Zápis
z 27. veřejného zasedání zastupitelstva obce, konaného dne 12.9.2022
v zasedací místnosti obecního úřadu Stará Huť
________________________________________________________________________________________
Přítomni: p. Dragoun, pí. Guillenová, p. Drozd, p. J. Němec, p. Březina, p. Trojan, p. Havelka, p. Váňová, pí.
Němcová, p. M. Němec, p. Kadlec, p. Radek Řechka
Omluveni:
Přítomní občané: 3
Pan starosta zahájil jednání přivítáním všech přítomných. Konstatoval, že zastupitelstvo v počtu 12 členů
je usnášeníschopné.
Ověřovatelé zápisu z 26. veřejného zasedání zastupitelstva obce konaného dne 27.6.2022 pan Drozd a pan
Kadlec konstatovali, že zápis z tohoto zasedání byl v pořádku.

1. Volba návrhové komise
Do návrhové komise byli navrženi – paní Váňová, pan Němec M., paní Němcová
Zastupitelstvo obce Stará Huť schvaluje návrhovou komisi ve složení paní Váňová, pan Němec M., paní
Němcová
Výsledek hlasování: Pro 12 proti 0 zdržel se 0

2. Volba ověřovatelů
Jako ověřovatelé zápisu byli navrženi – pan Drozd, pan Kadlec
Zastupitelstvo obce Stará Huť schvaluje ověřovatele zápisu pana Drozda a pana Kadlece.
Výsledek hlasování: Pro 12 proti 0 zdržel se 0
Starosta obce přednesl návrh následujícího programu zasedání:
Návrh programu:
3/ OZV o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu
z nemovité věci
4/ Úprava ceny vodného a stočného
5/ Smlouvy o zřízení věcného břemene
6/ Různé
7/ Diskuse
8/ Závěr
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Stará Huť schvaluje navržený program 27. jednání zastupitelstva obce.
Výsledek hlasování: Pro 12
proti
0
zdržel se
0
Usnesení č. 1/27/2022 bylo přijato.
Pan Šinágl se dostavil v 18.05 hodin, počet zastupitelů 13.

3. OZV o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci
Místostarostka seznámila zastupitele s úpravou textových částí obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za
odkládání komunálního odpadu z nemovité věci.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Stará Huť schvaluje OZV o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité
věci.
Výsledek hlasování: Pro 13
proti
Usnesení č. 2/27/2022 bylo přijato.

0

zdržel se

0
1

4. Úprava ceny vodného a stočného
Starosta seznámil s návrhem a zdůvodněním navýšení ceny vodného a stočného z původních 97 Kč na
celkových115 Kč včetně DPH s platností od 1.10.2022. Důvodem je narůstající cena vstupů, tedy cen za energie a
inflace.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Stará Huť schvaluje cenu vodného na částku 69,- Kč a stočného na částku 46,- Kč, vše včetně
10% DPH, s platností od 1.10.2022.
Výsledek hlasování: Pro 13
proti
Usnesení č. 3/27/2022 bylo přijato.

0

zdržel se

0

5. Smlouvy o zřízení věcného břemene
5.A
Starosta seznámil se smlouvou o budoucí smlouvě na zřízení věcného břemene mezi Obcí Stará Huť a ČEZ
Distribuce na kabelové vedení k novému stavebnímu pozemku v ulici Před Pechrákem.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Stará Huť schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a
dohodu o umístění stavby č. VB 37208/IP-12-6021828/PB-Stará Huť, mezi Obcí Stará Huť a společností ČEZ
Distribuce, a.s., IČ 24729035.
Výsledek hlasování: Pro 13
proti
Usnesení č. 4/27/2022 bylo přijato.

0

zdržel se

0

5.B
Starosta seznámil se smlouvou o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi Obcí Stará Huť a ČEZ
Distribuce na vedení kNN pro parc.č. 164 v ulici K Vlastě.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Stará Huť schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a
dohodu o umístění stavby č. VB 31850/IV-12-6031334/PB-Stará Huť-K Vlastě, kNN pro parc.č.164, mezi Obcí
Stará Huť a společností ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035.
Výsledek hlasování: Pro 13
proti
Usnesení č. 5/27/2022 bylo přijato.

0

zdržel se

0

5.C
Starosta seznámil se smlouvou o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti mezi Obcí Stará Huť, společností CETIN
a ŘSD ČR na přeložku stávajících tras v rámci stavby D4 mosty Stará Huť.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Stará Huť schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti č. RSD791/2022-2 mezi Obcí Stará Huť, společností CETIN, a.s. IČ 04084063 a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, s.p.o.
IČ 65993390.
Výsledek hlasování: Pro 13
proti
Usnesení č. 6/27/2022 bylo přijato.

0

zdržel se

0

6. Různé
6.A
Místostarostka seznámila o schválených rozpočtových opatřeních č. 6 a 7/2022 schválených radou obce.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Stará Huť bere na vědomí informaci o rozpočtových opatřeních č. 6 a 7/2022 schválených
radou obce.
Výsledek hlasování: Pro 13
proti
Usnesení č. 7/27/2022 bylo přijato.

0

zdržel se

0

6.B
Darovací smlouvy na finanční částku vždy ve výši 1.000,- Kč u příležitosti narození dítěte.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Stará Huť schvaluje darovací smlouvy na finanční částku vždy ve výši 1.000,- Kč u
příležitosti narození dítěte mezi Obcí Stará Huť a rodiči paní Kateřinou Čverhovou, Stará Huť 439; paní
Kateřinou Cimbůrkovou, Stará Huť 195 a panem Janem Váňou, Stará Huť 346.
Výsledek hlasování: Pro 13
proti
Usnesení č. 8/27/2022 bylo přijato.

