
Zastupitelstvo obce Hrubá Skála konané dne 28.6.2021, zahájení v 18:00 hodin, OÚ Hrubá Skála, zasedací 
místnost, Doubravice 37 
 
 
Přítomni: Najman M., Vaníček A., Bugno T., Bugno K., Stuchlík P., Lhoták J., Cvrčková R., Lehký T. 
Omluven:  Vaníčková D. 
ZO je usnášeníschopné. 
Zapisovatel: I. Hakenová  
Ověřovatelé: P.Stuchlík, J. Lhoták                                                       Občanů: 0 

 

Navržený program: 

 

1) Zahájení, schválení programu 
2) Schválení závěrečného účtu obce za rok 2020 
3) Schválení účetní uzávěrky ZŠ a MŠ Hrubá Skála – Doubravice p.o. 
4) Schválení smlouvy o zřízení věcného břemene s ČEZ Distribuce 
5) Žádost o povolení přijetí sponzorského daru pro příspěvkovou organizaci 
6) Žádost o čerpání rezervního fondu příspěvkové organizace 
7) Žádost o poskytnutí individuální dotace pro Spokojený domov, o.p.s. 
8) Žádost o individuální dotaci pro film o Českém ráji, autor Zdeněk Mrkáček 
9) Rozpočtové opatření  
10) Informace  
11) Diskuze 

12) Přijatá usnesení, závěr 

 

Body na doplnění: 

Peněžitý dar obci Hrušky – bod bude zařazen před rozpočtové opatření 
Úprava nočního klidu na Hruboskalské slavnosti 2021 

 

Pro:   8     Proti:   0       Zdržel se:   0 
 

Navržený program se doplňuje o schválené body 

 
2. Schválení závěrečného účtu obce za rok 2020 
 
Dne 4.6.2021 byl vyvěšen návrh závěrečného účtu obce Hrubá Skála za rok 2020, rozvaha, výkaz zisků a ztrát, 
přehled o peněžních tocích, přehled o změnách vlastního kapitálu, zpráva o přezkoumání hospodaření a 
zpráva o provedené inventarizaci za rok 2020. 
 
Návrh: Zastupitelstvo obce schvaluje závěrečný účet obce Hrubá Skála za rok 2020 bez výhrad. 
Pro:   8     Proti:   0       Zdržel se:   0 
 

Návrh: Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku obce Hrubá Skála za rok 2020 bez výhrad. 
Pro:   8     Proti:   0       Zdržel se:   0 
 

 
 
3. Schválení účetní závěrky ZŠ a MŠ Hrubá Skála – Doubravice p.o. 
Dne 11.6.2020 byl vyvěšen návrh účetní závěrky ZŠ a MŠ Hrubá Skála – Doubravice p.o. 2020 



 Obsahuje rozvahu, výkaz zisků a ztrát a zprávu o veřejnosprávní kontrole. 

Návrh: Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace pro rok 2020 bez výhrad. 
Pro:   8     Proti:   0       Zdržel se:   0 
 
4. Schválení smlouvy o zřízení věcného břemene s ČEZ Distribuce 
 
Věcné břemeno se týká stavby IV-12-4019244, Hrubá Skála, Doubravice p.č. 97/5-kNN, která se nachází na 
pozemku 98/4 ve vlastnictví obce v rozsahu 0,45 bm. Smlouva o smlouvě budoucí byla schválena ZO dne 
11.12.2020. Náhrada za věcné břemeno je 1.000,- Kč 
Zastupitelstvo obce schvaluje zřízení věcného břemene č. IV-12-4019244, Hrubá Skála, Doubravice p.č. 
97/5-kNN na pozemku 98/4 v k.ú. Hrubá Skála pro ČEZ Distribuce 
Pro:   8     Proti:   0       Zdržel se:   0 
 
5. Žádost o povolení přijetí sponzorského daru pro příspěvkovou organizaci 
 
Dne 31.5.2021 jsme obdrželi žádost od příspěvkové organizace na přijetí sponzorského daru ve výši 5.000,-Kč 
od paní M. H. 
 
Návrh: Zastupitelstvo schvaluje přijetí sponzorského daru pro příspěvkovou organizaci ve výši 5.000,- Kč od 
paní M. H. 
Pro:   8     Proti:   0       Zdržel se:   0 
 
6. Žádost o čerpání rezervního fondu příspěvkové organizace 
 
Dne 15.4.2021 jsme obdrželi žádost o schválení čerpání rezervního fondu školy. Důvodem žádosti je porucha 

serveru školy. IT správcem bylo doporučeno řešení v ceně 80.000,- Kč. Pan ředitel žádá o povolení čerpání 

prostředků z rezervního fondu školy ve výši 45.000,- Kč a doplatek 35.000,- Kč od obce. 

