Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce č. 7/2021
ze dne 15. 11. 2021
Přítomni: A. Frühaufová, G. Ptáčková, P. Procházka, P. Leksa, J. Pazdera, L. Jindrová,
Omluveni: V. Štich
Ověřovatelé zápisu: G. Ptáčková, J. Pazdera
Zapisovatel: Alena 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
8. 11. 2021 do 15. 11. 2021. Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“.
Starostka po přivítání přítomných členů obecního zastupitelstva konstatovala, že zasedání je
usnášení schopné, neboť je přítomno šest ze sedmi zastupitelů.
Dále seznámila přítomné s programem:
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Zahájení
Kontrola usnesení
Rozpočtové opatření č. 8,9/2021
Schválení přijetí dotace z rozpočtu Středočeského kraje na akci „Kanalizace Újezd“
AVE CZ – ceník směsného komunálního odpadu
OZV č. 2/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
OZV č. 3/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství
Cena za odběr povrchové vody pro rok 2022
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 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.
Usnesení č. 5/4/2021 ze dne 2. 6. 2021 – trvá.
Usnesení č. 1/6/2021 – 6/6/2021 splněno.

Bod 3 – Rozpočtové opatření č. 8,9/2021
Starostka předložila rozpočtové opatření č. 8/2021 ve výši 5 779,38,- Kč viz příloha č. 1.
Jedná se o příjem kompenzačního bonusu – covid a výdaje na volby do PS Parlamentu ČR.
Schváleno usnesením 6/8/2019 ze dne 16. 12. 2019 – v kompetenci starostky.
Zastupitelstvo bere na vědomí.
Zároveň starostka předložila rozpočtové opatření č. 9/2021 ve výši 877 730,- Kč viz příloha
č. 2.
Návrh usnesení:
zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 9/2021 ve výši 877 730,- Kč viz
příloha č. 2.
Hlasování:

pro 6

proti 0

zdržel 0

Bod 4 - Schválení přijetí dotace z rozpočtu Středočeského kraje na akci „Kanalizace Újezd“
Starostka předložila oznámení o rozhodnutí Zastupitelstva Středočeského kraje ve věci žádosti
o poskytnutí dotace prostřednictvím veřejnoprávní smlouvy z Programu 2021 pro poskytování
dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Infrastrukturního fondu
na projekt „Kanalizace Újezd“ ve výši 1 571 204,- Kč.
Návrh usnesení:
zastupitelstvo obce Újezd schvaluje přijetí dotace ve výši 1 571 204,00 Kč z rozpočtu
Středočeského kraje ze Středočeského Infrastrukturního fondu a uzavření veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí dotace na realizaci projektu „Kanalizace Újezd“, ev.č. projektu
ISF/ŽIV/044751/2021.
Hlasování:

pro 6

proti 0

zdržel 0

Bod 5 - AVE CZ – ceník směsného komunálního odpadu
Starostka předložila nový ceník směsného komunálního odpadu viz příloha č. 3. Od příštího
měsíce se bude komunální odpad v obci vážit, cena za 1 t 1 065,- Kč + základní poplatek za
skládkování 500,- Kč, po vyčerpání limitu 200 kg na občana se základní poplatek zvyšuje na
800,- Kč. V naší obci platíme vyšší základní poplatek už od října. Dále pak manipulační poplatek
za každou popelnici ve výši 36,- Kč. Ceny jsou bez DPH.
Návrh usnesení:
zastupitelstvo obce schvaluje ceník směsného komunálního odpadu viz příloha č. 3
s platností od 1. 12. 2021.
Hlasování:

pro 6

proti 0

zdržel 0

Bod 6 - OZV č. 2/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
Starostka předložila návrh OZV č. 2/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového
hospodářství viz příloha č. 4, ve které navrhuje zvýšení poplatku za odpad z původních 750,Kč na 850,- Kč s platností od 1. 1. 2022.
K dnešnímu dni obec zaplatila za odpady za letošní rok 1 233 399,- Kč tj 1 730,- Kč na osobu.
Za měsíc listopad bude vyfakturováno za veškeré odpad cca 142 300,- + faktura za nebezpečný
odpad, který byl 6. 11. Tím se zvýší cena za osobu na cca 1950,- Kč. Faktura za
prosinec bude zúčtována až v lednu.
Přehled plateb za odpady od 1. 1. 2021 – 30. 10. 2021
Komodita
Kovy
Oleje
Komunální odpad – popelnice
Bio – zelený odpad
Plasty
Papír
Sklo
Nebezpečný odpad
Velkoobjemový odpad
Příspěvek za třídění EKO-KOM
Celkem

Cena
7 253,00
1 210,00
602 999,00
271 665,00
289 235,00
111 723,00
34 494,00
28 616,00
22 302,00
- 136 098,00
1 233 399,00

