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Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce MšeckéŽehrovice
konaného dne 6.6.2022 v Lodenici
Zaháiení zasedání zastupitelstva:
Zasedání zastupitelstva obce MšeckéŽeltovice (dále ,,zastupitelstvo", ZO) bylo zahájeno v 19:00 hodin
starostkou obce pí. Romanou Metelkovou (dále ,,předsedající'').
1)

Předsedající veřejného zasedáni konstatovala, že zasedáníbylo řádně svoláno. Informace podle §93 odst.l
Zákona o obcích byla na úřední desce OÚ MšeckéŽehrovice zveřejněna v souladu só zákonem po dobu
nejméně 7 dni, a to od 30.5.2022 do 6.6.2022,
Souěasně byla pozvánka zveřejněna i na,,elektronické uřední desce" na webových stránkách obce.

Předsedající dále konstatovala, že z celkového počtu 7 zastupitelů, podle prezenčnílistiny přítomných členů
(PřÍloha č.1), je přítomno 6 členůZO. DnešníYZ ZOje usnášeníschopné(v souladu s
§92 odst.3 zákona o
obcích).
Předsedající dále sdělila, že veřejné zasedání z minulého zasedánízastupitelstva bylo řádně ověřeno určenými
ověřovateli a nebyly proti němu vzneseny žádnénámit§. Usnesení jsou řádně plněna. Zapis ze zasedání
zastupitelstva konaného 7.3.2022 předložila předsedající účastníkům
zasedáník nahlédnutí.Předložený zápis
je dostupný k nahlédnutí také na webových stránkách obce, kde budou dostupné i všechny dalšízápisy ze
zasedání.

Dále Předsedající informovala, že bude ze zasedání zastupitelstva pořízen auďiozáznaín, a to z důvodu co

nejPřesnějŠÍho r,ypracovánízápisuze zasedání. Nikdo neměl žádnépřipomínky,proto bylo zapnut o zálznanové

zaŤízeni.

Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu:
Zapisov atelem dne šníhozasedání byla navt žena M g r. Pavtín a S klen ičková.
Ověřovateli zátpisu byli navrženi pan Zdeněk Janoušek apaní Ivana Durdová.
Před hlasováním dalapředsedající možnost zastupitelům i přítomným občanůmsdělit své stanovisko.
2)

Núvrh usnesení:
Zastupitelstvo obce MšeckéŽehrovice určuje zapisovatelem Mgr. Pavlínu Skleničkovol,t, ověřovateli zápisu
pano Zdeňka Janouška a paní Ivanu Durdovou.
Výsledek hlasování:
pro 6
proti 0
0
zdržel se
Usnesení č. I bylo schváleno
3) Schválení programu:
Předsedaj íc í seznámila přítomné s návrhem programu.

PROGRAM:

1)

ZAHÁJENÍ

2,) voLBA zApIsovATELE A

ovĚŘovATELů zÁprsu

3) SCHVÁLENÍ PROGRAMUZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
4)
5)

SchváIení závěrečného účtuobce za rok2021

Schválení účetnízávérky za rok2021
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6) Zpráva o inventarizaci majetku za rok2021
7) Výročnízpráva v poskytování informacízarok2021,
8) Dohoda o provedenípráce
9) Stanovení počtu členůzastupitelstva obce pro nové volební období
10) Dodatek ke Smlouvě o dílo na ,,Opravu fasády a opatření proti zemní vlhkosti obecního úřadu
v Mšeckých Žehrovicích". Dodatek se fýká prodloužení data ukončenírealizace projektu.

