Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce č. 5/2019
ze dne 11. 9. 2019
Přítomni: A. Frühaufová, V. Štich, L. Jindrová, G. Ptáčková, P. Procházka,
P. Leksa , J. Pazdera
Ověřovatelé zápisu: P. Procházka, G. Ptáčková
Zapisovatel: A. Frühaufová
Začátek jednání: 18.00 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
29. 8.2019 do 11. 9. 2019. 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.

Zahájení
Kontrola usnesení
Rozpočtové opatření č. 4,5/2019
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. 3/4/2019 ze dne 17.6. 2019 - trvá.
Usnesení č. 4/4/2019 ze dne 17.6. 2019 - trvá.

Bod 3 – Rozpočtové opatření č. 4,5/2019
Starostka předložila rozpočtové opatření č. 4/2019 ve výši 30 000,- Kč viz příloha č. 1.
Jedná se o přijetí sponzorského daru.
Schváleno usnesením 7/7/2018 ze dne 17. 12. 2018 – v kompetenci starostky.
Zastupitelstvo bere na vědomí.

Starostka předložila ke schválení rozpočtové opatření č. 5/2019 ve výši 147 764,96 Kč
viz příloha č. 2. Největší položkou je navýšení neinv. příspěvku na opravy v základní škole
117 000,- Kč – opravy v ložnici MŠ (odizolování chemickou injektáží, oprava omítek a nová
plovoucí podlaha, doplnění WC a umyvadlo v MŠ).
Návrh usnesení:
zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2019 ve výši 147 764,96 Kč viz
příloha č. 2.
Hlasování:

pro 7

proti 0

zdržel 0

Bod 4 – Různé
1. Rekonstrukce jímacího objektu vodovodu
Starostka seznámila přítomné s připravovanou akcí rekonstrukce jímacího objektu vodovodu.
Stavba by měla začít v průběhu září – říjen a dokončena by měla být v jarních měsících.
Na podzim bude vybudována nová jímací nádrž o objemu 100 m3, zjara pak nové studny a
nový stavební objekt, ve kterém bude umístěna šachta s čerpadlem. Původní stavební objekt
bude odstraněn.
Před započetím stavebních prací bude zajištěno náhradní zásobování pitnou vodou –
vybudování záchytné nádrže mezi plotem do lesa a místem, kde bude postavena nová jímací
nádrž. Zároveň bude vybudována nová usazovací a čerpací šachta.
Při přepojování na provizorní systém zásobování a po vybudování přepojování na nový bude
provedena odstávka vody do vodojemu, tzn., že by se čerpání vypínalo po dohodě
s obsluhou vodovodu, při plném stavu vody ve vodojemu tak, aby nebyla ohrožena dodávka
vody do obce. O průběhu stavby a případných problémech s dodávkou vody budeme
informovat.
2. Kontrola povinností provozovatele vodovodu pro veřejnou potřebu
11. 9. 2019 proběhla kontrola povinností provozovatele vodovodu pro veřejnou potřebu.
Kontrolu provedla referentka státní správy Krajské hygienické stanice Středočeského kraje,
územní pracoviště Beroun pí. Jarmila Gregovská – viz příloha č. 3 – protokol o kontrole.
Kontrolou bylo prokázáno, že provozovatel plní své povinnosti stanovené citovaný zákonem
a vyhláškou.
3. Stanovisko VAKu Beroun k připojení na přivaděč Želivky
Obec připravuje projekt na připojení naší obce na Želivku, jako doplňkového zdroje v období
sucha k obecnímu vodovodu. Odbočka pro připojení je připravena u dálničního mostu
směrem na Cerhovice.
2. 8. 2019 jsme obdrželi stanovisko VAKu Beroun k připojení:
- v současné době kapacita zásobování pitnou vodou v systémech napojených na skupinový
vodovod BKDZH (zdroj Želivka) nedovoluje další navyšování odběru pitné vody nad rámce již
schválených.

navýšení kapacity zásobování pitnou vodou ve svém středně dobém investičním plánu, tj. do
cca 2 – 5 let.
Připravíme projekt a až dojde k navýšení kapacity a dostaneme souhlas od VAKu Beroun,
zažádáme o stavební povolení.
4. Kulturní akce v obci
Starostka seznámila občany s kulturními akcemi na letošní rok:
25.10. Vítání občánků
28. 10. Drakiáda
19. 10. Setkání žen „Dámská jízda“
23. 11. Zájezd do divadla Hybernia – muzikál Galileo
1. 12. Cesta peklem
7. 12. Adventní setkání u kaple – rozsvěcení vánočního stromu
24. 1. 2020 Obecní ples
5. Žádost o schválení ředitelského volna
Ředitelka ZŠ a MŠ Újezd Mgr. Ludmila Mottlová předložila ke schválení žádost o schválení
ředitelského volna ve dnech 31. 10 – 1. 11. 2019 viz příloha č. 4. Tyto dny budou pokračování
podzimních prázdnin.
Návrh usnesení:
zastupitelstvo schvaluje ředitelské volno v ZŠ a MŠ Újezd ve dnech 31. 10. – 1. 11. 2019.
Hlasování:

pro 7

proti 0

zdržel 0

Bod 5 – Diskuse
p. Jiří Moutelík, čp. 46 – upozornil na problém zatékání vody z komunikace před jeho vrata
- prověří stavební komise.
Bod 6 - Závěr
Starostka poděkovala přítomným za účast a ukončila zasedání v 18.45 hodin.
Zápis byl vyhotoven dne: 16. 9. 2019
Zapisovatel: Alena Frühaufová

Alena Frühaufová
starostka obce

Ověřovatelé zápisu: G. Ptáčková, P. Procházka

Ing. Petr Leksa
místostarosta obce

Přijatá usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Újezd,
konaného dne 11. 9. 2019 od 18.00 hodin v zasedací místnosti OÚ

Usnesení č. 1/5/2019 – Zastupitelstvo obce
schvaluje program zasedání.
Usnesení č. 2/5/2019 – Zastupitelstvo obce
schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2019 ve výši 147 764,96 Kč viz příloha č. 2.
Usnesení č. 3/5/2019 – Zastupitelstvo obce
schvaluje ředitelské volno v ZŠ a MŠ Újezd ve dnech 31. 10. – 1. 11. 2019.

Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové opatření č. 4/2019.

Alena Frühaufová
starostka obce

Ing. Petr Leksa
místostarosta obce

