Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce č. 7/2018
ze dne 17. 12. 2018
Přítomni: A. Frühaufová, G. Ptáčková, V. Štich, J. Pazdera, P. Procházka
L. Jindrová, P. Leksa
Ověřovatelé zápisu: L. Jindrová, G. Ptáčková
Zapisovatel: A. Frühaufová
Začátek jednání: 17.00 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
6. 12. 2018 do 17. 12. 2018. 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:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Zahájení
Kontrola usnesení
Smlouva o dílo – kontrola jakosti a technologická podpora úpravny vody v roce 2019
Zpráva o činnosti kontrolního a finančního výboru
Rozpočtové opatření č. 8,9/2018
Rozpočet ZŠ a MŠ na rok 2019 a střednědobý výhled 2020 – 2021
Rozpočet obce na rok 2019 a střednědobý výhled 2020 – 2023
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce SK Doubravanu
Smlouva u budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na p.p.č. 955/3 k.ú. Újezd u
Hořovic
10. Obecně závazná vyhláška č. 2/2018 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů
11. Žádosti o dotace z MMR a MZe
12. Vstup do DSO Mikroregionu Hořovicko
13. Prodej p.p.č. 913/12 k.ú. Újezd u Hořovic
14. Různé
15. Diskuse
16. 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. 1/6/2018 – 10/5/2018 ze dne 19. 11. 2018 – splněno.

Bod 3 – Smlouva o dílo – kontrola jakosti a technologická podpora úpravny vody
v roce 2019
Předmětem smlouvy je zajištění plánu kontroly jakosti a technologické podpory
provozovatele úpravny vody v roce 2018 (příloha č. 1) RNDr. Václavem Dubánkem,
Tréglova č. 795, Praha 5.
Celkové náklady 54 270,00 Kč.
Snížení oproti loňskému roku o jeden rozbor úplné surové vody – provádí se 1x za 2 roky a
navýšení o jeden krácený rozbor surové vody dle novelizované vyhlášky č. 428/2001 Sb. ve
znění 448/2017 Sb.
Smlouva obsahuje 4x analytické vyhodnocení odpadních vod.
Návrh usnesení:
schválení smlouvy o dílo č. 20190101 (příloha č. 1) na zajištění plánu kontroly jakosti a
technologické podpory provozovatele úpravny vody v roce 2019 s RNDr. Václavem
Dubánkem, Tréglova 795, Praha 5 a pověřuje starostku podpisem smlouvy.
Hlasování:

pro 7

proti 0

zdržel 0

Bod 4 - Zpráva o činnosti kontrolního a finančního výboru
Paní Ludmila Jindrová, předsedkyně kontrolního výboru podala zprávu o činnosti kontrolního
výboru. Kontrolní výbor se sešel v letošním jednou. Kontroloval hospodaření ZŠ a MŠ Újezd,
obecního vodovodu, knihovny za rok 2017, plnění usnesení zastupitelstva v roce 2017,
inventarizaci obecního majetku za rok 2017, závěrečný účet obce za rok 2017, obecně
závazné vyhláška ZO za rok 2017, plnění obecního rozpočtu obce a hospodaření vodovodu za
1. pololetí 2018.
Při kontrolách nebyly zjištěny nedostatky.
Ing. Petr Leksa, předseda finančního výboru podal zprávu o činnosti finančního výboru.
Finanční výbor se sešel v letošním roce dvakrát. Kontroloval účetní doklady obce,
příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Újezd a hospodářské činnosti (vodovodu).
Při kontrole účetních dokladů nebyly zjištěny nedostatky.
Zastupitelstvo bere na vědomí.
Bod 5 – Rozpočtové opatření č. 8
Starostka předložila rozpočtové opatření č. 8/2018 viz příloha č. 2.
Jedná se o dotaci na volby do zastupitelstva obce a 1/3 Senátu ČR a o dotaci od Krajského
úřadu Středočeského kraje na obecní rozhlas.
Schváleno usnesením 9/8/2017 ze dne 5. 12. 2017 – v kompetenci starostky.
Rozpočtové opatření č. 9
Starostka přeložila rozpočtové opatření č. 9/2018 viz příloha č. 2/1 ve výši 829 925,- Kč.
Návrh usnesení:
zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 9/2018 viz příloha č. 2/1 ve výši
829 925,- Kč.
Hlasování:

pro 7

proti 0

zdržel 0

Bod 6 - Rozpočet ZŠ a MŠ na rok 2019 a střednědobý výhled 2020 – 2021
Starostka seznámila přítomné s návrhem rozpočtu ZŠ a MŠ Újezd na rok 2019, který
zpracovala ředitelka Mgr. Mottlová. Návrh rozpočtu byl vyvěšen od 30. 11. 2018 do 17. 12.
2018 na úřední pevné a elektronické desce. Připomínky nebyly uplatněny.
Výnosy a náklady činí 6 154 941,- Kč viz příloha č. 3.
Starostka schvaluje rozpočet ZŠ a MŠ Újezd na rok 2019 ve výši 6 154 941,- Kč viz příloha č. 3.
Zastupitelstvo bere na vědomí.
Zároveň starostka seznámila se střednědobý výhled školy na léta 2020-2021 viz příloha č. 4.
Starostka schvaluje střednědobý výhled školy, který byl zveřejněn od 30. 11. 2018 do 17. 12.
2017 na úřední pevné a elektronické desce.
Zastupitelstvo bere na vědomí.
Bod 7 - Rozpočet obce na rok 2019 a střednědobý výhled 2020 – 2023
Starostka seznámila přítomné s rozpočtem obce na rok 2019 viz příloha č. 5. Návrh rozpočtu
byl zveřejněn od 26. 11. 2018 do 17. 12. 2018 na úřední pevné a elektronické desce.
Starostka předložila připomínku k rozpočtu obce:
Z důvodu, že obec nemá zásahovou jednotku dobrovolných hasičů, SDH musí být
rozpočtováno jako spolek . Starostka navrhuje poskytnutí finanční daru ve výši 10 000,-.
Návrh usnesení:
zastupitelstvo obce schvaluje změnu návrhu rozpočtu:
5512 5139 Nákup materiálu
- 15 000,- Kč
5512 5156 Pohonné hmoty a maziva
- 5000,- Kč
5512 5222 Neinvestiční transfery spolkům + 10 000,- Kč
6409 5901 Nespecifikované rezervy
+ 5 000,- Kč
Hlasování:

pro 7

proti 0

zdržel 0

Rozpočtové příjmy ve výši 9 249 000,- Kč, výdaje 11 749 000,- Kč, financování 2 500 000,- Kč.
Rozpočet je schodkový, je použito 2 500 000,00 Kč ze zůstatku z minulých let.
Největší akce v roce 2019 jsou: II. etapa opravy obecní kaple, rekonstrukce jímacího objektu
obecního vodovodu, víceúčelové hřiště (v případě získání dotace), velkou položkou je režie
ZŠ a dále pak jsou výdaje na běžný provoz obce.
Návrh usnesení:
schválení schodkového rozpočtu na rok 2019 ve výši 11 749 000,- Kč v paragrafovém
členění viz příloha č. 5.
Hlasování:

pro 7

proti 0

zdržel 0

Poskytnutí příspěvku ZŠ a MŠ Újezd z rozpočtu obce
Návrh usnesení:
zastupitelstvo obce schvaluje příspěvek na rok 2019 ZŠ a MŠ Újezd v celkové výši
780 800,- Kč
Hlasování:

pro 7

proti 0

zdržel 0

Poskytnutí finančních darů neziskovým organizacím a spolkům z rozpočtu obce
Návrh usnesení:
zastupitelstvo obce schvaluje finanční dary neziskovým organizacím a spolkům:
8 000,- Kč Domov Na výsluní Hořovice, 5 000,-Svaz tělesně postižených Hořovice, 2 000,Svaz neslyšících a nedoslýchavých Hořovice, 10 000,- Kč Domeček Hořovice na letní tábor,
5 000,- SH ČMS- Sbor dobrovolných hasičů Komárov na činnost malých hasičů, 2 000,- Kč –
Slavoj Osek Běh partyzánskou stezkou, 2 000,- Kč – Marie Holakovská 2 000,-Kč – Josefský
běh v Cerhovicích, SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Újezd – 10 000. Kč.
Hlasování:

pro 7

proti 0

zdržel 0

Rozpočtová opatření
Starostka předložila návrh usnesení na provádění rozpočtových opatření:
Zastupitelstvo obce stanovuje v souladu s § 102 odst. 2 písm.a) zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích, ve znění pozdějších předpisů kompetenci starostky obce k provádění jednotlivých
rozpočtových opatření v následujícím rozsahu:
 do výše závazných ukazatelů – paragrafů
 do výše 50.000 Kč jsou-li vyvolaná organizačními změnami, pokud se nezvýší celkový
rozpočet výdajů. Rozpočtová opatření v částkách vyšších může starosta obce
samostatně provádět jen v případech:
 rozpočtového zapojení účelově přidělených finančních prostředků z jiných
rozpočtů
 kdy zapojení výdaje vyžaduje nutný výdaj na zajištění chodu obce, v případě
havárií nebo stavu nouze, výdaj k odvrácení možných škod, dále když včasné
provedení úhrady je vázáno penalizací a dopady penalizací mohou výrazně
překročit případná rizika z neoprávněné úhrady
 úhrady pokut, penále z rozhodnutí nadřízených orgánů a dohledů a další nutné
výdaje, kdy schválení rozpočtového opatření je nezbytné a má jen formální
charakter, protože výdaj musí být realizován
Zastupitelstvo si vyhrazuje právo na informaci o každém rozpočtovém opatření provedeném
v kompetenci starostky na nejbližším zasedání zastupitelstva konaném po schválení
rozpočtového opatření starostkou a jejího stručného odůvodnění.
Návrh usnesení:
schválení návrhu provádění rozpočtových opatření
Hlasování:

pro 7

proti 0

zdržel 0

Střednědobý výhled na rok 2020 – 2023
Starostka předložila ke schválení návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce na rok 2020 –
2023 viz příloha č. 6, který byl zveřejněn od 26. 11. 2018 do 17. 12. 2018 na úřední pevné a
elektronické desce
Návrh usnesení:
schválení střednědobého výhledu rozpočtu obce na rok 2020 – 2023 příloha č. 6.
Hlasování:

pro 7

proti 0

zdržel 0

Bod 8 - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce SK Doubravanu
Starostka předložila ke schválení veřejnoprávní smlouvu č. 1/2018 (příloha č. 7) o poskytnutí
dotace z rozpočtu obce Újezd na činnost v roce 2019 Sportovního klubu Doubravanu Újezd
ve výši 90 000,- Kč.
Návrh usnesení:
zastupitelstvo obce schvaluje veřejnoprávní smlouvu č. 1/2018 o poskytnutí dotace ve výši
90 000,- Kč Sportovního klubu Doubravanu Újezd na činnost v roce 2019.
Hlasování:

pro 7

proti 0

zdržel 0

Bod 9 - Smlouva u budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na p.p.č. 955/3 k.ú. Újezd
u Hořovic – příloha č. 8
Firma ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Děčín 4, Teplická 874/8, IČO 24729035 předložila
Smlouvu o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IP-12-6014580-1, Újezd u
Hořovic k NN pro p.č. 82/5 viz příloha č. 8.
Zastupitelstvo bere na vědomí.
Bod 10 - Obecně závazná vyhláška č. 2/2018 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Starostka předložila novou obecně závaznou vyhlášku č. 2/2018 o místním poplatku za
provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů viz příloha č. 9.
Náklady obce Újezd za provoz systému shromažďování sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování netříděného komunálního odpadu za obec Újezd v roce 2018
Počet poplatníků dle čl. 2 odst. 1a)
Počet poplatníků dle čl. 2 odst. 1b)

641
58

Celkem

699,-

Náklady roku 2018 na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu činily: 483 287,- Kč a
byly rozúčtovány takto:
Náklady 483 287 děleno 699 = 691,39 Kč.
Z této částky je stanovena sazba poplatku pro rok 2018 dle čl. 4 odst. 1 písm. b) vyhlášky
ve výši 650,- Kč.
Sazba poplatku činí 650,- Kč a je tvořena:
a) z částky 0,- Kč za kalendářní rok a
b) z částky 650,- 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.
Splatnost poplatku je do 30. 6. 2019.
AVE zvýšilo ceny na 665,- Kč + 15% daň. V loňském roce 615 + 15% .
Obec bude v roce 2019 platit 764,75 Kč za osobu, doplatek obce na komunál 114,75 Kč za
osobu.
V roce 2019 vzrostou i ceny tříděného odpadu.
Návrh usnesení:
schválení obecně závazné vyhlášky č. 2/2018 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Hlasování:

