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ZáPis z veřejného zasedání zastupitelstva obce MšeckéŽehrovice
konaného dne 4.5.2020 v zasedací místnosti OÚ čp.77

1)

Zaháiení zasedání zastunitelstva:
Zasedáni zastupitelstva obce MšeckéŽehrovice (dále ,,zastupitelstvo" , ZO) bylo zahájeno
starostkou obce pí. Romanou Metelkovou (dále ,,předsedající'').

v l8.00 hodin

Předsedající veřejného zasedáni konstatovala, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace podle
§93 odst.1
Zákona o obcích byla na úřednídesce OÚ MšeckéŽehrovicezveřejněna v souladu r. rákon.rn po dobu
nejméně 7 dni, a to od 23.4.2020 do 4. 5.2020.
SouČasně byla pozvánka zveřejněna i na,,elektronické úřední desce" na weboých stránkách obce.
Předsedající dále konstatova|a, že z celkového počtu 7 zastupitelů, podle prezenční listiny přítomných členů
(Příloha č.1), je přítomno 7 členůZO. DnešníVZZOje usnášeníschopné (v souladu s
§92 odst.3 zákona
o obcích).

Předsedající dále sdělila, že veřejné zaseďání z minulého zasedání zastupitelstva bylo řádně ověřeno
urČenými ověřovateli a nebyly proti němu vzneseny žádnénámitky. Usnesení jsou řádně plněna. Zápis ze
zasedáni zastupitelstva konaného 3. 2. 2020 předložila předsedajici účastníkům
zased,ání knahlédnutí.
PředloŽený zápis je dostupný k nahlédnutítaké na webových stránkách obce, kde budou všechny další
záptsy ze zasedání dostupné.
Dále Předsedajici informuje, že bude ze zasedání zastupitelstva poíizen audio záznam, a to zdůvodu co
nejPřesnějŠÍho r,ypracování zápisu ze zasedání. Nikdo neměl žádnépřipomínky, proto bylo zapnuto
záznamové zařizení.

2)

Volba zapisovatele a ověřovatelů zánisu:

zapisov atelem dnešního zasedání navrhuj i Mgr. pavlínu skleničkovou.
ověřovateli zápisu navrhuji p. Miroslava Štáfka p. Zd,eřkaJanouška.
Před hlasovánim dávám možnost zastupitelům i přítomným občanůmsdělit své stanovisko.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce MšeckéŽehrovice určuje zapisovatelem Mgr. Pavlínu Skleničkovou, ověřovateli
zúpisu p. Miroslava ŠtaPa a p. Zdeňka Janouška.
Výsledek hlasování:
pro
Usnesení č. I bylo schvdleno

3)

0

proti

Schválení programu:

Předsedající seznámila přítomné s návrhem programu.
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Program VZ:

1) ZAHÁJENÍ

2)
3)
4)

voLBA ZAPISOVATELE A ovĚŘovarElŮ ZÁPISU
SCHVÁLExÍ pnocRAMU vZ

Projednání a schválení výběru zhotovitele stavby k veřejné zakázce na stavební práce s názvem
,,MšeckéŽehrovice - kanalizace III. etapa.'
5) Projednání a schválení výběru technického dozoru investora - TDI na akci,,Mšecké Žehrovice
kanalizace III. etapa'o
6) Schválení podání žádosti o dotaci na akci ,,MšeckéŽehrovice- kanalizace III. etapa"
7) Schválení závěrečného účtuobce za rok 2019
8) Schválení účetnízávěrky za rok2019
9) Zpráva o inventarizaci majetku za rok2019
10) VÝnOČNÍZPnÁVa- p.oj"a,raní v souladu se zákonem č. 10611999 Sb. za rok 2019
11) Návrh změny č.2ÚZF,NI4.NÍHO PLÁNU MšeckéŽehrovice (vyhodnocení stanovbek a dalšípostup
pořizování změny)
12) Schválení smloury o poskytnutí dotace zrozpočtu obce na rok202} (Sokol Lodenice - SK Mšecké
Žehrovice)
13) Smlouva o zřuení věcného trřemene - služebnosti - dotčenépozemky p.č.29211,29212,565/33,
mezi obcí M.Ž. a ČnZ Oistribuce, a.s.
14) Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti - nový kNN p.č. 203, mezi obcíM.Ž a ČnZ
Distribuce, a.s.
15)
Rozpočtovéopatření č. 1,2,3, 4l202O
16)

17)

DISKUSE
USNESENÍ a ZÁVĚR

Na Žádost Účetníobce přidáváme do dnešního proglamu zasedáni zastupitelstva obce dalšíbod

k ProjednánÍ. Bod se týká rozpočtového opatření č.512020, Rozpočtovéopatření řešídaň zpříjmuzaobec.
Před hlasováním dávám možnost zastupitelům i přítomným občanůmsdělit své stanovisko.

Ndvrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Mšecké Žehrovice schvaluje přiddní bodu
kteú řešídaň z příjmu za obec:
Výsledek hlasovúní: pro
Usnesení č. 2 bylo schváleno

proti 0

do

programu dnešníhoveřejného zaseďdní,

zdržel

se

0

Hlasování o celém programu obce.
Před hlasováním dávám možnost zastupitelům i přítomným občanůmsdělit své stanovisko.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce MšeckéŽehrovice schvaluje program veřejného zasedúní:
Výsledek hlasovúní:
Usnesení č. 3 bylo schváleno

pío

proti 0
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4)P
eZa
. Schv
zakázce na stavební práce s názvem .,MšeckéZehrovice - kanalizace III. etapa
Předsedající předložila ZO k projednání a schválení veřejnou zakázkuna stavební práce,s názvem ,,Mšecké
Zehrovice -kanalizace III. etapa". Veřejné zakázky se v platném termínu zúčastnilo11 firem.
Výsledek hodnocení nabídek
Pořadí
nabídky po
hodnocení

Obchodní firma ljméno

Sídlo / místo podnikání

lč

1,

FlMOREK- stavebnía
obchodníspol. s r,o.

Ctiborova 407
272 01 Kladno

489 48 900

2.

RlSL s.r.o.

U Vodárny 461
Hosttvice 253 01

453 10 653

3.

Ridera DlS s.r.o.

Dělnická 382132
708 00 Ostrava

451 95 706

4.

ALSTAP s.r.o,

V Korytech 972
100 00 Praha

290 00 238

5

Esta, spol. s r,o.

Lacinova 750
272 01 Kladno

437 74 45B

6.

VPK Suchý s.r.o.

Komenského nám.
281 44 Zásmuky

7,

Vodohospodářské stavby,
společnost s ručením
omezeným

Křižíkova 2393

8.

EKOSTAVBY Louny s.r.o.

Václava Majera 573

Energie - stavební a báňská

Vašíčkova3081
272 04 Kladno

451 468o2

Křižíkova 682l34a
186 00 Praha

262 71 303

9.

a.s.

10.

Skanska a.s.

11.

Chládek & Tintěra, a.s.

415 01Teplice

440 01 Louny

Nerudova 1022116

412 01 Litoměřice
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Hodnocení nabídek
Hodnotící kriíérium:
Nabídková cena bez DPH

Název organizace

pořadí nabídek

Vodohospodářské stavby, společnost s ručenímomezeným

24 82o 527,o0

7

Chládek & Tintěra, a.s.

28 679 657,00

11

Skanska a.s.

27 895 137,68

10

FlMOREK- stavebnía obchodní spol. s r.o

15 88B 888,00

1

R|SL s,r.o.

18 887 904,00

2

ALSTAP s.r.o,

23 435 285,39

4

Ridera DlS s.r.o.

21 268 339,00

?

VPK Suchý s.r.o.

24 201 90o,22

t)

EKOSTAVBY Louny s.r.o.

24 850 000,00

8

Energie - stavební a báňská a.s.

26 975 464,00

9

Esta, spol. s r.o.

23 842 386,00

5

V souladu se zákonem rozhodl zadavatel, že hodnotícíkomise provede posouzení splnění podmínek účasti
v zadávacimřízení u prvních třech nabídek v pořadí po předběžném seřazení dle výše nabídkovéceny bez

