OBEC HŘENSKO

ZPRAVODAJ

INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK HŘENSKA A MEZNÉ

VYDÁVÁ OBEC HŘENSKO V NÁKLADU 200 VÝTISKŮ § ZDARMA § ROČNÍK XI § ČÍSLO 1/2020 § leden 2020 § www.hrensko.cz

2 / Z RADNICE

3 / ADVENT

8 / SPOLKY

SLOVO STAROSTY

MIKULÁŠSKÁ BESÍDKA

V letošním roce společně
oslavíme skutečně důstojné výročí„130 výročí zahájení plavby
v Edmundově soutěsce“.

V sobotu 7. 12. 2019 se
konala již tradičně Mikulášská
besídka na hasičské zbrojnici
ve Hřensku.

28 LET NOVOROČNÍ JÍZDY
VETERÁNŮ
Na straně 8 naleznete další fotografie z této tradiční
povedené akce.

POUKÁZKY

Poukázky vyzvedávejte na obecním úřadě
do 30 dubna 2020.

UPOZORNĚNÍ PRO OBČANY

UZAVÍRKY
více na straně 5

28 let Novoroční jízdy veteránů
Již 28 let se v obci koná Novoroční jízda historické vojenské
techniky.
Letos tomu nebylo jinak. Opět
se sešla „parta“ veteránistů kolem
rodiny Křížků a pana Češpivy.
Společně vyjeli rozdávat polévku z polní kuchyně po Hřensku
a na Meznou. Start byl tentokrát
od Suché Kamenice, takže se po
15 letech změnila trasa i zastávky. Akce se zúčastnilo 14 vozidel
z celého kraje. Po Hřensku byli
tradičně připraveni místní s občerstvením jak pro neřidiče tak i
řidiče.
Samozřejmě nechyběl bar u
pana Havla. Po průjezdu Hřenskem se kolona odebrala na Mezní Louku, kde na parkovišti proběhla soutěž pyrotechniků. Poté
kolona zavítala na Meznou před
kulturní dům, kde byly vyhlášeny Touto cestou bych chtěl podě- Hřensko a v hojném počtu přijeli va, Dubí, Verneřic, Habartic...
Jan Křížek
výsledky soutěže, předány ceny a kovat především kolegům, kteří i přivítat nový rok i na motorce či
na vzdory počasí nezapomněli na v otevřených vozech až z Litvínorozdána polévka.

Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych vám a vašim
rodinným příslušníkům, blízkým
a přátelům ještě jednou z tohoto
místa do nového roku popřál vše
nejlepší, pevné zdraví a pracovní
pohodu.
V prosincovém vydání našeho
zpravodaje jsem vás podrobně informoval o návštěvnosti v našich
soutěskách, a byť byla z důvodů
nestabilnosti letního počasí menší
o 10 005 turistů (celkem jimi prošlo 394 954 návštěvníků) oproti r.
2018, tak přesto jsme dosáhli velmi dobrých výsledků, které nám
po ekonomické stránce umožnili
postupně plnit a realizovat všechny předsevzaté projekty, na nichž
se zastupitelstvo jako celek vždy
shodlo. S upřímností chci tedy
všem jejím členům za agilnost a
rozhodnost v jejich práci ve prospěch obce Hřensko poděkovat.
Jsem velmi rád a toho si vážím,
že pozitivní připomínka a námět
jednoho z nich, jak naši práci ještě
více zkvalitnit, se záhy stane cílem
snažení zbývajících členů, který je
tak zárukou vzájemně dobrých
přátelských vztahů.
Pokud mám, byť stroze bilancovat, co se nám za uplynulý rok
podařilo splnit, musím se především, po stránce chronologické,
zmínit o vybudování veřejného
prostranství dolního přístaviště v
Divoké soutěsce, které je skutečně
nádherné. Právě na tomto místě by v jarních měsících t.r. mělo
být z důvodů nepříznivého počasí vybudováno přístřeší pro návštěvníky této soutěsky a dále pak
kultivované zázemí pro pokladní.
Souběžně s touto akcí byly zrekonstruovány tzv. „malé galerie“, tedy
konkrétně úsek od dolní pokladny
v Edmundově soutěsce až po druhý tunel, kdy v délce 113 m byly
vyměněny pochozí plochy a kovové zábradlí nahrazeno dřevěným.
I v tomto roce chceme vlastními
silami takto průběžně pokračovat
v jeho opravě směrem do Hřenska.
Z důvodů postupného poškození
jsme prakticky operativně, během
jednoho dne, vyměnily pochozí
plochy kovového můstku, jenž se
nachází při vstupu do soutěsek.
Když potud hovořím o můstku,
musím se rovněž zmínit o tom, že
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v letošním roce budou ve Hřensku
komplexně zrekonstruovány dva,
a to tak, aby pro případ povodní
se jejich bočnice daly sklopit.
V současné době je již dokončena sanace zdiva naší bývalé školy,
když ještě letos chceme schválit
projekt na její celkovou obnovu,
se zaměřením na vytvoření optimálního zázemí pro naše „hasičata“ a tělocvičny, kterou dosud
převážně využívají pouze místní
ženy a ženy z okolních obcí. Již
před dokončením je rekonstrukce

