Zápis č. 1/2010

ze zasedání zastupitelstva obce Horní Kruty konaného dne 4.3.2010 v zasedací
místnosti obecního úřadu.
Zahájení:
Ukončení:

19.00 hod.
21.00 hod.

Přítomni: P. Hošta, J. Šmejkalová, J. Šmejkal ,J. Mikešová, Jar. Batelka,
Vl. Froněk
Omluveni: Vl. Drahotová
Program :
l.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Zahájení.
Volba zapisovatele, ověřovatelů zápisu a návrhové komise.
Schválení zápisu z minulého zasedání.
Žádost církve o pokácení stromů u kostela
Schválení neinv. nákl. ZŠ Kouřim
Žádost MŠ o udělení výjimky
Žádost ZŠ o převedení HV 2009
Různé
Diskuse
Návrh usnesení.
Závěr.

ad. 1. Zahájení – provedl p. Hošta. Řekl, že zasedání je přítomno
6 členů OZ, jedna je omluvena. Jednání OZ je usnášení se
schopné.
Seznámil přítomné s programem zasedání.
Program bez připomínek schválen všemi hlasy.
ad. 2. Volba zapisovatele, ověřovatelů zápisu a návrhové komise.
Zapisovatelem byla navržena J. Šmejkalová, ověřovatelé zápisu J.
Šmejkal a Vl. Froněk, návrhová komise ve složení J. Batelka a
J. Mikešová.
Návrhy byly schváleny všemi hlasy.
ad. 3. Schválení zápisu z minulého zasedání.
Starosta přečetl zápis z minulého zasedání.
Zápis byl schválen všemi hlasy.

ad. 4. Žádost církve o pokácení stromů u kostela
Starosta seznámil přítomné se žádostí církve o pokácení 2 lip u vchodu
do kostela. Stromy svými kořeny nadzvedávají barokní vstupní bránu,
zvedají práh kostela, zvedají silnici i zeď kolem kostela. Větve se dotýkají
kostela a hlavně při větru ho poškozují. Aby bylo možné provést opravy
barokní brány a kostela, je nutné lípy pokácet. Nyní shromažďuje finance
na tento projekt.
Dále seznámil přítomné s vyjádřením Národního památkového úřadu,
který rovněž apeluje na pokácení lip, aby bylo možno provést opravy
brány a kostela.
Další byla zpráva Městského úřadu Kolín, odbor výstavby, která rovněž
doporučuje pokácení.
Tyto dopisy byly součástí žádosti Římskokatolické církve.
- p. Hlaváček – argumentoval, že stromy tam stály dřív než brána, a
naopak, že stromy drží bránu a že jsou zdravé a že je není nutné kácet.
Dále uvedl, že stávající farář v Krutech na kostele ještě za dobu svého
působení nic neudělal, jen 10 let vyjednává potvrzení aby mohl stromy
pokácet.
Starosta mu odpověděl. Že brána je stará, barokní postavená v roce 17401743 a ve 20. nebo 30. letech 19 stol. byla kvůli rozšíření silnice
posunuta současné místo.
- p. Vedral - řekl, že by doporučoval udělat l. dendrologický průzkum,
2. vyjádření odboru životního prostředí a za 3. vyjádření stavebního
úřadu Kouřim
Dále řekl, že před 12 lety se dělal průzkum o zdravosti stromů a že
ochranáři to nepovolili a nikdy nepovolí.
Po velké rozpravě dal starosta hlasovat, kdo je pro, aby farář nejdříve
dodal vyjádření – 1. z dendrologického průzkumu, 2. vyjádření ochránců
přírody, 3. vyjádření stavebního úřadu Kouřim
Pro byli 3 zastupitelé.
Pak dal hlasovat, kdo je pro kácení stromů – pro hlasovali 2 zastupitelé,
jeden se zdržel. Obojí hlasování je neplatné, protože musí být
nadpoloviční většina všech hlasů a to jsou 4 hlasy dle § 87 zákona č.
128/2000 Sb.
ad. 5. Schválení neinvestičních nákladů ZŠ Kouřim
Celkem za 20 žáků – 131.400,-- Kč
Mě Ú Uhříněves – úhrada za 1 žákyni 9.-12. měs. 2009 – 2.008,-- Kč
Schváleno všemi hlasy
ad.6. Žádost MŠ o udělení výjimky
Zastupitelé obce schvalují udělení výjimky MŠ Horní Kruty z 24 na 25
dětí pro školní rok 2010-2011.
Schváleno všemi hlasy.