DPH, která je jediným hodnotícímkritériem.
Hodnotící komise zjistlla, že v nabídce spol. FIMOREK není doloženo prohlášení člena týmu o
odpovědnosti za provádění ěinnosti v rozsahu odborné odpovědnosti. Účastníkzadávaciho řizeniodpověděl
- zaslal prohlášení Ing. Vladimíra Synka o odpovědnosti, které je v souladu s požadavkem zadavatele. U
společnosti RISL, s.r.o. - hodnotícíkomise zjtsti|a, že v předložené nabídce není doložen seznam technikŮ.
Učastníkzadávaciho íizeni odpověděl * zaslal písemné objasnění nabídky jehož přílohou je seznam
techniků * členůrealtzaěniho týmu - v souladu s požadavkem zadavatele.
U společnosti Ridera DIS, s.r.o. hodnotícíkomise zjistí|a, že základni a profesní kvalifikaci doložil účastník
zadávaciho íizeníprostřednictvím Výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů hodnotícía že z
předloženého životopisu hlavního stavbyvedoucího není zcela zŤejmé,jakým způsobem splňuje
kvalifikačnípředpoklady požadovanézadavatelem. Společnost zaslala písemné objasnění nabídky, ve
kterém je vše požadované vysvětleno v souladu s požadavkem zaďavatele.
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Dále komise posuzovala nabídky z hlediska mimořádně nizké nabídkové ceny. Vzhledem k celkovým
nabídkoým cenám, které doložili uchazeči ve svých nabídkách měla hodnotícíkomis e podezíeni, že
některé nabídky obsahují mimořádně nizké nabídkovéceny. Zadavatel rozhodl o posouzení prvních tří
nabídek v pořadí. Komise v této věci postupovala v souladu s platnou legislativou, tzn., že podezíeni z
doloženéMNNC není důvodem k vyloučeníúčastnikazadávacihoŤízenízveŤejnézakázky,ale
je důvodem

k podrobnému přezkoumání reálnosti předložených nabídek.
VŠechny oslovené fi.my v odpovědích konstatuj i,že jejichnabídková cena je platná,veškeré ceny materiálů
mají aktuálně potvrzené od dodavatelů a uchazečje schopen a ochoten zanabidkovou cenu zakázkuřádně
a odborně zrealizoval dle projektové dokumentace a v plánovaném termínu.
Hodnotícíkomise pracovala ve složeníp. Iveta Bláhová, p. Romana Metelková, p. Miroslav Štáfek a p.
Zdeněk Janoušek.
Hodnotící komise zkontrolovala v souladu s § 39 zákonaprvní tři nabídky po předběžném seřazení dle r,}še
nabídkovéceny. U ostatních nabídek hodnotící komise zkontrolovala jejich obsah a většinou hlasů
konstatuje, žejsou relevantní a postupuje všechny nabídky do dalšíhohodnocení.
Komise se na výše uvedeném neshodla jednomyslně. Člen komise Zdeněk Janoušek má jako člen komise
odliŠný nŽaor a nesouhlasí s doloženým vysvětlením MNNC společnosti FIMOREK.
Ostatní Členovékomise konstatují, že společnost FIMOREK - stavební a obchodní spol. s r.o. ve svém
r,ysvětlení MNNC doložila - že nabídkovéceny jednotlivých položek jsou ve všech případech stanoveny
tak, aby bylo možnépředmětné položky za tuto cenu řádně a včas realizovat.
Závěr hodnotícíkomise - výsledek hodnocení nabídek:
Hodnotící komise většinou hlasů (3:1) doporučuje zadavateli k uskutečněníveřejné zakázky účastníka
zadávacího íízenis ekonomicky nejýhodnější nabídkou, kteý zároveň splnil kvalifikaci a požadavky
zadavatele stanovené v zadávací dokumentaci. Tímto uchazečem je společnost FIMOREK - stavební a
obchodní spol. s r.o., se sídlem Ctiborova 407,272 01 Kladno, IČ:489 48 900. Pořadí účastníků
zadávaciho
Ťizenije uvedeno qýše v tabulce hodnocení nabídek.
Před hlasovéním dávámmožnost zastupitelům i přítomným občanůmsdělit své stanovisko.

Pan Radek Čech se zeptal, zda pokud je cena (nabídka) podezřele nizká a přijdou urealizace nějaké

problémy, zda je vše ošetřeno tak, aby obec měla záruku kvalitně odvedené práce, Smlouvy o dílo se mu
zdaji složitéa rád by věděl, zda je naše smlouva o dílo zkontrolov ána právníkem a zdaj e natolik kvalitní,
aby v případě potřeby byla qlmahatelná.
Starostka obce mu odpověděla, že výběrové Ťizeni, včetně návrhu smlour,y o dílo, vede tým odbomíků ze
společnosti Provod, která pracuje ve prospěch obce a konkrétně smlouva o dílo je z pohledu zákona
vypracována a ošetřenatak, aby v případě potřeby byla obec ošetřena.
Zastupitelka obce pí. Iveta Bláhová potvrdila, že smlouva o dílo je v tomto řízeni pro firmy přísná. Ve
smlouvě o dílo je ,,zádržné",kdy firma poskytuje bankovní záruku v případě vad a nedodělků.

