Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce č. 1/2019
ze dne 11. 3. 2019
Přítomni: A. Frühaufová, V. Štich, L. Jindrová, G. Ptáčková, P. Procházka, J. Pazdera
Omluven: P. Leksa
Ověřovatelé zápisu: V. Štich, J. Pazdera
Zapisovatel: A. Frühaufová
Začátek jednání: 17.00 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
1. 3. 2019 do 11. 3. 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 šest ze sedmi zastupitelů.
Dále seznámila přítomné s programem:
1. Zahájení
2. Kontrola usnesení
3. Příspěvek na provoz prodejny COOP Hořovice
4. Inventarizace majetku za rok 2018
5. Obecně závazná vyhláška o regulaci hlučných činností a o stanovení
kratší doby nočního klidu
6. Smlouva o výpůjčce hasičské zbrojnice SDH Újezd
7. Smlouva o výpůjčce hasičského vozidla SDH Újezd
8. Žádost o odkoupení části p.p.č. 913/3 k.ú. Újezd u Hořovic
9. Dodatek č. 4 ke „Smlouvě o podmínkách odběru povrchové vody a
platby za tento odběr“
10. Výsledek hospodaření HČ – obecní vodovod
11. Schválení účetní závěrky ZŠ a MŠ Újezd za rok 2018
12. Rozpočtové opatření č. 1/2019
13. Žádosti o příspěvky z rozpočtu obce
14. Různé
15. Diskuse
16. 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 1/7/2018-17/7/2018 ze dne 17. 12.2019 splněno.
Bod 3 – Příspěvek na provoz prodejny COOP Hořovice
Předsedkyně družstva COOP Hořovice předložila výsledky hospodaření za prodejnu Újezd
za rok 2018 – viz příloha č. 1.
Po odečtení příspěvku od naší obce 60 000,- Kč je výsledek hospodaření – 95 300,-Kč.
Zároveň žádá o příspěvek ve stejné výši a za stejných podmínek jako v roce 2018.
Starostka předložila zastupitelstvu návrh smlouvy o poskytnutí příspěvku z rozpočtu obce
Újezd a smlouvu o zřízení předkupního práva pro rok 2019 – výše příspěvku 60 000,-Kč.
Návrh usnesení:
zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí příspěvku COOPu Hořovice na provoz prodejny
v Újezdě na rok 2019 ve výši 60 000,- Kč za podmínky zajištění provozu prodejny v rozsahu
jako dosud. V případě prodeje prodejny si obec vyhrazuje předkupní právo.
Hlasování:

pro 6

proti 0

zdržel 0

Bod 4 - Inventarizace majetku za rok 2018
Starostka předložila výsledky inventarizace viz příloha č. 2 – inventarizační zápis.
Majetek obce k 31. 12. 2018 činí aktiva 57 873 709,36 Kč, pasiva 247 535,82 Kč.
Zastupitelstvo bere na vědomí.
Bod 5 - Obecně závazná vyhláška o regulaci hlučných činností a o stanovení kratší doby
nočního klidu
Starostka předložila ke schválení obecně závaznou vyhlášku č. 1/2019 o regulaci hlučných
činností a o stanovení kratší doby nočního klidu viz příloha č. 3.
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: 1.6., 7.6.,14.6. a 16. 8. 2019.
Návrh usnesení:
schválení obecně závazné vyhlášky č. 1/2019 o regulaci hlučných činností a o stanovení
kratší doby nočního klidu viz příloha č. 3.
Hlasování:

pro 6

proti 0

zdržel 0

Bod 6 - Smlouva o výpůjčce hasičské zbrojnice SDH Újezd
Starostka předložila návrh smlouvy o výpůjčce hasičské zbrojnice Sboru dobrovolných hasičů
Újezd viz příloha č. 4. Záměr obce o výpůjčce byl zveřejněn na úřední desce od 24.2. 2019 do
11. 3. 2019. SDH se zavazuje vykonat prostřednictvím svých členů během jednoho
kalendářního roku 150 hodin veřejně prospěšných prací pro obec.

