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Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce MšeckéŽehrovice
konaného dne 23. 10.2019 v Sokolovně v Lodenici č. p. 40

1)

Zaháienízasedánízastupitelstya:
Zasedáni zastupitelstva obce Mšecké Žehrovice (dáIe ,,zastupitelstvo", ZO) bylo zahájeno v 18:30 hodin

starostkou obce pí. Romanou Metelkovou (dále ,,předsedající").

Předsedající veřejného zasedáníkonstatovaIa, že za.sedání bylo řádně svoláno. Informace podle §93 odst.1
Zákona o obcích byla na uřední desce OÚ tvtSecké Žeíuovice zveřejněna v souladu se zákonem po dobu
nejméně 7 dní, ato od 14. 10. 2019 do 23.I0.2019.
Současně byla pozvánka zveřejněnaina,,elektronické uřední desce" na webových strránkách obce.

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

Předsedajícídále sdělila, že veřejné zasedání z minulého zasedání zastupitelstva bylo řádně ověřeno
určenými ověřovateli a nebyly proti němu vzneseny žádnénrámitky. Usnesení jsou řádně plněna. Zápis ze
zasedání zastupitelstva konaného 28. 8. 2019 předložila předsedající účastníkům
zasedání k nahlédnutí.
Předložený zápis je dostupný k nahlédnutí také na webových stránkách obce, kde budou všechny dalšízápisy
ze zasedání dostupné.

Dále předsedající informuje, že bude ze zasedání zastupitelstva pořízen audio záznam, a to z důvodu co
nejpřesnějšího vypracování zápisu ze zasedání. Nikdo neměl žádnépřipomínky, proto bylo zapnuto
záznamové zaŤizerú.

2)

Yolba zapisovatele a ověřovatelů zápisu:

Zapisov atelem dnešního zasedání navrhuj i M gr. P avlín u S klen ičkovou.
Ověřovateli zápisunavrhuji pí. Ivetu Bláhovou a p. Miroslava Štáfka.
Před hlasováním da|a předsedající možnost zastupitelům i přítomným občanůmsdělit své stanovisko.

Návrh usnesení:
Zastupitelsno obce MšeckéZehrovice určuje zapisovatelem Mgr. Pavlínu Skleničkovou, ověřovateli zápisu
pí Ivetu Bláhovou a p. Miroslava §úga,

pro
Výsleďek hlasovdní:
Usnesení č. 1 bylo schváleno

7

proti
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3)

Schválení programu:

Předsedající seznámila přítomné s návrhem programu.

Program YZ:
1. ZAHÁJENÍ
2. voLBA ZAPISOVATELE A ovĚŘovlrElŮ ZÁPISU
3. PROGRAMYZ
4. Schválení cenové nabídky na ooOpravu místníkomunikace" - zhotovení asfaltoqých povrchů v obci
MšeckéŽehrovice
5. zména katastrální hranice mezi obcí MšeckéŽehrovice a městem Nové strašecí
6. smlouva o zílzenívěcného břemene - služebnosti Mšec p. č. 1091 - nové vedení kN[N
7. Rozpočtová opatření č. 13, 14,15,161 2019
8. DISKUSE
9. USNESENÍ
10.

ZÁvĚR

Předsedající YZ předložíla ZO návrh na přidrání bodu do programu YZ, kteý se t}ká návrhu ,,Smlouvy o
beziplatném převodu" Projekt 13 RŘD v Žehrovicích touto smlouvou bezuplatně obci převádí: Pozemek
parcelní č. 29IlI, kanalizaci splaškovou, kanalízaci dešťovou, vodovod, obslužnou komunikaci, veřejné
osvětlení. Je běžnou praxí, že se tyto veřejné stavby po kolaudacích bezúplatně předávají obci. Na všechny
stavby jsou vydané kolaudačnísouhlasy. Kolaudační souhlasy jsou dokladem o povoleném účeluuživání
stavby. Současně se převodce zavazuje, že během záruění doby 60 ti měsícůode dne protokolárního převzetí
vybudovaných staveb bezodkladně ana své náklady odstraní závady na těchto stavbách vzniklé důsledkem
nekvalitně provedené práce.
Dále předsedající YZ předLožíLa ZO návrh na přidání bodu do programu YZ,kteý se §ká návrhu na molení
určenéhozastupitele obce pro dopracování návrhu změny č.2 ízemního plánu obce MšeckéŽehrovice.
Před hlasovátrum dalapředsedající možnost zastupitelům i přítomným občanůmsdělit své stanovisko.

