
Zastupitelstvo obce Hrubá Skála konané dne 07.03 .zBLg, zahájení v 18,00 hodin, HasiČská zbrojnice

Hnanice - kulturní a společenská místnost
Přítomni: Najman, Vaníček, Cvrčková, Lhoták, Bugno K., Bugno T.Stuchlík, Lehký

Omluven: Vaníčková
Zapisovatel : l. Hakenová
Ověřovatelé: T. Lehký, K. Bugno

Občanů: 16

NavrženÝ program:

1} Zahájení, schválení programu

2| Složení slibu nového člena zastupitelstva

3} Schválení rozpočtu obce Hrubá Skála na rok 2019

4} žádost o převod zůstatku hospodaření Zš a Mš Hrubá Skála-Doubravice

5i Žádost o povolení přijetí sponzorského daru pro příspěvkovou organizaci

6i Schválení daru Mikroregionu Český ráj na provoz cyklobusů

7\ Schválení ceníku směrnice č. 31, zapojení podnikatelů do systému obce H5 Pro nakládání

s komunálním odpadem
8} Schválenísměrnice í" 3"l2a§
9) Sclrválenísměrniceč.2l2O19
10} Směrnice č. Ll?a§
11) Schválenísmlouvy s ŘSO Čn

12} lnforrnace
13i Diskuze

14i Návrh usnesení, závěr

Pan starosta dal hlasovat o navrženém programu"

Pro: 7 proti: 0 zdržel se: l(T.Bugno)

2. §ložení slibu nového zastupitele

Novým členem zastupitelstva se stal pan Tomáš Bugno, který byl písemně vyrozuměn, a dnes sloŽÍ slib dle zákona

č.].2s/2000 Sb. o obcích. 0dmítnutísložit slib nebo sloŽení slibu s výhradou má za následek zánik mandátu.

,,Slibuju věrnost české republice. S!ibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu

obce a jejích občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky",
pan starosta vyzvaljmenovaného člena zastupitelstva ke složení slibu pronesením slova ,,slibuji",

Tomáš Bugno -,,slibuji"
Nový zastupitel stvrdil svůj slib podpisem,

3. Schválení rozpočtu obce Hrubá §kála na rok 2019

Rozpočet obce HS i střednědobý vrihled na rok 2o1g-2a72 byl zveřejněn na Úřední desce obce dne 28.1,201"9, NebYlY

k tomu vzneseny žádné připomínky.

§ch.yáled rozpočtu obce l,|Igbá§kála to rpk 2019

Pro: 7 proti: 0 zdrželse: 1(T.Bugno)

StřednědobÝ výhled na rok 2019-2022

Pro: 8 proti: 0 zdrželse: 0

4, Žádost o převod zůstatku hospodaření ZŠ a MŠ Hrubá §kála-Doubravice

předrnětem žádosti je částka 2 107,88 Kč, kterou škola žádá převést do rezervního fondu,

Pro: 7 proti: 0 zdrŽel se: 1

S. Žáaost o povolení přijetí sponzorského daru pro příspěvkovou organiuaci

Schválení žádosti ze dne zL.!,zaLg na přijetí sponzorského daru ve rnýši 20.000,-KČ od ZEA Roudný



Schválení Žádosti ze dne t3".2.2a19 na přijetí sponzorskéhc daru ve výši 1_0.000,-Kč od paní Moniky Hlubůčkové,
Krčkovice 2, Hrubá Skála.

Návrh usnesení:

§chválení žádosti na přijetí sponzorského daru ve výši 20.000,-Kč od ZEA Roudný
Pro: 8 proti: 0 zdržel se: 0
§chválení Žádosti ze dne 1L.2.2aL9 na přijetí sponzorského daru ve výši 10.000,-Kč od paní Moniky |-ilubůčkové.
Pro: 8 proti: 0 zdržel se: 0

6. §chváIení daru Mikroregionu Český ráj na provoz ryktobusů
Dar pro Mikroregion Český ráj na provoz cyklobusů ve výši 6000,-Kč je ve stejné výši jako v loňském roce, Dříve
poskytovánc jako dotace.

Návrh usnesenÍ: Schválení daru pro Mikroregion Český ráj na provoz ryk!obusů ve výši 6000,-Kč.
Pro: 8 proti: 0 zdržel se:0

7. §chválení ceníku směrnice č. 3tr, zapojení podnikatelů do systému obce H§ pro nakládání s kornunálnírn
odpadern
Ceny odpadů pro podnikatele zůstávají ve stejné výši jako v roce 2018.

