
Zastupitelstvo obce Hrubá Skála konané dne 24.2.2022, zahájení v 18:00 hodin, Hasičárna Hnanice, kulturní 
a společenská místnost, Hnanice 34 
 
Přítomni: Najman M., Vaníček A., Lhoták J., Bugno K., Cvrčková R., Lehký T. Vaníčková D., Stuchlík P. 
Omluven: Bugno T.  
ZO je usnášeníschopné. 
Zapisovatel: I. Hakenová  
Ověřovatelé: Vaníček A., Lhoták J.                                                     Občanů: 2 
 
Navržený program: 

1) Zahájení, schválení programu 
2) Schválení rozpočtu obce Hrubá Skála na rok 2022   
3) Zpracování PD na revitalizaci obvodového pláště Řezníčkovy vily – výsledek  

veřejné zakázky 
4) Žádost o povolení přijetí sponzorského daru pro příspěvkovou organizaci 
5) Individuální dotační program obce – program životní prostředí, ČOV 
6) Schválení ceníku směrnice č. 31, zapojení podnikatelů do systému obce HS pro  
            nakládání s komunálním odpadem 
7) Záměr prodeje pozemků pro akci revitalizace toku Čertoryje 
8) Schválení dohody o provedení práce 
9) Projekt přístavby šaten ZŠ a MŠ Hrubá Skála Doubravice 
10) Směrnice pro vybírání poplatků za svatební obřady 
11) Informace  
12) Diskuze 

13) Přijatá usnesení, závěr 

 

Body na doplnění: 

14. Schválení daru Mikroregionu Český ráj na provoz cyklobusů. 

15. Žádost o dotaci program obnovy venkova 2022 z Libereckého kraje 

Pro:   8     Proti:   0       Zdržel se:   0 
 
2. Schválení rozpočtu obce Hrubá Skála na rok 2022 
 

Rozpočet obce Hrubá Skála na rok 2022 i střednědobý výhled na rok 2022-2025 byl zveřejněn na úřední desce 

obce dne 5.2.2022. K vyvěšenému rozpočtu a střednědobému výhledu nebyly vzneseny žádné připomínky. 

Návrh: Zastupitelstvo schvaluje schodkový rozpočet obce Hrubá Skála na rok 2022 

 

Pro:   8     Proti:   0       Zdržel se:   0 
 

Návrh: Zastupitelstvo schvaluje střednědobý výhled obce na rok 2022-2025 

 

Pro:   8     Proti:   0       Zdržel se:   0 
 

3. Zpracování PD na revitalizaci obvodového pláště Řezníčkovy vily – výsledek veřejné zakázky 
 



15.12.2021 vypršela lhůta pro podání nabídek veřejné zakázka malého rozsahu na služby Zpracování 
projektové dokumentace na revitalizaci obvodového pláště domu Doubravice čp.37 Řezníčkova vila-Obec 
obdržela 2 nabídek. Nejnižší nabídku podala firma PROFES PROJEKT spol. s r.o.  1 447 160,- Kč vč. DPH.  
 
Návrh: Zastupitelstvo schvaluje smlouvu o dílo na zpracování projektové dokumentace na revitalizaci 
obvodového pláště domu Doubravice čp.37 Řezníčkova vila a pověřuje starostu obce k jejímu podpisu 
 
Pro:   8     Proti:   0       Zdržel se:   0 
 
4. Žádost o povolení přijetí sponzorského daru pro příspěvkovou organizaci 
 
Dne 7.1.2022 jsme obdrželi dvě žádosti od příspěvkové organizace na přijetí sponzorského daru ve výši 

30.000,-Kč od ZEA Sedmihorky druhá žádost je ve výši 10 000,-Kč od společnosti UN-COM 

Návrh: Zastupitelstvo schvaluje přijetí sponzorského daru pro příspěvkovou organizaci ve výši 30.000,- Kč od 
spol. ZEA Sedmihorky 
 
Pro:   8     Proti:   0       Zdržel se:   0 
 
Návrh: Zastupitelstvo schvaluje přijetí sponzorského daru pro příspěvkovou organizaci ve výši 10.000,- Kč od 
spol. UN-COM 
 
Pro:   8     Proti:   0       Zdržel se:   0 
 
 
5. Individuální dotační program obce – program životní prostředí, ČOV 
 
Výzva č.1/2022 z programu životní prostředí, čištění odpadních vod bude společně s přílohami (žádost o 

podporu, smlouva o poskytnutí a hodnotící formulář) vyvěšena na webových stránkách obce nejpozději dne 

15.03.2022. Podpora se týká výstavby, obnovy a modernizace stávajících vodních děl (ČOV, kanalizací) ve 

vlastnictví FO, je určena občanům s trvalým pobytem v obci HS a současně vlastníkům nemovitosti v obci HS. 

