
14. Žádost o dotaci na III. etapu výstavby kanalizace 
Usnesení 14-01/2019/RO ze dne 3.1. 2019
Informace o dotaci z KÚ Praha – životní prostředí – Výstavba a rozšíření ČOV a kanalizačních sítí. 
Termín podání žádostí do 28.2. 2019
Rada obce po projednání:
I. souhlasí s podáním žádosti o dotaci z Programu 2019 pro poskytování dotací Středočeského kraje
ze Středočeského Fondu životního prostředí  na rozšíření kanalizačních přípojek – III. etapa 
kanalizace
II. schvaluje závazek spolufinancování projektu z rozpočtu obce ve výši uvedené v žádosti o 
poskytnutí dotace.
III. ukládá starostovi Pavlu Hubenému zabezpečit podání žádosti o dotaci na KÚ Praha v daném 
termínu a požadovaném rozsahu
Hlasování:  
Pro: 5                                   Proti: 0                             Zdržel se: 0

6. Kanalizace – reklamace – Habau Č. Budějovice
Usnesení 06-02/2019/RO ze dne 5.2. 2019
Komplikovaná komunikace s firmou Habau České Budějovice ve věci reklamace kanalizace. 
Prodlužování uzavření této reklamace požadavky na další posudky ze strany zhotovitele kanalizace.
Rada obce po projednání:
I. bere na vědomí současný průběh reklamačního řízení s firmou Habau Č. Budějovice
II. ukládá  starostovi neprodleně dořešit uvedené reklamační řízení (výměny sond)
Hlasování:  
Pro: 5                                                                 Proti:0                                                        Zdržel se:0

14. Žádost o informaci p. P. Abraháma
Usnesení 14-02/2019/RO ze dne 5.2. 2019
Obec obdržela žádost p. P. Abraháma o informaci dle zákona č. 106/1999 Sb. ve věci kanalizace
Rada obce po projednání:
I. bere na vědomí žádost p. P. Abraháma
II. ukládá starostovi v termínu p. P. Abrahámovi písemně odpovědět
Hlasování:  
Pro:5                                                                  Proti: 0                                                       Zdržel se: 0

16. Žádost MěÚ Beroun o stanovisko provozovatele veřejné kanalizace
Usnesení 16-02/2019/RO ze dne 5.2. 2019
MěÚ Beroun zaslal žádost o stanovisko k možnosti připojení na kanalizaci pro Hudlice v souvislosti
s domovní čistírnou odpadních vod.
Rada obce po projednání:
I. nesouhlasí s povolením výstavby domovní čistírny odpadních pro
II. ukládá starostovi zaslat zamítavé stanovisko na MěÚ Beroun
Hlasování:  
Pro: 5                                                                 Proti:  0                                                      Zdržel se: 0
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21. Vyhlášení Pravidel a Programů pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje
Usnesení 21-02/2019/RO ze dne 5.2.2019
Podána žádost o dotaci ze Středočeského Fondu životního prostředí na výstavbu Kanalizace 
Hudlice – 3. etapa.
Rada obce po projednání:
I. schvaluje podání žádosti  o dotaci na výstavbu Kanalizace Hudlice – 3. etapa ze Středočeského 
Fondu životního prostředí.
Hlasování:  
Pro: 5                                                               Proti: 0                                                       Zdržel se: 0

21. Dohoda o narovnání (reklamace HABAU)
Rada obce po projednání:
I.bere na vědomí
návrh Dohody o narovnání mezi Obcí Hudlice a firmou HABAU CZ s.r.o., týkající se reklamací  
kanalizace
II.ukládá
starostovi obce Pavlu Hubenému projednat s administrátorem návrh Dohody o narovnání a předložit
ke schválení na SFŽP
III.ukládá
starostovi obce Pavlu Hubenému předložit tento návrh ke schválení na nejbližší jednání ZO Hudlice
Hlasování:
Pro: 5                             proti: 0                               zdržel se: 0
Usnesení 21 – 3/2019/RO ze dne 12.3.2019 bylo schváleno.

