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Zápís z veřejného zasedánízastupitelstva obce MšeckéŽehrovice dne 28. 8.2019

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce MšeckéŽehrovice
konaného dne 28. 8. 20t9 ve Mšeckých Zehrovicích

1)

Zaháiení zasedání zastupitelstva:

Zasedáru zastupitelstva obce Mšecké Žehrovice (dále ,,zastupitelstvo",
starostkou obce pí. Romanou Metelkovou (dále ,,předsedající").

ZO)bylo

zahájeno

v 18.00 hodin

Předsedající veřejného zasedáníkonstatovala, že zasedriní bylo řádně svoláno. Informace podle §93 odst.1
Zékona o obcích byla na uřední desce OÚ Mšecké Želtovice zveřejněna v souladu se zákonem po dobu
nejméně 7 dní, a to od 20. 8. do 28.8. 2019.
Současně byla pozvánka zveřejněnaina,,elektronické uřední desce" na webov,ých stránkách obce.
Předsedající dále konstatovala, že z celkového počtu 7 zastupiteLů, podle presenčnílistiny přítomných členů
(příloha č.1), je přítomno 5 členůZO.Paní Iveta Bláhová je zdůvodu dovolené řádně omluvena. Pan
František Náprstek se krátce před konání zasedéníz přítomnosti na dnešnímzasedání omluvil. DnešníVZ
ZO je usnášeníschopné(v souladu s §92 odst.3 zákonao obcích).

Předsedající dále sdělila, že veřejné zasedání z minulého zasedéni zastupitelstva bylo řádně ověřeno
urěenými ověřovateli a nebyly proti němu vzneseny žádlrLénámitky. Usnesení jsou řádně plněna. Zápis ze
zasedáru zastupitelstva konaného 6. 6. 2019 předložila předsedající účastníkům
zasedání k nahlédnutí.
Předložený zápis je dostupný k nahlédnutítaké na webových stránkách obce, kde budou všechny další
zápisy ze zaseďání dostupné.
Dále předsedající informuje, že bude ze zasedéni zastupitelstvapořízen audio záznam, ato z důvodu co
nejpřesnějšího vypracování zápisu ze zasedání. Nikdo neměl žáďné připomínky, proto bylo zapnuto
zéanarnové zaíízení.(Z důvodu chybného spuštěnízařwení, nebyl audio záznam pořízen. Omlouváme
se tedy za možnénepřesné vypracování zápisu).

2)

Yolba zapisovatele a ověřovatelů zápisu:

Zapisovatelem dnešního zasedfutt navrhuji p. Zdeňka Janouška.
Ověřovateli zápisunavrhuji Ivanu Durdovou a Mgr. Pavlínu Skleničkovou.
Před hlasováním dávám možnost zastupitelům i přítomným občanůmsdělit své stanovisko.

Nóvrh usnesení:

Zastupitelstvo obce MšeckéŽehrovice určuje zapisovatelem p. Zdeňka Janouška, ověřovateli zópisu pí.
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rvanu Durdovou a Mgr. Pavlínu Skleničkovou.

hlasování:

proti 0

Výsledek
pro
Usnesení č, 1 bylo schvdleno

3)

zdržel

se

0

Schválení programu:

Předsedající seznámila přítomné s náwhem programu.

Program VZ:
1.

ZAHÁJENÍ

2. VOLBA ZAPISOVATELE A OVĚŘOVATELŮ ZÁPISU
3. PROGRAMYZ
4. Návrh SMLOUVY O BEZÚPLATNEM rŘnvOpu (pozemek p. č.29ll1, kanalizace splašková,
kanalizace dešt'ováo vodovod, obslužná komunikaceo chodníky), mezi obcí Mš. Zehrovice a
Projektem ŘRD Žehroviceo s.r.o.
5. NáVrh SMLOUVY O BUDOUCÍM VKLADU A PROVOZOVÁNÍ VODÁRENSKE
INFRASTRUKTURY - VODOVOD (hřbitov), mezi obcí Mš. Žehrovice, Vodárny Kladno Mělník, a.s. a Středočeské vodárny, a.s.
6. Schválení smlouvy o dílo na zpracování geodetického doměřenío místníhošetřenío vypracování
projektových dokumentací na kanalizačnípřípojky, yypracování projektové dokumentace
k souhrnnému územnímusouhlasu - na akci Lodenice kanalizace III. etapa.
7. Rozpočtová opatření č. 5 a 612019
8. DISKUSE
9. USNESENÍ
10.

