Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce č. 6/2018
ze dne 19. 11. 2018
Přítomni: A. Frühaufová, G. Ptáčková, V. Štich, J. Pazdera, P. Procházka
Omluveni: L. Jindrová, P. Leksa
Ověřovatelé zápisu: P. Procházka, V. Štich
Zapisovatel: A. Frühaufová
Začátek jednání: 18.300 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. 2018 do 19. 11. 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.

Zahájení
Kontrola usnesení
Rozpočtové opatření č. 6 a 7
Smlouva o dílo na vodovodní přivaděč vodovodu
Vydání změny č. 1 územního plánu
Smlouva o poskytování služeb zajištění provozu a přístupu k systému zadávání
veřejných zakázek E-ZAK
7. Schválení vzniku pracovně právních vztahů mezi obcí a členy
zastupitelstva.
8. Žádosti o dotace z MMR
9. Žádost o prodej p.p.č. 913/12 k.ú. Újezd u Hořovic
10. Různé
11. Diskuse
12. 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

Bod 2 – Kontrola usnesení
Usnesení č. 1/5/2018 – 7/5/2018 – splněno.

zdržel 0

Bod 3 – Rozpočtové opatření č. 6 a 7
Starostka předložila rozpočtové opatření č. 6/2018 ve výši 793 900,- Kč viz příloha č. 1.
Jedná se o dotaci na volby do zastupitelstva obce a 1/3 Senátu ČR a o dotace pro ZŠ na
Šablony.
Schváleno usnesením 9/8/2017 ze dne 5. 12. 2017 – v kompetenci starostky.
Starostka předložila rozpočtové opatření č. 7/2018 ve výši 917 000,- Kč viz příloha č. 2.
Návrh usnesení:
zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtového opatření č. 7/2018 ve výši 917 000,- Kč viz
příloha č. 2.
Hlasování:

pro 5

proti 0

zdržel 0

Bod 4 – Smlouva o dílo na vodovodní přivaděč vodovodu
Starostka předložila smlouvu o dílo č. 0110/2018 na vodovodní přivaděč „Želivky“ od
Cerhovice do Újezda – viz příloha č. 3.
Smlouvu o dílo předložila firma ISP, Ing. Jiří Jodl, Višňova ul. 225, 252 25 Ořech.
Ing. Jiří Jodl projektoval přivaděč od Hořovic (Cintlovka) do Drozdova s odbočkou na
Cerhovice a odbočkou na Újezd a bylo by vhodné, aby na svou práci navázal i s dokončením
poslední etapy do Újezda. Drozdov i Cerhovice jsou již připojeny.
Cenová nabídka:
224 000,- Kč bez DPH za zpracování dokumentace pro sloučené územní a stavební řízení
46 000,- Kč bez DPH za projednání akce a zajištění povolení stavby
Z tohoto důvodu navrhuje starostka schválit výjimku ze směrnice č 1/2017 pro zadávání
veřejných zakázek malého rozsahu pro veřejného zadavatele – Obec Újezd dle bodu č. 3.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje výjimku ze směrnice č. 1/2017 pro zadávání veřejných zakázek malého
rozsahu pro veřejného zadavatele – Obec Újezd dle bodu č. 3 na akci vodovodní přivaděč
z důvodu zadání stejnému projektantovi, který tento přivaděč projektoval pro Drozdov a
Cerhovice.
Hlasování:

pro 5

proti 0

zdržel 0

Návrh usnesení:
ZO schvaluje uzavření smlouvy o dílo č. 0110/2018 na vodovodní přivaděč do Újezdu s
Ing. Jiřím Jodlem, Višňova 225, 252 25 Ořech, celkové náklady 270 000,- Kč bez DPH.
Hlasování:

pro 5

proti 0

zdržel 0

Bod 5 – Vydání změny č. 1 územního plánu
Starostka předložila ke schválení vydání změny č. 1 územního plánu obce Újezd.
Návrh usnesení:
zastupitelstvo obce Újezd, příslušné podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, podle
ustanovení § 54 odst. 2, v souladu s § 171 - § 174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve
znění pozdějších předpisů, (dále jen „správní řád“) a § 16 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o
územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence
územně plánovací činnosti, svým usnesením č. ..………… ze dne …………. vydává Změnu č. 1
územního plánu Újezdu, kterou se mění a doplňuje výroková část Územního plánu Újezdu
schválená v roce 2016 (vydaná 7.3.2016 opatřením obecné povahy č.1/2016/OOP, které
nabylo účinnosti 23.3.2016).
Hlasování:

