Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce č. 3/2020
ze dne 8. 7. 2020
Přítomni: A. Frühaufová, L. Jindrová, G. Ptáčková, P. Procházka,
P. Leksa, J. Pazdera
Omluveni: V. Štich
Ověřovatelé zápisu: P. Procházka, 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
29. 6. 2020 do 8. 7. 2020. Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“.
Starostka po přivítání přítomných členů obecního zastupitelstva konstatovala, že zasedání je
usnášení schopné, neboť je přítomno šest ze sedmi zastupitelů.
Dále seznámila přítomné s programem:
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Zahájení
Kontrola usnesení
Analýza a strategie odpadového hospodářství v obci
Smlouva o podmínkách odběru povrchové vody a platby za tento odběr
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 6

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 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 - Analýza a strategie odpadového hospodářství v obci
Pan Jiří Jantač z firmy ARCH consulting s.r.o., Sluštická 873/6, Praha 10, předložil nabídku na
realizaci analýzy, strategie a veřejné zakázky pro Komárov a okolní obce viz příloha č. 1.
Jedná se o vypracování analýzy, jejímž výsledkem bude zjištění aktuálního stavu odpadového
hospodářství v obci, s cílem přenést zjištěná data (tzn. přenést předmět a rozsah stávajících
služeb) do nového zadávacího řízení pro účely specifikace předmětu veřejné zakázky.

Na základě analýzy podkladů navrhnou společnou strategii změn pro zúčastněné obce, která
bude následně podkladem pro zpracování veřejné zakázky na dodavatele služeb v oblasti
odpadového hospodářství.
Cenová nabídka:
analýza a strategie
30,- Kč bez DPH/ obyvatel
veřejná zakázka
celkem 100 000,- Kč bez DPH/alikvotní dle počtu obyvatel
zúčastněných obcí (cena je pevná, neměnná, bez ohledu na
počet zúčastněných obcí) - předpokládaný počet obyvatel
je 8 000 obyvatel.
Návrh usnesení:
zastupitelstvo obce schvaluje cenovou nabídku viz příloha č. 1 na vypracování analýzy,
jejímž výsledkem bude zjištění aktuálního stavu odpadového hospodářství a návrh
společné strategie pro zúčastněné obce, která bude následně podkladem pro zpracování
veřejné zakázky na dodavatele služeb v oblasti odpadového hospodářství firmou ARCH
consulting s.r.o., Sluštická 873/6, Praha 10.
Hlasování:

pro 6

proti 0

zdržel 0

Bod 4 – Smlouva o podmínkách odběru povrchové vody a platby za tento odběr
Povodí Vltavy, s. p, zaslalo Smlouvu o podmínkách odběru povrchové vody a platby za tento
odběr s plněním dle této smlouvy od 1. 1. 2020 viz příloha č. 2.
Cena pro rok 2020 je stanovena na 3,98 Kč za 1 m3 odebrané povrchové vody. V roce 2019
byla cena 3,90 a v letech 2018 a 2017 byla cena 3,84 Kč.
Návrh usnesení:
zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o podmínkách odběru povrchové vody a platby za
tento odběr viz příloha č. 2.
Hlasování:

pro 6

proti 0

zdržel 0

Bod 5 – Různé
1. Dotace z MMR ČR na víceúčelové hřiště
Obec nedostala dotaci na víceúčelové hřiště z MMR ČR. V případě nového vypsání žádosti na
víceúčelové hřiště, bude opět podána žádost.
2. Žádost o příspěvek obce pro prodejnu COOP Újezd
Předsedkyně družstva COOP Hořovice zaslala žádost na příspěvek obce pro prodejnu č. 163
Újezd Coop Hořovice ve stejné výši a za stejných podmínek jako v roce 2019.
Starostka předložila zastupitelstvu návrh smlouvy viz příloha č. 3 o poskytnutí příspěvku
z rozpočtu obce Újezd a smlouvu o zřízení předkupního práva pro rok 2020 – výše příspěvku
60 000,-Kč.

Návrh usnesení:
zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o poskytnutí příspěvku z rozpočtu obce a smlouvu o
zřízení předkupního práva s COOP Hořovice na provoz prodejny v Újezdě na rok 2020 ve
výši 60 000,- Kč za podmínky zajištění provozu prodejny v rozsahu jako dosud viz příloha
č. 3.
Hlasování:

pro 6

proti 0

zdržel 0

Bod 6 – Diskuse
Nebyly žádné příspěvky do diskuse.
Bod 7 Závěr
Starostka poděkovala přítomným za účast a ukončila zasedání v 19.00 hodin.

Zápis byl vyhotoven dne: 13. 7. 2020
Zapisovatel: Alena Frühaufová

Alena Frühaufová
starostka obce

Ověřovatelé zápisu: P. Procházka, J. Pazdera

Ing. Petr Leksa
místostarosta obce

Přijatá usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Újezd,
konaného dne 8. 7. 2020 od 17.30 hodin v zasedací místnosti OÚ

Usnesení č. 1/3/2020 – Zastupitelstvo obce
schvaluje program zasedání.
Usnesení č. 2/3/2020 – Zastupitelstvo obce
schvaluje cenovou nabídku viz příloha č. 1 na vypracování analýzy, jejímž výsledkem bude
zjištění aktuálního stavu odpadového hospodářství a návrh společné strategie pro
zúčastněné obce, která bude následně podkladem pro zpracování veřejné zakázky na
dodavatele služeb v oblasti odpadového hospodářství firmou ARCH consulting s.r.o.,
Sluštická 873/6, Praha 10.
Usnesení č. 3/3/2020 – Zastupitelstvo obce
schvaluje Smlouvu o podmínkách odběru povrchové vody a platby za tento odběr viz příloha
č. 2.
Usnesení č. 4/3/2020 – Zastupitelstvo obce
schvaluje smlouvu o poskytnutí příspěvku z rozpočtu obce a smlouvu o zřízení předkupního
práva s COOP Hořovice na provoz prodejny v Újezdě na rok 2020 ve výši 60 000,- Kč za
podmínky zajištění provozu prodejny v rozsahu jako dosud viz příloha č. 3.

Alena Frühaufová
starostka obce

Ing. Petr Leksa
místostarosta obce

