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3/0DPADY 
PODKLADY PRO 
ROZHODNUTÍ JAK DÁL 
S ČISTÍRNOU HŘENSKU 

Zastupitelstvo má k dis-
pozici kompletní podklady. 

Dne 7.3.2020 se uskutečnil již 
42. ročník pochodu „Okolím 
jarního Hřenska". 

Letošní trasa, jako již tradičně, 

vedla krásnou přírodou Národ
ního parku Českosaského Švý
carska a CHKO Labské pískov
ce. Start i cíl byl ve Hřensku na 
hasičské zbrojnici, kde se všichni 
účastníci před startem zapsali a 
po absolvování trasy zde dostali 
pamětní list. Na jedné z kontrol, 

S/OZNÁMENÍ S/PODĚKOVÁNÍ 
OBECNÍ ÚRAD HŘENSKO OBEC HŘENSKO DĚKUJE 
REAGUJE NA OPATŘENÍ ZAMĚSTNANCŮM SEA 
MZČR OMEZENÍM STYKU OF BLUE DĚČÍN 
S VEŘEJNOSTÍ Ušité roušky poskytli zdar-

rm obci Hřensko. 

Pochod okolím Hřenska 

v Janově u Mlýnského rybníka, 
čekalo na účastníky pochodu 
občerstvení v podobě polévky 
z polní kuchyně, kterou naléval 
pan starosta obce Hřensko Zd. 
Pánek, pečení buřtíků na ohni a 
i k pití se toho našlo mnoho. 

I přes nepřízeň počasí a počí
nající hrozbu Covid - 19 jsme 
letos měli mnoho účastníků. 
Všichni zvládli pochod na jed
ničku a bez zranění. 

Děkujeme kamarádům z SDH 
Labská stráň, kteří nám pomá
hali s organizací a zabezpečením 
pochodu. 

V této nelehké situaci Vám 
chceme popřát hlavně hodně 

zdraví a dávejte na sebe pozor. 
SDH Hřensko 



Vážení spoluobčané, slovo „Koro
navir'; jehož význam jsme všichni, 
až na skutečné odbornťky, nikdo z 
nás nevnímal jako skutečnou hroz
bu, zapříčinilo radikální omezení 
každodennfho způsobu života všech 
občanů České republiky. Prakticky 
během několika dnů jsme všichni 
museli přehodnotit svoje aktivity a 
omezit do té doby pracovnf vytťže
nost, když ještě na počátku měsíce 
března t. r. nikdo z nás netušil, že 
virová pandemie nás zasáhne tak 
nekompromisně. Za této situace se 
nyní musíme naučit „žít jiným způ
sobem'; než na který jsme byli dosud 
zvyklí a přijetím všech doporučeních 
minimalizovat možné negativní ná
sledky, s tímto virem spojené. Proto 
i já doporučuji, ze svých domovů 
vycházejte skutečně až v nezbyt
ných situacích a vždy nos a ústa si 
přikrývejte rouškou nebo respirá
torem. Věřte, že od vyhlášení stavu 
nouze jsme od děčínského magis
trátu obdrželi pouze několik roušek 
a respirátorů, které jsme přidělili 

především našim hasičům a obec
nť policii, neboť právě ti se v rámci 
plnění svých povinností jako první 
dostávají do kontaktů s možnými 
nakaženými osobami. 

V pondělí dne 23. března t. r. se na 
náš obecní úřad dostavili Chu Hai, 

Chu Hao, Trinh Cuong, Tran Thi 
Man, Hai Khanh a Phan Thanh 
Don, hřenští spoluobčané a pod
nikatelé a donesli nám pro místní 
občany balenou vodu, čaje, polévky, 
sušenky a další sladkosti. Za tento 
jejich vstřícný krok jsem jim upřím
ně poděkoval a ocenil jejich sounále
žitost a vstřícnost vůči obci v této pro 
nás nelehké době. 

Vedení obecního úřadu pak tento 
dar roztřídilo a vytipovalo naše spo
luobčany ve Hřensku a na Mezné a 
ten jsem jim v pátek dne 27. března 
t. r. spolu s obecní policií předal a 
současně i souškami a hygienickými 
gely, pokud o ně projevili zájem. 