třetího nadzemního podlaží v našem obecním úřadu, kde by měla
být pro jednání zastupitelstva zřízena důstojná zasedací místnost,
včetně sociálního zázemí a dále
pak i archivní místnost, neboť
stávající, z důvodů narůstající
písemné agendy, již kapacitně nevyhovuje.
Na Mezné byla v loňském roce
odstraněna skutečně historická
trafostanice a nahrazena novou,
vizuálně přitažlivou. Právě v
tomto prostoru plánujeme vbudování centrálního sportoviště a
klidového zázemí, jak pro občany
Hřenska, tak i pro přijíždějící ná-

vštěvníky a současně též pro naše
„hasičata“, kde by mohli uskutečňovat svoje závody.
Je logické, že v druhé polovině
loňského roku byla naše pozornost zaměřena k hřenskému kostelu, který se nyní „probouzí“.
Vedle celkové rekonstrukce střechy
byla opravena jeho fasáda, vstupní dveře, schody a kovové mříže.
Poté, co jsme nechali odborně
zrekonstruovat zvonici, povedlo
se nám skutečně velké dílo, které nepochybně vejde do historie,

neboť v souvislosti s rozsvícením
vánočního stromu se po 77 letech
rozezněly kostelní zvony, čímž dle
našeho názoru byla završena první etapa jeho celkové obnovy. V
současné době se dokončuje projekt na vnitřní a vnější osvětlení
kostela, s jehož realizací počítáme
v nejbližší době, jakmile nám to
počasí dovolí. Pro tento rok počítáme i s položením nové podlahy
v sakristii, opravou lavic a kůru
poté, co vítěz výběrového řízení
naše varhany za účelem jejich celkové rekonstrukce sejme a odveze
do své dílny. Pak již nás bude čekat pouze obnova vnitřní malby a

celkový úklid kostela tak, aby byl
v celé své kráse byl veřejnosti zpřístupněn do první adventní neděle. V této souvislosti se zabýváme
myšlenkou, že v místě, kde nyní
stojí vánoční strom, vysadíme natrvalo svůj, aby se stal důstojným
reprezentantem tohoto prostoru.
Chci vás současně seznámit s
tím, že dne 20. prosince loňského
roku v rámci projektu „Ježíškova
vnoučata“ jsme společně s vedoucí
našeho obecního úřadu navštívili
Domov pro seniory v Děčíně II,
Kamenická ulice, a čtyřem konkrétním babičkám předali hodnotné dárky, které jak je, tak i vedení Domova pro seniory, velmi
potěšily.
Tak jako každoročně, a jsem
tomu skutečně rád, že i letos, byla
uskutečněna novoroční jízda historických vozidel, která z Hřenska
dorazila až na Meznou, kde pro
spoluobčany a pro náhodně přítomné byla dovozena polévka, ve
skutečnosti její dva druhy. Tato
akce byla opět velmi zdařilá, všemi přítomnými vysoce oceněna.
Za to patří dík všem aktérům,
kteří se na ní podíleli a zajišťovali,
zvláště pak Janu Křížkovi a jeho
mamince, neboť právě ti se na jejich vaření nejvíce podíleli.
Vážení,
v letošním roce, konkrétně ve
dnech 15. a 16. května t.r., společně oslavíme skutečně důstojné výročí „130 výročí zahájení plavby v
Edmundově soutěsce“. Byť první
plavba se uskutečnila dne 4. května r. 1890, které však přichází na
pondělí, rozhodlo se zastupitelstvo
termín těchto oslav, s hledem na
den státního svátku, časově posunout. Za tím účelem jsem ustanovil pracovní skupinu, jež by zastupitelstvu měla být nápomocna při
zajištění programu této oslavy, ve
složení Kateřina Horáková, předsedkyně, PhDr. Jarmila Parohová
a PhDr. Josef Trhlík, členové. Nikterak se nechceme uzavírat do
sebe, proto rádi přijmeme jakýkoliv námět, jenž by mohl toto výročí obohatit. Očekávám tedy vaši
angažovanost a vstřícnost.
Ať i vy jste zdraví, máte se rádi a
jste spokojeni.
JUDr. Zdeněk Pánek, starosta

