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Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce MšeckéŽehrovice
konaného dne 29. 03.202I v Mšecký ch Žehrovicích
1)

Zasedání zastupitelstva obce MšeckéŽehrovic e (dále ,,zastupitelstvo",
starostkou obce paní Romanou Metelkovou (dále ,,předsedající").

ZO)bylo zahájeno v 18.00 hodin

Předsedající veřejného zasedání konstatovala, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace podle §93 odst.1
Zékona o obcích byla na úřednídesce OÚ VtSecké Žellrovice zveřejněna v souladu se zákonem po dobu
nejméně 7 dní, a to od 22. 03. do 29. 03.202I.
Současně byla pozvánka zveřejněnaína,,elektronické úřední desceo'webových stránkách obce.
Předsedající dále konstatovala,že z celkového počtu 7 zastapitelů, podle prezeněnílistiny přítomných členů
(příloha č.1), je přítomno 7 členůZO. DnešníYZZOje usnášeníschopné (v souladu s §92 odst.3 zálkona
o obcích).

Předsedající dáIe sdělila, že veřejné zaseďání z minulého zasedání zastupitelstva bylo řádně ověřeno
určenými ověřovateli a nebyly proti němu vzneseny žádnénámitky. Usnesení jsou řádně plněna. Zápis ze
zasedání zastupitelstva konaného 21. 12.2020 přeďIožila předsedající účastníkům
zasedání knahlédnutí.
Předložený zápis je dostupný k nahlédnutítaké na webových stránkách obce, kde budou všechny další
zápisy ze zaseďání dostupné.
Dále předsedající informovala, že blde ze zasedání zastupitelstva pořízen audio záznam, ato z důvodu co
nejpřesnějšího vypracování zétpisu ze zasedáti. Nikdo neměl žádnépřipomínky, proto bylo zapnuto
záznamové zaŤízení.

2)

Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu:

Zapisovatelem dnešního zasedání navrhla předsedající Mgr. Pavlínu Skleničkovou.
Ověřovateli zápisu navrhla předsedající pari Ivanu Durdovou apana Františka Náprstka.
Před hlasováním dala starostka obce možnost zastupitelům i přítomným občanůmsdělit své stanovisko.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce MšeckéŽehrovice určuje zapisovatelem Mgr. Pavlínu Skleničkovou, ověřovateli
zdpisa paní Ivanu Durdovou a pana Františka Ndprstka.
Výsledek hlasování:
pro
Usnesení č. 1 bylo schváleno

3)

proti 0

Schválení programu:

Předsedající seznámila přítomné s návrhem programu.
Program VZ:
1)

ZAHÁJENÍ
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2) voLBA ZAPISOVATELE A ovĚŘovlrnr,Ů zÁprsu
3) SCHVÁLENÍ PROGRAMa YZ
4) Dohoda o výběru poptatků mezi Obcí MšeckéŽehrovice a společnostíMarius Pedersen a.s. - Nová
povinnost plynoucí ze zákona č. 54112020 Sb. Dohoda se týká uplatňování slery za odpad uložený na
skládku

5) Řád pro pohřebiště v obci MšeckéŽehrovice

6)

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo mezi obcí Mšecké Žehrovice a společnostíFimorek stavební a
obchodní spol. s.r.o.. Dodatek k veřejné zakázce Mšecké Žehrovice - kana|izlce III. etapao se fýká
ocelových štětovnic pro čerpacístanici č. 6

7) Výročn í zpráv a v oblasti

pos

kytování informa cí za rok 2020

8) Rozhodnutí zastupitelstva obce - nájem azálohy na služby v nebytoých prostorech k provozování
kadeřnictví po dobu trvání nouzového stavu

9) Smlouva pro umístěníZ-BOXU a spolupráce při jeho provozování. Smlouva seazavírá mezi Obcí
MšeckéZehrovice a společnostíZásilkovna §.r.o.
10) Žádost o dotaci z Programa 202t pro poskytování dotací zrozpočtu Středočeského kraje ze
Středočeského Infrastrukturního fondu na akci,oMšecké Žehrovice -kana|izace III. etapa". Program
je určen na spolufinancování projektů podpořených z Min. zemědělství
11) Rozpočtová opatření č. l, a č.212021

