obecní úřad MšeckéŽehrovice
MšeckéŽehrovíce č.77
IČ 00244t04
Zápis z veřejného zasedánízastupitelstva obce MšeckéŽehrovice dne 13. 3.2019

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce MšeckéŽehrovice
konaného dne 13. 3. 2019 v Sokolovně v Lodenici čp. 40

1)

Zaháienízasedánízastupitelstva:

Zasedéni zastupitelstva obce MšeckéŽehrovice (dále ,,zastupitelstvo", ZO) bylo zahi$eno
starostkou obce pí. Romanou Metelkovou (dále ,,předsedající").

v

18.00 hodin

Předsedající veřejného zaseďání konstatovala, že zasedaní bylo řádně svoláno. Informace podle §93 odst.l
Zékona o obcích byla na uřední desce OÚ Mšecké Žehrovice zveřejněna v souladu se zákonem po dobu
nejméně 7 dní, ato od 4.3. ďo 13.3.2019.
Současně byla pozvanka zveřejněnai na ,,elektronické uřední desce" na webových stránkách obce.

Předsedající dáIe konstatovala, že z celkového počtu 7 zastllpitelů, podle presenčnílistiny přítomných
členŮ (příloha č.1), je přítomno 7 členůZO. DnešníVZ ZOje usnášeníschopné (v souladu s §92 odst.3
zákonao obcích).
Předsedajíci dáIe sdělila, že veřejné zasedání z minulého zasedání zastupitelstva bylo řádně ověřeno
určenými ověřovateli a nebyly proti němu vzneseny žáďné nrámitky. Usnesení jsou řádně plněna. Zápis ze
zaseďáru zastupitelstva konaného 17. 12.2018 předložila předsedající účastníkům
zasedání knahlédnutí.
Předložený zápis je dostupný k nahlédnutítaké na webových stránkách obce, kde budou všechny další
zápisy ze zasedání dosfupné.
Dále předsedající informuje, že bude ze zasedání zastupitelstvapořízen audio záznam, ato zdůvodu co
nejpřesnějšího vypracování zápísu ze zasedáni. Nikdo neměl žádnépřipomínky, proto bylo zapnuto
záznamové zaíLzení.

2)

Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu:

Zapisovatelem dnešního zasedání navrhuji p. Zdeňka Janouška.
Ověřovateli zápisu navrhuji pí. Ivanu Durdovou a pí. Ivetu Bláhovou
Před hlasovaním dávám možnost zastupitelům i přítomným občanůmsdělit své stanovisko.
Núvrh usnesení:
Zastupitelstvo obce MšeckéŽehrovice určuje zapisovatelem p. Zdeňka Janouška, ověřovateli zúpisu
pí. Ivanu Durdovou a pí. Ivetu Blúhovou.
Výsledek hlasovóní:
pro 7
proti 0
0
zdržel se
Usnesení č. 1 bylo schváleno
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3)

3.

20 19

Schválení programu:

Předsedajíc

i

seznámilapřítomné s návrhem proglamu.

Program VZ:

1)

2)

ZAIďI^IENíYZ

3)

voLBA ZAPISOVATELE A ovĚŘovnrnr,Ů zÁprsu
SCHVÁLENÍ pnocnauu YZ

5)
6)
7)
8)
9)

ÚČprNÍzÁvĚnra za rok20l8

4)

10)
11)
12)
13)

14)

Dotačníprogram vyhlášený obcí MšeckéŽehrovice pro poskytování dotací z rozpočtu obce
MšeckéZehrovice na rok 2019
ZPRÁVA o inventarizaci obecního majetku za rok 2018
V'ÍnOČNÍZrnÁVa projednání v souladu se zákonem č. 1,06ttggg Sb. za rok 2018
Schválení závěrečného účtuobce za rok 2018
Schválení smlouvy o díto na zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby,
zpracování soupisu stavebních pracío zpraeování zadávací dokumentace na stavební práce
dle zákona o zadávání veřejných zakázek- na akci Lodenice kanalizace III. etapa
Projednání a schválení výsledkavýzw k podání nabídlqy na akci - Oprava chodníku v obci
MšeckéZehrovice, podélná část p. č.916, podél č.p.96 a č.p.55.
Smlouva o poskytování služeb - Bezplatná ekologická likvidace olejů
Rozpočtovéopatření č.212019

