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IČ 00244104

Zapís z veřejného zaseďánízastupitelstva obce MšeckéŽehrovice dne 6. 6.2019

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce MšeckéŽehrovice
konaného dne 6. 6.2019 ve Mšeckých Zehrovicích

1)

Zaháienízasedánízastupitelstva:

Zaseďáni zastupitelstva obce MšeckéŽehrovice (dále ,,zastupitelstvo",
starostkou obce pí. Romanou Metelkovou (dále ,,předsedající").

ZO)bylo zahájeno v 18.00 hodin

Předsedající veřejného zasedáru konstatovala, že zaseďání bylo řádně svoláno. Informace podle §93 odst.l
Zákona o obcích byla na uřední desce OÚ Mšecké Žetuovice zveřejněna v souladu se zákonem po dobu
nejméně 7 dní, ato od 29.5. do 6. 6. 2019.
Současně byla pozvánka zveřejněnaina,,elektronické uřední desce" na webových stránkách obce.

Předsedající dáIe konstatovala, že z celkového počtu 7 zasblpitelů, podle presenčnílistiny přítomných
členů(příloha č.1), je přítomno 7 členůZO. DnešníYZ ZO je usnášeníschopné (v souladu s §92 odst.3
zákona o obcích).

Předsedajíci dále sdělila, že veřejné zasedáru z minulého zasedáni zastupitelstva bylo řádně ověřeno
určenými ověřovateli a nebyly proti němu vzneseny žádnénámitky. Usnesení jsou řádně plněna. Zápis ze
zasedártt zastupitelstva konaného 13. 3. 2019 předložila předsedající účastníkůmzasedáru knahlédnutí.
Předložený zápis je dostupný k nahlédnutí také na webových striánkách obce, kde budou všechny dalŠÍ
zápisy ze zasedétnídostupné.
Dále předsedající informuje, že bude ze zasedáni zastupitelstvapoíízen audio zátznam, ato z dŮvodu co
nejpřesnějšího vypracování zápisu ze zasedání. Nikdo neměl žádnépřipomínky, proto bylo zapnuto
zéanamové zařízeni.

2)

Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu:

Zapisovatelem dnešního zasedání navrhuji p. Zdeňka Janouška.
Ověřovateli zápisu navrhuji p. Miroslava Štáíkaa p. Františka Náprstka
Před hlasováním dávám možnost zastupitelům i přítomnlým občanůmsdělit své stanovisko.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce MšeckéŽehrovice určuje zapisovatelem p. Zdeňka Janouška, ověřovateli ztipisu
p. Miroslava Stáíka a p. Františka Náprstka
0
proti 0
pro 7
zdržel se
Výsledek hlasování:
Usnesení č. 1 bylo schváleno
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3)

6.20í9

Schválení programu:

Předsedající seznámila přítomné s návrhem programu.

ProgramYZ:

1. ZAHÁJENÍ
2. VOLBA ZAPISOVATELE
3. PROGRAMYZ

A ovĚŘovlrElŮ ZÁPISU

l.

ZÁVLÉRPRODEJE POZEMKU parcelní čislo204t6 v k ú. MšeckéŽehrovice
5. Návrh NÁ.rnUrNÍ SVII.OUVY mezi obcí M. Žehrovice a Ředitelstvím silnic a dálnic.
Zábor pozemků p. č. 703t77 a p. č. 703182 v k. ú. MšeckéŽehrovice při realizaci akce ,,D6
Nové Strašecí- Řevničov"
6. Návrh rVÁ.rnVrNÍ SVII,OUVY o pronájmu pozemku o celkové výměře 20. 158 m2, p. č.
446ll, 447,44811, 45112 v k. ú. MšeckéZehrovice.
7. Rozpočtová opatření č. 3 a 412019
8. DISKUSE
9. USNESENÍ
10.