11) Aktualizace plánu íinancováníobnovy vodovodů a kanalizace
12) Rozpočtová opatření- projednání a schválení
13) DISKUSE
14) usNEsENÍ a zÁvĚn
Před hlasováním dalapředsedající možnost zastupitelům i přítomným občanůmsdělit své stanovisko.
Núvrh usnesení:
Zastupitelstvo obce MšeckéŽehrovice schvaluje program veřejného zasedání:
Výsledek hlasovdní:
pro 6
proti 0
zdržel se
Usnesení č. 2 bylo schváleno

0

4) Schválení návrhu závěrečného účtuobce za rok 2021
Předsedající předložila ZO podklady o plnění rozpočtu obce v plném členěnípodle rozpočtové skladby a
dalšíchťrnančníchoperacích. Dále předložilaZprávu o přezkumu hospodaření obce zarok202I, ze zprávy
vyplývá, že nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Závěr hodnocení - ZO uzavírá projednéníZávérečného
účtu
obce zarok2}2l souhlasem bezýfuad.
Návrh závěrečného účtuhospodaření obce za rck 202l byl v souladu se zákonem lyvěšen na všech §pech
úředních desek obecního uřadu po dobu nejméně 15 dní a to od 12. 5.2022 do 6. 6. 2022.
Před hlasováním da|apředsedající možnost zastupitelům i přítomným občanůmsdělit své stanovisko.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce MšeckéŽehrovice schvaluje ,,Závěrečný účetobce Mšecké žehrovice za rok 2021
souhlasem bez výhrad."
Výsledek hlasovúní: pro
Usnesení č. 3 bylo schvúleno

6

proti

0

zďržel se

0

Předsedající předkládá v}sledky účetnízávěrky za rok 202L Účetnízávěrka byla sestavena k rozvahovému
dni 31 . 12.202I. Zastupitelstvu obce byly předloženy podklady k projednání účetnízávěrky které obsahovaly:
Návrh závěrečnéhoúčtuza rok 202I, kteý obsahuje komentáŤ, Yýkaz pro hodnocení plnění rozpočtu
územních samosprávných celků (Fin 2-12M), Rozvahu,Yýkazzisku a ztráty,Přílohu, Rozpočtové hospodaření
- detailně, Daňové příjmy, Plnění rozpočtových příjmůa výdajů dle paragrafu, Příjmy a výdaje dle účeloých
znaki, Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 202I,Inverúarizačnízprávu za rok 202I a
Ročnízptávu o finančníkontrole za rok 202I . Po seznámení s předlo ženými wýkazry
a zprávamí
zastupitelstvo obce shledalo, že úěetni závérka za rok 2021 poskytuje věrný a poctivý obraz předmětu
účetnictvía finančnísituace účetníjednotky. Na základé tohoto zjištění, zastupitelstvo obce sepsalo,,Protokol
o schválení účetnízávěrky za rok202l."
Před hlasováním dalapředsedající možnost zastupitelům i přítomným občanůmsdělit své stanovisko.
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Nóvrh usnesení:
Zastupitelstvo obce MšeckéŽehrovice schvaluje,,Účetní zúvěrku obce MšeckéŽehrovice, §estavenou ke dni

3l.

12. 202l.*
Výsledek
pro
Usnesení č. 4 bylo schvúleno

hlasovúní:

proti 0

zdržel

se

0

Zpráva o inventarizaci obecního maietku za rok 2021
Předsedající YZ předložila ZO k projednaní a schválení ,,Zprávu o inventarizaci obecního majetku za rok
2021.* Inventarizace proběhla v termínu od 19.í2.2021 do 27.I.2022 se stavem k3I. 12. 202I. Proškolení
inventarizačníkomise bylo provedeno 18.12.202I.Inventurní komise pracovala ve složení: předseda komise
Zdeněk Janoušek, ělenové komise pí. Naďa Hamouzová ap. Miroslav Štaret.Dokladová inventurní komise
pracovala ve složeníZdenékJanoušek aNaděžda Hamouzová. Při provedení ffzických a dokladových inventur
nebyl zjištěn inventurní rozďíL Inventarizačnízptáva byla vypracována dne 25.I.2022. Součástí inventumích
soupisů jsou protokoly o vyřazení majetku.
Před hlasováním dalapředsedající možnost zastupitelům i přítomným občanůmsdělit své stanovisko.
Núvrh usnesení:
Zastupitelstvo obce MšeckéŽehrovice schvaluje Zprávu o inventarizaci obecního majetku za rok 2021.
Výsledek hlasování:
pro 6
proti 0
0
zdržel
Usnesení č. 5 bylo schváleno
§)

