Zastupitelstvo obce Hrubá Skála konané dne 14.9.2022, zahájení v 18:00 hodin, OÚ Hrubá Skála, zasedací
místnost, Doubravice 37

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

Navržený program
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Zahájení, schválení programu
Úprava rozpočtu ZŠ a MŠ Hrubá Skála – Doubravice p.o.
Schválení smlouvy o poskytnutí dotace Mikroregionu Český ráj
Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na přístavbu šaten u ZŠ a MŠ Hrubá Skála
Doubravice – méněpráce, vícepráce
Rozpočtové opatření
Informace
Diskuze
Přijatá usnesení, závěr

Bod na doplnění:
Žádost o příspěvek z dotačního programu obce, ČOV
Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

2. Úprava rozpočtu ZŠ a MŠ Hrubá Skála – Doubravice p.o.
V souvislosti s výstavbou šaten je třeba škole navýšit rozpočet. Původně jsme počítali s tím, že obec zaplatí
stavební část přístavby včetně nábytku.
To ale není možné, nábytek musí zakoupit přímo škola, aby byl v její inventuře. My jí o tuto částku navýšíme
příspěvek.
Návrh: Zastupitelstvo obce schvaluje navýšení rozpočtu ZŠ a MŠ Hrubá Skála - Doubravice, příspěvková
organizace o 203.000,- Kč.
Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

3. Schválení smlouvy o poskytnutí dotace Mikroregionu Český ráj
Předmětem a smlouvy je poskytnutí dotace z rozpočtu obce Hrubá Skála na zajištění vlastních zdrojů
Mikroregionu na projekt „Zvýšení kvality života v MR ČESKÝ RÁJ“, do kterého je obec zapojena. Mikroregion na
tento projekt získal dotaci od Libereckého kraje. Součástí dotace je optimalizace turistického informačního
systému tzn. různých turistických map a tabulí v obcích Mikroregionu. V naší obci se jedná o celkem 5 kusů
informačních tabulí, které by měly být vyměněny nebo opraveny.
Výše poskytované dotace je 58.530,- Kč.
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Návrh: Schválení smlouvy o poskytnutí dotace Mikroregionu Český ráj na spoluúčast v projektu „Zvýšení
kvality života v MR ČESKÝ RÁJ“
Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

4. Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na přístavbu šaten u ZŠ a MŠ Hrubá Skála
Doubravice – méněpráce, vícepráce
Dodatkem č. 2 se mění celková cena díla na základě soupisu víceprací a méněprací. Vícepráce jsou vyčísleny na
110.469,- Kč bez DPH a méněpráce na částku 70.476,60 Kč bez DPH.
Cena díla se tedy dle této smlouvy navyšuje o 39.992,40 Kč bez DPH. Celková cena díla tedy činí 2.735.260,37 Kč
bez DPH. To je 3.309.665,05 Kč s DPH.
Návrh: Zastupitelstvo schvaluje dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na stavbu na přístavbu šaten u ZŠ a MŠ Hrubá
Skála Doubravice a pověřuje starostu obce k podpisu.
Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

5. Rozpočtové opatření
Prosím zastupitele, aby vzali na vědomí, že bylo provedeno rozpočtové opatření č.3/2022 reagující na obdrženou
dotaci od hasičského fondu Agrofertu, dotaci z LBC kraje a dotaci na volby do zastupitelstev obcí, a dále na
převody mezi položkami.
Dále je třeba provést rozpočtové opatření reagující na navýšení rozpočtu na stavbu šaten, dotaci mikroregionu a
navýšení rozpočtu školy.
Návrh: Zastupitelstvo schvaluje Rozpočtové opatření 4/2022
Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

6. Žádost o příspěvek z dotačního programu obce, ČOV
Obdrželi jsme žádost o příspěvek z dotačního programu obce Hrubá Skála na podporu ČOV v obci.
Žádost splňuje podmínky stanovené výzvou. Proto hodnotící komise doporučuje schválit žádost vlastníka
p.č. 528/6.
Návrh: Zastupitelstvo schvaluje žádost o podporu z programu ŽP, podpora čištění odpadních vod 2022 pro
vlastníka p.č. 528/6 v k. ú. Hrubá Skála.
Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