ZÁvĚR

Předsedající navrhuje vyřadit zprogramu bod č. 4. Smlouva o bezúplatném převodu obsahuje i převod
nově vybuďované stavby veřejného osvětlení. Na veřejné osvětlení není vydún kolaudačnísouhlas ani
vyčíslenúcena. Smlouva o bezúplatnémpřevoďu bude předmětem jednání až na příštímzasedání
zastupitelstva.
Před hlasováním dávám možnost zastupitelům i přítomným občanůmsdělit své stanovisko.

Pan Jirka, který sousedí s ďotčenými pozemky, sděIil své stanovisko o neuyhovujícím proveďení odvádění
dešťovévody (usazení silničníhoobrubníkuJirmou příIiš vysoko a tím je dešťová voda rozrúženaa teče
po vozovce až na ďruhou stranu k rodinným domům) - můžedoložit viďeozúznamem, který pořídil při
dešti.

paní starostka uvedla,
o opravu.

že s lirmou bude v tomto nevyhovujícím stanovisku před převzetím jednat a žádat

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce MšeckéŽehrovice schvaluje vyřazení boď,u č. 4 z programu veřejného zasedání.
Výsledek hlasování:
Usnesení č. 2 bylo schváleno

pío

5

proti
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DalŠÍmnávrhem do programu je zařazení rozpočtového opatřeníě.7,ýkající se výmalby a elektroinstalace
v kostele. Rozpočtovéhoopatření č. 8, !ýkajícíse projektové dokumentace k vybudování vodovodního řádu
na hřbitov. Dalšírozpočtovéopatření č. 9 a 10 bere zastupitelstvo na vědomí. Opatření č. 9 se týká příjmu
dotace na veřejně prospěšné práce a č. 10 se !ýká zakoupení plechového přístřešku pro hráče nohejbalu.
Rozpočtovézměny se přidají do programuzasedání do bodu č. 7.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce MšeckéŽehrovice schvaluje zařazení rozpočtovézměny č. 7, 8, 9
programu veřejného zasedání pod bod č. 7.
Výsledek hlasování:
pro
Usnesení č. 3 bylo schvúleno

proti 0

zdržel

se

a 10

do

0

Před hlasováním dávám možnost zastupitelům i přítomným občanůmsdělit své stanovisko.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce MšeckéŽehrovice schvaluje program veřejného zasedání:
Výsledek hlasování:
pro
Usnesení č. 4 bylo schváleno

proti

0

5) smlouva o budoucím vkladu. pachtu a provozování vodárenské

zdržel se

infrastruktury - vodovod

PředsedajícíYZpředložilaZO k projednání a schválení Smlouvu o budoucím vkladu, pachtu aprovozovétní
vodárenské infrastruktury - vodovod. Smluvní strany smlouvy jsou Obec MšeckéŽehrovice, Vodárny
Kladno - Mělník, a.s. a Středočeské vodárny, a.s. Obec Mš. Žehrovice má investičnízétmérvybudovat
vodní dílo - vodovodní řád na pozemku p. ě.916,9l8,42015,42Il2I,425 v k. ú. MšeckéŽehrovice.
Předmětem smlouvy jsou práva a povinnosti smluvních stran v souvislosti s předáním vodního díla do
provozování a vzavřeni smlouvy o vkladu a provozování vodního díla. Vodovod bude vybudován pro
veřejnou potřebu dle projektu pro stavební povolení.
Před hlasováním dávám možnost zastupitelům i přítomným občanůmsdělit své stanovisko.