6. Dohoda o narovnání (reklamace HABAU)
Rada obce po projednání:
I.bere na vědomí
pozměněný návrh Dohody o narovnání mezi Obcí Hudlice a firmou HABAU CZ s.r.o., týkající se 
reklamací  kanalizace
II.ukládá
starostovi obce Pavlu Hubenému projednat s administrátorem pozměněný návrh Dohody o 
narovnání a předložit ke schválení na SFŽP
III.ukládá
starostovi obce Pavlu Hubenému předložit tento návrh ke schválení na nejbližší jednání ZO Hudlice
Hlasování:
Pro: 4                              proti: 0                                 zdržel se:1
Usnesení 06 – 4/2019/RO ze dne 9.4.2019 bylo schváleno.

7. Dotace na III.etapu výstavby kanalizace
Rada obce po projednání:
I.bere na vědomí
schválení a přidělení v Radě SK dotace ve výši 2 000 000 Kč na výstavbu III.etapy výstavby 
kanalizace z Programu 2019 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze 
Středočeského Fondu životního prostředí a zemědělství
Hlasování :
Pro: 5                              proti: 0                                 zdržel se : 0
Usnesení 07 – 3/2019/RO 4/2019/RO ze dne 9.4.2019 bylo schváleno.



24. Vybudování domácí ČOV –
Rada obce po projednání:
I.bere na vědomí a souhlasí
s informací o obnovení řízení k povolení domácí ČOV  Hudlice.
II.ukládá
starostovi obce Pavlu Hubenému zaslat MěÚ Beroun žádost o přerušení řízení s ohledem na platné 
Rozhodnutí o napojení této nemovitosti na splaškovou kanalizaci.
Hlasování:
Pro: 5                             proti: 0                               zdržel se: 0
Usnesení 24 – 4/2019/RO ze dne 9.4.2019 bylo schváleno.

9. Žádost o informace – zák.č.106/1999 Sb. (manž. Abrahamovi, č.p. 437)
Rada obce po projednání:
I.bere na vědomí
žádost o informace týkající se nahlédnutí do vydaných dokumentů – Územní rozhodnutí a 
Kolaudační rozhodnutí a akci Kanalizace a ČOV Hudlice
II. ukládá
místostarostovi Rudolfu Hrkalovi vyřízení výše uvedené žádosti
termín: do 17.5.2019
Hlasování:
Pro: 5                           proti:                                zdržel se: 0
Usnesení 9 – 5/2019/RO ze dne 2.5.2019 bylo schváleno.

34. Dohoda o narovnání (reklamace HABAU)
Rada obce po projednání:
I.bere na vědomí
úpravu v návrhu Dohody o narovnání mezi Obcí Hudlice a firmou HABAU CZ s.r.o., týkající se 
reklamací  kanalizace. Úprava se týká prodloužení termínu úhrady z 10 na 20 dnů.
III.ukládá
starostovi obce Pavlu Hubenému předložit tento návrh ke schválení na nejbližší jednání ZO Hudlice
Hlasování:
Pro: 5                             proti: 0                               zdržel se: 0
Usnesení 34 – 5/2019/RO ze dne 2.5.2019 bylo schváleno.