pro 7

proti 0

zdržel 0

Bod 11 - Žádosti o dotace z MMR a MZe
Starostka předložila návrhy žádostí o dotace na rok 2019:
1. Víceúčelové hříště - MMR
Návrh usnesení:
zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o dotaci z MMR na víceúčelové hřiště.
Hlasování:

pro 7

proti 0

zdržel 0

2. Oprava kaple – II. etapa – MMR – vnitřní a vnější omítky
Návrh usnesení
zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o dotaci z MMR na II. etapu opravu kaple.
Hlasování:

pro 7

proti 0

zdržel 0

3. MZE – rekonstrukce jímacího objektu
Program 129 300 „Podpora výstavby a technického zhodnocení infrastruktury vodovodů a
kanalizací II“ Ministerstva zemědělství na rekonstrukce jímacího objektu vodovodu obce
Újezd.

Návrh usnesení:
zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o dotaci z MZE ČR na rekonstrukci jímacího
objektu
Hlasování:

pro 7

proti 0

zdržel 0

Bod 12 - Vstup do DSO Mikroregionu Hořovicko
Starostka předložila návrh na vstup obce do DSO Mikroregionu Hořovicko.
Členský příspěvek je 30,- Kč za obyvatele a rok.
Návrh usnesení:
zastupitelstvo obce schvaluje vstup obce Újezd do DSO Mikroregionu Hořovicko.
Hlasování:

pro 7

proti 0

zdržel 0

Bod 13 - Prodej p.p.č. 913/12 k.ú. Újezd u Hořovic
Starostka předložila ke schválení prodej p.pč. 913/12 k.ú. Újezd u Hořovic p. Miroslavu
Volfovi, bytem Cekov 9, který je majitelem sousední nemovitosti čp. 23.
Záměr prodat nemovitý majetek byl zveřejněn na úřední desce od21.11.2018 do 7. 12. 2018.
Návrh usnesení:
zastupitelstvo obce Újezd schvaluje prodej p. p.č. 913/12, k.ú. Újezd u Hořovic, výměra
59 m2, zahrada za cenu 100,- Kč/m2 p. Miroslavu Volfovi, trvale bytem Cekov 9. Veškeré
náklady spojené s prodejem a návrhem na vklad hradí kupující.
Hlasování:

pro 7

proti 0

zdržel 0

Bod 14 – Různé
1. Rozpočet DSO Hořovicka a střednědobý výhled
Starostka předložila návrh rozpočtu DSO Hořovicka pro dopravní obslužnost a střednědobý
výhled. Zastupitelstvo bere na vědomí.
2. Veřejnoprávní smlouva – přenesená působnost na úseku projednávání přestupků
Starostka předložila veřejnoprávní smlouvu mezi městem Hořovice a obcí Újezd na výkon
přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků s účinností od 1. 1. 2019 viz příloha
č. 10.
Návrh usnesení:
zastupitelstvo obce schvaluje veřejnoprávní smlouvu uzavřenou mezi městem Hořovice a
obcí Újezd na výkon přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků s účinností od
1. 1. 2019 viz příloha č. 10.
Hlasování:

pro 7

proti 0

zdržel 0

3. Rozpočet DSO - dopravní obslužnost na území regionu Hořovicka
Starostka předložila rozpočet DSO založeného za účelem financování dopravní obslužnosti na
území regionu Hořovicka na rok 2019.
Příspěvek naší obce 78 522,- Kč + 930,- Kč režie.
Zastupitelstvo bere na vědomí.
Bod 15 – Diskuse
S. Lyachová – upozornila na nutné opravy u krytu.
Bod 16 - Závěr
Starostka poděkovala přítomným za účast a ukončila zasedání v 18.00 hodin.

