Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce č. 5/2021
ze dne 19. 7. 2021
Přítomni:

A. Frühaufová, P. Procházka, P. Leksa, J. Pazdera, V. Štich, L. Jindrová
G. Ptáčková

Ověřovatelé zápisu: L. Jindrová, V. Štich
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. 7. 2021 do 19. 7. 2021. 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.
8.

Zahájení
Kontrola usnesení
Rozpočtové opatření 6/2021
VaK Beroun – smlouva o podpoře rozvoje infrastruktury
Výběrové řízení - kanalizace
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 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.
Usnesení č. 1/4/2021 – 4/4/2021 a 6/4/2021 – 11/4/2021 ze dne 2. 6. 2021 – splněno.
Bod 3 – Rozpočtové opatření č. 6/2021
Starostka předložila rozpočtové opatření č. 6/2021 ve výši 335 849,64 Kč viz příloha č. 1.

Návrh usnesení:
zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 6/2021 ve výši 335 849,64 Kč viz
příloha č. 2.
Hlasování:

pro 7

proti 0

zdržel 0

Bod 4 – Vak Beroun – smlouva o podpoře rozvoje infrastruktury
Starostka předložila ke schválení smlouvu o podpoře rozvoje infrastruktury s VaK Beroun a.s,
viz příloha č. 2 – rezervace kapacity 2 000 m3 ročně tj. 898 000,- Kč + odměna 1 %.
Návrh usnesení:
zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o podpoře rozvoje infrastruktury s VaK Beroun a.s.,
viz příloha č. 2 a pověřuje starostku podpisem smlouvy.
Hlasování:

pro 7

proti 0

zdržel 0

Bod 5 – Výběrové řízení – kanalizace
Starostka předložila protokol o posouzení kvalifikace na veřejnou zakázku „Kanalizace Újezd“
viz příloha č. 3
Z důvodu neprokázání splnění kvalifikace firem IMOS Brno, a.s. , Olomoucká 704/174,
Černovice a OHL ŽS, a.s., Burešova 938/17, Brno – Veveří, vyřadila komise žádosti z další
účasti v zadávacím řízení.
Návrh usnesení:
zastupitelstvo obce souhlasí s rozhodnutím komise na veřejnou zakázku „Kanalizace Újezd“
viz protokol o posouzení kvalifikace příloha č. 3.
Hlasování:

pro 7

proti 0

zdržel 0

Bod 6 – Různé
1. Přípravy na výstavbu splaškové kanalizace
V současné době dokončuje pracovník projekce p Kovařík návštěvu nemovitostí v naší obci,
kde na místě ověřuje s majiteli domu optimální řešení kanalizační přípojky.
Zároveň probíhá výběrové řízení na veřejnou zakázku „Kanalizace Újezd“.
Do výběrového řízení se přihlásilo devět firem. V současné době je dokončeno 1. kolo – viz
bod 5. V 1. kole byly vyloučeny dvě firmy. Ostatním bude zaslána výzva k podání cenové
nabídky.
Předpokládaný termín zahájení prací se pravděpodobně posune z letošního podzimu na jarní
měsíce. O postupu prací budou občané informováni.

2. Veřejná sbírka
Zastupitelstvo navrhuje poskytnutí příspěvku z rozpočtu obce ve výši 20 000,- Kč na
veřejnou sbírku a zaslání výtěžku z veřejné sbírky „Pomoc jižní Moravě“ na transparentní
účet Moravská Nové Vsi.
Návrh usnesení:
zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí příspěvku z rozpočtu obce ve výši 20 000,- Kč a
zaslání výtěžku z veřejné sbírky „Pomoc jižní Moravě“ na transparentní účet Moravská
Nové Vsi.
Hlasování:

pro 7

proti 0

zdržel 0

Bod 7 – Diskuse
p. Červený – žádá SK Doubravan Újezd o odklizení eternitových desek ze svého pozemku
u hřiště – se SK projedná místostarosta.
Bod 10 - Závěr
Starostka poděkovala přítomným za účast a ukončila zasedání v 18.15 hodin.
Zápis byl vyhotoven dne: 20. 7. 2021
Zapisovatel: Alena Frühaufová

Alena Frühaufová
starostka obce

Ověřovatelé zápisu: L. Jindrová, V. Štich

Ing. Petr Leksa
místostarosta obce

Přijatá usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Újezd,
konaného dne 19. 7. 2021 od 17.30 hodin v zasedací místnosti OÚ

Usnesení č. 1/5/2021 – Zastupitelstvo obce
schvaluje program zasedání.
Usnesení č. 2/5/2021 – Zastupitelstvo obce
schvaluje rozpočtové opatření č. 6/2021 ve výši 335 849,64 Kč viz příloha č. 2.
Usnesení č. 3/5/2021 – Zastupitelstvo obce
schvaluje smlouvu o podpoře rozvoje infrastruktury s VaK Beroun a.s., viz příloha č. 2
a pověřuje starostku podpisem smlouvy.
Usnesení č. 4/5/2021 – Zastupitelstvo obce
schvaluje rozhodnutí komise na veřejnou zakázku „Kanalizace Újezd“ viz protokol o posouzení
kvalifikace příloha č. 3.
Usnesení č. 5/5/2021 – Zastupitelstvo obce
schvaluje poskytnutí příspěvku z rozpočtu obce ve výši 20 000,- Kč na veřejnou sbírku a zaslání
výtěžku z veřejné sbírky „Pomoc jižní Moravě“ na transparentní účet Moravská Nové Vsi.

Alena Frühaufová
starostka obce

Ing. Petr Leksa
místostarosta obce

