
Zastupitelstvo obce Hrubá Skála konané dne 21.6.2022, zahájení v 18:00 hodin, OÚ Hrubá Skála, zasedací 
místnost, Doubravice 37

Přítomni: Najman M., Vaníček A., Bugno K., Vaníčková D., Lhoták J., Cvrčková R., Lehký T., Bugno K.
Omluven:  Stuchlík P.
ZO je usnášeníschopné.
Zapisovatel: I. Hakenová
Ověřovatelé: Bugno K., Cvrčková R.                                                   Občanů: 1

Navržený program

1) Zahájení, schválení programu
2) Schválení závěrečného účtu obce za rok 2021
3) Schválení účetní uzávěrky ZŠ a MŠ Hrubá Skála Doubravice p.o.
4) Schválení smlouvy o zřízení věcného břemene s ČEZ Distribuce
5) Schválení kupní smlouvy - pozemky Čertoryje
6) Rozpočtové opatření č. 2
7) Informace 
8) Diskuze

9) Přijatá usnesení, závěr

Body na doplnění:

10) Schválení dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na přístavbu šaten u ZŠ a MŠ Hrubá Skála Doubravice

Pro:   8     Proti:   0       Zdržel se:   0

2.   Schválení závěrečného účtu obce za rok 2021  

Dne 2.6.2022 byl vyvěšen návrh závěrečného účtu obce Hrubá Skála za rok 2021. 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 2021

Návrh: Zastupitelstvo obce schvaluje závěrečný účet obce Hrubá Skála za rok 2021 bez výhrad.

Pro:   8     Proti:   0       Zdržel se:   0

Návrh: Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku obce Hrubá Skála za rok 2021 bez výhrad.

Pro:   8     Proti:   0       Zdržel se:   0

3.   Schválení účetní závěrky ZŠ a MŠ Hrubá Skála – Doubravice p.o.  
Dne 2.6.2022 byl vyvěšen návrh účetní závěrky ZŠ a MŠ Hrubá Skála - Doubravice p.o. 2021. Rozvaha, výkaz zisků a 

ztrát, zpráva o veřejnosprávní kontrole.

Návrh: Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace pro rok 2021 bez výhrad.

Pro:   8     Proti:   0       Zdržel se:   0
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4.   Schválení smlouvy o zřízení věcného břemene s ČEZ Distribuce  

Věcné břemeno se týká stavby IE-12-4006041/VB/02 SM-Rokytnice u Turnova –obnova vNN za kNN., která se 
nachází na pozemcích 2033/6 a 1956/1 v k.ú. Hrubá Skála ve vlastnictví obce v rozsahu dle geometrického plánu 
č. 941 - 33/2022. Smlouva o smlouvě budoucí byla schválena ZO dne 13. 2.2019. Náhrada za věcné břemeno činí 
158.300,- Kč bez DPH.

Zastupitelstvo obce schvaluje zřízení věcného břemene č. IE-12-4006041/VB/02, SM-Rokytnice u Turnova –
obnova vNN za kNN., která se nachází na pozemcích 2033/6 a 1956/1 v k.ú. Hrubá Skála pro ČEZ Distribuce.

Pro:   8     Proti:   0       Zdržel se:   0

5.   Schválení kupní smlouvy pozemky Čertoryje  

Záměr prodeje pozemků pro revitalizaci toku Čertoryje byl zveřejněn na úřední desce dne 2.3.2022. 
Jedná se o pozemky p. č. 1579/1, 1579/2, 1583/4, 1583/5, 1583/6, 1583/7, 1583/8, 1583/9, 2452/5 a části 
pozemku 1583/1 v k.ú. Hrubá Skála.
Lesy ČR předložili znalecký posudek na předmětné pozemky, který stanovil cenu v místě obvyklou na 200. 000,- Kč. 
Návrh kupní smlouvy byl předložen na částku 200. 000,-kč bez DPH.