Mikulášská besídka

V sobotu 7.12.2019 se konala Tuto akci pořádala obec Hřen- z Ottendorfu s dětmi.
již tradičně Mikulášská besídka sko ve spolupráci s SDH Hřensko. Po celou dobu besídky měly děti
na hasičské zbrojnici ve Hřen- A pomalu se již stává tradicí, že bohatý program v podobě kouzelsku.
přijeli v hojném počtu i kolegové níka, balónkové Evičky a malová-

ní na obličej. Na konec, jako každý
rok ,přišel Mikuláš, Anděl a čerti.
Děkujeme všem, kteří se podíleli
na zajištění této dětské akce.

Narozeniny v lednu
narozeniny oslaví

Hana Veselá, Ema Bejšovcová, Petra Málková, Vlasta Hrušková, Jiří Dzurko,
Vlastimil Peroutka, Miroslav Jančí, Marek Bohatý, Jiří Havlák ,
Tomáš Friš, Miroslav Turek, Martin Macák, Lukáš Behenský,
Pavel Hruška, Roman Neuman, Ivana Dařbujanová, Michal Pačák,
Anh Olahová, Vlasta Bauerová, Kateřina Krejčová

Oslavencům přejeme
pevné zdraví a veselý život.

Skalní masiv na soumostí

Proč neosvítit Naše krásné skály? Jaký na to máte názor?

Z bloku Obecní Policie Hřensko

v období od 19. listopadu do 26. prosince 2019
Kontrola stánkového prodeje
Dne 21. listopadu provedla hlídka
OP Hřensko kontrolu stánkového
prodeje ve vnitřním Hřensku. Zjištěné závady spočívaly v rozmístění
zboží ve stánkovém prodeji , které částečně zasahovalo do profilu místní komunikace vnitřního
Hřenska. Hlídka OP učinila výzvu
prodejcům k zjednání nápravy, což
se také stalo.
Veřejný pořádek
Dne 27. listopadu zabezpečovala
hlídka OP Hřensko veřejný pořádek
při příležitosti konání slavnostního
vysvěcení zvonů místního kostela.
Během akce k narušení veřejného
pořádku nedošlo.
Veřejný pořádek
Dne 29. listopadu hlídka OP
Hřensko vyzvala stánkové prodejce
k úklidu nepořádku za prodejními
stánky v podobě drobných odpadků vyprodukovaných ve stánkovém
prodeji. Výzvě hlídky bylo uposlechnuto.
Veřejný pořádek
Dne 30. listopadu zabezpečovala
hlídka OP Hřensko veřejný pořádek při konání akce rozsvěcení Vánočního stromu na Mezné. Jediná
závada která se v přípravě vyskytla
byl zaparkovaný vůz Škoda Octavia
bezprostředně vedle stromu a jeho
odjezd na jiné vhodné místo hlídka OP Hřensko zajistila díky místní
znalosti. Stejná akce se konala dne
1. prosince ve Hřensku. Veřejný po-

řádek nebyl nikým narušen.

