Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce č. 3/2022
ze dne 30. 5. 2022
Přítomni: A. Frühaufová, P. Procházka, P. Leksa, J. Pazdera, V. Štich, G. Ptáčková,
L. Jindrová
Ověřovatelé zápisu: P. Procházka, G. Ptáčková
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
16. 5. 2022 do 30. 5. 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:
Návrh programu:
1. Zahájení
2. Kontrola usnesení
3. Rozpočtové opatření č. 2/2022
4. Závěrečný účet obce za rok 2021
5. Příkazní smlouva – dotace ze Středočeského Infrastrukturního fondu
6. Smlouva o dílo – zpracování DPH
7. Žádost o povolení výjimky z počtu dětí v ZŠ Újezd
8. Stanovení počtu členů zastupitelstva obce na další volební období
9. Informace k průběhu stavby „Kanalizace Újezd“
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 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 – Rozpočtové opatření č. 2/2022
Starostka předložila rozpočtové opatření č. 2/2022 ve výši 38 543,45 Kč viz příloha č. 1.
Jedná se o kompenzační bonus ze Středočeského kraje.
Schváleno usnesením 6/8/2019 ze dne 16. 12. 2019 – v kompetenci starostky.
Zastupitelstvo bere na vědomí.

Bod 4 – Závěrečný účet obce za rok 2021
Návrh závěrečného účtu územního samosprávního celku byl zveřejněn od 13. 5. 2022
do 30. 5. 2022 na úřední pevné a elektronické desce. Připomínky nebyly uplatněny.
Při přezkoumání hospodaření obce za rok 2021 nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
Na základě předloženého závěrečného účtu obce za rok 2021 (viz příloha č. 2) podala
starostka návrh na jeho odsouhlasení bez výhrad.
Návrh usnesení:
zastupitelstvo obce Újezd projednalo závěrečný účet obce za rok 2021 s vyjádřením
souhlasu s celoročním hospodařením bez výhrad, včetně zprávy o výsledku přezkoumání
hospodaření.
Hlasování:

pro 7

proti 0

zdržel 0

Bod 5 – Příkazní smlouva – dotace ze Středočeského Infrastrukturního fondu
Starostka předložila příkazní smlouvu s firmou ELCOS GROUP, s.r.o., se sídlem U Uranie
1583/21, Praha 7 – Holešovice viz příloha č. 3.
Předmětem smlouvy je příprava žádosti o poskytnutí podpory na spolufinancování k projektu
„Kanalizace Újezd“ v rámci programu 2022 ze Středočeského Infrastrukturního fondu a
dotační management. Jedná se o dotaci na homogenizaci vozovek ve správě KSÚS SK.
Celkové náklady při získání dotace jsou 47 000,- Kč.
Návrh usnesení:
zastupitelstvo obce schvaluje příkazní smlouvy s firmou ELCOS GROUP, s.r.o., se sídlem U
Uranie 1583/21, Praha 7 – Holešovice viz příloha č. 3.
Předmětem smlouvy je příprava žádosti o poskytnutí podpory na spolufinancování
k projektu „Kanalizace Újezd“ v rámci programu 2022 ze Středočeského Infrastrukturního
fondu a dotační management.
Hlasování:

pro 7

proti 0

zdržel 0

Bod 6 – Smlouva o dílo – zpracování DPH
Starostka předložila ke schválení smlouvy o dílo „Uplatňování daně z přidaného hodnoty“
viz. příloha č. 4 s firmou Consulting Hejlova, s.r.o. se sídlem Beroun, Amortova 2011.
Předmětem smlouvy jsou účetní práce při uplatňování DPH včetně poradenské služby.
Návrh usnesení:
zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o dílo „Uplatňování daně z přidaného hodnoty“
viz. příloha č. 4 s firmou Consulting Hejlova, s.r.o. se sídlem Beroun, Amortova 2011.
Hlasování:

pro 7

proti 0

zdržel 0

Bod 7 – Žádost o povolení výjimky z počtu dětí v ZŠ Újezd
Ředitelka školy podala žádost o povolení výjimky v počtu žáků na školní rok 2022/2023 podle
§23 odst. 3 zákona č. 561/2004 (školský zákon) a § 4 č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání –
příloha č. 5.
Ve školním roce 2022-23 nastoupí 9 žáků do 1. třídy a z páté třídy odejde 6 žáků. Celkový počet
žáků ve škole bude 30 + 2 další studující v zahraničí dle § 38 školského zákona. Podle § 4 odst.
1 „Škola tvořená pouze třídami prvního stupně má nejnižší počet žáků ve třídě v případě školy
tvořené třemi třídami průměrně 14 žáků.“ tj. na tři třídy 42 žáků.
Vzhledem k tomu, že krajské normativy na trojtřídní školu při sníženému žáků dostačují i
v tomto roce, žádá o udělení výjimky.
Návrh usnesení:
zastupitelstvo schvaluje výjimku v počtu žáků na školní rok 2022/2023 podle §23 odst. 3
zákona č. 561/2004 (školský zákon) a § 4 č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání.
Hlasování:

pro 7

proti 0

zdržel 0

Bod 8 - Stanovení počtu členů zastupitelstva obce na další volební období
Z důvodu konání podzimních voleb do zastupitelstva obce musí zastupitelstvo obce dle § 67 a
§ 68 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích stanovit počet členů zastupitelstva na volební období
2022-2026.
Návrh usnesení:
zastupitelstvo obce dle § 67 a § 68 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích stanovuje počet členů
zastupitelstva obce Újezd na volební období 2022 – 2026 v počtu 7.
Hlasování:
pro 7
proti 0
Bod 9 - Informace k průběhu stavby „Kanalizace Újezd“

zdržel 0

V současné době pokračují práce v ulici na Komárov. Do 15. 7. budou dokončeny práce na této
stoce včetně přípojek a odboček do vedlejších ulic. V průběhu měsíce června bude v době
uzavírky opraven i kamenný taras podél RD čp. 19. Od 17. 7. je plánovaná uzavírka od Cerhovic
k hospodě „NA VSI“.
Dále pokračují práce na přivaděči od Záluží, v horní části obce na spodní ulici a od hospody na
hlavní komunikaci okolo OÚ.
V minulé týdnu vandal rozbil zrcátko, přední a boční sklo u TATRY zaparkované pod mostem.
Bod 10 – Různé
Nabídka na převod stavby most 1-00096-03/4 v k.ú. Újezd u Hořovic do vlastnictví obce
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových žádá obec o sdělení, zda má zájem o
převod stavby - most 1-00096-03/4 v k.ú. Újezd u Hořovic a obci Újezd do svého vlastnictví
(jedná se můstek na „Kameňáku“) viz příloha č. 6.
Na mostě se nachází silnice ve vlastnictví obce Újezd, pozemek p.č. 919/12 v k.ú. Újezd u
Hořovice.

Návrh usnesení:
zastupitelstvo obce nesouhlasí s převodem stavby - most 1-00096-03/4 v k.ú. Újezd u
Hořovic do svého vlastnictví.
Hlasování:

pro 7

proti 0

zdržel 0

Bod 11 – Diskuse
Nebyly žádné příspěvky do diskuse.
Bod 12 – Závěr
Starostka poděkovala přítomným za účast a ukončila zasedání v 18.30 hodin.
Zápis byl vyhotoven dne: 31. 5. 2022
Zapisovatel: Alena Frühaufová

Alena Frühaufová
starostka obce

Ověřovatelé zápisu: P. Procházka, G. Ptáčková

Ing. Petr Leksa
místostarosta obce

Přijatá usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Újezd č. 3/2022
konaného dne 30. 5. 2022 od 17.30 hodin v zasedací místnosti OÚ

Usnesení č. 1/3/2022 – Zastupitelstvo obce
schvaluje program zasedání.
Usnesení č. 2/3/2022 – Zastupitelstvo obce
projednalo závěrečný účet obce za rok 2021 s vyjádřením souhlasu s celoročním
hospodařením bez výhrad, včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření.
Usnesení č. 3/3/2022 – Zastupitelstvo obce
schvaluje příkazní smlouvy s firmou ELCOS GROUP, s.r.o., se sídlem U Uranie 1583/21, Praha
7 – Holešovice viz příloha č. 3.
Předmětem smlouvy je příprava žádosti o poskytnutí podpory na spolufinancování k projektu
„Kanalizace Újezd“ v rámci programu 2022 ze Středočeského Infrastrukturního fondu a
dotační management.
Usnesení č. 4/3/2022 – Zastupitelstvo obce
schvaluje smlouvu o dílo „Uplatňování daně z přidaného hodnoty“ viz. příloha č. 4 s firmou
Consulting Hejlova, s.r.o. se sídlem Beroun, Amortova 2011.
Usnesení č. 5/3/2022 – Zastupitelstvo obce
schvaluje výjimku v počtu žáků na školní rok 2022/2023 podle §23 odst. 3 zákona č. 561/2004
(školský zákon) a § 4 č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání.
Usnesení č. 6/3/2022 – Zastupitelstvo obce
dle § 67 a § 68 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích stanovuje počet členů zastupitelstva obce
Újezd na volební období 2022 – 2026 v počtu 6.
Usnesení č. 7/3/2022 – Zastupitelstvo obce
neschvaluje převod stavby - most 1-00096-03/4 v k.ú. Újezd u Hořovic do svého vlastnictví.

Alena Frühaufová
starostka obce

Ing. Petr Leksa
místostarosta obce

