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Zastupitelstvo obce Hrubá Skála konané dne 24.09.2020, zahájení v 18:00 hodin, OÚ Hrubá Skála, Doubravice 
37, zasedací místnost OÚ 
 
Přítomni: Najman M., Vaníček A., Vaníčková D., Cvrčková R., Lhoták J., Bugno T., Bugno K., Stuchlík P. 
Omluven:  Lehký T. 
ZO je usnášeníschopné. 
Zapisovatel: I. Hakenová  
Ověřovatelé: Bugno K., Vaníčková D.                                                       Občanů: 3 
 

Navržený program: 

1) Zahájení, schválení programu 
2) Změna stanov svazku Mikroregion Český ráj 
3) Stavebně historický průzkum – Řezníčkova vila 
4) Schválení smlouvy o smlouvě budoucí - zřízení věcného břemene s ČEZ Distribuce  
5) Schválení smlouvy o zřízení věcného břemene s ČEZ Distribuce 
6) Výběrová řízení na opravu vodojemů  

7) Žádosti o příspěvek z dotačního programu obce, ČOV 

8) Záměr prodeje hasičského auta zn. Avia 

9) Informace 

10) Diskuze 

11) Přijatá usnesení, závěr 

 

Body na doplnění:  

Schválení Rozpočtového opatření č.5/2020 

Pro:   8     Proti:   0       Zdržel se:   0 

Navržený program se doplňuje o schválené body 

 
2. Změna stanov svazku Mikroregion Český ráj 

ke změně Stanov svazku dochází, zejména kvůli změně sídla z Vyskeř čp. 88 na čp. 50,  

dále se ve stanovách upravují některé body, které byly procesně dost náročné k administraci,  

- zvýšení částky z 10. 000,- Kč na 100. 000,- Kč, kde již musí být usnesení mikroregionu český ráj 

- jmenování a odvolání  předsedy a místopředsedy musí přijmout 2/3 všech obcí, ne přítomných na zasedání. 
Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek č. 2 Smlouvy o vytvoření dobrovolného svazku obcí Mikroregionu Český 

ráj a Dodatek č. 1 Stanov Mikroregionu Český ráj. 

Pro:   8     Proti:   0       Zdržel se:   0 

 

3) Stavebně historický průzkum – Řezníčkova vila 

Zastupitelstvo libereckého kraje na svém zasedání schválilo zrušení programu dotačního fondu 7.3. na stavebně 
historický průzkum pro rok 2020. Stavebně historický průzkum je nezbytný dokument, který je nutný pro 
samotnou projektovou přípravu na opravu Řezníčkovy vily. Součástí průzkumu je i průzkum zahrady, která je 
součástí vily a je také památkově chráněna. Výstupem ze stavebně historického průzkumu bude elaborát, jehož 
závěrem budou doporučení pro rekonstrukci vily a zahrady. Stavebně historický průzkum bude vypracován dle 
pokynů národního památkového ústavu. 
Cena za stavebně historický průzkumu je 79.550,-  Kč včetně DPH. Bude zpracován do konce října. 
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Schválení vypracování stavebně historického průzkumu Řezníčkovy vily  
Pro:   8     Proti:   0       Zdržel se:   0 

 
4) Schválení smlouvy o smlouvě budoucí - zřízení věcného břemene s ČEZ Distribuce  
Věcné břemeno se týká akce IE-12-40004581 „SM, Hrubá Skála – kabel NN k čp. 113 a 76 kabelového vedení NN 
0,4kV, přípojkové smyčkové skříně SS100 a uzemnění. Na pozemku 1972/1 v k.ú. Hrubá Skála ve vlastnictví obce. 
Navrhovaná částka za zřízení věcného břemene je 16.000,- Kč.  
Smlouva o budoucí smlouvě na zřízení věcného břemene stavby IE-12-40004581 
Pro:   8     Proti:   0       Zdržel se:   0 

 
5) Schválení smlouvy o zřízení věcného břemene s ČEZ Distribuce 
 
Věcné břemeno se týká stavby podzemního kabelového vedení NN v k. ú. Hrubá Skála na pozemku 2018/1 ve 
vlastnictví obce. Smlouva o smlouvě budoucí byla schválena zastupitelstvem dne 20.6.2019. Náhrada za věcné 
břemeno je 1.500,- Kč. 
Zastupitelstvo obce schvaluje zřízení věcného břemene č. IV-12-4018003/VB/02 na pozemku 2018/1 v k.ú. 
Hrubá Skála pro ČEZ Distribuce. 
Pro:   8     Proti:   0       Zdržel se:   0 