Ndvrh usnesení:
Zastupitelstvo ohje MšeckéŽehrovice schvaluje přidání Smlouvy o bezúplatnémpřevodu mezi obcí a
projektem RRD Zehrovice, §.r.o., do programu dnešního veřejného zasedání:

pro
Výsledek hlasovdní:
Usnesení č. 2 bylo schváleno

7

proti

0

zďržel

se

0

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce MšeckéŽehrovice schvaluje přidání určenízastupitele obce k dopracování návrhu
změny č.2 územního plánu obce Mšecké Žehrovice do programu dnešního veřejného zasedání:

pro
Výsledek hlasovóní:
Usnesení č. 3 bylo schváleno

7

proti 0
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Před hlasováním dalapředsedající možnost zastupitelům i přítomným občanůmsdělit své stanovisko.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce MšeckéŽehrovice schvaluje program veřejného zasedání:

proti 0

Výsledek hlasování:
pro
Usnesení č. 4 bylo schváleno

zdržel

se

0

4) Smlouva o bezúplatném převodu mezi obcí Mš. Žehrovice a společnostíProiekt ŘRD Žehrovice.
s.r.o.

Předsedající YZ předložila ZO kprojednání a schválení Smlouvu o bezúplatnémpřevodu. Projekt ŘRD
Želvovice, s.r.o. touto smlouvou bezúplatně převádí obci Mšecké Želuovice pozemek p. ě.29IlI, o výměře
414 m2. Účetní hodnota pozemku činí276 444,- Kč. Dále se touto smlouvou převádí bezúplatně do
vlastnictví obce stavby: Kanalizace dešťová, nacházející se na pozemku p. č. 29IlI, v ceně 7I3 694,- Kí
Kanalizace splašková, nacházející se na pozemku p. č. 29lll, v ceně 384 493,- Kč. Vodovod, nacházející se
na pozemku p. č.29lll, v ceně 179 594,- Kč. Příjezdová komunikace, obslužná komunikace, nacházející se
na pozemku p. č. 29lll, v ceně 792 2I1,- Kč. Nově vybudované veřejné osvětlení, v ceně 195 012,- Kč.
Na výše uvedené stavby je vydán kolaudačnísouhlas: Kolaudačnísouhlas na stavby vodních děl byl vydán
odborem životrrího prostředí Městského uřadu Rakovník. Kolaudačnírozhodnutí o povolení užíváni
komunikací bylo lrydáno odborem dopralry Rakovník. Kolaudačnísouhlas o lžívánistavby veřejného
osvětlení vydal Městský úřad Nové Strašecí. Stavby jsou vybudované v technických parametrech a
požadované kvalitě odpovídajícíprojektové dokumentaci. Současně se převodce zavanlje, že během záruční
doby 60 ti měsícůode dne protokolámího převzetí vybudovaných staveb bezodkladné a na své náklady
odstraní závady na těchto stavbách vzniklé důsledkem nekvalitně provedené práce.
Před hlasováním dalapředsedající možnost zastupitelům i přítomným občanůmsdělit své stanovisko.

Návrh asnesení:
Zastupitelstvo obce MšeckéŽehrovice schvaluje Smlouvu o bezúplatnémpřevoďu. Smluvní strany
smlouvy jsou Obec MšeckéŽehrovice a ProjeW ŘRD Žehrovice, s.r.o.. Zastupitelstvo obce uklódtí
starostce obce výše uvedenou smlouvu jménem obce uzavřít.
Výsledek hlasování:
pro
Usnesení č. 5 bylo schváleno

7

proti 0

zdržel

se

0

určenízastupitele obce pro dopracování návrhu změnv č. 2 územníhoplánu obce MšeckéŽehrovice
PředsedajícíYZ předlolila ZO k projednání návrh na určenízastupitele obce pro dopracování návrhu změny
č. 2 UP obce MšeckéZelT ovíce. Po loňských komunálních volbách je zvoleno nové zasfupitelsfuo obce, je
potřeba nrolit zastupitele obce k dopracování návrhu změny č. 2 Úp MšeckéŽebrovice. předsedající
5)

navrhuje určit opět starostku obce Romanu Metelkovou.
Před hlasovánim dalapředsedající možnost zastupitelům i přítomným občanůmsdělit své stanovisko.

