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Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce MšeckéZehrovice
konaného dne 9. 11. 2020 ve Mšeckých Žehrovicích

1)

Zaháiení zasedání zastupitelstva:
Zasedáni zastupitelstva obce Mšecké Žehrovice (dále ,,zastupitelstvo" , ZO) bylo zahájeno
starostkou obce paní Romanou Metelkovou (dále ,,předsedající").

v l8.00 hodin

Předsedajíci veřejného zasedáni konstatova\a, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace podle §93 odst.1
Zákona o obcích byla na úřednídesce OÚ VtSecké Žehrovtce zveřejněna v souladu se zákonem po dobu
nejméně 7 dní, a to od 30. 10. do 9. l I.2020.
Současně bylapozvánka zveřejněna i na ,,elektronické úřední desce" na webových stránkách obce.
Předsedajíci dále konstatovala, že z celkového počtu 7 zastupitelů, podle prezenční listiny přítomných členů
(přÍloha č.1), je přítomno 7 členůZO. Dnešni YZ ZO je usnášeníschopné (v souladu s §92 odst.3 zákona
o obcích).
Předsedajíc i dále sdělila, že veřejné zased,ání z minulého zasedáni zastupitelstva bylo řádně ověřeno
urČenými ověřovateli a nebyly proti němu vzneseny žádnénámitky. Usnesení jsou řádně plněna. Zápis ze
zasedáni zasfupitelstva konaného 25. 08. 2020 předložila předsedající účastníkům
zasedáni k nahlédnutí,
Předložený zápts je dostupný k nahlédnutítaké na webových stránkách obce, kde budou všechny další
zápisy ze zasedání dostupné.

Dále předsedající informovala, žebude ze zasedání zastupitelstva pořízen audio záznam, ato z důvodu co
nejpřesnějšího vypracování zápisu ze zasedání. Nikdo neměl žádnépřipomínky, proto bylo zapnuto
záznamové zaíizení.

2)

Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu:

Zapisovatelem dnešního zasedání navrhla předsedající Mgr. Pavlínu Skleničkovou.
Ověřovateli zápisu nawhla předsedajícípana Františka Náprstka apani Ivetu Bláhovou
Před hlasováním dala starostka obce možnost zastupitelům i přítomným občanůmsdělit své stanovisko.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce MšeckéŽehrovice určuje zapisovatelem Mgr. Pavlínu Skleničkovou, ověřovateli
ztípisu pana Františka Ndprstka a paní Ivetu Bltihovou.
Výsledek hlasovdní:
pro
Usnesení č. l bylo schvdleno

proti 0
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3)

Schválení programu:

Předsedající seznámila přítomné s návrhem programu.
Program VZ:

1) ZAHÁJENÍ
2) VOLBA ZAPISOVATELE A ovĚŘovarBLŮ zÁptsu
3) SCHVÁLENÍ PROGRAMU YZ
4) Projednání a schválení výběru zhotovitele stavby kzakázce

vodovodu v obci MšeckéŽehrovice"

5)

malého rozsahu ,oProdloužení

Smlouva o dílo na stavbu ,,Dokončení výtlaku V5 MšeckéŽehrovice - Lodenice" Propojení

kanalizace MšeckéŽehrovice - Lodenice

6)

SchváIení žádosti o dotaci z Ministerstva pro místnírozvoj Čn - Oprava fasády a opatření

proti zemní vlhkosti obecního úřadu v Mšeckých Žehrovicích

7)

Smlouva o smlouvě budoucí - MšeckéŽehrovice - posíleníkNN čp. 11. Dotčenépozemky p.č. 4,
515/1, 515/13, S'1.5t12,515tl4, k.ú. Lodenice a k.ú. MšeckéŽehrovice

S)
9)
l0)

Smlouva o zíízenívěcnéhobřemene - MšeckéŽehrovice - nový kl[N p.č. 290tt-7
Výběr zhotovitele - výměna kotle na Obecním úřadě ve Mšeckých Žehrovicích
Obecně závazná ryhláška obce, kterou se stanoví příslušná část školskéhoobvodu

- spádovost

školskéhoobvodu

11)

