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Zastupitelstvo obce Hrubá Skála konané dne 10.12.2020, zahájení v 18:00 hodin, Hasičárna Hnanice, kulturní a 
společenská místnost, Hnanice 34 
 
 
Přítomni: Najman M., Vaníček A., Vaníčková D., Cvrčková R., Lehký T, Bugno T., Bugno K., Stuchlík P. 
Omluven: Lhoták J., 
ZO je usnášeníschopné. 
Zapisovatel: I. Hakenová  
Ověřovatelé: P. Stuchlík, A. Vaníček                                                       Občanů: 4 
 

Navržený program: 

 

1) Zahájení, schválení programu 
2) Nařízení starosty obce k inventarizaci obecního majetku 
3) Směrnice pro účtování rozpočtové pokladny  
4) Schválení smlouvy o smlouvě budoucí - zřízení věcného břemene s ČEZ Distribuce  
5) Žádost o příspěvek z dotačního programu obce, ČOV 
6) Podaní žádosti o dotaci na MMR – Podpora obnovy sportovní infrastruktury 
7) Rozpočtové provizorium 2021 
8) Rozpočtové opatření 
9)    Informace  
10)  Diskuze 
11)  Přijatá usnesení, závěr 
 

Pro:   8     Proti:   0       Zdržel se:   0 
 

 
2. Nařízení starosty obce k inventarizaci obecního majetku 
 
Inventarizace bude zahájena 11.12.2020. Fyzické inventury budou ukončeny nejpozději 31.12.2020. 
Členové inventarizační komise budou proškoleni, což stvrdí podpisem. 
 
Inventarizační komise: 

a) Ústřední inventarizační komise – Cvrčková , Najman, Athertonová, Bugno Karel 

b) DIK – OÚ – Vaníček, Hakenová, Bugno Karel, Vaníčková D. 

c) DIK – hasiči HS – Vaníček, Koželuh, Lhoták, Stuchlík  

d) DIK – hasiči Hnanice – Vaníček, Stuchlík, Lehký, Lhoták 

e) DIK – hasiči Krčkovice – Vaníček, Kunetka, Lehký 

f) DIK – prodejna – Vaníček, Huong, Bugno Tomáš 

g) DIK – tenis – Vaníček, Švára, Cvrčková 

h) DIK – spolek Hruboskalák – Vaníček, Hakenová, Bugno Karel 

i) DIK – majetek příspěvkové organizace – Koutský, Hakenová, Talajová 

j) DIK – sklad potravin příspěvkové organizace – Cvrčková, Vaníčková Pavla, Hakenová 

k) DIK – zúčtovací vztahy, bankovní účty, pokladna PO – Athertonová, Hakenová, Talajová 

l) DIK – likvidační komise – Najman, Vaníček, Hakenová, Bugno Tomáš 

 
Schválení složení inventarizačních komisí a plán inventury 

Pro:   8     Proti:   0       Zdržel se:   0 
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3) Směrnice č.1/2020 pro účtování rozpočtové pokladny 
 
Směrnice mění způsob účtování pokladny – o pokladních operacích nebude třeba účtovat dvakrát. Pokladna 
bude fungovat jako samostatný účet s rozpočtovou skladbou. Návrh směrnice byl předložen zastupitelům. 
 
Schválení směrnice č. 1/2020 pro účtování rozpočtové pokladny 
Pro:   8     Proti:   0       Zdržel se:   0 
 

 
4) Schválení smlouvy o smlouvě budoucí - zřízení věcného břemene s ČEZ Distribuce  
 
Věcné břemeno se týká akce IV-12-4019244/VB2 „SM, Hrubá Skála, Doubravice p.č. 97/5-kNN. 
Na pozemku 98/4 v k.ú. Hrubá Skála ve vlastnictví obce. Navrhovaná částka za zřízení věcného břemene je 
1 000,-Kč. 
Smlouva o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene stavby IV-12-4019244/VB2 
Pro:   8     Proti:   0       Zdržel se:   0 
 

 
5) Žádost o příspěvek z dotačního programu obce, ČOV 
 
Obdrželi jsme žádost o příspěvek z dotačního programu obce Hrubá Skála na podporu ČOV v obci. 

Žádost splňuje podmínky stanovené výzvou. Proto hodnotící komise doporučuje schválit žádost vlastníka  

p.č. 148/1, p. Hlubůčka.  

 

Schválení žádosti o podporu z programu ŽP, podpora čištění odpadních vod 2020 pro vlastníka p.č. 148/1 v  
k. ú. Hrubá Skála.    Pro:   8     Proti:   0       Zdržel se:   0 
 

 
6) Podání žádosti o dotaci na MMR – Podpora obnovy sportovní infrastruktury 
 
Jedná se dotační titul na obnovu sportovních hřišť sloužících pro výuku a potřeby mateřských a základních škol. 

Výše dotace může být až 80% . 

Schválení podání žádosti o dotaci na MMR – dotační titul podpora obnovy sportovní infrastruktury 

Pro:   8     Proti:   0       Zdržel se:   0 
 

7) Rozpočtové provizorium 2021 
 
Zastupitelstvo obce stanovuje následující pravidla rozpočtového provizoria: 

- do schválení rozpočtu se hospodaření obce řídí posledním upraveným rozpočtem předchozího roku. 

- obec hradí jenom nejnutnější výdaje zabezpečující provoz obecního úřadu a obce 

- v rámci rozpočtového provizoria lze financovat akce schválené kompetentními orgány a hradit  
  závazky vyplývají z uzavřených smluv (zálohy energií, provozní náklady spojené s chodem obce a  
  provozem vodovodu, příspěvky na provoz zřízené příspěvkové organizaci, zimní údržbu, mzdové  
  náklady, vratky nevyčerpaných dotací, případné havarijní stavy a kapitálové výdaje dle akcí     
  schválených zastupitelstvem).  
 