dářské správy úklid tohoto odpadu prověřila jak hlídka OP Hřensko ,
do sběrného dvora a to i jako pre- tak hlídka PČR Děčín , avšak nikdo
Žádost o pomoc
vence před možným rozšiřováním takový zde nebyl zjištěn.
Dne 10. prosince požádala pro- této počínající skládky.
vozní hotelu Praha o pomoc hlídku
Opět petardy
OP Hřensko ve věci neochoty turis- Poškozené vozidlo
Dne 28. prosince hlídka OP Hřentů z Polska zaplatit za ubytování a Dne 19. prosince oznámil hlídce sko zasahovala proti odpalovačům
konzumaci jídel. Po příjezdu hlídky OP Hřensko řidič vozidla ze SRN , petard. Oslavy Silvestra ještě nenaOP na místo se situace radikálně že mu přes noc neznámý pachatel staly a proto hlídka vyzvala střelce k
změnila a již samotná přítomnost propíchl levou přední pneumatiku ukončení střeleb a to i vzhledem k
hlídky a dozor nad nastalou situací u jeho vozu. Řidič byl odkázán na následkům této činnosti s ohledem
zapůsobila tak, že vše mělo zdárný provozní hotelu kde byl ubytován na znečištění veřejného prostrankonec v podobě zaplacení účtu.
s tím, že bude možno využít kame- ství.
rového záznamu. Zřejmě se opět
Hudba jak u kolotočů
probudil spící škodič , když k po- Založené černé skládky
Dne 11.prosince hlídka OP Hřen- dobným případům zde docházelo Dne 30. prosince hlídka OP Hřensko obdržela telefonát od místní v letních měsících letošního roku. sko zjistila, že na několika místech
občanky, že v blízkosti kostela hraje Dále byl řidič okázán na pneuservis v úseku bývalé hranice se SRN až k
z hudební věže hudba a stánková v Děčíně.
manipulační ploše SÚS ve směru na
prodejkyně jménem Anena do toho
Děčín je odloženo minimálně dvaještě zpívá karaoke ve Vietnamštině. Petardy
náct kusů ojetých pneumatik a další
Hlídka OP okamžitě vyzvala ženu k Dne 22. prosince řešila hlídka OP odpad. Závadu hlídka OP Hřensko
ukončení zpěvu a hudební produk- Hřensko používání petard návštěv- oznámila jak správci komunikace. Výzvě hlídky OP bylo uposlech- níky ze SRN, kteří spustili kanoná- ce ŘSD , tak SÚS Děčín k zajištění
nuto.
du v prostoru nábřeží. Hlídka oso- úklidu tohoto nepořádku.
by vyzvala k ukončení narušování
Pád srny ze skály
veřejného pořádku a nasměrovala Nevhodné chování osoby hraniDne 15. prosince oznámila míst- je na nejkratší cestu směrem SRN čící s omezováním osobní svoboní občanka hlídce OP Hřensko, že přes přívoz.
dy
v prostoru nábřeží spadla ze skály
Dne 30. prosince požádala o posrna. Na místo byli přivoláni zástup- Všímavý občan
moc hlídku OP Hřensko místní
ci NP. kteří se postarali o odbornou Dne 25. prosince oznámil oko- občanka ve věci nevhodného cholikvidaci srny.
lo jedoucí všímavý občan, že pod vání jejího vnuka, který se bouhotelem Labe stojí černé BMW s cháním na dveře snažil dosáhnout
Nepovolená skládka
otevřeným víkem zadního kufru a toho, aby otevřela dveře svého bytu
Při kontrole veřejného pořádku v blízkosti vozu se nikdo nenachá- a následně aby mu dala část rendne 17. prosince hlídka OP Hřen- zel. Díky místní znalosti hlídka OP tiérské platby. Hlídka OP vyzvala
sko zjistila, že v místě odpočívadla Hřensko vyhledala majitelku vozu a zákonnou výzvou občana k ukonna Suché Kamenici je odloženo pět ta si vozidlo ihned zavřela a zamkla. čení nevhodného chování a ukonkusů ojetých pneumatik. Hlídka
čení obtěžování osoby ve společOP zajistila přes vedoucího hospo- Zřejmě sražená srna
ném domu. Výzvy hlídky OP bylo
Dne 26. prosince hlídka Obecní narušitelem na opakovanou výzvu
policie Hřensko zjistila, že v místě uposlechnuto.
před Meznou leží vedle komunika- Sepsal: str. Šárovec Vlastimil
ce mrtvá srna. Hlídka OP kontaktovala pracovníka N.P. který zajistil
likvidaci uhynulého zvířete.

