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Zastupitelstvo obce Hrubá Skála konané dne 8.4.2021, zahájení v 18:00 hodin, Hasičárna Hnanice, kulturní a 
společenská místnost, Hnanice 34 
 
 
Přítomni: Najman M., Vaníček A., Vaníčková D.,Bugno T., Bugno K., Stuchlík P., Lhoták J., Cvrčková R. 
Omluven: Lehký T. 
ZO je usnášeníschopné. 
Zapisovatel: I. Hakenová  
Ověřovatelé: R. Cvrčková, T. Bugno                                                       Občanů: 1 
 

 

Navržený program: 

 

1) Zahájení, schválení programu 
2) Účast obce v dražbě bývalé úpravny vody 
3) Projednání záměru SŽDC, zrušení přejezdu P 3170 v Borku 
4) Vyhodnocení žádostí, příspěvky z rozpočtu obce HS na rok 2021 
5) Žádost o odkup pozemku 1514/5 v k.ú. Hrubá Skála 
6) Rozpočtové opatření č. 1 
7) Informace  
8) Diskuze 

9) Přijatá usnesení, závěr 

 

Pro:   8     Proti:   0       Zdržel se:   0 
 

 

2. Účast obce v dražbě bývalé úpravny vody 
 

Ve čtvrtek 15.4. proběhne dražba objektu pod Rokytnickým rybníkem. Jedná se o stavbu bývalé úpravny vody na st.p.č 

559/3 o výměře 143 m2 a p.p.č. 699/3 o výměře 137 m2 z LV č. 789.  

Vyvolávací cena je 60. 000,- Kč. Znaleckým posudkem byla cena stanovena na 200. 000,- Kč. 

Byli jsme osloveni VHS Turnov, zda nemáme zájem budovu koupit a nechat zdemolovat. Nabízejí nám spoluúčast na 

případné koupi a demolici objektu. Případná spoluúčast z jejich strany je nabízena ve výši cca 2/3 z celkové částky. 

 

Návrh: ZO ukládá starostovi obce zajistit splnění podmínek pro účast obce v předmětné dražbě tak, aby se obec 

mohla dražby zúčastnit. Maximální částka dražených pozemků je určena do 150.000,-Kč. 

 
Pro:   8     Proti:   0       Zdržel se:   0 
 

3. Projednání záměru SŽDC, zrušení přejezdu P 3170 v Borku 
 
Obci byla předložena žádost o souhlas se zrušením přejezdu P 3170 v Borku jedná se o přejezd na Hrubou Skálu.  
Jako kompenzační opatření za zrušený přejezd jsou uváděna zabezpečení přejezdu P 3169 zabezpečovacím zařízením 
se závorami a vybudování nové propojovací komunikace v celkové délce 225 m která je dle návrhu situována na 
pozemek 867/1 v k. ú. Hnanice pod Troskami, který je v majetku obce Hrubá Skála.  
Tento záměr nebyl vůbec s obcí konzultován a ani jí nebyl představen. Byly jsme postaveni před hotovou věc, která je 
již v pokročilé projekční fázi. 
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Proběhla debata o smysluplnosti toho záměru 
 
Místostarosta: navrhuje schůzku se všemi dotčenými orgány a majiteli dotčených pozemků. Teprve potom bude 
možné vydat nějaké stanovisko.  
Starosta: navrhuji dát k tomuto záměru v tuto chvíli zamítavé stanovisko. 
R. Cvrčková: pokud jsou ochotni jednat o tomto záměru měli bychom vyvolat schůzku. 
T. Bugno: dal bych jim zamítavé stanovisko a pokud budou chtít dále jednat tak domluvit schůzku s dotčenými. 
Starosta: souhlasím 
 
Návrh: Zastupitelstvo nesouhlasí se zrušením přejezdu P3170 v Borku, ale je přístupné dále jednat 
 

Pro:   7   Proti:   0       Zdržel se:   1(Cvrčková) 
 
4. Vyhodnocení žádostí, příspěvky z rozpočtu obce HS na rok 2021 
Celkem bylo podáno 7 žádostí. Vzali jsme v úvahu počet členů, spolupráci s obcí, zapojení do aktivit obce. S ohledem 
na počet žádostí a celkovou částku v rozpočtu obce byly žádosti posouzeny takto: 
 

Žadatel: Požadovaná částka: Navrhovaná částka:   

Klub přátel železnic 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč Provoz historic. vlaku 

TJ Český ráj 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 
Dotace na činnost oddílu a materiálové 
náklady 

Včelařský spolek pro Ml.Bol. 3 000,00 Kč 3 000,00 Kč Vzdělávání, ochrana včelstev 

SDH Hrubá Skála 8 000,00 Kč 8 000,00 Kč Nákup varných nádob 

SDH Hnanice 10 000,00 Kč 8 000,00 Kč Nákup pivních setů 

Tomáš Tomčo 3 000,00 Kč 3 000,00 Kč 
WC pro účastníky akce Hruboskalský 
canicross 

Hruboskalák 8 000,00 Kč 8 000,00 Kč 
Zdokonalení tech. zázemí pro realizaci 
kulturních akcí 

    55 000,00 Kč   

 
Návrh: Zastupitelstvo obce schvaluje příspěvky žadatelům o příspěvek z rozpočtu obce dle přílohy. 
 
