obecní úřad MšeckéŽehrovice
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Zápis z veřejného zaseďání zastupitelstva obce MšeckéŽehrovice dne 2I. 12.2020

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce MšeckéŽehrovice
konaného dne 2l. 12.2020 v Mšecký ch Žehrovicích
1)

Zasedání zastupitelstva obce MšeckéŽeb ovice (dále ,,zastupitelstvo", ZO) bylo zahájeno v
18.00 hodin starostkou obce paní Romanou Metelkovou (dále ,,předsedající").

Předsedající veřejného zasedání konstatovala, že zasedaní bylo řádně svoláno. Informace podle
§93 odst.1 Zákona o obcích byla na úřední desce OÚ Mšeck é Žeb ovice zveŤejněnav souladu se
zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to od 14. 12. do 2I. 12.2020.
Současně byla pozvánka zveřejněna i na,,elektronické uřední desce" na weboých stránkách
obce.

Předsedající dáIe konstatovala, že z celkového počtu 7 zastupitelů, podle prezenčnílistiny
přítomných ělenů (příloha č.1), je přítomno 7 členůZO. DnešníYZZO je usnášeníschopné (v
souladu s §92 odst.3 zélkona o obcích).

Předsedající dále sdělila, že veřejné zasedání z minulého zasedáni zastupitelstva bylo řádně
ověřeno určenými ověřovateli a nebyly proti němu vzneseny žádné námitky. Usnesení jsou řádně
plněna. Zápls ze zasedžnízastupitelstva konaného 09. IL 2020 předložila předsedající
účastníkům
zaseďání k nahlédnutí. Předložený zápis je dostupný k nahlédnutítakéna weboqich
stránkách obce, kde budou všechny dalšízápisy ze zaseóátú dostupné.
Dále předsedající informoval a, že bude ze zasedání zastupitelstva pořízen audio záznam, a to
z důvodu co nejpřesnějšího vypracování zápisu ze zaseďání. Nikdo neměl žádnépřipomínky,
proto bylo zapnuto záznamové zaŤízení.

2)

Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu:

Zapisovatelem dnešního zasedání navrhla předsedající Mgr. Pavlínu Skleničkovou.
Ověřovatel i zápisu navrhla předsedajíc í pana Zdeřka Janouška a pana Miroslava Štafka.
Před hlasováním dala starostka obce možnost zastupitelům i přítomným občanůmsdělit své
stanovisko.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce MšeckéŽehrovice určaje zapisovatelem Mgr. Pavlínu Skleničkovou,
ověřovateli zápisu puna Zdeňka Janouška a pana Miroslava §dlna.

pro
Výsleďek hlasování:
Usnesení č. 1 bylo schvúleno

7

proti
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3)

Schválení programu:

Předsedající semámila přítomné s návrhem programu.
Program VZ:

1) ZAHÁJENÍ
2) VOLBA ZAPISOVATELE A ovĚŘovarpr,Ů zÁpIsu
3) SCHVÁLENÍ PROGRAMIJ YZ
4) Návrh střednědobého ýhledu rozpočtu obce za období 2021-2023
5) Návrh rozpočtu obce MšeckéŽehrovice na rok2l2t
6) Schválení plánu inventarizace obecního majetku za rok2020
7) Obecně závazná lyhláška č.212020, kterou se mění a doplňuje vyhláška č.ll2012
poplatku za komunální odpad.

8)
9)

o

Rozhodnutí zastupitelstva obce - nájemné obecního bytu po dobu nemožnosti vytápění.
Rozpočtová opatření č.17, č. 18 a č.|912020

10) DISKUSE
11)

usNEsENÍ a zÁvĚn

Před hlasováním dala starostka obce možnost zastupitelům i přítomným občanůmsdělit své
stanovisko.
Núvrh usnesení:
Zastupitelstvo obce MšeckéŽehrovice schvaluje program veřejného zasedúní:
Výsledek hlasování:
Usnesení č. 2 bylo schváleno

pro 7

proti 0

zdržel se

0

!) Návrh střednědobého rnýhledu roznočtu obce za období 2021 - 2023
Předsedající předložila ZO kptojednání a schválení návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce
za obdobi 202I - 2023. Výhled rozpočtu řešípředpokládané příjmy a výďaje za výše uvedené
období. Návrh střednědobého qýhledu rozpočtu obce za období 202I - 2023 bldejako příloha

součástítohoto zápisu.
Před hlasováním dala starostka obce možnost zastupitelům i přítomným občanůmsdělit své
stanovisko.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce MšeckéŽehrovice schvaluje,,Návrh střednědobého výhledu rozpočtu
obce za období 2021 -2023*.

