Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce č. 2/2019
ze dne 15. 4. 2019
Přítomni: A. Frühaufová, V. Štich, J. Pazdera, P. Leksa, L. Jindrová, G. Ptáčková, P. Procházka
Ověřovatelé zápisu: P. Procházka, L. Jindrová
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
3. 4. 2019 do 15. 4. 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.
7.

Zahájení
Kontrola usnesení
Zadávací podmínky výběrového řízení na rekonstrukci jímacího objektu
Návrh směny pozemků
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. 6/1/2019 ze dne 11. 3. 2019 trvá.
Bod 5 - Zadávací podmínky výběrového řízení na rekonstrukci jímacího objektu
V lednu 2018 se uskutečnilo výběrové řízení na akci „Rekonstrukce jímacího objektu
vodovodu Újezd“. Byly vyzvány tři firmy k podání nabídek. Obdrželi jsme dvě nabídky a byl
vybrán dodavatel a podepsána smlouva. Byla podána žádost o dotaci na OPŽP.
Dotaci jsme neobdrželi. V letošním roce jsme podali novou žádost o dotaci na MZe ČR. Dle
pravidel MZe musí být výběr dodavatele podložen minimálně 5 relevantními nabídkami.
Na základě výše uvedeného navrhuje starostka zrušit výběrové řízení č. usnesení 4/1/2018
ze dne 10. 1. 2018 a udělat nové.

Návrh usnesení:
zastupitelstvo obce ruší výběrové řízení na akci „Rekonstrukce jímacího objektu vodovodu
obce Újezd“ schválené usnesením č. 4/1/2018 ze dne 10. 1. 2018.
Hlasování:

pro 7

proti 0

zdržel 0

Starostka předložila uzavřenou výzvu a zadávací dokumentaci k podání nabídky
na „Rekonstrukci jímacího objektu vodovodu obce Újezd“ v souladu s pravidly MZe ČR viz
příloha č. 1.
Návrh usnesení:
zastupitelstvo obce schvaluje uzavřenou výzvu a zadávací dokumentaci k podání nabídky
na „Rekonstrukci jímacího objektu vodovodu obce Újezd“ v souladu s pravidly MZe ČR viz
příloha č. 1.
Hlasování:

pro 7

proti 0

zdržel 0

Firmy pro oslovení:
Vodárenské technologie, s.r.o. Chrášťany
Zepris s.r.o., Praha Modřany
Stavitelství Řehoř s.r.o., Černošice
Pohl cz, a.s. Roztoky
VPK Suchý s.r.o., Zásmuky
Gasco spol. s.r.o., Pardubice
Kvis Pardubice a.s.
Komise pro otevírání nabídek: Alena Frühaufová, Josef Pazdera, Pavel Procházka, (náhradník
V. Štich).
Návrh usnesení:
zastupitelstvo obce schvaluje komisi pro otevírání nabídek na „Rekonstrukci jímacího
objektu vodovodu obce Újezd“ ve složení: A. Frühaufová, J. Pazdera, P. Procházka
(náhradník V.Štich).
Hlasování:

pro 7

proti 0

zdržel 0

4. Návrh směny pozemků
Starostka předložila návrh směny pozemků u hořejšího rybníka – vlastníci Jaroslav a Jana
Štochlovi, Újezd čp. 124 – p.p.č. 776/20, 776/25, 776/19, 776/24 a 768/27 k.ú. Újezd u
Hořovic (celková výměr 4 514 m2 ) za pozemky ve vlastnictví obce p.č. 651/14 a část
pozemku 651/21 (výměra cca 4 512 m2).

Návrh usnesení:
zastupitelstvo obce schvaluje záměr obce směnit pozemky p.p.č. 776/20, 776/25, 776/19,
776/24 a 768/27 k.ú. Újezd u Hořovic za pozemky ve vlastnictví obce p.č. 651/14 a část
pozemku 651/21.
Hlasování:

pro 7

proti 0

zdržel 0

5. Různé
1. Oznámení o vyhlášení ředitelského volna
Ředitelka školy Mgr. Mottlová předložila zastupitelstvu oznámení o vyhlášení ředitelského
volna v ZŠ Újezd ve dnech 2.5. – 3.5. 2019 viz příloha č. 2.
Zastupitelstvo bere na vědomí.
2. Žádost o povolení výjimky pokácení stromu mimo dobu vegetační dobu
M. Lamaczová a E. Irová žádají o povolení výjimky k pokácení stromu, mimo dobu
vegetačního klidu viz příloha č. 3. Jedná se o pokácení smrku na obecním pozemku
p.č. 955/3 k.ú. Újezd u Cerhovic. Obecní úřad vydal 11. 12. 2018 rozhodnutí čj. 318/2018
o povolení pokácení stromu v době vegetačního klidu. V místech, kde stojí strom je navržena
trasa elektrických přípojek k p.p.č. 92/5 a 92/6 k.ú. Újezd u Hořovic. Stavební řízení se konalo
5. 4. 2019, tzn. po vypršení lhůty pro kácení. Zřízení el. přípojek by tak mohlo být zahájeno
až v příštím roce.
Návrh usnesení:
zastupitelstvo obce schvaluje povolení výjimky pokácení smrku na p.p.č. 955/3 k.ú. Újezd u
Hořovic mimo vegetační dobu, nejpozději do 30. 4. 2019.
Hlasování:

pro 7

proti 0

zdržel 0

3. Žádost o projednání – umístění retardérů nebo značky omezující rychlost na nové
komunikaci vedoucí k lesu.
Starostka předložila žádost pí. Zdeňky Šimkové (viz příloha č. 4), ve které se obrací na
zastupitelstvo obce, aby umístila značku omezující rychlost nebo zřídila retardéry na novou
komunikaci vedoucí k lesu a úpravně vody.
Zastupitelstvo žádosti nevyhovělo.
4. Žádost o podporu provozu Linky bezpečí, a.s.
Starostka předložila žádost o příspěvek na provoz Linky bezpečí, a.s viz příloha č. 5.
Návrh usnesení:
zastupitelstvo obce nesouhlasí s poskytnutím příspěvku na provoz Linky bezpečí a.e.

Bod 6 – Diskuse
Nebyly žádné příspěvky do diskuse.
Bod 7 - Závěr
Starostka poděkovala přítomným za účast a ukončila zasedání v 18.15 hodin.

Zápis byl vyhotoven dne: 17. 4. 2019
Zapisovatel: Alena Frühaufová

Alena Frühaufová
starostka obce

Ověřovatelé zápisu:
Pavel Procházka
Václav Štich

Ing. Petr Leksa
místostarosta obce

Přijatá usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Újezd,
konaného dne 15. 4. 2019 od 17.00 hodin v zasedací místnosti OÚ

Usnesení č. 1/2/2019 – Zastupitelstvo obce
schvaluje program zasedání.
Usnesení č. 2/2/2019 – Zastupitelstvo obce
ruší výběrové řízení na akci „Rekonstrukce jímacího objektu vodovodu obce Újezd“
schválené usnesením č. 4/1/2018 ze dne 10. 1. 2018.
Usnesení č. 3/2/2019 – Zastupitelstvo obce
schvaluje uzavřenou výzvu a zadávací dokumentaci k podání nabídky na „Rekonstrukci
jímacího objektu vodovodu obce Újezd“ v souladu s pravidly MZe ČR viz příloha č. 1.
Usnesení č. 4/2/2019 – Zastupitelstvo obce
schvaluje komisi pro otevírání nabídek na „Rekonstrukci jímacího objektu vodovodu obce
Újezd“ ve složení: A. Frühaufová, J. Pazdera, P. Procházka (náhradník V.Štich).
Usnesení č. 5/2/2019 – Zastupitelstvo obce
schvaluje záměr obce směnit pozemky p.p.č. 776/20, 776/25, 776/19, 776/24 a 768/27 k.ú.
Újezd u Hořovic za pozemky ve vlastnictví obce p.č. 651/14 a část pozemku 651/21.
Usnesení č. 6/2/2019 – Zastupitelstvo obce
schvaluje povolení výjimky pokácení smrku na p.p.č. 955/3 k.ú. Újezd u Hořovic mimo
vegetační dobu, nejpozději do 30. 4. 2019.
Usnesení č. 7/2/2019 – Zastupitelstvo obce
nesouhlasí s poskytnutím příspěvku na provoz Linky bezpečí a.e.

Alena Frühaufová
starostka obce

Ing. Petr Leksa
místostarosta obce