ZÁVĚR

Předsedající navrhla vyřadit z progíamu bod č. 6, kteý navrhuje pronájem rybníka Marek a jeho
přilehlých pozemků. Vyschlý rybník zarostl plevelem. Pozemky v majetku pana Ing. Zubka jsou
dlouhodobě neudržovanéa zanedbané. Zastupitelstvo obce dnes nebude schvalovat smlouvu o nájmu a
pokusí se vyřešit tuto situaci setkáním s vlastníkem pozemku. Zastupitelstvo obce upozorní majitele na
zékonné povinnosti neudržovaných pozemků apožádá o nápravu.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce vyřazuje z programu veřejného zasedání bod č. 6:
pro 7
Výsledek hlasování:
proti 0
0
zdržel se
Usnesení č. 2 bylo schvóleno

Zastupitel František Náprstek navrhuje zaŤadit do programu bod

o

pověření kontrolního ýboru

prověřením stavu dodělávek na kostele (mříže, tašky, hřebenáče, oplechování.)
Předsedající nawhuje prověření vad a nedodělků na kostele prověřit až po jejich odstranění. Na zrákladě
prohlídky provedeného díla \ze konstatovat, že dílo vykazuje vady a nedodělky. Jejich přesná specifikace
je uvedena v protokolu o předaní díla (výměna okapového žlabu okolo celé apsidy, přeložení tašek nad
obloukovými segmenty apsidy, zakytí hřebene od věžičkyk apsidě, oprava fasády po odstranění kotev
lešení).
Starostka obce žádá po firmě (která je v současnédobě nečinná) přesný termín odstranění vad a
nedodělků.
Po opravě a odstranění nedodělků bude schůzka za přítomnosti firmy, stavebního dozoru obce,
zastupitelstva i členůkontrolního qýboru možná.
Předsedající oznétmila, že zánlčnídoba na stavbu ,,Obnova kostela v obci MšeckéŽelvovice" je 5 let.
Pokud firma vady a nedodělky neodstraní, bude muset obec přistoupit k soudnímu vymáhrání nápravy.
Pan Martin Ryss se zeptal, zda se firmě obnova kostela zaplatíIa. Starostka obce odpověděla že ano.
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Dalšínávrhy

a

námitky k programu vzneseny nebyly.

Núvrh usnesení:
Zastupitelstvo obce MšeckéŽehrovice schvaluje program veřejného zaseddní:
Výsledek hlasování:
pro
Usnesení č, 3 bylo schvdleno

0

proti

zdržel

se

0

4) Záměr prodeie pozemku n. č.20416 v k. ú. MšeckéŽehrovice
Předsedající předložila ZO kprojednání a schválení prodej pozemku p. ě.20416 o celkové výměře 32 m2
v majetku obce. Obec Mšecké Žehrovice obdržela žádost o odkoupení obecního pozemku p. č.204/6.Pan
Martin Tlustý žádá o možnost odkoupení výše uvedeného pozemku z důvodu sjednocení pozemků a
budoucí dohody kvyřešení pííjezdovýchcest k jeho nemovitosti. Obec zveřejnila v souladu se zákonem
zámět prodeje pozemku p. č. 20416. Záměr byl zveřejněn od 13. 5. 2019 do 29. 5. 2019. Prodejní cena
výměry pozemku je 1280, - Kč. Cena za I m2 je 40,- Kč (cena v místě a čase obvyklá). Jediným
zájemcem o koupi pozemku byl navrhovatel p. Tlustý.

Před hlasováním dávám možnost zastupitelům i přítomn;im občanůmsdělit své stanovisko.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce MšeckéŽehrovice schvaluje prodej pozemku parc. č. 204t6 o celkové výměře 32
m2, který je zapsán na LV 10001 obce MšeckéŽehrovice u Katastrálního pracoviště Rakovník.
Zastupitelstvo obce ukládá starostce obce vypracovat návrh smlouvy a tuto smlouvu jménem obce
§ panem Tlus{ým azavřít.
pro 7
Výsleďek hlasování:
proti 0
0
zd,ržel
Usnesení č. 4 bylo schvóleno

se

Návrh NÁJBMNÍ
Předsedajíc

íYZ předložila ZO k projednání

ilnic a dá

akce

Nové

a schválení Nájemní smlouvu mezi obcí a Ředitelstvím silnic

a dálnic Čn. Pri realízaci stavební akce ,,D6 Nové Strašecí - Řevničov'o je nutné, dle záborového