 
6) Výběrová řízení na opravu vodojemů  

 
Předmětem veřejné zakázky bude oprava vodojemů Prašivec a Jeseník. Na opravu vodojemu Jeseník máme příslib 
dotace ve výši 2 mil. Kč z Libereckého kraje. Liberecký kraj nás žádá o doložení smlouvy o dílo na opravu Jeseníku 
potřebné k uzavření smlouvy o dotaci. 
Oprava Prašivce je předpokládána ve 2. 099. 239,- Kč vč. DPH a oprava Jeseníku 4. 148. 596,- Kč vč. DPH 
Zastupitelstvo schvaluje vypsání veřejné zakázky na opravu vodojemů Prašivec a Jeseník. 
Pro:   8     Proti:   0       Zdržel se:   0 

Zastupitelstvo schvaluje hodnotící komisi na akci oprava vodojemů Prašivec a Jeseník ve složení: Najman. M., 
Bugno T., Lehký T. 
Pro:   7     Proti:   0       Zdržel se:   1 (Bugno T.) 

 
7) Žádosti o příspěvek z dotačního programu obce, ČOV 

O příspěvek z dotačního programu obce Hrubá Skála na podporu ČOV v obci se přihlásili dva zájemci. 

Ke stavbám takového typu již není odborem životního prostředí vydávána kolaudace, jak máme ve výzvě nýbrž jen 

sdělení o dokončení stavby. Oba splňují podmínky stanovené výzvou. Proto hodnotící komise doporučuje schválit 

první žádost vlastníka p.č. 563/8, Doubravice 130 i druhou žádost vlastníka p.č. 1953/4, Hrubá Skála 28.Oba ve 

výši 28.000,-Kč. 

 
Schválení žádosti o podporu z programu ŽP, podpora čištění odpadních vod 2020 pro vlastníka p.č. 563/8 v k. ú. 
Hrubá Skála, Doubravice čp.130. 
Pro:   8     Proti:   0       Zdržel se:   0 

Schválení žádosti o podporu z programu ŽP, podpora čištění odpadních vod 2020 pro vlastníka p.č. 1953/4 v k. 
ú. Hrubá Skála, Hrubá Skála čp.28. 
Pro:   8     Proti:   0       Zdržel se:   0 

 
 
8) Záměr prodeje hasičského auta zn. Avia 

 

Je třeba prodat nepotřebné hasičské auto zn. Avia A31, SPZ 2L2 3770. Vozidlo má najeto přes 33.000 Km a STK je 

platná do března 2021. Navrhuji prodat nejvyšší nabídce obálkovou metodou.  

Schválení záměru prodeje hasičského auta zn. Avia A31, SPZ 2L2 3770 
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Pro:   8     Proti:   0       Zdržel se:   0 

 

9) Rozpočtové opatření č.5/2020 

 

Toto rozpočtové opatření reaguje na vratky od Mikroregionu z dotace na Zahradní techniku, úpravu prostředků na 

pitnou vodu a převody položek 

Schválení rozpočtového opatření č.5/2020 
Pro:   8     Proti:   0       Zdržel se:   0 

 
10) Informace 

- Prosím zastupitele, aby vzali na vědomí, že bylo provedeno rozpočtové opatření č.4/2020 reagující na dotaci pro 

volby do zastupitelstva LK a na přijatou zálohu dotace na pořízení CAS z LK a dále na převody mezi položkami. 

- Do veřejné zakázky malého rozsahu na stavbu chodníku Doubravice I. etapa se nepřihlásil žádný uchazeč. Limit 

pro uchazeče byl 6 mil. bez DPH. Zakázka byla proto zrušena. Nyní je připravována podlimitní veřejná zakázka kde 

již cena může být vyšší než 6 mil. bez DPH. 

- Do 1. Ročníku základní školy Hrubá Skála – Doubravice nastoupilo 13 dětí. 

- Obec obdržela dotaci od Libereckého kraje ve výši 1 mil. kč na pořízení cisternové automobilové stříkačky. 

- Od 1.8.2020 je podepsána nová provozně služební smlouva s firmou AQUA ČR, s.r.o. na provoz vodovodu v Obci 

Hrubá Skála. Nově bude vodné vybíráno přímo obcí. 

MěÚ TU, SÚ - vydává územní souhlas s umístěním stavby dřevěného oplocení a výměna podezdívky u domu čp. 32 

Hrubá Skála na parc. č. 68 a 69 v k.ú. Hrubá Skála. 