Pro:   8     Proti:   0       Zdržel se:   0 
 
 
5. Žádost o odkup pozemku 1514/5 v k.ú. Hrubá Skála 

 
Obec obdržela od TJ Benešov u Semil žádost na odkup části pozemku p.č. 1514/5 k.ú. Hrubá Skála. Jedná se o trvalý 
travní porost, který je využíván dětským táborem v Čertoryji. Prodej by byl možný pod podmínkou, že pro obec bude 
zřízeno věcné břemeno kvůli přístupu na okolní lesní pozemek. 
 
Návrh: Schválení záměru na prodej části pozemku p.č. 1514/5, podmínka obce je vytvoření věcného břemene. 
 
Pro:   8     Proti:   0       Zdržel se:   0 
 
 
6. Rozpočtové opatření č. 1 
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Rozpočtové opatření č. 1 reaguje na příjem za prodej hasičského auta a příjem z věcného břemene. Na straně výdajů 

na potřebu realizace VO na Rokytnici a náhradu mezd v době nemoci.  

 

Návrh: schválení rozpočtového opatření č. 1/2021 

 
Pro:   8     Proti:   0       Zdržel se:   0 
 
 
7. Informace 

MěÚ TU, SÚ – vydává kolaudační souhlas se stavbou Cyklostezka Radvánovice -Borek , II.etapa Hnanice-Borek 

MěÚ TU, SÚ – oznámení o zahájení řízení o odstranění stavby na p.p.č. 97/5 a 97/1 v k.ú.Hrubá Skála 

MěÚ TU, SÚ – usnesení o přerušení řízení o odstranění stavby na p.p.č. 97/5 a 97/1 v k.ú.Hrubá Skála 

CHKO Český ráj – uděluje výjimku ze zákazu vjezdu motorových vozidel mimo silnice a místní komunikace na území 

CHKO Český ráj pro stavbu Hrubá Skála -Rokytnice, obnova vodovodního výtlaku ÚV Hrudka -VDJ Bora, Rovensko p. 

Troskami“ v období 1.1.2022 - 31.12.2023 

Ve středu 7.4. byl převzat obcí nový požární automobil Scania CAS 20, celková pořizovací cena je 7 194 297,- Kč vč. DPH 

Na její pořízení obec obdržela dotace v celkové výši 3 500 000,- Kč.  

Na konci loňského roku byly pořízeny 4 kusy hliníkových vývěsek. Ty byly minulý týden nainstalovány místo vývěsek 

dřevěných, které byly v nejhorším stavu. Jsou umístěny v Doubravicích, na Prašivci, na Hrubé Skále a v Krčkovicích. 

Do 15.5 proběhnou opravy povrchu cyklostezky. 

Celokrajská aktualizace PRVK Libereckého kraje nebyla zatím schválena. Po jejím schválení budeme usilovat o 

propojení VDV Hnanice – Borek. 

Parkoviště ve Hnanicích se bude realizovat v měsících 5-8 dle možností dodavatele. 

Odpadová místa jsou monitorována fotopastí.  

Připomínkování jízdních řádů proběhlo obslužnost zastávky Hnanice je dle vyjádření KORID v souladu s plánem 

dopravní obslužnosti Libereckého kraje. Na jednání s KORID se povedlo přidat jeden spoj č.8 v 11:49 směrem na 

Turnov platný je do 13.12.2020 

V Panence byla vystavěna trvalá stavba investice Lesu ČR sloužící k zabránění následků bleskových povodní. 

Po loňském neúspěchu proběhlo další jednání s KSSLK ohledně opravy propadlých kanálů a svodidel v Jeseníku na 

komunikaci III/2823. 

Obec nechala vypracovat nabídky na opravu pomníku v Doubravicích a také na další část opravy podezdívky plotu u 

obecního úřadu. 

Za vhodného počasí dojde po domluvě s SDH Hnanice k vyčištění nádrže ve Hnanicích. 

ZO Hrubá Skála schválilo: 

19/2021 - ukládá starostovi obce zajistit splnění podmínek pro účast obce v předmětné dražbě tak, aby se obec mohla 

dražby zúčastnit. Maximální částka dražených pozemků je určena do 150.000,-Kč. 

20/2021 - nesouhlas se zrušením přejezdu P3170 v Borku, ale je přístupné dále jednat 
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21/2021 – příspěvky žadatelům o příspěvek z rozpočtu obce dle přílohy. 

22/2021 - schválení záměru na prodej části pozemku p.č. 1514/5 s podmínkou vytvoření věcného břemene. 

23/2021 - rozpočtové opatření č. 1/2021 

 

 

 

 

Jednání ZO bylo ukončeno v 19: 10 hod. 

 

 

 

 

 

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

Starosta p. Michal Najman                       Ověřovatel pí. R. Cvrčková                                 Ověřovatel p. T. Bugno                       

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 