Zápis byl vyhotoven dne: 18. 12. 2018
Zapisovatel: Alena Frühaufová

Alena Frühaufová
starostka obce

Ověřovatelé zápisu:
Ludmila Jindrová
Gabriela Ptáčková

Ing. Petr Leksa
místostarosta obce

Přijatá usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Újezd,
konaného dne 17. 12. 2018 od 17.00 hodin v zasedací místnosti OÚ
Usnesení č. 1/7/2018 – Zastupitelstvo obce
schvaluje program zasedání.
Usnesení č. 2/7/2018 – Zastupitelstvo obce
schvaluje smlouvu o dílo č. 20190101 (příloha č. 1) na zajištění plánu kontroly jakosti a
technologické podpory provozovatele úpravny vody v roce 2019 s RNDr. Václavem
Dubánkem, Tréglova 795, Praha 5 a pověřuje starostku podpisem smlouvy.
Usnesení č. 3/7/2018 – Zastupitelstvo obce
zastupitelstvo obce schvaluje změnu návrhu rozpočtu:
5512 5139 Nákup materiálu
- 15 000,- Kč
5512 5156 Pohonné hmoty a maziva
- 5000,- Kč
5512 5222 Neinvestiční transfery spolkům + 10 000,- Kč
6409 5901 Nespecifikované rezervy
+ 5 000,- Kč
Usnesení č. 4/7/2018 – Zastupitelstvo obce
schvaluje schodkový rozpočet na rok 2019 ve výši 11 749 000,- Kč v paragrafovém členění
viz příloha č. 5.
Usnesení č. 5/7/2018 – Zastupitelstvo obce
schvaluje příspěvek na rok 2019 ZŠ a MŠ Újezd v celkové výši 780 800,- Kč
Usnesení č. 6/7/2018 – Zastupitelstvo obce
schvaluje finanční dary neziskovým organizacím a spolkům:
8 000,- Kč Domov Na výsluní Hořovice, 5 000,-Svaz tělesně postižených Hořovice, 2 000,Svaz neslyšících a nedoslýchavých Hořovice, 10 000,- Kč Domeček Hořovice na letní tábor,
5 000,- SH ČMS- Sbor dobrovolných hasičů Komárov na činnost malých hasičů, 2 000,- Kč –
Slavoj Osek Běh partyzánskou stezkou, 2 000,- Kč – Marie Holakovská 2 000,-Kč – Josefský
běh v Cerhovicích, SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Újezd – 10 000. Kč.
Usnesení č. 7/7/2018 – Zastupitelstvo obce
schvaluje návrh provádění rozpočtových opatření
Usnesení č. 8/7/2018 – Zastupitelstvo obce
schvaluje střednědobý výhled rozpočtu obce na rok 2020 – 2023 příloha č. 6.
Usnesení č. 9/7/2018 – Zastupitelstvo obce
schvaluje veřejnoprávní smlouvu č. 1/2018 o poskytnutí dotace ve výši 90 000,- Kč
Sportovnímu klubu Doubravanu Újezd na činnost v roce 2019.
Usnesení č. 10/7/2018 – Zastupitelstvo obce
schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 2/2018 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

Usnesení č. 11/7/2018 – Zastupitelstvo obce
schvaluje podání žádosti o dotaci z MMR na víceúčelové hřiště.
Usnesení č. 12/7/2018 – Zastupitelstvo obce
schvaluje podání žádosti o dotaci z MMR na II. etapu opravu kaple.
Usnesení č. 13/7/2018 – Zastupitelstvo obce
schvaluje podání žádosti o dotaci z MZE ČR na rekonstrukci jímacího objektu
Usnesení č. 14/7/2018 – Zastupitelstvo obce
schvaluje vstup obce Újezd do DSO Mikroregionu Hořovicko
Usnesení č. 15/7/2018 – Zastupitelstvo obce
schvaluje prodej p. p.č. 913/12, k.ú. Újezd u Hořovic, výměra
59 m2, zahrada za cenu 100,- Kč/m2 p. Miroslavu Volfovi, trvale bytem Cekov 9. Veškeré
náklady spojené s prodejem a návrhem na vklad hradí kupující.
Usnesení č. 16/7/2018 – Zastupitelstvo obce
schvaluje veřejnoprávní smlouvu uzavřenou mezi městem Hořovice a obcí Újezd na výkon
přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků s účinností od 1. 1. 2019 viz příloha
č. 10.
Usnesení č. 17/7/2018 – Zastupitelstvo obce
schvaluje rozpočtové opatření č. 9/2018 viz příloha č. 2/1 ve výši 829 925,- Kč.

Alena Frühaufová
starostka obce

Ing. Petr Leksa
místostarosta obce