Nóvrh usnesení:
Zastupitelstvo obce MšeckéŽehrovice schvaluje Smlouvu o budoucím vklaďu, pachtu a provozování
voddrenské infrastruktury - vodovoď. Smluvní strany smlouvy jsou Obec MšeckéŽehrovice, Vodárny
Kladno - Mělník, a.s. a Sňedočeskévoďdrny, a.s.. Zastupitelstvo obce uklúďá starostce obce výše
uveďenou smlouvu jménem obce uzavřít.
Výsledek hlasovúní: pro
Usnesení č. 5 bylo schvúleno

proti 0
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6)schválení smlouw o dílo na zpracování geodetického doměření" místníhošetření" wpracování
proiektovÝch dokumentací na kanalizačnípřípoikv. wnracování proiektové dokumentace k
souhrnnému územnímusouhlasu - na akci Lodenice kanalizace III. etapa.
PředsedajícíYZ píedložílaZOk projednání a schválení nabídku na akci MšeckéŽeb ovice -kanalizace
III. etapa, od společnosti PROVOD - inženýrská společnost, s.r.o.. Předmětem nabídky je provedení
geodetického doměření a místníhošetření, vypracovrání projektoqich dokumentací na kanalízační
přípojky, vypracování projektové dokumentace k souhrnnému územnímusouhlasu dle požadavků
stavebního uřadu na akci. Počet kanalizačníchpřípojek bude upřesněn dle požadavků obce. Cena za
provedení místníhošetření, geodetického doměření, zpracovrání projektové dokumentace pro územní
souhlas na 1 nemovitost a 1kanalizační přípojku je 3630,- s DPH. Zpracování projektové dokumentace
k souhrnnému územnímusouhlasuje26.620,- s DPH a zajištěnísouhrnného iaemního souhlasu
(inženýring) je 30. 250,- s DPH. Výše uvedené ceny projekčníchptací a inženýrskéčinnosti je stanovena
v souladu se sazebníkem (UNIKA).
Před hlasovántm dávátm možnost zastupitelům i přítomným občanůmsdělit své stanovisko.
Núvrh usnesení:
Zastupitelstvo obce MšeckéŽehrovice schvaluje nabídku společnosti PROVOD na rylracování
projektové dokumentace na kanalizačnípřípojky na akci,,Lodenice - kanalizace III. etapa" a ukládtí
starostce obce vypracovat smlouvu o dílo a tu násleďně s inženýrskou společnostíPROVOD jménem
obce uzavřít.
Výsledek hlasovúní:
Usnesení č. 6 bylo schvóleno

pro 5

zdržel se

proti 0

7a) Rozpočtovéopatření č.5.6" 9. 10/2019
Seznámila j sem ZO s rozpočtovým opatřením č. 5, 6, 9 , I0

l20l9

0

které berou na vědomí.

Núvrh usnesení:
Zastupitelstvo obce MšeckéŽehrovice bere na vědomí rozpočtovú opatření č. 5, 6, g, 10/2019.
Yýsleďek hlasování:
pro
Usnesení č. 7 bylo schvúleno

5

proti 0

zďržel

se

0

7b) Rozpoětovú opatření č. 7 a 8/2019

PředsedajícíYZ seznámila ZO s rozpočtovým opatřením č.7 a 8l20I9

Rozpočtovéopatření č. 7 se |ýká posíleníplánované částky 100 000,- na výmalbu kostela, elektroinstalace,
mŤižea barvy v částce 1I3 376,- Kč. Celkem tedy 2I3 376,-.
Předsedající seznámila ZO i přítomné s výdaji na kostele, které se ne!ýkaly jen lrymalby.
Oprava omítek - oklepání zasolených omítek, nová vápenná omítka, oprava prasklin (ta byla velmi důležitá,
aby se již praskliny nerozšiřovaly dále). Malování kostela vápennou bawou (s vápennou barvou se špatně
pracuje, nátěr se dělal 5x). Fixace vittážových oken (hrozíIo že vitráňe časem vypadnou), dubové lišty na
objednávku f instalace. Dubová dvířka na půdu, lešení(pronájem i doprava materiálu), odříznutí celého
kostela u podlahy (kvůli odvětrávráni), zasekánínevhodně umístěných el. hodin do zdi a zhotovení duboqich
dvířek na el. hodiny. Únia a odvoz suti. Oprava okapniček u oken v kostele. Doplatek za míížedo kostela
22.000,-. Dále se řešila elektro přípojka na kostele. Sundal se nevyhovuj ícídržák a bylo potřeba řešit přívod
elektřiny. Zemnípráce aneiizený protlak+materiálvčástce 12.947,-.Dalšíqídajebylyzaelektroinstalace
(v celém kostele se dělaly nové rozvody el. zásuvky a osvětlení) včástce za23.000,-. Barvy do kostela
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810,- a koberec 1885,-.

