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Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce MšeckéŽehrovice
konaného dne 17.12.2019 ve Mšeckých Žebrovicích

1)

Zasedání zastupitelstva obce Mšecké
ice (dále ,,zastupitelstvo",
starostkou obce paní Romanou Metelkovou (dále ,,předsedající").

ZO)bylo zahájeno v 18.00 hodin

Předsedající veřejného zasedáru konstatovala,že zasedání bylo řádně svoláno. Informace podle §93 odst.1
Zákona o obcích byla na uřední desce OÚ trutSecké Želtovice zveřejněna v souladu se zákonem po dobu
nejméně 7 dni, a to od 9. 12. do 17. 12.2019.
Současně byla pozvánka zveřejněna i na,,elektronické uřední desce" na webových strankách obce.
Předsedající dále konstatovala,že z celkového počtu 7 zastupttelů, podle prezenčnílistiny přítomných členů
(příloha č.1), je přítomno 7 členůZO. DnešníYZ ZO je usnášeníschopné (v souladu s §92 odst.3 zákona
o obcích).

Předsedající dáIe sdělila, že veřejné zasedéní zminulého zasedéni zastupitelstva bylo řádně ověřeno
určenými ověřovateli a nebyly proti němu vzneseny žádrlénámitky. Usnesení jsou řádně plněna. Zápis ze
zasedáni zastupitelstva konaného 23.10.2019 předložila předsedající účastníkům
zasedánl, knahlédnutí.
Předložený zápís je dostupný k nahlédnutítaké na weboqých stránkách obce, kde budou všechny další
zápísy ze zasedári dostupné.
Dále předsedající informovala, že bude ze zasedání zastupitelstva pořízen audio záznam, ato z důvodu co
nejpřesnějšího vypracování zápisu ze zasedání. Nikdo neměl žádnépřipomínky, proto bylo zapnuto
záznamové zařízení.

2)

Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu:

Zapisovatelem dnešního zasedání navrhla předsedající Mgr. Pavlínu Skleničkovou.
Ověřovateli zápisu navrhla předsedajícípana Františka Náprstka apanaZdeřlkaJanouška.
Před hlasovráním dala starostka obce možnost zastupitelům i přítomným občanůmsdělit své stanovisko.
Náwh usnesení:
Zastupitelstvo obce MšeckéŽehrovice určuje zapisovatelem Mgr. Pavlínu Skleničkovou, ověřovateli
zápisa pana Františka Náprstka a pana Zdeňka Janouška
Výsledek hlasovúní: pro
Usnesení č. 1 bylo schvúleno

3)

7

proti

Schválení programu:

Předsedající seznámila přítomné s návrhem programu.
Program VZ:

1)

ZAHÁJENÍ
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VOLBA ZAPISOVATELE A OVĚŘOVATELŮ ZÁrrSU
SCHVÁLENÍ PROGRAMIJ YZ

2)
3)
4)
5)
6)

Návrh rozpočtu obce MšeckéŽehrovice na rok2020
Schválení plánu inventarizace obecního majetku za rok 2019
Obecné závazná vyhláška, kterou se mění a doplňuje vyhláška č.1,12012 o poplatku za
komunální odpad
Dodatek č.2 k Obecně závazné vyhlášce č.212015 o stanovení systému komunálních odpadů
(shromažďování tříděného odpadu - jedlý tuk a olej)
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o zpětném odběru použitého rostlinného oleje
Zámér prodeje pozemku p. č. 582/5, 583/3, 58517, 587,63114,632l|
Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrskésítě (mezi obcí a Krajskou
správou a údrŽbou silnic Středočeského kraje), která se fýká prodloužení vodovodu na
hřbitov
Darovací smlouva mezi obcí MšeckéŽehrovice a p. Chtádovou, která je dárcem finanční

7)
8)
9)
10)

11)

částt<y 20. 000,- ve prospěch obce

Dotačníprogram vyhlášený obcí M. Ž. pro poskytování dotací z rozpočtu obce na rok2020
Rozpočtovéopatření č.17,18, 19, 2012019

12)
13)
14)
15)

DIsKUsE
usNEsENÍ a zÁvĚn

Před hlasováním dala starostka obce možnost zastupitelům i přítomným občanůmsdělit své stanovisko.