DISKUSE
usNEsENÍ a zÁvĚn

Před hlasováním ďávétm možnost zastupitelům i přítomn;ým občanůmsdělit své stanovisko.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce MšeckéŽehrovice schvaluje program veřejného zasedóní:

pro
Výsledek hlasovóní:
Usnesení č. 2 bylo schvóleno

7

proti 0

zdržel se

0

4)

Schválení dotačníhoprogramu z rozpočtu obce na rok 2019
Předsedající předložila v souladu se zákonem č. 250l2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtu ,,Dotačníprogram vyhlášený obcí MšeckéŽehrovice pro poskytování dotací z rozpočtu obce
MšeckéŽehrovice na rok 2a19.* Cílem programu je poskýnutí individuálních dotací subjektům
vyvíjejícímveřejně prospěšnou činnost na í.zemíobce Mš. Želtravice a Lodenice. Neinvestiění dotace
poskýuje obec v souladu se schváleným rozpočtem obce. Plánovaný celkový objem finančních
prostředků vyčleněných vrozpočtu obce na dotačníprogram pro rok 2019 je 60. 000,-. Dotace se
poskytují spolkům, provádějícím veřejně prospěšnou činnost na základě jejich vyplněného formulaře
žádosti o poskytnutí dotace. Dotačníprogfam byl vyvěšen od 19. 11. 2018 do 31. I.2019. Na základě
přijatých žádosti schvaluje zastupitelstvo obce dotaci ztozpočtu obce pro spolky Sokol Lodenice a SK
MšeckéŽehrovice ve výši 30. 000,- na rok 20í9.
Před hlasováním dávám možnost zastupitelům i přítomn;ým občanůmsdělit své stanovisko.
Núvrh usnesení:
a) Zastupitelstvo obce MšeckéZehrovice schvaluje dotačníprogram obce MšeckéZehrovice
pro poskytování dotací z rozpočtu obce na rok 2019.
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b) ZO MŠeckéŽehrovice schvaluje žádost o dotaci na rok 2019 na činnost spolku Sokol

c)

Lodenice ve výši 30. 000,- a ukládá starostce obce lypracovat ,,Smlouvu o poskytnutí dotace
z rozpočtu obce MšeckéŽehrovice" a tuto smlouvu uzavřít.
?O MŠeckéŽehrovice schvaluje žádost o dotaci na rok 2019 na činnost spolku SK Mšecké
Zehrovice ve výši 30. 000,- a ukládá starostce obce vypracovat ooSmlouvu o poskytnutí dotace
z rozpočtu obce MšeckéŽehrovice" a tuto smlouvu uzavřít.

hlasování: pro 7

Výsledek
Usnesení č. 3 bylo schvúleno

proti

0

zdržel

se

0

5) Zpráva o inventarizaci obecního maietku za rok 2018
PředsedajícíYZpíedložíIaZOkprojednání a schválení,,Zprávl o inventarizaci obecního majetku zarok
2018.* Inventarizace proběhla vtermínu od 1. 12.2018 do 31. I.2019 se stavem k31. 12.2018.
Proškoleníinventarizační komise bylo provedeno 30. 11.2018. Inventurní komise pracovalave složení:
předseda komise Zdeněk Janoušek, členovékomise pí. Naďa Hamouzová a p. Petr Mansfeld. Dokladová
inventumí komise pracovala ve složeníZdeněk Janoušek a Naděžda Hamouzová. Při provedení Szických
a dokladových inventur nebyl zjištěn inventurní rozdíI. Inventarizační zpráva byla vypracována dne 16. 1.