ad.7. Žádost ZŠ o převedení HV za rok 2009
Zastupitelé obce schvalují převedení zisku ZŠ Horní Kruty za rok 2009 ve
výši 48.595,34 Kč na účet obce Horní Kruty. Obec jim následně přepošle
jako navýšení neinvestičních prostředků.
Schváleno všemi hlasy.
ad.8. Různé:
- žádost MŠ Horní Kruty o souhlas přijetí sponzorského daru od obcí
- Obec Skvrňov 12.000,-- Kč
- Obec Malotice 3.500,-- Kč
Schváleno všemi hlasy
- žádost MŠ Horní Kruty o úhradu ztráty r. 2009 z rezervního fondu
ve výši 46.338,-- Kč (snížení výnosů o dotaci na pergolu způsobené
účetní opravou)
Schválení odpisového plánu na rok 2009
Schváleno všemi hlasy
- zápis č. 4 z jednání školské rady – přečetl Vl. Froněk
OZ bere za vědomí
- záměr o pronájem koupaliště V Bohouňovicích II. na letní sezónu 2010
Zastupitelé rozhodli zveřejnění tohoto záměru
Schváleno všemi hlasy.
- žádost Ing. O. Zajíčka o odkoupení pozemku na příjezdovou cestu
z pozemku p.č. 546/1 o výměře 91 m2 v k.ú. Újezdec .
Záměr byl schválen dne 13.8.2009 č. usnesení 29/09.
Zastupitelé schvalují odprodej pozemku dle geometrického plánu
č. 44-108/2005, p.č. 546/5 = 56m2 a 546/6 = 35m2 oba v k.ú. Újezdec,
tj. celkem 91m2 za cenu 50 Kč /m2.
Schváleno všemi hlasy.
- žádost o vyjádření k HP projektu na plánovanou rekonstrukci
havarijního stavu el. sítě v Horních Krutech k č.p. 34 a p.č. 29/2.
Starosta informoval že se jedná o přivedení kabelu od transformátoru
pod polním mlatem zemí k č.p. 34 a k parcele č. 29/2 p. Králové.
Problém je, že je zde nová asfaltová obecní cesta. Bylo dohodnuto, že
obec povolí projekt, když investor nechá udělat asfaltový potah
po celé šířce stávající silnice.

- žádost nájemníků bytovky v Bohouňovicích II. č. 51 o opravy
v bytovce: zasklení rozbitých sklepních oken, oprava zámku a skla u
vchodových dveří, výměna nebo oprava oken v bytech, vymalování
sklepa, nákup nové antény, oprava příjezdové cesty, zřízení veřejného
osvětlení, oprava děr v podlaze p. Semecké, vyřešení problému přet.
jímky bytovky č. 33.
Zastupitelé konstatovali, že všichni jsou tam první nájemníci a že
bytovka jim byla předána v pořádku, dveře i okna si rozbili sami.
Po rozpravě bylo dohodnuto, že starosta se tam dojde podívat a zjistí
současný stav a poté se rozhodne, co obec opraví nebo zaplatí.
- žádost. p. Jar.Jirovského o odkoupení části obecní cesty, která vede
uprostřed jeho pozemku. Jedná se o část z pozemku p.č. 1426/2 v k.ú.
Dolní Kruty. Obec zveřejní záměr na odprodej části výše jmenovaného
pozemku.
Schváleno všemi hlasy.
- žádost p. Stárka o odprodej pozemku p.č. 654/1 v k.ú. Dolní Kruty
Starosta informoval že pan Stárek chce rozšířit cestu ke svému
pozemku a to by tento pozemek neřešil.
Zamítnuto všemi hlasy.
- schválení částky na zimní údržbu
Zimní údržba v letošním roce bude stát cca 46 tis. Kč.
Schváleno všemi hlasy.
ad.9.