V současné době byly na náš obec- jsme tak museli ustoupit, byť naší 
ní úřad, ve formě daru od děčfnské snahou je, aby tyto oslavy se uskuteč
vietnamské komunity, doručeny nily na počátku měsíce září t. r. Za
roušky, které vám všem, dle konkrét- mýšlené aktivity, které měly obohatit 
ních potřeb, mohou být poskytnuty. naše žití ve Hřensku a zmodernizo
Podrobnosti o jejich distribuci jsou vat soutěsky, jsme z ekonomických 
pak obsahem jiného příspěvku. důvodů museli utlumit, neboť ty 

S ohledem na uvedené jsme tak • byly bezprostředně spojeny s očeká
nemohli zahájit turistickou sezonu, vanými příjmy z provozu soutěsek a 
původně stanovenou na sobotu 28. místních parkovišť. V současně době 
března t. r., zprovoznit naše soutěsky se realizují pouze ty projekty, které 
a završit již započaté snažení, zamě- byly pevně nasmlouvány ještě před 
řené na oslavu 130. výročí zahájení vyhlášením stavu nouze, jako např. 
plavby v Edmundově soutěsce. Od generální oprava kostelních varhan, 
uzavření již připravených smluv, dle rekonstrukce III. nadzemnťho pod
nichž k nám měli přijet a vystoupit laží obecního úřadu, dvou lávek ve 
známé osobnosti hudebního života, Hřensku a výroba tří „pokladnťch 

domků" určené na parkoviště. 
Upřímně si přeji, a nepochybně 

jde též o vaše přání, aby daný nou
zový stav pominul a následně mohli 
ze svých domovů volně vycházet a 
plnohodnotně pracovat bez admi
nistrativního omezení. Ti, kteří pro 
obec Hřensko tak činí v současné 
době, již nyní vytvořili veškeré pod
mínky pro zdárné zahájení naší tu
ristické sezony, na kterou netrpělivě 
čekáme. Těšme se společně, aby se 
tak v dohledné době již stalo a drž
me si palce. 
Ať jste zdraví, máte se rádi a jste 

spokojeni. 
JUDr. Zdeněk Pánek, starosta 

11--a-t-c-z-e11--i11--~ c-Jla-t.-•i 

Miroslav Smoliga, Jarmila Parohová, Josef černý, Helena Havláková, 
Diana Vojtíšková, Anna Češpivová, Jan Pecka, Emilie Vrzalová, Jiří Češpiva, 

Van Minh Nguyen, Jan černoch, Filip Chlouba, Natálie Vaňková, Věra Záru~·ová, 
Antonín Šalman, Jaroslav Heneberk 

Ri(hard Herain, 
Petr Backa 
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pet.-•11--i z,dt-a-i•i 



Máme již všechny podklady. pro rozhodnutí jak dál 
s čistírnou odpadních vod a kanalizací ve Hřensku 

Na jaře loňského roku jsem 
Vás v článku s podobným ná
zvem informoval o nutnosti 
rozhodnout o dalším osudu 
čistírny odpadních vod a kana
lizace ve Hřensku. 
Zjednodušeně řečeno si jako 

zastupitelstvo musíme zvolit 
mezi dvěma možnostmi: 

1. Převést čistírnu i s kanalizací 
na Severočeskou vodárenskou 
společnosti a.s. (dále jen SVS), 
která nám zajistí její provozová
ní za solidární cenu přijatelnou 
pro odběratele. 

2. Čistírnu i s kanalizací si po
nechat a zajistit její provozová
ní vlastními silami s tím, že do 
ceny stočného bychom museli 
promítnout skutečné provozní 
náklady i dodatečné náklady na 
provoz. 

Proto bych Vás v tomto článku 
chtěl informovat o posledním 
vývoji, a především Vám poskyt
nout všechny důležité informace, 
ze kterých při svém rozhodování 
b_udeme jako zastupitelé vychá
zet. Promiňte mi proto, že je ten
to článek méně čtivý než bývá ve 
zpravodaji obvyklé. 

Na začátku jen připomenu zá
kladní fakta uvedená v článku z 
minulého roku: 

• Obec Hřensko vlastní ve 
Hřensku vodovod, čistírnu od
padních vod a související kana
lizaci, včetně 10 přečerpávacích 
stanic. 