Pan TomúšBačkovský požódal o zařazení dalšíhoboďu do programu zasedání. Dalšímbodem

v programu by mělo být projednání stavu změny č. 2 územního plánu obce MšeckéŽehrovice.
Paní starostka oznámila, že změna č. 2 ÚP obce je v běhu. Veřejnou vyhláškou se doruČil núvrh změny
ě. 2 územníhoplúnu obce. Do 30ti dnů ode ďne ďoručení můžekažďý uplatnit u pořizovatele písemné
připomínky. S núvrhem změny č. 2 se mú teďy možnost každý seznúmit a reagovat na něj. Jak veřejnost,
tak kompetentní orgóny se tedy mohou k navržené změně, jejížpodoba je veřejně uyvěšena na strúnkúch
obce, vyjódřit. Nevidí teďy ďůvoď zařazovat tento bod do programu obce. Pan Bačkovský souhlasí a
zařazovat bod do programu již nežóďd.
Dalšínávrhy výborů a členůzastupitelstva obce k zařazení ďo programu zaseďdní nebyly vzneseny.
Starostka obce íedy přešla k núvrhu usnesení a hlasovdní.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce MšeckéŽehrovice schvaluje program veřejného zasedání:
Výsleďek hlasovóní:
pro
Usnesení č. 2 bylo schvóleno

proti 0

zdržel

se

0

Návrh rozpočtu obce MšeckéŽehrovice
Předsedající předložila ZOkprojednaní a schválení Návrh rozpočtu obce na rok2020. Návrh rozpočtu obce
na rok 2020 bylvyvěšen na uřední desce OÚ tVtšecké Žellrovice v souladu se zákonem po dobu 15 dní a to
od 27. II.2019 do I7. 12. 2019. Současně byl zveřejněn i na elektronické uřední desce. Závazným
ukazatelem v rozpočtu jsou paragrafy. Předsedajicí seznámila přítomné s návrhem rozpočtu obce na rok
2020. Návrh rozpočtu obce na rck2020 bude jako příloha součástí zápisuze zasedání.
4)

Zména oproti Návrhu rozpočtu:

V důsledku změny v Rozpočtovéskladbě od 1. 1. 2020
§ 52

1

se částka 60.000,-

3 (rezewa na krizová opatření).
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Před hlasováním dala starostka obce možnost zastupitelům i přítomným občanůmsdělit své stanovisko.

Pan Raďek Čech se zeptal na možnosti občanůk opravóm chodníkůpřeď domem V rozpočtu jsou
vyhrazeny jinonce na zdmkovou dlai,bu, kterou v případě zújmu občanůo opravu chodníku přeď svým

domem obec proplatí. Jeho ďotaz zněl, zda obec bude mít zústupce, pověřeného stavebním dozorem na
opravě chodníku, aby kontroloval kvalitu oprav a sjednocením zdmkové dlažby v obci,
paní starostka informovala, že se zájemci o opravu chodníku po místnímšetření vypočítúmnohtví
zámkové dlažby. Tím, že obec sama objednúvú dlažbu, zajistí tak sjednocení stejné dlažby na chodnících
v celé obcí Dlažbu obec objednó ve tvaru cihliček, zdmkovú dlažba se tedy sjednotí tak, jak jsou
realizovány nové choďníky v obci, Zatím mnoho občanůo tuto možnost nepožddalo, dŮvodem je, Že obec
platí pouze dlažbu a náklady na samotnou kompletní realizaci jsou příliš vysoké. Každó oprava se bude
projednúvat inďividuúlně. V zastupitelsnu obce jsou ďva zastupitelé, kteří ze své pracovní pozice mohou
kvalitní stavební ďozor zaručit.
Dále se pan Čech dotázal na dalšízúměry se zahradou nad obecním úřadem Paní starostka sezndmila
se zúměrem - vysetí trávy, květinové louky, umístěnílavičky, vysazením stromů. S chodníčkem- cestičkou
pro pěšíse počítúformou vysekané cesty. Na dotaz - proč neudělat cestu 4levněnou - odpověďěla paní
síarostka, že dle ftnancí - zatím v rozpočtu na sypanou cestu ftnance nastaveny nejsou.
Dalšímdotazem byl ďotaz paní Jirkové na šířinových chodníků.zdá se jí, že obec realizací nových
choďníků zasahuje do silnice, která se stúle zužuje, a u ní přeď domem se pak mají problém většíauta
vyhnout. paní starostka odpověděla, že šířeopravených chodníkůje stúvající.Jelikož ale na starém
choďníku nebyla již obruba, můžese zdát, že realizací nové obruby se silnice zúžila.
Zastupitelka obce paní lveta Blúhovú,která pro obec při opravě chodníků stavební dozor (zcela zdarma)
vykondvala, potvrďila, že zasazená obruba je vpořádku. sdělila, že současným trenďem je zužovat
komunikace, aby se snižovala rychlost v obci. Tato komunikace je 6 metrŮ zachovúna a chodník se
opravoval ve stávajícíchobrubách i šíři.
ian Bačkovský se zeptal, proč je tak velký ntírůstJinancí na paragrafu 6171 - Činnost místnísprúvy.
Paní účetnímu odpověděla, že nárůst od roku 2019 je 200.000,-. Zvyšují se ze zákona mzdy zaměstnanců,
je potřeba koupit nový účetníprogram a účetníobce bude muset absolvovat novú ŠkolenÍ.Panu
Bačkovskémuse nelíbí,že se íento paragraf zvýšil od roku 2018 o 800.000,-. Paní starostka mu
oďpověděla, že núrůstcen a služeb můžeme pocit'ovat všichni i v běžnémživotě, a tím že se zvýšil příjem
obce, což je v roce 2020 asi o 800.000,-, zvedú se i výdej. Mzdy, elekňina, voda, pevnó paliva, to vše se na
zvýšenírozpočtu podílí.pan Bačkovský si myslí, že je to hlavně nárůstem zaměstnanců. paní starostka
mu odpověděla, že občanéjsou ale spokojeni s úklidem veřejných prostranství v obou obcích. obce se
roďiřují a není již možnéstihnout prúci ve dvou či třech lidech.
Dalšídotazy vzneseny nebyly.