35. Vybudování domácí ČOV –  
Rada obce po projednání:
I.bere na vědomí
informaci o poskytnutí Středočeskému kraji odboru životního prostředí  veškerých podkladů pro 
další řízení ohledně připojení na obecní kanalizaci a zároveň bylo zasláno MěÚ Beroun vyjádření 
k záměru realizace domovní ČOV –  
Hlasování:
Pro: 5                             proti: 0                               zdržel se: 0
Usnesení 35 – 5/2019/RO ze dne 2.5.2019 bylo schváleno.

a
Obdélník



14. Sdělení MZ o nezahájení přezkumného řízení -  
Rada obce po projednání:
I.bere na vědomí
informaci o sdělení MZ útvaru Odbor státní správy ve vodním hospodářství a správy povodí, který 
obdržel podnět k přezkoumání pravomocného rozhodnutí vydaného KÚSK, odborem životního 
prostředí a zemědělství v návaznosti na rozhodnutí Obecního úřadu Hudlice ve věci povinnosti 
připojení nemovitosti  na veřejnou kanalizaci manželů .  MZ útvar Odbor státní správy ve vodním 
hospodářství a správy povodí potvrdilo správnost všech rozhodnutí vydaných výše uvedených 
institucí, potvrdila jejich platnost a tudíž zamítlo přezkumné řízení
Hlasování:
Pro: 4                           proti: 0                                 zdržel se: 0
Usnesení 14 – 6/2019/RO ze dne 4.6.2019 bylo schváleno.

20. Dohoda o narovnání (reklamace HABAU) – finanční vyrovnání
Rada obce po projednání:
I. bere na vědomí
Informaci o převod finanční částky na účet obce Hudlice ve výši 1 300 000,- Kč od fi. HABAU dle 
Dohody o narovnání a technické možnosti postupné výměny reklamovaných sond z obdržených 
financí.
II.ukládá
starostovi obce Pavlu Hubenému podepsat zrušení bankovní záruky u dotčené banky
III.ukládá
starostovi obce Pavlu Hubenému zajistit návrh technického řešení na výměnu sond.
Hlasování:
Pro: 4                              proti: 0                                 zdržel se: 0
Usnesení 20 – 6/2019/RO ze dne 4.6.2019 bylo schváleno.

15. Kanalizace - výměna sond
Rada obce po projednání:
I.bere na vědomí
informaci o možných variantách technického řešení domácích čerpacích jímek – výměna sond 
(reklamace HABAU).
II.ukládá
starostovi obce Pavlu Hubenému vyvolat další jednání s projektantem a odborně způsobilou osobou
ohledně shora uvedené problematiky.
termín: 31.7.2019
Hlasování:
Pro: 5                             proti: 0                               zdržel se: 0
Usnesení 15 – 7/2019/RO ze dne 10.7.2019 bylo schváleno.

11. Rozhodnutí KÚSK k vybudování domácí ČOV – 
Rada obce po projednání:
I.bere na vědomí 
Rozhodnutí KÚSK k vybudování domácí ČOV, Hudlice se zamítavým stanoviskem proti kterému 
se již nelze odvolat.
Hlasování:
Pro: 5                              proti: 0                                 zdržel se: 0
Usnesení 11 – 9/2019/RO ze dne 3.9.2019 bylo schváleno.



29. Kanalizace - výměna plováků
Rada obce po projednání:
I.bere na vědomí 
informaci o dalším postupu při výměně plováků (1 300 000,- Kč od fi. HABAU dle Dohody o 
narovnání) 
II.ukládá
starostovi obce Pavlu Hubenému vyvolat jednání s fi. PIK Vítek k urychlení výměny plováků 
v kanalizačních jímkách
Hlasování:
Pro: 5                             proti: 0                               zdržel se: 0
Usnesení 29 – 9/2019/RO ze dne 3.9.2019 bylo schváleno.
23. Kanalizace - výměna plováků (plánovaná schůzka)
Rada obce po projednání:
I.bere na vědomí 
informaci p. starosty p. Hubeného o termínu vyvolané schůzky týkající se výměny sond za plováky. 
Termín je stanoven na 7.10.2019.
Hlasování:
Pro: 5                             proti: 0                               zdržel se: 0
Usnesení 23 – 10/2019/RO ze dne 3.10.2019 bylo schváleno.

