obecní úřad MšeckéŽehrovice
MšeckéŽetuovice č.77

IČ00244104

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Mšecké Žehrovice dne 25. 08. 2020

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce MšeckéŽehrovice
konaného dne 25. 08. 202a v Lodenici č. p. 40

1)

Zaháiení zasedání zastupitelstva:
Zasedání zastupitelstva obce MšeckéŽeltrovice (dále ,,zastupitelstvo", ZO) bylo zahájeno v 18:00 hodin

starostkou obce pí. Romanou Metelkovou (dále ,,předsedající").

Předsedající veřejného zasedání konstatovala, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace podle §93 odst.l
Zákona o obcích byla na uřední desce OÚ VtšeckéŽeltovice zveřejněna v souladu se zákonem po dobu
nejméně 7 dítj, a to od 17. 08. 2020 do 25.08.2020.
Současně byla pozvánka zveřejněnaína,,elektronickó úřední desce" na webových stránkách obce.

Předsedající dále konstatovala, že z celkového počtu 7 zastupitelů, podle prezenčnílistiny přítomných členŮ
(příloha č.1), je přítomno 7 členůZO. DnešníVZ ZO je usnášeníschopné (v souladu s §92 odst.3 zákona o
obcích).
Předsedající dáIe sdělila, že veřejné zasedáníz minulého zasedání zastupitelstva bylo řádně ověřeno určenými
ověřovateli a nebyly proti němu vzneseny žádnénámitky. Usnesení jsou řádně plněna. Zápis ze zasedéní
zastupitelstva konaného 03. 06. 2020 předložila předsedající účastníkůmzasedání k nahlédnutí. PředloŽený
zápis je dostupný k nahlédnutítakéna weboých stránkách obce, kde budou dostupné i všechny dalšízápisy
ze zasedání.

Dále předsedající informovala,žebude ze zasedání zastupitelstva pořízen audio záznam, ato zdŮvodu co
nejpřesnějšího vypracovánízápisuze zasedání. Nikdo neměl žádnépřipomínky, proto bylo zapnuto zálntamové
zaíízeni.

2)

Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu:

Zapisov atelem dne šníhozasedán i byla navržena M g r. P avlín a S klen ičková"
Ověřovateli zápisu byli navrženi p. Zdeněk Janoušek a p. Miroslav Štáfek.
Před hlasovánim dalapředsedající možnost zastupitelům i přítomným občanůmsdělit své stanovisko.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce MšeckéŽehrovice určuje zapisovatelem Mgr. Pavlínu Skleničkovou, ověřovateli zápisu
p. Zdeňka Janouška a p. Miroslava §óga.

pro
Výsledek hlasování:
1
schvdleno
Usnesení č. bylo

7

proti
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08, 2020

Schválení programu:

Předsedaj

íc

í seznámila přítomné s návrhem programu.

Program VZ:

1) ZAHÁJENÍ

2) voLBA ZAPISOVATELE A

ovĚŘovnrElŮ ZÁPISU

3) SCHVÁLENÍ PROGRAMa YZ

4) Zámér prodeje pozemku p. č. 582/5, 583/3, 58517,587, 63tl4, 632lt

o celkové výměře 3529 m2

5) Poskytnutí íinančníhopříspěvku od majitelů nemovitosti na provádění díla (kanalizační přípojky)

ve výši 15. 000,- na nemovitost

6) Dohoda

o finančním příspěvku na vybudování

MšeckéŽehrovice

kanalizačnípřípojlry v obci Lodenice - část obce

7) Schválení plánu financování na akci ,,Mšeckó Žehrovice trII. etapa - kana|wace Lodenice"
8) Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo mezi obcí a společnostíFIMOREK (neuznatelné a uznatelné
náklady dle pravidel Ministerstva zemědělství)

9) Dodatek č. 1 ke Smlouvě

o dílo na akci ,oOprava střechy objektu č.p.77 MšeckéŽehroviceoo

10) Smlouva o dílo mezi obcí a společností Středočeskévodárný a.s.
stokové sítě - zaíízenína skladování a dávkování)

(PSOV k eliminacizápachu ze

11) Rozpočtová opatření č.9o 10, 11,12

12) DISKUSE
13) usNEsENÍ a

zÁvĚn

Před hlasováním dalapředsedající možnost zastupitelům i přítomným občanůmsdělit své stanovisko.

