Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce č. 4/2018
ze dne 14. 6. 2018
Přítomni: A. Frühaufová, L. Kárová, V. Štich, V. Huml, J. Pazdera
Omluveni: L. Jindrová, P. Leksa
Ověřovatelé zápisu: V. Štich, L. Kárová
Zapisovatel: A. Frühaufová
Začátek jednání: 18.30 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
27. 5. 2018 do 14. 6. 2018. Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“.
Starostka po přivítání přítomných členů obecního zastupitelstva konstatovala, že zasedání je
usnášení schopné, neboť je přítomno pět ze sedmi zastupitelů.
Dále seznámila přítomné s programem:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Zahájení
Kontrola usnesení
Schválení závěrečného účtu obce za rok 2017
Schválení účetní závěrky obce za rok 2017
Výběrové řízení – oprava komunikace
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 5

proti 0

zdržel 0

Bod 2 – Kontrola usnesení
Usnesení č. 7/3/2018 – p. Zavadil nemá zájem o odkoupení p.p.č. 516/12 k.ú.Újezd u Hořovic
za cenu 150,- Kč. Zároveň upozornil na povinnost obce sekat tento pozemek.
Bod 3 – Schválení závěrečného účtu obce za rok 2017
Návrh závěrečného účtu územního samosprávního celku byl zveřejněn od 29. 5. 2018
do 14. 6. 2018 na úřední pevné a elektronické desce. Připomínky nebyly uplatněny.
Při přezkoumání hospodaření obce za rok 2017 nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
Na základě předloženého závěrečného účtu obce za rok 2017 (viz příloha č. 1) podala
starostka návrh na jeho odsouhlasení bez výhrad.

Návrh usnesení:
zastupitelstvo obce Újezd projednalo závěrečný účet obce za rok 2017 s vyjádřením
souhlasu s celoročním hospodařením bez výhrad, včetně zprávy o výsledku přezkoumání
hospodaření.
Hlasování:

pro 5

proti 0

zdržel 0

Bod 4 - Schválení účetní závěrky obce za rok 2017
Starostka předložila ke schválení účetní závěrku obce Újezd za rok 2017 - účetní výkazy:
Rozvahu, Výkaz zisku a ztráty, Přílohu, kopii inventarizační zprávy a kopie zprávy o výsledku
finanční kontroly. Přítomní byli seznámení s náplní Rozvahy a textovou částí Přílohy. Celkové
náklady v roce 2017 činily 10 399 920,98 Kč, celkové výnosy za rok 2017 činily 12 570 606,22
Kč. Výsledek hospodaření obce je 2 710 308,79 Kč.
Po schválení účetní závěrky se výsledek hospodaření převede na účet 432 nerozdělený zisk,
neuhrazená ztráty minulých let.
Hospodářský výsledek HČ je zisk ve výši 35 729,82 Kč bude převeden na účet obce.
K 31. 12. 2017 bylo na bankovních účtech obce 9 849 484,47 Kč a HČ 148 755,49 Kč.
Návrh usnesení :
zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku obce Újezd za rok 2017, výsledek hospodaření
2 710 308,79 Kč bude přeúčtován účetním zápisem 431/432, výsledek hospodaření HČ –
35 729,82 Kč bude převeden na účet obce.
Hlasování:

pro 5

proti 0

zdržel 0

Bod 5 - Výběrové řízení – oprava komunikace
Starostka předložila zastupitelstvu zprávu o hodnocení nabídek na veřejnou zakázku malého
rozsahu „Oprava komunikace v obci Újezd“ viz příloha č. 2 .
Obesláno bylo 5 firem.
Do výběrového řízení se přihlásila firma:
1. EKOTECH Hořovice, s.r.o., Masarykova 161/1, 268 01 Hořovice – nabídková cena
1 625 236,- bez DPH.
Základním kritériem pro přidělení zakázky byla nejnižší nabídková cena.
V souladu s výše uvedeným kritériem hodnocení byla jako nejvhodnější posouzena a
ohodnocena nabídka účastníka č. 1 EKOTECH Hořovice, s.r.o.
Návrh usnesení:
zastupitelstvo obce schvaluje výběr dodavatele na zakázku „Oprava komunikace v obci
Újezd“ firmu EKOTECH Hořovice, s.r.o., Masarykova 161/1, 268 01 Hořovice – nabídková
cena 1 625 236,- bez DPH.. Zároveň pověřuje starostku podpisem smlouvy.
Hlasování:

pro 5

proti 0

zdržel 0

Bod 6 – Různé
1. Přijetí dotaze z MMR na opravu komunikace
Starostka předložila ke schválení rozhodnutí o poskytnutí dotace z MMR na „Opravu
komunikace v obci Újezd “ id.č. 117D815009082– dotace ve výši 995 605,- Kč.
Návrh usnesení:
zastupitelstvo obce schvaluje přijetí dotace z MMR na Opravu komunikace v obci Újezd “
id.č. 117D815009082– dotace ve výši 995 605,- Kč.
Hlasování:

pro 5

proti 0

zdržel 0

2. Směrnice k ochraně osobních údajů
Starostka předložila ke schválení Směrnici k ochraně osobních údajů č. 2/2018 – viz příloha
č.3.
Návrh usnesení:
zastupitelstvo obce schvaluje Směrnici k ochraně osobních údajů č. 2/2018 viz příloha č. 3.
Hlasování:

pro 5

proti 0

zdržel 0

3. Školní jídelna ZŠ a MŠ Újezd
O letních prázdninách proběhne ve školní jídelně ZŠ a MŠ Újezd rekonstrukce z důvodu
zakoupení konvektomatu a jeho příslušenství. Dojde k výměně pečící plynové pánve a bude
osazena nová nerezová výlevka s umyvadlem. Celkové náklady na nové zařízení jsou 230 000,
- Kč.
Bod 7 – Diskuse
p. Václav Tauš, čp. 25
- dotaz na možnost navezení asfaltové drtě na místní komunikaci pod dětským hřištěm
v louži .
Starostka prověří možnost získání drtě od SÚS.
Bod 8 – Závěr
Starostka poděkovala všem přítomným za účast a zasedání v 19.30 hodin ukončila.
V Újezdě 15. 6. 2018

Alena Frühaufová
starostka obce

Zapisovatel: Alena Frühaufová
Ověřovatelé zápisu: V. Štich, L. Kárová

Ing. Václav Huml
místostarosta

Přijatá usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Újezd,
konaného dne 14. 6. 2018 od 18.30 hodin v zasedací místnosti OÚ

Usnesení č. 1/4/2018 – Zastupitelstvo obce
schvaluje program zasedání.
Usnesení č. 2/4/2018 – Zastupitelstvo obce
projednalo závěrečný účet obce za rok 2017 s vyjádřením souhlasu s celoročním
hospodařením bez výhrad, včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření.
Usnesení č. 3/4/2018 – Zastupitelstvo obce
schvaluje účetní závěrku obce Újezd za rok 2017, výsledek hospodaření
2 710 308,79 Kč
bude přeúčtován účetním zápisem 431/432, výsledek hospodaření HČ – 35 729,82 Kč bude
převeden na účet obce.
Usnesení č. 4/4/2018 – Zastupitelstvo obce
schvaluje výběr dodavatele na zakázku „Oprava komunikace v obci Újezd“ firmu EKOTECH
Hořovice, s.r.o., Masarykova 161/1, 268 01 Hořovice – nabídková cena 1 625 236,- bez DPH..
Zároveň pověřuje starostku podpisem smlouvy.
Usnesení č. 5/4/2018 – Zastupitelstvo obce
schvaluje přijetí dotace z MMR na Opravu komunikace v obci Újezd “ id.č. 117D815009082–
dotace ve výši 995 605,- Kč.
Usnesení č. 6/4/2018 – Zastupitelstvo obce
schvaluje Směrnici k ochraně osobních údajů č. 2/2018 viz příloha č. 3.

Alena Frühaufová
starostka obce

Ing. Václav Huml
místostarosta