Núvrh usnesení:
Zastupitelstvo obce MšeckéŽehrovice schvaluje Rozpočet obce na rok 2020 jako vyrovnaný.
Závazným ukazatelem v rozpočtu obce jsou paragrafy. V důstedku změny v Rozpočtovéskladbě od
1. 1.2020 se částka 60. 000o- Kč přesouvá z § 5279 na nový § 5213 (rezerva na krizová opatřenÍ).

pro
Výsledek hlasování:
Usnesení č. 3 bylo schvdleno

7

proti

0

5) Schválení plánu inventarizace obecního maietku za rok 2019

zdržel

se

0

Předsedající předložila ZO ke schválení návrh plánu inventur obecního majetku za rok 2019. Školení
inventurních komisí bude splněno dne I8.12.2019 naobecním uřadě. Inventury jsou prováděny odl19. 12.
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2019 do 31.1.2020 se stavem k3I.I2.20I9.Inventurní komise bude pracovat ve složení,předsedakomise:
Zdenék Janoušek, členovékomise j sou Petr Mansfeld a Naděžda Hamouzová. Dokladová inventurní komise

pracuje ve složeníZdeněk Janoušek a Naděžda Hamouzová. Zápisy o provedení vyhodnocení inventur
předložípředseda komise do 30. 1.2020.
Před hlasováním dala starostka obce možnost zastupitelům i přítomným občanůmsdělit své stanovisko.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce MšeckéŽehrovice schvaluje plún inventur obecního majetku za rok 2019 včetně
složeníinventurních komisí.
Výsleďek hlasovúní: pro 7
proti 0
0
zdržel
Usnesení č. 4 bylo schvdleno

se

whláška obce MšeckéŽehrovice č. 1/2019
PředsedajícíYZpředložilaZO k projednání a schválení Obecně závaznouvyhlášku obce MšeckéŽehrovice
č. Il20I9, kterou se mění a doplňuje vyhláška č.Il20I2 o poplatku za komunální odpad. Obecně závazná
6) Obecně závazná

vyhláška o poplatku zakomtnální odpad, se mění a doplňuje takto:

Velikost
nádoby
60 litrů
60 litrů
60 litrů
80 !itrů
80 !itrů
80 !itrů
120 !itrů
120 !itrů
120 !itrů
120 !itrů
240 !itrů
240 litrů
PE pytel
komunál
PE pyteltřídění