Pan Libotovský položil dotaz, kdy je reálný termín začátku stavby.
Paní starostka odpověděla, že samotná stavba by měla dle harmonogramu práce začit v červnu 2020 a
končit za 18 měsícůode dne předání staveniště. P. Libotovský se zeptal,kdy bude obec požadovat příspěvek
na rea|izaci přípojek. Paní starostka odpovědéla, že obec započne dle projektů na přípojky připravovat
smlouvy o příspěvku. Pro občany, kteří nebudou mít dostatek financí na jednoráuovou úhradu, vypracuje
obec splátkoqý kalendař.
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Núvrh usnesení:
ZastuPitelstvo obce schvaluje výběr nejvhodnější nabítlky ve veřejné zakázce na stavební prtíce s názvem
,,MŠeckéŽehrovice - kanalizace III. etapa", která bylg zaddna v otevřeném podtimiiním řízení dne
6.2.2020 ve Věstníku veřejných zakázek pod evidenčnímčíslem22020-005044, v souladu se zákonem č.
l34/20l6 Sb. o zadávání veřejných zakdzek (dále jen ,,1ákon'').
ZO Pověřuje starostku obce vydtiním rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky společnosti FIMOREK
- stavební a obchodní spol. s F.o., se sídlem Ctiborova 407, 272 01 Kladno, IČ: 489 48 900 s tím, že
odvolací lhŮty jsou stanoveny na 15 pracovních dnů od obdrženírozhodnutí o výběru nejvhodnější
nabídky v soulaďu se zdkonem.
ZO pověřuje starostku obce k podpisu Smlouvy o díIo - po uplynutí všech odvolacích lhůí.
Výsledek hlasování:
pro
Usnesení č. 4 bylo schváleno

proti

0

se

I
zdržel
zdeněk Janoušek

TechnicK dozor investora na akci:
""Mšecké Žehrovice - kanalizace III. etapa"
Předsedající předložila ZO kprojednání návrh na funkci technického dozoru na ýše uvedenou
5)

stavbu.

Zastupitelstvo obce oslovilo s nabídkou na technický dozor p. Aleše Millera, p. Tomáše Melichara a IBH
sPol. s.r.o. Nabídky musí obsahovat rozsah výkonu činnosti, osvědčenío autoizaci pro vodohospodářské
stavby, reference a nabídkovou cenu za kompletní zajištění všech činností.uykonávaných v souvislosti
s prací TDI na výše uvedené stavbě.
VŠechnynabídky splňují požadavky zadavatele. Nabídková ceny za wýkon TDI při reďrizaci stavby
,,MŠeckéZehrovice -kanalizace III. etapa" jsou: p. Miller 392. O40,- Kč, p.Melichar 423 5OO,- Kč a IBH
sPol. s.r.o. 553 030,- Kč. Všechny nabídkovéceny jsou včetně DPH. Většina zasfupitelstva obce nesouhlasí
s ýběrem p. Millera na funkci TDI na uvedenou stavbu. Zastupitelstvo obce nesouhlasí s postupem
reklamaČního Ťizení p. Millera na akci ,,Obnova kostela sv. Martina ve Mšeckých Žehrovicích". P, Miller
výkon TDI na obnově kostela zajišťoval.P. Melichar, ktery také podával nabídku nazajlštěniTDl III. etapy
kanalizace, svou nabídku zrušil. Navrhuji tedy hlasovat o dalšínabídce TDI a tou je společnost IBH spol.
s.r.o., která svou nabídkou splnila všechny podmínky investora akce.
Před hlasováním dávám možnost zastupitelům i přítomným občanůmsdělit své stanovisko.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce MšeckéŽehrovice schvaluje nabídku na výkon technického dozoru investora akce
sPoleČnost IBH spol. s.r.o. na stavbu s názvem: ,,MšeckéŽehrovice - kanalizace III. etapa".
Zastupitelstvo obce ukládó starostce obce se společnostíIBH spol. s.r.o. SMLOaVU O DÍLO na výkon
TDI investora uzavřít,
Výsledek hlasování:
pro 5
proti 0
2
zdržel
Usnesení č. 5 bylo schvdleno
p. Náprstek, pí. Metelková

se

6) Podání žádosti o dotaci na akci ..Mšecké Žehrovice
- kanalizace III. etapa".
VýŠeuvedená akce je již registrována na ministerstw zemědělství pod ě j. 73056|20I8-MZE- 15131 .
Po splnění vŠechpodmínek: Výběrové řízení, SOD se zhotovitelem, SOD s technickým dozorem a dalších
povinných dokladů, mtůe obec žádat o dotaci na ýše uvedenou akci.
Před hlasováním dávám možnost zastupitelům i přítomným občanůmsdělit své stanovisko.
Nóvrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Mšecké Žehrovice schvaluje podúnížddosti o dotaci na akci ,,MšeckéŽehrovice kanalizace III. etapa". Žádost bude podána na Ministersno zemědělství.
Výsledek hlasovúní: pro 7
proti 0
0
zdržel
Usnesení č. 6 bylo schváleno