6. MZ – Žádost o předložení spisu (
Rada obce po projednání:
I.bere na vědomí
žádost Ministestva zemědělství o předložení spisu ve věci správního rozhodnutí, kterým ji byla 
uložena povinnost připojit nemovitost v Hudlicích na veřejnou kanalizaci. Jmenovaná podala na 
MZ žádost o provedení přezkumného řízení ve výše uvedené věci. MZ dále žádá o písemné 
vyjádřeni obec Hudlice k dané věci.
II.ukládá
místostarostovi Rudolfu Hrkalovi zaslat na MZ vyjádření ve shora uvedené věci.
Termín: 11.12.2019
Hlasování:
Pro: 5                             proti: 0                                 zdržel se: 0
Usnesení 06 – 12/2019/RO ze dne 4.12.2019 bylo schváleno.

8. Povinnost ohlášení pro vodní bilanci za rok 2019
Rada obce po projednání:
I.bere na vědomí
informaci o povinnosti ohlášení pro vodní bilanci za rok 2019 týkající se provozování kanalizace a 
ČOV Hudlice. Toto ohlášení zpracovává  na základě dodaných údajů.
II.ukládá
místostarostovi Rudolfu Hrkalovi zajistit podání shora uvedeného ohlášení.
Termín: 31.1.2020
Hlasování:
Pro: 4                             proti: 0                                 zdržel se : 0
Usnesení 08– 1/2020/RO ze dne 9.1.2020 bylo schváleno.



17. Vyjádření k  požadavku odstranění čerpací jímky s technologií kanalizačního řadu 
manželů Abrahamových čp. 437, týkající se nemovitosti čp.378
Rada obce po projednání:
I.nesouhlasí
s odstraněním čerpací jímky u nemovitosti čp. 378  - kanalizace byla vybudována z dotace jejíž 
lhůta udržitelnosti projektu by tímto odstraněním byla porušena a obec by vracela dotaci.
II. souhlasí
pouze s posunem čerpací jímky u nemovitosti čp. 378 na náklady majitele.
II.ukládá
starostovi obce Pavlu Hubenému oznámit toto rozhodnutí RO advokátní kanceláři, která zastupuje 
obec Hudlice v této věci jako podklad pro další jednání a oznámit podmínky přemístění DČJ na SÚ 
Králův Dvůr
termín: 31.1.2020
Hlasování:
Pro: 4                              proti: 0                                 zdržel se: 0
Usnesení 17– 1/2020/RO ze dne 9.1.2020 bylo schváleno

22.Žádost na MěÚ Beroun, odbor životního prostředí ohledně kontroly vývozu odpadních vod
u nemovitostí nepřipojených na veřejnou kanalizaci
 Rada obce po projednání:
I. ukládá
starostovi obce Pavlu Hubenému podání žádosti ohledně kontroly vývozu odpadních vod u 
nemovitostí nepřipojených na veřejnou kanalizaci na výše uvedený odbor ORP Beroun
termín: 31.1.2020 
Hlasování:
Pro: 4                           proti: 0                                 zdržel se : 0
Usnesení 22 – 1/2020/RO ze dne 9.1.2020 bylo schváleno

10. Korespondence Ministerstvo zemědělství –
Rada obce po projednání:
I.bere na vědomí
informaci MZ o návrhu na přezkoumání rozhodnutí OÚ Hudlice, kterým bylo jmenované, jakožto 
vlastníkovi nemovitosti , uložena povinnost připojit tuto nemovitost na veřejnou kanalizaci. MZ 
odbor státní správy ve vodním hospodářství a správy povodí přezkoumalo napadené rozhodnutí OÚ
Hudlice v plném rozsahu a  konstatovalo, že neshledalo důvody k zahájení přezkumného řízení a 
tudíž shora uvedený návrh  byl zamítnut a rozhodnutí je platné v plném rozsahu.
Hlasování:
Pro: 4                              proti: 0                                 zdržel se: 0
Usnesení 10– 2/2020/RO ze dne 4.2.2020 bylo schváleno.

