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ZASTUPITELSTVO OBCE
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ZASTUPITELSTVO OBCE
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NA PŘÍŠTÍ ROK

DOBROVOLNÍ HASIČI
POMÁHALI PŘI ZRANĚNÍ

Jsme rádi, že máme ve Hřensku
jednotku s profesionálním
i lidským přístupem
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Opožděný tah lososů
V posledních dvou letech
jsme svědky fenoménu, kdy
dochází k posunu tahu lososů
obecných.
Lososi, kteří se díky stále běžícímu reintrodukčnímu programu vracejí každoročně, se v
Kamenici obvykle objevovali od
poloviny října zhruba do konce
listopadu. V posledních dvou
letech však došlo k posunu, kdy
první lososi připlouvají zhruba
počátkem listopadu, ovšem jejich tah trvá po celý prosinec.
Jeden z lososů byl dokonce zaznamenán rybím skenerem v
prvním lednovém týdnu.
Není možné spolehlivě říci, čím
přesně je změna v chování ryb
způsobena. Nepochybně si však
vyžádá i úpravu opatření, která
mají za cíl lososy chránit. Stále
se totiž jedná o vzácný druh, na
který se vztahuje vyšší ochrana.
Dosud lososy chránilo zejména
omezení rybolovu v okolí soutoku Kamenice a Labe, které však
nyní končí vždy k poslednímu
listopadovému dni. Loni i letos
se tak řada lososů musela utkat
s rybáři, kteří v oblasti soutoku

Jeden z lososů na trdlišti v Edmundově soutěsce, prosinec 2020. Foto: David Boura

byli během prosince přítomni
takřka denně. Ačkoli své lososí úlovky posléze opět pustili,
předcházela trofejovému fotu
kromě stresu a bolesti z ulovení
obvykle i nevhodná manipulace
s rybou na břehu.
I díky návratům lososů je Kamenice v úseku okolo Hřenska
jedinečná. Do jiných říček v České republice se lososi z mnoha
důvodů vrátit nedokáží. I u nás
však stále potřebují pomoc, a to
jak ve formě ohleduplnosti, aby
se bezpečně mohli do říčky vraLosos ulovený na udici v prosinci 2020 na cet, tak i v podobě technických
soutoku Kamenice a Labe. Foto: David Boura opatření pro zlepšení průchod-

nosti řeky, aby se na posledních tům, která jsou vhodná k přirokilometrech cesty dostali k mís- zenému tření.

Poukázky

Tak jako v předchozích letech
poskytne obec našim občanům
s trvalým pobytem, trvale žijícím ve Hřensku, poukázky ve
výši 1000 Kč.
Letos jsou poukázky do obchodního řetězce Kaufland.
Poukázky je možné vyzvednout zatím vzhledem k nouzovému
od 4. ledna do 30. dubna 2021, a stavu a vládním nařízením (ponto pouze v úředních dnech, pro- dělí a středa 9.00 – 14.00).

Vážení spoluobčané,
mnohokrát v uplynulých číslech
našeho zpravodaje jsem citoval slovo „Koronavir“. Když tomu tak bylo
poprvé v jeho dubnovém vydání,
tak jsem si vážně nepředstavoval,
že toto slovo budu citovat i na začátku letošního roku, v jeho lednovém vydání. Snad poslední vlna této
zákeřné nemoci pro naši civilizovanou společnost bude za pár dní minulostí a každodenní obava o naše
zdraví a zdraví blízkých příbuzných
a známých pomine. Je však pouze
na nás, abychom se i v této nelehké
době ukázněně podřídili doporučeným epidemiologickým opatřením,
která se nám subjektivně mohou
zdát jako zbytečně omezující. Musíme však společně věřit, že jsou
nutná, neboť jedině ta nás mohou
z této nelehké doby vyvést. Všichni
si nepochybně přejeme, abychom se
již mohli svobodně setkávat a bezstarostně se radovat z každého započatého dne.
Na posledním zasedání našeho
zastupitelstva, které se uskutečnilo v prosinci loňského roku, jsme
především schválili rozpočet obce
na r. 2021, do kterého jsme však
nepromítli nynější celospolečenský
hendikep, neboť jsme optimisté a
věříme, že naše turistická sezona,
bez jakýchkoliv komplikací, bude
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zahájena v sobotu 27. března t.r. a
ukončena v neděli 7. listopadu t.r.
Její slavnostní ukončení pak plánujeme na sobotu dne 13. listopadu
t.r., kdy bychom se měli společně
sejít na společné zábavě v Janově a
právě tento den, v dopoledních hodinách, by se měl uskutečnit odložený závod převozníků o „Putovní
pohár starosty obce“.
Chci vás dále informovat o tom,
že v konečné fázi se nachází finální
oprava našeho hřenského kostela.
Na přelomu roku byla na jeho kůr
instalována první část rekonstruo-