Rozpočtová opatření č. 13, l4,,15,1612020

12) DISKUSE
13) usNEsENÍ a zÁvĚn
Před hlasovánim dala starostka obce možnost zastupitelům i přítomným občanůmsdělit své stanovisko.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce MšeckéŽehrovice schvaluje program veřejného zaseďání:
Výsledek hlasování:
Usnesení č. 2 bylo schváleno

pío

proti 0

4) proiednání a schválení l"ýběru zhotovitele stavbv

k

zdržel

se

0

zakázce malého rozsahu ,.prodloužení

Předsedající předložila ZO k projednání a schválení v.ýběr zhotovitele na výše uvedenou akci. Předmětem
akce byla dodávka stavebních prací, a to v souladu s projektovou a zaďávací dokumentací. Jedná se o
prodloužení vodovodního řádu a lybudování vodovodních přípojek. Na vodovodní řád měl být napojen
prostor hřbitova a objektu na bydlení čp. 9l. Stavba měla sloužit k zásobování pitnou vodou. Dne l9. 10.
2020 by|a předložena ýzva k podání nabídky. Osloveno bylo 6 firem, nabídku podalo 5 firem.
Zastupitelstvo obce lyhodnotilo dne 4.IL 2020 nabídky k ýše uvedené zakázce.
Výsledkem hodnocení je zrušenívýše uvedené zakázky. Důvodem zrušenízakázky jsou vysoké finanční
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náklady. Předpokladem zastupitelstva obce byly polovičnínáklady na celou akci oproti skutečně
vyna|oženým nákladům, které by bylo nutné na prodlouženi a napojení vodovodu vynaložit.
Před hlasováním dala starostka obce možnost zastupitelům i přítomným občanůmsdělit své stanovisko.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce MšeckéŽebrovice rušívýběr zhotovitele
ooProdloužení vodovodu v obci MšeckéŽehrovice".
Výsledek hlasování:
pro
Usnesení č. 3 bylo schvdleno

proti

0

na zakázku malého rozsahu
zdržel se

ílo na stavbu

kanalizace
nlce
Předsedající předložila ZO ke schválení a projednání cenovou nabídku na propojeni kanalizace Mšecké
Zehrovice - Lodenice. V současnédobě není Lodenickou kanalizaci na co napojit. Propojení je potřeba
připravit na provoz a zkolaudovat. Ktomu je třeba výyčit sítě, montáž proplachovaci a odvzdušňovací
soupra\T/ HAWLE (dle požadavku provozovatele - Stř. Vodárny), proměření funkčnosti, proplach, tlakové
zkoušky, geodetické zaměření. Cenová nabídka společnosti FIMOREK je 499,730,- Kč včetně DPH.
S cenovou nabídkou 499.730,- Kč včetně DPH k dokončení q.tlaku od společnosti FIMOREK s. r. o.
zastupitelstvo obce souhlasí.
Před hlasováním dala starostka obce možnost zastupitelům i přítomným občanůmsdělit své stanovisko.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce MšeckéŽehrovice schvaluje cenovou nabídku společnosti FIMOREK stavební a
obchodní společnost s.F.o., na stavbu ,,Dokončení výtlaku V5 MšeckéŽehrovice - Lodenice".
Zastupitelstvo obce uklúďd starostce obce vypracovat návrh smlouvy o dílo a tu jménem obce se
společnostíFIMOREK s.r.o. uzavřít.
Výsledek hlasovóní:
pro 7
proti 0
0
zdržel se
Usnesení č. 4 bylo schváleno
ro místní
R_
va fasád
obecního úřadu v
Předsedající předložila zastupitelstr,u obce k projednání a schválení návrh žádosti o dotaci z Ministerstva
pro místnírozvoj. MMR vyhlásilo program na podporu obnovy a rozvoje venkova s podporou na
rekonstrukce a přestavby veřejných budou. Dotace je poskytována až do výše 80% skutečně vynaložených
uznate|ných nákladů. Žádost se týká akce,,Oprava ťasády a opatření proti zemní vlhkosti Obecního úřadu
ve Mšeckých Žehrovicích". Tento dotačníprogram na rok 202I - Podpora rozvoje regionů, vyčlenil na
podporu projektů 3 miliardy korun.
Před hlasovánim dala starostka obce možnost zastupitelům i přítomným občanůmsdělit své stanovisko.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce MšeckéŽehrovice schvaluje podání žádosti o dotaci na projekí" Oprava fastídy a
opatření proti zemní vlhkosti Obecního úřadu ve Mšeckých Žehrovicích". Dotaci vyhlásilo Ministerstvo
pro místnírozvoj ČR. Dotace je poskytovtína až do výše 80% skutečně vynaložených uznatelných uýdajŮ
akce. Minimální spoluúčastžadatele je stanovena 20% z celkových nákladů akce, kterou je nutno při
čerpání dotace dodržet. Žádosti budou přijímóny do 2l. prosince 2020.
Výsledek hlasování:
pro 7
proti 0
0
zdržel se
Usnesení č. 5 bylo schvdleno
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smlouva o sm|ouvě budoucí - Mšecké
1. 5l5/l3. 5l5/12, 515/14, k.ú.
ice a k.ú