Návrh usnesení: Schválení ceníku na kalendářní rok 2019.
Pro: 8 proti: 0 zdržel se:0

8. §chválení směrnice č. ll2019

směrnice 3,/2affi zásady pro tvorbu a čerpánífondu obnovy vodohospodářské infrastruktury, jedná se o úpravu
směrnice Č.35 mění se jedna věta v odstavci tvorba fondu a to z: ,,Základním zdrojem ťondu je příděl v roce 2a!7 ve
VliŠi 250.000,-KČ z výsledku hospodařeníspolečnostiAqua." na: ,,Základním zdrojem fondu je příděl z výsledku
hospodaření spoleČnosti Aqua, kterýje zahrnut v absolutní výši ve schválenénr rozpočtu na každý rok,"

Návrh usnesení: Schválení směrnice č. Ll2019
Pro: 8 proti: 0 zdrželse:0

9. Schválení směrnice č" 2/20t9
Směrnice 2/2aB * soubor směrnic a vnitřních předpisů pro vedení účetnictví, je dělena na 3 vnitřní normy. Úpravy
jsou provedeny na základě požadavku účetní obce, které vychází ze současné legislativy.

Návrh usnesení: §chválení směrnice č.2/2ar9
Pro: 8 proti: 0 zdržel se:0

10. Směrniceč.L/2a§
směrnice U2Ol8 jde o směrnici která upravuje rozpočtový proce§ příspěvkové organizace, Zavedena loni. Dle
souČasné legislativy rnusí příspěvková organizace vyvěsit návrh rozpočtu s plnéním minulého roku. Účetní uzávěrka

PřísPěvkové organizace je 15.2. proto není schopna příspěvková organizace vyvěsit oficiální návrh rozpočtu do 10.1.
daného kalendářního roku, Navrhuji tuto směrnici zrušit, A na dalšízastupitelstvo po dohodě s účetní školy a obce
přepracovat a posléze schválit novou směrnici,

Návrh usnesení: Zrušení směrnice č. tl20tS
Pro: 8 proti: 0 zdržel se:0



11". §chválení smlouvy s ŘSo Čn
jedná se o srnlouvu s ŘSO o zajišténí přípravy a realizace objektů vyvolaných stavbou a o vypořádání některých práv a

povinností souvisejících s přípravou a realizací stavby. ,,l/35 Ktová, odstranění úrovňového přejezdu", Smlouva jedná

o tom, že po dokončení této stavby bude obci v jejím katastru převedena část stavby místní komunikace a dopravní

značení umístěné na této komunikaci.

Návrh usnesení: §chválení srnlouvy s ŘSO Čn a pověření §taro§ty k podpisu

Fro: 8 proti: 0 zdržel se: 0

!.2. lnformace
- zápis z veřejného zasedání 31.1,2019 Mikroregionu je k nahlédnutí v kanceláři 0Ú. Další zasedání proběhne

n"4,2aL9 Místo bude upřesněno.
- Zpráva o inventarizaci majetku * ke konci roku 2CI18 byla provedena inventarizace majetku, při které nebyly zjištěn

žádné rozdíly,

Ke konci roku 2018 bylo provedeno rozpočtové opatřeni č.8 na zákiadě požadavků auditora z Libereckého kraje

upravuje výši čerpání jednotlivých položeklkapitol,

Dotace-obeczažádalaodotacizLKnastavbucyklostezkyHnaniceBorekll,etapa maximátnívýšedotacejsou2mil.
- Mikroregion Český rájžádá o dotaci z LK na pořízení zahradnítechniky pro členské obce, obec HS se k této

žádosti připojita.

MěÚ TU,5Ú -vydává uzemnísouhlas s umístěním stavby, Krčkovice čp. 15 na p.č 136 v k.ú Hrubá Skála

MěÚ TU, SÚ - oznámenío zahájení společného řízení, Táborová základna Krčkovice na st.č^533, 534, 535, a parc. č"

143al3, t432, 3,433, 1,43714, 1.535/2, 1-537 /Z, 1537 /3 v k.ú" Hrubá Skála

MěÚ TU, SÚ - oznámení o zahájení společného řízení, Novostavba stodoly pro parkování zemědělské techniky na

pozemku parc.č. 599/2 v katastrálním území Hrubá Skála

MěÚ TU, SÚ *vydává kolaudačnísouhlas s užívánístavby, LC Prokopská na parc.č. 1957, ].958 v k,ú, Hrubá Skála