• Čistírna s kanalizací byla 
postavena v letech 1999 a 2000. 
Stála 55,7 mil. Kč a většinu této 
částky tvořila dotace z evrop
ských fondů. Částkou 1 mil. Kč 
přispěla i Severočeská vodáren
ská společnost a.s. (SVS). 

• Obec se v této době smluvně 
zavázala, že čistírnu a kanalizaci 
na SVS převede. K tomuto pře

vodu zatím nedošlo. SVS má ale 
čistírnu i kanalizaci dlouhodobě 
v pronájmu a zajišťuje jejich pro
voz. 

• Poplatek za čištění odpad
ních vod (stočné) tak není placen 
obci, ale společnosti Severočeské 
vodovody a kanalizace, a.s., která 
je dceřinou společností SVS. 

• Současná výše stočného ne
pokrývá náklady na provoz. Jen 
v roce 2018 bylo na stočném ve 
Hřensku vybráno 0,5 milionu 
Kč, náklady na provoz činily 1, 
6 milionu Kč. Ztráta tedy činila 
l, 1 milionu Kč. 

• V průběhu roku 2018 se SVS 
obrátila na obec s tím, že chce, 
aby na ní obec čistírnu i kana
lizaci převedla. Pokud obec této 
žádosti nevyhoví, SVS vypoví 
nájemní smlouvu a bude po obci 
požadovat vrácení částky, kterou 
na výstavbu přispěla. 

Abychom jako zastupitelé 
mohli rozhodnout s péčí řádné
ho hospodáře a v zájmu občanů, 
nechali jsme si postupně zpraco
vat tři podklady: 

1. První předběžné odborné 
posouzení z dubna 2019, zpra
cované Bc. Pavlem Hruškou, 
odborníkem s více než ťřicetile
tou praxí v oboru: 

• Pavel Hruška doporučil pro
dej SVS. Pro případ, že by obec 
provozovala v budoucnu čistír
nu s kanalizací sama, odhadl Pa
vel Hruška zvýšení stočného na 
cca 120 Kč/m3 

2. Znalecký posudek o ceně 

čistírny odpadních vod a kana
lizace z listopadu 2019, zpra
covaný pod číslem 42-7/2019 
společností PROVOD - inže
nýrská společnost, s.r.o., která 
je znaleckým ústavem pro obor 
ekonomika a stavebnictví. Tento 
znalecký ústav určil: 

• Cenu obvyklou čistírny od
padních vod - pozemků, staveb
ních objektů a splaškové kanali
zace k 20. listopadu 2019 ve výši 
1250470,- Kč, 

• současné provozní náklady 
ve výši 104,39 Kč/m3(bez DPH) 
a konstatuje, že tato cena pře
sahuje cenu sociálně únosnou i 
cenu běžnou v okolních obcích. 

3. Posouzení kapacity a spe
cifikace a hrubý odhad nezbyt
ných investic pro zajištění řád

né funkčnosti z března 2020, 
zpracované' společností AQUA
CONTACT Praha, v.o.s. Z toho
to posouzení vyplývá: 

• Stávající technologická linka 
ČOV je poplatná době své pro
jektové přípravy, přičemž vyka
zuje především u strojně-tech

nologického vybavení nezbytné 
investice u dožívajících strojů a 
zařízení; 

• hrubý odhad investičních 

nákladů pro realizaci opatření 
směřujících k bezpečnému pro
vozu ČOV Hřensko činí 1 330 
000 Kč bez DPH. 
Severočeská vodárenská spo

lečnost a.s. obci Hřensko nabíd
la odkup výše uvedené čistírny 
odpadních vod a kanalizace za 
částku 1 013 000 Kč s tím, že sta
novení této částky bylo provede
no dle interních pravidel společ
nosti, přičemž obec Hřensko je 
jedním z akcionářů. 

