Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce č. 3/2021
ze dne 17. 3. 2021
Přítomni:
Omluveni:

A. Frühaufová, P. Procházka, P. Leksa, J. Pazdera, V. Štich, G. Ptáčková
L. Jindrová

Ověřovatelé zápisu: P. Procházka, 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
8. 3. 2021 do 17. 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 šest ze sedmi zastupitelů.
Dále seznámila přítomné s programem:
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Zahájení
Kontrola usnesení
Rozpočtové opatření č. 3/2021
Inventarizace majetku za rok 2020
Výsledek hospodaření – obecní vodovod
Schválení účetní závěrky ZŠ a MŠ Újezd a obce Újezd
Zadávací dokumentace k veřejné zakázce „Kanalizace Újezd“
Podání žádosti o dotaci ze Středočeského Infrastrukturního fondu tématické zadání
Životní prostředí pro rok 2021“
9. Přidělení zakázky – název projektu „Kanalizace Újezd –
manažérské řízení po dobu realizace“
10. Různé
11. Diskuse
12. 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 u Hořovic
– trvá.

Bod 3 - Rozpočtové opatření č. 3/2021
Starostka předložila rozpočtové opatření č. 3/2021 ve výši 0,- Kč viz příloha č. 1.
Jedná se o navýšení paragrafu 3326 o 80 000,- Kč snížením paragrafu 6409 rezerva o 80 000,Kč - výměna a oprava schodiště u krytu, snížení rezervy na krizová opatření 5213 5903 o –
5 500,- Kč na nákup testů na covid pro zaměstnance, navýšení 5213 5133 o 5 500,- Kč
Návrh usnesení:
zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2021 ve výši 0,-Kč viz příloha č. 1.
Hlasování:

pro 6

proti 0

zdržel 0

Bod 4 - Inventarizace majetku za rok 2020
Starostka předložila výsledky inventarizace viz příloha č. 2 – inventarizační zápis.
Majetek obce k 31. 12. 2020 činí aktiva 72 629 569,88 Kč, pasiva 214 386,87 Kč.
Navýšení o nový jímací objekt.
Zastupitelstvo bere na vědomí.
Bod 5 - Výsledek hospodaření – obecní vodovod
Hospodářský výsledek HČ za rok 2020 je zisk ve výši 85 198,38 Kč bude převeden na účet
obce.
Bod 6 - Schválení účetní závěrky ZŠ a MŠ Újezd a obce Újezd
Schválení účetní závěrky ZŠ a MŠ Újezd za rok 2020
Ředitelka školy Mgr. Ludmila Mottlová požádala zastupitelstvo obce Újezd o schválení účetní
závěrky PO.
Předložila výkazy sestavené k rozvahovému dni 31. 12. 2020: 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 2020
– náklady činily 7 841 574,94 Kč a výnosy 8 049 198,70 Kč výsledek hospodaření – zisk
207 623,76 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 školy a Mateřské školy Újezd
a převedení hospodářského výsledku ve výši 207 623,76 Kč do rezervního fondu PO.
Hlasování:

pro 6

proti 0

zdržel 0

Starostka předložila ke schválení účetní závěrku obce Újezd za rok 2020 - účetní výkazy:
Rozvahu, Výkaz zisku a ztráty, Přílohu, kopii inventarizační zprávy a kopie zprávy o výsledku
dílčí finanční kontroly. Přítomní byli seznámení s náplní Rozvahy a textovou částí Přílohy.
Celkové náklady v roce 2020 činily 6 714 033,13 Kč, celkové výnosy za rok 2020 činily
11 638 946,90 Kč. Výsledek hospodaření obce je 4 924 913,77 Kč.
Po schválení účetní závěrky se výsledek hospodaření převede na účet 432 nerozdělený zisk,
neuhrazené ztráty minulých let.
Hospodářský výsledek HČ je zisk ve výši 85 198,38 Kč bude převeden na účet obce.
K 31. 12. 2020 bylo na bankovních účtech obce KB 16 976 136,88 Kč, ČNB 697 913,50 a
KB - HČ 198 547,58 Kč.
Návrh usnesení :
zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku obce Újezd za rok 2020, výsledek hospodaření
4 924 913,77 Kč bude přeúčtován účetním zápisem 431/432, výsledek hospodaření HČ –
85 198,38 Kč bude převeden na účet obce.
Hlasování:

pro 6

proti 0

zdržel 0

Bod 7 - Zadávací dokumentace k veřejné zakázce „Kanalizace Újezd“
Starostka předložila ke schválení podklady viz příloha č. 3 – zadávací dokumentaci k veřejné
zakázce „Kanalizace Újezd“, která se skládá z těchto části:
a) Kvalifikační dokumentace
b) Pokyny pro zpracování nabídky
c) Návrh smlouvy o dílo
d) Příloha k SoD Memorandum
Návrh usnesení:
zastupitelstvo obce schvaluje znění zadávací dokumentace k veřejné zakázce s názvem
„Kanalizace Újezd, která se skládá z těchto části:
a) Kvalifikační dokumentace
b) Pokyny pro zpracování nabídky
c) Návrh smlouvy o dílo
d) Příloha k SoD Memorandum
Hlasování:

pro 6

proti 0

zdržel 0

Bod 8 - Podání žádosti o dotaci ze Středočeského Infrastrukturního fondu tematické zadání
„Životní prostředí pro rok 2021“
Středočeský kraj vypsal výzvu na spolufinancování projektu. Týká se to projektů kanalizací,
ČOV a vodovodů, které už mají vydané Rozhodnutí nebo schválení dotace z OPŽP nebo MZE.
Naše obec má vydané Rozhodnutí na dotaci z OPŽP na kanalizace.
Návrh usnesení:
zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti ze Středočeského infrastrukturního fondu
tematické zadání Životní prostředí pro rok 2021.
Hlasování:

pro 6

proti 0

zdržel 0

Dále starostka předložila nabídku společnosti ELCOS GROUP s.r.o. viz příloha č. 4 na
„Spolufinancování Kanalizace – Újezd“. Jedná se o zpracování výše uvedené žádosti včetně
závěrečného vyúčtování akce v celkové hodnotě 52 030,- Kč vč. DPH.
Návrh usnesení:
zastupitelstvo obce schvaluje nabídku společnosti ELCOS GROUP s.r.o. viz příloha č. 4 na
„Spolufinancování Kanalizace – Újezd“.
Hlasování:

pro 6

proti 0

zdržel 0

Bod 9 - Přidělení zakázky – název projektu „Kanalizace Újezd – manažérské řízení po
dobu realizace“
Starostka předložila protokol o jednání hodnotící komise na veřejnou zakázku „Manažer
projektu – Kanalizace Újezd“ viz příloha č. 5.
Byly doručeny celkem tři nabídky. Základním hodnotícím kritériem pro zadání zakázky byla
ekonomická výhodnost nabídky.
Hodnotící komise doporučuje zadavateli, aby uzavřel smlouvu s účastníkem Allo Tender,
s.r.o., se sídlem Radlická 2000/3 150 00 Praha 5, IČ: 24658031, neboť jeho nabídka je
nabídkou ekonomicky výhodnou pro zadavatele a zcela odpovídá a naplňuje princip
nejvýhodnějšího poměru nabídkové ceny a kvality plnění – 254 100,- Kč vč. DPH.
Návrh usnesení :
zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy na zakázku « Manažer projektu » s firmou
Allo Tender, s.r.o., se sídlem Radlická 2000/3 150 00 Praha 5, IČ: 24658031, nabídková
cena 254 100,- vč. DPH.
Hlasování:

pro 6

proti 0

zdržel 0

Bod 11 – Různé
Komunikační ekosystém Mobilní Rozhlas
Starostka předložila ke schválení zavedení systému Mobilní Rozhlas – digitální komunikace
s občany v naší obci.
Jedná se o systém pro SMART komunikaci s občany pomocí mobilní aplikace pro chytré
telefony. O podrobnostech budou občané informováni formou letáku.
Zřízení systému je zdarma, platba 1,08 Kč za SMS. Poskytovatel Neogenia, s.r.o., Hybešova
42, Brno.
Návrh usnesení:
zastupitelstvo obce souhlasí se zavedením systému Mobilní Rozhlas v naší obci.

Hlasování:

pro 6

proti 0

zdržel 0

Bod 11 – Diskuse
Nebyly žádné příspěvky do diskuze.
Bod 12 – Závěr
Starostka poděkovala přítomným za účast a ukončila zasedání v 18.15 hodin.

Zápis byl vyhotoven dne: 22. 3. 2021
Zapisovatel: Alena Frühaufová

Alena Frühaufová
starostka obce

Ověřovatelé zápisu: P. Procházka, V. Štich

Ing. Petr Leksa
místostarosta obce

Přijatá usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Újezd,
konaného dne 17. 3. 2021 od 17.30 hodin v zasedací místnosti OÚ

Usnesení č. 1/3/2021 – Zastupitelstvo obce
schvaluje program zasedání.
Usnesení č. 2/3/2021 – Zastupitelstvo obce
schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2021 ve výši 0,-Kč viz příloha č. 1.
Usnesení č. 3/3/2021 – Zastupitelstvo obce
schvaluje účetní závěrku PO Základní školy a Mateřské školy Újezd a převedení
hospodářského výsledku ve výši 207 623,76 Kč do rezervního fondu PO.
Usnesení č. 4/3/2021 – Zastupitelstvo obce
schvaluje účetní závěrku obce Újezd za rok 2020, výsledek hospodaření 4 924 913,77 Kč bude
přeúčtován účetním zápisem 431/432, výsledek hospodaření HČ – 85 198,38 Kč bude
převeden na účet obce.
Usnesení č. 5/3/2021 – Zastupitelstvo obce
schvaluje znění zadávací dokumentace k veřejné zakázce s názvem „Kanalizace Újezd“, která
se skládá z těchto části:
a) Kvalifikační dokumentace
b) Pokyny pro zpracování nabídky
c) Návrh smlouvy o dílo
d) Příloha k SoD Memorandum
Usnesení č. 6/3/2021 – Zastupitelstvo obce
schvaluje podání žádosti ze Středočeského infrastrukturního fondu tematické zadání Životní
prostředí pro rok 2021.
Usnesení č. 7/3/2021 – Zastupitelstvo obce
schvaluje nabídku společnosti ELCOS GROUP s.r.o. viz příloha č. 4 na „Spolufinancování
Kanalizace – Újezd“.
Usnesení č. 8/3/2021 – Zastupitelstvo obce
schvaluje uzavření smlouvy na zakázku « Manažer projektu » s firmou Allo Tender, s.r.o., se
sídlem Radlická 2000/3 150 00 Praha 5, IČ: 24658031, nabídková cena 254 100,- vč. DPH.
Usnesení č. 9/3/2021 – Zastupitelstvo obce
souhlasí se zavedením systému Mobilní Rozhlas v naší obci.

Alena Frühaufová
starostka obce

Ing. Petr Leksa
místostarosta obce