se

VÝročnízpráva v poskvtování informací za rok 2021
Předsedaj íc í Y Z pŤedložila a seznámila ZO s Yýročnízprávou v poskytování informa cí za rok 202l dle
zákona č. 10611999 Sb. Předsedqící seznámila přítomné s Výročnízprávou. V roce 2021 obdržela obec
žádost o informacinazákladě zákona 106/1999 Sb.
7)

1

Před hlasovánim dala předsedající možnost zastupitelům i přítomným občanůmsdělit své stanovisko.

Núvrh usnesení:
Zastupitelstvo obce MšeckéŽehrovice schvaluje ,,Výročnízprúvu v oblasti poskytování informací za rok
202l*.
Výsledek hlasovdní:
proti 0
0
zdržel
Usnesení č. 6 bylo schváleno

pro 6

se

8) Dohoda o provedení práce

Předsedajícíseznámila ZO s,,Dohodou o provedení práceoo. Předmětem dohody je ročníodměna zastupitelce
obce pí. Ivaně Durdové. Ročníodměna se vyplácí zazajišťování darů jubilantům v obci Lodenice. Odměna je
vyplácena ve výši 1500,- Kč za rok.
Před hlasováním dala předsedající možnost zastupitelům i přítomným občanůmsdělit své stanovisko.

Núvrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Mšecké Žehrovice schvaluje p. Ivaně Durďové ročníoďměnu za zajišt'ování darů
jubilantŮm v obci Lodenice. Oďměna je vyplúcena ve výši 1500,- Kč/rok na základě dohody o proveďení
práce.
Yýsledek hlasovúní: pro
proti 0
l
zdržel se
Usnesení č. 7 bylo schvdleno
9) stanovení počtu členůzastupitelstva obce na dalšívolební období
PředsedajícíYZ seznátmílaZO s návrhem na stanovení počtu členůzastupitelstva obce na dalšívolební období.
Volby do zastupitelstev obcí se budou konat 23 a24. září2022. Počet navrhovaných zastupitelů zůstává stejný
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jako v předchozím volebním období - 7 volených členůzastupitelstva.
Před hlasováním dala předsedající možnost zastupitelům i přítomným občanůmsdělit své stanovisko.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce MšeckéŽehrovice schvaluje stanovení počtu členůzastupitelstva obce na nové volební
období. Počet volených členŮ zastupitelstva obce je stanoven na 7.
Výsledek hlasovdní:
Usnesení č. 8 bylo schváleno

pro

6

proti

0

zdržel

se

0

louvě o dílo na
í nroti zemní vlh
MšeckÝch zehrovicíchoo. Dodatek se tvká prodloužení data ukončenírealizace proiektu.
Předsedající YZ seznámila zastupitelstvo obce s dodatkem ke Smlouvě o dílo mezi obcí a společností
FIMOREK s.r.o.. Dodatek se |ýká prodloužení data ukončenírealizace projektu. Termín ukončeníse
prodlužuje do31.7.2022. Důvodem je časovéplnění stanovené poskytovatelem dotace (Ministerstvo pro místní
rozvoj). Časovéplnění bylo 8 měsíců od předání staveniště. Staveniště se dle podmínek dotace předalo 9 měsíc
v roce 202I. Časovéplnění se stalo nemožným z důvodu nemožnosti v zimních měsících opravovat fasádu.
Dalšímdůvodem jsou v současnédobě i problémy s dodávkami materiálu. Celkově se čelína stavbách
rostoucím potížímpro nedostatek surovin a pro zvyšujícíse ceny.
Před hlasováním dalapředsedající možnost zastupitelům i přítomným občanůmsdělit své stanovisko.