MěÚ TU, SÚ -vydává souhlas s provedením změny ohlášené stavby rodinného domu čp.41na st. p, 54 v k,ú. Hrubá

5kála

MěÚ TU, SÚ - vydává společný souhlas se stavbou rodinného domu vč, doprovodných staveb na pozemku

parc,č.3,63ú v k"ú, Hrubá Skála

MěÚ TU, SÚ -vydává společný souhlas s přestavbou RD č.p.15 Krčkovice na pozemku st.p.136 v k.ú. Hrubá Skála

MěÚ TU, SÚ - vydává uzemní souhlas se stavebními úpravami a přístavbou garáže na parc,č.544l5

v k,u. Hrubá Skála.

KÚ LB, odbor dcpravy - Oznámení o zahájení stavebního řízení veřejnou vyhláškou, l/35 Ktová, odstranění

úrovňového přejezdu.

13. Diskuze

P. Stuchlík - chci se zeptat i za občany, proč nestaví dálkové autobusy ve Hnanicích?

Starosta - protože je takto schválený jízdní řád. Dá se to změnit, až se budou měnit jízdní řády,

T, Bugno * mám dotaz ohledně četnosti konání zasedánízastupitelstva. Jednou za tři měsíce mi připadá málo a r:rčitě

by měly proběhnout i nějaké pracovníporady.

Místostarosta - nikdo to takto neplánuje, že by zasedání ZO mělo být jednou za tři měsíce, Nastalo to až ted'po
novém roce především kvůli rozpočtu. Pracovní schůzka před zasedáním ZO proběhla,

CIbčanka P. - je určitě v pořádku, že se schvalujísměrnice, rozpočty, odměny, atd. Ale nikde jsem zatím nezaslechla,

že se rozděluje nějaká práce. Kdo bude pečovat o zeleň, o hřbitov, o likvidaci odpadů? Tzn., aby kontejnery byly

účelně vyvezené za naše peníze. Kdo například bude chodit po obci a hlídat tzv. černé stavby, hlídat, aby se

neoplocovaly příliš velká území, cesty? Kdo se postará, aby nevznikaly černé skládky, aby nevznikalo příliš



plakátovacích ploch? Dále mám připomínku přímo na Obec. úřad, Máme krásný Obecní úřad, ale když tam vejdu,

vidím za dveřmi lopatku, koště, posypovou sůl" Myslím, že by o to měl někdo pečovat, Dáie mám dotaz, zda se poČÍtá

s projektem na opravu zahrady? Ješté několik připomínek k webovým stránkám obce, 0bec má nové web, stránky,

ale je tam několik odkazů, které jsou tzv. mrtvé. Např. SDH Hnanice. Dále odkaz na zákon Č.106/1999Sb. o

svobodném přístupu k informacím. Měla by tam být zveřejněna výroční zpráva.

§tarosta - nevím, jestli Vám dokážu odpovědět hned úplně na všechno, Ale určitě zajistírn úklid náčiní a posypové soli

z prostoru za dveřmi OÚ, Co se týče zahrady OÚ, myslím si, že by si více pozornosti zasloužila samotná vila.

Občanka Š, - já jsem si přišla pro odpověd'. Pane starosto, v lednu 2019 jsem si podala žádost o informace dle zdkona

č.lú611999 Sb. Dne 2t.1_.2al9jsem dostala odpověd's tím, že na jeden z bodů mi nebylo odpovězeno vŮbec, a kde

jste napsal, že se vyjádří konkrétně pan zastupitel Lehký sám, Do dnešního dne mi'žádná odpověd'nepřiŠla. Na

zasedáníZO bylo pan€m zastupitelem řečeno spousta lživých informací ohledně zákulisívýběrového řízení na pozici

ředitele škcly, bylo tam řečeno cosi o neobjektivní anallize, že judikáty se neshodovaly s případem řešení pozice

ředitele, že dopis právníka neby! brán v úvahu, že jsem zatajovala nějakou korespondenciatd. Já bych tedy tímto

pana zastupitele požádala, aby se k tomu vyjádřil veřejně.

Lehký- já jsem byl nemocen a za druhé se nehodlám vracet kvěcern minulým. Pro mě tato kauza skonČila.