0

zdržel se

0

6.C
Starosta seznámil se smlouvou na opravu střechy obecního úřadu za navrženou cenu 1.307.891,- Kč bez DPH.
Jedná se o nutnou opravu havarijního stavu a následného zatečení do objektu. Závadu není již možné reklamovat.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Stará Huť schvaluje smlouvu o dílo na opravu střech obecního úřadu za navrhovanou cenu
1.307.891,- Kč bez DPH mezi Obcí Stará Huť a společností Invessales s.r.o., IČ 62957678.
Výsledek hlasování: Pro 13
proti
Usnesení č. 9/27/2022 bylo přijato.

0

zdržel se

0

6.D
Místostarostka seznámila s návrhem rozpočtového opatření č. 8/2022. Jedná se o navýšení rozpočtu v par. 6171
položka 5171 opravy a udržování o 1.600.000,- Kč – oprava střechy obecního úřadu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Stará Huť schvaluje rozpočtové opatření č. 8/2022 v předneseném znění.
Výsledek hlasování: Pro 13
proti
Usnesení č. 10/27/2022 bylo přijato.

0

zdržel se

0

7. Diskuse
7.1. Pan Klika se dotazoval, kdy bude zprovozněna siréna. Odpověď starosty, že do konce října 2022 a bude
instalována na stožár v prostoru fotbalového hřiště. Sirénu jsme konečně obdrželi, probíhají instalační práce.
7.2. Pan Klika komentoval, že na nové MŠ není umístěn státní znak, nápis „mateřská škola“ a číslo popisné tak,
jak to bylo umístěno na staré školce a s ohledem na veřejnou budovu. Starosta přislíbil, že tabule budou umístěny.
Pan Řechka následně dohledal, že není povinnost umístit státní znak na budovu mateřské školy.
7.3. Pan Klika upozornil, že letos bude 125 let od založení místní základní školy, vysvěcení kapličky a 160 let od
narození pana ředitele základní školy Ladislava Malého. Pan Klika slíbil k těmto výročí napsat článek do
Dobříšských listů.
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7.4. Pan Englárt, jako zástupce Spolku přátel Okr. Tř. J. Cimrmana a místní organizace ODS, se dotazoval, zda si
je pan starosta vědom kapacity mateřské školy s ohledem na vybavenost venkovních prostor; odpověď starosty:
kapacita je 3x25 dětí, vybavení zahrady bylo základní, postupně se dovybavuje podle požadavků a provozu.
Pan Englárt se dále dotázal, zda má školka dostatečný rozpočet na provoz, on sám 3x dodával papír do školky
z důvodu údajného nedostatku potřeb pro děti; odpověď starosty: rozpočet je dostatečný, obec vždy jedná na
základě požadavku vedení a podle mimořádných potřeb a žádostí reaguje, záležitost s údajným nedostatkem
papíru vznikla nedorozuměním v rámci třídních schůzek, na které reagovala paní vedoucí vysvětlujícím dopisem
rodičům; tento dopis označil pan Englárt za trapárnu ze strany vedení školky a obce;
Další dotaz pana Englárta se týkal smlouvy ohledně kapacit pro děti do škol v Dobříši, zda má obec smlouvu a
dostatek zajištěných kapacit; odpověď pana starosty: smlouva je platná, záleží ale na reálné kapacitě školských
zařízení, jedná se v rámci obcí a MAS ohledně dalšího postupu.
Pan Englárt dále komentoval postup při plánování vybavení školky, kdy konstatoval, že nebylo konzultováno se
zaměstnanci školky; pan starosta sdělil, že všechny kroky byly se zástupci školky konzultovány. Paní
místostarostka uvedla, že vybavení interiéru i exteriéru bylo konzultováno jak s původním osazenstvem školky,
tak znovu s novým vedením školky, lze předložit emailovou korespondenci, stejně aktivně funguje komunikace
mezi obcí a školkou i nadále, provádí se opravy a doplnění vybavení podle zjištěných potřeb; aktuálně se
instalovalo další pískoviště, v plánu je například altán.
7.5. Pan Němec poděkoval zastupitelům za dosavadní spolupráci a rozloučil se se zastupiteli.
7.6. Pan starosta zhodnotil volební období 2018-2022, konstatoval, že obec za dobu 4 let investovala 77,5 mil. Kč
v rámci staveb, oprav nebo vybavení obce a spolků s tím, že přesto je na účtu obce dostatek finančních
prostředků, aby mohlo nové zastupitelstvo hospodařit a pracovat bez potíží; poděkoval zastupitelům za práci,
popřál novému zastupitelstvu úspěch.
7.7. Paní Němcová vyjádřila lítost nad zkreslenými a negativními reakcemi v rámci provozu mateřské školy.
7.8. Pan Řechka požádal, aby bylo v zápise uvedeno sdělení pana Englárta, že se učitelky mateřské školy bojí
komunikovat s panem starostou.
7.9. Pan Březina poděkoval zastupitelstvu za přístup ke sportovcům a vytváření kvalitního zázemí pro sportovní
oddíly.

9. Závěr
Starosta obce poděkoval přítomným za účast na zasedání a ukončil 27. veřejné zasedání zastupitelstva obce
ve 19.10 hodin.
Zapsala: Lenka Kubátová
Ve Staré Huti dne 14. 9. 2022

Petr Dragoun
Starosta obce, v.r.

Ověřili:

……………………………………..
Milan Kadlec v.r.

……………………………………
Luděk Drozd v.r.
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