se
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1Proiednání a schválení ZÁVĚREČNÉHOÚčTU OBCE za rok 2019.
Předsedající předložila ZO podklady o plném členěnípodle rozpočtovéskladby a dalších finančních
oPeracích. Dále předložllaZprál,u o přezkumu hospodaření obce zarck20l9, ze zprávy wpllyá, že nebyly
zjiŠtěny chyby a nedostatky. Závěr hodnocení - ZO uzavírá projednáni Závěrečného účtuobce za rok 201 9
souhlasem bezýfuad.

Návrh záv&ečnéhoúčtuhospodaření obce zarok2019byl v souladu se zákonem vyvěšen na všech typech
Úředních desek obecního úřadu po dobu nejméně l5 dní a to od 17. 4,2020 do 4. 5. 2020.
Se závěrečným účtemobce za rok 2019 seznámila přítomné účetníobce pí. Hamouzová.
Před hlasovánim dávžtmmožnost zastupitelům i přítomným občanůmsdělit své stanovisko.
Núvrh usnesení:
Zastupitelstvo obce MšeckéŽehrovice schvaluje ,,Závěrečný účetobce Mšecké Žehrovice za rok 20l9'
souhlasem bez výhrad.
Výsledek hlasování:
pro 7
proti 0
0
zdržel se
Usnesení č. 7 bylo schváleno

8t ÚčErNÍzÁvĚRx,q. za rok zotg
Předsedající seznámila ZO sýsledky účetnízávérky za rok 2019. Účetnízávěrka byla sestavena
krozvahovému dni 3I. 12. 2019, Zastupitelstvu obce byly předloženy podklady kprojednání účetní
závěrky, které obsahovaly: Návrh závěrečného účtuza rok 2019, kteý obsahuje komentář, ýkaz pro
hodnocení plnění rozpočtu územníchsamosprávných celků (Fin2-I2 M), Rozvahu, výkaz zisku a ztráíy,
přÍlohu, Rozpočtovéhospodaření - detailně, daňové píijmy, Plnění rozpočtových příjmů a ýdajů dle
ParagrafŮ, Příjmy avydaje dle účeloýchznaků, Zpráluo ýsledku přezkoumání hospodaření obce zarok
2019.Inventaizačni zprálu za rok 2019 a ročni zprávu o finančníkontrole za tok 2019. Po seznámení
s předloŽenými ýkazy a zprávarni zastupitelstvo obce shledalo, že úěetni závěrka za rok 2019 poskyhlje
věmý a poctivý obraz předměfu účetnictvía finančnísituace účetníjednotky. Na základě tohoto zjištění,
zastupitelstvo obce sepsalo ,,Protokol o schválení účetnízávěrky zarok2019.*
Před hlasováním dávámmožnost zastupitelům i přítomným občanůmsdělit své stanovisko.
Núvrh usnesení:
Zastupitelstvo obce MšeckéŽehrovice schvaluje ,,Účefuí závěrku obce Mšecké Žehrovice, sestavenou ke
dni 3I. 12. 2019'.
Výsledek hlasovúní: pro
proti 0
0
zdržel se
Usnesení č. 8 bylo schvúleno
9) Zpráva

o inventarizaci obecního maietku za rok 2019

Předsedající předložila ZO kprojednání a schváleni ,,Zptávu o inventarizací obecního majetku za rok
2019." Inventaňzace proběhla v termínu od I.12. 2019 do 3 1. 1. 2020 se stavem k 31. 12. 2019. Proškolení
inventaizační komise bylo provedeno 30. 11.2019.Inventurní komise pracovala ve složení:předseda
komise p.ZdeněkJanoušek, členovékomise pí. Naďa Hamouzováap.Petr Mansfeld. Dokladová inventurní
komise pracovala ve složeníp. Zdeněk Janoušek a pí. Naděžda Hamouzová. Při provedení ťyzických a
dokladových inventur nebyl zjištěn inventurní rozdíl. InventaÁzaěni zpráva byla vypracována dne 16. 1.
2020. Součástí inventurních soupisů jsou protokoly o výazení majetku.
Před hlasovánim dávám možnost zastupitelům i přítomným občanůmsdělit své stanovisko.
Nóvrh usnesení:
Zastupitelstvo obce MšeckéŽehrovice schvaluje ,,Zprúvu o inventarizaci obecního majetku za rok 201g*.
Výsledek hlasovúní: pro 7
proti 0
0
zdržel
Usnesení č. 9 bylo schvúIeno

se
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obecní úřad MšeckéŽehrovice
MšeckéŽehtovice čp.77
IČ :00244104
Zapis z veřejného zasedáni zastupitelstva obce MšeckéŽeltovice dne 4. 5.2020