Občanka Š.- j" velice jednoduché někoho očernit a roznést to po celé obci, ale pctom jenom mlčením toho Člověka

,,neodčerníte"" Myslím si, že to není správný a morální přístup. Takovou menší satisfakcí je odpověd'pana stalosty,

který napsal, že výběrové řízení proběhlo v pořádku podle zákona 561/7aa4 Sb, a od 1,.B.Zal?jsme neměli ředitele

školy podle platniich zákonů, a to je to, co zde pan Lehký neustále rozporoval,

Lehký * já chci jenom podotknout, že to nebyly moje závěry, ale byly to závěry komise, kterou jmenovalo

zastupiteístvo na prošetření celé té záležitosti.

Občan Ř. - chtěl bych poděkovat panu starostovi za solidní a relevantní odpověd'na moje otázky, l já jsem si dovolil

využít zákona o svobodném přístupu k informacím. Připomínám publikační povinnost obce tyto odpovédi zveřejnit,

Nebudu se už také k této záležitosti vracet, protože si myslím, že až budou otázky a odpovědi zveřejněné, tak si

zastupitelé i občané sami udělají názor na celý ten proces. Budu očekávat sebereflexi lidí, kteří hlasovali tak, jak

hlasovali. Je otázka, jestli se sebereflexe dostaví, nebo nedostaví,

Občanka Š. -chtéla bych se ještě zeptat na rozpočet. Líbíse mi, že se nezapomnělo na vozidlo požárníochrany, na

kompostéry, ani na územní plán. Zajímá mě navýšení položky na pozemních komunikacích, pitná voda a dále je tam
, -x _ ,i

navýšení na ZS, Zajímá mě tedy, z jakého důvodu jsou tyto položky navýšeny a jaké jsou tedy plánované investice.

Starosta - jedná se skutečně o cestu ,,Kotel", je plánované dokončení na Žantově, ll.etapa cyklostezky a další

investice do MK.

Mistostarosta - co se týče položky pitná voda, tak tam je počítáno s propojením ČS Jeseník a vodojemu Jeseník, to je

v dezolátním stavu. Dokončení etapy za školou a jsou tam zrněny PRVKLK. Ve škole je plánovaná rekonstrukce podlah

v jídelně, výměna oken a dveří,

T. Bugno t když se bavíme o té škole, Jak se bude řešit ta situace s panem S.? Myslím si, že je čas udělat nějaký

radikální krck, aby se tato situace vyřešila.

Místostarosta odpověděl, že jednání § panem S. ohledně části pozemku u školy pokračuje, Ale není to jednoduché se

dohodnout. Každopádně jednání v této věci bude pokračovat i nadále.

CIbčan Ř. - několik let se ZO snažilo toto vyřešit, alejednání s panem S. nikdy nikam nevedlo. Pokud nebucie možná

dohoda a rnělo by dojít k žalobě, je nutné řešit rekolaudaci,

Starosta odpověděl, že s panem S, tento týden znovu mluvil, Ten se prý chce s obcí dohodnout.

Občanka P. * nebylo by dobré požádat o pomoc při vyřešenítohoto problému stavební úřad, nebo ať se zapojí

krajský úřad,

Starosta odpověděl, že o tomto řešeníurčitě bude uvažovat, pokud daišíjednánís panern S. nikam nepovedou.

Občanka P. - ještě se vrátím k tomu, co jsem říkala ohledně ,,černých" staveb. Za hasičárnou jsou vykopané díry,

pravděpodobně vznikne plot cca 10ů m dlouhý. Obec je vlastníkem sousedního pozemku, tak mě zajímá, jestli k tomu

bylo vydáno nějaké stanovisko?



Starosta občance sdělil, že o této situaci ví a v současné chvíli tuto situaci řeší se stavebním úřadem, protože je to na

hranici s místní komunikací.

Občanka P. - u obchodu, kde je nová fasáda jsou opřené židle a stoly.

Starosta přislíbil toto vyřešit.

ObČan B.- jedná se o cestu, která se rozvětvuje směr Kopanina a Sedmihorky. Cesta už je schůdná s obtížemi. Voda
nikam neodtýká a cesta je roeježděná a podmáčená díky pánovi, který tam provádí stavební úpravy,

§tarosta - mluvil jsem s pánem, který tam prováděl ty stavební úpravy zahrady a plot. Žádai jsern ho, aby dal cestu do
původního stavu a bylo mi řečeno, že budou dělat ještě další úpravy a poté to dají do pořádku.

Místostarosta navrhl zjištění situace a postup řešení.