2019. Součástí inventurních soupisů jsou protokoly o vt'azení majetku.

Núvrh usnesení:
Zastupitelstvo obce MšeckéŽehrovice schvaluje Zprúvu o inventarizaci obecního majetku za rok 2018,
Výsledek hlasování:
pro
Usnesení č. 4 bylo schváleno

7

proti 0

zdržel

se

0

VA nro
Předsedající YZ předložíIaZO k projednání ,,V}ročnízprávu v souladu se zákonem č. 10611999 Sb. za
rok 2018." V}ročnízpráva bude vyvěšena na všech typech uředních desek OÚ VtšeckéŽeltovice
v souladu se zákonem po dobu nejméně 15 dní a to od 14.3.2019 do 28. 3.2019.
Předsedaj ícíseznámila přítomné s,,Výročnízpráv ou za rck 20 18.*
Před hlasovénim ďávám možnost zastupitelům i přítomqým občanůmsdělit své stanovisko.

Náwh usnesení:
Zastupitelstvo obce Mšecké Žehrovice schvaluje ,,Výročnízprávu obce Mšecké Žehrovice v souladu se
zdkonem č. 106/1999Sb., za rok 2018.ó'
Výsledek hlasování:
pro
Usnesení č. 5 bylo schvóleno

n

ÚčnrxÍ zÁvĚnr.q,za

7

proti

0

zdržel

se

0

zots
Předsedající předkládá qýsledky účetnízávěrky za rok 2018. Úeetni závěrka byla sestavena
krozvahovému dni 31. 12.2018. Zastupitelstvu obce byly předložety podklady kprojednrání účetní
závérky které obsahovaly: Návrh závěreěného účtuza rok 2018, ktery obsahuje komentář,Yýkaz pro
rot(

hodnocení plnění rozpočtu územníchsamosprávných celků (Fin2-12M), Rozvahu,Yýkaz zisku a ztráty,
Přílohu, Rozpočtovéhospodaření * detailně, Daňové příjmy, Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle
paragtafŮ,, Příjmy avýďaje dle účelovýchznaků, Zprávuo výsledku přezkoumání hospodaření obce zarok
2018,Inventaňzačnízprávu za rck 2018 a Ročnízprávu o finančníkontrole za rck 2018. Po seznámení
Stránka

3

obecní úřad MšeckéŽehrovice
MšeckéŽehrovice ě.77
IČ :00244104
Zápis z veřejného zaseďání zastupitelstva obce MšeckéŽehrovice dne 13. 3.2019
s předloženými výkazy a zprávami zastupitelstvo obce shledalo, že úěetnl závérka za rok 2018 poskýuje
věrný a poctivý obtaz předmětu účetnictvía finančnísituace účetníjednotky. Na zakladě tohoto zjištění,
zastupitelstvo obce sepsalo ,rProtokol o schválení účetnízávérlry za rok2018.*
Před hlasovénímdávám možnost zastupitelům i přítomn;ým občanůmsdělit své stanovisko.
,

Ndvrh usnesení:
Zastupitelstvo obce MšeckéŽehrovice schvaluje ,,Účefuí závěrku obce MšeckéŽehrovice, sestavenou
ke dni 31. 12. 2018.*
Výsledek hlasovúní: pro
Usnesení č. 6 bylo schváleno

proti

0

zdržel se

Předsedající předložila ZO podklady o plnění rozpočtu obce v plném členěnípodle rozpočtovéskladby a
dalších finančníchoperacích. Dále předložila Zprávu o přezkumu hospodaření obce za rok 2018, ze
zprávy vyplývá, že nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Závěr hodnocení - ZO uzavírá projednání
Závérečnéhoúčtuobce zarok 2018 souhlasem bez výhrad.
Návrh závérečnéhoúčtuhospodaření obce za rok 2018 byl v souladu se zákonem vyvěšen na všech
typech úředních desek obecního uřadu po dobu nejméně 15 dní a to od 22.2.2019 do t3.3.2019.
Před hlasovánim dávám možnost zastupitelům i přítomn;ým občanůmsdělit své stanovisko.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce MšeckéŽehrovice schvaluje ,,Závěrečný účetobce MšeckéŽehrovice za rok 2018
souhlasem bez výhrad."
Výsledek hlasovdní:
pro
Usnesení č. 7 bylo schvúleno

proti 0

zd,ržel

se

0

9)