Uzavírka silnice
Hřensko – Mezní Louka
(bezpečnostní těžba suchých stromů)

Termín:
02.01. až 31.03.2020
Pracovní časy:
07:30 až 08:30
09:30 až 10:30
11:30 až 13:30
14:30 až 15:30
Uzavřený úsek: začátek uzavírky: Hřensko nad Klepáčem (u
kasy parkoviště); konec uzavírky:
Mezní Louka (křižovatka u hotelu
Mezní Louka)
Režim průjezdu: budou puštěny
všechny linkové autobusy v době

mimo uvedené pracovní časy, v
tuto dobu mohou po silnici projet
i osobní vozidla a zásobování na
Mezní Louku a Meznou (z Děčína).
- na začátku a na konci uzavírky
budou vždy pracovníci Správy NP
(vesta, vysílačka, telefon)
- uzavírka bude značena dle rozhodnutí silničního správního úřadu, včetně objízdné trasy (vyřizuje
pan Vtelenský)

Zatoulaný pes
Dne 28. prosince při kontrole Mezné hlídka OP Hřensko zjistila, že se
zde pohybuje pes bez košíku a bez
pána. Díky místní znalosti strážníka
se podařilo kontaktovat majitele psa
a ten si jej odvezl domů.
Oznámení občana
Dne 28. prosince oznámil hlídce
OP Hřensko občan z Janova, že cizí
osoba nakládá z lesa dříví v úseku
Hřensko-Janov. Uvedené oznámení

Poděkování

Poděkování manželům Langovým za vždy krásné a milé přivítání v jejich restauraci a milý
usměvavý personál, též kuchařům za výborné a čerstvé pokrmy.
Také chceme poděkovat Obecní policii za bezpečnost v obci a
panu starostovi Pánkovi za hezké
zkrášlování obce, ale hlavně za
nádherně opravený kostel.
Všem patří velký dík.
Ivana a Václav Vaníčkovi
Huntířov 63

Usnesení z 10. zasedání Zastupitelstva obce Hřensko,
konaného dne 11. prosince 2019 od 16 hodin v zasedací místnosti OÚ ve Hřensku

Usnesení č. 110/12/2019: Zastupitelstvo obce Hřensko určuje
ověřovateli zápisu paní Alenu Pačákovou a paní Kateřinu Horákovou a zapisovatelkou paní Ing.
Štěpánku Kubátovou.
Výsledek hlasování:
Pro: 7 - JUDr. Zdeněk Pánek, Bc.
Robert Mareš, Miroslav Smoliga,
Alena Pačáková, Roman Pluháček, RNDr. Lubomír Paroha, Kateřina Horáková
Proti: 0
Zdrželi se: 0
Usnesení č. 111/12/2019: Zastupitelstvo obce Hřensko schvaluje
následující program zasedání rozšířený o bod č. 9 „Zrušení obecně
závazných vyhlášek na místní poplatky“ a o bod č. 10 „Odměny zastupitelů s účinností od 1. 1. 2020“
1) Zahájení
2) Určení ověřovatelů zápisu a
zapisovatele
3) Schválení programu jednání
4) Schválení zápisu z jednání zastupitelstva
5) Schválení rozpočtu na rok
2020
6) Schválení Plánu nákladů a výnosů hospodářské činnosti obce
Hřensko na rok 2020
7) Schválení Střednědobého
výhledu rozpočtu na roky 2021 2022
8) Rozpočtové opatření č.
6/2019
9) Zrušení obecně závazných vyhlášek na místní poplatky
10) Odměny zastupitelů s účinností od 1. 1. 2020
11) Smlouvy
12) Záměry
13) Různé
14) Závěr
15) Diskuze s občany
Výsledek hlasování:
Pro: 7 - JUDr. Zdeněk Pánek, Bc.
Robert Mareš, Miroslav Smoliga,
Alena Pačáková, Roman Pluháček, RNDr. Lubomír Paroha, Kateřina Horáková
Proti: 0
Zdrželi se: 0
Usnesení č. 112/12/2019: Zastupitelstvo obce Hřensko schvaluje rozpočet obce Hřensko na rok
2020 v této podobě: příjmy ve výši
11 508 200,- Kč, výdaje ve výši 20

566 990,- Kč, financování: položka
8115 – zapojení zůstatku z roku
2019 ve výši 9 058 790,- Kč. Závaznými ukazateli jsou stanoveny
odvětvové paragrafy rozpočtové
skladby a finanční vztahy k jiným
rozpočtům. Schválený rozpočet
obce Hřensko na rok 2020 a finanční vztahy k jiným rozpočtům
jsou nedílnou součástí zápisu ze
zasedání zastupitelstva obce Hřensko.
Výsledek hlasování:
Pro: 7 - JUDr. Zdeněk Pánek, Bc.
Robert Mareš, Miroslav Smoliga,
Alena Pačáková, Roman Pluháček, RNDr. Lubomír Paroha, Kateřina Horáková
Proti: 0
Zdrželi se: 0