12) DISKUSE
13) usNEsENÍ a

zÁvĚn

Před hlasováním dala starostka obce možnost zastupitelům i přítomným občanůmsdělit své stanovisko.
Ndvrh usnesení:
Zastupitelstvo obce MšeckéŽehrovice schvaluje program veřejného zasedání:
Výsledek hlasovúní: pro
Usnesení č. 2 bylo schvdleno

7

proti

0

zdržel se

0

!) Dohoda o rrýběru poplatků a předávání dokladů
Předsedající předložila ZO kprojednání a schválení návrh ,,Dohody o qýběru poplatků a pŤedávání
dokladů". Dohoda mezi obcí MšeckéŽeltovice a společností Marius Pedersen a.s. řešípřípustnost
uplatnění sler,y za ukládání odpadů na skládku. Dohoda se uzavitá za íčelemvčasnéhoplnění nových
povinností plynoucích ze zákona č. 54112020 Sb., o odpadech. Ve stávajících cenových ujednáních mezí
obcí a společností Marius Pedersen je zahrtuta sazba poplatku ve výši 500,- Kč za tllnu ukládání
komunálního odpadu dlezákonač. 185/20001 Sb., ktery jižneníplatnýabylnahrazen zákonem č.54112020
Sb. Pokud tedy obec neuzavře výše uvedenou dohodu o v}běru poplatků, nemůžeuplatnit slevu
k překročenímnožstvíodpadu (pro rok 2020 sejedná o množství2\)lkglobčarrlrok) a bude obci účtován
poplatek 800 Kč zalnlrtu odpadu.
Předsedající informovala přítomné o cílech a dopadu nového zélkonao odpadech na Obec i občany. Jedním
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z cílinového zákonao odpadech je podstatné sníženísměsného komunálního odpadu. Nový zákonpřinese
ýrazné zvýšenípoplatku zauk|ádání odpadů na skládky. Ze současných 500 Kě/t během několika let dojde
k navýšenítéměř na 2000 Kč/t. Snahou bude docílit a max. zvýšittříděníodpadů. Docílit se chce produkce
komunálního odpadu na hlavu - max. 200 Kg na trvale hlášeného občana. Jakmile se překročíprodukce na
hlavu, bude uloženíodpadu ďražší.Planem je do roku 2030 snížitprodukci komunálního odpadu na120kg.
Noqým zákonem o odpadech se řešízákaz skládkování od 1.1 .2030. Nebudoujiž existovat skládky a odpad
bude likvidován ve spalovnách.

Cíle jsou tedy

-

odpadu nepatří.

mít komunálního odpadu co nejméně - třídit a nedávat do popelnic co do komunálního

NovY zákon o odpadech vstoupil v platnost 1.1edna2021
Před hlasováním dala starostka obce možnost zastupitelům i přítomným občanůmsdělit své stanovisko.
Núvrh usnesení:
Zastupitelstvo Obce MšeckéŽehrovice schvaluje ,,Dohodu o výběru poplatků a předtívání dokladů'( mezi
Obcí a společnostíMarius Pedersen a.s.
Výsledek hlasování:
Usnesení č. 3 bylo schváleno

pro 7

proti

0

zďržel

se

0

Předsedající předložila ZO ke schválení a projednání
veřejného pohřebiště. Obec MšeckéZehrovice
jakoprovozovatelveřejnéhopohřebištěpodle § 16 odst. lzákonač.256/200l Sb., opohřebnictvíaozměné
někteých zákoni, vydává v souladu s ustanovením § 19 - Řaa pro pohřebiště v obci. Úprava řáďu
veřejného pohřebiště byla nutná v tom smyslu, aby byl v souladu s novelou zákona o pohřebnictví. Po
schválení Řádu veřejného pohřebiště zastupitelstvem obce bude nutné požádat o souhlas krajského úřadu
Středočeského kraje. Dnem nabytí účinnostischváleného řádu se zrušuje v celém rozsahu dosavadní řád
veřejného pohřebiště ze ďne 11.06.2015.
Návrh Řádu veřejného pohřebiště bude jako příloha součástítohoto zápisu zasedání.
Před hlasováním dala starostka obce možnost zastupitelům i přítomným občanůmsdělit své stanovisko.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce MšeckéŽehrovice schvaluje Řád veřejného pohřebiště v obci MšeckéŽehrovice.
pro 7
Výsledek hlasování:
proti 0
0
zdržel
Usnesení č. 4 bylo schváleno