pro
Výsledek hlasování:
Usnesení č. 3 bylo schváleno

proti
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$ Návrh rozpočtu obce MšeckéŽehrovice

na rok 2021
Předsedající předložila ZO ke schválení a projednání Návrh rozpočtu na rok 202I. Návrh
rozpočtu roku202l včetně plnění zapředcházející rok, byl vyvěšen na úřední desce OÚ Mšecké
Žehrovice v souladu se zákonem po dobu 15 dní a to od 03.12.2020 do 2I.I2.2O20. Současně
byl zveřejněn i na elektronické uřední desce. Závaznýmukazatelem jsou paragraS,. Předsedajíci
seznámila přítomné s návrhem rozpočtu. Návrh rozpočtu obce na rok202I bude jako příloha
součástí zápísu zaseďání.
Změna oproti Návrhu rozpočtu:
Zastupitelstvo obce změnilo návrh v těchto bodech. 1. Snížit§ 6171 - Cinnost místnísprávy o
částku 500.000,- Kč. 2. Zvýšit § 3639 - Komunální služby a územní rozvoj o 500.000,- Kč

Před hlasováním dala starostka obce možnost zastupitelům i přítomným občanůmsdělit své
stanovisko.
Núvrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Mšecké Žehrovice schvaluje Rozpočet obce na rok 202t jako schoďkouý.
Zóvazným ukazatelem v rozpočtu jsou paragrafy. Zastupitelstvo obce souhlasí, aby byla
provedena změna vyvěšeného rozpočtu před jeho schvúlenímpřesunem částky 500. 000,- Kč z
§ 6171 na § 3639.
0
proti
Výsledek hlasování:
zdržel
Usnesení č. 4 bylo schvóleno

pro 7

0

se

6) Schválení plánu inventarizace obecního maietku za rok 2020

Předsedající předložila ZO ke schválení návrh plánu inventur obecního majetku za rck 2020.
Školeníinventumích komisí proběhlo dne 18.12.2020 na obecním uřadě. Inventury jsou
prováděny od 19.12.2020 do 3I.a1.202I se stavem k3I.I2.2020. Inventurní komise bude
pracovat ve složení- předseda komise: Zďeněk Janoušek - členovékomise jsou pan Miroslav
Štareta Naděžda Hamouzová. Dokladová inventurní komise pracuje ve složeníZdenék
Janoušek a Naděžda Hamouzová. Zápísy o provedení inventur pŤedložípředseda komise do 30.

0I.202I.

Před hlasováním dala starostka obce možnost zastupitelům i přítomným oběanům sdělit své
stanovisko.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce MšeckéŽehrovice schvaluje plán inventur obecního majetku za rok 2020
včeíněslo ženíinventurních ko misí,
0
pro 7
proti 0
Výsledek hlasování:
zdržel
Usnesení č. 5 bylo schváleno

se

il

Obecně závazná whláška obce č. 2/2020. kterou se mění a doplňuie whláška č. 1/2012 o
poplatku z komunální odpad
Předsedající VZ předložilaZO k projednání a schválení Obecně závaznouvyhlášku obce Mšecké
Žeb ovice č.212020 o poplatku zakomvnální odpad. Obecně závazná lyhláška o poplatku za
komunální odpad se mění a doplňuje takto:

Stránka

3

obecní úřad MšeckéŽehrovice
MšeckéŽeltrovice ěp. 7 7
|Č :00244104
Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce MšeckéŽehrovice dne 2I. 12. 2020

CENÍK: odvozu a odstranění směsného komunálního odpadu
pro územíobce - MšeckéZehrovice platný od 1 .1"2021
Velikost
nádoby

četnost
odvozů

litrů 1 x týdně
litrů 1x14dnů
litrů 1 x měsíčně
litrů kombinovanÝ
240litrú 1 x tÝdně
240 litrů 1x14dnů
PE pytel
komunál 1 kus
PE pytel
- třídění í kus
120
120
í 20
í 20

počet
svozů

cena
celkem
nádoba

vlastní

52
26
12
40
52
26

cena celkem za rok
Pronájem
nádoby za rok včetně pronájmu

2 500,-

130,-

2 000,-

t30,-

1300,23oo,-

L3o,130,25o,25o,-

3 800,-

23oo,-

2630,2I3o,L 43o,2.430,4.050,_
2 550,_

7O;
5r_

Roční

Chatové poplatek za
osadv
nemovitost

600,-

Méně využívanévelikosti popelnic,
které je možnost objednat.
60
60
60

litrů - lx týdně - 1.700o- Kč
litrů - lx 14 dnů - 1.150,- Kč
litrů - kombinovaný - 1.400,- Kč

80
80
80

litrů - lx týdně - 2.000o- Kč
litrů - l,x 14dnů - 1.300,- Kč
litrů - kombinovaný - 1.700,- Kč
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starostka obce možnost zastupitelům i přítomným občanůmsdělit své
stanovisko.
Nóvrh usnesení:
Zastupitelstvo obce MšeckéŽehrovice schvaluje Obecně závaznou vyhlúškuobce MšeckéŽehrovice č.
2/2020, kterou se mění a doplňuje vyhldška č.1/2012 o poplatku za komunální odpad.
Výsledek hlasovúní: pío 7
proti 0
0
zdržel
Usnesení č. 6 bylo schváleno

