Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce č. 8/2019
ze dne 16. 12. 2019
Přítomni: A. Frühaufová, V. Štich, L. Jindrová, G. Ptáčková, P. Procházka,
P. Leksa, J. Pazdera
Ověřovatelé zápisu: G. Ptáčková, L. Jindrová
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. 12. 2019 do 16. 1. 2019. 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. Zahájení
2. Kontrola usnesení
3. Rozpočtové opatření č. 6/2019
4. Rozpočet ZŠ a MŠ na rok 2020 a střednědobý výhled 2021 – 2022
5. Rozpočet obce na rok 2020
6. Příspěvek z rozpočtu obce pro ZŠ a MŠ Újezd na rok 2020
7. Poskytnutí finančních darů neziskových organizacím a spolkům z rozpočtu obce
8. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce SK Doubravanu
9. Zpráva o činnosti kontrolního a finančního výboru
10. Dodatek č. 2 ke smlouvě „Rekonstrukce jímacího objektu vodovodu obce Újezd“
11. Projednání koupě p.p.č. 776/8 a 776/7 k.ú. Újezd u Hořovic
12. Návrh směny pozemku p.č. 516/12 za část p.p.č. 537/15 k.ú. Újezd u Hořovic
13. Ceník svozu a zpracování separovaných složek směsného komunálního odpadu
a svozu a odstranění směsného komunálního odpadu od AVE CZ
14. Obecně závazná vyhláška č. 2/2019 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů
15. Obecně závazná vyhláška č. 3/2019 o místním poplatku ze psů
16. Obecně závazná vyhláška č. 4/2019 o místním poplatku z pobytu
17. Obecně závazná vyhláška č. 5/2019 o stanovení systému shromažďování, sběru
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se
stavebním odpadem na území obce Újezd
18. Různé
19. Diskuse
20. 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. 4/6/2019 ze dne 15. 10. 2019 – žádost o dotaci na OPŽP na akci „Kanalizace –
Újezd“ bude podána v lednu 2020.
Usnesení č. 5/6/2019 ze dne 15. 10. 2019 – změna textu usnesení, kterým se ruší usnesení č.
5/6/2019. Žádost bude podána v únoru 2019.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje podání žádosti o dotaci z programu Podpora obnovy a rozvoje venkova pro
rok 2020 – dotační titul 117d8210B - Podpora obnovy sportovní infrastruktury.
Hlasování:

pro 7

proti 0

zdržel 0

Usnesení č. 6/6/2019 ze dne 15. 10. 2019 – dotace z MMR na opravu kaple nebyla pro rok
2020 vypsána.
Usnesení č. 5/7/2019 ze dne 4. 11. 2019 - trvá.
Bod 3 - Rozpočtové opatření č. 6/2019
Starostka předložila ke schválení rozpočtové opatření č. 6/2019 ve výši 918 160,- Kč
viz příloha č. 1. V příjmech se jedná o skutečné daňové příjmy, ve výdajích je největší částkou
200 000,- Kč – sběr a svoz odpadů, 623 360,- je navýšení rezervy.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 6/2019 ve výši 918 160,- Kč viz příloha č. 1.
Hlasování:

pro 7

proti 0

zdržel 0

Bod 4 - Rozpočet ZŠ a MŠ na rok 2020 a střednědobý výhled 2021 – 2022
Starostka seznámila přítomné s návrhem rozpočtu ZŠ a MŠ Újezd na rok 2020, který
zpracovala ředitelka Mgr. Mottlová. Návrh rozpočtu byl vyvěšen od 29. 11. 2019 do 16. 12.
2019 na úřední pevné a elektronické desce. Připomínky nebyly uplatněny.
Výnosy a náklady činí 6 867 800,- Kč viz příloha č. 2.
Starostka schvaluje rozpočet ZŠ a MŠ Újezd na rok 2020 ve výši 6 867 800,- Kč viz příloha č. 2.
Zastupitelstvo bere na vědomí.
Zároveň starostka seznámila se střednědobý výhled školy na léta 2021-2022 viz příloha č. 3.
Starostka schvaluje střednědobý výhled školy, který byl zveřejněn od 29. 11. 2019 do 16. 12.
2019 na úřední pevné a elektronické desce.
Zastupitelstvo bere na vědomí.
Bod 5 - Rozpočet obce na rok 2020
Starostka seznámila přítomné s rozpočtem obce na rok 2020 viz příloha č. 4. Návrh rozpočtu
byl zveřejněn od 29. 11. 2019 do 16. 12. 2019 na úřední pevné a elektronické desce.