četnost
odvozů
1x

týdně

1x14dnů

kombinovaný
1 x týdně

1x14dnů

kombinovaný
1 x týdně

1x14 dnů

x měsíčně
kombinovaný
1

1 x týdně

1x14dnů

í kus

poČet

svozů
52
26
40
52
26
40
52
26
12
40
52
26

cena
celkem
nádoba
vlastní
1600,_
1 100,_

1300,_
1900,L 2oo,1600,_
2 4oo,1900,_
L 2oo,2 2oo,3 600,2 2oo,-

1 kus

Pronájem nádoby

za rok

cena celkem za
rok včetně
pronájmu

Lzo,Lzo,-

t 72o,t 22o,-

tzo,-

L420,2 o2o,-

Lzo,Lzo,Lzo,-

L 320,-

L72o,-

130,_

2 53o,-

130,_

2 030,_

L30,-

1330,_
2 32o,-

130,_

25o,25o,-

3 850,_

2 45o,90,10,-

Ghatové Roční
poplatek za
osady

550,_

nemovitost
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Před hlasovaním dala starostka obce možnost zastupitelům i přítomným občanůmsdělit své stanovisko.

Paní Jirkové se nelíbínárůst cen svozu oďpadu. Ona sama třídía snažíse vyprodukovat co nejméně
odpadu, ale tím, jak je tady naslaven systém na číslopopisné a možnost četnosti svozu oďpaďů, platí více
a oďpadu mó méně. Paní starosíka si uvědomuje, že každým zuýšenímcen se nespokojenost obČanŮ
zvyšuje. Naposledy se tady ale poplatek za svoz a odstranění odpadu zvyšoval v roce 2012. Na téma
,odpaďy" se rozběhla žhavd diskuse, kterou starostka po chvíli ukončila.
Núvrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Mšecké Žehrovice schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Mšecké Žehrovice
1/2019, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 1/2012 o poplatku za komunální oďpad.
Výsledek hlasování:
Usnesení č. 5 bylo schváleno

pío

7

proti

0

zdržel

se

č.

0

PředsedajíciYZ předložila ZO k projednání a schválení Dodatek č. 2 k Obecně závazné vyhlášce č.
2l20I5 obce o stanovení systému sběru, třídění, shromažďováru apřepravy tříděných složek komunálních
odpadů naízemí obce MšeckéŽehrovice. Dodatek řešízapojení tříděného odpadu (edlý olej a tuk), do

systému třídění složek komunálního odpadu obce. Jedlý olej a tuk lze odložit do příslušných sběrných
nádob o objemu 240 1příslušně označených a popsaných za budovu OÚ ve Mšeckých Žehrovicích a u
hasičskézbrojnice v Lodenici.
Před hlasováním dala starostka obce možnost zastupitelům i přítomným občanůmsdělit své stanovisko.

Ndvrh usnesení:
Zastupitelstvo obce MšeckéŽehrovice schvaluje Dodatek č. 2 k Obecně zdvazné uyhlúšceč. 2/2015 obce
o síanovení systému sběru, tříďění, shromažďování a přepravy íříděných složek komunúlníchodpadů
na územíobce MšeckéŽehrovice, který řešízapojení iříděného odpadu (Jedlý tuk a olej) ďo systému
tříděníodpadu obce.
Výsledek hlasování:
pro
proti 0
0
zdržel se
Usnesení č. 6 bylo schváleno

8) Dodatek č. 1 ke smlouvě o zpětném odběru noužitého rostlinného oleie
Předsedající seznámila ZO s Dodatkem č. 1 ke Smlouvě o zpětném odběru použitéhorostlinného oleje.
Dodatek se mění a doplňuje íak, že původce odpadu (obec M. b se zavazuje hradit odběrateli odpadu
(Černohlávek oil) zakaždouumístěnou sběrnou nádobu částku ve qfši 500,- Kč zarokbez DPH.
Před hlasovénim dala starostka obce možnost zastupitelům i přítomným občanůmsdělit své stanovisko.

Núvrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Mšecké Žehrovice schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o zpětném odběru použitého
rostlinného oleje.
Výsledek hlasovúní: pro
Usnesení č. 7 bylo schvúleno

proti 0
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9) Záměr prodeie pozemku p.