1. Před hlasováním dala

se

Rozhodnutí zastupitelstva obce - náiemné obecního bytu po dobu nemožnosti wtápění
Předsedající seznámllaZO s řešením nemožnosti vytápění obecního bytu. Z důvodu instalace nového kotle
a nemožnosti r,ytápění obecního bytu v přízemí budovy Obecního úřadu, rozhodlo zastupitelstvo obce o
odpuštěnínájemného zbytupo dobu dvou měsíců.Výše nájemného činí5.000,- Kě zaměsíc. Zastupitelstvo
obce sepsalo o výše uvedeném protokol, kteý zastupitelstvo obce svým podpisem stvrdilo.
Před hlasováním ďala starostka obce možnost zastupitelům i přítomným občanůmsdělit své stanovisko.
Núvrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Mšecké Žehrovice schvaluje odpuštění nájemného z obecního bytu v ďélce trvúní2
měsíců. ,,Pronajímatel" Obec MšeckéŽehrovice, vrátí ,,nájemci" čtístkuve výši 10.000,- Kč.
8)

Yýsledek hlasovúní: pro
Usnesení č. 7 bylo schvdleno

proti

0

zdržel

se

0

9) Rozpočtovéopatřeníč.|7, č. 18 a t9l2020.
Paní starostka seznámila zastupitelstvo obce s rozpočtovým opatřením ě. 17, č. 18 a 1912020. Rozpočtové
opatření č.I7 a 18 bere ZO navědomí. Rozpočtová opatření jsou zastupitelům po schválení starostkou obce
odesílána účetníobce emailem.
Núvrh usnesení:
Zastupitelstvo obce MšeckéŽehrovice bere na vědomí rozpočtovúopatření č. 17, č. 18 a 19/2020
pío 7
Výsledek hlasovdní:
proti 0
0
zdržel se
Usnesení č. 8 bylo schváleno
10)

DISKUSE

.
.

.

Paní Suchá se dotázala na cenu kotle pro budovu OÚ. Starostka obce odpověděla, že cena kotle je
360.000,-. Vybíráno bylo ze dvou cenových nabídek, které byly téměř totožné.Kotel je oproti
původnímusilnější.
Pan Suchý zkonstatova|, že ho mrzi, že s prodlotňenim vodovodního řádu a realízacívodovodní
přípojky k p. Stieberové u obce nepochodí. Starostka obce odůvodnila zamítnuti realizace
vodovodního řádu vysokou částkou, kterou obec nemá pto realizaci k dispozici. Také potvrdila, že
obec pro paní Stiebrovou zajistí dováženípitné i užitkovévody. Paní Stiebrová ale není spokojená
s kvalitou vody, kterou dováží SDH MŽ v cistemě. Obec tedy zajistínádrže a bude se problémem
ďále zaobírat. Příbuzná paní Stieberové - jedná o možnosti realizace vodovodní přípojky a dotéaala
se emailem na příspěvek obce na tuto realizaci. O příspěvku (daru), na zřizení vodovodní přípojky
rozhodne zastupitelstvo na příštímveřej ném zasedéní zastupitelstva.
Paní Suchá připomněla, že stále není hotoý poklop na kanálu, kter/ je rozbitý, poblížjejich domu
a upozornila, že je místo nebezpečné.Místostarosta obce poděkoval za pŤipomenutí s příslibem
dořešení co nejdříve.
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11)

usNEsENÍ

a

zÁrňn

Usnesení přijímalo zastupitelstvo obce ihned po projednání předmětného bodu. Soupis všech usnesení z
dnešního zasedání zastupitelstva vedených pod čísly1 až8jsou součástízápisu.
Na závěr starostka obce jménem zastupitelstva obce poděkovala za účastna zasedání a zasedárú
zastupitelstva v 18:37 hodin ukončila.

PříIohy zápisu:
příloha č. ]
Příloha č. 2
Příloha č. 3
Příloha č. 4

prezenčnílistina zo
prezenčnílisíina občanů

1

]Ýávrh sířednědobého výhledu rozpočtu obce za období 202
2023
Návrh rozpočtu obce Mšecké Žehrovice za období 202I - 2023

Zápis byl vyhotoven dne: 28.12.2020

Zapisovatel:

Mgr. Pavlína Skleničková

Ověřovatelé zápisu:

zdeněk Janoušek

-l (

JrŇ
\

,l

U/
tí

Miroslav Šteret

starostka obce:

Romana Metelková
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Příloha č. 1
Obecní úřad MšeckéŽeb ovice
MšeckéŽehrovice čp.77
presenčnílistina

pRESENČttÍLIsTINa ČrENŮ zAsTupITELsTvA
VEŘEJNÉHo ZASEDÁNÍ ze dne 21. 12.2020

Romana Metelková

zdeněk Janoušek
Ivana Durdová

0ůo/^o

Iveta Bláhová

Pavlína Skleničková
František Náprstek

Miroslav Štáťek

1-/
/'("
Shgc
í*lše*kéŽehr,*vice

Příloha č. 2
obecní úřad MšeckéŽebrovice
MšeckéŽekrovice čp.77
presenčnílistina občanů

zÁprs črrprNĚ

PRESENČXÍLISTINA OBČANŮ
VEŘEJNÉ zesEnÁxÍ konané dne 21. 12.2020