ní kNN
roY

11. Do

mk

PředsedajíciYZpŤedlož1laZokprojednániuffiuvěbudoucí-MŠeckéŽehrovice

- PosíleníkNN

ČP. 1 1. DotČenépozemky p.č. 4, 575/I, 515lI3, 515112, 5l5l74,k.ú. Lodenice a k.ú.
MŠeckéŽehrovice. Jedná se o Úpraw venkovního vedení NN. Vybudování nového kabelového vedení
NN a demontáŽ stávajícíhovenkovního vedení NN. Předpokládiný rozsahvěcným břemenem činí157 m
kabelového vedení NN, l ks přípojkové skříně a 1 ks rozpojovaci strine. Po provedení vkladu
věcného
břemene do katastru nemovitostí, bude obci vyplacena jeántrazovánáhrada ve vyši 3.000,Kč.
Před hlasovánim dala starostka obce možnost zastupiteiům i přítomným občanůmsdělit
své stanovisko.
Návrh usnesení:
ZastuPitelstvo obce MŠeckéŽehrovice schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o
zřízení věcného
břemene a dohodu o umístěnístavby č.: IV-I2-60263gO/VB/l mezi obcí Mšeckéžehrovice
a čEZ
Distribuce. a.s. § názvem stavby: MšeckéŽehrovice posíleníkNN čp.II. Zastupitelstvo obce uktddá
starostce jménem obce výše smlouvu uzavřít.
Výsledek hlasovúní: pro 7
proti 0
0
zdržel se
Usnesení č. 6 bylo schváleno

smlouva

z

e-M

Předsedajícíseznám1laZOseSmlouvouozří,enívě"néhobi"*@házelauzavřená
o

věcného

Žehrovice

kNN p.č. 29011-7

smlouva o smlouvě budoucÍ. Stavba byla realízována, věcné břemeno se sjednává na dobu
neurčitou.
Rozsah věcného břemene je přílohou smlouvy.
Před hlasováním dala starostka obce možnost zastupitelům i přítomným občanůmsdělit
své stanovisko.

Návrh usnesení:
ZastuPitelstvo obce MŠeckéŽehrovice schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene _ Mšeckéžehrovice
- noÚ kNN P.Č. 290/1-7 mezi obcí MšeckéŽehrovice a ČEZDistribuce, a.s. Smlouva o zřízení věcného
břemene - sluŽebnosti je vedena Č. IV-L2-60252652/020. Zastupitelstvo obce ukládd starostce jménem
obce výše smlouvu uzavřít.
Výsleďek hlasovdní:
pro
Usnesení č. 7 bylo schvtíIeno

proti

0

zdržel se

VÝběr
tele
kotle na
tm
Žehrovi
Předsedající seznámila ZO se záměremvýměny néfunt *iho kotle na obecním úřaciě. Nefunkční
kotel
bude vyměněn za automatický kotel na tuhá paliva BENEKOV C 77 Exclusive, výkon 75 Kw, zásobník
500l, S oslovených firem nám cenovou nabídku podaly 2 firmy. Zastupitelstvo obce r.ybralo dodavatelem
obchodní firmu ,,Topení Voda Plyn Milan Tůmai'. Cenová nabídka za automatický koiel + příslušenství,
demontáž, montáž a připojení nového kotle je 360.882,50 včetně DPH.
Před hlasováním dala starostka obce možnost zastupitelům i přítomným občanůmsdělit své stanovisko.
,,l
9)