vaných varhan, dokončena oprava
sakristie a završeno jeho vnitřní
osvětlení, které je skutečně krásné
a plnohodnotně funkční. Stále jsme
přesvědčeni o tom, že v plné kráse
budete do jeho prostor moci vstoupit
o velikonočních svátcích, na počátku měsíce dubna t.r.
Ani na sklonku loňského roku jsme
nezapomněli na naše starší spoluobčany, kteří jsou ubytováni s Domově pro seniory v Děčíně II. V rámci
projektu „Ježíškova vnoučata“ jsme
pro ně zakoupili drobné dárky, které jim však budu moci předat až v

dohodnutý lednový den, neboť z důvodu ochrany jejich zdraví tomu tak
nemohlo být ještě v průběhu měsíce
prosince loňského roku. Máme však
zjištěno, že jim tato časová prodleva
nevadí a těší se, až se s nimi potěší.
Na závěr tohoto mého příspěvku
bych chtěl vám a vašim bližním do
nového roku popřát především stálé
a pevné zdraví, rodinnou pospolitost a podnikatelské úspěchy. Nechť
je letošní rok radostnější.
Ať jste zdraví, máte se rádi a jste
spokojeni.
JUDr. Zdeněk Pánek, starosta

Narozeniny v lednu
oslaví
Vlasta Hrušková, Jiří Havlák, Hana Veselá, Roman Neuman,
Vlasta Bauerová, Tomáš Friš, Martin Macák, Ivana Dařbujanová,
Petra Málková, Vlastimil Peroutka, Miroslav Turek, Jaroslav Kaplan,
Jiří Dzurko, Marak Bohatý, Lukáš Behenský, Michal Pačák, Pavel Hruška,
Kateřina Krejčová, Ahn Olahová, Ema Bejšovcová,

Oslavencům přejeme pevné zdraví a veselý život.

Usnesení z 17. zasedání Zastupitelstva obce Hřensko,
konaného dne 14. prosince 2020 od 15 hodin v zasedací místnosti OÚ ve Hřensku

Usnesení č. 172/12/2020: Zastupitelstvo obce Hřensko určuje
ověřovateli zápisu pana RNDr.
Lubomíra Parohu a pana Romana Pluháčka a zapisovatelkou paní
Martinu Dvořákovou.
Výsledek hlasování:
Pro: 7 - JUDr. Zdeněk Pánek, Bc.
Robert Mareš, Miroslav Smoliga,
Roman Pluháček, Alena Pačáková,
RNDr. Lubomír Paroha, Kateřina
Horáková
Proti: 0
Zdrželi se: 0
Usnesení č. 173/12/2020: Zastupitelstvo obce Hřensko schvaluje
následující program zasedání.
1. Zahájení
2. Určení ověřovatelů zápisu a
zapisovatele
3. Schválení programu jednání
4. Schválení zápisu z jednání zastupitelstva
5. Schválení rozpočtu na rok
2021
6. Schválení plánu nákladů a
výnosů hospodářské činnosti obce
Hřensko na rok 2021
7. Schválení Střednědobého
výhledu rozpočtu na roky 2022 –
2023
8. Program rozvoje obce Hřensko – aktualizace na období 2021
- 2025
9. Pevný eurový kurz pro účel vedení účetnictví pro rok 2021
10. Rozpočtové opatření č. 5/2020
11. Podání žádosti o dotaci na
akci „Usměrňování návštěvníků v
NP České Švýcarsko - Edmundova
soutěska - oprava zábradlí od horního přístaviště po Mezní můstek“
- II. etapa, část II. 1 z NP SFŽP ČR a
spolufinancování z rozpočtu obce
12. Schválení cenového marketingu na akci „Hřensko - oprava
pomníku obětem 1. světové války“
a uzavření smlouvy o dílo s vítězem
veřejné zakázky
13. Schválení Obecně závazné vyhlášky č. 1/2020
14. Schválení Obecně závazné vyhlášky č. 2/2020
15. Smlouvy
16. Záměry
17. Různé
18. Závěr
19. Diskuze s občany
Výsledek hlasování:

Pro: 7 - JUDr. Zdeněk Pánek, Bc.
Robert Mareš, Miroslav Smoliga,
Roman Pluháček, Alena Pačáková,
RNDr. Lubomír Paroha, Kateřina
Horáková
Proti: 0
Zdrželi se: 0

zastupitelstva obce Hřensko.
Výsledek hlasování:
Pro: 7 - JUDr. Zdeněk Pánek, Bc.
Robert Mareš, Miroslav Smoliga,
Roman Pluháček, Alena Pačáková,
RNDr. Lubomír Paroha, Kateřina
Horáková
Proti: 0
Usnesení č. 174/12/2020: Za- Zdrželi se: 0
stupitelstvo obce Hřensko schvaluje rozpočet obce Hřensko na Usnesení č. 177/12/2020: Zasturok 2021 v této podobě: příjmy ve pitelstvo obce Hřensko stanovuje
výši: 9.603.200 Kč, výdaje ve výši: pevný eurový kurz pro účel vede15.603.636,20 Kč, financování: po- ní účetnictví pro rok 2021 v sazbě
ložka 8115 - Změny stavu krátko- 26,00 Kč/EUR.
dobých prostředků na bankovních Výsledek hlasování:
účtech ve výši 6 000 436,20 Kč. Zá- Pro: 7 - JUDr. Zdeněk Pánek, Bc.
vaznými ukazateli jsou stanoveny Robert Mareš, Miroslav Smoliga,
odvětvové paragrafy rozpočtové Roman Pluháček, Alena Pačáková,
skladby. Zastupitelstvo obce Hřen- RNDr. Lubomír Paroha, Kateřina
sko rozhodlo, že v průběhu roku Horáková
2021 budou uloženy peněžní pro- Proti: 0
středky z hospodářské činnosti ve Zdrželi se: 0
výši: 3.000.000 Kč na situace, které
by mohly nastat vlivem nepřízni- Usnesení č. 178/12/2020: Zastuvých okolností a zajistily by výpa- pitelstvo obce Hřensko schvaluje
dek příjmů z hospodářské činnosti Rozpočtovou změnu č. 5/2020, jež
v dalších letech. Schválený rozpočet tvoří nedílnou součást zápisu ze zaobce Hřensko na rok 2021 je nedíl- sedání zastupitelstva obce Hřensko.
nou součástí zápisu ze zasedání za- Výsledek hlasování:
stupitelstva obce Hřensko.
Pro: 7 - JUDr. Zdeněk Pánek, Bc.
Výsledek hlasování:
Robert Mareš, Miroslav Smoliga,
Pro: 7 - JUDr. Zdeněk Pánek, Bc. Roman Pluháček, Alena Pačáková,
Robert Mareš, Miroslav Smoliga, RNDr. Lubomír Paroha, Kateřina
Roman Pluháček, Alena Pačáková, Horáková
RNDr. Lubomír Paroha, Kateřina Proti: 0
Horáková
Zdrželi se: 0
Proti: 0
Zdrželi se: 0
Usnesení č. 179/12/2020: Zastupitelstvo obce Hřensko schvaluje
Usnesení č. 175/12/2020: Zastu- podání žádosti o dotaci na akci:
pitelstvo obce Hřensko schvaluje „Usměrňování návštěvníků v NP
plán nákladů a výnosů hospodář- České Švýcarsko - Edmundova
ské činnosti obce Hřensko na rok soutěska - oprava zábradlí od hor2021, jež tvoří nedílnou součást zá- ního přístaviště po Mezní můstek“
pisu ze zasedání zastupitelstva obce - II. etapa, část II. 1 z NP SFŽP ČR a
Hřensko.
spolufinancování z rozpočtu obce.
Výsledek hlasování:
Výsledek hlasování:
Pro: 7 - JUDr. Zdeněk Pánek, Bc. Pro: 7 - JUDr. Zdeněk Pánek, Bc.
Robert Mareš, Miroslav Smoliga, Robert Mareš, Miroslav Smoliga,
Roman Pluháček, Alena Pačáková, Roman Pluháček, Alena Pačáková,
RNDr. Lubomír Paroha, Kateřina RNDr. Lubomír Paroha, Kateřina
Horáková
Horáková
Proti: 0
Proti: 0
Zdrželi se: 0
Zdrželi se: 0
Usnesení č. 176/12/2020: Zastupitelstvo obce Hřensko schvaluje
střednědobý výhled obce Hřensko
na roky 2022 - 2023, jež tvoří nedílnou součást zápisu ze zasedání

