Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce č. 2/2021
ze dne 1. 3. 2021
Přítomni: A. Frühaufová, P. Procházka, P. Leksa, J. Pazdera, V. Štich, G. Ptáčková
L. Jindrová
Ověřovatelé zápisu: G. Ptáčková, J. Pazdera
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
18. 2. 2021 do 1. 3. 2021. 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.

Zahájení
Kontrola usnesení
Rozpočtové opatření č. 2/2021
Zajištění investičního dozoru po dobu výstavby stavby kanalizace Újezd a závěrečné
vyhodnocení akce
Schválení podmínek pro zadávací řízení pro výběr technického dozoru a BOZP k akci
kanalizace Újezd
Projednání žádostí o dotace
Smlouva o dílo – technologická podpora a zajištění plánu kontroly jakosti úpravny
vody a vodovodu
Dodatek č. 1 ke smlouvě o podmínkách odběru povrchové vody a platby za tento
odběr pro rok 2021
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. 11/8/2019 ze dne 16. 12. 2019 – koupě p.p.č. 776/8 a 776/7 k.ú. Újezd u Hořovic
– trvá.
Bod 3 - Rozpočtové opatření č. 2/2021
Starostka předložila rozpočtové opatření č. 2/2021 ve výši 9 900,- Kč viz příloha č. 1.
Jedná se o neinvestiční dotaci ve výši 156 300,- Kč. V rozpočtu byla uvedena částka 146 600,-.

Rozpis dotace přišel až v lednu 2021.
Schváleno usnesením 6/8/2019 ze dne 16. 12. 2019 – v kompetenci starostky.
Zastupitelstvo bere na vědomí.
Bod 4 - Zajištění investičního dozoru po dobu výstavby stavby kanalizace Újezd a závěrečné
vyhodnocení akce
Starostka předložila ke schválení výzvu k podání nabídky na zajištění investičního dozoru po
dobu výstavby stavby kanalizace Újezd a závěrečné vyhodnocení akce viz příloha č. 2.
Zároveň předkládá ke schválení hodnotící komisi na tuto akci:
1. Alena Frühaufová
2. Václav Štich
3. Gabriela Ptáčková
Zahájení činnosti 16. 3. 2021 od 16.00 hodin.
Termín pro podání nabídek 15. 3. 2021 do 17.00 hod.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce:
a) schvaluje znění výzvy k podání nabídek na zakázku malého rozsahu na zajištění
investičního dozoru podobu výstavby stavby kanalizace Újezd a závěrečné vyhodnocení
akce viz příloha č. 2.
b) ustanovuje hodnotící komise ve složení: Alena Frühaufová, Václav Štich, Gabriela
Ptáčková.
Této komisi ukládá zahájit činnost dne 16. 3. 2021 od 16.00 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 5 - Schválení podmínek pro zadávací řízení pro výběr technického dozoru a BOZP
k akci kanalizace Újezd
Starostka předložila ke schválení podmínky pro zadávací řízení pro výběr technického dozoru
a BOZP k akci „Kanalizace Újezd“ viz příloha č. 3
Zároveň předkládá ke schválení hodnotící komisi na tuto akci:
4. Mgr. Lenka Hodková
5. Ludmila Jindrová
6. Alena Frühaufová
Zahájení činnosti 3. 5. 2021 od 16.00 hodin.
Termín pro podání nabídek 3. 5. 2021 do 16.00 hod.
Návrh usnesení:
zastupitelstvo obce

a) schvaluje k projektu "Kanalizace Újezd – zajištění výkonu TDI a koordinátora BOZP":
zadávací dokumentaci, Příkazní smlouvu a Přílohu k Příkazní smlouvě Memorandum.
b) ustanovuje hodnotící komise ve složení: Mgr. Lenku Hodkovu, Ludmilu Jindrovou a Alenu
Frühaufovou.
Této komisi ukládá zahájit činnost dne 3. 5. 2021 od 16.00 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 6 - Projednání žádostí o dotace
Starostka předložila žádosti o poskytnutí příspěvků na činnost:
Svaz tělesně postižených v ČR, z.s., místní organizace Hořovice – příloha č. 4
Centrum Na verandě Beroun, z.ú., Vagnerovo nám. 1541, Beroun – příloha č. 5
ZO ČSOP Rokycany, Švermova 748 – příloha č. 6
Marie Holakovská, Cerhovice – Josefovský běh v Cerhovicích – příloha č. 7
Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z.s. Hořovice – příloha č. 7/a
Zastupitelstvo navrhuje poskytnutí příspěvku pouze Svazu tělesně postižených ve výši
5 000,- Kč.
Návrh usnesení:
zastupitelstvo obce souhlasí s poskytnutím finančního daru ve výši 5 000,- Kč
Hlasování:

pro 7

proti 0

zdržel 0

Bod 7 - 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 2021 č. 20210121 (příloha č. 8) RNDr. Václavem
Dubánkem, Tréglova č. 795, Praha 5.
Celkové náklady 66 149,50 Kč.
Snížení oproti loňskému roku o jeden rozbor úplné surové vody – provádí se 1x za 2 roky.
Smlouva obsahuje 4x analytické vyhodnocení odpadních vod.
Návrh usnesení:
schválení smlouvy o dílo č. 20210121 (příloha č.8) na zajištění plánu kontroly jakosti a
technologické podpory provozovatele úpravny vody v roce 2021 s RNDr. Václavem
Dubánkem, Tréglova 795, Praha 5 a pověřuje starostku podpisem smlouvy.
Hlasování:

pro 7

proti 0

zdržel 0

Bod 8 - Dodatek č. 1 ke smlouvě o podmínkách odběru povrchové vody a platby za tento
odběr pro rok 2021
Povodí Vltavy, s. p, zaslalo Dodatek č. 1 ke „Smlouvě o podmínkách odběru povrchové vody a
platby za tento odběr“ pro rok 2021 viz příloha č. 9 .