Výše stočného je totiž v 
rámci SVS solidární a je 
shodná pro všechny obce v 
její působnosti, kde žije té
měř 1,2 milionu obyvatel. 
Zjednodušeně řečeno tak 
obyvatelé velkých měst 

(kde je provoz čistíren lev
nějšO přispívají obyvate
lům obcí menších. I 

--. pokračování na straně 4 



Z bloku Obecní Policie Hřensko 

Podnět od občana 
Dne 24. února obdržela hlídka 

OP Hřensko podnět od místní
ho občana ve věci opakovaného 
ukládání ojetých pneumatik na 
území obce Hřensko a to zejmé
na v prostoru nábřeží v celé délce. 
Touto osobou by měl být občan 
SRN jezdící ve voze Mercedes 
Wito stříbrné barvy s počáteč
ními písmeny v RZ. DD. Hlídka 
OP se na toto zaměří a v úseku 
zvýší kontrolní činnost vedoucí k 
dopadení pachatele. 

Špatné parkování 
Dne 29. února řešila hlídka 

OP Hřensko špatné parkování 
v zatáčce před bývalou školou 
na Mezné. Vozidlo stálo na ze-

v období od 24. února do 25. března 2020 
leni a částečně na komunikaci, 
kde omezovalo ostatní účastníky 
silničního provozu v bezproblé
movém průjezdu zatáčkou a to 
zejména linkového autobusu. 
Přestupek řidiče vozidla hlídka 
OP vyřešila v příkazním řízení 
pokutou zaplacenou na místě. 

Podezřelé osoby 
Dne 2. března obdržela hlídka 

OP Hřensko informaci od vší
mavého občana Hřenska, že se 
po hlavní komunikaci na Děčín 
pohybují tři občané a před sebou 
tlačí velký nákupní košík z ob
chodního centra plně naložený 
zavazadly. Hlídka OP Hřensko 
se na místo přesunula za použití 
VZ a po dotazu kam cestují bylo 

hlídce odpovězeno, že utíkají ze 
SRN neznámo kam. Pohledem 
hlídka zjistila, že košík pochází 
od některého obchodního domu 
v SRN. Veřejný pořádek nebyl 
nikým narušován, proto hlídka 
nečinila žádné jiné opatření. 

Strom přes komunikaci 
Dne 21. března při kontrole 

úseku Hřensko-Mezní Louka 
hlídka OP Hřensko zjistila, že asi 
jeden kilometr pod Mezní Lou
kou leží přes komunikaci strom. 
Závada ve sjízdnosti komunika
ce byla nahlášena místní jednot
ce SDH a ten strom odřízla tak, 
aby komunikace byla opět plně 
průjezdná. 

Přestupky v dopravě 
Po celé období hlídka OP Hřen

sko řešila přestupky na úseku 
bezpečnosti a plynulosti silniční
ho provozu. 

Sepsal: str. Šárovec Vlastimil 

Poděkování 
Osadní výbor Mezná by rád 

touto cestou poděkoval skupi
ně dobrých lidí, soustředěných 
okolo pana Jiřího Piláta z obce 
Vysoká Lípa, za dar 35 kusů 
ochranných roušek pro občany 
Mezné. Roušky rozdal předseda 
osadního výboru všem, kteří je 
potřebovali. 

Osadní výbor 

Máme již všechny podklady pro rozhodnutí jak dál 
s čistírnou odpadních vod a kanalizací ve Hřensku 

'Tutoač6á,stmmje, o 237 470 Kč 
nižší než cena obvyklá stano
vená znaleckým ústavem, měli 

bychom však vzít do úvahy, 
že pokud by obec v blízké bu
doucnosti měla další investiční 
náklady ve výši přes jeden mi
lion Kč. 

Dále -bychom při našem roz
hodování měli zohlednit sku
tečnost, že současné „solidární" 
stočné činí 43,76 Kč/m3 bez 
DPH. Pokud bychom čistírnu 

a kanalizaci neprodali, museli 
bychom účtovat skutečné stoč
né, které by dle výše uvedené
ho znaleckého posudku činilo 
104,39 Kč Kč/m3 bez DPH. 

Spolu s vodným by pak oby
vatelé Hřenska platili za vodu 
celkem 165, 59 Kč/m3 s DPH. 

Dále bychom měli zohlednit 
skutečnost, že stočné by obec 
musela ještě dále zvýšit o doda
tečné administrativní náklady, 
které by s provozováním čis

tírny a kanalizace oproti SVS 
měla. 