Návrh usnesení:

ZastuPitelstvo obce MŠeckéŽehrovice schvaluje cenovou nabídku 360.882,50 včetně DpH na uýměnu
automatického kotle Obecního úřadu MšeckéŽehrovice. Dodavatelem kotle a uvedením kotle do provozu
je obchodníJirma tČo: tozs6784, Milan Tůma.
Výsleďek hlasovóní:
pro 7
proti 0
0
zdržel
Usnesení č. 8 bylo schváleno

se
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10) obecné závazná

whláška obce, kterou

se

stanoví příslušná část školskéhoobvodu - spádovost

školskéhoobvodu
Předsedající seznámila ZO s Obecně závaznou vyhláškou obce, kterou se stanoví část školského obvodu
základní a mateřské školy zřizené svazkem obcí. Území obce MšeckéŽehrovice tvoří část školského
obvodu Základni a Mateřské školy - Mšec. Tato vyhláška nabývá účinnostipatnáctým dnem po dni jejího
vyhlášení.
Před hlasováním dala starostka obce možnost zastupitelům i přítomným občanůmsdělit své stanovisko.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce MšeckéŽehrovice schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Mšecké Žehrovice
č.t/2020, kterou se stanoví část školského obvodu základní a mateřské školy zřízené svazkem obcí. Území
obce M. Žehrovice tvoří část školskěho obvodu Základní a mateřské školy Bez hranic - Mšec
VýsIedek Itlasování:

Usnesení č, 9 bylg schl:rileno

pro

7

proti 0

zdržel se

0

11) Rozpočtovéopatření č. 13,1,1,15,16 12020.
Paní starostka seznámila zastupitelstvo obce s rozpočtovým opatřením č. 13,11l2020. RozpočtclvéopatŤení
č.13 a 14 berou na vědomí. Rozpočtová opatření jsou zastupitelům po schválení starostkou obce odeslárra

účetníobce emailem. Současně jsou zl,eřejrrěrra na lvebor,ých stránkách obce, Rozpočtor,ó opatření
č.I5l2020 se týká příjmu clotace na kanalizaci a její zapojení do výdajů § 2321 - 2.301.34.-Kč a příjern
dotace na VPP a jejízapojerrí do výdajů ,t 122.2 -.+5.000.- Kč. Rozpočtovéopatření č. 16 sc týká přesunu
finančníchprostředků z § 2310 na § 6171 - 400.000.- Kč, Financ" rr9l,ýši 400.000.- Kč budou použit1, rra
výměnu a zpíoyoznění kotle l, budově Obecnílro úřadu.

tr{óvrIt usnesení:

Zastupitelsívo obce MšeckéŽehrovice bere na věrlomí rozpočtová opatření č. t3, ]4/2020 a scltvuluje
rozpočtové opatření č. l5, l6/2020.
Výsledek hlasování:
pro 7
proti 0
0
zdržel se
Usnesení č. 10 bylo schvúleno

12)

DISKUSE

Do diskuse se nikdo nepřihlásil. Starostka obce tedy veřejné zasedání ukončila.

13)

usNEsBNÍ a zÁvĚR

Usnesení přijímalo zastupitelstvo obce ihned po projednání předmětného bodu. Soupis všech usnesení z
dnešního zasedáni zastupitelstva vedených pod čísly1 až L0 jsou součástízápisu.
Na závěr starostka obce jménem zastupitelstva obce poděkovala za účastna zasedáni a zasedání
zastupitelstva v 18:30 hodin ukončila.
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Mgr. Pavlína Skleničková

su

;

Iveta Bláhová

František Náprstek

starostka obce:

Romana Metelková
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PRESENCNI LISTINA CLENU ZASTUPITELSTVA OBCE
NA VEŘEJNEM ZASEDÁNÍ konaném dne

9. II.2020

Podpis

Romana Metelková

zdeněk Janoušek

Ivana Durdová
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Iveta Bláhová
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Příloha č. 2
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PRESENČNÍLISTINA ogČaxŮ

VERBJNB ZASEDAI\I
v,

zÁpIs čnpi-xĚ

Jméno, Příjmení

konané dne 9.11.2020
Jméno, Příjmení