10) VÝROčNÍZPRÁVA proiednání v souladu

se zákonem č. 106/1999 Sb. za rok 2019
Předsedající VZ předlož|IaZO k projednání,,Výročnizprávuv souladu se zákonem č. 10ó/1999 Sb. zarok
2019.* Výročnízpráva byla vyvěšena na všech typech uředních desek OÚ VtSeck é Žehrovice v souladu se
zákonem po dobu nejméně l5 dní a to od 17.4.2020 do 4. 5. 2020.
Předsedající seznámila přítomné s ,,Výročnízprávou za rok2019".
Před hlasováním dávám možnost zastupitelům i přítomným občanůmsdělit své stanovisko.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Mšecké Žehrovice schvaluje ,,Výročnízprávu obce MšeckéŽehrovice
zdkonem č. I06/I999Sh., za rok 20I9."

pro 7

Výsledek hlasovúní:
(Jsnesení č. I0 b1,lo scltvtileno

proti

0

zdržel

se

v

souladu se

0

rh
o PLÁNU
obecní úřad Mšeckézelrrovice doručil vE

VYH
KOU návrh zmény č. 2 uzemního plánu
obce (§ 50 odst. 3 stavebnílro zákona).
Návrh změnv č.] UP obdrželv dotčer-ró orgány celkem 13, sousední obce celkem 7. oprá,,,trění investoři
celkem 7. Nárrh změny byl r,ýše uvedeným orgánům dne 6. 11.2019 odeslán do dator,ých schránek,
Zároveň byl nál rh zveřejrrěn na per,,né a elektronické úřední desce akaždý včetně r,eřejrrosti. rnohl uplatnit
u pořizovateie (Obecní úřad MšeckéŽehrovice) písemnépřipornínky (§ 50 odst. 3 stavebního zákorra).
Návrh zrněny č. 2 L-P obsahor al ztněnu v podmínečnémpřípustném využitíPLOCHY REKREACE PLOCHY PRO RODINNOU REKREACI (RI)

StávajícínepřípustnévyuŽití-@nahradilovnávrhupodrnírrěnépřípustné1.yuŽití:

Výstavba novÍ'ch rekreačních objektů za podmínek, že v navazujicich územrríclra stavebních řízeních bude
prokázáno:
že umístěnímnor,\,ch staveb:
- bude zajištěria ochrana systému ekologické stability
- nebude rrepřirněřeně zvyšována zátěž na systém ekologické stability a rredojde ke sníženíjeho
ekostabilizačrrí funkce
- bude zajištěna ochrana přírody a krajiny
- v maximální míře bude respektováno ochranné pásmo lesa: nové rekreačrríobjekty budou umístěny
vtakor'é l'zdálenosti od lesa, ve které lze vyloučitvzájemné negativní působení mezi stavbami a

-

1esem

nedojde k umístěni nor,ýclr rekreačních objektťl na 1esních pozemcích (pozemcích určerrých k plnění
funkcí lesa)

Stanoviska dotčených orgánů. připomínek clotčených investorťt, sousedních obcí a veřejrrosti k návrlru
změny č. 2 UP byiy vyhodnoceny a zpracor,ány,
S ohledern na konzistentní nesouhlasné stanovisko dotčenéhoorgánu na úseku ochrany přírody (MěÚ
Rakovník odbor ŽP) navrhu;e pořizovatel pokračováni změny ukončit, Neeristuje zpúsob. jak dosáhnout
moŽnosti r,ýstavby novýclr rekreačních objektťr v plochách rekreace - plochy staveb pro rodinnou rekreaci
(RI)
Neexistuje způsob, jakým Ize na návrhu změny pokračovat.
Před hlasováním dávám možnost zastupitelům i přítomným občanůmsdělit své stanovisko.
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ZáPis z veřejného zasedáni zastupitelstva obce MšeckéŽehrovice dne 4. 5.2020

