Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce č. 4/2019
ze dne 17. 6. 2019
Přítomni: A. Frühaufová, V. Štich, L. Jindrová, G. Ptáčková, P. Procházka,
P. Leksa
Omluveni: J. Pazdera
Ověřovatelé zápisu: V. Štich, L. Jindrová
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
5. 6. 2019 do 17. 6. 2019. 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.
9.
10.

Zahájení
Kontrola usnesení
Schválení závěrečného účtu obce za rok 2018
Schválení účetní závěrky obce za rok 2018
Rozpočtové opatření č. 2,3/2019
Prodej p.p.č. 913/34 (oddělena od původní 913/3)
Směna 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 6

proti 0

zdržel 0

Bod 2 – Kontrola usnesení
Usnesení č. 6/1/2019 ze dne 11. 3. 2019 - splněno.
Usnesení č. 5/2/2019 ze dne 15. 4. 2019 - splněno.
Usnesení č. 1/3/2019 – 5/3/2019 ze dne 6. 5. 2019 – splněno.

Bod 3 - Schválení závěrečného účtu obce za rok 2018
Návrh závěrečného účtu územního samosprávního celku byl zveřejněn od 30. 5. 2019
do 17. 6. 2019 na úřední pevné a elektronické desce. Připomínky nebyly uplatněny.
Při přezkoumání hospodaření obce za rok 2018 nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
Na základě předloženého závěrečného účtu obce za rok 2018 (viz příloha č. 1) podala
starostka návrh na jeho odsouhlasení bez výhrad.
Návrh usnesení:
zastupitelstvo obce Újezd projednalo závěrečný účet obce za rok 2018 s vyjádřením
souhlasu s celoročním hospodařením bez výhrad, včetně zprávy o výsledku přezkoumání
hospodaření.
Hlasování:

pro 6

proti 0

zdržel 0

Bod 4 - Schválení účetní závěrky obce za rok 2018
Starostka předložila ke schválení účetní závěrku obce Újezd za rok 2018 - 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 2018 činily 10 391 960,39 Kč, celkové výnosy za rok 2018 činily 11 905 376,43
Kč. Výsledek hospodaření obce je 941 228,01 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 108 659,96 Kč bude převeden na účet obce.
K 31. 12. 2018 bylo na bankovních účtech obce KB 8 483 841,41 Kč, ČNB 2 879 059,10 a
KB - HČ 227 657,02 Kč.
Návrh usnesení :
zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku obce Újezd za rok 2018, výsledek hospodaření
941 228,01 Kč bude přeúčtován účetním zápisem 431/432, výsledek hospodaření HČ –
108 659,96 Kč bude převeden na účet obce.
Hlasování:

pro 6

proti 0

zdržel 0

Bod 5 - Rozpočtové opatření č. 2,3/2019
Starostka předložila rozpočtové opatření č. 2,3/2019 ve výši 29 000,- Kč viz příloha č. 2 a 3.
Jedná se o dotaci na volby do Evropského parlamentu.
Schváleno usnesením 7/7/2018 ze dne 17. 12. 2018 – v kompetenci starostky.

Zastupitelstvo bere na vědomí.

Bod 6 - Prodej p.p.č. 913/34 (oddělena od původní 913/3)
Starostka předložila ke schválení prodej p.p.č. 913/34 k.ú. Újezd, která vznikla dělením dle
návrhu geometrického č. 558-122/2019, který vyhotovil Marek Hasman, GK Nerudova 110,
Hořovice, výměra 11 m2. Souhlas s dělením vydaný MěÚ Hořovice, odbor výstavby a
životního prostředí č.j. MUHU/13421/2019 dne 11. 6. 2019.
O odprodej požádal p. Jiří Černý, Újezd 17. Návrh prodeje byl zveřejněn od 2. 5. do 19. 5.
2019, nebyly vzneseny žádné námitky ani připomínky.
Návrh usnesení:
zastupitelstvo obce schvaluje prodej p.p.č. 913/34, ostatní plocha, výměra 11 m2 (GP č.
558-122/2019) k.ú. Újezd u Hořovic, p. Jiřímu Černému, Újezd 17 za cenu 200,- /m2.
Veškeré náklady tj. vyhotovení kupní smlouvy, geometrického plánu a poplatku za návrh
na vklad uhradí kupující.
Hlasování:

pro 6

proti 0

zdržel 0

Bod 7 - Směna pozemků
Starostka předložila ke schválení směnu obecních pozemků p.p.č. 651/14, výměra 3 812 m2,
trvalý travní porost a p.p.č. 651/21, výměra 726 m2 (GP č. 559-123/2019 Marek Hasman, GP
Nerudova 110, Hořovice) za pozemky u hořejšího rybníka ve vlastnictví manželů Jany a
Jaroslava Štochlových, trvale bytem Újezd 124:
p.p.č. 768/27, výměra 3 540 m2, orná půda
p.p.č. 776/24, výměra 112 m2, vodní plocha
p.p,č. 776/20, výměra 819 m2, vodní plocha
p.p.č. 776/25, výměra 5 m2, vodní plocha
p.p.č. 776/19, výměra 38 m2, vodní plocha
Veškeré náklady spojené se směnou hradí obec.
Záměr směny byl zveřejněn na úřední internetové a pevné desce od 2. 5. 2019 do 19. 5.
2019, nebyly vzneseny žádné námitky ani připomínky.
Návrh usnesení:
obecní zastupitelstvo schvaluje směnu obecních pozemků p.p.č. 651/14, výměra 3 812 m2,
trvalý travní porost a p.p.č. 651/14, výměra 726 m2 (GP č. 559-123/2019 Marek Hasman,
GP Nerudova 110, Hořovice) za pozemky u hořejšího rybníka ve vlastnictví manželů Jany a
Jaroslava Štochlových, trvale bytem Újezd 124:
p.p.č. 768/27, výměra 3 540 m2, orná půda
p.p.č. 776/24, výměra 112 m2, vodní plocha
p.p,č. 776/20, výměra 819 m2, vodní plocha
p.p.č. 776/25, výměra 5 m2, vodní plocha
p.p.č. 776/19, výměra 38 m2, vodní plocha

Všechny pozemky jsou v obci Újezd, k.ú. Újezd u Hořovic. Veškeré náklady spojené se
směnou hradí obec.
Hlasování:

pro 6

proti 0

zdržel 0

Bod 8 – Různé
1. SOD na „Rekonstrukci jímacího objektu vodovodu obce Újezd“
Starostka předložila návrh smlouvy o dílo na „Rekonstrukce jímacího objektu vodovodu obce
Újezd“ s firmou VPK Suchý, s.r.o, Komenského nám. 12, 281 44 Zásmuky. Výběr dodavatele
byl schválen usnesením č. 2/3/2019 dne 6. 5. 2019 – cena 5 293 399, 25 Kč bez DPH.
Zároveň předložila dodatek č. 1 ke SoD na „Rekonstrukci jímacího objektu vodovodu obce
Újezd“ viz příloha č. 4. Tímto dodatkem se nově upravuje část znění Smlouvy o dílo a to
kapitola 3. odstavec 3.1. – zahájení provádění díla – po podpisu smlouvy oběma stranami,
předpokládaný termín zahájení v 09/2019. Dokončení a předání díla – nejpozději do 180 dní
ode dne zahájení provádění díla (předpoklad 02/2020).
Návrh usnesení:
zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o dílo na „Rekonstrukce jímacího objektu vodovodu
obce Újezd“ s firmou VPK Suchý, s.r.o, Komenského nám. 12, 281 44 Zásmuky. Výběr
dodavatele byl schválen usnesením č. 2/3/2019 dne 6. 5. 2019 – cena 5 293 399, 25 Kč bez
DPH.
Hlasování:

pro 6

proti 0

zdržel 0

Návrh usnesení:
zastupitelstvo obce schvaluje dodatek č. 1 ke SoD na „Rekonstrukci jímacího objektu
vodovodu obce Újezd“ viz příloha č. 4.
Hlasování:

pro 6

proti 0

zdržel 0

Bod 9 – Diskuse
Nebyly žádné příspěvky do diskuse.
Bod 7 - Závěr
Starostka poděkovala přítomným za účast a ukončila zasedání v 19.00 hodin.
Zápis byl vyhotoven dne: 24. 6. 2019
Zapisovatel: Alena Frühaufová

Alena Frühaufová
starostka obce

Ověřovatelé zápisu:

Ing. Petr Leksa
místostarosta obce

Václav Štich, Ludmila Jindrová

Přijatá usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Újezd,
konaného dne 17. 6. 2019 od 18.30 hodin v zasedací místnosti OÚ
Usnesení č. 1/4/2019 – Zastupitelstvo obce
projednalo závěrečný účet obce za rok 2018 s vyjádřením souhlasu s celoročním
hospodařením bez výhrad, včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření.
Usnesení č. 2/4/2019 – Zastupitelstvo obce
schvaluje účetní závěrku obce Újezd za rok 2018, výsledek hospodaření 941 228,01 Kč bude
přeúčtován účetním zápisem 431/432, výsledek hospodaření HČ – 108 659,96 Kč bude
převeden na účet obce.
Usnesení č. 3/4/2019 – Zastupitelstvo obce
schvaluje prodej p.p.č. 913/34, k.ú. Újezd u Hořovic, ostatní plocha, výměra 11 m2 (GP č.
558-122/2019) p. Jiřímu Černému, Újezd 17 za cenu 200,- /m2. Veškeré náklady tj.
vyhotovení kupní smlouvy, geometrického plánu a poplatku za návrh na vklad uhradí
kupující.
Usnesení č. 4/4/2019 – Zastupitelstvo obce
schvaluje směnu obecních pozemků p.p.č. 651/14, výměra 3 812 m2,trvalý travní porost
a p.p.č. 651/21, výměra 726 m2 (GP č. 559-123/2019 Marek Hasman, GP Nerudova 110,
Hořovice) za pozemky u hořejšího rybníka ve vlastnictví manželů Jany a Jaroslava
Štochlových, trvale bytem Újezd 124:
p.p.č. 768/27, výměra 3 540 m2, orná půda
p.p.č. 776/24, výměra 112 m2, vodní plocha
p.p,č. 776/20, výměra 819 m2, vodní plocha
p.p.č. 776/25, výměra 5 m2, vodní plocha
p.p.č. 776/19, výměra 38 m2, vodní plocha
Veškeré náklady spojené se směnou hradí obec. Všechny pozemky jsou v obci Újezd,
k.ú. Újezd u Hořovic.
Usnesení č. 5/4/2019 – Zastupitelstvo obce
schvaluje smlouvu o dílo na „Rekonstrukce jímacího objektu vodovodu obce Újezd“ s firmou
VPK Suchý, s.r.o, Komenského nám. 12, 281 44 Zásmuky. Výběr dodavatele byl schválen
usnesením č. 2/3/2019 dne 6. 5. 2019 – cena 5 293 399, 25 Kč bez DPH.
Usnesení č. 6/4/2019 – Zastupitelstvo obce
schvaluje dodatek č. 1 ke SoD na „Rekonstrukci jímacího objektu vodovodu obce Újezd“ viz
příloha č. 4.
Usnesení č. 7/4/2019 – Zastupitelstvo obce
schvaluje program zasedání.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové opatření č. 2 a 3/2019.

Alena Frühaufová
starostka obce

Ing. Petr Leksa
místostarosta obce