Elektro přípojka, elektro instalace, mříže,výmalba, barvy, koberec a vše ostatní je v celkové částce
2I4.186,-.
Rozpočtovéopatření č. 8 se !ýká projektové dokumentace na vypracování prodlolůenívodovodního řádu
na hřbitov. S touto akcí se tento rok do rozpočtu nepočítalo. Proto je potřeba veškeré v}daje na tuto akci
přesunout rozpočtoqým opatřením. Projektová dokumentace a geodetické zaměření (nutnost z dŮvodu
ochranného pásma hřbitova) je v částce 52. 8I7,- Kč.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce MšeckéŽehrovice dodatečně schvaluje rozpočtovou změnu č. 7, týkajícíse výmalby,
mřížía barev kostela. Na § 3322 bylo převedeno z § 3639 113. 376,- Kč. Zastupitelstvo obce Mšecké
Žehrovice schvaluje rozpočtovou změnu č. 8, týkajícíse projektové dokumentace a geodetického
zaměření vodovodního řúdu na hřbitov. Na § 2310 byla převedena z § 3639 částka 52 817,- Kč.
Výsledek hlasovúní:
Usnesení č. 8 bylo schváleno

7)

pro 5

proti

0

zdržel

se

0

DISKUSE

Starostka obce informovalao proč se letos neudržovala a nesekala teplá stráň. Letos se kvŮli suchu seČ
pozdržela, atry se v krajině udržela vlhkost a zůstala tráva pro hmyz. Také je potřeba nechat lykvést
byliny a semena, která se rozšířína plochy, kde byla křoviska. Občanéupozorňovali na uschlé duby
(nová výsadba na malých kopaninách) na teplé stráni. Dubů je mi líto, doubky ale nefinancovala obec,
duby vysazovala firma EcoServis, která provádí revitalizaci biotopů na teplé stráni. Uschlé stromy
nahradí a budou pravidelně za|évat. Obec lysazovala ovocné stromy a ořechy ve spodní části. Ty
za|éváme a zatím se drží.

Dále starostka informovala o stavu lyschlého rybníka ,,Markův rybník". Rybník je lyčištěna
posekán. Obec se finančně nepodílela, jen se lyužilo pomocných a úklidových prací ve prospěch
obecního úřadu. Z důvodu četných stížnostíobčanůna plevele v zátoce rybníka a stromŮ napadených
kůrovcem, se obec rozhodla využítpomocných prací ve prospěch obce. Současný majitel rybníka je
po mnoha jednáních nečinný. Pro tento rok je tedy stav rybníka a přilehlých pozemkŮ lryřeŠen.
Otázkou zůstává, co bude rok příští.
pan steinbach se dotáza| na dalšímožnosti : např. zaslání stížnostina úřad obce s rozšířenou
působností- podle zákonných práv obce, ohledně zaplevelení a šířeníplevele na okolní pozemky -

spojené se zákonnou povinností majitele pozemku se o svůj pozemek starat (min.2x ročně sečením).
Paní starostka sdělilarže možnosti našíobce jsou v tomto případě velice zúžené,protože se stížností
nic nelryřeší - maximálně obec s rozšířenou působností uložímajiteli pozemku pokutu - a navíc jde o
vodní plochu, což není pozemek, a zde není jasné, zda musí majitel pozemku vodní plochu 2xročně
sekat. Pan Steinbach se ohradil, že se nejedná jen o vodní plochu rybníka Marek, ale také o přilehlé
pozemky, které by 2x ročně sekat měl.
Paní starostka sdělila, že s majitelem pozemku bude obec i nadále jednat.