Ve světle výše uvedeného obec 
o konečné posouzení prodeje 
požádala advokátní kancelář 

Narcis Tomášek & Partneři. Ta 

ve svém stanovisku ze dne 31. 3. 
2020 mimo jiné říká, že: 

• ,,pokud obec na shora po
psaný prodej nepřistoupí, je 
velice pravděpodobné, že spol. 
SVS vypoví smlouvu o nájmu a 
obec tak bude přinucena sama 
zajistit provoz infrastruktury a 
to zcela v souladu s přísnými 
požadavky pr. řádu, zejm. záko
na o vodovodech a kanalizacích 
(viz zejm. povinnost vlastníka 
vodovodu a kanalizace k vy
tváření tzv. finanční rezervy 
dle ust. § 8 odst. 1 cit. zákona). 
Obec však nemá k dispozi
ci metodiku a hlavně funkční 
systém provozování infrastruk
tury a musela by jej buď vytvo
řit vlastním jménem (např. ve 
formě odboru OÚ a nebo pro
střednictvím příspěvkové orga
nizace) a nebo sjednat jiného 
provozovatele. To s sebou nese 
nutnost vynaložení finančních 
prostředků (pouze) na založení 
stavu provozování infrastruk
tury. Tyto prostředky nejsou 
vyčísleny, ovšem nutnost jejich 
vynaložení je zřejmá; 

• obec by musela z vlastních 
prostředků hradit náklady na 

opravy a údržbu, kdy nyní je 
zřejmá investice na nutné úpra
vy infrastruktury (bez projekční 
a inženýrské činnosti) v částce 
cca 1.330.000,-Kč bez DPH (viz 
stanovisko společnosti Aqua
contact Praha v.o.s.); 

• riziko poškození infrastruk
tury vlivem povodní, jež je s 
ohledem na nedávné zkušenos
ti v případě obce Hřensko po
měrně vysoké, kdy náklady na 
opravy by šly k tíži obce; 

• zvýšení sazby stočného z 
částky 43,76,- Kč/m3 bez DPH 
na částku cca 1 04,39,-Kč bez 
DPH, kdy tento náklad by šel 
k tíži odběratelů. S ohledem 
na průměrnou roční spotřebu 
vody v obci á 10.000 m3 by ku
mulovaný nárůst ceny stočného 
pro všechny odběratele v obci 
činil cca 600.000,-Kč ročně. 
Závěrem pak konstatuje, že 

výše uvedená odchylka kupní 
ceny od ceny obvyklé ze znalec
kého posudku je výše uvedený
mi skutečnostmi odůvodněna. 

Na základě všech čtyř výše 
uvedených podkladů jsem pře

svědčen, že obec by měla čis

tírnu a kanalizaci SVS prodat 

za navrženou cenu 1 013 tis. 
Kč s tím, že bude zaručeno, 

že SVS bude i nadále čistírnu 
a kanalizaci za solidární cenu 
provozovat. Tento bod ve svém 
stanovisku zdůrazňuje i advo
kátní kancelář Narcis Tomášek 
& Partneři. 

Na příštím zastupitelstvu obce 
bychom měli projednat záměr 
čistírnu a kanalizaci prodat, v 
případě jeho schválení pak na 
následujícím zastupitelstvu de
finitivně rozhodnout o prodeji. 

Protože je tato věc pro obyva
tele Hřenska důležitá, chci Vás 
vyzvat, abyste tomuto tématu 
věnovali pozornost. Všech
ny výše uvedené dokumenty 
jsou k dispozici jak v tištěné, 
tak i elektronické podobě na 
obecním úřadě. Po dohodě se 
starostou obce JUDr. Pánkem 
bude před začátkem obou zase
d~ní zastupitelstva prostor pro 
diskusi a Vaše dotazy k tomuto 
tématu. 
Závěrem Vám chci popřát 

hodně zdraví a energie v obdo
bí současné pandemie. 