Občanka Š. * požádala starostu o zrevidování vyúčtovánícyklostezky a upozornila, Že cena mohla být nižší,

Občan Ř. - požádal o pokračování v projektu ,,Panenka" řešení odtokových pomérů"

Starosta - Projekt nyní pozastavilo CHKO které žádá komplexní řešení včetně odvodnění parkoviště a vyřešení
podemleté komunikace mezi hřbitovem a zámkem HS,

Občanka Š.- upozornila starostu, že je třeba neustále vyvolávat dalšíjednání,
Občan B.- dotazovalse kdo za obec dělaltechnický dozor přiopravě MK Žantov,

0bčanka Š.* technický dozor byl externí najatý obcí.

Občan M - dotázal se, zda je cyklostezka zkolaudovaná.
Starosta odpověděl, že ještě není zkolaudovaná. O všech vadách a reklamacích se provede zápis a na základě tohoto
zápisu dá zhotovitelvše do pořádku.

ObČanka Š. - upozorňuji ještě, že je třeba zabeapečit přesazené stromky proti okusu. V rozpočtovém opatření č, 7 se

píŠe o vysazení lípy ke 100. výročí ČR. Nevím, jestli se jedná o stejnou lípu, která byla vysazena ještě když jsem byla ve
funkci. Která se vysadila na obecním pozemku bez toho, aby kdokoli dostal požehnání udělat tam díru a udělat u toho
jeŠtě akci, Jestliže někdo organizuje nějakou akci pod hlavičkou SDH Hnanice, vysadí lípu a poté si ji nechá od obce
zaplatit, coŽ jsme v tomto rozpočtovém opatření našli, tak to mi připadá nemorální,
Stuchlík - moŽná je to nemorální, ale za vás se k tomuto výročí nepřipravilo vůbec nic a Vy to tady ted'kritizujete.
Myslím, že to obec nezaplatila jenom pro SDH Hnanice, ale ta lípa je pro všechny občany obce, je to jediná lípa v k.ú.

Hrubá 5kála k tomuto výročí.
.x

Občanka S. - na pozvánce na tuto akci nebyla uvedena obec Hrubá Skála. Proč jste nepřišel požádat v té době?
Požádaljste až zpětně, až když se vyměnilo zastupitelstvo?
Stuchlík - k tomuto už se nebudu dál vyjadřovat.

Občanka Š. - dotázala se starosty, zda s tímto postupem souhlasí,

Starosta odpověděl, že se takto rozhodli a něco se ke ].00 letému výročí připravit mělo,

ObČan Š. - myslím si, že toto není dobrý příklad pro ostatní spolky. Ted'se každý spolek může rozhodnout, že si na

obecním pozemku vysadí strom. Tady se jedná o nedotknutelnost vlastnictví. Myslím si, že jako zastupitelé máte
chránit nedotknutelnost majetku cbce.

ZO Hrubá 5kála schválilo;

LlzaLg - rozpočet obce Hrubá Skála na rok 2019

2. / 2a§ - střednědobý výh l ed obce n a r ok 2a!9-2aZZ

3l20L9 - převod částky ve výši 2 1O7,88 Kč do rezenvního fondu příspěvkové organizace
4|ZaL9 - přijetísponzorského daru pro příspěvkovou organizacive výši 20.000,- Kč od spol.

ZEA Roudný.
5Í2OL9 - přijetísponzorského daru pro příspěvkovou organizacive výši 10,000,- Kč od paníMoniky

Htubůčkové, Krčkovice 2, Hrubá Skála.
6/2ar9 - schválení daru Mikroregionu Český ráj na provoz cyklobusů ve výši 6000,-Kč
7 !2OI9 - ceník směrnice č,31, zapojení podnikatelů do systému obce H5 pro nakládání s komunálním odpadem



8Í2a§ - směrnici č. 1"/2a3§ - zásady pro tvorbu a čerpání fondu obnovy vodohospodářské
lnfrastruktury

9l20t9 - směrnici č.2/2arc - Soubor směrnic a vnitřních předpisů pro vedení účetnictví
10/2019 - zrušení směrnice č" UZa3.8
n/2aX9 - smlouvu s ŘSO o zajištěnípřípravy a realizace objektů vyvolaných stavbou a o vypořádání

některých práv a povinnostísouvisejících s přípravou a realizací stavby ,,lf 35 Ktavá,
odstraněníúrovňového přejezctu" a pověřuje starostu k jejímu podpisu.

zo Hrubá skála bere na vědomí:

t|Ll2§L9 - Zprávu o inventarizaci majetku

Návrh usnesení:

Pro: 8 proti: 0 zdržel se: 0

Jednání ZO bylo ukončeno v 19:31 hod.

:. ,t

ověřovatel pl K, Bugno ověřovatel p, T. Leh