Núvrh usnesení:
Zastupitelstvo obce MšeckéŽehrovice schvaluje program veřejného zasedáníz
Výsledek hlasování:
Usnesení č. 2 bylo schváleno

pro 0

proti

0

zdržel

se

0

Záměr prodeie pozemku p. č. 582/5" 583/3.585/7" 587.631/4.63211
Předsedající seznátmilaZO se zámérem prodeje pozemku p. č. 58215, 583/3, 58517,587, 63114,632/I.
Předsedající předložila ZO kprojednání a schválení žádost pana Lubora Cervy, majitele Obory Libeň na
odkoupení qýše uvedených pozemků v majetku obce. Bylzpracovánznalecký posudek, kteým byla stanovena
cena dle vyhlášky Min. financi ČR azékonao oceňování majetku ve ýši 40.4I0,-Kč zauvedené pozemky.
ZánoveŤbylaznaleckým posudkem stanovenattžní cena ve výši 98. 812,- Kč. Pan Lubor Cerva nabízízavýše
uvedené pozemky kupní cenu 150. 000,- Kč. Důvodem je sjednocení vlastnictví všech pozemků v oboře Libeň.
Pozemky v oboře Libeň jsou vedeny ve zvláštním režimu ochrany přírody. Obec MšeckéŽettrovice zveřejnila
v souladu se zákonem záměr prodat výše uvedené pozemky. Zveřejněnízáměrubylo vyvěšeno po dobu 15 dní
4)
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od 13. 1 1 . 2019 do 29. II. 2019.
Před hlasováním dávám možnost zastupitelům i přítomným občanůmsdělit své stanovisko
a to

Núvrh usnesení:
Zastapitelstvo obce MšeckéŽehrovice schvaluje prodej pozemků p. č. 582/5, 583/3, 585/7, 587, 63I/4, 632/1,
které jsoa zapsúny na LV 10001 obce MšeckéŽehrovice u katastrdlního pracoviště Rakovník. Zastupitelstvo
obce ukládú starostce obce vypracovat návrh kupní stnlouvy, a tato jménem obce s panem Luborem Cervou
uzavřít.

hlasování: pro 7

Výsledek
Usnesení č. 3 bylo schváleno

proti

0

zdržel

se

a

5) poskvtnutí finančníhopřísněvku od maiitelů nemovitosti na provádění díla (kanalizační přípoikv) ve
rnýši 15.000,- na nemovitost

Zastupitelstvo obce MšeckéŽel,rovice schvaluje výši finančníhopříspěvku na kanalizačnípřípojku
probíhajícíakce ,,KanalizaceIII. etapa - Lodenice". Finančnípříspěvek ve výši i5 000,- Kč je stanoven na
jednu přípojku pro jednu nemovitost v obci Lodenice.
Před hlasovánim dalapředsedající možnost zastupitelům i přítomným občanůmsdělit své stanovisko.

Núvrh usnesení:
Zastupitelstvo obce MšeckéŽehrovice schvaluje výšiJinančníhopříspěvku na provádění díla (kanalizaČní
přípojky) ve výši 15. 000,- na jednu přípojku pro jednu nemovitost v obci Lodenice.
Výsledek hlasování:
Usnesení č. 4 bylo schváleno

pro

7

ku na

prat§ a

zdržel se

dování kanalizačnínří

0

ice

- část

PředsedajícíYZpřeďIožilaZO k projednání a schválení ,,Dohodu o finančnímpříspěvku na vybudování
kanalizačrn přípojky v obci Lodenice." Předmětenr dohody mezi investorem a přispívajícími je finanční

příspěvek na vybudováníkanalizační přípojky. Investor se zavazuje nazéklaďě této dohody zqístit vybudování
části kanalizačnípřípojkypro nemovitost s připojením nakanalizačnířád. Přispívajícíse zavazqe finanČní
příspěvek uhradit v hotovosti nebo na bankovní účetinvestora, nebo bude finančnípříspěvek uhrazen
v patnácti měsíčníchsplátkách na účetinvestora. Dohoda dále investora i přispívajícíhozavazuje k vzájemným
povinnostem.
Před hlasováním dalapředsedající možnost zastupitelům i přítomným občanůmsdělit své stanovisko.