řina Horáková
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení č. 116/12/2019: Zastupitelstvo obce Hřensko schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č.
1/2019, kterou se zrušují některé
obecně závazné vyhlášky.
Výsledek hlasování:
Pro: 7 - JUDr. Zdeněk Pánek, Bc.
Robert Mareš, Miroslav Smoliga,
Alena Pačáková, Roman Pluháček, RNDr. Lubomír Paroha, Kateřina Horáková
Proti: 0
Zdrželi se: 0
Usnesení č. 117/12/2019: Zastupitelstvo obce Hřensko ruší s
účinností k 31. 12. 2019 usnesení
Zastupitelstva obce Hřensko č.
16/10/2018 ze dne 30. 10. 2018 a v
souladu s § 72 odst. 2 a § 84 odst.
2 písm. n) zákona o obcích stanoví odměny za výkon jednotlivých
funkcí neuvolněných členů zastupitelstva takto:

Usnesení č. 113/12/2019: Zastupitelstvo obce Hřensko schvaluje
Plán nákladů a výnosů hospodářské činnosti obce Hřensko na rok
2020, jež tvoří nedílnou součást
zápisu ze zasedání zastupitelstva
obce Hřensko.
Výsledek hlasování:
Pro: 7 - JUDr. Zdeněk Pánek, Bc. - starosta:
Robert Mareš, Miroslav Smoliga, 25.775,-Kč měsíčně
Alena Pačáková, Roman Pluhá- - místostarosta:
ček, RNDr. Lubomír Paroha, Ka- 23.198,-Kč měsíčně
teřina Horáková
- člen zastupitelstva, jež je souProti: 0
časně předsedou výboru zastupiZdrželi se: 0
telstva:
2.577,-Kč měsíčně
Usnesení č. 114/12/2019: Zastu- - člen zastupitelstva, jež je současpitelstvo obce Hřensko schvaluje ně členem výboru zastupitelstva:
Střednědobý výhled obce Hřen- 2.148,-Kč měsíčně
sko na roky 2021 - 2022, jež tvoří - člen zastupitelstva, jež není
nedílnou součást zápisu ze zasedá- předsedou ani členem výboru zaní zastupitelstva obce Hřensko.
stupitelstva:
pro: 7 - JUDr. Zdeněk Pánek, Bc. 1.289,-Kč měsíčně
Robert Mareš, Roman Pluháček, - s účinností od 1. 1. 2020.
Alena Pačáková, Miroslav Smoliga, RNDr. Lubomír Paroha, Kate- Výsledek hlasování:
řina Horáková
Pro: 7 - JUDr. Zdeněk Pánek, Bc.
proti: 0
Robert Mareš, Miroslav Smoliga,
zdržel se: 0
Alena Pačáková, Roman Pluháček, RNDr. Lubomír Paroha, KaUsnesení č. 115/12/2019: Zastu- teřina Horáková
pitelstvo obce Hřensko schvaluje Proti: 0
Rozpočtovou změnu č. 6/2019, Zdrželi se: 0
jež tvoří nedílnou součást zápisu
ze zasedání zastupitelstva obce Usnesení č. 118/12/2019: ZastuHřensko.
pitelstvo obce Hřensko schvaluje
pro: 7 - JUDr. Zdeněk Pánek, Bc. směnu pozemků ve vlastnictví
Robert Mareš, Roman Pluháček, obce Hřensko dle níže uvedené
Alena Pačáková, Miroslav Smoli- tabulky:
ga, RNDr. Lubomír Paroha, Kate-

k. ú.

p.p.č.

výměra
(m2)

Mezná u Hřenska st. 89

16

Mezná u Hřenska 49

146

Mezná u Hřenska 51

661

Mezná u Hřenska 53/1

633

Mezná u Hřenska 97/1

195

Mezná u Hřenska 97/3

93

Mezná u Hřenska 103/1

2231

Mezná u Hřenska 103/4

165

Mezná u Hřenska 110

1636

Mezná u Hřenska 149/1

1430

Mezná u Hřenska 191/3

715

Mezná u Hřenska podíl o velikosti 1/2
na pozemku p.p.č.
209/6

336

Mezná u Hřenska 352

83

Mezná u Hřenska 373/3

1358

Mezná u Hřenska 367/19 oddělený
z původního pozemku p.p.č. 367/6
dle GP Ing. Zítové č.
285-78/2019

