Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce č. 2/2022
ze dne 28. 3. 2022
Přítomni: A. Frühaufová, P. Procházka, P. Leksa, J. Pazdera, V. Štich, G. Ptáčková,
L. Jindrová
Ověřovatelé zápisu: L. Jindrová, V. Štich
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
21. 3. 2022 do 28. 3. 2022. 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.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
9.
10.

Zahájení
Kontrola usnesení
Smlouva o financování se SFŽP ČR k projektu „Kanalizace Újezd“
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na akci „Kanalizace Újezd“
Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací – I. aktualizace
Darovací smlouva
Rozpočtové opatření č. 1/2022
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.
Usnesení č. 5/4/2021 ze dne 2. 6. 2021 – trvá
Bod 3 - Smlouva o financování se SFŽP ČR k projektu „Kanalizace Újezd“
Starostka předložila ke schválení Smlouvu č. 1190400140 o poskytnutí podpory ze Státního
fondu životního prostředí České republiky k projektu „Kanalizace Újezd“ viz příloha č. 1.
Podpora formou dotace ve výši 49 378 788,13 Kč.

Návrh usnesení:
1. ZO schvaluje smlouvu č. 1190400140 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního
prostředí České republiky k projektu „Kanalizace Újezd“ viz příloha č. 1.
2. ZO pověřuje starostku podpisem smlouvy č. 1190400140
Hlasování:

pro 7

proti 0

zdržel 0

Bod 4 - Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na akci „Kanalizace Újezd“
Starostka předložila Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na akci „Kanalizace Újezd“ včetně
změnového listu č. 1 viz příloha č. 2.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na akci „Kanalizace Újezd“ včetně změnového
listu č. 1 viz příloha č. 2.
Hlasování:

pro 7

proti 0

zdržel 0

Bod 5 – Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací – I. aktualizace
Starostka předložila ke schválení I. aktualizaci Plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací
na roky 2023 – 2032 viz příloha č. 3, který byl vypracován na základě zákonné povinnosti
vlastníka vodovodu a kanalizace vyplývající z § 8 odst. 11 zákona č. 274/2001 Sb., o
vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu. Aktualizován z důvodu změny legislativy a
plátcovství DPH.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací – I. aktualizace ve smyslu § 8
odst. 11 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu na rok
2023 – 2032 viz příloha č. 3.
Hlasování:

pro 7

proti 0

zdržel 0

Bod 6 – Darovací smlouva
Starostka předložila návrh darovací smlouvy p. Antonínu Kurucovi, trvale bytem Újezd 110 na
finanční dar ve výši 20 000,- Kč jako pomoc v tíživé životní situaci pro potřeby pozůstalých dětí
po pí. Daniele Kurucové viz příloha č. 4.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje darovací smlouvu viz příloha č. 1 - finanční dar ve výši 20 000,- Kč p. Antonínu
Kurucovi, Újezd 110 jako pomoc v tíživé životní situaci pro potřeby pozůstalých dětí po pí.
Daniele Kurucové viz příloha č. 4.
Hlasování:

pro 7

proti 0

zdržel 0

Bod 7 – Rozpočtové opatření č. 1/2022
Starostka předložila rozpočtové opatření č. 1/2022 ve výši 6 100,- Kč viz příloha č. 5.

Návrh usnesení:
zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2022 ve výši 6 100,-Kč viz příloha
č. 5.
Hlasování:

pro 7

proti 0

zdržel 0

Bod 8 – Různé
1. Kanalizace
Starostka informovala o přípravě stavby kanalizace. Při přípravě stavby byly zjištěny možné
kolize s ostatními sítěmi v ulici od hřiště k čp. 209 a v ulici k čp. 198 – možná přeložka
vodovodu.
Nutná kontrola hloubky stok S – S1, problém s vjezdem na pozemky a umístění ČS – v řešení.
Dále obec připravuje žádost o dotaci na chodníky od čp. 38 k čp. 267 a od železničního mostu
na Záluží k čp. 57 a žádost o dotaci na homogenizaci komunikací ve správě KSÚS.
2. Smlouva o zabezpečení sociálních služeb – Charita Nový Knín
Starostka předložila Smlouvu o zabezpečení sociálních služeb s Farní charitou Starý Knín viz
příloha č. 6. Od roku 2007 má obec uzavřenou smlouvu na tyto služby za cenu 12 000,- Kč,
v nové smlouvě je roční příspěvek 15 000,-Kč.
Návrh usnesení:
zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o zabezpečení sociálních služeb viz příloha č. 6.
Výše příspěvku je 15 000,- Kč ročně.
Hlasování:

pro 7

proti 0

zdržel 0

Bod 9 – Diskuse
Nebyly žádné připomínky do diskuse.
Bod 10 – Závěr
Starostka poděkovala přítomným za účast a ukončila zasedání v 18.30 hodin.
Zápis byl vyhotoven dne: 4. 4. 2022
Zapisovatel: Alena Frühaufová

Alena Frühaufová
starostka obce

Ověřovatelé zápisu: L. Jindrová, V. Štich

Ing. Petr Leksa
místostarosta obce

Přijatá usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Újezd č. 2/2022
konaného dne 28. 3. 2022 od 17.30 hodin v zasedací místnosti OÚ

Usnesení č. 1/2/2022 – Zastupitelstvo obce
schvaluje program zasedání.
Usnesení č. 2/2/2022 – Zastupitelstvo obce
schvaluje smlouvu č. 1190400140 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí
České republiky k projektu „Kanalizace Újezd“ viz příloha č. 1.
ZO pověřuje starostku podpisem smlouvy č. 1190400140
Usnesení č. 3/2/2022 – Zastupitelstvo obce
schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na akci „Kanalizace Újezd“ včetně změnového listu
č. 1 viz příloha č. 2.
Usnesení č. 4/2/2022 – Zastupitelstvo obce
schvaluje Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací – I. aktualizace ve smyslu § 8 odst.
11 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu na rok 2023 –
2032 viz příloha č. 3.
Usnesení č. 5/2/2022 – Zastupitelstvo obce
ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2022 ve výši 6 100,-Kč viz příloha č. 5.
Usnesení č. 6/2/2022 – Zastupitelstvo obce
schvaluje darovací smlouvu - finanční dar ve výši 20 000,- Kč p. Antonínu Kurucovi, Újezd 110
jako pomoc v tíživé životní situaci pro potřeby pozůstalých dětí po pí. Daniele Kurucové viz
příloha č. 4.
Usnesení č. 7/2/2022 – Zastupitelstvo obce
ZO schvaluje Smlouvu o zabezpečení sociálních služeb viz příloha č. 6.
Výše příspěvku je 15 000,- Kč ročně.

Alena Frühaufová
starostka obce

Ing. Petr Leksa
místostarosta obce

