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Zastupitelstvo obce Hrubá Skála konané dne 8.12.2022, zahájení v 18:00 hodin, Hasičárna Hnanice, kulturní a 
společenská místnost, Hnanice 34 
 
Přítomni: Najman M., Vaníček A., Bugno K., Najmanová Z., Stuchlík P., Lhoták J., Cvrčková R. Koc l. 
Omluven:  Houška Petr 
ZO je usnášeníschopné. 
Zapisovatel: I. Hakenová  
Ověřovatelé: Bugno K., Koc L.                                                        Občanů: 0 
 

Navržený program 

1) Zahájení, schválení programu 
2) Nařízení starosty obce k inventarizaci obecního majetku 
3) Obecně závazná vyhláška o stanovení obecního systému odpadového hospodářství 
4) Obecně závazná vyhláška o místním poplatku ze psů 
5) Výběrové řízení, obnova krytu komunikace Žantov 
6) Rozpočtové provizorium 
7) Rozpočtové opatření  
8) Pověření k provádění rozpočtových opatření 
9) Informace  
10) Diskuze 
11) Přijatá usnesení, závěr 
 

Body na doplnění: 

Schválení zastupitele určeného k jednání ve věci územního plánování 
 

Pro:   8     Proti:   0       Zdržel se:   0 
 

2. Nařízení starosty obce k inventarizaci obecního majetku 
 
Inventarizace bude zahájena 9.12.2022 a bude ukončena nejpozději 31.01.2023. 
Členové inventarizační komise budou proškoleni což stvrdí podpisem. 
 
Inventarizační komise: 

a) DIK – OÚ – Vaníček, Hakenová, Bugno, Najmanová 

b) DIK – hasiči HS – Vaníček, Koželuh, Lhoták, Stuchlík  

c) DIK – hasiči Hnanice – Vaníček, Stuchlík, Houška, Lhoták 

d) DIK – hasiči Krčkovice – Vaníček, Kunetka, Koc 

e) DIK – prodejna – Vaníček, Huong, Koc 

f) DIK – tenis – Vaníček, Švára, Cvrčková 

g) DIK – spolek Hruboskalák – Vaníček, Hakenová, Bugno 

h) DIK – majetek příspěvkové organizace – Koutský, Hakenová, Dvořáková 

i) DIK – sklad potravin příspěvkové organizace – Cvrčková, Vaníčková Pavla, Hakenová 

j) DIK – zúčtovací vztahy, bankovní účty, pokladna PO – Athertonová, Hakenová, Dvořáková 

k) DIK – likvidační komise – Najman, Vaníček, Hakenová, Bugno  

 
Návrh: Zastupitelstvo schvaluje složení inventarizačních komisí a plán inventury 

Pro:   8     Proti:   0       Zdržel se:   0 
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3. Obecně závazná vyhláška o stanovení obecního systému odpadového hospodářství 
 
Obecně závazná vyhláška obce Hrubá Skála o stanovení obecního systému odpadového hospodářství určuje 

způsob, jak je v obci nakládáno s odpady tzn. určuje do jakých sběrných nádob lze odevzdávat tříděný odpad a 

na jakých místech se nádoby nacházejí 

Návrh: Zastupitelstvo obce schvaluje obecně závaznou vyhlášku o stanovení obecního systému odpadového 
hospodářství 
 
Pro:   8     Proti:   0       Zdržel se:   0 
 
4. Obecně závazná vyhláška o místním poplatku ze psů 
 
Obecně závazná vyhláška obce Hrubá Skála o místním poplatku ze psů nahrazuje vyhlášku 2/2019 znění vyhlášky 

je stejné mění se jen výše místního poplatku z 60 kč za rok na 100 kč za rok. 

 

Návrh: Zastupitelstvo obce schvaluje obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku ze psů 
 
Pro:   8     Proti:   0       Zdržel se:   0 
 
5. Výběrové řízení, obnova krytu komunikace Žantov 
 
Obec obdržela dotaci od libereckého kraje na opravu místní komunikace Žantov, slepé rameno k čp. 97 
Předmětem veřejné zakázky bude zajištění zhotovitele na opravu místní komunikace. 
 
Návrh: Zastupitelstvo schvaluje vypsání veřejné zakázky obnova krytu komunikace Žantov 
 
Pro:   8     Proti:   0       Zdržel se:   0 
 
Návrh: Zastupitelstvo schvaluje hodnotící komisi na akci obnova krytu komunikace Žantov ve složení: Najman 
M., Cvrčková R., Stuchlík P. 
 
Pro:   8     Proti:   0       Zdržel se:   0 
 
6. Rozpočtové provizorium 

Do schválení rozpočtu se hospodaření obce řídí posledním upraveným rozpočtem předchozího roku. Obec hradí 

jenom nejnutnější výdaje zabezpečující provoz obecního úřadu a obce v rámci rozpočtového provizoria lze 

financovat akce schválené kompetentními orgány a hradit závazky vyplývající z uzavřených smluv (zálohy energií, 

provozní náklady spojené s chodem obce a provozem vodovodu, příspěvky na provoz zřízené příspěvkové 

organizace, zimní údržbu, mzdové náklady, vratky nevyčerpaných dotací, případné havarijní stavy a kapitálové 

výdaje dle akcí schválených zastupitelstvem).  

