Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce č. 1/2020
ze dne 3. 2. 2020
Přítomni: A. Frühaufová, V. Štich, L. Jindrová, G. Ptáčková, P. Procházka,
P. Leksa, J. Pazdera
Ověřovatelé zápisu: V. Štich, P. Procházka
Zapisovatel: A. Frühaufová
Začátek jednání: 17.30 hod.
Informace o konání zasedání byla zveřejněna podle § 93, odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb.
o obcích na úřední desce Obce Újezd v souladu se zákonem nejméně po dobu 7 dní, a to od
20. 2. 2020 do 2. 3. 2020. Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“.
Starostka po přivítání přítomných členů obecního zastupitelstva konstatovala, že zasedání je
usnášení schopné, neboť je přítomno všech sedm zastupitelů.
Dále seznámila přítomné s programem:
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Zahájení
Kontrola usnesení
Rozpočtové opatření č. 1/2020
Inventarizace majetku za rok 2019
Závěrečný účet obce za rok 2019
Výsledek hospodaření HČ – obecní vodovod
Schválení účetní závěrky ZŠ a MŠ Újezd a obce za rok 2019
Zadávací podmínky výběrového řízení – veřejné osvětlení
Obecně závazná vyhláška o regulaci hlučných činností a o stanovení
kratší doby nočního klidu
Záměr obce - směna pozemku – kanalizace
Žádosti o příspěvky z rozpočtu obce
Smlouva o dílo o technologické podpoře a zajištění plánu kontroly
jakosti ÚV a obecního vodovodu
Přijetí dotace z rozpočtu Středočeského kraje - hydrogeologický
průzkum
Různé
Diskuse
Závěr

Výše uvedený program byl schválen bez připomínek. Dále bylo rozhodnuto diskutovat
a rozhodovat o každé věci zvlášť, schválené rozhodování veřejným hlasováním.
Hlasování:

pro 7

proti 0

zdržel 0

Bod 2 – Kontrola usnesení
Usnesení č. 4/6/2019 ze dne 15. 10. 2019 – žádost o dotaci na OPŽP na akci „Kanalizace –
Újezd“ byla podána v lednu
Usnesení č. 5/6/2019 ze dne 15. 10. 2019 - žádost o dotaci na víceúčelové hřiště z MMR byla
podána v únoru.
Usnesení č. 11/8/2019 ze dne 16. 12. 2019 – koupě p.p.č. 776/8 a 776/7 k.ú. Újezd trvá.
Usnesení č. 12/8/2019 ze dne 16. 12. 2019 – směna části pozemků p.č. 516/12 a 537/15 k.ú.
Újezd u Hořovic trvá.

Bod 3 - Rozpočtové opatření č. 1/2020
Starostka předložila rozpočtové opatření č. 1/2020 ve výši 7 800,- Kč viz příloha č. 1.
Jedná se o neinvestiční dotaci ve výši 146 400,- Kč. V rozpočtu byla uvedena částka 138 600,-.
Rozpis dotace přišel až v lednu 2020.
Schváleno usnesením 6/8/2019 ze dne 16. 12. 20189 – v kompetenci starostky.
Zastupitelstvo bere na vědomí.
Bod 4 - Inventarizace majetku za rok 2019
Starostka předložila výsledky inventarizace viz příloha č. 2 – inventarizační zápis.
Majetek obce k 31. 12. 2019 činí aktiva 63 546 903,54 Kč, pasiva 257 632,77 Kč.
Zastupitelstvo bere na vědomí.
Bod 5 - Závěrečný účet obce za rok 2019
Návrh závěrečného účtu územního samosprávního celku byl zveřejněn od 12. 2. 2020
do 2. 3. 2020 na úřední pevné a elektronické desce. Připomínky nebyly uplatněny.
Při přezkoumání hospodaření obce za rok 2019 nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
Na základě předloženého závěrečného účtu obce za rok 2019 (viz příloha č. 3) podala
starostka návrh na jeho odsouhlasení bez výhrad.
Návrh usnesení:
zastupitelstvo obce Újezd projednalo závěrečný účet obce za rok 2019 s vyjádřením
souhlasu s celoročním hospodařením bez výhrad, včetně zprávy o výsledku přezkoumání
hospodaření.
Hlasování:

pro 7

proti 0

zdržel 0

Bod 6 - Výsledek hospodaření HČ – obecní vodovod
Hospodářský výsledek HČ je zisk ve výši 120 458,17 Kč.