110

Mezná u Hřenska 74/10 oddělený z
původního pozemku p.p.č. 74/1 dle
GP Ing. Zítové 28578/2019

449

v hodnotě 177.250,-Kč dle znaleckého posudku Mgr. Oty Zemana č. 5291-aktualizace zn.p.č.
5166-082/19 a to za pozemky ve
vlastnictví České republiky s příslušností hospodařit s majetkem
státu pro Správu Národního parku
České Švýcarsko dle níže uvedené
tabulky:
k. ú.

p.p.č.

výměra
(m2)

Hřensko

144/15 oddělený z původního 93
pozemku p.p.č. 144/11 dle GP Ing.
Podrazké č. 656-019/2019

Hřensko

164/9 oddělený z původního 66
pozemku p.p.č. 164/6, k.ú. Hřensko dle GP Ing. Podrazké č.: 631100/2016

Hřensko

190/2 oddělený z původního po- 92
zemku p.p.č. 190/1, k.ú. Hřensko dle
GP Ing. Podrazké č.: 637-59/2017

Hřensko

st. 260 oddělený z původního po- 14
zemku p.p.č. 190/1, k.ú. Hřensko dle
GP Ing. Podrazké č.: 637-59/2017

Hřensko

361/6 oddělený z původního po- 4
zemku p.p.č. 361/1, k.ú. Hřensko dle
GP Ing. Podrazké č.: 637-59/2017

Hřensko

st. 259 oddělený z původního po- 2
zemku p.p.č. 361/1, k.ú. Hřensko dle
GP Ing. Podrazké č.: 637-59/2017

Usnesení z 10. zasedání Zastupitelstva obce Hřensko,
konaného dne 11. prosince 2019 od 16 hodin v zasedací místnosti OÚ ve Hřensku

Mezná u 1/6 oddělený z původního po- 33
Hřenska zemku p.p.č. 1/4, k.ú. Mezná u
Hřenska dle GP Ing. Podrazké č.
291-033/2019
Mezná u 124/3 oddělený z původního 534
Hřenska pozemku p.p.č. 124/1, k.ú. Mezná
u Hřenska dle GP Ing. Podrazké č.:
283-48/2019
Mezná u 221/2 oddělený z původního 800
Hřenska pozemku p.p.č. 221, k.ú. Mezná
u Hřenska dle GP Ing. Podrazké č.:
266-20/2017
Mezná u 211/7 oddělený jako díl "a" o 2968
Hřenska výměře 21 m2 z původního p.p.č.
211/1 a jako díl "d" o výměře 2947
m2 z původního pozemku p.p.č.
211/6 , vše k.ú. Mezná u Hřenska
dle GP Ing. Drahoňovské č.: 245048/2014
Mezná u 405 oddělený jako díl "b" o výměře 677
Hřenska 71 m2 z původního pozemku p.p.č.
211/1 + jako díl "c" o výměře 25
m2 z původního pozemku p.p.č.
211/3 orná půda + jako díl "e" o
výměře 581 m2 z původního pozemku p.p.č. 211/6, vše k.ú. Mezná
u Hřenska, dle GP Ing. Drahoňovské
č.: 245-048/2014
Mezná u 290/3 oddělený z původního 151
Hřenska pozemku p.p.č. 290/2, k.ú. Mezná
u Hřenska dle GP Ing. Drahoňovské
č.: 245-048/2014
Mezná u 303/4 oddělen jako díl "k" o 298
Hřenska výměře 81 m2 z původního pozemku p.p.č. 290/2 + jako díl "m"
o výměře 217 m2 z původního
pozemku p.p.č. 303/3, k.ú. Mezná
u Hřenska dle GP Ing. Drahoňovské
č.: 245-048/2014
Mezná u díl "j" o výměře 3 m2 oddělený z 3
Hřenska původního pozemku p.p.č. 290/2,
jež je dle GP Ing. Drahoňovské č.:
245-048/2014 sloučen z pozemkem obce Hřensko p.p.č. 357, vše
k.ú. Mezná u Hřenska
Mezná u 1/7 oddělený z původního pozem- 50
Hřenska ku p.p.č. 1/5 dle GP Ing. Podrazské č,
293-045/2019

