ Sokol Horní Brusnice 20000,- Kč, Knihovna Trutnov 2000,- Kč, HZS Trutnov 1000,- Kč,
Hasiči Mostek 4000,- Kč, Pečovatelská služba Dvůr Králové n. L. 1500,- Kč,Domov důchodců
Pilníkov 1000,- Kč, Farní charita Dvůr Králové n. L. 1500,- Kč, Oblastní charita Červený
Kostelec 3000,- Kč a Duha Hořice 2000,- Kč. Dále členské příspěvky Region Podzvičinsko
2640,- Kč a členské příspěvky SMO ve výši 3440,- Kč. Hlasování (9,0,0).
7- Zastupitelstvo schvaluje dohodu o zaplacení úhrady za užívání nemovité věci p. p. .č 88/1
ve vlastnictví státu a záměr budoucího odkoupení.Hlasování (9,0,0).
8- Zastupitelstvo schvaluje nájemní smlouvu na pozemkovou parcelu č. 88/1 v kat. území
Horní Brusnice za účelem realizace stavby „ Dostavba vodovodu v Horní Brusnici „.Pozemek
je dotčen dočasným záborem a bude sloužit jako zřízení pro staveniště.Hlasování (9,0,0).
9- Zastupitelstvo schvaluje pořádání Veřejné sbírky na obnovení kostelní cesty a kapličky.Za
obec pověřuje jednáním v záležitosti sbírky starostu obce Vojtíška Jiřího a zastupitele Plcha
Lukáše. Hlasování (9,0,0).
10- Zastupitelstvo schvaluje smlouvu na zhotovení opravy předloženého schodiště a fasády
budovy č.p. 92. ZO pověřuje starostu obce podpisem smlouvy. Hlasování (9,0,0).
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11- Zastupitelstvo schvaluje dohodu s Farností Pecka na obnovení kostelní cesty a kapličky a
pověřuje starostu obce jednáním v této dohodě a jejím podpisem.Hlasování (9,0,0).
12- Zastupitelstvo pověřuje starostu sepsáním smlouvy na základě žádosti o zapůjčení podia
na konané charitativní akce na přehradě Les Království.Hlasování (9,0,0).
Zapsala : Vondroušová Iva
Ověřovatelé zápisu :

…………………………………………
Ing. Petrtýl Václav

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

……………………………………
Šimko Jiří

…………………………………………..
Vojtíšek Jiří
starosta
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