elaborátu použítnásledující parcely v majetku obce Mšecké Žehrovice. Jedná se o pozemky p. č. 703177
a pozemek p. č. 703182. Pronajímatel přenechá nájemci do užíváníčásti pozemků (lesní pozemek) s jejich
použitím pro přípravu a realizaci stavby. Výše nájemného je 22 Kč za I m2 a rok. Celkem ročně 2I.780
Kč. Nájem se uzavírá od 1. 7. 2019 do dne vrácení pozemků. Vrácené části pozemku budou upraveny do
náIežitéhostavu před ukončenímnájmu.
Před hlasovámm dávlm možnost zastupitelům i přítomným občanůmsdělit své stanovisko.
Núvrh usnesení:
Zastupitelstvo obce MšeckéŽehrovice schvaluje NÁJEMNÍ SMLOUVa č. MP/N/DZI9/118 mezi obcí
Mšeckézehrovice a Reditelsním silnic a dúlnic cR.

pro
Výsledek hlasovdní:
Usnesení č, 5 bylo schvúleno

proti
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6) Rozpočtovéopatření č. 3 a 4/2019
Předsedaj íc í seznámíIa ZO s rozpočtovým opatřením č. 3 a 4 l 20 19
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce MšeckéŽehrovice bere na vědomí rozpočtovéopatření č. 3 a 4/2019.
Výsledek hlasovúní: pro
Usnesení č. 6 bylo schváleno

