
ZÁPIS č.17/06
ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HUSINEC

KONANÉHO DNE 22.06.2006 V JÍDELNĚ ZŠ

Přítomni: Attendorn, Friedberger, Klesner, Malec, Němečková, Řezník, Slavíček, Tesárek
Omluveni: Pauch, Wudy
Nepřítomni: Filip, Hasil, Kabát, Musil, Raušerová
Občané: 8

Konstatuji, že dnešnímu zasedání je přítomno 8 členů ZO, zasedání je tedy usnášení schopné.

Zapisovatelkou z jednání určuji Evu Grunskou.

Ověřovateli zápisu určuji: pan Attendorn, pan Slavíček

Program: 1. Kontrola zápisu č.16/06
2. Volba návrhové komise
3. Hospodaření obce a závěrečný účet za rok 2005
4. Žádost obce o bezúročnou půjčku z prostředků JVS
5. Rozpočtové změny
6. Veřejné výběrové řízení-nabídka obci-bývalé hnojiště
7. Dodatek k úvěrové smlouvě – radnice
8. Záměr prodeje části parc.č.977/1 v k.ú. Husinec
9. Diskuse, usnesení, závěr

Starosta: navrhuji doplnit program o schválení Vnitřní směrnice obce Husinec o zabezpečení 
zákona o finanční kontrole.

Má ještě někdo doplnění programu? Pokud tomu tak není, kdo je pro, aby se dnešní jednání 
řídilo tímto programem?

HLASOVÁNÍ (8/0/0) SCHVÁLENO

1. Kontrola zápisu č.16/06
Konstatuji, že ověřovatelé potvrdili platnost zápisu č.16/06 a nevznesli vůči němu námitky.

2. Volba návrhové komise
Navrhuji následující složení návrhové komise: p. Tesárek, p. Řezník

HLASOVÁNÍ (8/0/0) SCHVÁLENO

3. Hospodaření obce a závěrečný účet za rok 2005
Schválení hospodaření obce a závěrečný účet za rok 2005 je podmíněno provedením kontroly 
auditorem.  Kontrola  hospodaření  byla  provedena  dne  20.03.2006  s tímto  výsledkem:  při 
přezkoumání  hospodaření  za  r.2005  byly  zjištěny  chyby  a  nedostatky  méně  závažného 
charakteru popsané v části A.I. této zprávy (§ 10 odst.3 písm.c) zákona č.240/2004 Sb.).
Nápravné opatření: 
byla  provedena  veřejnosprávní  kontrola  hospodaření  s veřejnými  prostředky  v ZŠ  a  MŠ 
Husinec, dále bude provedena tato kontrola u příspěvkové organizace Obecní lesy Husinec.

NÁVRH:  ZO  bere  na  vědomí  zprávu  o  výsledku  kontroly  hospodaření  obce  za  rok  2005 
s výrokem zjištění chyb a nedostatků méně závažného charakteru, schvaluje hospodaření obce 
za rok 2005 a uzavírá závěrečný účet za rok 2005. Opatření k odstranění zjištěných chyb se 
provádí.



HLASOVÁNÍ (8/0/0) SCHVÁLENO

4. Žádost obce o bezúročnou půjčku z     prostředků JVS  
V rozpočtu obce na rok 2006 je zařazena rekonstrukce vodovodu včetně přípojek a úpravy 
chodníků na náměstí a části Husovy ulice. Dále je v rozpočtu zařazena rekonstrukce kanalizace 
v úseku kulturní  dům-nábřeží  Blanice. Na tyto akce je poskytnuta dotace ministerstvem pro 
místní  rozvoj  ve  výši  80% nákladů,  tj.  8.991.000,-Kč.  20% nákladů,  tj.2.248.000,-  Kč  bude 
částečně kryto úvěrem ve výši 2 mil.Kč z prostředků JVS.

NÁVRH: ZO schvaluje žádost o bezúročnou půjčku z finančních prostředků JVS ve výši 2 mil.Kč 
a následné uzavření smlouvy.

HLASOVÁNÍ (8/0/0) SCHVÁLENO

5. Rozpočtové změny
Rozpočtové změny byly zveřejněny na úřední desce obce po dobu 15 dnů a nyní vás s nimi 
seznámí pan Řezník, předseda finančního výboru.

NÁVRH: ZO schvaluje rozpočtovou změnu č.1 k 30.06.2006 dle přílohy s navýšením příjmů o 
1.980.500,- Kč a navýšením výdajů o 1.980.500,-

HLASOVÁNÍ (8/0/0) SCHVÁLENO

6. Veřejné výběrové řízení-nabídka obci-bývalé hnojiště
Pozemkový  fond  ČR  vyhlašuje  veřejné  výběrové  řízení  na  prodej  bývalého  hnojiště  bez 
pozemku.  Nabídková  cena  pro  první  kolo  je  1.506.000,-Kč.  Ve  třetím  výběrovém  kole  se 
nabídka snižuje na 1% ceny.

NÁVRH: ZO schvaluje účast ve výběrovém řízení na prodej bývalého hnojiště bez pozemku.

HLASOVÁNÍ (0/8/0) NESCHVÁLENO

7. Dodatek k     úvěrové smlouvě – radnice  
Na základě výběrového řízení na dodavatele stavby „Středisko pro rozvoj  lidských zdrojů a 
sociální integraci“ byla navýšena cena stavební části projektu o 1.108.177,-Kč. Překlenovací 
úvěr řeší i finanční prostředky 584.000,-Kč, uhrazené již v roce 2005. Na dofinancování stavby 
z rozpočtu obce v roce 2006 zbývá 524.177,-Kč.