Núvrh usnesení:
ZastuPitelstvo o.bce MŠeckéŽehrovice schvaluje ukončenípořizovdní změny ,,Změna č. 2 územního
Plónu MŠeckéŽehrovice". Důvodem ukončenije nesouhlasné stanovisko dotčenéhoorgúnu na úseku
ochrany přírody.
Výsledeh hlasovciní:
pro 7
proti 0
0
zdržel se
Usnesení č. I1 bylo schvtileno

12) smlouva

o poskvtnutí dotace z rozpočtu obce MšeckéŽehrovice
Předsedající předložila ZO k projednání a schválení žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu obce.
s vYhláŠeným dotačním programem obce obdržela obec 2 žád,osti o dotaci. ZO schvaluje dotaci

obce pro

V souladu
zrozpočtu
Kč. Dotace je

SK MšeckéŽelvovice ve

ýši 30. 000,- Kč a Sokol Lodenice ve ýši:O. ÓOO,podpory
obce
na
činnost
spolků vytvářejici prospěšnou činnost na územi obce ve prospěóh
PoskYtnutí

občanůobce,
Před hlasováním dávám možnost zastupitelům i přítomným občanůmsdělit své stanovisko.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce MšeckéŽehrovice schvaluje dotaci z rozpočtu obce na rok 2020 pro SK Mšecké
Zehrovice ve uýŠi30. 000,- Kč a Sokol Loďenice ve výši 30. 000,- Kč a ukládá staroslce obce vypracovat
smlouvu o poskytnutí dotace a tyto smlouvy jménem obce uzavřít.
Výsledek ltlasovóní:
pro 7
proti 0
0
zdržel
Usnesení č. 12 bylo schváIeno

se

- dotčené
Předsedající předložila ZO kprojednání a schválení Smlouvu o zŤízeni věcného břemene
- služebnosti.
Záměr zřídit věcné břemeno k dotčeným nemovitostem byl schválen usnesením zastupitelstva obce dne
4. 6. 2018 usnesením č.228. Věcné břemeno vznlká vkladem do katastru nemovitostí, které ul' adi ČEZ
Distribuce, a.s.

Návrh usnesení:

ZastuPitelstvo obce MšeckéŽehrovice schvalu.je Smlouva o zřízení věcného břemene služebnosti
č. IV-12-6022652/007 mezi obcí M.Ž. o črZ óisftibuce, a.s.
Výsledek hlasování:
pro 7
proti 0
0
zdržel se
Usnesení č. 13 bylo schvdleno

Předsedající předložila ZOkprojednání a schválení Smlouvu o zŤizeni věcného břemene
- služebnosti.
Zámér zříditvěcnébřemeno k dotčeným nemovitostem byl schválen usnesením zastupitelstva obce dne 4.6.
2018 usnesením č.227. Věcné břemeno vznlká vkladem do katastru nemovitostí, které uhraďi ČPZ
Distribuce, a.s.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce MšeckéŽehrovice schvaluje Smlouva o zřízení věcného břemene služebnosti
č. IV-L2-6022066/02 mezi obcí M.Ž. a ČrZ Oistribuce, a.s.
Výsledek hlasování:
pro 7
proti 0
0
zdržel
Usnesení č. l4 bylo schvúleno

se
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obecní úřad MšeckéŽehrovice
MšeckéŽehrovice čp.77
IČ:00244104
Zápis z veřejného zasedáni zastupitelstva obce Mšecké Žehrovice dne 4. 5.2O2O
15) Rozpočtovéopatření č. 1,,2,3,, 412020.
Seznámila jsem zastupitelstvo obce s rozpočtovým opatřením č. l , 2, 3, 412020 které berou na vědomí.
Rozpočtová opatření jsou zastupitelům, po schválení starostkou obce, odeslána účetníobce emailem.
Současně jsou zveřejněna na weboých stránkách obce.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce MšeckéŽehrovice bere na věďomí rozpočtovú opatření č. I, 2, 3, 4/2020
Výsledek hlasování:
pro 7
proti 0
0
zdržel se
Usnesení č. 15 bylo schváleno
16) Rozpočtovéopatření č. 512020.

Seznámila jsem zastupitelstvo obce s rozpočtovým opatřením č. 5/2020.
Rozpočtovéopatření se týká daně zpříjmu právnických osob - naýšenírozpočtu na straně příjmu a
zátoveň výdajů o 85. 300,- Kč.