Mezná u 98/3 oddělený z původního po- 298
Hřenska zemku p.p.č. 98 dle GP Ing. Zítové
č. 284-72/2019
Mezná u 99/2 oddělený z původního po- 69
Hřenska zemku p.p.č. 99 dle GP Ing. Zítové
č. 284-72/2019
Mezná u 45/6 oddělený z původního po- 499
Hřenska zemku p.p.č. 45 dle GP Ing. Zítové
č. 296-247/2019

v souhrnné hodnotě 404.190,Kč dle znaleckého posudku Mgr.
Oty Zemana č. 5290-206/19 aktualizace zn.p.č. 5165-081/19, č.
5295-211/19 a č. 5293-209/19 aktualizace zn.p.č. 5197-113/19, kdy
obce Hřensko uhradí ve prospěch
ČR-SNP ČŠ vypořádací podíl
226.940,-Kč a pověřuje starostu
obce podpisem směnné smlouvy.
Výsledek hlasování:

Pro: 7 - JUDr. Zdeněk Pánek,
Bc. Robert Mareš, Miroslav Smoliga, Alena Pačáková, Roman
Pluháček, RNDr. Lubomír Paroha, Kateřina Horáková
Proti: 0
Zdrželi se: 0
Mapovou část Geometrického
plánu naleznete v plném znění zápisu na webových stránkách obce
Hřensko.

Bc. Robert Mareš, Miroslav Smoliga, Alena Pačáková, Roman
Pluháček, RNDr. Lubomír Paroha, Kateřina Horáková
Proti: 0
Zdrželi se: 0
Usnesení č. 120/12/2019: Zastupitelstvo obce Hřensko schvaluje koupi pozemku p.p.č. 194/2,
k.ú. Hřensko od prodávající
Česká republika-Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových za kupní cenu 1.680,- Kč a
pověřuje starostu obce podpisem
kupní smlouvy.
Výsledek hlasování:
Pro: 7 - JUDr. Zdeněk Pánek,
Bc. Robert Mareš, Miroslav Smoliga, Alena Pačáková, Roman
Pluháček, RNDr. Lubomír Paroha, Kateřina Horáková
Proti: 0
Zdrželi se: 0

Usnesení č. 119/12/2019: Zastupitelstvo obce Hřensko schvaluje nájem nebytových prostor v
budově č. p. 68, na pozemku st.
p. č. 72, k. ú. Mezná u Hřenska,
vyznačených barevně v půdoryse
tvořícím nedílnou přílohu zápisu ze zasedání zastupitelstva a
to nájemci Karlu Mackovi, sídlo
Hřensko 43, identifikační číslo:
63227592 za nájemné 110.000,Kč ročně na dobu od 1. 3. 2020
Usnesení č. 121/12/2019: Zado 28. 2. 2023.
stupitelstvo obce schvaluje proveVýsledek hlasování:
Pro: 7 - JUDr. Zdeněk Pánek, dení účetního odpisu pohledávek
z místních poplatků za dobu 2012
-2018 v souhrnné výši 123 713,Kč, kdy tyto pohledávky budou
vedeny na podrozvaze.
Výsledek hlasování:
Pro: 7 - JUDr. Zdeněk Pánek,
Bc. Robert Mareš, Miroslav Smoliga, Alena Pačáková, Roman
Pluháček, RNDr. Lubomír Paroha, Kateřina Horáková
Proti: 0
Zdrželi se: 0

Usnesení č. 122/12/2019: Zastupitelstvo obce Hřensko ruší
usnesení č., 104/11/2019 ze dne
13. listopadu 2019 a schvaluje
ceny jízdného na turistickou lodičkovou přepravu v Soutěskách
a parkovné pro rok 2020 dle ceníku, jež tvoří jako nedílnou součást
zápisu ze zasedání zastupitelstva.
Výsledek hlasování:
Pro: 7 - JUDr. Zdeněk Pánek,
Bc. Robert Mareš, Miroslav Smoliga, Alena Pačáková, Roman
Pluháček, RNDr. Lubomír Paroha, Kateřina Horáková
Proti: 0
Zdrželi se: 0
JUDr. Zdeněk Pánek, starosta
Bc. Robert Mareš, místostarosta

28 let Novoroční jízdy veteránů
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