7

proti

0

zďržel

se

0

n DISKUSE
Starostka obce informovala o úplnélzavírce silnice IIl237,Nové Strašecí- Mšec.
Při rekonstrukci této silnice dojde k úplnéuzavitce. Při rekonstrukci silnice dojde ke kompletní
rekonstrukci včetně propustků, nového podlaží vozovky a pokládek asfaltoqých vrstev nových.
O termínu uzavírky se zatím jedná a v současnédobě není termín znám. Navrhovaný termín byl od 1. 6.
do 11. 8.20t9. S tímto termínem na ústrdm jednání obec nesouhlasila a žádala o posunutí termínu od 1.7 .
2019. Důvodem je dlouhá objízdnátrasa a nemožnost autobusových linek zajistit školníspoje.
Místostarosta obce doplnil diskusi o informace ohledně autobusových spojů. Bohužel se bude mnoho
autobusových spojů v době uzavírky rušit (1\4šec - Nové Strašecí).Mšec - Kladno (bude se zajíždětke
spodní čekárně ve Mš. Žehrovicích).
Pan Martin Ryss žáďal o možnost způsobu zajištěnínáhtadru dopravy pro občany, kteří nemajížádné
možnost se dopravit jinak. Starostka obce odpověděla, že obec má v plánu občanům,kteří nemají jinou
možnost zajistit a soukromě je odvést na nákup či k lékaři. Po domluvě se starostkou nebo místostarostou,
můžeme zajistit odvoz na místo určené.
Zastupitel obce pan Miroslav Štarer oznámilpřítomným konání kontrolního dne na fotbalovém hřišti.
Rekonstrukce kabin probíhá v pořádku a tímto by rád poděkoval spolku SK MšeckéŽeltovice za
příkladnou péčio obecní majetek.
Starostka obce také děkuje všem, kteří se na rekonstrukci kabin podílí.Na obnově hřiště a sportovních
kabin je odveden velký kus práce, která je výsledkem místníchšikovných lidí (řemeslníků) kteří věnují
rekonstrukci čas a námahu.
Zastupitelstvo obce neshledalo na kontrolním dni žádnézávady a nemá v současnédobě k rekonstrukci
výhrady. Kontrola stavebního deníku a faktur zamateríáI byla v pořádku.
Předseda spolku SK MšeckéŽehrovice poděkoval zauznání a chválí zastupitelstvo obce zaneuzavření
smlouvy s majitelem rybníka Marek.
Milan Zázvorkapřipomenul, že možnost připojení Lodenickékanalízace na ČOV v Novém Strašecíplatí
2 roky a žádá zastupitelstvo obce o vynaložení veškerého úsilío započetítéto akce, aby se termín
možnosti připojení stihnul. Pan Zázvorka měl v ruce kopii stanoviska k napojení na kanalízaci, kterou
starostce předložil.
Starostka obce odpověděla, že stanovisko knapojení na kanalizací vydané provozovatelem (Technické
služby Nové Strašecí,s.r.o.) platí opravdu 2 roky. Pro ty, kteří mají o existenci stanoviska pochyby je
stanovisko v originále na uřadě k nahlédnutí.V současnédobě obec postupuje tak, aby se co nejdříve
mohla akce na odkanalizování místníčasti ,,Lodenice" spustit. Zpracovává se projektová dokumentace
pro provádění stavby, zadávací dokumentace na stavební práce, návrh smlouvy o dílo, soupis stavebních
prací s výkazem výměr pro zhotovitele stavby. Předešlá projektová dokumentace má propadlé souhlasy, je
nutno znovu poptat inženlirskésítě. Je potřeba provést hydrogeologický pruzkum. Nic z toho nejde
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urychlit a je v zájmuobce postupovat co nejrychleji to jde.
Pan Tlus{ý se zeptal, zda se bude řešit kanalizace u jeho pozemků. Starostka obce odpověděla, že i kdyby
rádakaždémuvyhověla,nemá obec v současnédobě tolik financí na řešení všech požadavků.
Paní starostka se zmínila o nutnosti zřízení vodovodního řádu na hřbitov s prodloužením a přípojkou k p.
Stieberové, která je v současnédobě bez vody. Bez vody se žitnedá a p. Stieberové byla voda na zaěátku
budování vodovodního řádu zastupitelstvem slíbena. Středočeské vodárny hledají spolu s obcí nejlepší
možnosti ziizení vody na hřbitov a k p. Stieberové. V současnédobě se řešíprojektová dokumentace,
kompletní inženlfing pro získáníúzemníhoa stavebního povolení. Vodovod má ze zákona ochranné
pásmo 1,5m a bude nutné geodetického zaměření trasy, jinak není možnéprojekt zkreslit. Dotčené
pozemky stavbou jsou v majetku Středočeského kraje a bude nutné žádat o možnost uloženířádu do jejich
pozemků.
Martin Ryss se zeptal na možnost finančního přispění na zíízenívodovodního řádu od majitelů
stavebních pozemků, které podél trasy vodovodního řádu vedou.
Paní starostka odpověděla, že obec má v pliánu si smluvně zajístít budoucí možnost finančníhopřispění
majitelů pozemků pro připojení na vodovodní řád. V současnédobě neřešíme zasíťovánístavebních
pozemků, zasíťovánípozemků si musí každý investor řešit sám.
Pak proběhla diskuse kolem trubek na hřiště, uložených před obecním úřadem.
Pan Martin Ryss přivezl potrubí zakoupené obcí v roce 2017 před obecní uřad. Nechce se již trubky
starat (hlídat). Kolem trubek proběhla živá diskuse, kterou starostka ukončila tím, že hledala v řadách
občanůzúčastněných na zasedání někoho, kdo jí pomůžetrubky uklidit. (Potrubí jí pomohl uklidit její
matůel a zastupitelé p. Náprstek a p. Štaret;. Kolem potrubí začala bý divoká diskuse, kterou starostka
po čase ukončila.
P. Kubová se obrátila na starostku se záměrem připojení chatové osady pod Ovčínemna vodovodní řád.
Ráda by vyjádření obce, zda nebude se souhlasem problém. Starostka souhlasí s připojením dalších
nemovitostí na vodovodní řád obce. Paní Kubová se zeptala, zda Středočeské vodárny neřeší nedostatek
vody. Paní starostka zatím nemá informace o tom, že by se nemohly dalšínemovitosti napojovat na
hlavní íád zdůvodu nedostatku vody, nebo by bylo vydané nějaké omezení odběru vody z vodovodního
řádu.

