Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce č. 5/2018
ze dne 12. 9. 2018
Přítomni: A. Frühaufová, L. Kárová, L. Jindrová, V. Huml, J. Pazdera
Omluveni: V. Štich, P. Leksa
Ověřovatelé zápisu: L. Jindrová, J. Pazdera
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
29. 8. 2018 do 12. 9. 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.

Zahájení
Kontrola usnesení
Žádost o prodej části p.p.č. 913/31
Podání žádosti o dotaci na MZe – rekonstrukce jímacího objektu vodovodu
Zadání vypracování projektové dokumentace na přivaděč Želivky, jako doplňkového
zdroje v období sucha
6. Rozpočtové opatření č. 5
7. Různé
8. Diskuse
9. 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. 1/4/2018 – 6/4/2018 ze dne 14. 6. 2018 – splněno.
Bod 3 – Žádost o prodej části p.p. č. 913/31
Paní XXXXXXXX, majitelka rodinného domu čp. XX podala žádost (viz příloha č. 1) o
odprodej části p.p.č. 913/31 k.ú. Újezd. Jedná se o část proluky mezi čp. 45 a 43.
Odprodejem pozemku by došlo k uzavření proluky, která historicky slouží jako přístup
k ostatním nemovitostem. Zároveň tímto pozemkem vede hlavní vodovodní řad.

Návrh usnesení:
zastupitelstvo obce neschvaluje prodej části p.p.č. 913/31 k.ú. Újezd u Hořovic.
Hlasování:

pro 5

proti 0

zdržel 0

4. Podání žádosti o dotaci na MZe – rekonstrukce jímacího objektu vodovodu
Starostka předložila návrh k podání žádosti na MZe na rekonstrukci jímacího objektu
obecního vodovodu v rozsahu, jak bylo podáno v letošním roce na OPŽP.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje podání žádosti o dotaci na MZe na rekonstrukci jímacího objektu obecního
vodovodu.
Hlasování:

pro 5

proti 0

zdržel 0

5. Zadání vypracování projektové dokumentace na přivaděč Želivky, jako
doplňkového zdroje v období sucha
Starostka předložila návrh na zadání vypracování projektové dokumentace na přivaděč
Źelivky do naší obce jako doplňkového zdroje v období sucha. Napojení bude před
dálničním mostem.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje zadání vypracování projektové dokumentace na přivaděč Želivky do naší
obce.
Hlasování:

pro 5

proti 0

zdržel 0

6. Rozpočtové opatření č. 5
Starostka předložila rozpočtové opatření č. 5/2018 - 1 367 890,- Kč viz příloha č. 2.
Návrh usnesení:
zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtového opatření č. 5/2018 ve výši 1 367 890,- Kč
viz příloha č. 2 .
Hlasování:

pro 5

proti 0

zdržel 0

Bod 7 – Různé
1. Přijetí dotace z rozpočtu Středočeského kraje a uzavření veřejnoprávní smlouvy
o poskytnutí dotace na bezdrátový rozhlas ve výši 275 212,- Kč.
Starostka předložila návrh na chválení přijetí dotace z rozpočtu Středočeského kraje a
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na bezdrátový rozhlas ve výši
275 212,- Kč. Celkové náklady 344 015,- - 80% .
Návrh usnesení:
zastupitelstvo obce schvaluje přijetí dotace z rozpočtu Středočeského kraje a uzavření
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na bezdrátový rozhlas ve výši 275 212,- Kč.
Hlasování:

pro 5

proti 0

zdržel 0

2. ZD Mořina – příloha nájemní smlouvy 581
Z důvodu chybně uvedeného čísla pozemku 993/61, správně 993/161 k.ú. Újezd u
Hořovic, kde výměra a pacht byly správně, zasílá ZD Mořina novou přílohu nájemní
smlouvy 581 ze dne 27. 6. 2018 (viz příloha č. 3).
Návrh usnesení:
zastupitelstvo obce schvaluje přílohu nájemní smlouvy 581 ze dne 27. 6. 2018 viz
příloha č. 3.
Hlasování:

pro 5

proti 0

zdržel 0

3. Kácení stromů
Vlastník p.p.č. 687/10 k.ú. Újezd u Hořovic, XXXXXXXXXXXXXXXXXXX se obává, že při
rekonstrukci komunikace došlo k porušení kořenů osiky a hrozí nebezpečí pádu. Strom
stojí na obecním pozemku p.č.687/45. Po kontrole stromu, bylo zjištěno, že nehrozí
bezprostřední nebezpečí pádu. Přesto se obec rozhodla v období vegetace tento strom
porazit.
4. Bezdrátový rozhlas
Žádost občanům – dva měsíce bude probíhat zkušební provoz nového bezdrátového
rozhlasu. Žádáme občany, aby podávali na úřad své připomínky – jedná se o ty, kteří
rozhlas neslyší, slyší špatně, nebo slyší moc. Po shromáždění oprávněných požadavků,
budou tyto řešeny ke spokojenosti všech stran. Berte na vědomí, že v současné době jsou
okna otevřena, ale v zimním období je tomu naopak.

5. Dílčí přezkoumání hospodaření obce za rok 2018
10.9. 2018 bylo provedeno dílčí přezkoumání hospodaření obce za rok 2018 pracovníky
Krajského úřadu středočeského kraje. Při kontrole nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
Bod 8 – Diskuse
Nebyly žádné příspěvky do diskuse.
Bod 9 – Závěr
Starostka poděkovala všem přítomným za účast a zasedání v 19.30 hodin ukončila.
V Újezdě 17. 9. 2018

Alena Frühaufová
starostka obce

Zapisovatel: Alena Frühaufová
Ověřovatelé zápisu: L. Jindrová, J. Pazdera

Ing. Václav Huml
místostarosta

Přijatá usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Újezd,
konaného dne 12. 9. 2018 od 18.30 hodin v zasedací místnosti OÚ

Usnesení č. 1/5/2018 – Zastupitelstvo obce
schvaluje program zasedání.
Usnesení č. 2/5/2018 – Zastupitelstvo obce
neschvaluje prodej části p.p.č. 913/31 k.ú. Újezd u Hořovic.
Usnesení č. 3/5/2018 – Zastupitelstvo obce
schvaluje podání žádosti o dotaci na MZe na rekonstrukci jímacího objektu obecního
vodovodu.
Usnesení č. 4/5/2018 – Zastupitelstvo obce
schvaluje zadání vypracování projektové dokumentace na přivaděč Želivky do naší obce.
Usnesení č. 5/5/2018 – Zastupitelstvo obce
schvaluje rozpočtového opatření č. 5/2018 ve výši 1 367 890,- Kč viz příloha č. 2.
Usnesení č. 6/5/2018 – Zastupitelstvo obce
schvaluje přijetí dotace z rozpočtu Středočeského kraje a uzavření veřejnoprávní smlouvy
o poskytnutí dotace na bezdrátový rozhlas ve výši 275 212,- Kč.
Usnesení č. 7/5/2018 – Zastupitelstvo obce
schvaluje přílohu nájemní smlouvy 581 ze dne 27. 6. 2018 viz příloha č. 3.

Alena Frühaufová
starostka obce

Ing. Václav Huml
místostarosta