Návrh usnesení:
Zastapitelstvo obce MšeckéŽehrovice rozhoďlo, že ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb. je určeným
zastupitelem pro pokračovúnív pořizování změny č. Z ÚP ttlšecké Žehrovice paní Romuna Metelková.

pro
Výsledek hlasovdní:
Usnesení č. 6 bylo schvúleno

7

proti
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Obec Mšecké Želuovice se zavázala, že vybuduje příjezdovou komunikaci k 8RD za hřištěm. Komunikace

byla zpevněná vrstvou recyklátu, ve kterém se objevovalo množstvívýtluků. Vyspravení výtluků není

z dlouhodobého hlediska efektivní ani ekonomické. Zastupitelstvo obce hledalo možnédlouhodobější řešení
opravy této komunikace. Oslovili jsme společnost AVE Kladno s.r.o., a společnost HERKUL a.s., s cenovou
nabídkou na opravu této komunikace. Jedná se o pokládku asfaltových vrstev v tl. 5 cm, vyrovnání, zattetení,
spojovací postřik, ošetření pracovních spár. Společnost AVE podala cenovou nabídku 657 535,-Kč + DPH,
záruku na dílo 6 měsícůSpolečnost HERKUL podala cenovou nabídku 488 925,-Kč + DPH, zánlka na dílo
36 měsíců.
Zastupitelstvo obce se rozhodlo pro qýběr zhotovitele, společnost HERKUL a.s.
Před hlasovánim dalapředsedající možnost zastupitelům i přítomným občanůmsdělit své stanovisko.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce MšeckéŽehrovice schvaluje cenovou nabídku od společnosti HERKUL a.s.. Cenovd
nabídka na ,,Opravu místníkomunikace" je 488 925,- Kč + DPH I02 674,25. Cena celkem vč. DPH je
591 599,25 Kč.
Yýsledek hlasovúní: pro
Usnesení č. 7 bylo schváleno

proti

0

zdržel se

6) změna katastrální hranice

Předsedající VZ předložila ZO k projednaní žádost o úpravu katastrální hranice. Město Nové Strašecímá
ve svóm vlastnictví pozemky parc. č. 649,65013,65014,648 a 64712 v k. ú. MšeckéŽehrovice. Týo
pozemky jsou pod obslužnou komunikací v lokalitě u Libeňské obory.
Z důvodu řešení komunikace v této lokalitě a v rámci projednávání změny územníhoplánu, bylo zahájeno
předběžné jednání ve věci úpravy katastrální hranice mezi obcí MšeckéŽel. ovice a městem Nové Strašecí.
Zastupitelstvo obce MšeckéŽehrovice bylo seznámeno se záméremúpravykatastrální hranice a souhlasí,
aby pozemky, které jsou ve vlastnictví města Nové Strašecí,byly součástíkatastrálního územíNové Strašecí
s podmínkou, aby veškerévýdaje spojené s tímto úkonem hradil navrhovatelzmény, tj. město Nové
Strašecí.Město Nové Strašecízajistízápís změny katastrálních hranic na příslušnémKatastráIním uřadu
pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Rakovník.
Před hlasováním dalapředsedající možnost zastupitelům i přítomným občanůmsdělit své stanovisko.

Núvrh usnesení:
Zastupitelstvo obce MšeckéŽehrovice schvaluje změnu katastrúlní hranice mezi obcí MšeckéŽehrovice
a městem Nové Strašecís tím, že pozemky parc.č. 649, 650/3, 650/4, 648 a 647/2 v k.ú. Mšecké
žehrovice buďou soačústíkatastrálního územíNové strašecí.

pro
Výsledek hlasování:
č.
Usnesení 8 bylo schváleno

proti

0

Stránka 4

zdržel se
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7) Smlouva o zřízení věcného břemene

- služebnosti. Mšec p. č. 1091 -

noyé vedení kNN

PředsedajícíYZ seznámilaZO

se Smlouvou o ňízenívěcného břemene, zehJeréje patrný rozsah a typ
je
energetického zaŤizetlt které umístěno na pozemku obce MšeckéŽeltovice. Dotčenépozemky v k. ú.
MšeckéŽehrovice jsou p. č. 69916, 948/t a 984165. Věcné břemeno se zíízujeve prospěch obce, za úhradu
3.700,- Kč.
Před hlasováním dalapředsedající možnost zastupitelům i přítomným občanůmsdělit své stanovisko.