 
Návrh: Zastupitelstvo obce schvaluje čerpání rezervního fondu příspěvkové organizace ve výši 45.000,- Kč a 
doplatek 35.000,-Kč na nákup počítačů. 
Pro:   8     Proti:   0       Zdržel se:   0 
 

7. Žádost o poskytnutí individuální dotace pro Spokojený domov, o.p.s. 
 
Obdrželi jsme žádost od organizace Spokojený domov o.p.s. na poskytnutí individuální dotace. Organizace 
zajišťuje sociální služby. Dojíždí do obce Hrubá Skála a v loňském roce poskytovala sociální služby 4 seniorům. 
Celkem při této činnosti provedla 526 návštěv, při kterých bylo najeto 4593 km, celkový čas péče 701,76 
hodin a celkové náklady za rok 2020 byly 427.086,86 Kč.  
Navrhuji poskytnout částku 20.000,-Kč  

Návrh: Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí individuální dotace pro Spokojený domov, o.p.s ve výši 

20.000,-Kč. 

Pro:   8     Proti:   0       Zdržel se:   0 
 

8. Žádost o individuální dotaci pro film o Českém ráji, autor RNDr. Zdeněk Mrkáček 
 
Žádost o poskytnutí finanční podpory pro natočení dokumentárního filmu o Českém ráji v rozsahu 60 minut a 
s pracovním názvem „Jedinečný Český ráj“. Film je zaměřen především na vlastní a hlavně živou přírodu 
regionu s cílem připomenout její pestrost a ukázat, že nejen v dalších oblastech světa, ale i u nás je bohatá 
příroda. Součástí titulků bude věnování filmu památce osobností, které se v minulosti zasloužily o poznání a 
dobré jméno Českého ráje. Film je připravován jako populárně naučný a bude určený pro širokou veřejnost 
všech věkových kategorií s důrazem na školní mládež. Žádost zaslal RNDr. Zdeněk Mrkáček známý zoolog, 



fotograf, spisovatel i kameraman, který se již téměř 40 let systematicky věnuje studiu, dokumentaci a 
popularizaci Českého ráje formou knižních publikací, přednášek, exkurzí a fotografických výstav. 
Navrhujeme poskytnutí podpory ve výši 5000,-Kč 
Návrh: Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí individuální dotace pro pana RNDr. Zdeňka Mrkáčka ve 

výši 5000,-Kč na dokumentární film o Českém ráji. 

Pro:   8     Proti:   0       Zdržel se:   0 
 
9. Peněžitý dar obci Hrušky 

Vzhledem k přírodní katastrofě kdy se jihomoravskými obcemi prohnalo tornádo a několik jich poničilo 

významným způsobem navrhuji poskytnutí peněžitého daru jedné z nich a to obci Hrušky. Výše daru 50.000,-

Kč. 

Návrh: zastupitelstvo schvaluje poskytnutí peněžitého daru obci Hrušky ve výši 50.000,-Kč 

Pro:   8     Proti:   0       Zdržel se:   0  
 

10. Rozpočtové opatření  

Prosím zastupitele, aby vzali na vědomí, že bylo provedeno rozpočtové opatření 2/2021 reagující na 
poskytnutou dotaci od IROP na stavbu cyklostezky (Obec obdržela dodatečně dotaci na stavbu cyklostezky ve 
výši  10 109.792,80 Kč) a dále na převody mezi položkami. 
Dále je třeba připravit rozpočtové opatření reagující na poskytnutí individuálních dotací.  

Návrh: Zastupitelstvo schvaluje Rozpočtové opatření 3/2021 
Pro:   8     Proti:   0       Zdržel se:   0 
 

11. úprava nočního klidu na Hruboskalské slavnosti 2021 
 

V souvislosti s blížícími se Hruboskalskými slavnostmi 2021 je třeba upravit noční klid. Pro tuto akci  

navrhuji vymezit noční klid od 00:00 do 06:00 hodin. 

Návrh: Zastupitelstvo schvaluje úpravu nočního klidu z 11.9. na 12.9.2021 pro akci Hruboskalské slavnosti a 

vymezuje noční klid od 00:00 do 06:00. 