Bod 7 - Schválení účetní závěrky ZŠ a MŠ Újezd a obce za rok 2019
Schválení účetní závěrky ZŠ a MŠ Újezd za rok 2019
Ředitelka školy Mgr. Ludmila Mottlová požádala zastupitelstvo obce Újezd o schválení účetní
závěrky PO.
Předložila výkazy sestavené k rozvahovému dni 31. 12. 2019: Výkaz zisku a ztráty, Rozvahu,
Přílohu, Inventarizační zprávu a zprávy z veřejnosprávních kontrol provedené zřizovatelem. Se
všemi dokumenty byli přítomní seznámeni.
Hospodaření PO za rok 2019 – náklady činily 7 354 964,51 Kč a výnosy 7 487 203,45 Kč
výsledek hospodaření – zisk 132 238,94 Kč. Zisk bude převeden do rezervního fondu PO.
Zastupitelstvo obce schvaluje PO na každý rok příspěvek na hospodaření. Před schválením
příspěvku je seznámeno s hospodařením účetní jednotky. Formou veřejnosprávní kontroly
zřizovatel průběžně její hospodaření kontroluje.
Zastupitelstvo rozhodlo, že účetní závěrka poskytuje v rozsahu skutečností posuzovaných dle
§ 4 vyhlášky č. 220/2013 Sb., věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace
účetní jednotky Základní škola a Mateřská škola Újezd, okres Beroun.
Návrh usnesení
zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku PO Základní školy a Mateřské školy Újezd
a převedení zisku 132 238,94 Kč do rezervního fondu PO.
Hlasování:

pro 7

proti 0

zdržel 0

Starostka předložila ke schválení účetní závěrku obce Újezd za rok 2019 - účetní výkazy:
Rozvahu, Výkaz zisku a ztráty, Přílohu, kopii inventarizační zprávy a kopie zprávy o výsledku
finanční kontroly. Přítomní byli seznámení s náplní Rozvahy a textovou částí Přílohy. Celkové
náklady v roce 2019 činily 5 552 125,67 Kč, celkové výnosy za rok 2019 činily 10 724 522,41
Kč. Výsledek hospodaření obce je 4 923 506,18 Kč.
Po schválení účetní závěrky se výsledek hospodaření převede na účet 432 nerozdělený zisk,
neuhrazené ztráty minulých let.
Hospodářský výsledek HČ je zisk ve výši 120 458,17 Kč bude převeden na účet obce.
K 31. 12. 2019 bylo na bankovních účtech obce KB 13 488 768,55 Kč, ČNB 3 046 528,70 a
KB - HČ 252 798,10 Kč.
Návrh usnesení :
zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku obce Újezd za rok 2019, výsledek hospodaření
4 923 506,18 Kč bude přeúčtován účetním zápisem 431/432, výsledek hospodaření HČ –
120 458,17 Kč bude převeden na účet obce.
Hlasování:

pro 7

proti 0

zdržel 0

Bod 8 - Zadávací podmínky výběrového řízení – veřejné osvětlení
Starostka předložila ke schválení podání žádosti o dotaci ze Středočeského kraje z Fondu
obnovy venkova na veřejné osvětlení podél trati směrem na Osek.
Návrh usnesení:
zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o dotaci ze Středočeského kraje z Fondu
obnovy venkova na veřejné osvětlení podél trati směrem na Osek.

Hlasování:

pro 7

proti 0

zdržel 0

Starostka předložila ke schválení výzvu k podání nabídky na „Veřejné osvětlení podél trati
směr Osek“ viz příloha č. 4.
Zároveň předkládá ke schválení hodnotící komisi na tuto akci:
1. Ludmila Jindrová
2. Josef Pazdera
3. Václav Štich
Náhradníci: Pavel Procházka, Gabriela Ptáčková, Petr Leksa viz příloha č. 5.
Zahájení činnosti 21. 12. 2017 od 14.30 hodin.
Termín pro podání nabídek 19. 3. 2020 do 14.30 hod.
Návrh usnesení:
zastupitelstvo:
a) schvaluje znění výzvy k podání nabídek na zakázku malého rozsahu včetně příloh (výzva
přílohy jsou nedílnou součástí tohoto usnesení) na akci „Veřejné osvětlení podél trati směr
Osek“ viz příloha č. 4.
b) ustanovuje hodnotící komisi ve složení: Ludmila Jindrová, Josef Pazdera, Václav Štich.
Náhradníci: Pavel Procházka, Gabriela Ptáčková, Petr Leksa. Této komisi ukládá zahájit
činnost dne 19. 3. 2020 od 14.30 hodin,
c) pověřuje starostku podpisem rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky v souladu s
doporučením hodnotící komise a dále pověřuje starostku podpisem smlouvy o dílo s
vítězným uchazečem.
Hlasování:

pro 7

proti 0

zdržel 0

Bod 9 - Obecně závazná vyhláška o regulaci hlučných činností a o stanovení kratší doby
nočního klidu
Starostka předložila ke schválení obecně závaznou vyhlášku č. 1/2020 o regulaci hlučných
činností a o stanovení kratší doby nočního klidu viz příloha č. 6.
Doba nočního klidu je stanovena od 22.00 hod. do 6.00 hodin.
Výjimky ve vyhlášce: nový rok, čarodějnice, máje a akce pořádané na letním parketě
v termínech: 5. 6., 12.6., 14.8., 29.8.
Návrh usnesení:
schválení obecně závazné vyhlášky č. 1/2019 o regulaci hlučných činností a o stanovení
kratší doby nočního klidu viz příloha č. 6.
Bod 10 - Záměr obce - směna pozemku – kanalizace
Bylo schváleno na veřejném zasedání dne 16. 12. 2020 č. usnesení 12/8/2019.