Núvrh usnesení:
Zastupitelstvo obce MšeckéŽehrovice schvaluje Dodatek ke Smlouvě o dílo na ,,Opravu fasúďy a opatření
proti zemní vlhkosti obecního úřadu v Mšeckých Žehrovicích". Dodatek se týkú prodlouženídata ukončení
realizace projektu. Termín ukončenírealizace akce se prodlužaje do 31. 7. 2022. Zastupitelstvo obce ukládú
starostce obce dodatek vypracovat a se společnostíFIMOREK stavební a obchodní spol. s.r.o. uzavřít.
Výsledek hlasování:
pro 6
proti 0
0
zdržel se
Usnesení č. 9 bylo schvdleno

Aktualizace plánu financování obnow vodovodů a kanalizace
PředsedajícíYZ seznámila zastupitelstvo obce s plánem obnovy vodovodů akanalizací. Obnovou je pro tento
účelmyšlena nová část kanalizace y Lodenici, kterou lze vymezit samostatnou položkou uvedenou ve
vybraných údajíchmajetkové evidence. Zpraktické zkušenosti je doba životnosti vodovodů akanalizací cca
100 let. Vodovody vybudované v roce 1900 jsou stále plně funkční.V současnédobě se používajíkvalitnější
materiály a jejich životnost se předpokládá podstatně delší.Při životnosti majetku je tedy uvažováno během
cca 100let s nuloým opotřebením.
11)

Před hlasováním dala předsedající možnost zastupitelům i přítomným občanůmsdělit své stanovisko.

Ndvrh usnesení:
Zastupitelstvo obce MšeckéŽehrovice schvaluje aktualizaci plánuJinancování obnovy vodovodŮ a
kanalizací.

pro
Výsledek hlasovdní:
Usnesení č. 10 bylo schvdleno

6

proti 0

zdržel

se

0

12) Rozpočtovéopatření č.2o č.3 a č.412022.
Předsedající seznétmila zastupitelstvo obce s rozpočtoým opatřením č.2 a č.312022. Rozpočtové opatŤení č.2
ač.3l2022bere ZO na vědomí. Rozpočtová opatření jsou zastupitelům po schválení starostkou obce odesílána
účetníobce emailem.
Před hlasováním dalapředsedající možnost zastupitelům i přítomným občanůmsdělit své stanovisko.
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Núvrh usnesení:
Zastupitelstvo obce MšeckéŽehrovice bere na věďomí rozpočtovúopatření č. 2, č. 3 a č. 4/2022
Výsledek hlasování:
pro 6
proti 0
0
zdržel se
Usnesení č. 11 bylo schvúleno
13))

DISKUSE

Pan Lukavský se optal, jak zastupitelstvo obce pohlížína návrh změny územního plánu pana Háby (společnost
Loukykvět s.r.o.). Starostka obce odpověděla, že návrhna změnu územníhoplánu od pana Háby obec obdržela.
V současné době jsou tyto pozemky vedeny jako Plochy bydlení v rodinných domech - venkovské (BV). Pan
Hába žádá o změnu na Plochy qýroby a skladování, zemědělská qýroba (VZ).Co se ýká zasn:pitelstva obce,
budeme přihlížetk neustále se rozrustající obci, a to z důvodu velkého množstvípozemků vhodných a
schválených územnímplánem obce pro plochy k bydlení. V současnémívemnim plánu obce je dostatečné

množstvínezastavěných ploch určených k zástavbě ařada majitelů těchto pozemků již připravuje územípro
výstavbu. Během několika let se tedy rozrostou naše obce o cca 80 rodinných domů. Jak se k případnému
návrhu vyjádŤi dalšíkompetentní úřady, nedokáže starostka obce odhadnout. Pan Hába v současnédobě
vylňív á pozemky k zemědělskému účelu.