Návrh: Zastupitelstvo schvaluje kupní smlouvu na prodej pozemků 1579/1, 1579/2, 1583/4, 1583/5, 1583/6, 

1583/7, 1583/8, 1583/9, 2452/5 a části pozemku 1583/1 v k.ú. Hrubá Skála a pověřuje starostu k jejímu podpisu.

Pro:   8     Proti:   0       Zdržel se:   0

6.     Rozpočtové opatření č. 2  

Rozpočtové opatření č. 2 reaguje na příjem dotace na zmírnění negativních dopadů Covid 19, plnění z pojištění 
náhrada škody, příjem dotace VPP – a na straně výdajů na navýšení položek na pojištění, 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. 2

Pro:   8     Proti:   0       Zdržel se:   0

7.     Schválení dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na přístavbu šaten u ZŠ a MŠ Hrubá Skála Doubravice  

Ve smlouvě o dílo ze dne 18.5.2022 je sjednána fakturace vždy po skončení každého kalendářního měsíce na 

základě vzájemně odsouhlaseného soupisu. 

Dodatkem č. 1 se mění četnost fakturace za provedené práce takto: Cena za dílo bude zhotoviteli objednatelem 

hrazena na základě dílčích daňových dokladů (dále jen „dílčí faktury“) vystavovaných zhotovitelem vždy k 15. a 30. 

dni kalendářního měsíce na základě vzájemně odsouhlaseného soupisu v příslušném období provedených prací a 

zabudovaných dodávek.

Návrh:  Zastupitelstvo schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na přístavbu šaten u ZŠ a MŠ Hrubá Skála 

Doubravice a pověřuje starostu obce k podpisu.

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

MěÚ TU, SÚ – schvaluje stavební záměr přístavba a stavební úpravy objektu ZŠ a MŠ Hrubá Skála, Doubravice č.p.61

CHKO Český ráj – Oznámení o zahájení řízení ve věci vydání výjimky ze základních ochranných podmínek

CHKO o udělení souhlasu s akcí Hruboskalský canicross 5. ročník, v termínu 30.07.2022 

CHKO Český ráj - Oznámení o zahájení řízení ve věci udělení souhlasu k záměru uspořádat Noční pochod Českým 

rájem v termínu 20.8.2022

CHKO Český ráj - uděluje souhlas s vymezením místa pro vjezd a stání motorových vozidel a táboření a rozdělávání 

ohně v rámci platformy „bezKempu.cz“ v malém rozsahu na pozemcích p.p.č. 603/2, 603/17, 603/5, 603/6, 603/10, 

a 603/12 v k.ú. Hrubá Skála do konce roku 2025

9. Diskuze

Zastupitel T. Bugno vznesl dotaz, jak to vypadá s návrhem úpravy prostoru s posezením před prodejnou.                     

Pan starosta odpověděl, že je třeba prvotní návrh nechat ještě upravit dle připomínek.

10.   Přijatá usnesení, závěr  

ZO Hrubá Skála schválilo:

25/2022 - závěrečný účet obce Hrubá Skála za rok 2021 bez výhrad 
26/2022 - účetní závěrku obce Hrubá Skála za rok 2021 bez výhrad
27/2022 - účetní závěrku příspěvkové organizace pro rok 2021 bez výhrad 
28/2022 - zřízení věcného břemene č. IE-12-4006041/VB/02, SM-Rokytnice u Turnova –obnova vNN za kNN., která 
se nachází na pozemcích 2033/6 a 1956/1 v k.ú. Hrubá Skála pro ČEZ Distribuce
29/2022 - kupní smlouvu na prodej pozemků 1579/1, 1579/2, 1583/4, 1583/5, 1583/6, 1583/7, 1583/8, 1583/9 

2452/5 a části pozemku 1583/1 v k.ú. Hrubá Skála a pověřuje starostu k jejímu podpisu.

30/2022 - rozpočtové opatření č. 2

31/2022 - dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na přístavbu šaten u ZŠ a MŠ Hrubá Skála Doubravice a pověřuje starostu 

obce k podpisu

Jednání ZO bylo ukončeno v 18 : 25 hod.

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

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

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