11. KÚSK - sdělení k žádosti o předběžné opatření + rozhodnutí k žádosti o povolení obnovy 
řízení ve věci uložené povinnosti připojení nemovitosti na veřejnou kanalizaci
Rada obce po projednání:
I.bere na vědomí 
informaci o shora uvedeném sdělení, které bylo ve všech sedmi případech KÚSK odbor životního 
prostředí a zemědělství zamítnuto. 
Hlasování:
Pro: 4                              proti: 0                                 zdržel se: 0
Usnesení 11 – 2/2020/RO ze dne 4.2.2020 bylo schváleno.
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23.  VÚME,VÚPE
Rada obce po projednání
I.bere na vědomí
zpracování vybraných údajů z majetkové a provozní evidence kanalizace a ČOV za rok 2019 a 
odeslání hlášení na Ministerstvo životního prostředí a na Ministerstvo zemědělství
Hlasování:
Pro: 4                           proti: 0                                 zdržel se : 0
Usnesení 23 – 2/2020/RO ze dne 4.2.2020 bylo schváleno

15. Souhlas s připojením nemovitosti na veřejnou kanalizaci –
Rada obce po projednání:
I.bere na vědomí
informaci o došlé korespondenci p. v které souhlasí jako spoluvlastník nemovitosti, Hudlice, 
s připojením této nemovitosti na veřejnou kanalizaci
Hlasování:
Pro: 5                             proti: 0                               zdržel se: 0
Usnesení 15 – 3/2020/RO ze dne 3.3.2020 bylo schváleno.

21. Postoupení odvolání občanů proti rozhodnutí krajského úřadu o nepovolení obnovy řízení 
ve věci uložení povinnosti připojit nemovitost na veřejnou kanalizaci
Rada obce po projednání:
I.bere na vědomí
Informaci o postoupení odvolání občanů proti rozhodnutí krajského úřadu o nepovolení obnovy 
řízení ve věci uložení povinnosti připojit nemovitost na veřejnou kanalizaci –
KÚSK, odbor životního prostředí a zemědělství odvolání proti zmiňovanému rozhodnutí 
jmenovaných občanů postupuje na Ministerstvo zemědělství, odbor státní správy ve vodním 
hospodářství a správy povodí.
Hlasování:
Pro: 5                          proti: 0                               zdržel se: 0
Usnesení 21 – 3/2020/RO ze dne 3.3.2020 bylo schváleno.

22. Usnesení Okresního soudu v Berouně – žaloba manželů Abrahamových 
Rada obce po projednání
I.souhlasí
s dalším vyjednáváním a řešením sporu vedeného manžely Abrahamovými (žalobci) vůči obci 
Hudlice (obžalovaná) ve věci odstranění části liniové stavby (odstranění kanalizační jímky) 
prostřednictvím pověřeného právníka jednat v této věci, který i nadále bude obec zastupovat a 
podnikat veškeré kroky vedoucí k zdárnému smírnému vyřešení sporu.
II.ukládá
starostovi obce Pavlu Hubenému zajistit předání soudního usnesení právníkovi, který bude 
pokračovat v soudním vyjednávání s žalobci.
termín: bezodkladně
Hlasování:
Pro: 5                          proti: 0                                 zdržel se : 0
Usnesení 22 – 3/2020/RO ze dne 3.3.2020 bylo schváleno.
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29. Kanalizace – výměna plováků
I.bere na vědomí
informaci o situaci technického řešení při plánované výměně plováků v čerpacích jímkách.
Hlasování:
Pro: 5                          proti: 0                               zdržel se: 0
Usnesení 29 – 3/2020/RO ze dne 3.3.2020 bylo schváleno.