Pan Milan Zázvorka požádal o možnost být přítomen schůzce spolu se stavebním dozorem a firmou
(po odstranění vad a nedodělků na kostele). Paní starostka mu odpověděla, že v současnédobě jiŽ
uběhl termín pro odstranění vad a nedodělků. Celou záležitost řeší se stavebním dozorem obce
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formou reklamace. Jž minule paní starostka slíbita pana Zázvorkovi možnost se schŮzky zúčastnit.
I když v současnédobě není pan Zázvorka zastupitelem obce, nevidí důvod, proč mu tuto schůzku
neumožnit a přislíbila ho informovat o termínu schůzky.Píuváníbudou i všichni současnízastupitelé,
kteří budou chtít být schůzce přítomni.
Pan Zázvorka se ještě dotázalrzda památkovému úřadu nevadí stropní trámyo které jsou podle něj v
nevyhovujícím stavu. Paní starostka odpovědětarže po ošetření stropních trámů se červotočzklidnil
a trámy jsou ošetřeny.
Paní Ivana Prošková se zeptala na stav rybníkůa jejich sedimentu (zaslechla, že bahno je nebezpeČný
odpad a obává se o kvalitu vody ve své studni). Paní starostka potvrdi|a, že rozbory sedimentu
nedopadly dobře. Bahno obsahuje zvýšený počet ropných látek a z tohoto důvodu není moŽné uloŽit
bahno na ornou půdu. Obec měla v plánu žádat o dotace na opravu a odbahnění obecních rybníkŮ.
Podmínkou dotace je splnění všech dotačníchkritériía tím jsou právě vyhovující rozbory bahna a
jejich možnost uloženína ornou půdu. Odvážet bahno do spalovny je pro obec finančně neúnosnéa
tato likvidace neníz dotací íinancována. V současnédobě se bude snažit obec hledat jiná možná řeŠení
s odbahněním. Posílit schopnost rybníka zadňetvíce vody, lze dosáhnout právě pouhým odbahněním
(což je v dnešní době sucha žádané).
Doplnění informace: Po veřejném zasedání se paní starostka spojila s vodohospodářem, který jí
potvrdil, že bahno z rybníka nemá vliv na kvalitu vody ve studni. Občanéokteří mají své studny kolem
obecních rybníků,se tedy o kvalitu vody z důvodu znečištěníbahna v rybníku obávat nemusí.

Dále se paní Proškovénelíbízarostlá zahrada u obecního úřadu. Paní starostka odpověděla, Že
v současnédobě se plevele stříkají. Na jaře se zaseje na zahradě nová tráva a část zahrady se oseje
semeny květinové louky.

Dále paní Prošková žádá o likvidaci suchých (zrzavých) smrků v blízkosti OÚ. Paní starostka
odpověděla,že se likvidací smrků bude zabývat.
Panu Bačkovskémuse nelíbídodatečné schvalování rozpočtových opatření. Myslí si, že starostka obce
by měla lépe komunikovat se zastupitelstvem obce.
Paní starostka pochválila finančníqýbor za dobrou práci výboru, ktery upozorněním přišel na chybu
při schvalování rozpočtových opatření. Paní starostka si s paní účetníbere ponauČení,aby se
dodatečnéschvalování rozpočtoqých opatření již neopakovalo. Paní starostka se omlouvá
zastupitelstvu, které měIo pocit,že je nedostatečně informované a pokusí se komunikaci zlepŠit.

Pan Steinbach si postěžoval na stav svého pozemku. Při současnéuzavírce silnice si lidé zkracují cestu
a jezdí po jeho louce. Poprosilo aby tidéo kteří si cestu potřebují zkrátit,jezdili opatrně po pŮvodně
vyjeté cestě. Po jeho louce si vyjezdili novou cestu a tím jeho pozemek znehodnotili.
Paní starostka chápe jeho požadavek. Ví o tom, že si lidé cestu po jeho pozemku zkracují. Ona §ama
nemůževeřejně nikomu zakázat, nebo doporučit jezdit po cestě. Na cestě nebo poli nemají auta co
dělat. Každý, kdo tam jede, porušuje zákon. Zároveň místníobčany chápe. Objížďka je dlouhá a
v současnédobě se úplná uzavírka silnice bude prodlužovat.

