Zápis ze zasedání Zastupitelstva Obce Horní Brusnice

Datum konání: 09.7.2018 od 17:00 hod.
Přítomni:

Omluveni:
Program:

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

Petr Kotík

Zahájení zasedání zastupitelstva
Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu:
Zapisovatel: Petra Vondroušová
Ověřovatelé: Jiří Šimko
Ing. Václav Petrtýl

Kontrola usnesení z minulého zastupitelstva a schválení programu.
Žádosti:
1.Volby do obecních zastupitelstev konané ve dnech 5.-6.10.2018
Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s harmonogramem administrativních úkolů a lhůt pro nadcházející volby do
obecních zastupitelstev. Formuláře: Kandidátní listiny, Petice a Prohlášení kandidáta si mohou zájemci o kandidaturu
do zastupitelstva obce vyzvednout na obecním úřadě. Zde bude také po domluvě probíhat sběr podpisů pro jednotlivé
kandidáty. Počet podpisů na petici pro nezávislé kandidáty je pro Obec Horní Brusnice stanoven na 22 podpisů pro
sdružení nezávislých kandidátů na 31 podpisů. Uzávěrka sběru podpisů na obecním úřadě je stanovena na středu
25.7.2018. Podání kandidátních listin registračnímu úřadu je pak zákonem stanoveno na 31.07.2018. Obecní úřad
tímto vyzývá zájemce z řad občanů o kandidaturu do zastupitelstva Obce Horní Brusnice, aby se hlásili na Obecním
úřadě v Horní Brusnici, kde se dozví veškeré podrobné informace spojené s kandidaturou.
2. Žádost o souhlas s připojením vodovodní řad - novostavba RD na poz. p. č. 1828/7
Starosta obce seznámil zastupitelstvo s došlou žádostí na souhlas s připojením rodinnému domu na vodovodní řad.
Zastupitelstvo se shodlo na zadání vypracování posouzení vydatnosti současného vodovodního řadu v dané lokalitě.
3. Replyn s.r.o. - akce ,,Reko MS Horní Brusnice III. etapa“ -rekonstrukce stávajícího STL
Starosta obce seznámil zastupitelstvo s dokumentací k výše uvedené akci od firmy Replyn s.r.o.
rekonstrukce plynovodu v části směrem k Vidonicím. Zastupitelstvo obce schvaluje tento záměr.

týkající se

Hlasování: pro 7/proti 0/zdrželi se 0
4. Žádost o vyjádření k plánované stavbě RD na poz. p. č. 1690/1 a souhlas s připojením na veřejný vodovod
Starosta obce seznámil zastupitelstvo obce s došlou žádostí o vyjádření k plánované stavbě RD a připojení na veřejný
vodovod. Vzhledem k nejasným vlastnickým vztahům k pozemku a nedoložení požadované dokumentace spojené
s disponováním s tímto pozemkem zastupitelstvo tuto žádost odložilo do doby dodání potřebné dokumentace.
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5. Smlouva o poskytnutí investiční finanční podpory z rozpočtu Královéhradeckého kraje na stavbu nového
vodovodního zdroje Prameniště pod Zvičinou
Starosta obce předložil zastupitelstvu smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje na poskytnutí
účelové investiční finanční podpory z rozpočtu Královéhradeckého kraje na realizaci stavby „Prameniště pod
Zvičinou.“ Dotace ve výši 600 000,-Kč je poskytována z dotačního programu KHK „Rozvoj infrastruktury v oblasti
zásobování pitou vodou a odvádění odpadních vod.“ Zastupitelstvo obce s došlou smlouvou souhlasí a pověřuje
starostu jejím podpisem.
Hlasování: pro 7/proti 0/zdrželi se 0
6. Žádost o povolení kácení dřevin rostoucí mimo les - poz. p. č. 261, 262/1
Starosta obce seznámil zastupitelstvo s došlou žádostí na kácení dřevin.
Bude provedeno místní šetření na místě samém.
Komise: Lukáš Plch, Jiří Šimko, Lukáš, Sychra, Jiří Vojtíšek
Diskuze a další informace občanům:
• Finanční podpora obce na domácí čistírny odpadních vod - starosta předložil návrh na budoucí navýšení
již poskytovaného příspěvku na vybudování čistírny odpadních vod. Zastupitelstvo v rámci diskuze
projednávalo budoucí výši a návrhy změn současného příspěvku. Konečný návrh bude schválen na konání
nadcházejících zasedáních.
Usnesení:
a) Usnesení k bodu č. 3. –
Zastupitelstvo obce schvaluje dokumentaci k akci ,,Reko MS Horní Brusnice III. etapa“
- rekonstrukce stávajícího STL od firmy Replyn s.r.o.
Hlasování: pro 7/proti 0/zdrželi se 0
b) Usnesení k bodu č. 5. –
Zastupitelstvo obce schvaluje předloženou Smlouvu o poskytnutí investiční finanční podpory z rozpočtu
Královéhradeckého kraje na stavbu nového vodovodního zdroje Prameniště pod Zvičinou a pověřuje starostu
obce jejím podpisem.
Hlasování: pro 7/proti 0/zdrželi se 0
Další zasedání zastupitelstva obce Horní Brusnice bude 5. 9. 2018 v 17.00 hod
Starosta ukončil zasedání v 18.15 hod.

Zapsala: Petra Vondroušová

Ověřovatelé zápisu:
……………………….
Ing. Václav Petrtýl

……………………..
Jiří Šimko

….…………………
Jiří Vojtíšek
Starosta

......................................
Svatopluk Robek
Místostarosta
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