V rozpočtu je připravena částka 112.000,-- Kč, která bude rozdělena žadatelům dle klíče uvedeného ve výzvě. 

Návrh: Zastupitelstvo schvaluje podmínky Výzvy č. 1/2022 včetně příloh, do které byla alokována částka ve 
výši 112.000,-- Kč z rozpočtu obce.   
 
Pro:   8     Proti:   0       Zdržel se:   0 
 
Návrh: Zastupitelstvo schvaluje komisi pro hodnocení žádostí o podporu z programu životní prostředí ve 
složení: Najman, Vaníček, K. Bugno 
 
Pro:   8     Proti:   0       Zdržel se:   0 
 
6. Schválení ceníku směrnice č. 31, zapojení podnikatelů do systému obce HS pro nakládání s komunálním 
odpadem  
 
Ceny odpadů pro podnikatele zůstávají ve stejné výši jako v předchozích letech. 
 
Návrh: Zastupitelstvo obce schvaluje ceník směrnice č.31 na kalendářní rok 2022. 

Pro:   8     Proti:   0       Zdržel se:   0 
 



7. Záměr prodeje pozemků pro akci revitalizace toku Čertoryje 
 
Usnesením č. 13/2021 jsme souhlasili s plánovaným prodejem pozemků pro revitalizaci toku Čertoryje nyní nás 
Lesy ČR,  žádají o zvěřejnění záměru aby mohli pozemky p. č. 1579/1, 1579/2, 1583/4, 1583/5, 1583/6, 1583/7 
1853/8 1583/9 2152/5 a části pozemku 1583/1 vykoupit pro plánovanou revitalizaci toku HB Čertoryje, ř.km. 
1,200 – 2,064.   
 

Návrh: Zastupitelstvo schvaluje záměr prodeje pozemků p. č. 1579/1, 1579/2, 1583/4, 1583/5, 1583/6, 

1583/7 1853/8 1583/9 2152/5 a části pozemku 1583/1 v k.ú. Hrubá Skála 

Pro:   8     Proti:   0       Zdržel se:   0 
 
8. Schválení dohody o provedení práce 
 
Dohoda o provedení práce pro zastupitele Karla Bugnu předmětem smlouvy je údržba a zabezpečení 
provozuschopnosti zahradní techniky OÚ, údržba obce, sekání obecních pozemků a další práce s tím spojené. 
Smlouva se sjednává do 31.12.2022 
 
Návrh: Schválení dohody o provedení práce pro zastupitele Karla Bugnu 
 
Pro:   7     Proti:   0       Zdržel se:   1(Bugno K.) 
 
9. Projekt přístavby šaten ZŠ a MŠ Hrubá Skála Doubravice 
 
Zastupitelstvu obce byla předložena projektová dokumentace plánované přístavby šaten ZŠ A MŠ Hrubá Skála 
– Doubravice má někdo ze zastupitelů k dokumentaci připomínky. 
Dokumentace bude předložena dotčeným orgánům k vyjádření.  
Aby bylo možné přístavbu zrealizovat, žádám o schválení vypsání výběrového řízení a stanovení hodnotící 
komise. 
 
Návrh: Zastupitelstvo obce schvaluje projektovou dokumentaci na přístavbu šaten ZŠ a MŠ Hrubá Skála 
Doubravice. 
 