Návrh usnesení:
zastupitelstvo obce schvaluje OZV č. 2/2021 o místním poplatku za obecní systém
odpadového hospodářství viz příloha č. 4, ve které se zvyšuje poplatek za odpad
na 850,- Kč s platností od 1. 1. 2022.
Hlasování:

pro 6

proti 0

zdržel 0

Bod 7 - OZV č. 3/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství
Starostka předložila návrh OZV č. 3/2021 o stanovení obecního systému odpadového
hospodářství viz příloha č. 5 s účinností od 1. 1. 2022. V této vyhlášce se stanovuje ukládání a
třídění odpadů, včetně určený stanovišť.
Návrh usnesení:
zastupitelstvo obce schvaluje OZV č. 3/2021 o stanovení obecního systému odpadového
hospodářství viz příloha č. 5 s účinností od 1. 1. 2022.
Hlasování:

pro 6

proti 0

zdržel 0

Bod 8 - cena za odběr povrchové vody pro rok 2022
Povodí Vltavy, s. p, zaslalo oznámení ceny za odběr povrchové vody pro rok 2022.
Cena pro rok 2022 je stanovena na 4,22 Kč za 1 m2 odebrané vody.
V letošním roce byla cena 4,10 Kč, v roce 2020 3,98 Kč za 1 m3 odebrané povrchové vody.
Za rok 2021 zaplatí obec za odběr povrchové vody cca 85 000,- Kč
Zastupitelstvo bere na vědomí.

Bod 9 – Různé
1. Kanalizace
8. 11. 2021 byla podepsána smlouva s dodavatelem společností "Společnost Újezd"
EKOLOGICKÁ STAVEBNÍ KRÁLŮV DVŮR s.r.o. se sídlem Průmyslová 527, 267 01 Králův Dvůr,
IČ: 248 35 030 a VPK Suchý s.r.o., se sídlem Komenského náměstí 12, 281 44 Zásmuky, IČ: 270
85 201. Staveniště bude předáno začátkem ledna 2022. V současné době se připravuje ke
schválení úvěr na stavbu ve výši 23 mil. Kč. S harmonogramem stavby budou občané
seznámeni v měsíci lednu 2022.
2. Odpady
Z důvodu neustálého zvyšování cen odpadu, hledá zastupitelstvo řešení k jejich snížení.
Jednou z možností je připravovaný vznik Dobrovolného svazku obcí, s.r.o., kde by byly 100 %
vlastníky obce, který navrhuje Obec Zaječov spolu s okolními obcemi.
V současné době se připravují podrobné informace a podmínky pro vznik.
Bod 10 – Diskuse
Nebyly žádné příspěvky do diskuse.
Bod 11 – Závěr
Starostka poděkovala za účast a pozvala všechny na plánované obecní akce:
28. 11. 2021 od 17.00 hodin adventní koncert vokálního souboru TADOOBA v kapli
4. 12. 2021 od 14.00 – 15.30 hodin Cesta peklem
11. 12. 2021 od 16.00 hodin – vánoční setkání u kaple – vystoupení děti ZŠ a MŠ Újezd

Zápis byl vyhotoven dne: 16. 11. 2021
Zapisovatel: Alena Frühaufová

Alena Frühaufová
starostka obce

Ověřovatelé zápisu: G. Ptáčková, J. Pazdera

Ing. Petr Leksa
místostarosta obce

Přijatá usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Újezd,
konaného dne 15. 11. 2021 od 17.30 hodin v zasedací místnosti OÚ

Usnesení č. 1/7/2021 – Zastupitelstvo obce
schvaluje program zasedání.
Usnesení č. 2/7/2021 – Zastupitelstvo obce
schvaluje rozpočtové opatření č. 9/2021 ve výši 877 730,- Kč viz příloha č. 2.
Usnesení č. 3/7/2021 – Zastupitelstvo obce
Újezd schvaluje přijetí dotace ve výši 1 571 204,00 Kč z rozpočtu Středočeského kraje ze
Středočeského Infrastrukturního fondu a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí
dotace na realizaci projektu „Kanalizace Újezd“, ev.č. projektu ISF/ŽIV/044751/2021.
Usnesení č. 4/7/2021 – Zastupitelstvo obce
schvaluje ceník směsného komunálního odpadu viz příloha č. 3 s platností od 1. 12. 2021.
Usnesení č. 5/7/2021 – Zastupitelstvo obce
schvaluje OZV č. 2/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství viz
příloha č. 4, ve které se zvyšuje poplatek za odpad na 850,- Kč s platností od 1. 1. 2022.
Usnesení č. 6/7/2021 – Zastupitelstvo obce
schvaluje OZV č. 3/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství viz příloha
č. 5 s účinností od 1. 1. 2022.

Alena Frühaufová
starostka obce

Ing. Petr Leksa
místostarosta obce