Lubomír Paroha, zastupitel 



Usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva obce Hřensko, 
konaného dne 16. března 2020 od 16 hodin v zasedací místnosti OÚ ve Hřensku 

Usnesení č. 127/3/2020: Zastu- Robert Mareš, Miroslav Smoliga, Usnesení č. 133/3/2020: Zastu- kování č. 2020/03 se společností 
pitelstvo obce Hřensko určuje ově- Alena Pačáková, RNDr. Lubomír pitelstvo obce Hřensko schvalu- Halus aktivity s. r. o. a pověřuje 
řovateli zápisu pana Bc. Roberta Paroha, Roman Pluháček je uzavření smlouvy o budoucí starostu podpisem Smlouvy o 
Mareše a pana Miroslava Smoligu proti: O smlouvě o zřízení věcného bře- zprostředkování. 

a zapisovatelkou paní Štěpánku zdrželi se; O mene zatěžující věcným břeme- Výsledek hlasování: 
Kubátovou. nem dle § 25 odst. 4 energetické- pro: O 

Výsledek hlasování: Usnesení č. 130/3/2020: Zastu- ho zákona (umístit, provozovat, proti: 6 - JUDr. Zdeněk Pánek, 
pro: 6 - JUDr. Zdeněk Pánek, Bc. pitelstvo obce Hřensko schvaluje opravovat a udržovat zařízení dis- • Bc. Robert Mareš, Miroslav Srno

Robert Mareš, Miroslav Smoliga, podání žádosti o dotaci a inves- tribuční soustavy a provádět jeho liga, Alena Pačáková, RNDr. Lu
Alena Pačáková, RNDr. Lubomír tiční záměr a spolufinancování z obnovu, výměnu a modernizaci) bomír Paroha, Roman Pluháček 
Paroha, Roman Pluháček rozpočtu obce na projekt „Obnova pozemek p. č. 3 77 / 1, k. ú. Mezná zdržel se: O 

proti: O pomníku padlým I. světové války" u Hřenska a dohodu o umístění 
zdrželi se: O z programu Ministerstva obrany stavby č. IV-12-4018584/VBOOl, Usneseníč.136/3/2020: Zastu-

ČR - č. programu: MO 107290_2 DC-Mezná, p. p. č. 46/4, Smyč
Usnesení č. 128/3/2020: Zastu- Zachování a obnova historických ka kNN za odměnu 1.000,-Kč + 

pitelstvo obce Hřensko schvaluje 
následující program zasedání. 

1) Zahájení 
2) Určení ověřovatelů zápisu a 

zapisovatele 
3) Schválení programu jednání 
4) Schválení zápisu z jednání za

stupitelstva 
5) Schválení vítěze výběrového 

řízení na akci „Protipovodňová 

opatření pro obec Hřensko" 
6) Schválení podání žádosti o 

dotaci a investiční záměr a spolu
financování z rozpočtu obce na 
projekt „Obnova pomníku padlým 
I. světové války" 

7) Rozpočtové opatření č. 1/2020 
8) Smlouvy 
9) Záměry 
10) Různé 
11) Závěr 
12) Diskuze s občany 
Výsled~k hlasování: 
pro: 6 - JUDr. Zdeněk Pánek, Bc. 

Robert Mareš, Miroslav Smoliga, 
Alena Pačáková, RNDr. Lubomír 
Paroha, Roman Pluháček 

proti: O 
zdrželi se: O 

Usnesení č. 129/3/2020: Zastu
pitelstvo obce Hřensko schvaluje v 
rámci výběrového řízení s názvem 
„Protipovodňová opatření pro 
obec Hřensko" nabídku firmy JD 
ROZHLASY s. r. o., Horní Bečva 
968, 756 57 Horní Bečva, IČO: 
27797007, jako nejvýhodnější na
bídku a schvaluje uzavření smlou
vy o dílo s tímto vybraným zhoto
vitelem za cenu díla 1 627 050,00 
Kč bez DPH a pověřuje starostu 
obce Hřensko uzavřením kupní 
smlouvy: 

Výsledek hlasování: 
pro: 6 - JUDr. Zdeněk Pánek, Bc. 

hodnot I. DPH s budoucím oprávněným 
Výsledek hlasování: ČEZ Distribuce, a.s., jež tvoří 
pro: 6 - JUDr. Zdeněk Pánek, Bc. jako nedílná příloha součást zá

Robert Mareš, Miroslav Smoliga, pisu ze zasedání zastupitelstva a 
Alena Pačáková, RNDr. Lubomír pověřuje starostu obce uzavře-
Paroha, Roman Pluháček ním smlouvy. 