Usnesení č. 180/12/2020: Zastupitelstvo obce Hřensko schvaluje
výsledky hodnocení veřejné zakázky na akci „Hřensko - oprava pomníku obětem 1. světové války“ s

názvem „Marketingový průzkum“,
jež tvoří nedílnou součást zápisu ze
zasedání zastupitelstva, a pověřuje
starostu obce uzavřením smlouvy
o dílo s vítězem veřejné zakázky
MgA. Helenou Jahodovou, sídlo
Kozojedy 61, IČ: 74152831 za cenu
173.520,- Kč, bez DPH.
Výsledek hlasování:
Pro: 7 - JUDr. Zdeněk Pánek, Bc.
Robert Mareš, Miroslav Smoliga,
Roman Pluháček, Alena Pačáková,
RNDr. Lubomír Paroha, Kateřina
Horáková
Proti: 0
Zdrželi se: 0
Usnesení č. 181/12/2020: Zastupitelstvo obce Hřensko schvaluje
Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o
umístění stavby č. IV-12-4017330
se společností ČEZ Distribuce, a.s.
se závazkem obce Hřensko zatížit
po zbudování trasy elektrického
vedení část pozemku p. č. 348/59, k.
ú. Hřensko v předpokládaném rozsahu 6 bm věcným břemenem dle
§ 25 odst. 4 energetického zákona,
kdy smlouva tvoří nedílnou přílohu
zápisu ze zasedání zastupitelstva a
pověřuje starostu obce Hřensko
podpisem smlouvy.
Výsledek hlasování:
Pro: 7 - JUDr. Zdeněk Pánek, Bc.
Robert Mareš, Miroslav Smoliga,
Roman Pluháček, Alena Pačáková,
RNDr. Lubomír Paroha, Kateřina
Horáková
Proti: 0
Zdrželi se: 0
Usnesení č. 182/12/2020: Zastupitelstvo obce Hřensko schvaluje
přijetí daru v podobě pozemku p.
č. 114, k. ú. Hřensko, o výměře 372
m2, od dárce Ústecký kraj dle darovací smlouvy, jež tvoří jako příloha
nedílnou součást zápisu ze zasedání
zastupitelstva a pověřuje starostu
obce Hřensko podpisem darovací
smlouvy.
Výsledek hlasování:
Pro: 7 - JUDr. Zdeněk Pánek, Bc.
Robert Mareš, Miroslav Smoliga,
Roman Pluháček, Alena Pačáková,
RNDr. Lubomír Paroha, Kateřina
Horáková
Proti: 0
Zdrželi se: 0

Usnesení z 17. zasedání Zastupitelstva obce Hřensko,
konaného dne 14. prosince 2020 od 15 hodin v zasedací místnosti OÚ ve Hřensku

Usnesení č. 183/12/2020: Zastupitelstvo obce Hřensko schvaluje
záměr prodat pozemek p. č. 1/7, k.
ú. Mezná u Hřenska, o výměře 50
m2.
Výsledek hlasování:
Pro: 7 - JUDr. Zdeněk Pánek, Bc.
Robert Mareš, Miroslav Smoliga,
Roman Pluháček, Alena Pačáková,
RNDr. Lubomír Paroha, Kateřina
Horáková
Proti: 0
Zdrželi se: 0