18. Nové kanalizační přípojky
Rada obce po projednání:
I.bere na vědomí
informaci o zemních pracích na vybudování kanalizačních přípojek v ulici „ Na Vršíčkách“,a v ulici
„U Skály III “, které budou zahájeny 11.5.2020 a o jejich financování
Hlasování:
Pro: 5                           proti: 0                                 zdržel se: 0
Usnesení 18 – 6/2020/RO ze dne 5.5.2020 bylo schváleno.

36. Výměna sond za plováky (kanalizace)
Rada obce po projednání:
I.bere na vědomí
Informaci týkající se výměny sond za plováky
II.ukládá
starostovi obce Pavlu Hubenému vyslovit závěrečné stanovisko k dané problematice na základě 
odborného posudku
termín: 30.6.2020
Hlasování: 
Pro: 5                             proti: 0                                 zdržel se: 0
Usnesení 36 – 6/2020/RO ze dne 5.5.2020 bylo schváleno.

18. Nové kanalizační přípojky                                                      
Rada obce po projednání:
I.bere na vědomí
informaci o zemních pracích na vybudování kanalizačních přípojek v ulici „ Na Vršíčkách“,a v ulici
„U Skály III “, které proběhly
Hlasování:
Pro: 5                           proti: 0                                 zdržel se: 0
Usnesení 18 – 7/2020/RO ze dne 4.6.2020 bylo schváleno.

11. Výzva a poučení osoby zúčastněné na řízení o právech a povinnostech– Krajský soud v 
Praze
Rada obce po projednání:
I.bere na vědomí 
informaci o shora uvedeném dokumentu, týkající se zahájení řízení u Krajského soudu v Praze – 
žalobce , žalovaný Krajský úřad Středočeského kraje. V tomto řízení by mohla být obec Hudlice 



osobou zúčastněnou na řízení –povinnost připojení nemovitosti  na veřejnou kanalizaci.
II. schvaluje
aby osobou zúčastněnou za obec byl
Hlasování:
Pro: 5                              proti: 0                                 zdržel se: 0
Usnesení 11 – 8/2020/RO ze dne 15.7.2020 bylo schváleno.

18. Vyrozumění soudu o průběhu mimosoudního jednání mezi účastníky; reakce na výzvu 
soudu k doplnění tvrzení a předložení listin (manželé Abrahamovi)
Rada obce po projednání:
I.bere na vědomí
informaci o shora uvedeném dokumentu ve věci žalobců Petra a Jarmily Abrahamových, bytem U 
Skály II 437, Hudlice a žalované obec Hudlice ve věci Přemístění části liniové stavby (kanalizační 
přípojka včetně domácí čerpací stanice a ovládací skříně)
Hlasování: 
Pro: 5                             proti: 0                                 zdržel se: 0
Usnesení 18 – 8/2020/RO ze dne 15.7.2020 bylo schváleno.

8. Reklamace - uplatnění vůči firmě HABAU s.r.o. (jímka čp.)
Rada obce po projednání:
I.bere na vědomí 
informaci o uplatnění reklamace obce Hudlice (zplnomocněn ) vůči firmě HABAU s.r.o. na základě
zjištěných vad kanalizační jímky u nemovitosti  (netěsnost jímky)
Hlasování:
Pro: 4                           proti: 0                          zdržel se:1
Usnesení 08 – 9/2020/RO ze dne 2.9.2020 bylo schváleno.

10 . Rozhodnutí KÚSK ve věci povinnosti připojení nemovitosti čp.  na veřejnou kanalizaci
Rada obce po projednání:
I.bere na vědomí 
informaci o vrácení spisu a Rozhodnutí KÚSK odboru životního prostředí a zemědělství  ve věci 
povinnosti připojení nemovitosti na veřejnou kanalizaci 
II. ukládá
starostovi obce Pavlu Hubenému projednat shora uvedené rozhodnutí s právním zástupcem obce  
termín: 30.9.2020
Hlasování:
Pro: 5                            proti: 0                                 zdržel se: 0
Usnesení 10– 9/2020/RO ze dne 2.9.2020 bylo schváleno.