proti: O Výsledek hlasování: 
zdrželi se: O pro: 6 - JUDr. Zdeněk Pánek, 

Bc. Robert Mareš, Miroslav Srno
Usnesení č. 131/3/2020: Zastu- liga, Alena Pačáková, RNDr. Lu

pitelstvo obce Hřensko schvaluje 
Smlouvu o revolvingovém úvěru č. 
99025144380 s Komerční bankou, 
a.s., do výše limitu 6 000 000,- Kč, 

čerpání nejpozději do 27. srpna 
2021, úrok lM PRlBOR + 0,76 %, 
splatnost do 31. srpna 2021 a pově

řuje starostu podpisem smlouvy. 
Výsledek hlasování: 
pro: 6 - JUDr. Zdeněk Pánek, Bc. 

Robert Mareš, Miroslav Smoliga, 
Alena Pačáková, RNDr. Lubomír 
Paroha, Roman Pluháček 

proti: O 
zdržel se: O 

Usnesení č. 132/3/2020: Zastu
pitelstvo obce Hřensko schvaluje 
prodej pozemku p. p. č. 4/2, k. ú. 
Hřensko, o výměře 6 m2, odděle
ného z původního pozemku p. p. 
č. 4, k. ú. Hřensko, dle geometric
kého plánu Ing. Aleny Podrazké 
č. 656-019/2019, za kupní cenu 
6.200,- Kč dle znaleckého posud
ku č. 1118-023/2020 Ing. Zdeňka 
Ješety a interního předpisu č. 1 z 1. 
září 2018 a pověřuje starostu obce 
uzavřením kupní smlouvy. 

Výsledek hlasování: 
pro: 6 - JUDr. Zdeněk Pánek, Bc. 

Robert Mareš, Miroslav Smoliga, 
Alena Pačáková, RNDr. Lubomír 
Paroha, Roman Pluháček 

proti: O 
zdržel se: O 

bomír Paroha, Roman Pluháček 
proti: O 
zdržel se: O 

Usnesení č. 134/3/2020: Za
stupitelstvo obce Hřensko 

schvaluje uzavření smlouvy o 
budoucí smlouvě o zřízení věc
ného břemene zatěžující věc

ným břemenem dle § 25 odst. 4 
energetického zákona ( umístit, 
provozovat, opravovat a udržo
vat zařízení distribuční soustavy 
a provádět jeho obnovu, výměnu 
a modernizaci) pozemek p. č. 
309/4, k. ú. Mezná u Hřenska a 
dohodu o umístění stavby č. IV-
12-4018718/VB02, za odměnu 
1.000,-Kč + DPH s budoucím 
oprávněným ČEZ Distribuce, 
a.s., jež tvoří jako nedílná příloha 
součást zápisu ze zasedání zastu
pitelstva a pověřuje starostu obce 
uzavřením smlouvy. 

Výsledek hlasování: 
pro: 6 - JUDr. Zdeněk Pánek, 

Bc. Robert Mareš, Miroslav Smo
liga, Alena Pačáková, RNDr. Lu -
bomír Paroha, Roman Pluháček 

proti: O 
zdržel se: O 

Usnesení č. 135/3/2020: Zastu
pitelstvo obce Hřensko schvaluje 
uzavření Smlouvy o zprostřed-

pitelstvo obce Hřensko vyhlašu
je záměr pronajmout nebytové 
prostory dámských a pánských 
WC a vedlejší obslužné místnosti 
o velikosti 7,5 m2 nacházejících 
se v podchodu pod silnicí číslo 
I/62 na pozemku p. č. 350/2, k. 
ú. Hřensko při vstupu k převozu 
Hřensko - Schona přes řeku Labe 
a to včetně nebytových prostor v 
podchodu pod uvedenou silnicí. 

Výsledek hlasování: 
pro: 6 - JUDr. Zdeněk Pánek, 

Bc. Robert Mareš, Miroslav Smo
liga, Alena Pačáková, RNDr. Lu
bomír Paroha, Roman Pluháček 

proti: O 
zdržel se:O 

Usnesení č. 137 /3/2020: Zastu
pitelstvo obce Hřensko schvaluje 
navýšení ceny stravenek pro za
městnance obce Hřensko z 110,
Kč na 130,- Kč denně. 