Núvrh usnesení:
Zastupitelstvo obce MšeckéŽehrovice schvaluje ,,Dohodu_o ftnančnímpříspěvku na vybudování
kanalizačnípřípojky v obci Lodenice - čústobce MšeckéZehrovice". Zastupitelstvo obce uklddá starostce
obce smlouvy s majiteli nemovitostí uzavřít.
Výsledek hlasovúní:
Usnesení č, 5 bylo schváleno

pro

7

protš 0

zdržel se

0

ice III. etapa, kanalizace
Předsedající Y Z seznétmila ZO s finančnímplánem akce ,,Mšecké
Lodenice". V současné době má investor,,Obec MšeckéŽeIT ovice" 586 obyvatel a podle nových pravidel
MZe žádá o dotaci ve výši 60%. Komise schválila dotaci ve výši 55,30Á z celkových uznatelných nákladů.
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Konečná dotace je tedy ve výši 8.816.000,-Kč. Celkové náklady akce jsou ve výši 19.225.554,- Kč včetně
DPH. Z toho uznatelné náklady ve výši 15.942.270,- Kč včetně DPH. Neuznatelné náklady jsou kanalizační
přípojky ve qiši 2.710.458,-Kč a dodavatelská dokumentace pro provádění stavby ve qiši 3.000,- Kč.
Celková částka neuznatelných nákladů včetně DPH je 3.283.284,-Kě.
Kanalizace Lodenice III. etapa je finančně zvládnutelná zvlastních zdrojů (stav finančníchprostředkŮ obce
k31.12.2019 činil 13.574.744,- Kč) plus dotace ve qiši 8.816.000,-Kč.
Před hlasováním dalapředsedající možnost zastupitelům i přítomným občanůmsdělit své stanovisko.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce MšeckéŽehrovice schvaluje plánfinancování na akci ,,MšeckéZehrovice III. etapa
kanalizace Lodenice". Celkové ndklady akce jsou ve výši 19.225.554,- Kč vč. DPH. Z toho uznatelné
náklady 15.942.270,- Kč vč. DPH. Neuznatelné núklady 3.283.284,- Kč vč. DPH. Schvdlend výŠeďotace
z MZe je ve výši 55,3% z celkovych uznatelných nákladů. Konečná dotace je tedy ve výši 8.816.000,-KČ.
Výsledek hlasování:
Usnesení č. 6 bylo schváleno

pío

7

proíi a

zdržeí

se

0

8) Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo mezi obcí a společnostíFIMOREK (neuznatelné a uznatelné

náklady
pravidel
Ministerstva zemědělství)
dle
Předsedající seznámilaZO s Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo mezi obcí a společností FIMOREK (neuznatelné
a uztatelné náklady dle pravidel Ministerstva zemédělsfví). Dodatkem se smluvní strany dohodly na výŠi
neuznatelných nákladů zceny stanovené smlouvou o dílo. Neuznatelné náklady 3.283.284,- Kč vč. DPH.
Uznatelné náklady 15.942.270,- Kč vč, DPH. Ostatní ustanovení Smlour,y o dílo se neměnÍ.
Před hlasováním dalapředsedající možnost zastupitelům i přítomným občanůmsdělit své stanovisko.
Núvrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Mšecké Žehrovice schvaluje ,,Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo mezi obcí a spoleČností
FIMOREK stavební a obchoďní spol. s.r.o.." Zastupitelstvo obce uklúdústarostce obce vypracovat dodatek
č.1 ke smlouvě o dílo a ten se společnostíFIMOREK s.r.o. uzavřít.
0
proti 8
pro 7
ulržel se
Výsledek hlasování:
Usnesení č. 7 bylo schváleno
ha s.r

atek č. 1 ke Smlouvě o d
7

PředsedajíciYZ seznílmíIaZO s ýše uvedeným Dodatkem č.1 ke smlouvě o dílo.