 
- příjmy obce budou naplňovány dle platných obecně závazných vyhlášek obce Hrubá Skála  
o místních poplatcích, ze správních poplatků, daní, dotací a z vlastní činnosti obce. 
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Výdaje a příjmy uskutečněné v období rozpočtového provizoria se stávají výdaji a příjmy řádného rozpočtu obce 

po jeho schválení. Tato pravidla rozpočtového provizoria budou platná do doby schválení rozpočtu obce. 

 

Schválení rozpočtového provizoria na rok 2021 

Pro:   8     Proti:   0       Zdržel se:   0 
 

8) Rozpočtové opatření č.6/2020 a č.7/2020 
 
Prosím zastupitele, aby vzali na vědomí, že bylo provedeno rozpočtové opatření č.6/2020 reagující na obdrženou 
neinvestiční dotaci na výdaje jednotek JSDH obce, a dále na převody mezi položkami. 
Dále je třeba schválit nové rozpočtové opatření č.7/2020 reagující na odúčtování dotace z Libereckého kraje na 

II. etapu cyklostezky, protože příjem dotace proběhne až v roce 2021 a převody mezi položkami. 

 
Schválení rozpočtového opatření č. 7/2020 
 
Pro:   8     Proti:   0       Zdržel se:   0 
 

9) Informace 
 
- byla zrekonstruována vstupní brána spolu s pískovcovými sloupky na hřbitově Hrubá Skála. 
- koncem října byl odevzdán obci vypracovaný stavebně historický průzkum Řezníčkovy vily.  
Celý elaborát je zveřejněn na webových stránkách obce. 
- na základě stavebně historického průzkumu se bude připravovat veřejná zakázka na zpracování projektové 
dokumentace na opravu vily. 
- probíhá veřejná zakázka na I. etapu chodníku Doubravice 
- Dotace IROP – náš projekt cyklostezka Radvánovice – Hnanice – Borek byl díky uvolnění finančních prostředků 
výzvy č.72 (cyklodoprava II) vybrán ze seznamu náhradních projektů a vybrán k financování. Celková výše dotace 
může být až 10 619 792,-Kč. 
MěÚ TU, SÚ – vydává územní rozhodnutí o umístění stavby veřejného osvětlení - Hrubá Skála – Rokytnice 
MěÚ TU, SÚ – vydává územní souhlas s umístěním stavby SM – Hrubá Skála, Doubravice, p.č. 97/5 – kNN, IV-12-
4019244 
MěÚ TU, SÚ – schvaluje stavební záměr na stavbu: prodloužení (přístavba) stodoly u domu čp. 62 Hrubá Skála na 
pozemku st.p.č. 642, parc. č. 599/1 v k.ú. Hrubá Skála 
MěÚ TU, ŽP – vydává povolení k vypouštění přečištěných odpadních vod z ČOV a schvaluje stavební záměr 
stavby „Čistírna odpadních vod, kanalizační potrubí na st.p.č. 27, p.č. 1960 a 2164 v k.ú. Hrubá Skála. 
CHKO ČR - neuděluje souhlas k dodatečnému povolení stavby sklepa na p.č. 646/8 v k.ú. Hrubá Skála 

CHKO ČR - neuděluje souhlas k dodatečnému povolení umístění mobilheimu na p.č. 19/3, k.ú. Hnanice p. Tr. 

CHKO ČR - neuděluje souhlas k umístění turistické ubytovny s útulnou na st. p. č. 349, p.č. 1839/1 v k.ú. Hrubá 

Skála 

CHKO ČR - uděluje souhlas k realizaci stavby „obnova vodovodního přivaděče – vodní zdroj Hrudka, k.ú. Hrubá 

Skála.“ 

CHKO ČR – uděluje souhlas k realizaci rekreačního objektu, žumpy, parkovacího stání, přípojek elektro a vody. 

Vše na p.č. 360 v k.ú Hrubá Skála 

 

10) Diskuze 
Občan V. – bude ještě někdo hrabat listí v Hnanicích? 
Starosta odpověděl, že určitě ano.  
Občan V. – taky je třeba vyčistit ten kanál na konci chodníku. Je plný listí. 
Pan starosta odpověděl: obec zajistí jeho vyčištění 
Občanka V. se ptá, jak funguje svoz odpadů na Bohuslavi. Nebyl prý odvezen odpad v pytlích z klece. 
Pan místostarosta odpověděl, že svoz probíhá každý týden v úterý. Pokud svoz neproběhl, kontaktuje SČKS. 
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11) Přijatá usnesení, závěr 

ZO Hrubá Skála schválilo: 

52/2020 - složení inventarizačních komisí a plán inventury 

53/2020 - směrnice č. 1/2020 pro účtování rozpočtové pokladny 
54/2020 - smlouvu o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene stavby IV-12-4019244/VB2 
55/2020 - žádost o podporu z programu ŽP, podpora čištění odpadních vod 2020 pro vlastníka p.č. 148/1 v k. ú. 
Hrubá Skála. 
56/2020 - podání žádosti o dotaci na MMR – dotační titul podpora obnovy sportovní infrastruktury 
57/2020 - rozpočtové provizorium na rok 2021. 
58/2020 - rozpočtové opatření č.7/2020 

 

ZO Hrubá Skála bere na vědomí: 

 

59/2020 - rozpočtové opatření č.6/2020 

 

Jednání ZO bylo ukončeno v 18 : 20 hod. 
 

 

 

 

 

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

Starosta p. Michal Najman                      Ověřovatel p. A. Vaníček                               Ověřovatel p. P. Stuchlík                       

 

 

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

 

 

 