Výsledek hlasování: 
pro: 6 - JUDr. Zdeněk Pánek, 

Bc. Robert Mareš, Miroslav Smo
liga, Alena Pačáková, RNDr. Lu
bomír Paroha, Roman Pluháček 

proti: O 
zdržel se: O 

Usnesení č. 138/3/2020: Zastu
pitelstvo obce Hřensko schvaluje 
texty do obecní kroniky za rok 
2019, které jsou nedílnou sou
částí zápisu ze zasedání zastupi
telstva obce Hřensko. 

Výsledek hlasování: 
pro: 6 - JUDr. Zdeněk Pánek, 

Bc. Robert Mareš, Miroslav Smo
liga, Alena Pačáková, RNDr. Lu
bomír Paroha, Roman Pluháček 

proti: O 
zdržel se: O 

JUDr. Zdeněk Pánek, starosta 
Bc. Robert Mareš, místostarosta 



Pochod okolím Hřenska 



[sl~la~abní ř.d'ad~ 

n.j. 263 ai 1933 . 

V yh 1á~ka. 

Podáním se dne 14.I I .1933 č.j. 

204 po!ádala místní obec Hřensko za 

povolení k ~iv.nostenskému provozo

ván.! plavby čl~ za Účelem dópra

vy osob na Ximl.enickám potoku v ob-. 

vodu osady Hřenska, =t.j. od hájov

ny č.43 a! k domu č.30. Za Účelem 

zjifitěn:í bezpečnosti plavby a pro

vozu podniku zahajuje ~sl.ťlavební 

Úřad podle ustanovení§ 25, 26 a 

29 livn.řádu ze dne _20.prosince 

1859 ř.z. o shora uvedené žádosti 

str11:čná řízeni a ustanovuj e mís tní 

komisionelní 'šetření a jednání na 
., 

den 4.července 1933 se s ch~zkou u-

častníkil. v 9 hod .dopol edne na obec

ním Úřadě v Hřensku. 

OBEC HŘENSKO 

EDMUNDOVA SOUTĚSKA 
HŘENSKO 



OZNÁMENÍ PRO OBČANY 
Vzhledem k minimalizaci rizika šíření onemocnění COVID-19 a v návaz
nosti na „MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ" Ministerstva zdravotnictví ČR, obecní 
úřad omezuje styk s veřejností na úřední hodiny jen pondělí a středa od 

13:00 do 15:00 hodin, a to pro vyřízení nezbytně nutných záležitostí. 

Nebudeme přijímat platby v hotovosti, pouze n·a účet obce: 
43-8645470217/0100 

Do poznámky pro příjemce uvádějte, čeho se platba případně týká. 

Jsme vám k dispozici na tel. číslech a e-mailových adresách: 

OBECNÍ ÚŘAD: 412 554 021 

JUDr. Zdeněk Pánek, starosta obce - 602 650 903, e-mail: urad@hrensko.cz 
Diana Vojtíšková, vedoucí veřejné správy - 773 636 850, e-mail: urad@hrensko.cz 

Robert Drnovec, vedoucí hospodářské správy - 775 862 532, e-mail: drnowec@seznam.cz 
Ing. Štěpánka Kubátová, účetní - 704 730 180, e-mail: kubatova@hrensko.cz 

Oznámení platí do odvolání. Děkujeme za pochopení. 

Poděkování 

Obec Hřensko děkuje kolektivu 
zaměstnanců restaurace Sea of Blue 

z Děčína za ušité roušky, 
které nám poskytli zdarma. 

JUDr. Zdeněk Pánek 
starosta obce, v. r. 

Informace pro občany 
Občané, kteří by roušku potřebovali, mohou 
zavolat na obecní úřad. Obecní úřad zajistí 
dodání roušky do místa bydliště občana. 

Nákup seniorům 
Senioři, kteří by potřebovali zajistit dovoz 
základních potravin, mohou kontaktovat 

obecní úřad. 

Naši jubilanti 
Občané, kteří slaví své jubileum 

v období probíhající epidemie koronaviru, 
budou pozváni starostou obce na obecní 
úřad dodatečně, až to situace dovolí. 
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