Dodatek se |ýká vícepracína výše uvedenou akci. Projektovou dokumentacíje stavba členěna do dvou objektŮ
S0.01 a 50.02. S0.01 hlavní budova a S0.02 (přistavěná část). Vícepráce na celá stavbě - dodávka amontéň
zakládacího okapního plechu (není v položkovém rozpočtu, ale musí být). Kompletní vyrovnání střeŠní
konstrukce pomocí fošen na objektu S0.02. Objekt S0.02 je přistavovánze 3 částí- krov byl nerovný. Krov
se příložkovánímzpevníavyrovná, proto se stavební dozor a zastupitelstvo obce rozhodlo pro příložky celého
krovu S0.02. Vícepráce na S0.02 příložkováníkrovu a zakládacího okapního plechu vč. montáňe 108.645,Kč bez DPH. Příložkováníčásti nerovného krovu S0.01 - 2I.960,- Kč bez DPH. Celková cena za vícepráce
na opravě střechy č.p.77 je 130.605,-bez DPH. Celková cena včetně DPH je 158.032,- Kč.
Před hlasovánim ďalapředsedající možnost zastupitelům i přítomným občanůmsdělit své stanovisko.

Núvrh usnesení:
Zastupitelstvo obce MšeckéŽehrovice schvaluje Doďatek č.1 ke Smlouvě o dílo na akci ,,Oprava střechy
objektu č.p. 77 MšeckéŽehrovice". Dodatkem se smluvní strany dohodly na výši vícepracína této akci.
Celková cena víceprací je 158.032,- včetně DPH. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo se neměnÍ.
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Zastupitelstvo obce ukládú starostce obce vypracovat Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo a dodatek se společností
Vaše střecha s.r.o. uzavřít.

pro
Výsledek hlasovdní:
Usnesení č. 8 bylo schvúleno

proti

a

zdržel se

0

ulantu ve

10)

a snolečností střed
Dlouhodobě řeší obec, provozovatel (Stř. vodárny) a provozovatel COV TS Nové Strašecís.r.o. zápach ze
stokové sítě našíobce. Eliminace zápachu se řešídávkováním anorganickým koagulantem do stokové sítě.
Výše uvedená Smlouva o dílo jejimž předmětem díla je zařízení na skladování a dávkování anorganického
koagulantu, řešízhotovení díla. Zhotovením díla se razumí úplné,funkčníabezvadné provedení všech prací a
služeb, včetně dodávky všech materiálů a zaŤízenínezbytných pro řádné dokončenídíla. Cena prací je
139.118,- Kč bez DPH a cena je nejvýše přípustná po ceiou dobu realizace díla.
Před hlasováním dala předsedající možnost zastupiteiůnr i přítornným občanůmsdělit své stanovisko.
Núvrh usnesení:
Zastupitelstvo obce MšeckéŽehrovice schvaluje Smlouvu o ďílo na ,,Zařízení nu skladování a ďávkování
anorganického koagulantu ve Mšeckých Žehrovicích" mezi obcí MšeckéŽehrovice a společností
Sňedočeskévodúrny, a.s.

Výsledek hlasovúní:
Usnesení č. 9 bylo schváleno

pro 7

proti

0

zdržel se

0

11) Rozpočtovéopatření č-9, trO. t1" L?

Seznámila jsem zastupitelstvo obce s rozpočtovým opatřením č, 9, 10, 1 tr, lzDa2a které berou na vědomí.
Rozpočtová opatření jsou zastupitelůrn po schváiení starostkou obce. odeslána účetníobce emailem.
Současnějsou zveřejněna na webových stránkách obce,
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce MšeckéŽehrovice bere na tlěrlgrni rozpočtgvó apatření č. 9, l0, 1t, 12/202a.
pro 7
proti 8
0
Výsledek hlasovdní:
zdržel se
Usnesení č. 10 bylo schváleno
12)