Smlouva o dílo mezi obcí Mš. Žehrovice a inženÝrskou společnostíPROVOD.
Předsedající předložila zastupitelstvu obce cenovou nabídku společnosti PROVOD inženýrská společnost
s.r.o. na akci ,,MšeckéŽetlrovice - kanalizace III. etapa" Předmětem nabídky jsou projektové a
inženýrskéčinnosti na qýše uvedenou akci; Zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby,
zptacování soupisu stavebních ptací, dodávek a služeb s ýkazem qiměr pro výběr zhotovitele stavby,
zpracování kontrolního rozpočtu, zpracování zadávací dokumentace na stavební práce a spolupráce při
zajištěnítechnického a ekonomického poradenství při výběru zhotovitele stavby. Nabídková cena za
provedení díla dle předmětu plnění je 286 770,00 Kč včetně DPH.
Před hlasovárum dávám možnost zastupitelům i přítomným občanůmsdělit své stanovisko.
Pan Lukavský vznesl ďotaz, zda nebude problém s napojením lodenické kanalizace na ČOV v Novém
Strašecí. Paní starostka odpovědéla, že stanovisko (povolení) k napojení nakanalizaci - místníčásti
Lodenice dokanalízačnísítě Města Nové Strašecíobec obdržela. Souhlasné stanovisko k napojení vydaly
Technické služby Nové Strašecí,s.r.o. jako provozovatelkanalizačnísítě a ČOV v majetku města
v Novém Strašecí.Zastupitelka obce paní Blahová ještě správně podotkla, žebez souhlasného stanoviska
s připojením do stávajícísplaškové kanalizace v Novém Strašecí,by obec dotaci nakanalizaci v Lodenici
neobdržela.
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Dále se pan Lukavský zeptal, je-li možnépo zpťacování projektové dokumentace pro provádění stavby,
projekt na lodenickou kanalizaci na stránkách obce zveřejnit.
Starostka si myslí, že s tím problém nebude a projekt se zveřejní.
Paní starostka uvedla, že po předaní projektové dokumentace pro provádění stavby zhotovitelem bude tato
zveřejněna v PDF formátu na stráŇách obce.

Núvrh usnesení:
Zastupitelstvo obce MšeckéŽehrovice schvaluje Smlouvu o díIo mezi obcí MšeckéŽehrovice a
spoleČnostíPROVOD inženýrskúspolečnost, s.F.o.,IČ: 250 238 29. Smlouva o dílo zajšťujezpracovúní
projektové dokumentace pro provúďění stavby až po zajištěníorganizace uýběrového řízení na
zhotovitele stavby. Zastupitelstvo obce ukltídá starostce obce tuto smlouvu uzavřít.
Výsledek hlasovdní:
pro
Usnesení č. 8 bylo schvúleno