se

2 ke smlouvě o dílo mezi
lečnostíFimorek stavebn
obchodní snol
kanalizace
III.
ocelovÝch štětovnic pro čerpacístanici č. 6
Předsedající předložila ZO ke schválení návrh výše uvedeného dodatku. Při konzultaci s Ing. Vladimírem
Synkem (inženýr pro vodohospodářské stavby) byly doporučeny a se souhlasem stavebního dozoru obce
provedeny dynamické penetrační zkoušky pro ověření skladby podloží.Na základě těchto zkoušek byly
zabudovány při 1ýstavbě Čeryacístanice č. 6 ocelové štětovnice včetně rozpěrného rámu stejně jako u
X
Lerpacl stanlce c. ).
Cenazazabudování ocelových štětovnic včetně rozpěrného rámu na ČS O eini 315. 960,- bez DPH.
Před hlasováním dala starostka obce možnost zastupitelům i přítomným občanůmsdělit své stanovisko.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce MšeckéŽehrovice schvaluje Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo mezi obcí Mšecké
Z_ehrovice a společnostíFimorek stavební a obchodní spol. s.r.o.. Dodatek k veřejné zakúzce ,,Mšecké
Zehrovice - kanalizace III. etapa", se týkú ocelových štětovnic pro čerpacístanici č. 6.
Výsledek hlasovúní:
Usnesení č. 5 bylo schváleno

pro

7

proti

0

zdržel se

0

VÝročnízpráva v oblasti poskvtování informací za rok 2020
PředsedajícíYZ pŤedložilaZO k projednání ,,Výročnízprávuv souladu se zákonem č. 10611999 Sb,. za
rok2020". Výročnízptáva byla vyvěšena na úřední desce v souladu se zákonem. Předsedající seznámila
přítomné s Výročnízprávouv oblasti poskytování informací. V roce 2020 neobdrželaobec Mšecké
Zehrovice žádnoužádost o informacinazákladě § 18. odst. 1 zákona č. 106/1999Sb.,
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce MšeckéŽehrovice schvaluje ,,Výročnízprávu v oblasti poskytovúní informací za
7)

rok 2020".
Výsledek
pro
Usnesení č. 6 bylo schváleno

hlasování:

proti 0

zdržel

se

0

Rozhodnutí zastupitelstva obce - náiem a zálohv na službv v nebvtorných prostorech k provozování
kadeřnictví po dobu trvání nouzového stavu
Předsedající seznámila ZO s nemožností provozování kadeřnických služeb v roce 2020. Paní Kateřina
Drábková, uzavřela s obcí MšeckéŽehrovice smlouvu o nájmu nebýoqých prostor k provozování
kadeřnických služeb v roce 2008. Nouzový stav v souvislosti s výskytem SARS-CoV-2 zakazuje v současné
době provozováni těchto služeb
Pronajímatel - Obec MšeckéŽehrovice,odpouští zarok2020,po dobu trvánínouzového stavu (5 měsíců),
8)

platbu od nájemného azáIoh spojených s dodávkou tepla, vodného a stočného.
Zároveřt nevyžaduje v roce 2021 nájemné a záIohy výše uvedené, a to do doby možnosti opětovného
provozování kadeřnických služeb.
Protokolem není řešena záIoha na el. energie. Elektřina je řešena dle odběru odpočtem jednou ročně.
Zastupitelstvo obce sepsalo o výše uvedeném protokol, ktery svým podpisem stvrdilo.
Před hlasováním dala starostka obce možnost zastupitelům i přítomným občanůmsdělit své stanovisko.
Núvrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje protokol, který řešínájem a zálohy na služby v nebytových prostorech k
provozování kadeřnictví po dobu trvání nouzového stavu.
Výsledek hlasování:
pro
proti
0
zdržel
Usnesení č. 7 bylo schváleno