P. Miroslav Loskot se ještě zeptal na pozemky vyschlého rybníka Marek. Proč si je obec po dlouhém
jednání sjeho realitkou nakonec nepronajme. Starostka poděkovala za čas a úsilípana Loskota při
možnosti pronájmu těchto neudržovaných pozemků. PřipomněIa, že ona sama je jen jeden ze 7 zastllpitelů
obce a nerozhoduje o nájemní smlouvě sama. Každá smlouva je pro obec závazek a pokud chce
zastupitelstvo jednat ještě osobně s majitelem pozemků, bude se tedy jednat.
P. Bačkovský připomenul zákonné povinnosti majitelů neudržovaných pozemků.
Paní starostce jsou povinnosti znátmy, ale zákon je jedna věc a vymahatelnost práva druhá.
Na veřejném zasedání se začaly řešit i dalšíneudržovanépozemky a nemovitosti např. pana Malce.
Dalšíotáz|<y pana Zázvorky:
Proč se maluje kostel? Malování kostela je na hlavu...
Proč se nekoupí traktůrek na sekánío údržbase nestíhá, dětské hřiště je zarostlé!

Proč se kupovala multikára?
Paní starostka již několikrát na tyto otázky odpovídala. Se záměrem malovat kostel, souhlasilo celé
zastupitelstvo obceo a proto se při sestavování rozpočtu 2019 s částkou na malování kostela počítalo.
Závazné stanovisko, které vydává památková péěe spolu s Národním památkovým ústavem obec na
výmalbu kostela a opravu elektroinstalace obec obdržela.
Trakturek se dle financí pokusíme dát do příštíhorozpočtu (v současnédobě na něj obec nemá dostatek
financí).
Multikára se kupovala,ptotožetady jináv té době nejezdila. 2 měsíce nebylo možnésvážet bioodpad. Bez
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multikáry je nám traktůrek k ničemu. I s trakturkem bude multikára potřeba.

Pak se o slovo přihlásila paní Petra Jirsová, že máproblém skanalizací a doma jí umyvadlem v kuchyni
vyběhly splašky.
Paní starostka zavolala na provozovatele kanalizace, které poslalo technika k prověření problému.

Pan Bačkovslqý se zeptal,jak pokročila změna územníhoplránu tykqící se možnosti výstavby v chatové
oblasti červená striáň.
Paní starostka mu odpověděla, že na změně se pracuje a

již navrhovatelé zmény byly na začátku této
změny upozorněni, že bude časově i finančně náročná. Důvodem jsou výsledky a vyhodnocení

uplatněných požadavků,stanoviska, podněty a připomínky kompetentních orgránů k návrhu zadání změny
č. 2 našeho územního plánu.
Po vyčerpávajícídiskusi, si přálo mnoho účastněnýchukončit veřejné zaseďání.

Dalšípříspěvky do diskuse vzneseny nebyly, proto

se předsedající

rozhodla zasedání ukončit,

zÁvĚn

8) usNEsENÍ a
Usnesení přijímalo zastupitelstvo obce ihned po projednání předmětného bodu. Soupis všech přijatých
usnesení z dnešního zasedáti zastupitelstva vedených pod čísly1až 6jsou součástízápisu.
Na závěr starostka obce jménem zastupitelstva obce poděkovala za tňast na zasedání a zasedání
zastupitelstv a v 19 :45 hodin ukončila.

Přílohy zápisu:
příloha č. ]
příloha č. 2

presenčnílistina zo
presenčnílistina občanů

] list
2 listy
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obecní úřad MšeckéŽehrovice
MšeckéŽehrovice ěp.77
IČ00244104
Zápis z veřejného zasedáruzastupitelstva obce MšeckéŽeltovice dne 6. 6.2019

Zápis byl vyhotoven dne: 12. 6, 2019

Zapisovatel:

zdeněk Janoušek

Ověřovatelé zápisu:

František Náprstek

it'l,

Miroslav Št,lret

starostka obce:

K

Romana Metelková
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Příloha č. 1
obecní úřad MšeckéŽeltrovice
MšeckéŽelvovice čp.77
presenčnílistina

PRESENČNÍLISTINI ČrENŮ ZASTUPITELSTVA
NA VEŘEJNE ZASEDÁNÍ konané dne

-

Romana Metelková

zdeněk Janoušek
Ivana Durdová
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Miroslav Štaret

(t

l,
Obec
MšeckéŽehrcvice

Příloha č. 2
obecní úřad MšeckéŽehuovice
MšeckéŽeltovice čp.77
presenčnílistina občanů

PRESENČNÍLISTINA OBČANŮ
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