Příjmy obce budou naplňovány dle platných obecně závazných vyhlášek obce Hrubá Skála  
o místních poplatcích, ze správních poplatků, daní, dotací a z vlastní činnosti obce. 
Výdaje a příjmy uskutečněné v období rozpočtového provizoria se stávají výdaji a příjmy řádného rozpočtu obce 

po jeho schválení.  

Tato pravidla rozpočtového provizoria budou platná do doby schválení rozpočtu obce pro rok 2023. 
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Návrh:  Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové provizorium na rok 2023 
 
Pro:   8     Proti:   0       Zdržel se:   0 
 
7. Rozpočtové opatření  
 
Rozpočtové opatření č. 5, reaguje na navýšení v oblasti daňových příjmů, příjem dotace na opravu MK – a na 
straně výdajů se jedná o převody mezi položkami.   
 
Návrh: Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č.5 
 
Pro:   8     Proti:   0       Zdržel se:   0 
 
8) Pověření k provádění rozpočtových opatření 
 
Pověření starosty obce k provádění nejnutnějších rozpočtových opatření např. kvůli příjmu dotací, převodu 

položek atd. Zastupitelstvo obce bude s těmito rozpočtovými změnami seznámeno na nejbližším zasedání 

Návrh: Pověření starosty obce k provádění rozpočtových opatření 

Pro:   8     Proti:   0       Zdržel se:   0 

9) Schválení zastupitele určeného k jednání ve věci územního plánování 

Činnost schváleného zastupitele spočívá ve spolupráci s pořizovatelem a projektantem na straně jedné a 
zastupitelstvem na straně druhé. 
 
Pan místostarosta navrhl pana starostu Michala Najmana. 
 
Návrh: zastupitelstvo obce schvaluje starostu jako určeného zastupitele k jednání ve věci územního plánování 
obce do konce volebního období. 
 
Pro:   8     Proti:   0       Zdržel se:   0 
 
7. Informace 

Zimní údržba je zajištěna 

Objemný bioodpad, který není možné dát do biopopelnic může občan odvést zdarma přímo do kompostárny, 

která se nachází za Pivovarem Malý Rohozec. 

V listopadu byla z důvodu úspor upravena doba svícení veřejného osvětlení. Dále jsou zvažovány možnosti 

dalších úspor. 

Vzhledem k častým průjezdům vozidel po pěšině k hřišti zvažujeme osazení sklopných sloupků zabraňujících 

průjezd. 

Do konce roku by měla být obci předána projektová dokumentace pro stavební povolení na rekonstrukci 

vnějšího pláště Řezníčkovy vily. 
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MěÚ TU, SÚ – zastavení řízení – novostavba rodinného domu s příslušenstvím na pozemku st. p. 112/1 parc.č. 

1174/1 1175/1 v k.ú. Hrubá Skála 

MěÚ TU, ŽP – neuděluje souhlas 

ke geologickým pracím spojeným se zásahem do pozemku, jejichž cílem je následné využití 

průzkumného díla na stavbu k jímání podzemní vody pro rekreační objekt č. e. 7 na pozemku st. p. č. 361, k. ú. 

Hrubá Skála 

CHKO Český Ráj – neuděluje souhlas k rekonstrukci objektu bydlení na ppč. 699/3 a st.p.č. 559/3 v k.ú. Hrubá 

Skála 

HZS LK – souhlasné závazné stanovisko ke stavbě Přístavba šaten k objektu ZŠ a MŠ Hrubá Skála, Doubravice č.p. 

61 

8) Diskuze 

Koc – Zájezd do Bautzenu, je plně obsazen autobus o 57 místech k dnešnímu dni eviduji asi 6 náhradníku, kterým 

dám vědět v případě, že se někdo odhlásí. 

9) Přijatá usnesení, závěr 

 

ZO Hrubá Skála schválilo: 

50/2022 - složení inventarizačních komisí a plán inventury 
51/2022 - obecně závaznou vyhlášku o stanovení obecního systému odpadového hospodářství 
52/2022 - obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku ze psů 
53/2022 - vypsání veřejné zakázky obnova krytu komunikace Žantov 
54/2022 - hodnotící komisi na akci obnova krytu komunikace Žantov ve složení: Najman M., Cvrčková R.,  
Stuchlík P. 
55/2022 - rozpočtové provizorium na rok 2023 
56/2022 - rozpočtové opatření č.5 
57/2022 - pověření starosty obce k provádění rozpočtových opatření 
58/2022 - starostu jako určeného zastupitele k jednání ve věci územního plánování obce do konce volebního 
období. 
 
 
 
Jednání ZO bylo ukončeno v 18 : 30 hod. 

 

 

 

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

Starosta p. Michal Najman                          Ověřovatel p. K. Bugno                                      Ověřovatel p. L. Koc                     

 

 

 

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

 