0

se

írá mezi obcí

9) Smlouva Dro um

ilkovna s.r.o.
Předsedající seznámilaZO se zžtmětem umístění Z-BOXU. Z-BOX je automat sloužícík vydávání zásilek
a poskYovaní dalšíchslužeb. Z-BOXje samoobslužné místo Zásllkovny. Výhodou je provoz nonstop. ZBOX bude sloužit jako podací i výdejní místo. Stačípoužítappku nebo heslo . Za doručeníse platí online.
Z-BOXje napájen solárními panely, Z-BOX bude umístěn u spodní zastávky na p. č. 423lI. Předmětem
smlour,y je přenechání provozovateli - Zásllkovna s.r.o. užíváníplochy o výměře 0.68 m2 za účelem
umístění, provozu, servisu a případné obměny automatu. Provozovatel je oprávněn užívatplochu
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bezúplatně.
Před hlasováním ďala starostka obce možnost zastupitelům i přítomným občanůmsdělit své stanovisko.
Núvrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouva pro umístění Z-BOXa a spolupráce při jeho provozovúní.
Smlouva se uzavírúmezi Obcí MšeckéŽehrovice a společnostíZtísilkovna s.r.o.
Výsledek hlasovdní:
pro 7
proti 0
0
zďržel
Usnesení č. 8 bylo schváleno

se

tod
kraie ze
Středočeského Infrastrukturního fondu na akci ..MšeckéŽehrovice - kanalizace III. etapa". Program
ie určen na spolufinancování proiektů podpořenÝch z Min. zemědělství
Předsedající seznátmila ZO se zétměrem podání žádosti o dotaci z Programu 202I pro poskytování ďotací
zrozpoČtu Stř. kraje ze Středočeského Infrastrukturního fondu. Od 6.4. do 5.5. 202I bude otevřen příjem
Žádostína spolufinancování projektů ,,Podpora ýstavby a technického zhodnocení infrastruktury vodovodů
akanalizací".
Před hlasováním dala starostka obce možnost zastupitelům i přítomným občanůmsdělit své stanovisko.
Núvrh usnesení:
Zastupitelstvo obce MšeckéŽehrovice schvaluje podání žádosti o ďotaci z,,Programu 2021 pro
poskytouúnídotací z rozpoČtu Střeďočeského kraje ze Středočeského Infrastrukturníhofondu tematické
za d ání Ž ivotníh o pr o středí"
Výsledek hlasování:
pro 7
proti 0
0
zdržel se
Usnesení č. 9 bylo schváleno
Rozpočtovd opatření č. 1 a č. 2/2021
Předsedající seznámila ZO s rozpočtoým opatřením č.l/2021. Rozpočtovéopatření č. 1 bere ZO na
vědomÍ. RozpoČtová opatŤení jsou zastupitelům po schválení starostkou obce odesílána účetníobce.
RozpoČtovéopatření ě.2l202I - Důvodem rozpočtovéhoopatření je posíleníčástky 400.000,- z přebytku
hospodaření minulých let na § 6171 (koupě, zahradnítraktor). Dále příjem částky (daňzpříjmu obec) a její
zapojeni do qfdajů na § 6399 (139.020,-). Dále posílení§ 6409 z § 6320 o 3650,- (příspěvek sdružení
místníchsamospráv SMSČR).
Před hlasováním dala starostka obce možnost zastupitelům i přítomným občanůmsdělit své stanovisko,
Návrh asnesení:
Zastupitelstvo obce MšeckéŽehrovice schvaluje rozpočtové opatření č. 2/202l a bere na vědomí
rozpočtovéopatření č. 1/2021.
Výsledek hlasování:
proti 0
0
zdržel
Usnesení č. 10 bylo schvóleno
11I

pro 7

12)