7. Informace
MěÚ TU, SÚ – rozhodnutí nařízení k odstranění stavby na st. p. 20 a parc. č. 22 v k. ú. Hrubá Skála
MěÚ TU, SÚ – územní rozhodnutí o umístění stavby SM, Troskovice, Jivina, čp. 11, IV-12-4021242
MěÚ TU, ŽP – rozhodnutí schvaluje stavební záměr na stavbu “Biologický septik, zemní štěrkopískový filtr,
kanalizační potrubí, výústní objekt na st.p.č. 240/3, ppč. 562/6, k.ú. Hrubá Skála
MěÚ TU, SÚ – rozhodnutí - změna stavby před jejím dokončením oprava rodinného domu čp. 18, Hrubá Skála,
Krčkovice - prodloužení lhůty stavby do 31.12.2023
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8) Diskuze
Rád bych nyní trochu shrnul toto volební období, které se pomalu chýlí ke konci.
V listopadu 2018 jsme obec přebírali s částkou 18. 487. 665,- Kč na účtech a v pokladnách a k tomu s úvěrem
ve výši 6. 930. 533,48 Kč. K dnešnímu dni je na účtech obce a v pokladnách celkem 17.127.949,57 Kč
a obec je bez dluhů. Za naše volební období se toho, dle mého mínění změnilo hodně.
Z věcí, které jsou za námi vidět, bych zmínil:
- cyklostezka II. etapa z Hnanic do Borku
- chodník Doubravice I. etapa
- nový dopravní automobil pro JSDH obce Hrubá Skála
- cisternovou automobilovou stříkačku pro JSDH obce Hrubá Skála
- zahradní techniku (zahradní traktor, křovinořez, motorová pila, sekačky)
- rekonstrukce WC v obchodě
- oprava střech na obchodě a hasičárně ve Hnanicích
- oprava vstupní branky na hřbitov
- rekonstrukce výtlačného řádu mezi čerpací stanicí a vodojemem Jeseník
- oprava plotu u obecního úřadu
- parkoviště ve Hnanicích
- veřejná osvětlení (Rokytnice, Doubravice – Žantov)
- stavebně historický průzkum Řezníčkovy vily
- projekční přípravy na rekonstrukci Řezníčkovy vily (v rozpracovanosti, předána studie)
- výměna všech oken v obchodě
- opravy garážových stání v hasičárně
- zpevněná plocha vedle hasičárny
- přístavba šaten ZŠ a MŠ Hrubá Skála – Doubravice
- rozšíření zpevněných ploch pro odpadová stání
- zakoupení kamerového systému se záznamem (odpadové místo pod obchodem)
- a spoustu dalších drobnějších akcí
I se splacením úvěru za I. etapu cyklostezky, který jsme zdědili po předchozím ZO, výše vypsané akce vyšly
obecní kasu v průběhu 4 let na téměř 38. 000. 000,- Kč.
Samozřejmě bez získaných dotací by to možné nebylo. Celkem jsme získali dotace ve výši 20.695.521,- Kč.
Z toho dotace na cyklostezku ve výši 1. 956.090,- Kč Libereckého kraje byla kvůli vyšší dotaci z IROP odmítnuta,
protože to nedovolovala výzva IROP. Dotace 2. 000. 000,- Kč od Libereckého kraje na opravu vodojemu Jeseník
byla také odmítnuta, protože z důvodu neexistující příjezdové komunikace se nepodařilo vysoutěžit dodavatele
opravy.
Jsou samozřejmě i věci, které se nedaří. Např. přes četné urgence na Krajské správě silnic se do dnešního dne
nepodařilo dosáhnout opravy propadlých kanálů na silnici nad školou, stejně tak osazení svodidel. Obojí je
přislíbeno již druhým rokem. Nepodařilo se ani oživit projekt propojení vodovodu Hnanice- Borek, protože
Liberecký kraj do dnešního dne nedokončil schvalování celkové aktualizace PRVKUK, na které pracuje od srpna
roku 2020.
Do příštích let jsou v přípravě další projekty jako úprava prostoru před prodejnou v Doubravicích, opravy a
úpravy místních komunikací a zejména propustku v Doubravicích u čp. 1. Oprava sportovišť v obci, řešení
velkokapacitního vodojemu jako náhrada vodojemů Jeseník a Prašivec (Studie již řešena studentkou VŠ jako
diplomová práce)
Stuchlík P. – chtěl bych poděkovat starostovi, který obec převzal v kritické době a usedl do žhavého křesla a za tu
dobu ukázal, že je člověkem na správném místě. Jen jedna zmínka mi chybí, že dokázal po několika letech vyřešit
problém se školou. Za což mu patří veliký dík. Doufám, že svou pozici obhájí a nové zastupitelstvo ho bude i
nadále podporovat.
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Starosta – Děkuji, velice si toho vážím. Já bych chtěl poděkovat všem zastupitelům bez výjimek za to, že jsme
dokázali táhnout za jeden provaz a bez zbytečných dohadů dokázali pro obec pracovat tak, jak by to mělo být.
Stuchlík P. – mrzí mě, že chodí kritizující e-maily od občanů a ti dotyční pak ani nedokážou přijít na poslední
zasedání zastupitelstva obce.
9) Přijatá usnesení, závěr
ZO Hrubá Skála schválilo:
32/2022 - navýšení rozpočtu ZŠ a MŠ Hrubá Skála - Doubravice, příspěvková organizace o 203.000,- Kč
33/2022 - smlouvu o poskytnutí dotace Mikroregionu Český ráj na spoluúčast v projektu „Zvýšení kvality života
v MR ČESKÝ RÁJ“
34/2022 - dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na stavbu na přístavbu šaten u ZŠ a MŠ Hrubá Skála Doubravice a
pověřuje starostu obce k podpisu.
35/2022 - rozpočtové opatření č. 4/2022
36/2022 - žádost o podporu z programu ŽP, podpora čištění odpadních vod 2022 pro vlastníka p.č. 528/6 v k. ú.
Hrubá Skála, Doubravice 92
ZO Hrubá Skála bere na vědomí:
37/2022 - rozpočtové opatření 3/2022
38/2022 - závěrečný účet Mikroregionu Český ráj za rok 2021

Jednání ZO bylo ukončeno v 18 : 25 hod.

----------------------------------Starosta p. Michal Najman

----------------------------------Ověřovatel p. P. Stuchlík

Dne………………………………..

Dne………………………………
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------------------------------------Ověřovatel p. J. Lhoták

Dne……………………………..