MěÚ TU, SÚ - vydává územní souhlas s umístěním stavby oplocení zahrady parc.č. 90/12 v k.ú. Hrubá Skála 

MěÚ TU, SÚ - vydává územní souhlas s umístěním stavby SM-Hrubá Skála, Bohuslav, 1174/1, 1175/2-kNN na 

parc.č. 1175/2 v k.ú. Hrubá Skála 

MěÚ TU, SÚ - vydává územní souhlas s umístěním stavby dřevníku u domu čp. 53 Hrubá Skála na parc.č. 15/3 

v k.ú. Hrubá Skála 

MěÚ TU, SÚ - vydává stavební povolení na oplocení pozemku p.č. 590/8 a části p.č. 598/5 v k.ú. Hrubá Skála  

MěÚ TU, SÚ – vydává kolaudační souhlas s přístavbou motomuzea v Borku čp. 14 na st. p. 124 v k.ú. Hnanice pod 

Troskami 

MěÚ TU, SÚ – oznámení o zahájení územního řízení na stavbu Veřejného osvětlení – Hrubá Skála – Rokytnice 

MěÚ TU, ŽP – uděluje společný územní souhlas s čistírnou odpadních vod, kanalizačním potrubím a vsakovacím 

objektem na parc.č. 142/10 v k.ú. Hrubá Skála 

MěÚ TU, ŽP – vydává povolení k nakládání s podzemními vodami pro stavbu vrtaná studna a kanalizační potrubí 

na p.č. 142/5 v k.ú. Hrubá Skála 

CHKO Č.Ráj – uděluje souhlas s prodloužením stávající stodoly na st.p.č. 642 a na p.č. 599/1 v k.ú. Hrubá Skála 

CHKO Č.Ráj – uděluje souhlas k umístění stavby rodinného domu s odstavným stáním a přípojkami na elektro a 

vodu na p.č. 97/5 v k.ú Hrubá Skála 

CHKO Č.Ráj – oznámení o zahájení správního řízení ve věci udělení vyjímky v rámci realizace projektu Arboretum 

Bukovina – obnova návštěvnické infrastruktury 

CHKO Č.Ráj – dodatečně uděluje souhlas k oplocení parc. č. 590/8 a části parc.č. 598/5 v k.ú. Hrubá Skála 

CHKO Č.Ráj – uděluje souhlas k realizaci stavby „Připojení nového odběrného místa na ppč. 97/5 v k.ú. Hrubá 

Skála 

 
11) Diskuze 
Občan Ř. - občan se dotazoval na dopady pandemie do obecního rozpočtu, a zda finanční výbor zná výsledky. 
Starosta - odpověděl, že finanční výbor zasedal, ale nemá u sebe závěr finančního výboru. 
Občan Ř. se ptá, jaké budou režijní náklady firmy Aqua, jako provozovatele vodovodu. 
Starosta - tyto náklady známe a vše je zveřejněno na profilu zadavatele Obce Hrubá Skála https://www.e-
zakazky.cz/Profil-Zadavatele/6c9e1906-db82-49fb-b9c7-6c76cf727adb 
Režijní náklady se mírně zvedly. 