pro 5

proti 0

zdržel 0

Bod 6 - Smlouva o poskytování služeb zajištění provozu a přístupu k systému zadávání
veřejných zakázek E-ZAK
Starostka předložila návrh smlouvy o poskytování služeb zajištění provozu a přístupu
k systému zadávání veřejných zakázek E-ZAK viz příloha č. 4 s poskytovatelem – Městem
Hořovice, IČO 00233242.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje smlouvu o poskytování služeb zajištění provozu a přístupu k systému zadávání
veřejných zakázek E-ZAK s Městem Hořovice viz příloha č. 4 s účinností od 1. 1. 2019
Hlasování:

pro 5

proti 0

zdržel 0

Bod 7 - Schválení vzniku pracovně právních vztahů mezi obcí a členy zastupitelstva.
Starostka předložila ke schválení uzavření dohod o provedení práce pro zastupitele Václava
Šticha a Josefa Pazderu na pomocné práce v obci a na obecním vodovodu na celé volební
období.
Návrh usnesení:
schválení uzavření dohod o provedení práce pro zastupitele Václava Šticha a Josefa
Pazderu na pomocné práce v obci a na obecním vodovodu na celé volební období.
Hlasování:

pro 5

proti 0

zdržel 0

Bod 8 - Žádosti o dotace z MMR
Dosud nebyly dotace MMR ČR vyhlášeny. Bude bodem dalšího veřejného zasedání
17. 12. 2018.

Bod 9 - Žádost o prodej p.p.č. 913/12 k.ú. Újezd u Hořovic
Pan Miroslav Volf, vlastník nemovitosti čp. 23 žádá o odkoupení p.p.č. 913/12 k.ú. Újezd u
Hořovic, výměra 59 m2 viz příloha č. 5.
Návrh usnesení:
schválení zveřejnění záměru obce na prodej p.p.č. 913/12 k.ú. Újezd u Hořovic.
Hlasování:

pro 5

proti 0

zdržel 0

Bod 10 – Různé
1. Projekt na chodník ke škole a k nádraží
Starostka seznámila přítomné s přípravou projektu na chodník ke škole a k nádraží.
Projektant: Ing. Křižák, Zd. Štěpánka 2357, Rakovník.
Cena projektových prací 79 500,- Kč.
2. Povodí Vltavy - oznámení ceny za odběr povrchové vody pro rok 2019
Starostka předložila oznámení ceny za odběr povrchové vody pro rok 2018. Cena je 3,90 Kč.
V roce 2017 a 2016 byla 3,84 Kč/m2.
3. Stavba elektrického kabelového vedení NN 0,4 kW pro napojení p.p.č. 92/5 a 92/6
Firma Krásnohorská elekro, s.r.o. připravuje projekt na přípojku elektrického kabelového
vedení k p.p.č. 92/5 a 92/6 k.ú. Újezd u Hořovic.
Starostka nedala souhlas s překopem místní komunikaci p.č. 955/3 od sloupu před čp. 127 .
Požaduje provedení protlakem.
Podmínka provozovatele distribuční soustavy plynu zní " V případě použití bezvýkopových
technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno úplné
obnažení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek v místě křížení na náklady
stavebníka. V případě, že nebude tato podmínka dodržena, nesmí být použita bezvýkopová
technologie". Provozovatel na této podmínce trvá.
Umístění plynu je v komunikaci, cca 1,5 m od okraje pozemků 92/5 a 92/6.
Při protlaku dojde k porušení komunikace z důvodu obnažení v místě křížení
a na obou stranách komunikace se musí udělat protlakové jámy. S ohledem na šíři
komunikace firma navrhuje překop. V případě nesouhlasu se vstupem do komunikace (sonda
v místě křížení, nebo překop, je akce nerealizovatelná.
Dále je těsně před rozhraním pozemku vzrostlý strom, který bude nutné pokácet.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje překop komunikace p.č. 955/3 při stavbě elektrického kabelového vedení NN
0,4 kW pro napojení p.p.č. 92/5 a 92/6 k.ú. Újezd u Hořovic.
Hlasování:

pro 5

proti 0

zdržel 0

4. Veřejný telefonní automat
O2 Czech Republik, a.s. zaslalo dopis, ve kterém oznamuje, že telefonní přístroj umístění
v naší obci vykazuje dlouhodobě minimální provoz a dle aktuálního rozhodnutí ČTÚ čj. ČTÚ41 366/2017-610/V., končí k 31. 12. 2018 povinnost provozovat tento veřejný telefonní
automat jako univerzální službu. Vzhledem k tomu, že jeho další provozování není
ekonomicky opodstatněné, bude telefonní automat zrušen.
V případě zájmu o zachování provozu telefonního automatu v naší obci je možno uzavřít
smlouvu o příspěvku na provoz VTA, který činí 1 000,- Kč měsíčně bez DPH.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje zrušení telefonního automatu v naší obci.
Hlasování:

pro 5

proti 0

zdržel 0

Bod 11 – Diskuse
Nebyly žádné příspěvky do diskuse.
Bod 12 – Závěr
Starostka poděkovala přítomným za účast a ukončila zasedání v 19.00 hodin.

Zápis byl vyhotoven dne: 20. 11. 2018
Zapisovatel: Alena Frühaufová

Alena Frühaufová
starostka obce

Ověřovatelé zápisu:
Pavel Procházka
Václav Štich

Ing. Petr Leksa
místostarosta obce

Přijatá usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Újezd,
konaného dne 19. 11. 2018 od 18.00 hodin v zasedací místnosti OÚ
Usnesení č. 1/6/2018 – Zastupitelstvo obce
schvaluje program zasedání.
Usnesení č. 2/6/2018 – Zastupitelstvo obce
schvaluje rozpočtového opatření č. 7/2018 ve výši 917 000,- Kč viz příloha č. 2.
Usnesení č. 3/6/2018 – Zastupitelstvo obce
schvaluje výjimku ze směrnice č. 1/2017 pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu pro
veřejného zadavatele – Obec Újezd dle bodu č. 3 na akci vodovodní přivaděč z důvodu
zadání stejnému projektantovi, který tento přivaděč projektoval pro Drozdov a Cerhovice.
Usnesení č. 4/6/2018 – Zastupitelstvo obce
schvaluje uzavření smlouvy o dílo č. 0110/2018 na vodovodní přivaděč do Újezdu s
Ing. Jiřím Jodlem, Višňova 225, 252 25 Ořech, celkové náklady 270 000,- Kč bez DPH.
Usnesení č. 5/6/2018 – Zastupitelstvo obce
Újezd, příslušné podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, podle ustanovení § 54 odst.
2, v souladu s § 171 - § 174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů, (dále jen „správní řád“) a § 16 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických
podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti,
svým usnesením č. 5/6/2018 ze dne19. 11. 2018 vydává Změnu č. 1 územního plánu Újezdu,
kterou se mění a doplňuje výroková část Územního plánu Újezdu schválená v roce 2016
(vydaná 7.3.2016 opatřením obecné povahy č.1/2016/OOP, které nabylo účinnosti
23.3.2016).
Usnesení č. 6/6/2018 – Zastupitelstvo obce
schvaluje smlouvu o poskytování služeb zajištění provozu a přístupu k systému zadávání
veřejných zakázek E-ZAK s Městem Hořovice viz příloha č. 4 s účinností od 1. 1. 2019.
Usnesení č. 7/6/2018 – Zastupitelstvo obce
schvaluje uzavření dohod o provedení práce pro zastupitele Václava Šticha a Josefa Pazderu
na pomocné práce v obci a na obecním vodovodu na celé volební období.
Usnesení č. 8/6/2018 – Zastupitelstvo obce
schvaluje zveřejnění záměru obce na prodej p.p.č. 913/12 k.ú. Újezd u Hořovic.
Usnesení č. 9/6/2018 – Zastupitelstvo obce
schvaluje překop komunikace p.č. 955/3 při stavbě elektrického kabelového vedení NN 0,4
kW pro napojení p.p.č. 92/5 a 92/6 k.ú. Újezd u Hořovic.
Usnesení č. 10/6/2018 – Zastupitelstvo obce
schvaluje zrušení telefonního automatu v naší obci.

Alena Frühaufová
starostka obce

Ing. Petr Leksa
místostarosta obce