Pro:   8     Proti:   0       Zdržel se:   0 
 
Návrh: Zastupitelstvo schvaluje vypsání veřejné zakázky na přístavbu šaten ZŠ a MŠ Hrubá Skála Doubravice. 
A pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy o dílo s ekonomicky nejvýhodnějším dodavatelem 
 
Pro:   8     Proti:   0       Zdržel se:   0 
   
Návrh: Zastupitelstvo schvaluje hodnotící komisi veřejné zakázky na přístavbu šaten ZŠ a MŠ Hrubá Skála 
Doubravice. Ve složení Najman, Lhoták, Stuchlík 
 
Pro:   8     Proti:   0       Zdržel se:   0 
 
10. Směrnice pro vybírání poplatku za svatební obřady 
 
Směrnice č. 1/2022 která byla zastupitelům předložena nahrazuje směrnici č. 24 a její hlavní změna je 
odstranění režijního poplatku za svatby (Za režijní náklady jsou považovány např. náklady obce na vytápění, 
úklid vnitřních prostor, úklid zahrady a přilehlých prostor, výzdoba objektu, příprava nasvětlení, náklady na 
celkový provoz) vybírání tohoto poplatku je nezákonné a v případě kontroly hrozí obci postih 
 



Návrh: Zastupitelstvo schvaluje směrnici 1/2022 pro vybírání poplatků za svatební obřady 

Pro:   8     Proti:   0       Zdržel se:   0 
 

11. Schválení daru Mikroregionu Český ráj na provoz cyklobusů  

 

Dar pro Mikroregion Český ráj na provoz cyklobusů ve výši 6000,-Kč je ve stejné výši jako v loňském roce. 

Návrh: Zastupitelstvo schvaluje dar pro Mikroregion Český ráj na provoz cyklobusů ve výši 6000,-Kč. 

Pro:   8     Proti:   0       Zdržel se:   0 
 

14. Žádost o dotaci program obnovy venkova 2022 z Libereckého kraje 

 

Libereckým krajem byl vyhlášen dotační titul regionální rozvoj – 2.1. program obnovy venkova podání žádosti 

je možné do 16.3.2022 a je možné podat jednu žádost. 

Navrhuji podat žádost na obnovu krytu komunikace na Žantově slepé rameno k č.p. 97. 

Aktuálně oceněný rozpočet této stavby je 550 000,-Kč.  

 

 Návrh: Zastupitelstvo schvaluje podání žádosti z programu 2.1. program obnovy venkova na obnovu krytu 

místní komunikace Žantov slepé rameno, ve výši 550 000,-Kč 

Pro:   8     Proti:   0       Zdržel se:   0 
 
Návrh: Zastupitelstvo se zavazuje dofinancovat rozdíl mezi celkovou cenou a poskytnutou dotací na obnovu 
krytu místní komunikace Žantov slepé rameno do plné výše z vlastních zdrojů 
 
Pro:   8     Proti:   0       Zdržel se:   0 
 
15. Informace 

- prosím zastupitele, aby vzali na vědomí 

-rozpočtové opatření č.7, vytvořené v prosinci a reagující na příjem dotace za výjezdy hasičů a převod mezi 

kapitolami rozpočtu  

- a zprávu o inventarizaci majetku – ke konci roku 2021 byla provedena inventarizace majetku, při které nebyly 

zjištěn žádné rozdíly. 

 

- zápis z veřejného zasedání 3.2.2022 Mikroregionu je k nahlédnutí v kanceláři OÚ.  

- byl osazen elektroměr v novém odměrném pilíři u Libuňky  

- proběhla kolaudační schůzka chodníku Doubravice. Chodník bude u mostních konstrukcí doplněn o zábradlí, 

aby nedošlo k pádu mezi mosty. 

- vlivem nepovolené stavební činnosti došlo před Hnanicemi k poškození cyklostezky. Poškození bylo 

zaprotokolováno Policií ČR a v jarních měsících bude opraveno. 

- všechny zjištěné závady cyklostezky jsou průběžně reklamovány 



 

MěÚ TU, SÚ – vydává společný souhlas se stavebním záměrem, stavební úpravy a přístavba č.p. 23 Doubravice 

a stavba garáže 

MěÚ TU, SÚ – vydává kolaudační souhlas se stavbou SM-Hrubá Skála, Doubravice čp.57 – kabelové vedení 

délky 652 m 

MěÚ TU, SÚ – vydává uzemní souhlas s umístěním přípojky vodovodu p.č. 90/24 v k.ú. Hrubá Skála 