Diskuse:
- p. Hlaváček upozornil na vyříznutou díru v silnici u p. Froňkové.
Starosta mu odpověděl, že se čeká, až si zem sedne a pak se to
vyasfaltuje.
- p. Vedralová – na koho půjde oprava rozbitého plotu u školky
p. Hošta jí odpověděl, že to zjistí.
- p. Chábera – která firma má na starosti tel. kabely – u nich mají
nahnutý sloup.
- p. Hlaváček upozornil na to, že firmy, které se podílí na opravě tel.
vedení nemají předané dokumenty a neví, kde vedou kabely.
- p. Moravec – připomněl opravu kanálu u Moravců
- p. Hampl – oprava plotu mezi kampeličkou a pozemkem p. Hampla
- p. Hlaváček – je třeba pročistit struhu od bytovek přes Hlaváčkův
pozemek
- p. Šmejkalová – je třeba odkoupit pozemek od p. Jos. Chábery pro
příjezdovou cestu do bytovek

ad. 10. Návrh usnesení přečetla p. Mikešová v tomto znění:
a) zastupitelstvo obce schvaluje:

1/10 - neinvestiční náklady ZŠ Kouřim – 20 žáků celkem 131.400,-- Kč
2/10 - schválení neinvestičních nákladů ZŠ Uhříněves – l žák 2.008,-- Kč
3/10 - udělení výjimky v počtu dětí pro jednotřídní Mateřskou školu
v Horních Krutech pro školní rok 2010/2011 a to z 24 na 25 dětí.
4/10 - převedení zisku ZŠ Horní Kruty ve výši 48.595,34 Kč za rok 2009
na účet obce Horní Kruty
5/10 - sponzorské dary MŠ Horní Kruty :
a) Obec Skvrňov 12.000,-- Kč
b) Obec Malotice 3.500,-- Kč
6/10 - úhradu ztráty MŠ Horní Kruty ve výši 46.338,-- Kč z rezervního
fondu MŠ Horní Kruty
7/10 - odpisový plán MŠ Horní Kruty za rok 2009
8/10 - záměr na pronajmutí areálu koupaliště v Bohouňovicích II. na letní
sezónu 2010
9/10 - odprodej části z pozemku p.č. 546/1 v k.ú Újezdec pozemek p.č.
546/5= 56m2 a 546/6 = 35m2 celkem 91m2 za cenu : 50,--Kč/m2
10/10 -kabelové vedení ze stávajícího transformátoru pod polním mlatem
na pozemky p.č.. 29/2 a k č.p. Horní Kruty 34 za podmínek
zhotovení nového asfaltového potahu po celé šířce stávající silnice.
11/10 -vyhlášení záměru prodeje části z pozemku p.č. 1426/2 v k.ú. Dolní
Kruty
12/10 -schválení nákladů na zimní údržbu cca 46.tis. Kč.

b) zastupitelstvo obce neschvaluje:
13/10 - odkoupení pozemku p.č. 654/1 v k.ú. Dolní Kruty

c) zastupitelstvo obce bere na vědomí:
14/10 - zápis č. 4 z jednání školské rady

Návrh usnesení schválen všemi hlasy.

ad. 11. Závěr.
Starosta obce poděkoval všem přítomným za účast a zasedání
ukončil.

Horní Kruty dne 8.3.2010

Zapsala: J. Šmejkalová

Ověřovatelé zápisu: J. Šmejkal
Vl. Froněk