NÁVRH: 1)  ZO  schvaluje  dofinancování  projektu  Středisko  pro  rozvoj  lidských  zdrojů  a 
sociální  integraci z vlastních zdrojů obce – rozpočtových prostředků r.2006 do výše 524 tis. 
uznatelných nákladů  projektu (krytí neuznatelných nákladů projektu je součástí schváleného 
rozpočtu),  neboť  na  základě uzavřené  Smlouvy  o  dílo  s firmou VIDOX,  spol.  s r.o.  ze  dne 
30.03.2006 a jejich podmínek se změnila  výše financování  stavebních nákladů Projektu na 
částku 12.978.177,-Kč.

HLASOVÁNÍ (8/0/0) SCHVÁLENO

2) ZO bere na vědomí uzavřený Dodatek č.1 ze dne 31.5.2006 ke Smlouvě o úvěru 
č.3069/05/LCD ze dne 4.11.2005 v souladu s § 41 zákona č.128/2000 Sb. o obcích (obecní 
zřízení) v platném znění.

8. Záměr prodeje části parc. č. 977/1 v     k.ú. Husinec  
Manželé Mrázkovi, Husinec č.339 žádají o odprodej části parc. č. 977/1 (cca 125 m2). Jedná se 
o  ostatní  plochu  (kamenitá  mez)  porostlou  křovinami  v sousedství  pozemku  manželů 



Mrázkových.

NÁVRH: ZO schvaluje zveřejnění záměru prodeje části parc. č. 977/1 v k.ú. Husinec (cca 125 
m2).

HLASOVÁNÍ (7/1/0) NESCHVÁLENO

9. Vnitřní směrnice obce o finanční kontrole
Jedním z bodů nápravného opatření z přezkoumání hospodaření obce za rok 2005 je schválení 
vnitřní směrnice obce o zabezpečení zákona o finanční kontrole č.320/2001 Sb. Tato směrnice 
nabývá účinnosti schválením ZO.

NÁVRH:  ZO  schvaluje  vnitřní  směrnici  obce  o  zabezpečení  zákona  o  finanční  kontrole 
č.320/2001 Sb.

HLASOVÁNÍ (8/0/0) SCHVÁLENO

11. Diskuse, usnesení a závěr
Diskuse:
p.Panniová Měl by se zkulturnit park, koně ho vždycky při závodech zničí a nikdo to už nedá 

do pořádku, neměli by koně pouštět do parku mezi stromy.
Připomínám zábradlí u řeky na cestičce k bývalým jeslím.
Měl by se přidat na sběrné místo u KD kontejner na papír.
Zda se bude dělat cesta k Jednotě.
Stále požaduji odstranění dopravního značení před mým oknem.

p.Ježková Vodovod na hřbitově by se měl protáhnout až ke kostelíku, pro starší lidi je těžké 
tahat konev přes celý hřbitov.

p.Stehlíková Již jsem poukazovala na  jízdní  řády  na  autobusovém nádraží,  stále  je  nikdo  
nevyměnil.
Na autobusovém nádraží je rozbitá vitrína-lidé sem hážou odpadky.
Bylo by třeba vyřezat nálety rostoucí v horním parku (na Kněžnicích).
Proč se dělají chodníky zase z kostek, když na druhé straně jsou po pár letech 
rozbité.
Měla by se vyměnit dopravní značka  zákaz vjezdu u Církve bratrské, je celá  
rezatá.

p.Tesárek Prolézačky by se měly umístit na hřiště u školky a ne u školy, měly by se odstranit 
popelnice, aby kolem nich děti nechodily

p.Ťápalová Zda se obnoví koupaliště
Bude se u nás rušit rehabilitace, je to škoda 

p.Slavíček Měla by se projednat organizace Husových oslav, aby to nebylo opět jen na třech 
lidech

Usnesení
S návrhem usnesení vás seznámí předseda návrhové komise pan Tesárek

HLASOVÁNÍ (8/0/0) SCHVÁLENO

Zapsala: Grunská



USNESENÍ  č.17/06
Z  JEDNÁNÍ  ZASTUPITELSTVA  OBCE   DNE 22.06.2006

ZASTUPITELSTVO  OBCE:

SCHVALUJE
a) doplněný program jednání
b) hospodaření obce za rok 2005 a uzavírá závěrečný účet obce za rok 2005
c) žádost o  bezúročnou půjčku z fin. prostředků JVS ve výši 2 mil. Kč
d) rozpočtovou změnu č.1 dle přílohy
e) dofinancování  projektu  Středisko  pro  rozvoj  lidských  zdrojů  a  sociální  integraci 

z vlastních zdrojů obce – rozpočtových prostředků  r.2006 do výše 524 tis. uznatelných 
nákladů  projektu  /krytí  neuznatelných  nákladů  projektu  je  součástí  schváleného 
rozpočtu), neboť na základě uzavřené Smlouvy o dílo s firmou VIDOX, spol. s r.o. ze dne 
30.03.2006 a jejich podmínek se změnila výše financování stavebních nákladů Projektu 
na částku 12.978.177,-Kč.

f) vnitřní směrnici obce o zabezpečení zákona o finanční kontrole č. 320/2001 Sb.

NESCHVALUJE
a) účast obce ve výběrovém řízení na prodej bývalého hnojniště bez pozemku
b) zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 977/1 v k.ú. Husinec

VOLÍ
a) návrhovou komisi ve složení:

BERE  NA  VĚDOMÍ
a) kontrolu zápisu č.16/06
b) uzavřený Dodatek č.1 ze dne 31.05.2006 ke Smlouvě o úvěru č.3069/05/LCD ze dne 

04.11.2005 v souladu s § 41 zákona č.128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) v platném 
znění