Starostka předložila připomínku k rozpočtu obce:
Protože ZŠ a MŠ má ve fondu rezerv k dnešnímu dni 162 000,- Kč, bude příspěvek na ZŠ
snížení o 130 000,-, aby byl fond vyčerpán.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje změnu návrhu rozpočtu:
3117 První stupeň ZŠ
- 130 000,- (711 800,-)
6409 Ostatní činnost jinde nezařazená – rezerva
+ 130 000,- Kč
Hlasování:

pro 7

proti 0

zdržel 0

Rozpočtové příjmy ve výši 12 533 655,- Kč, výdaje 16 033 655,- Kč, financování 3 500 000,Kč. Rozpočet je schodkový, je použito 3 500 000,00 Kč ze zůstatku z minulých let.
Největší akce v roce 2020 jsou: rekonstrukce jímacího objektu obecního vodovodu – dotace
z MZe ČR 3 049 000, vlastní zdroje 3 356 000,-, víceúčelové hřiště (v případě získání dotace),
velkou položkou je režie ZŠ a dále pak jsou výdaje na běžný provoz obce. V případě, že by
obec dostala dotaci na kanalizaci, bude provedena změna rozpočtu.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje schodkový rozpočet na rok 2020 ve výši 16 033 655,- Kč v paragrafovém
členění viz příloha č. 5.
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:
ZO schvaluje návrh provádění rozpočtových opatření viz výše.
Hlasování:

pro 7

proti 0

zdržel 0

Bod 6 - Poskytnutí finančních darů neziskových organizacím a spolkům z rozpočtu obce
Návrh usnesení:
zastupitelstvo obce schvaluje příspěvek na rok 2020 ZŠ a MŠ Újezd v celkové výši
711 800,- Kč
Hlasování:

pro 7

proti 0

zdržel 0

Bod 7 - Poskytnutí finančních darů neziskovým organizacím a spolkům z rozpočtu obce
Návrh usnesení:
zastupitelstvo obce schvaluje finanční dary neziskovým organizacím a spolkům:
20 000,- Kč Domov Na výsluní Hořovice, 5 000,-Svaz tělesně postižených Hořovice, 2 000,Svaz neslyšících a nedoslýchavých Hořovice, 15 000,- Kč Domeček Hořovice na letní tábor,
2 000,- Kč – Slavoj Osek Běh partyzánskou stezkou, 2 000,- Kč – Marie Holakovská –
Josefský běh v Cerhovicích, SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Újezd – 10 000. Kč, Městská
mateřská škola Hořovice, speciální třída – 12 800,- Kč.
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. 1/2019 (příloha č. 6) o poskytnutí
dotace z rozpočtu obce Újezd na činnost v roce 2020 Sportovního klubu Doubravanu Újezd
ve výši 90 000,- Kč.
Návrh usnesení:
zastupitelstvo obce schvaluje veřejnoprávní smlouvu č. 1/2019 o poskytnutí dotace ve výši
90 000,- Kč Sportovního klubu Doubravanu Újezd na činnost v roce 2020.
Hlasování:

pro 7

proti 0

zdržel 0

Bod 9 - 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 2018, plnění usnesení zastupitelstva v roce 2018,
inventarizaci obecního majetku za rok 2018, závěrečný účet obce za rok 2018, obecně
závazné vyhláška ZO za rok 2018, plnění obecního rozpočtu obce a hospodaření vodovodu za
1. pololetí 2019. Při kontrole nebyly zjištěny nedostatky.
Pan Pavel Procházka, 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 10 - Dodatek č. 2 ke smlouvě „Rekonstrukce jímacího objektu vodovodu obce Újezd“
Starostka předložila dodatek č. 2 ke SoD na „Rekonstrukci jímacího objektu vodovodu obce
Újezd“ viz příloha č. 7. Tímto dodatkem se nově upravuje část znění Smlouvy o dílo a to
kapitola 3. odstavec 3.1. – zahájení provádění díla – po podpisu smlouvy oběma stranami,
předpokládaný termín zahájení do 28. 2. 2020 v závislosti na klimatických podmínkách.
Dokončení a předání díla – nejpozději do 180 dní ode dne zahájení provádění díla.
Stavba nemohla být zahájena před vydáním rozhodnutí MZe ČR o poskytnutí dotace.
To bylo předáno starostce 28. 11. 2019.
Poskytnutá dotace ve výši 3 049 000,- . Celkové náklady na akci jsou 6 405 000,- Kč.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje dodatek č. 2 ke SoD, uzavřené s firmou VPK Suchý, s.r.o, Komenského nám.
12, 281 44 Zásmuky na „Rekonstrukci jímacího objektu vodovodu obce Újezd“ viz příloha č.
7.
Hlasování:

pro 7

proti 0

zdržel 0

Bod 11 - projednání koupě p.p.č. 776/8 a 776/7 k.ú. Újezd u Hořovic
Starostka předložila návrh na odkoupení p.p.č. 776/8 a 776/7 k.ú. Újezd u Hořovic – celková
výměra 113 m2 od J. Kotalíka Růžová 1522/16, 110 00 Praha 1 – Nové Město za cenu 1 000,Kč. Veškeré náklady spojené s uzavřením smlouvy včetně poplatku za návrh na vklad hradí
obec. Jedná se o poslední pozemky pod vodním dílem – hořejší rybník
Návrh usnesení:
ZO schvaluje koupi p.p.č. 776/8 a 776/7 k.ú. Újezd u Hořovic – celková výměra 113 m2 od
J. Kotalíka Růžová 1522/16, 110 00 Praha 1 – Nové Město za cenu 1 000,- Kč. Veškeré
náklady spojené s uzavřením smlouvy včetně poplatku za návrh na vklad hradí
Hlasování:

pro 7

proti 0

zdržel 0

Bod 12 - Návrh směny pozemku p.č. 516/12 za část p.p.č. 537/15 k.ú. Újezd u Hořovic
Starostka předložila návrh na směnu p.p.č. 516/12 k.ú. Újezd, orná půda,výměra 870 m2,
která je v majetku obce za část p.p.č. 537/15 k.ú. Újezd u Hořovic, orná půda, celková
výměra 10 770 m2, která je ve vlastnictví p. L. Zavadila, Újezd ev. č. 15.
Na části p.p.č. 537/15 je projektován hlavní řad kanalizace. P. Zavadil nesouhlasí s umístěním
kanalizace. Po dohodě souhlasí se směnou za p.p.č. 516/12. P. Zavadil musí zažádat stavební
úřad o souhlas s dělením svého pozemku a geom. plánem oddělí 4 m pruh v ploše cca 870
m2, který bude navazovat na p.p.č. 537/16, který je v majetku obce,
Návrh usnesení:
ZO schvaluje uveřejnění záměru směny pozemku p.č. 516/12 k.ú. Újezd u Hořovic, za část
p.p.č. 537/15 k.ú. Újezd u Hořovic.
Hlasování:

pro 7

proti 0

zdržel 0

Bod 13 - Ceník svozu a zpracování separovaných složek směsného komunálního odpadu
a svozu a odstranění směsného komunálního odpadu od AVE CZ na rok 2020
Starostka předložila zastupitelstvu ceník svozu a zpracování separovaných složek směsného
komunálního odpadu a směsného komunálního odpadu viz příloha č. 8.
Cena za svoz, manipulaci a uložení odpadu – popelnice – je 694,- bez DPH 15% (r. 2018 665,Kč bez DPH) tj. 798,- Kč na obyvatele.
Separovaný odpad:
Papír, nádoba 1 100 l
210,- Kč/výsyp nádoby
Plast, nádoba 1 100 l
355,- Kč/výsyp nádoby
Kovové obaly, nádoba 240 l
200,- Kč/výsyp nádoby
Sklo nádoba 1,5 m3
245,- Kč/výsyp nádoby
Sklo nádoba 2,1 m3
340,- Kč/výsyp nádoby
Sklo nádoba 2,5 m3
400,- Kč/výsyp nádoby
Zastupitelstvo bere na vědomí.
Bod 14 - Obecně závazná vyhláška č. 2/2019 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Starostka předložila novou obecně závaznou vyhlášku č. 2/2019 o místním poplatku za
provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů viz příloha č. 9. Touto vyhláškou se ruší vyhláška č. 2/2018.
Náklady obce Újezd za provoz systému shromažďování sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování netříděného komunálního odpadu za obec Újezd v roce 2019
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.