Starostku obce trápí současný stav o,Rekonstrukce silnice Nové Strašecí - Mšec". PŮvodně byla
společnosti HERKUL a.s., odborem dopravy povolena úplná uzavirkl silnice od 1. 7. 2019 do 8. 9.
2019. Cástečná uzavírka s možnostíprůjezdu stavbou pak v termínu od 9. 9. 2019 do 20. 10. 20|9.
Společnost HERKUL žádá o prodlouženíuzavírky z důvodu extrémních klimatických podmínek.
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Obec MšeckéŽehrovice souhlasné stanovisko k prodlouženíuzavírky nedalao to ale na souca§ne
situaci nic neměnío protože ostatní okolní dotčenéobce souhlasné stanovisko vydaly.
Paní starostka chápe velké problémy místních občanůs celkovou uzavírkou silnice. Objízdnétrasy
jsou dlouhé (čas a pohonné hmoty souvisejícís uzavírkouo jsou velkou zítéží
pro nás všechny). Naše
obec je ,,odstřřena" od světa a paní starostka každý den řešínespokojené občany i komplikace s
uzavírkou spojené. Paní starostka jedná se Středočes\ým krajem (investor akce)o společností
HERKUL (zhotovitel) i odborem dopravy. Bohužel marně. Stavba se v termínu nestihla a azavírka
se bude prodlužovat.
Dále se rozběhla diskuse kolem nové Integrované dopravy. Někdo častějšídopravu uvítá, někomu
připadá, že prázdné projíždějícíautobusy jsou zbytečnoa zátéžísilnic i životního prostředío možná je
jen otázkou časuo než si občanéna pravidelnou a cenově qýhodnou dopravu zvyknou a začnou ji více
vyažívatmísto zbytečných cest sqými osobními vozidly.
Paní starostka uznáváože na všech názorech je kus pravdy. Sama nedávno s místnímiobčany řešila
stížnosti na nedostatečné autobusové spoje. V současnédobě Integrovaná doprava Středočeského
kraje začínáfungovat. Uvidímeo jak se bude její využitelnost vyvíjet dále.
ManželéKubovi vznesli námět k umístění informačnícedule o nálezu Keltské hlavy - (ideálně na
okraji obceo kde turisté hledají místo nálezu) a odkazu na Novostrašeckémuzeum, kde je umístěna
expozice o jejím nálezu a keltské době.
Pan Bačkovský vznesl dotaz na qýsledek qýběrovóho řízení na akci opravy střechy na budově OÚ.
Paní starostka informovala přítomné,že se do výběrového řízeni žádná íirma nepřihlásila. Pan
Bačkovslcý vznesl námitku k přísným požadavkůmna firmu ve smyslu krátkého termínu (3měsíce) což je vzhledem k vysoké poptávce na stavební íirmy velmi krátlcý termín. Nadnesl návrh udělat
výběrové ílzeníuž teď "na podzim" 2019 s termínem provedení např. podzim 2020.

Dalšídotazy do diskuse nebyly vzne§eny. Starostka obce všem přítomným poděkovala za věcnou a
demokratickou diskusi.

s) usNEsENÍ a

zÁvĚR

Usnesení přijímalo zastupitelstvo obce ihned po projednání předmětného bodu. Soupis všech přijaých
usnesení z dnešního zaseďémí zastupitelstva vedených pod číslyI až 8jsou součástízápisu.
Na závěr starostka obce jménem zastupitelstva obce poděkovala za ičast na zasedátrj a zaseďání
zastupitelstv a v 19 :47 hodin ukončila.

Přílohy zápisu:
příloha č. ]
příloha č, 2

presenčnílistina zo
presenčnílistina občanů
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Zápis bylvyhotoven dne: 6. 9, 2019
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Zapisovatel:

zdeněkJanoušek

Ověřovatelé zápisu:

pavlína skleničková

\

Ivana Durdová

starostka obce:
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Romana Metelková
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PRESENČNÍLISTINI ČrEnŮ ZASTUPITELSTVA
NA VEŘEJNÉM zASEDÁNÍ konané dne

28. 08. 2018

Podpis

Romana Metelková

zdeněk Janoušek

Ivana Durdová

Iveta Bláhová
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František Náprstek

Miroslav Stáfek
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