Protože až v měsíci únoru bylo dohodnuto přesné dělení pozemků, byl zpracován návrh
geometrického plánu viz příloha č. 7, podle kterého bude záměr obce zveřejněn.
Bod 11 - Žádosti o příspěvky z rozpočtu obce
1. Centrum Na verandě viz příloha č. 8
Návrh usnesení:
zastupitelstvo obce neschvaluje poskytnutí příspěvku z rozpočtu obce Centru Na verandě
Beroun.
Hlasování:

pro 7

proti 0

zdržel 0

2. ZO ČSOP Rokycany – viz příloha č. 9
Návrh usnesení:
zastupitelstvo obce neschvaluje poskytnutí příspěvku z rozpočtu obce ZO Českého svazu
ochránců přírody Rokycany.
Hlasování:

pro 7

proti 0

zdržel 0

3. SDH Komárov – celoroční činnost mladých hasičů – viz příloha č. 10
Návrh usnesení:
zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí daru z rozpočtu obce ve výši 5 000,- Kč SDH
Komárov na činnost mladých hasičů v roce 2020.
Hlasování:

pro 7

proti 0

zdržel 0

Bod 12 - Smlouva o dílo o technologické podpoře a zajištění plánu kontrola jakosti ÚV a
obecního vodovodu
Předmětem smlouvy je zajištění plánu kontroly jakosti a technologické podpory
provozovatele úpravny vody v roce 2020 č. 20200212 (příloha č. 11) RNDr. Václavem
Dubánkem, Tréglova č. 795, Praha 5.
Celkové náklady 79 812,00 Kč.
Zvýšení oproti loňskému roku o jeden rozbor úplné surové vody – provádí se 1x za 2 roky.
Zároveň došlo ke zdražení laboratorních prací.
Smlouva obsahuje 4x analytické vyhodnocení odpadních vod.
Návrh usnesení:
schválení smlouvy o dílo č. 20200212 (příloha č. 11) na zajištění plánu kontroly jakosti a
technologické podpory provozovatele úpravny vody v roce 2020 s RNDr. Václavem
Dubánkem, Tréglova 795, Praha 5 a pověřuje starostku podpisem smlouvy.
Hlasování:

pro 7

proti 0

zdržel 0

Bod 13 - Přijetí dotace z rozpočtu Středočeského kraje - hydrogeologický průzkum
Starostka předložila ke schválení přijetí dotace na Hydrogeologický průzkum a budování
nových vodních zdrojů v obci. O dotaci se žádalo v rámci Mikroregionu Hořovicka. Z důvodu
navýšení o DPH je spoluúčast obce vyšší než se předpokládalo. Zastupitelstvo pověřuje
starostku k prověření veškerých informací k dotaci do příštího zasedání zastupitelstva.
Bod 14 – Různé
1. Lesy ČR – záměr vybudování rybníku
Starostka předložila zastupitelstvu záměr Lesů ČR – vybudování průtočného rybníka na
potoce, ze kterého je celá naše obec zásobována pitnou vodou. Tento záměr konzultovala
s pracovníky Povodí Vltavy, Krajskou hygienickou stanicí Středočeského kraje a stavebním
úřadem. Rybník by byl nad jímacím objektem obecního vodovodu, který je jediným zdrojem
pitné vody v obci. Již nyní má obec v letních měsících problémy s nedostatkem vody.
Pokud by nad jímacím objektem byl průtočný rybník, mohlo by v letních měsících dojít ke
snížení již tak malého průtoku vody a k odparu vody. Dále by mohlo dojít ke zhoršení kvality
vody a zároveň ke zvýšení nákladů na její úpravu.
Návrh usnesení:
zastupitelstvo obce nesouhlasí s vybudováním rybníka na potoce nad jímacím objektem
obecního vodovodu.
Hlasování:

pro 7

proti 0

zdržel 0

2. Jímací objekt
V současné době probíhá rekonstrukce jímacího objektu vodovodu, jejíž součástí je
vybudování jímací nádrže o objemu 250 m3 vody. Původní byla na cca 20 m3.
Od dnešního dne je spuštěno čerpání vody z nově vybudovaných provizorních studen a
začne se bagrovat nová jímací nádrž.
3. Žádost ředitelky ZŠ a MŠ Újezd o čerpání z rezervního fondu
Z důvodu omylem nezaplacené faktury v prosinci 2019 za dopravu na výuku plavání ve výši
19 000,- Kč, žádá ředitelka o možnost zaplacení faktury z rezervního fondu.
Návrh usnesení:
zastupitelstvo obce souhlasí s čerpáním rezervního fondu ve výši 19 000,- na zaplacení
faktury za dopravu na výuku plavání.