Návrh usnesení:
zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o výpůjčce viz příloha č. 4 – pozemku parc. č. st. 4,
jehož součástí je stavba Újezd čp. 192 – hasičská zbrojnice SH ČMS – Sboru dobrovolných
hasičů Újezd.
Hlasování:

pro 6

proti 0

zdržel 0

Bod 7 - Smlouva o výpůjčce hasičského vozidla SDH Újezd
Starostka předložila návrh smlouvy o výpůjčce movité věci hasičského vozidla FORD Transit
8S08376 Sboru dobrovolných hasičů Újezd.
Návrh usnesení:
zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o výpůjčce viz příloha č. 5 – hasičského vozidla FORD
Transit, SPZ 8S08376 SH ČMS – Sboru dobrovolných hasičů Újezd.
Hlasování:

pro 6

proti 0

zdržel 0

Bod 8 - Žádost o odkoupení části p.p.č. 913/3 k.ú. Újezd u Hořovic
Pan Jiří Černý, Újezd 16, žádá o odkoupení části p.p.č. 913/3 k.ú. Újezd u Hořovic. Jedná se o
cca 16,4 m2 před rodinným domem čp. 16.
Návrh usnesení:
zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru prodeje části p.p.č. 913/3 k.ú. Újezd u
Hořovic před čp. 16.
Hlasování:

pro 6

proti 0

zdržel 0

Bod 9 - Dodatek č. 4 ke „Smlouvě o podmínkách odběru povrchové vody a platby za
tento odběr“
Povodí Vltavy, s. p, zaslalo dodatek č. 4 ke „Smlouvě o podmínkách odběru povrchové vody a
platby za tento odběr“ pro rok 2019 viz příloha č. 6.
Cena pro rok 2019 je stanovena na 3,90 Kč za 1 m3 odebrané povrchové vody. V roce 2018 a
2017 byla cena 3,84 Kč.
Návrh usnesení:
zastupitelstvo obce schvaluje dodatek č. 4 ke „Smlouvě o podmínkách odběru povrchové
vody a platby za tento odběr“ pro rok 2019 viz příloha č. 6.
Hlasování:

pro 6

proti 0

zdržel 0

Bod 10 - Výsledek hospodaření HČ – obecní vodovod
Hospodářský výsledek HČ za rok 2018 je zisk ve výši 108 659,96 Kč.
Po schválení účetní závěrky se výsledek hospodaření převede na účet 432 nerozdělený zisk,
neuhrazená ztráty minulých let a bude převeden na účet obce.
Návrh usnesení :
zastupitelstvo obce schvaluje výsledek hospodaření HČ, zisk ve výši 108 659,96 Kč, který
bude převeden na účet 432 nerozdělený zisk, neuhrazená ztráty minulých let a bude
převeden na účet obce.
Hlasování:

pro 6

proti 0

zdržel 0

Bod 11 - Schválení účetní závěrky ZŠ a MŠ Újezd za rok 2018
Ředitelka školy Mgr. Ludmila Mottlová požádala zastupitelstvo obce Újezd o schválení účetní
závěrky PO
Předložila výkazy sestavené k rozvahovému dni 31. 12. 2018: 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 2018 – náklady činily 6 499 591,74 Kč a výnosy 6 536 001,02 Kč
výsledek hospodaření – zisk 36 409,28 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 škola a Mateřská škola Újezd.
Hlasování:

pro 6

proti 0

zdržel 0

Bod 12 - Rozpočtové opatření č. 1/2019
Starostka předložila rozpočtové opatření č. 1/2019 ve výši 17 500,- Kč viz příloha č. 7.
Návrh usnesení:
zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2019 ve výši 17 500,- Kč.
Hlasování:

pro 6

proti 0

zdržel 0

Bod 13 - Žádosti o příspěvky z rozpočtu obce
1. Centrum Na Verandě Beroun
žádá o finanční příspěvek pro Domov pro seniory. Obec poskytla příspěvek domovu
důchodců v Hořovicích, kde má dva občany.
Návrh usnesení:
zastupitelstvo obce nesouhlasí s poskytnutím příspěvku pro Domov pro seniory CENTRUM
NA VERANDĚ BEROUN.
Hlasování:

pro 6

proti 0

zdržel 0

2. ZO ČSOP Rokycany, pobočný spolek Českého svazu ochránců přírody
žádá o finanční příspěvek na činnost pro rok 2019 – zajištění péče o nalezené zraněné
živočichy v katastru podporovatele.
Návrh usnesení:
zastupitelstvo schvaluje poskytnutí příspěvku na činnost v roce 2019 ve výši 2 000,- Kč ZO
ČSOP Rokycany, pobočný spolek Českého svazu ochránců přírody.
Hlasování:

pro 6

proti 0

zdržel 0

Bod 14 – Různé
1. Rekonstrukce jímacího objektu vodovodu obce Újezd
Žádost o dotaci z MZe ČR byla zařazena do Seznamu akcí Programu 129 300 .
Protože pravidla programu vyžadují výběrové řízení , ve kterém se bude hodnotit pět
nabídek, bude zastupitelstvo vyhlašovat nové výběrové řízení.
V loňském roce jsme žádali dotaci na tuto akci z OPŽP, vyžadoval program žádosti tři.
2. Žádost o prořezávku dřevin na obecním pozemku p.č. 547/1 k.ú. Újezd u Hořovic
Paní A. Pertlová, Újezd 123, žádá o povolení prořezávky porostu na obecním pozemku
p.č. 547/1 z důvodu dostatečného přístupu slunečního světla pro plánovanou výstavbu dvou
rodinných domů viz příloha č. 8.
Návrh usnesení:
zastupitelstvo obce neschvaluje prořezávku porostu na obecním pozemku p.č. 547/1
k.ú. Újezd u Hořovic.
Hlasování:

pro 6

proti 0

zdržel 0

Bod 15 – Diskuse
Nebyly žádné příspěvky do diskuse.
Bod 16 – Závěr
Starostka poděkovala přítomným za účast a ukončila zasedání v 18.15 hodin.

Zápis byl vyhotoven dne: 13. 3. 2019
Zapisovatel: Alena Frühaufová

Alena Frühaufová
starostka obce

Ověřovatelé zápisu:
Václav Štich
Josef Pazdera

Ing. Petr Leksa
místostarosta obce

Přijatá usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Újezd,
konaného dne 11. 3. 2019 od 17.00 hodin v zasedací místnosti OÚ

Usnesení č. 1/1/2019 – Zastupitelstvo obce
schvaluje poskytnutí příspěvku COOPu Hořovice na provoz prodejny v Újezdě na rok 2019 ve
výši 60 000,- Kč za podmínky zajištění provozu prodejny v rozsahu jako dosud. V případě
prodeje prodejny si obec vyhrazuje předkupní právo.
Usnesení č. 2/1/2019 – Zastupitelstvo obce
schvaluje program zasedání.
Usnesení č. 3/1/2019 – Zastupitelstvo obce
schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 1/2019 o regulaci hlučných činností a o stanovení
kratší doby nočního klidu viz příloha č. 3.
Usnesení č. 4/1/2019 – Zastupitelstvo obce
schvaluje smlouvu o výpůjčce viz příloha č. 4 – pozemku parc. č. st. 4, jehož součástí je stavba
Újezd čp. 192 – hasičská zbrojnice SH ČMS – Sboru dobrovolných hasičů Újezd.
Usnesení č. 5/1/2019 – Zastupitelstvo obce
schvaluje smlouvu o výpůjčce viz příloha č. 5 – hasičského vozidla FORD Transit, SPZ 8S08376
SH ČMS – Sboru dobrovolných hasičů Újezd.
Usnesení č. 6/1/2019 – Zastupitelstvo obce
schvaluje zveřejnění záměru prodeje části p.p.č. 913/3 k.ú. Újezd u Hořovic před čp. 16.
Usnesení č. 7/1/2019 – Zastupitelstvo obce
schvaluje dodatek č. 4 ke „Smlouvě o podmínkách odběru povrchové vody a platby za tento
odběr“ pro rok 2019 viz příloha č. 6.
Usnesení č. 8/1/2019 – Zastupitelstvo obce
schvaluje výsledek hospodaření HČ, zisk ve výši 108 659,96 Kč, který bude převeden na účet
432 nerozdělený zisk, neuhrazená ztráty minulých let a bude převeden na účet obce.
Usnesení č. 9/1/2019 – Zastupitelstvo obce
schvaluje účetní závěrku PO Základní škola a Mateřská škola Újezd.
Usnesení č. 10/1/2019 – Zastupitelstvo obce
schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2019 ve výši 17 500,- Kč.
Usnesení č. 11/1/2019 – Zastupitelstvo obce
neschvaluje poskytnutí příspěvku pro Domov pro seniory CENTRUM NA VERANDĚ BEROUN.
Usnesení č. 12/1/2019 – Zastupitelstvo obce
schvaluje poskytnutí příspěvku na činnost v roce 2019 ve výši 2 000,- Kč ZO ČSOP Rokycany,
pobočný spolek Českého svazu ochránců přírody.

Usnesení č. 13/1/2019 – Zastupitelstvo obce
neschvaluje prořezávku porostu na obecním pozemku p.č. 547/1 k.ú. Újezd u Hořovic.

Alena Frühaufová
starostka obce

Ing. Petr Leksa
místostarosta obce

