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Zastupitelstvo obce Hrubá Skála konané dne 10.5.2022, zahájení v 18:00 hodin, OÚ Hrubá Skála, zasedací 
místnost, Doubravice 37 
 
 
Přítomni: Najman M., Vaníček A., Bugno T., Vaníčková D., Stuchlík P., Lhoták J., Cvrčková R., Lehký T. 
Omluven:  Bugno Karel 
ZO je usnášeníschopné. 
Zapisovatel: I. Hakenová  
Ověřovatelé: D. Vaníčková, T. Lehký                                                       Občanů: 0 

 

Navržený program 

 

1) Zahájení, schválení programu 
2) Vyhodnocení žádostí, příspěvky z rozpočtu obce HS na rok 2022 
3) Schválení daru na knihu o zaniklých pivovarech Českého ráje. 
4) Určení počtu členů zastupitelstva obce Hrubá Skála pro volební období 2022 – 2026 
5) Úprava nočního klidu na akci Hruboskalské slavnosti 2022 
6) Rozpočtové opatření č. 1 
7) Informace  
8) Diskuze 

9) Přijatá usnesení, závěr 

 

Pro:   8     Proti:   0       Zdržel se:   0 
 

 
2. Vyhodnocení žádostí, příspěvky z rozpočtu obce HS na rok 2022 
 
 
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. 4 000,00 Kč 4 000,00 Kč Vzdělávání, ochrana včelstev 

SDH Hrubá Skála 8 000,00 Kč 8 000,00 Kč Nákup materiálně technického vybavení 

SDH Hnanice 10 000,00 Kč 8 000,00 Kč Poznání kulturních památek 

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

Hruboskalák 10 000,00 Kč 8 000,00 Kč Propagace spolku 

    56 000,00 Kč   

 
Návrh: Zastupitelstvo schvaluje příspěvky žadatelům o příspěvek z rozpočtu obce dle přílohy. 
 
Pro:   8     Proti:   0       Zdržel se:   0 
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3. Schválení daru na knihu o zaniklých pivovarech Českého ráje 
 

V první polovině letošního roku by měla být vydána kniha o historii a zaniklých 12 pivovarech na Turnovsku 

v Českém ráji. Autorem knihy je pan Jaroslav Egert z Kacanov. V knize je popsán i pivovar na Hrubé Skále. 

Publikace je doplněna řadou barevných a černobílých fotografií.  

Návrh: : Zastupitelstvo schvaluje dar pro pana Jaroslava Egerta na knihu o pivovarech v Českém ráji ve výši 

5000,- Kč. 

Pro:   8     Proti:   0       Zdržel se:   0 
 

4. Určení počtu členů zastupitelstva pro volební období 2022 – 2026 
 
Ust. § 67 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zák. o obcích“) stanoví: 
"Zastupitelstvo obce je složeno z členů zastupitelstva obce, jejichž počet pro každé volební období stanoví v 
souladu s tímto zákonem zastupitelstvo obce nejpozději 85 dnů přede dnem voleb do zastupitelstev v obcích. 
Obce nad 500 a do 3000 obyvatel mohou stanovit počet 7 až 15 členů. 
 
Návrh: Stanovit počet členů zastupitelstva obce Hrubá Skála pro volební období 2022-2026 na 9 členů 
Pro:   8     Proti:   0       Zdržel se:   0 
 
5. Úprava nočního klidu na Hruboskalské slavnosti 2022 
 

V souvislosti s přípravou Hruboskalských slavností v termínu 10.9.2022  je třeba upravit noční klid pro tuto 

akci. Navrhuji v souvislosti se slavnostmi 2022 vymezit noční klid od 2:00 do 6:00 hodin. 

Návrh: zastupitelstvo schvaluje úpravu nočního klidu v termínu 10.9.2022 pro akci Hruboskalské slavnosti a 

vymezuje noční klid od 2:00 do 6:00 pro tuto akci. 

Pro:   8     Proti:   0       Zdržel se:   0 
 

6. Rozpočtové opatření č. 1 
 
Rozpočtové opatření č. 1 reaguje na příjem dotace na zmírnění negativních dopadů Covid 19, plnění z pojištění 
náhrada škody (oprava plotu OÚ), příjem dotace VPP – a na straně výdajů na navýšení položek na pojištění 
obce, VPP, přístavbu šaten, a navýšení za výměny oken v obchodě a hasičárně.  Celkově se navyšuje 
financování ve výši 1.730 653,- Kč z vlastních zdrojů. 
 

Návrh: Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č.1 

Pro:   8     Proti:   0       Zdržel se:   0 
 

 
7. Informace 

 

MV-GŘ HZS – protokol o kontrole – Následná veřejnosprávní kontrola na místě zaměřená na správnost a 

účelnost čerpání investiční dotace poskytnuté obci Hrubá Skála na pořízení CAS – nebyly zjištěny nedostatky 

MěÚ TU, SÚ – vydává kolaudační souhlas s užíváním stavby chodník Doubravice – I. etapa, pěší komunikace 

včetně doplňkových zásahů podél komunikace III/2823 – Hrubá Skála, Doubravice 

MěÚ TU, SÚ – vydává kolaudační souhlas s užíváním stavby chodník Doubravice – I. etapa, veřejné osvětlení 

MěÚ TU, ŽP – vydává souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru čistírna odpadních vod, kanalizační 
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potrubí, štěrkový vsak na st.p.č. 464 a p.č. 370/2, 374/2, 377 v k.ú. Hrubá Skála 

MěÚ TU, ŽP – schvaluje stavební záměr  biologický septik, zemní pískový filtr, kanalizační potrubí, vsakovací 

jímka p.č. 1307/2 v k.ú. Hrubá Skála 

CHKO Český ráj – uděluje souhlas k obnově krytu místní komunikace Žantov, na p.p.č. 142/7 v k.ú. Hrubá Skála 

 

8) Diskuze 

 

9) Přijatá usnesení, závěr 

 

ZO Hrubá Skála schválilo: 

 
20/2022 - příspěvky žadatelům o příspěvek z rozpočtu obce Hrubá Skála pro rok 2022 dle přílohy 
21/2022 - dar pro pana Jaroslava Egerta na knihu o pivovarech v Českém ráji ve výši 5.000 ,- Kč. 

22/2022 - počet členů zastupitelstva obce Hrubá Skála pro volební období 2022-2026 na 9 členů  

23/2022 - úpravu nočního klidu v termínu 10.9.2022 pro akci hruboskalské slavnosti a vymezuje noční klid od 

02:00 do 06:00 hod. pro tuto akci 

24/2022 - rozpočtové opatření č.1 

 

 

 

Jednání ZO bylo ukončeno v 18 : 20 hod. 

 

 

 

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

Starosta p. Michal Najman                         Ověřovatel p. T. Lehký                                   Ověřovatel pí. D. Vaníčková                     

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 