MěÚ TU, SÚ – povoluje změnu stavby před jejím dokončením – revitalizace areálu Hnanice – byt správce na 

p.č. 52/1, 52/3, 52/5, 841/2 c k.ú. Hnanice pod Troskami 

MěÚ TU, SÚ – rozhodnutí o nařízení odstranění stavby oplocění na p.č. 623/56, 623/40, 623/39 v k.ú. Hrubá 

Skála 

MěÚ TU, SÚ – vydává společný souhlas se stavebním záměrem, stavební úpravy a přístavba kolny č.p. 13 

Doubravice na st.p.č. 70 v k.ú. Hrubá Skála 

MěÚ TU, SÚ – schvaluje stavební záměr přístavby a stavební úpravy č.p. 30 

MěÚ TU, ŽP – vydává souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru čistírna odpadních vod, kanalizační 

potrubí na st.p.č. 319 a p.č. 528/6 v k.ú. Hrubá Skála 

CHKO Český ráj – uděluje souhlas k realizaci stavby ČOV po RD č.p.6 Doubravice na st.p.č. 464 v k.ú. Hrubá 

Skála 

CHKO Český ráj – neuděluje souhlas k dodatečnému povolení oplocení pozemků p.č. 623/56, 623/40, 623/39 

v k.ú. Hrubá Skála 

 

ZO Hrubá Skála schválilo: 

1/2022 - schodkový rozpočet obce Hrubá Skála na rok 2022 
2/2022 - střednědobý výhled obce na rok 2022-2025 
3/2022 - smlouvu o dílo na zpracování projektové dokumentace na revitalizaci obvodového pláště domu  

  Doubravice čp.37 Řezníčkova vila a pověřuje starostu obce k jejímu podpisu 
4/2022 - přijetí sponzorského daru pro příspěvkovou organizaci ve výši 30.000,- Kč od spol. ZEA Sedmihorky 
5/2022 - přijetí sponzorského daru pro příspěvkovou organizaci ve výši 10.000,- Kč od spol. UN-COM 
6/2022 - podmínky Výzvy č. 1/2022 včetně příloh, do které byla alokována částka ve výši 112.000,--  

  Kč z rozpočtu obce. 
7/2022 - komisi pro hodnocení žádostí o podporu z programu životní prostředí ve složení: Najman,  

  Vaníček, K. Bugno  
8/2022 - ceník směrnice č.31 na kalendářní rok 2022 
9/2022 - záměr prodeje pozemků p. č. 1579/1, 1579/2, 1583/4, 1583/5, 1583/6, 1583/7 1853/8 1583/9  

  2152/5 a části pozemku 1583/1 v k.ú. Hrubá Skála 
10/2022 - dohodu o provedení práce pro zastupitele Karla Bugnu 
11/2022 - projektovou dokumentaci na přístavbu šaten ZŠ a MŠ Hrubá Skála Doubravice. 
12/2022 - vypsání veřejné zakázky na přístavbu šaten ZŠ a MŠ Hrubá Skála Doubravice. A pověřuje  

    starostu obce k podpisu smlouvy o dílo s ekonomicky nejvýhodnějším dodavatelem 
13/2022 - hodnotící komisi veřejné zakázky na přístavbu šaten ZŠ a MŠ Hrubá Skála Doubravice. Ve  

    složení Najman, Lhoták, Stuchlík 
14/2022 - směrnici 1/2022 pro vybírání poplatků za svatební obřady 
15/2022 - dar pro Mikroregion Český ráj na provoz cyklobusů ve výši 6000,-Kč 
16/2022 - podání žádosti z programu 2.1. program obnovy venkova na obnovu krytu místní komunikace 

     Žantov slepé rameno, ve výši 550 000,-Kč 
17/2022 - Zastupitelstvo se zavazuje dofinancovat rozdíl mezi celkovou cenou a poskytnutou dotací na obnovu     
                   krytu místní komunikace Žantov slepé rameno do plné výše z vlastních zdrojů. 
 
 



ZO Hrubá Skála bere na vědomí: 
 
18/2022 - rozpočtové opatření č.7 
19/2022 - zprávu o inventarizaci majetku 
 

 

Jednání ZO bylo ukončeno v 18 : 40 hod. 

 

 

 

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

Starosta p. Michal Najman                         Ověřovatel p. A. Vaníček                                   Ověřovatel pí. J. Lhoták                     

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 