Cena pro rok 2021 je stanovena na 4,10 Kč za 1 m3 odebrané povrchové vody. V roce 2020
byla 3,98, v roce 2019 byla cena 3,90 a v letech 2018 a 2017 byla cena 3,84 Kč.
Návrh usnesení:
zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek č. 1 ke „Smlouvě o podmínkách odběru povrchové
vody a platby za tento odběr viz příloha č. 9.
Hlasování:

pro 7

proti 0

zdržel 0

Bod 9 – Různé
1. Závěrečné vyhodnocení akce „Snížení energetické náročnosti objektu Obecní úřad –
okres Beroun“
Starostka předložila závěrečné vyhodnocení akce „Snížení energetické náročnosti objektu
Obecní úřad – okres Beroun“ z OPŽP , evidenční číslo EDS/SMVS 115D316010685.
Zastupitelstvo bere na vědomí.
2. Zástup v prodejně COOP v době dovolené
Starostka požádala předsedkyni COOPu Hořovice o projednání žádosti o zástup v prodejně
v době čerpání řádné dovolené. Na základě sdělení předsedkyně družstva bude tato žádost
projednána.
3. Strategie odpadového hospodářství sdružení „Komárovsko“
Starostka se dne 20. 1. 2021 zúčastnila společného jednání sdružení „Komárovsko“ o
společné strategii odpadového hospodářství – příloha č. 10 - zápis z jednání.
Na základě vypracované celkové analýzy naší obce a celého regionu Komárovska (obce
Komárov, Zaječov, Cerhovice, Tlustice, Osek, Újezd, Chaloupky, Olešná, Hvozdec, Jivina, Malá
Víska) se připravují zadávací podmínky pro vypsání veřejné zakázky na dodavatele služeb
v rámci odpadového hospodářství. V současné době je hlavním dodavatel služeb v regionu
AVE CZ.
Všechny obce požadují vážení nádob na komunální odpad dynamicky + RFID čipy na nádoby,
tříděný odpad vážit staticky.
V současné době do sdružení přistupuje i Město Žebrák.
4. Změna jízdních řádů od 7. 3. 2021
Od 7. 3. 2021 platí nový jízdní řád autobusové dopravy. V naší obci se jedná o dva spoje 643
a 527.
643 Cerhovice – Hořovice - Křešín - změna odjezd autobusu ve 13.10 hod. z autobusového
nádraží – původně 13.15 hod.
527 Komárov – Cerhovice – Žebrák – změna odjezd školního autobusu do Cerhovic 7.12
hod. - původně 6.57 hod.

Bod 10 – Diskuse
Nebyly žádné příspěvky do diskuze.
Bod 11 – Závěr
Starostka poděkovala přítomným za účast a ukončila zasedání v 18.10 hodin.

Zápis byl vyhotoven dne: 3. 3. 2021
Zapisovatel: Alena Frühaufová

Alena Frühaufová
starostka obce

Ověřovatelé zápisu: G. Ptáčková, J. Pazdera

Ing. Petr Leksa
místostarosta obce

Přijatá usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Újezd,
konaného dne 1. 3. 2021 od 17.30 hodin v zasedací místnosti OÚ
Usnesení č. 1/2/2021 – Zastupitelstvo obce
schvaluje program zasedání.
Usnesení č. 2/2/2021 – Zastupitelstvo obce
a) schvaluje znění výzvy k podání nabídek na zakázku malého rozsahu na zajištění
investičního dozoru podobu výstavby stavby kanalizace Újezd a závěrečné vyhodnocení akce
viz příloha č. 2.
b) ustanovuje hodnotící komisi ve složení: Alena Frühaufová, Václav Štich, Gabriela
Ptáčková.
Této komisi ukládá zahájit činnost dne 16. 3. 2021 od 16.00 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. 3/2/2021 – Zastupitelstvo obce
a) schvaluje k projektu "Kanalizace Újezd – zajištění výkonu TDI a koordinátora BOZP":
zadávací dokumentaci, Příkazní smlouvu a Přílohu k Příkazní smlouvě Memorandum.
b) ustanovuje hodnotící komise ve složení: Mgr. Lenku Hodkovu, Ludmilu Jindrovou a Alenu
Frühaufovou.
Této komisi ukládá zahájit činnost dne 3. 5. 2021 od 16.00 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. 4/2/2021 – Zastupitelstvo obce
souhlasí s poskytnutím finančního daru ve výši 5 000,- Kč
Usnesení č. 5/2/2021 – Zastupitelstvo obce
schválení smlouvy o dílo č. 20210121 (příloha č. 8) na zajištění plánu kontroly jakosti a
technologické podpory provozovatele úpravny vody v roce 2021 s RNDr. Václavem
Dubánkem, Tréglova 795, Praha 5 a pověřuje starostku podpisem smlouvy.
Usnesení č. 6/2/2021 – Zastupitelstvo obce
schvaluje Dodatek č. 1 ke „Smlouvě o podmínkách odběru povrchové vody a platby za tento
odběr viz příloha č. 9.

Alena Frühaufová
starostka obce

Ing. Petr Leksa
místostarosta obce