se

DISKUSE

Pan Libotovský se dotázal na možnostvyužitídotačních financí pro spolek Sokol Lodenice. Finance pro
rok2021na podporu činnosti, které se využívajípředevším na kulturní a společenskéakce, se zatím nedají
díky pandemické situaci využít.Pan Libotovský poprosil zastupitelstvo obce, zda by se finance nemohly
pouŽÍt na to, co dělat lze,tedy na opravu aúdržbuSokolovny. Paní starostka odpověděla, že zastupitelstvo
obce bude hledat cestu, jak upravit využitídotačních financí pro rok 2O2I a dotaci zrozpočtu obce využít
na podporu v Činnosti spolku, která provozovat lze. Této složitédobě se nelze než přizpůsobit a
zastupitelstvo obce oceňuje, že spolek v současnédobě dle možností funguje a bude provádět práce na
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opravě a údržběSokolovny.
Pan Libotovský se ještě optal, zda nebude zvyšovárú ceny komunálního odpadu spíšekontraproduktivní.
Paní starostka odpověděla, že novinek kolem likvidace odpadu bude hodně. Jednou ze změnje opatření
popelnic čipem. Čip bude sloužit k více účelům.Očipovaná popelnice zvážípŤi výsypu hmotnost
komunálního odpadu. Každá obec tedy bude vědět hmotrrost odpadu ze své obce. Nový zákon přinese
ýrazné nýšenípoplatku zaukládání odpadů na skládky. Navýšení poplatku však neovlivní ani svozová
společnost, ani obec. Poplatek je dánze zákona.
Dále se pan Libotovský ďotázal na svoz objemného odpadu. Paní starostka odpovědéIa, že zrovna dnes
termín se společnostířešila. Svoz objemného odpadu bude vsobotu L5.202I a jižv pátek 30.4. budou
odpoledne umístěny kontejnery ve Mšeckých Žehrovicíchabude možno ukládat odpad v pátek i v sobotu.
Pan Stross se optal, kdy budou popelnice opatřeny čipem. Paní starostka odpověděla, že během tohoto
roku. Dále se pan Štrosszeptal, zda se bude stavět garáů pro hasičskéauto. Paní starostka odpověděla, že
v současnédobě se řešíprojekt a souhlas s územnímplánováním. Dále se vypracuje projekt pro stavební
povolení a bude se postupovat dle možností.Pan Štrossse dotázal, zda obec nepřemýšlí o vybudování
hospody. Paní starostka odpově déla, že obec na vše finance nemá a v současnédobě se financuj e kanalizace
v Lodenici. Hospoda v obci schází, ano s tím nelze než souhlasit. Hospoda je ale spíšeo podnikatelské
činnosti. Všichni by hospodu v obci uvítali, nicméně výstavbu obecní hospody v plánu obec nemá.
Vzhledem k tomu, že pŤíjmy obce se z důvodu pandemie ýrazně snížilya vyhlídky na zlepšenínejsou,
není asi vhodné přemýšlet o dalšíchnoqfch projektech a investicích.
Pan Stross se dotázal,jak se bude opravovat silnice v Lodenici pokanalizaci. Paní starostka odpověděla,
že obec silnici dle rozpočtu na akci bude opravovat v délce výkopu, cca 50%o opralry a obnolry konstrukce
silnice. Obec žádala o spolupráci vlastníka komunikace Stř. kraj, aby jako příslušný správce komunikace,
zvážil opťavu komunikace v úseku - prujezd obcí Lodenice - v celé šíři silnice.
Dále se projednávalo, co s rychlostí při prujezdu obcí Mš. Žehrovice. Paní starostka odpověděla , že retardér
odpor dopravy nedoporučil. Bohužel neukázněnost řidičůa rychlost sjakou do obce vjíždíječasto
neřešitelný problém. Umístění měřičů rychlosti je často neúčinné.Jde pouze o upozomění, díky kterému si
řidič uvědomí, jakou rychlostí opravdu jede a ukázněný řidič sundá nohu z plynu. Každý řidič jistě dobře
ví, že v obci smí jet rychlostí nejwýše 50kmÁrod., k čemužho zavazuje § 18 odst. 4 zák, ě.361/2000 Sb.
Naistalovat měřiče rychlosti s možnostízáznamu a pokuty se pohybují v milionoých částkách. Měřiče
rychlosti financuj e obec.

Dalšídotazy nebyly do diskuse vzneseny, proto se rozhodla předsedajícízasedání, zasedání zastupitelstva
ukončit.
13)

usNEsENÍ a zÁvĚn

Usnesení přijímalo zastupitelstvo obce ihned po projednrání předmětného bodu. Soupis všech usnesení z
dnešního zasedání zastupitelstva vedených pod čísly1, až 10 jsou součástízápisu.
Na závěr starostka obce jménem zastupitelstva obce poděkovala za úěast na zaseďání a zasedání
zastupitelstva v 19.05 hodin ukončila.

Přílohy zápisu:
příloha č. ]
Příloha č. 2
Příloha č. 3
Zópis byl vyhotoven

prezenčnílistina zo
prezenčnílistina občanů
Řód veřejného pohřebiště v obci
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Zapisovatel:

Mgr. Pavlína Skleničková

Ověřovatelé zópisu:

Ivana Durdová

František Náprstek

starostka obce:

Romana Metelková
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pRESENČtvÍLISTINa Čl,ENŮ zASTupITELSTvA
vEŘEJNnrro ZASEDÁNÍ ze dne 29. 03.202l

Podpis

Romana Metelková
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