Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce č. 5/2020
ze dne 18. 11. 2020
Přítomni: A. Frühaufová, P. Procházka, P. Leksa, J. Pazdera, V. Štich, G. Ptáčková
Omluveni: L. Jindrová
Ověřovatelé zápisu: P. Procházka, J. Pazdera
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
9. 11. 2020 do 18. 11. 2020. 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:
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Zahájení
Kontrola usnesení
Schválení podání žádosti o dotaci na víceúčelové hřiště
Rozpočtové opatření č. 5, 6, 7
Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací
Různé
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 - Schválení podání žádosti o dotaci na víceúčelové hřiště
Starostka předložila ke schválení podání žádosti o dotaci na víceúčelové hřiště.
Návrh usnesení:
zastupitelstvo obce Újezd schvaluje podání žádosti o dotaci v rámci dotačního programu
Ministerstva pro místní rozvoj – Podpora obnovy a rozvoje venkova v roce 2021 –
117D8210H – Podpora budování a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku.

Hlasování:

pro 6

proti 0

zdržel 0

Bod 4 - Rozpočtové opatření č. 5, 6, 7
Starostka předložila rozpočtové opatření č. 5 (viz příloha č. 1) a č. 6 (viz příloha č. 2).
Jedná se o přijetí dotace na volby do zastupitelstva Středočeského kraje ve výši 31 000,- Kč a
o přijetí dotace od Krajského úřadu středočeského kraje na veřejné osvětlení podél trati
směr Osek.
Schváleno usnesení č. 6/8/2019 ze dne 16. 12. 2019 – v kompetenci starostky.
Zastupitelstvo bere na vědomí.
Dále starostka předložila rozpočtové opatření č. 7 – viz příloha č. 3 ve výši 28 050,- Kč.
Návrh usnesení:
zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 7/2020 – viz příloha č. 3 ve výši
28 050,- Kč.
Hlasování:

pro 6

proti 0

zdržel 0

Bod 5 - Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací
Starostka předložila ke schválení Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací na roky
2021 – 2030 viz příloha č. 4, který byl vypracován na základě zákonné povinnosti vlastníka
vodovodu a kanalizace vyplývající z § 8 odst. 11 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a
kanalizacích pro veřejnou potřebu.
Návrh usnesení:
zastupitelstvo schvaluje Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací ve smyslu § 8 odst.
11 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu na rok 2021
– 2030 viz příloha č. 4.
Hlasování:

pro 6

proti 0

zdržel 0

Bod 6 – Různé
1. Přivaděč Želivka
Starostka podala žádost na VaK Beroun o zasmluvnění budoucího odběru ze skupinového
vodovodu BKDZH v denním objemu 50 m3. VaK Beroun, a.s. zaslal stanovisko, které
představuje jednorázovou úhradu příspěvku na rozvoj vodárenské sítě ve výši 6 095 000,- Kč.
V současné době finišuje příprava poskytování příspěvku ve formě vzorové smlouvy a jedná
se o principu započtení příspěvku proti nákladům v ceně vodného s ministerstvem financí. Až
bude hotová vzorová smlouva a MF společně s auditory odsouhlasí účtování příspěvku, bude
možno uzavírat smlouvy o příspěvku a po uzavření těchto smluv získat předběžný souhlas
s budoucím napojením. To znamená, že VaK bude vydávat kladná vyjádření k získání

územního rozhodnutí a stavebního povolení na nové vodovody. Souhlas s kolaudací
a uzavření smlouvy o dodávkách vody bude ale možné získat až po skutečném navýšení
kapacity, ať už smluvním nebo faktickém, ze strany hlavního města Prahy.
Příspěvek bude zahrnut do rozpočtu obce na rok 2021.
2. Cena za odběr povrchové vody pro rok 2021
Povodí Vltavy, s. p, zaslalo oznámení ceny za odběr povrchové vody pro rok 2021.
Cena pro rok 2021 je stanovena na 4,10 za 1 m2 odebrané vody.
V letošním roce byla cena 2020 3,98 Kč za 1 m3 odebrané povrchové vody. V roce 2019
3,90 Kč a v letech 2018 a 2017 3,84 Kč.
Za rok 2020 zaplatí obec za odběr povrchové vody 85 000,- Kč
Zastupitelstvo bere na vědomí.
Bod 7 – Závěr
Starostka poděkovala přítomným za účast a ukončila zasedání v 18.00 hodin.

Zápis byl vyhotoven dne: 18. 11. 2020
Zapisovatel: Alena Frühaufová

Alena Frühaufová
starostka obce

Ověřovatelé zápisu: P. Procházka, J. Pazdera

Ing. Petr Leksa
místostarosta obce

Přijatá usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Újezd,
konaného dne 18. 11. 2020 od 17.30 hodin v zasedací místnosti OÚ

Usnesení č. 1/5/2020 – Zastupitelstvo obce
schvaluje program zasedání.
Usnesení č. 2/5/2020 – Zastupitelstvo obce
schvaluje podání žádosti o dotaci v rámci dotačního programu Ministerstva pro místní rozvoj
– Podpora obnovy a rozvoje venkova v roce 2021 – 117D8210H – Podpora budování a
obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku.
Usnesení č. 3/5/2020 – Zastupitelstvo obce
schvaluje rozpočtové opatření č. 7/2020 – viz příloha č. 3 ve výši 28 050,- Kč.
Usnesení č. 4/5/2020 – Zastupitelstvo obce
schvaluje Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací ve smyslu § 8 odst. 11 zákona č.
274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu na rok 2021 – 2030 viz
příloha č. 4.

Alena Frühaufová
starostka obce

Ing. Petr Leksa
místostarosta obce