Núvrh usnesení:
Zastupitelstvo obce MšeckéŽehrovice schvaluje záměr zřídit věcné břemeno k dotčeným nemovitostem
pozemku parc. č. 699/6, 984/1 a 984/65 v k.ú. MšeckéŽehrovice. Součústísmlouuy je geometrický plán
pro vyznačenívěcnéhobřemene č. 712,572-7718549/2018. Zastupitelstvo obce uklúdústarostce obce
jménem obce tuto smlouvu mezi obcí a ČnZ Otstrttuce, a. s. uzavřít.

pro
Výsledek hlasovdní:
Usnesení č. 9 bylo schváleno

7

proti

0

zdržel

se

0

8) Rozpočtovéopatření č. 13 a č. 1412019
Seznrámila jsem

ZO s rozpočtoqým opatřením č. 13 ač.l4l2019 které berou

na vědomí. Rozpočtové
opatření č. 13 se fýká nákupu uhlí a rozpočtové opatření č. 14 se !ýká příjmu dotace na VPP.

Núvrh usnesení:
Zastupitelstvo obce MšeckéŽehrovice bere na vědomí rozpočtovú opatření č. 13 a 14/2019
pro 7
0
Výsledek hlasování:
proti 0
zdržel se
Usnesení č. 10 bylo schvdleno
8a) Rozpočtové opatření č. 15/2019

Z seznámíla ZO s rozpočtovým opatření m ě. I 5 l20 19 .
Rozpočtovéopatření č. 15 se t}ká převodu finančníchprostředků na opravu místníkomunikace v Mšeckých
Želtovicich. Rozpočtovéopatření řešíposílení§ 2212(místní komunikace) o 600.000,- z § 22t9 (chodniky)
263.665,-Kč az § 3639 (komunální služby) 336.335,- Kč.
Před hlasovaním dala předsedající možnost zastupitelům i přítomným občanůmsdělit své stanovisko.
Předsedaj íc í Y

Núvrh usnesení:
Zastupitelstvo obce MšeckéŽehrovice schvaluje rozpočtovou změnu č. 15/2019, Důvodem je posílení
§ 2212 o 600.000,- Kč.

pro
Výsledek hlasování:
Usnesení č. 11 bylo schváleno

7

proti 0

zdržel

se

0

8b) Rozpočtové opatření č. 16/2019
Rozpočtovéopatření č. 16 se t/ká převodu finančníchprostředků na projektové dokumentace na stavbu
,,Lodenice - kanalizace III etapa. Finančníprostředky se převádí na úhradu projektové dokumentace pro
provádění stavby a projektové dokumentace na kanalizační přípojky. Smlouvy o dílo na zpracováni
projektové dokumentace pro provádění stavby a projektové dokumentace na kanalízačnípřípojky jsou
zastupitelstvem obce schválené. Rozpočtové opatření řešíposílení § 232I (kanalizace) o 600.000,- Kč z §
3639 (komunální rozvoj).
Před hlasováním dalapředsedající možnost zastupitelům i přítomným občanůmsdělit své stanovisko.
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Ndvrh usnesení:
Zastupitelstvo obce MšeckéŽehrovice schvaluje rozpočtovou změnu č. 16/2019. Důvodem je posílení
§ 2321 o 600.000,- Kč.

pro
Výsleďek hlasovdní:
Usnesení č. 12 bylo schvúleno
8)

7

proti

0

zdržel

se

0

DISKUSE

o stavu akce,,Lodenice - kanalizace III. etapa". Tento projekt bude
spolufinancovánze zdrojů Ministerstva zemědělství ČR.Čeká se na dalšípokyn avýzvuz Min. zemědělství.
Dalšímkrokem bude qýběrové íízenípro veřejnou zakázku. Tuto sobotu 26. 10. proběhne místníšetření a
technická konzultace u žadatelůo zpracovámí projektové dokumentace rrakanaIizační přípojky.
Pan Novák se ptal na důvod, proč je kanalizace navrženajako tlaková. Nelíbíse mu, že jeho část je takto
navržena a je přesvědčen o tom, že gravitačníkanalizacilze v této části vybudovat.
Paní starostka již návrhy a nespokojené občany srealizací tlakové kanalizace ve spodní části Lodenice
několikrát řešila. Bohužel v této části (u rybníka), není vhodné podložík uloženígravitačníkanalizace.
Hrozí, že by se časem celá kanalizace propaah. Žadny projektant by zde gravitačníkanalizaci neriskoval a
nenavrhoval. I když nespokojenost občanůs tlakovou kanalizací starostku obce mrzí, mají všichni na
rozmyšlenou. Je na nich, zdavyužítmožnost k napojení nakanalizace, či si řešit odpady jiným způsobem.
Zastupitelka obce p. Iveta Bláhová sdělila, že projektová dokumentace je v pořádku a gravitačníkanalizaci
udělat nelze. Na toto téma proběhla schůzka za účastispolečnosti Provod, která pro nás tento projekt
zpracovává. Všem nám bylo vysvětleno, že z povahy podložív této části obce gravitačníkanalizace
vybudovat nelze. Dále paní Bláhová sdělila, že vhodným polůívárumtlakové přečerpávacíjímky nehrozí
komplikace, kteých se místníobčanéobávají. Pokud se do kanalizace nedává, co tam nepatří, (oleje, tuky,
vlhčenéubrousky) je jímka spolehlivá, bezproblémová a není se čeho bát. Je spoustu obcí, kde nelze
ztealizovat gravitačníkanalizaci a tlaková kanalízace funguje bez problémů.
P. Ryss má zkušenosti, že se přečerpávací jímky rozbijejí,jinéřešení ale navrhnout neumí.
P. Ryba se přidal do diskuse. V obci Třtice, kde bydlí, je vybudovánatlakovákanalizace jíž20let. Jsou tam
občané,kteří mají 20let přečerpávací jímky a vše je vpořádku (bez investic). Ale jsou tam i občané,kteří
nevhodným používánímproblémy řešili.
P. Loskot potvrdil nevhodné polůiváni kanalizace v Mš. Žehrovicích, kdy spolu s hasiči v Novém Strašecí
čistili při přívalových deštíchucpanou kanalizaci, která se napojuje z Mšeckých Žehrovice do Nového
Strašecí. Byl tam kubík odpadu (např. dámské hygienické potřeby, vlhčenéubrousky, odličovacítampony,
plasty...).
Starostka obce informovala