Ndvrh usnesení:
Zastupitelstvo obce MšeckéŽehrovice schvaluje rozpočtovú opatření č. 5/2020
Výsledek hlasovdní:
pro
Usnesení č. I6 bylo schváleno

17)

7

proti 0

zdržel se

0

DISKUSE

Pan Zámarka poděkoval za dotaci zrozpočtu obce pro SK Mš. Žehrovice, kterou vpžlje ve prospěch
sportovního areálu ve Mš. Želvovicich. P, Zázvorka veřejně slíbil, že započnou s úklidem kolem kabin,
kter,ý přislíbil pí. Bláhové a poděkoval většině zastupitelů za příslib uvolňování financí k dodělání nutných

prací pro možnost kolaudace kabin.
Dále se p. Zázvorka zeptal na postup reklamačníhoŤlzeni na kostele. Starostka obce předala slovo p.
Františku Náprstkovi, ktery s p. Millerem, který realizoval pro obec TDI na obnově kostela sv. Martina,
telefonicky stav reklamací konzultoval, p. Náprstek přítomnéinformoval, v současnédobě p. Miller čeká
na vy,jádření aprávni pomoc. S pomocí právníka bude na reklamačnímŤizenípostupovat.
P. Libotovský taképoděkoval zadotacipro spolek Sokol Lodenice.
P. Cech má dotaz, v jaké výši bude finančně podpořena Lodenická kanalizace - jakou výšíMin. zemědělství
tuto akci podpoří.
Starostka odpověděla, že přesná ýše se r,lzpočítáod celkoých investičníchnákladů, které se krátí o
neuznatelné položky. Dalšíneuznatelné náklady mtňeještě MZe r,yčlenit. V současné době se zpracovává
finančníplán celé akce. Až bude starostka obce vědět přesnou finančníčástku podpory MZe na tuto akci,
ráda s touto částkou veřejnost seznámí. Lodenická kana|tzace bude tedy dotačně podpořena zMZe a
starostka obce bude žádat o kofinancovánitéto akce Středočeský kraj.
Pan Libotovský vznesl dotaz, v jaké výši byl úvěr pro první a druhou etapu kanalizace a vodovodu.
Paní starostka odpověděla, že návratná finančnívýpomoc od Stř. kraje byla 2. 400 000,- Kč. Bezúročná
půjčkaod spol. FISA byla 5. 000 000,- Kč a celková půjčkaod Českéspořitelny na první a druhou etapu
(vodovod, kanalizace), byla 13. 000 000,-.
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obecní úřad MšeckéŽehrovice
MšeckéŽehrovice čp.77
IČ : OO2441O4
Zápis z veřejného zasedáni zastupitelstva obce MšeckéŽehrovice dne 4. 5.2020
P. Radech Čech se zeptal na limit vícepracína akci. Pí. Bláhová odpověděla
vícepráci (pokud je opodstatněná), rozhoduje TDI a zastupitelstvo obce.

,

že limit navicepráce není. O

Pan Bačkovský se zeptal na situaci kolem pozemků v oboře Libeň. Paní starostka mu odpověděla, že
v současnédobě se pozemky lytyěují. Obec má v plánu pozemky, které vedou pod cyklotrasou a jsou
v majetku p. Steinbacha, odkoupit a současně mu obecnípozemky, které jsou na oplocenýchpozemcích p.
Steinbacha prodat. Vytyčeníhranic pozemků je důležitépro současnou orientaci. Co se týká oplocení obory
Libeň, zastupitelstvo obce žádá oboru Libeň o povolení jejich stávajícího oplocení.

Kolem pozemkŮ a stávajícího oplocení obory Libeň se strhla žhavádiskuse. Někteří účastnícizasedénimaji
pocit, že obora Libeň není zaplocenátak,jak má byt ažádá zastupitelstvo obce o prověření anápravu.

Dalšídotazy vzneseny do diskuse nejsou, proto se starostka obce rozhodla zasedání zastupitelstva ukončit.

18)

USNESENÍ

a

zÁvĚn

Usnesení přijímalo zastupitelstvo obce ihned po projedrrání pi,ecimětnélro bodu. Soupis všech usnesení z
dnešního zasedání zastupitelstva vedených pod čísly1 až 16 jsou součástízápisu.
Na závěr starostka obce jménem zastupitelstva obce poděkovala za účastna zasedáni a zasedáni
zastupitelstva ve l9:22 hodin ukončila.

Přílohy zápisu:
Příloha č. ]
Příloha č. 2

prezenčnílisíina zo
p r e z enčn í l i.s íi na rl b čanu

] lisí
2 listy
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Zápls z veřejného zasedání zastupitelstva obce MšeckéŽehror..ice drre,1. 5.2020
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Mgr. Pavlína Skleničková
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Vl 1

Miroslav Šter.t

-u.

zdeněk Janoušek

slarostka obce.

Romana Metelková
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