Pan Lukavský se dáIe zeptal, jaká silnice se bude využívatk vybudování dopravní a technické infrastruktury
Zemědělského družstva Hradečno a Čelechovice, které připravují v Lodenici tlzemípro qýstavbu 19 rodinných
domŮ. Paní starostka odpovědéIa, že stavebníci zřídípro tento účeldočasnou cestu po slich pozemcích,ptávé
z důvodu velké zátéže provozu v těchto místech a zátěže na nově vybudované silnice.

Dále se pan Lukavský optal na výši příjmu financí z né/nu obecního lesa. Paní starostka odpověděla, že výše
pronájmu je stanovena smluvně od roku 2013 do rokl2023 a to 15.000,-lrok. Jak se dále bude hospodařit
v našich lesích, bude rozhodovat dalšízastupitelsťvo obce. Volby nového zastupitelstva obce jsou na podzim
tohoto rokls. Zda se bude pokračovat v pronájmu, nebo bude obec spravovat lesy sama? To už je předmětem
roáodování pro dalšízastupitelstva obce.
Pan Bocek se optal, kdo bude dodělávat započatéčištěnístrouhy kolem jeho nemovitosti čp. 11. Paní starostka
odpověděla, že pii čištěnístrouhy došlo kvelkému rozšířenía vsoučasnédobě je tento stav opravdu
nebezpečný. Obec čeká na rozpočet a návrh oslovené společnosti na nutnou úpravu této strouhy, a i vhodná
řešení stávající dešťovékanalizace, která do strouhy Ýéká.
Pan Novák se optal, zda se dá zlepšit údržbazeleně v obci Lodenice. Paní starostka odpovědéla, že v současné
době je problém v množstvízaměstnanců. Obec každý rok v květnu obdržela finančně dotačnípomoc na
údržbuzeleně z ílřadu práce. Letos je jen jeden zaměstnane c z iňadu práce, a to až od června. Zastupitelstvo
obce nechce z finančníchdůvodůnar,yšovat zaměstnance obce na ídržbuzeleně. S neustále rozrustající obcí
to ale do budoucnosti bude nezbytné.

Pan Libotovský poděkoval obci za podporu spolku Sokol Lodenice. Paní starostka také děkuje za příkladnou
činnost spolku ve prospěch občanů.Děkuje za akce pořádané spolkem. Spolkovou činnost považuje starostka
za záklaďní kámen kulturního a venkovského života.
Pan Librcajt se zeptal, jak budou nadále probíhat práce na zptovoznění tlakovékanalizace. Pan místostarosta
mu odpověděI, že osazovat se jímky budou postupně. Ke každému majiteli nemovitosti osobně přijde a
vysvětlí, co je třeba z jeho strany připravit.
Pan Frolík poděkoval zapráci současného zastupitelstva.

Z jeho pohledu
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voliči zvolí takové
zastupitelstvo obce, které bude nadále vzájemně spolupracovat a pracovat ve prospěch obce i občanů.
se souČasným zastupitelstvem obce. Paní starostka poděkovala a pevně věŤí, že na podzim si

14)

USNESENI

a

ZAVER

Usnesení přijímalo ZO ilned po projednání předmětného bodu. Soupis všech přijatých usnesení z dnešního
YZvedených pod čísly1 až l1 jsou součástí zápislt.
Na závěr starostka obce poděkovala zaúěastnazasedáni. které v 18,23 hodin ukončila.

Přílohy zápisu
Příloha č. 1
Příloha č. 2

:

prezenčnílistina zo
prezenčnílistina občanů

Zápis byl vyhotoven dne 12. 6. 2022:

Zapisovatel

Mgr. Pavlína Skleničková

:

Oyěřovatelé zápisu

:
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