č. 582/5" 583/3.585/7. 587.631/4.63211.
Předsedající seznámilaZO se záměrem prodeje pozemku p. č. 58215, 58313, 58517, 587, 63114, 632lL
Předsedající předložila ZO k projednání a schválení žádost na odkoupení výše uvedených pozemků
v majetku obce. Pan Lubor Cerva vlastní pozemky nacházející se v oboře Libeň, pozemky jsou ve
zvláštním režimu přírodní ochrany. Byl zpracován znalecký posudek, kteým byla stanovena cena dle
vyhlášky Min. financí ČRa zékonao oceňování majetku ve výši 40.4I0,-Kč zauvedené pozemky. Zároveřt
byla znaleckým posudkem stanovena cena tržníve výši 98 . 8I2,- , Pan Lubor Cerva nabízíza výše uvedené
pozemky kupní cenu 150. 000,-. Důvodem je sjednocení vlastnictví všech pozemků v oboře Libeň. Obec
MšeckéŽehrovice zveřejnila v souladu se zákonem záměr prodat výše uvedené pozemky. Zveřejnění
záměrubylo vyvěšeno po dobu 15 dní a to od 13. IL 2019 ďo 29. II. 2019.
Před hlasováním dala starostka obce možnost zastupitelům i přítomným občanůmsdělit své stanovisko.

Pan Radek Čech i pan Tomáš Bačkovský vznesli clotaz, ala by nebylo lepšíještě o prodeji pozemků jednat.
Pozemek, na kterém se našel slavný núlez ,,Keltskú hlava" se našel v zaplocené části a na pozemku obce.
ŽáAaií, aby se núšpozemek ,,odplotil" a místo slavného nálezu bylo veřejně přístupné. Domnívají se, že
se jedná přeclevším o pozemky p. č. 583/3 a 585/7. Dále pan Čech vznesl návrh k vytvoření informační
tabule-místa k zastuvení u naleziště. Tento návrh podpořil i pan Libotovský. Pan Bačkovský dále navrhl
směnit zbývajícípozemky např. za cestu na hrázi Soudného rybníka. Paní starostka si myslí, že pozemky
jsou oplocené z důvodu zvláštního režimu ochrany přírody, odplocení tedy není možné. Po žhgvéďiskusi
se paní starostka rozhodla dnešní ndvrh o prodeji zcela vyřaďit ze zasedání, jelikož většina zastupitelů
byla proti prodeji. Zastupitelstvo obce tedy bude ještě s panem Cervou, či určeným jednatelem v této
zdležitosti jednat. Paní starostka ještě dostala doporučeníjak ,,jednat". Tvrdě a nekompromisně. Prodej
pozemků se tedy neuskutečnil.

Núvrh usnesení:
Zastupitelstvo obce MšeckéŽehrovice schvaluje prodej pozemků p. č. 582/5, 583/3, 585/7, 587, 631/4,
632/1, které jsou zapsány na LV 10001 obce MšeckéŽehrovice u katastrútního pracoviště Rakovník.
Zastupitelstvo obce uklddá starostce obce vypracovat návrh kupní smlouvy, a tuto jménem obce s panem
Luborem Cervou uzavříL

pro 0

Výsledek hlasování:
proti 0
Usnesení č. 8 bylo neschvúleno - vyřazeno ze zasedóní

zdržel se

zřízeníslužebnosti inženÝrské sítě
Předsedající seznámila ZO se Smlouvou o smlouvě budoucí o ňízenívěcného břemene služebnosti a
podmínkách umístění stavby a provozu, která se ýká zétméruobce prodloužit vodovod na hŤbitov.
10) Smlouva o smlouvě budoucí o

Středočeský kraj je qýlučným vlastníkem pozemku p. č. 916,9l8, 42015, 42tl2l v k. ú. MšeckéŽehrovice.
Smluvní strany se dohodly , že zaomezení výkonu vlastnickéh o právak nemovitosti, poskytne obec M. Ž,
jednorázovou úhradu a to celkem 4. 140,- Kč.
Před hlasováním dala starostka obce možnost zastupitelům i přítomným občanůmsdělit své stanovisko.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Mšecké Žehrovice schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti
inženýrské sítě, mezi obcí MšeckéŽehrovice a Středočeským krajem" Zastupitelstvo obce uklúdústarostce
obce vypracovat Smlouvu o smlouvě buďoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě, a tuto jménem obce se
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Sňedo českým kraj em uzavříí