7

proti 0

zdržel 0

10) Smlouva o dílo na akci..Oprava chodníku v obci MšeckéŽehrovice. podélná část p. č.9/6.
podél č. p.27" č. p. 96 a č. p. 55.
Obec MšeckéŽeluovice dne 22.2.2019 poda|avýzvuk podání nabídky na akci ,,Oprava chodníku v obci
Mšecké Žehrovice, podétná část p. ě. 916, podél č. p.27, č. p.96 a č. p. 55." Předmětem plnění veřejné
zakénky je oprava chodníku v obci MšeckéŽeluovtce. Jedná se o odstranění stávajícíhochodníku z
betonové dlažby včetně betonových obrub, provedení qýkopových prací na plánovanou nivelitu chodníku,
nové podkladové vrstvy, kladení zátmkové dIažby, osazeni chodníkových a silničníchobrubníků. Odříznutí
nerovných okrajŮ stávajícího živičnéhokrytu vozovky (vzniklé po demontáži stávajících obrubníků)
vČetně položenínové asfaltobetonové vrstvy až k novým obrubníkům.Těsnění spár asfaltovou zálivkou
s ochranným posypem. Yýzvu k podání nabídky se situací akce, smlouvou o dílo a položkovým
rozpoČtem stavby, obdržely celkem 4 firmy. Hodnotícím kritériem byla nejnižšínabídková cena. Obec
obdržela 3 nabídky na výše zmiňovanou akci. Nejnižšínabídku 393 953,- Kč podal p. Tomáš Suchý.
Před hlasovámím dávám možnost zastupitelům i přítomným občanůmsdělit své stanovisko.
Pan Bačkovský vznesl dotaz, zdaby bylo možnéinformovat občany o připravovaných stavebních akcích
na stránkách obce. Důvodem je informovanost občanů,a to i těch kterých se před jejich domem akce
přímo týká.
Paní starostka odpovědéla, že všechny občany před jejichž domem se bude chodník opravovat, pozvala
na informačníschůzku na obecní iňad a s celou akcí je seznámila. Situačníplanek s ,,opravou chodníku"
nemá paní starostka po podpisu smlouly s vítěznou firmou akce, problém na stranky obce vyvěsit.
Dále se pan Bačkovský zeptal, zda je součástíopravy i instalace chráničky na kabel veřejného osvětlení.
Paní starostka odpově děla, že s chráničkou na kabel j e počítano.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce MšeckéŽehrovice schvaluje uýběr zhotovitele akce p. TomúšeSuchého, IČ:
74249274 na akci ,,OprAva chodníku v obci MšeckéŽehrovice, podélnúčóst p. č. 9/6, podél č. p. 27, č,
p, 96 a č. p. 55," Zastupitelsno obce uklddá starostce obce smlouvu o dílo s p. Suchým uzavřít.
Výsledek hlasovdní:
pro
Usnesení č. 9 bylo schváleno

7

proti
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11) smlouva o poskvtnutí služeb - Bezplatná ekologická likvidace odpadů
Firma Černohlávek OIL v zastoupení majitele f,rrmy p. Libora Černohlávka nabízílikvidaci, svoz a
sběrnou nádobu na likvidaci použitých olejů. Občanémohou přinášet přepálené oleje v PET lahvích na
místo, kde bude sběmá nádoba. Nádoby na olej ďoďává firma zdatma a po naplnění je vyrnění zaprázdné.
Odvoz odpadu bude prováděn lx za měsíc. Tato služba je pro obce poskytovánazdarma.

Před hlasováním dávám možnost zastupitelům i přítomn;ian občanůmsdělit své stanovisko.
Paní starostka informovala o torn. kde budorr sběrné nádoby uložen_v (u současných konte.inerťl na tŤíděný
oclparl,) Paní starosíkažádá občany, aby do nádob vhazovaii opravdu jerr použitý kuchyňský ole.!. Dčkuje
občanůmza využítísběrnýclr nádob k ekologické iikvidaci oieje. Olej v odpaclech tuhne a zanášíprrtrubí.
Voda korrtaminovaná olejem.ie energeticky i íinančněnáročn6 n3 1,yčištění.Kuchyňský aie.| stačíclom;r
slévat do PE"f lahve a uzavřenorr vlrodit do rrádoby na sběr použitého oleje.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Mšecké Žehrovice schvaluje ,,Smlouvu o poskytování služeb na bezplatnou
elologickou likviďaci odpadů." Zastupitelstvo obce ukládá starostce obce smlouvu s ftrmou
Černohlávek OIL, IČ: 165 39 184 v zastoupení majiteleíirmy p. Libora Černohlávka uzavřít.
pro 7
proti 0
0
Výsledek hlasovóní:
zdržel se
Usnesení č. 10 bylo schvúleno

12)