Libotovský poděkoval všem, kteří přispěli na probíhajícírekonstrukci Sokolovny.
Dále p. Libotovského trápí stav lípy u pomníčku.Lípausychá a zajimalo by ho, zda za současný stav nemůže
odbomý prořez stromu, kteý již 2 x probíhal.
Paní starostka se s odbornou firmou spojí a požádá o odborný posudek současnémustavu stromu.
P.

Pan Zázvorka se zajimaI o silnici k 8 RD za hřištěm. Zqímalo ho, jaký status nově vzniklá silnice má. Jde o
silnici? Zpevněnou cesfu? Dělala se silnice dle projektu?
Paní starostka mu odpověděla, že silnice se opravovala. Vyspravení qýtluků je finančně drahé a dlouhodobě
neefektivní, proto se rozhodlo o novém asfaltovém povrchu. Obec již v roce 2010 slíbila vybudovat novou
příjezdovou komunikaci. V současnédobě není dostatek finančníchprostředků narealizaci nové komunikace
dle projektu.
Dále se pan Zázvorka zajímal, zda je při opravách (reklamacích), na kostele přítomen staveboí dozor.
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Zdpis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Mšecké Žehrovice dne 23, 10, 2019
Paní starostka odpověděla, že ne. Stavební dozor skoněil ukončenímakce ,,Obnova kostela sv. Martina". Pro
veškeré práce na kostele stále platí, že zhotovitel má povinnost odstranit veškeré závady a nedostatky.
Dále se panZámorkaptal, proč nebyl píizván kjednaní ohledně kostela (žádal o tuto možnost na minulých
YZ).PanZázvorka konstatoval, žeby ZO měIi hlídat práce (opravy) na kostele, na fasádu opět teče apráce
není dobře odvedená.
Paní starostka mu odpověděla, že slíbila schůzku za píitomnosti firmy a stavebního dozoru ,,POo' odstranění
vad a nedodělků. Pokud je jí známo,na fasádu voda neteče.

Pan Bačkovský měl technický dotaz.Požádal, aby komunikace, kdy obec rozesíIá hlášení rozhlasu aŇzná
oznétmení občanůmformou emailu, zasílalaobec ve skryté kopii.
Starostka obce děkuj e zawozornění, napraví a bude zasíIat hromadné emaily formou skryté kopie.

Zastupitelka lvana Durdová chtěla poprosit o účastmístních občanůna brigádě při kácení náletů u
Lodenického rybníka v zatáčce. Po živédiskusi se zjistilo, že místníobčanési kácení náletů nepřejí. Chtějí
zachovat přírodní a přirozený vzhled. Brigáda se tedy rušía kácet nálety se nebudou.
Dalšínráměty a návrhy do diskuse vzneseny nebyly. Starostka obce se tedy rozhodla veřejné zaseďání
ukončit.
9) usNEsENÍ a zÁvĚn
Usnesení přijímalo ZO íbrired po projednání předmětného bodu. Soupis všech přijatých usnesení z dnešního
YZ vedených pod čísly1 až 12 jsou součástí zápistt.
Na závěr starostka obce poděkovala zaičastnazasedání, které v 19:35 hodin ukončila.
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