https://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/6c9e1906-db82-49fb-b9c7-6c76cf727adb
https://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/6c9e1906-db82-49fb-b9c7-6c76cf727adb
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Občan Ř. dále konstatuje, že se zde během dvou let mluvilo o propojení vodovodu Borek. Tento vodovod není 
propojen, protože nebyl vytvořen PRVKLK (plán rozvoje vodovodu a kanalizací Lib. Kraje). Občan Ř. se ptá, zda už 
je tento plán vytvořen a kdo toto dělá? 
Starosta - Liberecký kraj provádí celkovou aktualizaci tohoto plánu rozvoje vodovodů a kanalizací. Všechny 
podklady k této změně byly dodány. Vše je zaneseno do karet obce a čekáme až firma, která tento plán 
zpracovává, jej předloží LK ke schválení. Všechny podklady jsme doplnili společně s firmou Aqua, aby nám po 
schválení tohoto nového plánu nic nebránilo zažádat o propojení vodovodu. 
Občan Ř. se ptal, zda byl podán návrh na zápis cyklostezky do katastru nemovitostí. Zda existuje pasport závad na 
této cyklostezce, zda jsou zastupitelé spokojeni s kvalitou cyklostezky a jak probíhá reklamační řízení. 
Dále se ptá, zda občané dostali finanční vyrovnání z titulu odprodeje části pozemků v souvislosti s výstavbou 
cyklostezky. 
Starosta – cyklostezka v katastru zapsána není. Máme vypracované geometrické plány na oddělení pozemků 
a budou probíhat jednání s katastrálním úřadem  
Občan Ř. apeluje na vyvinutí větší aktivity v těchto otázkách.  (Cyklostezka majetek obce, kvalita cyklostezky.) 
Občan Ř. dále mluvil o chodníku v Doubravici, v jaké fázi to je?   
Starosta -  do výběrového řízení, které proběhlo, se nikdo nepřihlásil. Zakázka byla vyhlášena jako zakázka malého 
rozsahu (tj. do 6.000.000,-Kč bez DPH). Připravuje se nové výběrové řízení.                                                                                               
Občan Ř. -to se možná dalo čekat, možná byl problém v termínu. Je třeba oslovovat další stavební firmy s touto 
zakázkou. 
 Místostarosta – z odpovědí některých oslovených firem zaznělo, že nebyl problém v termínu, ale v ceně. Tak jak 
tady zaznělo, připravuje se nové výběrové řízení. 
Zástupci „DODOP“ a jeho volební program: Občan Ř. se těchto tří zástupců dotazoval, zda vyvíjejí dostatečnou 
iniciativu pro plnění a prosazování volebního programu „DODOPu“.  
Zastupitel T. Bugno – víme, že chodník Doubravice, tak jak byl navržen udělat nejde. Byla zde i nevole občanů. 
Všechno se projednává na pracovních schůzkách ZO. Vše se detailně projednává a bavíme se o všech bodech, 
které jsou v programu zasedání ZO.  
Zastupitel P.Stuchlík- chtěl bych ještě reagovat na připomínky občana Ř., co se týče např. zmíněné tabulky a čísel 
ohledně vody. Tak jak to fungovalo za minulého ZO, kdy jste říkali, že není problém přijít na OÚ a na všechno se 
zeptat, tak je to možné i dnes. Co se týče stavby I. etapy Cyklostezky, tak za jeden měsíc říjen - listopad (což je 
doba výstavby), nemohla být odvedena kvalitní práce. Nemůžeme se tedy divit, že tam je tolik nedostatků. 
Nelíbí se mi, že se říká, že za to může současné ZO. S kolegy z „DODOPu“ v klidu spolupracujeme a jak již bylo 
zmíněno, vše je projednáváno a problémy se řeší na pracovních schůzkách ZO. 
Občan Ř. konstatuje, že nekvalitně provedená práce na I. etapě cyklostezky není problém minulého, nebo 
současného ZO, ale je to problém dodavatele stavby a aby tento co nejrychleji a nejlevněji opravil, co zkazil. 
Místostarosta – ano, ale je třeba zmínit, za jakých podmínek a za jakou dobu se cyklostezka postavila. 
Občan Ř. - ptal jsem se, zda je vyvíjen účinný tlak na dodavatele, aby opravil to, co obec získá do vlastnictví. 
Starosta odpověděl, že na reklamacích intenzivně spolupracuje se stavebním dozorem. 
Občanka H. se dotazuje na posekání pozemku pana K., který je dlouhodobě neudržovaný. 
Místostarosta - odpověděl, že s panem K. v létě hovořil a on přislíbil nápravu, ale zatím tak neučinil. 
Občan Ř. – já s ním také promluvím, aby to dal do pořádku. 
 
 
ZO Hrubá Skála schválilo: 

41/2020 - Dodatek č. 2 Smlouvy o vytvoření dobrovolného svazku obcí Mikroregionu Český ráj a Dodatek č. 1 

Stanov Mikroregionu Český ráj. 

42/2020 - vypracování stavebně historického průzkumu Řezníčkovy vily  
43/2020 - smlouvu o budoucí smlouvě na zřízení věcného břemene stavby IE-12-40004581 
44/2020 - zřízení věcného břemene č. IV-12-4018003/VB/02 na pozemku 2018/1 v k.ú. Hrubá Skála pro ČEZ 
Distribuce 
45/2020 - vypsání veřejné zakázky na opravu vodojemů Prašivec a Jeseník. 
46/2020 - hodnotící komisi na akci oprava vodojemů Prašivec a Jeseník ve složení: Najman M., Bugno T., Lehký T. 
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47/2020 - žádost o podporu z programu ŽP, podpora čištění odpadních vod 2020 pro vlastníka p.č. 563/8 v k. ú. 
Hrubá Skála, Doubravice čp.130 
48/2020 - žádost o podporu z programu ŽP, podpora čištění odpadních vod 2020 pro vlastníka p.č. 1953/4 v k. ú. 
Hrubá Skála, Hrubá Skála čp.28 
49/2020 - záměr prodeje hasičského auta zn. Avia A31 SPZ 2L2 3770 

50/2020 - rozpočtové opatření 5/2020 

 

ZO Hrubá Skála bere na vědomí: 

 

51/2020 - rozpočtové opatření 4/2020 

 

 
Jednání ZO bylo ukončeno v 19 : 08 hod. 
 

 

 

 

 

-----------------------------------                   -----------------------------------                           ------------------------------- 

Starosta p. Michal Najman                      Ověřovatel p. K. Bugno                               Ověřovatel pí. D. Vaníčková                       

 

 

Dne………………………………..           Dne………………………………            Dne…………………………….. 

 

 