pro
Výsledek hlasování:
Usnesení č. 9 bylo schvdleno

proti

7

0

zdržel

se

0

Jitkou Chládovou a obdarovanÝm. obcí MšeckéZehrovice.
PředsedajícíseznámilaZO s Darovací smlouvou. Předmětem této smlouvy je finančnídarp. Jitky Chládové
v hodnotě 20. 000,-. Finančníčástka je darovrána jako příspěvek na odstranění stavby na pozemku p. č. 52
v k. ú. MšeckéŽehrovice. Obec MšeckéŽehrovi ce zapojívýšeuvedenou částku do rozpočtu obce a využije
dar výhradně na odstranění stavby skladu, a to na zák{adé souhlasu s odstraněním stavby lrydaném MěÚ
v Novém Strašecí.
Před hlasováním dala starostka obce možnost zastupitelům i přítomným občanůmsdělit své stanovisko.
11) Darovací smlouva mezi dárcem p.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce MšeckéŽehrovice schvaluje Darovací smlouvu mezi dúrcem p. Jitkou Chládovou a
obdarovaným, obcí MšeckéŽehrovice. Zastupitelstvo obce uklddú starostce obce vypracovat Darovací
smlouvu a tuto jménem obce s p. Jitkoa Chlúdovou uzavřít,

pro
Výsledek hlasování:
Usnesení č. 10 bylo schvúleno

proti 0

7

zdržel

se

0

12) Dotačníprogram whlášenÝ obcí Mšecké Žehrovice pro poskvtování dotací z rozpočtu obce na
rok 2020
Předsedající seznámila ZO s dotačnímprogramem vyhlášeným obcí pro poskytování dotací z rozpočtu obce
na rok 2020. Účelem dotačníhoprogramu je stanovení pravidel pro poskytování individuálních dotací
ztozpočtu obce. Cílem je podpora subjektu qwíjejícíchveřejně prospěšnou činnost naizemí obce, či ve
prospěch občanůobce. Okruhem žadatelijsou místní spolky. Plánovaný objem finančníchprostředkŮ pro
rok2020je 60. 000,- Kč. O poskytrrutí dotace rozhodne zastupitelstvo obce na základě žádosti, kterou je
možnépodat do 31. I.2020.
Před hlasováním dala starostka obce možnost zastupitelům i přítomným občanůmsdělit své stanovisko.

Zastupitelka obce Mgr. Pavlína Skleničkovd by chtěla v příštímroce se ZO znovu projednat nastavení
podmínek dotačníhoprogramu - zejména omezení termínem, což poďle ní uzavře na ďalších 11 měsícŮ
možnostpožádaío cíIenou dotaci; dúle na jasně nastavený objemftnancí, který se termínem 31. 1. rozdělÍ.
Núvrh usnesení:
Zastupitelstvo obce MšeckéŽehrovice schvaluje Dotačníprogram vyhlášený obcí MšeckéŽehrovice pro
poskytovúní dotací z rozpočta obce na rok 2020.
Výsledek hlasování: pro 6
Usnesení č. 11 bylo schváleno

proti

1

Mgr. Pavlína Skleničkovú

zdržel

se

0

13) Rozpočtovéopatření č. 17,18,19,2012019.
Paní starostka seznámila zastupitelstvo obce s rozpočtovým opařením č. 17 , 18, 19, 20l20I9, která berou
na vědomí. Rozpočtová opatření jsou zastupitelům po schválení starostkou obce odeslána účetníobce
emailem. Současně jsou zveřejněna na webových stránkách obce.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce MšeckéŽehrovice bere nu vědomí rozpočtovú opatření č. 17,
Výsledek hlasovúní: pro
Usnesení č. 12 bylo schvúleno

14)

7

proti 0

18, 19, 20/2019.