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

Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí závěrečný účet Mikroregionu Český  za rok 2020 

V červnu byla opravena propojovací komunikace pod Motomuzeem 

 MěÚ TU, SÚ – oznámení o zahájení řízení o prodloužení platnosti stavebního povolení na stavbu „Táborová 

základna Krčkovice – Hrubá Skála, Krčkovice“ 

MěÚ TU, SÚ – rozhodnutí o dodatečném povolení stavby přístřešku k ukládání zahradní techniky na st.p. 684 

v k.ú. Hrubá Skála 

MěÚ TU, SÚ – oznámení o přerušení řízení o odstranění stavby „změna stavby před jejím dokončením pro 

stavbu rodinného domu na parc. č. 353/2 v k.ú. Hrubá Skála 

MěÚ TU, SÚ – rozhodnutí o zamítnutí žádosti o dodatečné povolení stavby oplocení na parc.č. 623/39, 

623/40, 623/56 v k.ú. Hrubá Skála. 

MěÚ TU, SÚ – rozhodnutí o prodloužení stavebního povolení na stavbu „Táborová základna Krčkovice – 

Hrubá Skála, Krčkovice“ o 2 roky do 31.12.2023. 

MěÚ TU, SÚ – souhlas se změnou užívání stavby podkroví rodinného domu čp. 33 Hrubá Skála 

MěÚ TU, SÚ – rozhodnutí o dodatečném povolení stavby rodinného domu, včetně stavby krytého stání pro 

osobní automobil, domovního kabelu NN, zpevněných ploch a akumulační jímky na dešťové vody – Hrubá 

Skála, Doubravice na parc. č. 97/1, 97/5  a 98/4 v k. ú. Hrubá Skála. 



MěÚ TU, SÚ – rozhodnutí o dodatečném povolení stavby změna stavby před jejím dokončením pro stavbu 

rodinného domu na parc. č. 353/2 v k. ú. Hrubá Skála 

MěÚ TU, SÚ – uděluje souhlas se stavebními úpravami rodinného domu čp. 40 Hrubá Skála, Krčkovice a 

stavba vodovodní přípojky na parc. č. 232 v k.ú. Hrubá Skála 

CHKO Český ráj – uděluje souhlas k přístavbě a stavebním úpravám vedlejší stavby ke stavbě pro bydlení, na 

st. p.č. 368/1 v k.ú. Hrubá Skála 

CHKO Český ráj – uděluje souhlas s pořádáním závodů v orientačním běhu „Pěkné prázdniny s orientačním 

během v Českém ráji 30. ročník v termínu 20. - 22.srpna 2021. 

 

Diskuze: 

Zastupitelé řešili případnou rekonstrukci prostoru před obchodem v Doubravici. 

Zastupitel Lehký připomněl problém s odpady na Bohuslavi. Lidé tam dávají odpad v pytlích, které nejsou 

určené ke svozu. 

Zastupitel Stuchlík vznesl dotaz zda by nebylo dobré cyklostezku v úseku od Radvanovic do Hnanic osadit 

alespoň solárními světly. A na druhém úseku cyklostezky mezi Hnanicemi a Borkem umístit 2 nebo 3 lavičky 

s výhledem na Trosky. 

 

ZO Hrubá Skála schválilo: 

24/2021 - závěrečný účet obce Hrubá Skála za rok 2020 bez výhrad. 

25/2021 - účetní závěrku obce Hrubá Skála za rok 2020 bez výhrad 

26/2021 – účetní závěrku příspěvkové organizace pro rok 2020 bez výhrad 

27/2021 - zřízení věcného břemene č. IV-12-4019244, Hrubá Skála, Doubravice p.č. 97/5-kNN na pozemku 

98/4 v k.ú. Hrubá Skála pro ČEZ Distribuce  

28/2021 - přijetí sponzorského daru pro příspěvkovou organizaci ve výši 5.000,-Kč od paní M.H. 
29/2021 - čerpání rezervního fondu příspěvkové organizace ve výši 45.000,- a doplatek 35.000,-Kč na nákup 
počítačů 
30/2021 - poskytnutí individuální dotace pro Spokojený domov, o.p.s ve výši 20.000,-Kč 
31/2021 - poskytnutí individuální dotace pro pana RNDr. Zdeňka Mrkáčka ve výši 5.000,-Kč na  
dokumentární film o Českém ráji 
32/2021 - poskytnutí peněžitého daru obci Hrušky ve výši 50.000,-Kč 

33/2021 - rozpočtové opatření č.3/2021 

34/2021 - úpravu nočního klidu z 11.9. na 12.9.2021 pro akci Hruboskalské slavnosti a vymezuje noční klid od 

00:00 do 06:00 

 
ZO Hrubá Skála bere na vědomí: 

 

35/2021 – Rozpočtové opatření č.2 

36/2021 - závěrečný účet Mikroregionu Český ráj za rok 2020 

 

Jednání ZO bylo ukončeno v 18 : 43 hod. 

 

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

Starosta p. Michal Najman                         Ověřovatel p. P. Stuchlík                                   Ověřovatel p. J. Lhoták                       

 

 

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