29. Výběrová řízení  
Rada obce po projednání:
I.schvaluje
zadání výběrových řízeních na dodavatele na akce s obdrženými dotacemi– „ Kal“, 3. etapa 
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kanalizace (vybudování 24 kanalizačních přípojek), výměna sond (kanalizace)
II.ukládá
starostovi obce Pavlu Hubenému zajistit výběrová řízení na shora uvedené akce.
termín: 30.10.2020
Hlasování: 
Pro: 5                             proti: 0                                 zdržel se: 0
Usnesení 29 – 9/2020/RO ze dne 2.9.2020 bylo schváleno.

25. Busines Benefit – nabídka administrace veřejné zakázky („Kal“, 3.etapa kanalizace 
,výměna sond)
Rada obce po projednání:
I. souhlasí
se zadáním zakázky firmě Busines Benefit na administraci veřejné zakázky na akci „Kal“. Cena za 
zpracování administrace činí 20 000 Kč +DPH
II. souhlasí
se zadáním zakázky firmě Busines Benefit na administraci veřejné zakázky na 3.etapu kanalizace 
(vybudování 24 nových kanalizačních přípojek) a na výměnu sond. Cena za zpracování 
administrace činí 20 000 Kč +DPH
II. ukládá
starostovi obce Pavlu Hubenému zajistit s firmou Busines Benefit všechny náležitosti s tím spojené
termín: 30.11.2020
Hlasování: 
Pro: 5                             proti: 0                                 zdržel se: 0
Usnesení 25 – 10/2020/RO ze dne 13.10.2020 bylo schváleno.

36. Zepris – reklamace kanalizačních jímek ()
Rada obce po projednání:
I.bere na vědomí
informaci o rozsáhlejší opravě kanalizační jímky (výměna) u bytového domu  v ul. K Bytovkám, 
která je plánovaná ke konci měsíce října. Oprava je realizována na základě uznané reklamace.
II. ukládá
místostarostovi Rudolfu Hrkalovi součinnost s firmou Zepris při opravě (výměně) kanalizační 
jímky.
Hlasování: 
Pro: 5                             proti: 0                                 zdržel se: 0
Usnesení 36 – 10/2020/RO ze dne 13.10.2020 bylo schváleno.

42. Vybudování kanalizačních přípojek „ V Rokli“
Rada obce po projednání:
I. schválila
vybudování kanalizačních přípojek k nemovitostem, které se budou v budoucnu napojovat na 
veřejnou kanalizaci. Vybudování kanalizačních přípojek souvisí s opravou místní komunikace do 
které se v budoucnu již nemusí zasahovat a nedojde tak k jejímu poškození.
Hlasování: 
Pro: 5                             proti: 0                                 zdržel se: 0
Usnesení 42 – 10/2020/RO ze dne 13.10.2020 bylo schváleno.



5. Abrahámovi - předvolání k soudnímu jednání dne 12.2.2021 o odstranění části liniové 
stavby
Rada obce po projednání:
I. bere na vědomí
informaci od advokátní kanceláře Holub&David advokátní kancelář s.r.o. o jednání odvolacího 
soudu u Krajského soudu v Praze, nám. Kinských 5, Praha 5 – Smíchov,  dne 12.2.2021 v 8:30 hod.,
v místnosti 

č. dv. 4/II. patro, budova A.
Hlasování:
Pro: 5                            proti: 0                                 zdržel se: 0
Usnesení 05 – 1/2021/RO ze dne 7.1.2021 bylo schváleno.

22. PET spol. s.r.o – smlouva o připojení ke splaškové kanalizaci   v lokalitě „U Kaštanu“ 

Rada obce po projednání
I. bere na vědomí
informaci o  posouzení smlouvy o připojení ke splaškové kanalizaci  dne  21.12.2020 a zaslání  
upravené  smlouvy společnosti PET spol. s.r.o 
Hlasování:
Pro: 5                          proti: 0                                 zdržel se : 0
Usnesení 22 – 1/2021/RO ze dne 7.1.2021 bylo schváleno.