zdržel se

0

DISKUSE

Slovo si vzal pan Zázvorka. Rád by tyzdvihnul činnost SK MšeckéŽehrovice. Výborně reprezentovali
obec Mšecké Žehrovice. Fotbal se dělti v současnédobě v našíobci na vysoké úrovni. Pana Zázvorku
těší,že probudili nadšení místníchhráčů.Aktuálně jsou na 3. místě z 12. Mají v plánu postoupit do 2.
třídy. Příspěvek obce 30.000,- mu připadá úsměvný. Seznámil nás s částkou, která je potřeba pro funkci
spolku na celý rok. Největším problémem jsouJinanční ndklady na trávníkfotbalového hřiště. Výsledná
čdstka nákladů je l14. 368,- korun. V získáníftnancí jim uýznamně pomáhá hospoda (klub), který
v kabinách provozují. Pan Zázvorka nús žád,á, abychom si jako zastupitelé uvědomili, jak spolek SK
zhodnocuje obecní majetek a v očíchzastupitelů, by měl být tento spolek významným partnerem pro obec.
Mšeckým Žehrovicím dělá tento spolek výborné jméno a reklamu. Pan Libotovský spolku SK doporučil,
aby žádali o sponzorské dary. Pan Zázvorka odvětil, že případným sponzorům se nechce investovat do
majetku, který není SK.
Druhý dotaz pana Zázvorky byl na stav silnice za hřištěm. Zda je předána? Starostka obce odpověděla,
že není, stále nejsou všechny práce hotovy. Dále se ptal na hromady kamení po úpravách kolem silnice
za hřištěm. Trávník mezi lipami sekají a v současnédobě jsou všude hromaďy hlíny a kamení. Bylo mu
odpovězeno, že vše bude uvedeno do původního stavu. ptal se na dalšízdměr zo - paní starostka
odpověděla, že zo má v plánu se touto příjezdovou komunikací zabývat s možnostíkolaudace.
Dalšímtématem byl kostel sv. Martina. Pan Zázvorka vyslovil nespokojenost s obsahy zápisŮ z minulých
VZ, kde podle jeho slov není soulad se síáIe stejným dotazem, zda je p. Miller stále náš stavební dozor
obnovy kostela. Starostka obce seznámila přítomné s tím, že pan Zúzvorka vyvolal schůzku se stavebním
dozorem obnovy kostela - s p. Millerem. Na schůzku byli pozváni jen někteří zastupitelé obce, starostka
se zúčastnila, protože se o schůzce dozvěděla od pana Millera. Pan Zázvorka je nespokojen s dodělávkami
nedodělků na kostele (ukázal přítomnýmfotky, které pořídil s panem Millerem na kostele - shnilý trám,
mezery mezi taškami...).
Pan Zúzvorka už o tom mluvit s paní starostkou nechce. Mluvil k ostatním zasíupitelŮm, kíeříjsou za to
také zodpovědní, aby dohlédli na soupis vad a nedodělků a na soupis reklamací na kostele. Kostel je dle
jeho názoru opraven špatně.
paní starostka všem přítomným sdělila, že pan Miller bude po zhotoviteli stavby: společnost "Ienšovský
s.r.o.", požadovat a uplatňovat odstranění vad a nedodělků, v souladu se smlouvou o dílo viz. ,,Protokol
o předání dokončenéhodílau. Byla provedenafyzická kontrola. Závady budou řešenyformou reklamace.
Reklamačnířízení včetně vad a nedodělků povede se zhotovitelem technický stavební dozor, tedy p. Miller
osobně.

Dalšíse do diskuse přihlásila slečna Lucka Prošková. Její dotaz: Kdo za obec souhlasil s uložením
Keltské hlavy na kruhouý objezd v Novém Strašecí? Paní starostka odpověděla, že její osobní názor je,
že s umístěním ,,Keltské hlavy" na kruhovém objezdu ona osobně problém nemá. Naopak tento zdměr

města Nového Strašecívidí jako hezké zviditelnění tohoto slavného nálezu v blízkosti našíobce. Obec
MšeckéŽehrovice autorská práva na ,,Keltskou hlavu" nevlastní. Pokud je paní starostce známo, o tom,
co bude umístěno na kruhovém objezdu, se stdle jednd. Názory se lišíi v Novém Strašecí, mnoha lidem
se umístěníhlavy kelta nelíbí.Starostka obce se tedy spojí s panem místostarostou Ing. BureŠem, který jí
zúměr s umístěním hlavy oznamoval, a pokusí se zjistit více informací o současnémstavu. V žádném
případě nebráním záměru slečny Proškové, obejít místní občany s peticí proti umístění keltské hlavy na
kruhovém objezdu u Nového Strašecí.
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Dalšídotazy vzne§eny do diskuse nebyly.
8)

usNEsENÍ a zÁvĚn

Usnesení přijímalo zastupitelstvo obce ihned po projednrání předmětného bodu. Soupis všech usnesení z
dnešníhozasedání zastupitelstva vedených pod čísly1, až 12jsou součástízápisu. Schválená usnesení jsou
I, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, I0, I1, 12. Usnesení č. 8 schváleno nebylo.
Na závěr starostka obce jménem zastupitelstva obce poděkovala za íěast na zasedátú a zasedání
zastupitelstv a ve 20 :06 hodin ukončila.

Přílohy zápisu:
Příloha č. ]
Příloha č. 2
Příloha č. 3

prezenčnílistina zo
prezenčnílistina občanů
Návrh rozpočtu obce na rok 2020
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