Hlasování:

pro 7

proti 0

zdržel 0

Bod 15 Diskuse
Nebyly žádné příspěvky do diskuse.
Bod 16 Závěr
Starostka poděkovala přítomným za účast a ukončila zasedání v 19.00 hodin.

Zápis byl vyhotoven dne: 10. 3. 2020
Zapisovatel: Alena Frühaufová

Alena Frühaufová
starostka obce

Ověřovatelé zápisu: V. Štich, P. Procházka

Ing. Petr Leksa
místostarosta obce

Přijatá usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Újezd,
konaného dne 3. 2. 2020 od 17.30 hodin v zasedací místnosti OÚ
Usnesení č. 1/1/2020 – Zastupitelstvo obce
schvaluje program zasedání.
Usnesení č. 2/1/2020 – Zastupitelstvo obce
projednalo závěrečný účet obce za rok 2019 s vyjádřením souhlasu s celoročním
hospodařením bez výhrad, včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření.
Usnesení č. 3/1/2020 – Zastupitelstvo obce
schvaluje účetní závěrku PO Základní školy a Mateřské školy Újezd a převedení zisku
132 238,94 Kč do rezervního fondu PO.
Usnesení č. 4/1/2020 – Zastupitelstvo obce
schvaluje účetní závěrku obce Újezd za rok 2019, výsledek hospodaření 4 923 506,18 Kč
bude přeúčtován účetním zápisem 431/432, výsledek hospodaření HČ – 120 458,17 Kč bude
převeden na účet obce.
Usnesení č. 5/1/2020 – Zastupitelstvo obce
schvaluje podání žádosti o dotaci ze Středočeského kraje z Fondu obnovy venkova na veřejné
osvětlení podél trati směrem na Osek.
Usnesení č. 6/1/2020 – Zastupitelstvo obce
a) schvaluje znění výzvy k podání nabídek na zakázku malého rozsahu včetně příloh (výzva
přílohy jsou nedílnou součástí tohoto usnesení) na akci „Veřejné osvětlení podél trati směr
Osek“ viz příloha č. 4.
b) ustanovuje hodnotící komisi ve složení: Ludmila Jindrová, Josef Pazdera, Václav Štich.
Náhradníci: Pavel Procházka, Gabriela Ptáčková, Petr Leksa. Této komisi ukládá zahájit
činnost dne 19. 3. 2020 od 14.30 hodin.
c) pověřuje starostku podpisem rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky v souladu s
doporučením hodnotící komise a dále pověřuje starostku podpisem smlouvy o dílo s
vítězným uchazečem.
Usnesení č. 7/1/2020 – Zastupitelstvo obce
schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 1/2019 o regulaci hlučných činností a o stanovení
kratší doby nočního klidu viz příloha č. 6 .
Usnesení č. 8/1/2020 – Zastupitelstvo obce
neschvaluje poskytnutí příspěvku z rozpočtu obce Centru Na verandě Beroun.
Usnesení č. 9/1/2020 – Zastupitelstvo obce
neschvaluje poskytnutí příspěvku z rozpočtu obce ZO Českého svazu ochránců přírody
Rokycany.
Usnesení č. 10/1/2020 – Zastupitelstvo obce
schvaluje poskytnutí daru z rozpočtu obce ve výši 5 000,- Kč SDH Komárov na činnost
mladých hasičů v roce 2020.

Usnesení č. 11/1/2020 – Zastupitelstvo obce
schvaluje smlouvu o dílo č. 20200212 (příloha č. 10) na zajištění plánu kontroly jakosti a
technologické podpory provozovatele úpravny vody v roce 2020 s RNDr. Václavem
Dubánkem, Tréglova 795, Praha 5 a pověřuje starostku podpisem smlouvy.
Usnesení č. 12/1/2020 – Zastupitelstvo obce
nesouhlasí s vybudováním rybníka na potoce nad jímacím objektem obecního vodovodu.
Usnesení č. 13/1/2020 – Zastupitelstvo obce
souhlasí s čerpáním rezervního fondu ve výši 19 000,- na zaplacení faktury za dopravu na
výuku plavání.

Alena Frühaufová
starostka obce

Ing. Petr Leksa
místostarosta obce