27. Ing. Jiří Hlávka – dokumentace VUME a VUPE ke kanalizaci a ČOV
Rada obce po projednání:
I. souhlasí
se zpracováním dokumentace VUME a VUPE  Stará Boleslav  ke kanalizaci a ČOV 
Hlasování: 
Pro: 5                             proti: 0                                 zdržel se: 0
Usnesení 27 – 1/2021/RO ze dne 7.1.2021 bylo schváleno.

24. PET spol. s.r.o – dohoda o připojení ke splaškové kanalizaci a kolaudace splaškové kanalizace v 

lokalitě „U Kaštanu“ 

Rada obce po projednání
I. souhlasí
s dohodou o připojení ke splaškové kanalizaci se společností  PET spol. s.r.o 
II. souhlasí
s  kolaudací  splaškové kanalizace v lokalitě „U Kaštanu“ 

III. ukládá
starostovi obce Pavlu Hubenému  zajistit podepsání dokumentu „Dohoda o  připojení uzavřená 
podle zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích“ 
IV. ukládá
starostovi obce Pavlu Hubenému zajistit podepsání dokumentu „Souhlas obce Hudlice s kolaudací 
splaškové kanalizace“.
Hlasování:
Pro: 4                          proti: 0                                 zdržel se : 0
Usnesení 24 – 2/2021/RO ze dne 4.2.2021 bylo schváleno.
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31. Zřízení 24 kanalizačních přípojek a výměna sond za plováky
Rada obce po projednání:
I. bere na vědomí
informaci,  že výběrovým řízením na veřejnou zakázku nebyla ze tří uchazečů,  z důvodu 
překročení maximální ceny,  vybrána žádná firma, 
Hlasování: 
Pro: 4                             proti: 0                                 zdržel se: 0
Usnesení 31–   2/2021/RO ze dne 4.2.2021 bylo schváleno.

8. Výběrové řízení  na akci „Přípojky tlakové kanalizace Hudlice II“
Rada obce po projednání:
I.bere na vědomí
1/  informaci o průběhu I. výběrového řízení , kde se zúčastnily 3 firmy, všechny překročily 
hodnotu veřejné zakázky, proto nebyla vybrána žádná firma.
 2/ informaci o průběhu II. výběrového řízení  dne 12.3.2021. Předpokládaná hodnota veřejné 
zakázky činila 3.918.801,- Kč bez DPH a byla stanovena jako nepřekročitelná. Ve stanoveném 
termínu do 12.3.2021 byla doručena 1 obálka  a nabídka  účastníka splnila podmínky účasti 
v zadávacím řízení a požadavky zadavatele.  Nabídková cena účastníka je ve výši 3.649.758,88  Kč 
bez DPH
II.souhlasí
s výběrem firmy, PVP eko s.r.o. Pod Hájem 324, 267 01 Králův Dvůr s nabídkovou cenou 
3.649.758,88  Kč bez DPH,  na  doporučení výběrové komise
III. ukládá
starostovi obce Pavlu Hubenému předložit tento návrh ke schválení na nejbližším zasedání ZO 
Hudlice.
Hlasování:
Pro: 5                          proti: 0                          zdržel se:0
Usnesení 08 – 4/2021/RO ze dne 18.3.2021 bylo schváleno.

9. AQ spol. s.r.o.- nabídka na výměnu sond za plovákový spínač - tlaková kanalizace
Rada obce po projednání:
I.bere na vědomí
informaci o  nabídce výměny 375 sond za plovákové spínače 
Hlasování:
Pro: 5                           proti:  0                           zdržel se: 0
Usnesení 09 – 4/2021/RO ze dne 18.3.2021 bylo schváleno.


