Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce č. 6/2020
ze dne 16. 12. 2020
Přítomni: A. Frühaufová, P. Procházka, P. Leksa, J. Pazdera, V. Štich, G. Ptáčková
L. Jindrová
Ověřovatelé zápisu: L. Jindrová, G. Ptáčková
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
2. 12. 2020 do 16. 12. 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
Příspěvek z rozpočtu obce pro ZŠ a MŠ Újezd na rok 2021
Rozpočet ZŠ a MŠ na rok 2021 a střednědobý výhled 2022 - 2024
Rozpočet obce na rok 2021
Poskytnutí finančních darů neziskových organizacím a spolkům z rozpočtu obce
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce
SK Doubravanu
8. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce COOP Hořovice
9. Obecně závazná vyhláška č. 3/2020 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů
10. Zvýšení ceny vodného
11. Rozpočtové opatření č. 8
12. Různé
13. Diskuse
14. 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.
Bod 3 - Příspěvek z rozpočtu obce pro ZŠ a MŠ Újezd na rok 2021
Starostka předložila ke schválení příspěvek pro ZŠ a MŠ Újezd na rok 2021 ve výši
841 800,- Kč viz příloha č. 1.
Návrh usnesení:
zastupitelstvo obce schvaluje příspěvek na rok 2021 ZŠ a MŠ Újezd v celkové výši
841 800,- Kč
Hlasování:

pro 7

proti 0

zdržel 0

Bod 4 - Rozpočet ZŠ a MŠ na rok 2021 a střednědobý výhled 2022 - 2024
Starostka seznámila přítomné s návrhem rozpočtu ZŠ a MŠ Újezd na rok 2021, který
zpracovala ředitelka Mgr. Mottlová. Návrh rozpočtu byl vyvěšen od 1. 12. 2020 do 16. 12.
2020 na úřední pevné a elektronické desce. Připomínky nebyly uplatněny.
Výnosy a náklady jsou 7 648 238,- Kč viz příloha č. 1/1.
Starostka schvaluje rozpočet ZŠ a MŠ Újezd na rok 2020 ve výši 7 648 238,- Kč viz příloha č.
1/1. Zastupitelstvo bere na vědomí.
Zároveň starostka seznámila se střednědobý výhled školy na léta 2022-2024 viz příloha č. 2.
Starostka schvaluje střednědobý výhled školy, který byl zveřejněn od 2. 11. 2020 do 16. 12.
2020 na úřední pevné a elektronické desce.
Zastupitelstvo bere na vědomí.
Bod 5 - Rozpočet obce na rok 2021
Starostka seznámila přítomné s rozpočtem obce na rok 2021 viz příloha č. 3. Návrh rozpočtu
byl zveřejněn od 1. 12. 2020 do 16. 12. 2020 na úřední pevné a elektronické desce.
Rozpočtové příjmy ve výši 59 171 806,88,- Kč, výdaje 74 171 806,88,- Kč, financování
15 000 000,- Kč. Rozpočet je schodkový, je použito 15 000 000,00 Kč ze zůstatku z minulých
let.
Největší akce v roce 2021 jsou: kanalizace a příspěvek VaK Beroun na zasmluvnění
budoucího odběru ze skupinového vodovodu BKDZH (Želivka) v denním objemu 50 m3.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje schodkový rozpočet na rok 2021 ve výši 74 171 806,88 Kč v paragrafovém
členění viz příloha č. 3.
Hlasování:

pro 7

proti 0

zdržel 0

Bod 6 - Poskytnutí finančních darů neziskových organizacím a spolkům z rozpočtu obce
Návrh usnesení:
zastupitelstvo obce schvaluje finanční dary neziskovým organizacím a spolkům:
5 000,- Kč Domov Na výsluní Hořovice, 10 000,- Kč Domeček Hořovice na letní tábor,
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Újezd – 10 000. Kč,
Hlasování:

pro 7

proti 0

zdržel 0

Bod 7 - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce SK Doubravanu
Starostka předložila ke schválení veřejnoprávní smlouvu č. 2/2019 (příloha č. 4 ) o poskytnutí
dotace z rozpočtu obce na činnost v roce 2020 Sportovního klubu Doubravanu Újezd ve výši
80 000,- Kč, z toho bude 5 000,- Kč použito pro běžecký oddíl.
Návrh usnesení:
zastupitelstvo obce schvaluje veřejnoprávní smlouvu č. 2/2019 o poskytnutí dotace ve výši
80 000,- Kč Sportovnímu klubu Doubravanu Újezd na činnost v roce 2021.
Hlasování:

pro 7

proti 0

zdržel 0

Bod 8 - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce COOP Hořovice
Předsedkyně družstva COOP Hořovice zaslala žádost o dotaci obce pro prodejnu č. 163 Újezd
Coop Hořovice ve stejné výši a za stejných podmínek jako v roce 2020.
Starostka předložila zastupitelstvu návrh smlouvy viz příloha č. 5 o poskytnutí dotace
z rozpočtu obce Újezd a smlouvu o zřízení předkupního práva pro rok 2021 – výše dotace
60 000,-Kč.
Návrh usnesení:
zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu obce a smlouvu o
zřízení předkupního práva s COOP Hořovice na provoz prodejny v Újezdě na rok 2021 ve
výši 60 000,- Kč za podmínky zajištění provozu prodejny v rozsahu jako dosud viz příloha
č. 5.
Hlasování:

pro 7

proti 0

zdržel 0

Bod 9 - Obecně závazná vyhláška č. 3/2020 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
V roce 2020 obec platila AVE CZ za občana poplatek ve výši 798,- Kč vč. DPH.
Pro rok 2021 se předpokládá o navýšení ceny o cca 22 %. Jedním z hlavních důvodu navýšení
ceny, je schválení nového zákona o odpadech. Přesné ceny budeme znát až ke konci roku, až
vyjdou prováděcí vyhlášky k zákonu.
Už v letošním roce platila obec za občana poplatek ve výši 798,- Kč vč. DPH.
Po navýšení o 22% se cena zvedne na 973,- Kč. Mimo komunálního odpadu obec hradí
veškerý tříděný odpad (sklo, plasty, papír, kovy, zelený, velkoobjemový a nebezpečný

odpad). Náklady na tento odpad činily v letošním roce cca 700 000,- Kč. Za komunální odpad
(popelnice) obec zaplatila v letošním roce 566 643- Kč.
Z výše uvedených důvodu starostka navrhuje zvýšení poplatku na 750,- Kč
Starostka předložila novou obecně závaznou vyhlášku č. 3/2020 o místním poplatku za
provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů viz příloha č. 6. Touto vyhláškou se ruší vyhláška č. 2/2019.
Náklady obce Újezd za provoz systému shromažďování sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování netříděného komunálního odpadu za obec Újezd v roce 2020
Sazba poplatku činí 750,- Kč a je tvořena:
a)

z částky

0,- Kč za kalendářní rok a

b)

z částky 750,- Kč za kalendářní rok. Tato částka je stanovena na základě
skutečných nákladů obce předchozího kalendářního roku na sběr a svoz
netříděného komunálního odpadu za poplatníka a kalendářní rok.

Skutečné náklady za rok 2020 na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu činily
571 055,- Kč a byly rozúčtovány takto:
Náklady 571 055,- děleno 710 (653 počet přihlášených osob na území obce 57 počet staveb
určených k individuální rekreaci, bytů a rodinných domů, ve kterých není přihlášena žádná
fyzická osoba) = 804,- Kč. Z této částky je stanovena sazba poplatku dle čl. 4 odst. 1 písm. b)
vyhlášky ve výši 750,- Kč.
Poplatek v roce 2021 je 750,- Kč za osobu. Splatnost do 30. 6. 2021.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 3/2020 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Hlasování:

pro 7

proti 0

zdržel 0

Bod 10 - Zvýšení ceny vodného
Starostka předložila kalkulaci ceny vodného pro kalendářní rok 2021 viz příloha č. 7.
Jednotkové náklady na m3 vody činí 38,63 Kč.
Starostka navrhuje zvýšení ceny vodného na 40,- Kč/m3.
Obci se dařilo udržet cenu na 35,00 Kč více jak 10 let i za cenu dotování z obecního rozpočtu.
Poslední navýšení ceny bylo 1. 7. 2009.
Návrh usnesení:
zastupitelstvo obce na základě předložené kalkulace ceny vodného pro kalendářní rok 2021
viz příloha č. 7, schvaluje cenu vodného ve výši 40,- Kč/m3 od 1. 1. 2021.
Hlasování:

pro 7

proti 0

zdržel 0

Odečet vodoměru bude proveden k 30. 6. 2021, tzn., že polovina vodného bude za cenu 35,Kč/m3 a druhá polovina vodného za 40,- Kč (celková roční spotřeba : 2 x cena vodného).

Bod 11 – Rozpočtové opatření č. 8
starostka předložila rozpočtové opatření č. 8 – viz příloha č. 8 ve výši 0,- Kč.
Jedná se o navýšení par. 2310 6121 o 54 000,-, použito z rezervy 6409 5901 – 54 000,- Kč.
Návrh usnesení:
zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 8/2020 – viz příloha č. 8 ve výši 0,- Kč.
Hlasování:

pro 7

proti 0

zdržel 0

Bod 12 – Různé
Zrušení adventního koncertu 19. 12. 2020
Z důvodu vládního nařízení se ruší 19. 12. 2020 adventní koncert vokálního souboru
TADOOBA.
Bod 13 – Diskuse
Nebyly žádné příspěvky do diskuse.
Bod 14 – Závěr
Starostka poděkovala přítomným za účast a ukončila zasedání v 18.30 hodin.
Akce leden 2021

9. 1. – Tříkrálová sbírka
10. 1. - Pietní vzpomínka u krytu - individuálně

Zápis byl vyhotoven dne: 17. 12. 2020
Zapisovatel: Alena Frühaufová

Alena Frühaufová
starostka obce

Ověřovatelé zápisu: G. Ptáčková, L. Jindrová

Ing. Petr Leksa
místostarosta obce

Přijatá usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Újezd,
konaného dne 16. 12. 2020 od 17.30 hodin v zasedací místnosti OÚ
Usnesení č. 1/6/2020 – Zastupitelstvo obce
schvaluje program zasedání.
Usnesení č. 2/6/2020 – Zastupitelstvo obce
schvaluje příspěvek na rok 2021 ZŠ a MŠ Újezd v celkové výši 841 800,- Kč
Usnesení č. 3/6/2020 – Zastupitelstvo obce
schodkový rozpočet na rok 2021 ve výši 74 171 806,88 Kč v paragrafovém členění viz příloha
č. 3.
Usnesení č. 4/6/2020 – Zastupitelstvo obce
schvaluje finanční dary neziskovým organizacím a spolkům: 5 000,- Kč Domov Na výsluní
Hořovice, 10 000,- Kč Domeček Hořovice na letní tábor,
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Újezd – 10 000. Kč,
Usnesení č. 5/6/2020 – Zastupitelstvo obce
schvaluje veřejnoprávní smlouvu č. 2/2019 o poskytnutí dotace ve výši 80 000,- Kč
Sportovnímu klubu Doubravanu Újezd na činnost v roce 2021.
Usnesení č. 6/6/2020 – Zastupitelstvo obce
schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu obce a smlouvu o zřízení předkupního
práva s COOP Hořovice na provoz prodejny v Újezdě na rok 2021 ve výši 60 000,- Kč za
podmínky zajištění provozu prodejny v rozsahu jako dosud viz příloha č. 5.
Usnesení č. 7/6/2020 – Zastupitelstvo obce
schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 3/2020 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Usnesení č. 8/6/2020 – Zastupitelstvo obce
na základě předložené kalkulace ceny vodného pro kalendářní rok 2021 viz příloha č. 7,
schvaluje cenu vodného ve výši 40,- Kč/m3 od 1. 1. 2021.
Usnesení č. 9/6/2020 – Zastupitelstvo obce
schvaluje rozpočtové opatření č. 8/2020.

Alena Frühaufová
starostka obce

Ing. Petr Leksa
místostarosta obce