Rozpočtovéopatření č.2/2019
Předsedající seznámila ZO srozpočtovým opatřením č.2l20l9, ve kterém budou převedeny finance ve
\rýši 286 770,00 Kč s DPH z přebytku hospodaření. Finančníprostředky budou použity na akci ,,Lodenice
- kanalízace III. etapa."
Núvrh usnesení:
Zastupitelstvo obce MšeckéŽehrovice schvaluje roryočtovéopatření č. 2/20t9

hlasovóní: pro 7

Výsledek
Usnesení č. I|bylo schváleno

12)

proti 0

DISKUSE

zdržel

se

0

Pan Zázvorka se ohradil proti clrování pana místostarosty Zdeřka Janouška, který se ohlásil při provádění
inventur obce na kontrolu hřiště (které má v současnédobě spolek SK MšeckéZehrovice od obce
vpronájmu.) Nelíbilo se mu chování pana Janouška, který se přišel zeptat na nesrovnalosti kolem faktur
proplacených obcí na materiál použitý na opravu kabin a hřiště v majetku obce. Pan Janoušek měl ..dle
vyjádření pana Zázvorky" zvyšovat hlas a chovat se nepŤiměřeně. Pan Janoušek takovou reakci očekával,
a proto si z návštěvy hřiště pořídil audiozěanam. Audiozáznam pan Janoušek nikde nezveřejňoval (neměl
v úmyslu ho někde prezentovat). Pan Zázvorka souhlasil s puštěnímtohoto záznamu na veřejném
zasedáni.
po záznamu začala kolem kabin a hřiště živá diskuse., .

Paní Mikoláškové se nelíbínepořádek kolem hřiště a kabin.
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Pan Miroslav Loskot dříve rád chodil na brigády na hřišti. V současnédobě se mu ale nelíbí,kam
rekonstrukce hřiště směřuje.

Paní starostka se po určitédobě rozhodla diskusi kolem kabin ukončit a doufa, že se komunikace
mezi obcí a předsedou SK MšeckéŽehrovice (p. Zátzvorkou) zlepší. Ze zánnamu vyplynulo, že pan
Janoušek hlas nezvyšoval a přišel se ,,předem ohlášen" pouze na něco zeptat.

Paní Bláhová (zastupitelka obce) požáda|a p. Zázvorku o informování Obecního úřadu o konáni

kontrolních dnů na stavbě Rekonstrukce hřiště a kabin, pro případnou účastzastupitelŮ.
Navrhla vypracovat dodatek č.1 k Nájemní smlouvě ze dne 22.2.2016 mezi Obcí Mšecké Žehrovice a SK
MšeckéŽehrovice. Dodatek bude obsahovat novou skutečnost. a to stavbu kabin, pan zázvarka s tímto
postupem souhlasí.

vznesl dotaz, zda p. Můller stále děla stavební dozor na stavbě Oprava kostela. P. starostka
odpověděla, že stavba skončila a technický dozor také.
P. Zázvorka

13) usNEsENÍ a zÁvĚn

Usnesení přijímalo zastupitelstvo obce ihned po projednání předmětného bodu. Soupis všech přijatých
usnesení z dnešního zasedání zastupitelstva vedených pod čísly1, až lljsou součástízápisu.
Na závěr starostka obce jménem zastupitelstva obce poděkovala za íčastna zasedání a zasedání
zastupitelstv a v í9 :20 hodin ukončila.

Přílohy zápisu:
příloha č. ]
příloha č. 2

presenčnílistina zo
presenčnílistina občanů

] list

2 listy
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Zápis byl vyhotoven dne: 20. 3. 2019

Zapisovatel:

zdeněk Janoušek

Ověřovatelé zápisu:

Ivana Durdová

@,-rt,"-.!

Iveta Bláhová

starostkg obce:

Romana Metelková
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Romana Metelková

zdeněk Janoušek
Ivana Durdová

Iveta Bláhová

Pavlína Skleničková
František Náprstek

Miroslav Štaret
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