DISKUSE

paní starostka otevřela diskusi.
Slovo si vzal pan Libotovský. Pan Libotovský je rád, že po dlouhé clobč nemusí pokládat dotaz .,Jak to vypadá
s Lodenickou kanalizací". Stavba kanaiizace zapačala a tím je spokojen.
Pan Libotovský pozval přítomné na akci pořádanotl Sokoiem Lodenice ,,Rozloučenís prázdninamí", akce se
koná 5. 9.2020,
Paní starostka poděkovala zapozvání a zároveň děkuje celérnu spolku Sokol Lodenice za příkladné fungování
spolku.
Paní starostka poděkovala všern občanůmLodenice za zvládání situace ohledně stavby kanalizace. Chápe, Že
stavbou občanéprochází různým ornezenítn, včetně ceikové uzavírky komunikace v obci.
Co se týká informovanosti o dalšínpostupu prací, budeme se snažit občany pravidelně infotmovat.
Místostarosta obce pan Janoušek Vás bude s průběhem stavby seznamovat.
Pan Novák se zeptal na řešení a co bude potřeba připravit na el. vedení (kabel) u tlakové kanalizace (domovní

čerpacíjímka). Pan Místostarosta sdělil, že po upřesnění zhotoviteie

Stránka
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k dispozici plánky a technické parametry jímek. Rádi je občanům,kteří budou připojeni na tlakovou kaíalizaci
předáme. Místostarosta vysvětlil, jak bude technická část ze strany obce řešena a co vše si budou občané
dodělávat sami.
Pan Frolík se dotázal na výši stočného.Paní starostka odpověděIa,že stočnése stanovuje dle platného ceníku
na daný rok, pro rok2020 je stočné44,85lm3. Cena platí pro odběratele vodného i stočného.Pokud někdo není
odběratelem vodného (vodu má zvlastních zdrojů), je poplatek počítánprovozovatel (vodárny Kladno)
paušálně, na osoby trvale hlášené v dané nemovitosti. Paušální poplatek bude upřesněn při podepsání smlouvy
s provozovate l po nap oj e ní nem ovito st i na kanalizačni ř ád.

nazárukudíla (kanalizace). Zajímalaho hlavně zárukana čerpadlo u domovní jímky.
Technologická část díla je v délce 36 měsícůod předání díla. Technologickou částíse rozumí elektrospotřebiČe
a motory. Stavební část díla je v délce 60 měsíců,ode dne předání díla. Stavební částíse rozumí stavební práce,
technologické soubory a ostatní části lryjma elektrospotřebičů a motorů.

PanNovák

13)

se zeptal

USNESENI

a

ZAVER

Usnesení přijímalo ZO ihned po projednání předmětného bodu. Soupis všech přijatých usnesení z dnešního
YZ vedených pod čísly1 až 10 jsou součástízápisu.
Na závěr starostka obce poděkovala za iěast na zaseďání. které v 1 8 :5 3 hodin ukončila.

Přílohy zápisu
Příloha č. 1
Příloha č. 2

:

prezenčnílisíing zo
prezenčnílistina ob čanů

Zápis byl vyhotoven dne : 02.09.2020

Zapisovatel

Mgr. Favlína Skleničková

Ověřovatelé zápisu

zdeněk Janoušek

*:Á

Miroslav Šteret

starostka obce

Romana Metelková
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Příloha č. 1
obecní uřad MšeckéŽeluovice
MšeckéŽehrovice čp.77
presenčnílistina

PRESENČXÍLISTINa ČrENŮ ZASTUPITELSTVA
VEŘEJNÉHo zASEDÁNÍ ze dne 25" 08. 2020

Romana Metelková

zdeněk Janoušek
Ivana Durdová

(

\t
J)^4^!

Iveta Bláhová

Pavlína Skleničková
František Náprstek

"{l
/,/

rL,_-

Miroslav Štar.t

§řr*c
Mšacká Žehr*vEc*

Příloha č. : 2
obecní úřad Mšecké Žehrovice
MšeckéŽehrovice čp.77
p re s enčníli stina ob

čanů

PRESENČXÍLISTINA OBČANŮ
VEŘEJNE zesnuÁnÍ konané dne 25. 08. 2020
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