Roman Pluháček, Alena Pačáková, c) pozemek p. č. 348/19, k. ú.
RNDr. Lubomír Paroha, Kateřina Hřensko o výměře 44 m2
Horáková
Výsledek hlasování:
Proti: 0
Pro: 7 - JUDr. Zdeněk Pánek, Bc.
Zdrželi se: 0
Robert Mareš, Miroslav Smoliga,
Roman Pluháček, Alena Pačáková,
Usnesení č. 187/12/2020: Zastu- RNDr. Lubomír Paroha, Kateřina
pitelstvo obce Hřensko schvaluje Horáková
záměr prodat část pozemku p. č. Proti: 0
211/7, k. ú. Mezná u Hřenska, jde Zdrželi se: 0
o tu část pozemku, který manželé
Zdeňkovi již v současné době uží- Usnesení č. 191/12/2020: Zastuvají, v rozsahu zakresleném šrafová- pitelstvo obce Hřensko schvaluje
ním v kopii katastrální mapy, tvořící záměr pronajmout část pozemku
Usnesení č. 184/12/2020: Zastu- nedílnou součást tohoto usnesení. p. č. 221/2, k. ú. Mezná Hřenska, v
pitelstvo obce Hřensko schvaluje
záměr prodat:
Výsledek hlasování:
a) pozemek p. č. 124/3, k. ú. Mez- Pro: 7 - JUDr. Zdeněk Pánek, Bc.
ná u Hřenska o výměře 534 m2
Robert Mareš, Miroslav Smoliga,
b) pozemek p. č. 99/2, k. ú. Mezná Roman Pluháček, Alena Pačáková,
u Hřenska o výměře 69 m2
RNDr. Lubomír Paroha, Kateřina
c) pozemek p. č. 98/3, k. ú. Mezná Horáková
u Hřenska o výměře 298 m2
Proti: 0
Výsledek hlasování:
Zdrželi se: 0
Pro: 6 - JUDr. Zdeněk Pánek, Bc.
Robert Mareš, Miroslav Smoliga, Usnesení č. 188/12/2020: ZastuAlena Pačáková, RNDr. Lubomír pitelstvo obce Hřensko schvaluje
Paroha, Kateřina Horáková
záměr prodat pozemek p. č. 45/6,
Proti: 0
k. ú. Mezná Hřenska, o výměře 499
Zdrželi se: 1- Roman Pluháček
m2.
Výsledek hlasování:
Usnesení č. 185/12/2020: Zastu- Pro: 7 - JUDr. Zdeněk Pánek, Bc.
pitelstvo obce Hřensko schvaluje Robert Mareš, Miroslav Smoliga,
záměr prodat:
Roman Pluháček, Alena Pačáková, Rádi bychom poděkovali doba) pozemek p. č. 190/2, k. ú. Hřen- RNDr. Lubomír Paroha, Kateřina rovolným hasičům ze Hřenska
sko o výměře 92 m2
Horáková
za perfektní profesionální prvb) pozemek p. č. 361/6, k. ú. Hřen- Proti: 0
ní pomoc, kamarádský přístup
sko o výměře 4 m2
Zdrželi se: 0
a následný transport do sanitc) pozemek st. p. č. 260 k. ú. Hřenky při komplikovaném zranění
sko o výměře 14 m2
Usnesení č. 189/12/2020: Zastu- nohy.
d) pozemek st. p. č. 259 k. ú. Hřen- pitelstvo obce Hřensko schvaluje Mají náš obdiv, jak si v takové
sko o výměře 2 m2
záměr pronajmout:
situaci zároveň poradili s vyprošVýsledek hlasování:
a) pozemek p. č. 17/2, k. ú. Hřen- těním zapadlé a tudíž nepojízdné
Pro: 7 - JUDr. Zdeněk Pánek, Bc. sko o výměře 799 m2
Robert Mareš, Miroslav Smoliga, b) pozemek p. č. 348/20, k. ú.
Roman Pluháček, Alena Pačáková, Hřensko o výměře 27 m2
RNDr. Lubomír Paroha, Kateřina Výsledek hlasování:
Horáková
Pro: 0
Proti: 0
Proti: 7 - JUDr. Zdeněk Pánek, Bc.
Zdrželi se: 0
Robert Mareš, Miroslav Smoliga,
Roman Pluháček, Alena Pačáková,
Usnesení č. 186/12/2020: Zastu- RNDr. Lubomír Paroha, Kateřina
pitelstvo obce Hřensko schvaluje Horáková
záměr prodat pozemek p. č. 144/15, Zdrželi se: 0
k. ú. Hřensko, o výměře 93 m2.
Výsledek hlasování:
Usnesení č. 190/12/2020: ZastuPro: 7 - JUDr. Zdeněk Pánek, Bc. pitelstvo obce Hřensko schvaluje
Robert Mareš, Miroslav Smoliga, záměr pronajmout:

rozsahu zakresleném šrafováním v
kopii katastrální mapy, tvořící nedílnou součást tohoto usnesení.
Výsledek hlasování:
Pro: 7 - JUDr. Zdeněk Pánek, Bc.
Robert Mareš, Miroslav Smoliga,
Roman Pluháček, Alena Pačáková,
RNDr. Lubomír Paroha, Kateřina
Horáková
Proti: 0
Zdrželi se: 0
JUDr. Zdeněk Pánek, starosta
Bc. Robert Mareš, místostarosta

Poděkování

sanitky v komplikovaném podmáčeném terénu. Jsme rádi, že
máme ve Hřensku takovou dobrovolnou hasičskou jednotku s
velice profesionálním přístupem a
zároveň partu lidí, kteří nejen že
pomůžou, ale i psychicky podpoří
při neočekávané životní situaci.
Upřímně Vám děkujeme, manželé Horákovi.
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