Skutečné náklady za rok 2019 na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu činily:
526 642,- Kč a byly rozúčtovány takto:
Náklady 526 642 děleno 747 (676 počet přihlášených osob na území obce 58 počet staveb určených
k individuální rekreaci, bytů a rodinných domů, ve kterých není přihlášena žádná fyzická osoba) = 705,- Kč.
Z této částky je stanovena sazba poplatku dle čl. 4 odst. 1 písm. b) vyhlášky ve výši 650,- Kč.
Poplatek v roce 2020 650,- Kč za osobu. Splatnost do 30. 6. 2020.

Návrh usnesení:
ZO schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 2/2019 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Hlasování:

pro 7

proti 0

zdržel 0

Bod 15 - Obecně závazná vyhláška č. 3/2019 o místním poplatku ze psů
Starostka předložila novou obecně závaznou vyhlášku č. 3/2019 o místním poplatku za psy
viz příloha č. 10. Touto vyhláškou se ruší vyhláška č. 2/2010.

Ve vyhlášce se mění hlavně názvosloví. Cena zůstává stejná: 100,- Kč za 1 psa, za každého
dalšího 150,- Kč, splatnost do 30. 3. 2019.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 3/2019 o místním poplatku ze psů.
Hlasování:

pro 7

proti 0

zdržel 0

Bod 16 - Obecně závazná vyhláška č. 4/2019 o místním poplatku z pobytu
Starostka předložila novou obecně závaznou vyhlášku č. 4/2019 o místním poplatku z pobytu
viz příloha č. 11. Tou se ruší OZV č. 3/2010 o místním poplatku z ubytovací kapacity.
Předmětem poplatku je úplatný pobyt trvající nejvýše 60 po sobě jdoucích kalendářních dnů
u jednotlivého poskytovatele pobytu. Předmětem poplatku není pobyt, při kterém je na
základě zákona omezována osobní svoboda. Poplatníkem poplatku je osoba, která v obci
není přihlášená. Plátce poplatku je poskytovatel úplatného pobytu. Plátce je povinen vybrat
poplatek od poplatníka.
Sazba poplatku činí 20,- Kč za každý započatý den pobytu, s výjimkou dne jeho počátku.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 4/2019 o místním poplatku z pobytu
Hlasování:

pro 7

proti 0

zdržel 0

Bod 17 - Obecně závazná vyhláška č. 5/2019 o stanovení systému shromažďování, sběru
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním
odpadem na území obce Újezd
Starostka předložila novou obecně závaznou vyhlášku č. 5/2019 o stanovení systému
shromažďování, sběru přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a
nakládání se stavebním odpadem na území obce Újezd viz příloha č. 12. Tou se ruší vyhláška
č. 1/2015.
Změny ve vyhlášce:
- doplněn sběr kovů – 2 nádoby umístěny na sběrném místě u prodejny COOP
- doplněn sběr tuků a jedlých olejů – od ledna budou nově umístěny dvě nádoby
na tuky a jedlý olej – sběrné místo: u prodejny COOP a u kaple.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 5/2019 o stanovení systému shromažďování,
sběru přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se
stavebním odpadem na území obce Újezd.
Hlasování:

pro 7

proti 0

zdržel 0

Bod 18 – Různé
Mikroregion Hořovicko - žádost o dotaci na Hydrogeologický průzkum obecních studní
Starostka předložila zastupitelstvu informace z Mikroregonu Hořovicko, jehož
prostřednictvím můžeme žádat o dotaci na hydrogeologický průzkum obecních studní.
Obec navrhla tři obecní studny – nad čp. 179, u čp. 11 a čp. 165.

1) Prohlídka lokality, rešerše archivních podkladů, stanovení parametrů zakázky
2) Průzkum současného zás. vodou obce a možnosti nových vodních zdrojů
- rešerše archivních podkladů
- terénní vyhledávání a pasportizace stávajících studní
- vytipování v terénu perspektivních lokalit pro realizaci nových obecních vodních zdrojů
3) Odběry, manipulace a rozbory vody z vybraných referenčních domovních studní - vybrané
parametry dle vyhl. č. 252/2004 Sb.
4) Odborný hydrogeologický posudek: vyhodnocení hydrogeologické situace a stavu
zásobování vodou obce s návrhem možných perspektivních lokalit pro další průzkum
a realizaci průzkumných vrtů, které budou případně využity pro jímání podzemní vody pro
zásobování obce. Odborný podklad včetně odhadu nákladů pro žádosti o další dotace na
realizaci průzkumných jímacích vrtů.
5) Doprava, osobní geolog technik, předpoklad 3 cesty, účtuje se dle skutečnosti.
Cena 62 000,-Kč bez DPH dle nabídky viz příloha č. 13.
Dotace 90%, spoluúčast 10% (min. 50 tis., max. 100 tis. Kč), tzn. spoluúčast obfe 7,5 tis. Kč.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje podání žádosti o dotaci na hydrogeologický průzkum obecních studní z Fondu
přípravy projektů 2021+.
Hlasování:

pro 7

proti 0

zdržel 0

Bod 19 – Diskuse
Nebyly žádné příspěvky do diskuse.
Bod 20 – Závěr
Starostka poděkovala přítomným za účast a ukončila zasedání v 19.30 hodin.
Akce leden 2020: 11. 1. – Tříkrálová sbírka
12. 1. - Pietní vzpomínka u krytu
24. 1. – Obecní ples

Zápis byl vyhotoven dne: 17. 12. 2019
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. 2019 od 17.30 hodin v zasedací místnosti OÚ
Usnesení č. 1/8/2019 – Zastupitelstvo obce
schvaluje program zasedání.
Usnesení č. 2/8/2019 – Zastupitelstvo obce
schvaluje podání žádosti o dotaci z programu Podpora obnovy a rozvoje venkova pro rok
2020 – dotační titul 117d8210B - Podpora obnovy sportovní infrastruktury.
Usnesení č. 3/8/2019 – Zastupitelstvo obce
schvaluje rozpočtové opatření č. 6/2019 ve výši 918 160,- Kč viz příloha č. 1.
Usnesení č. 4/8/2019 – Zastupitelstvo obce
schvaluje změnu návrhu rozpočtu:
3117 První stupeň ZŠ
6409 Ostatní činnost jinde nezařazená – rezerva

- 130 000,- (711 800,-)
+ 130 000,- Kč

Usnesení č. 5/8/2019 – Zastupitelstvo obce
schvaluje schodkový rozpočet na rok 2020 ve výši 16 033 655,- Kč v paragrafovém členění
viz příloha č. 5.
Usnesení č. 6/8/2019 – Zastupitelstvo obce
schvaluje návrh provádění rozpočtových opatření.
Usnesení č. 7/8/2019 – Zastupitelstvo obce
schvaluje příspěvek na rok 2020 ZŠ a MŠ Újezd v celkové výši 711 800,- Kč.
Usnesení č. 8/8/2019 – Zastupitelstvo obce
schvaluje finanční dary neziskovým organizacím a spolkům:
20 000,- Kč Domov Na výsluní Hořovice, 5 000,-Svaz tělesně postižených Hořovice, 2 000,Svaz neslyšících a nedoslýchavých Hořovice, 15 000,- Kč Domeček Hořovice na letní tábor,
2 000,- Kč – Slavoj Osek Běh partyzánskou stezkou, 2 000,- Kč – Marie Holakovská – Josefský
běh v Cerhovicích, SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Újezd – 10 000. Kč, Městská mateřská
škola Hořovice, speciální třída – 12 800,- Kč.
Usnesení č. 9/8/2019 – Zastupitelstvo obce
schvaluje veřejnoprávní smlouvu č. 1/2019 o poskytnutí dotace ve výši 90 000,- Kč
Sportovního klubu Doubravanu Újezd na činnost v roce 2020.
Usnesení č. 10/8/2019 – Zastupitelstvo obce
schvaluje dodatek č. 2 ke SoD, uzavřené s firmou VPK Suchý, s.r.o, Komenského nám. 12,
281 44 Zásmuky na „Rekonstrukci jímacího objektu vodovodu obce Újezd“ viz příloha č. 7.
Usnesení č. 11/8/2019 – Zastupitelstvo obce
schvaluje koupi p.p.č. 776/8 a 776/7 k.ú. Újezd u Hořovic – celková výměra 113 m2 od
J. Kotalíka Růžová 1522/16, 110 00 Praha 1 – Nové Město za cenu 1 000,- Kč. Veškeré
náklady spojené s uzavřením smlouvy včetně poplatku za návrh na vklad hradí obec.

Usnesení č. 12/8/2019 – Zastupitelstvo obce
schvaluje uveřejnění záměru směny pozemku p.č. 516/12 k.ú. Újezd u Hořovic, za část p.p.č.
537/15 k.ú. Újezd u Hořovic.
Usnesení č. 13/8/2019 – Zastupitelstvo obce
schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 2/2019 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Usnesení č. 14/8/2019 – Zastupitelstvo obce
schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 3/2019 o místním poplatku ze psů.
Usnesení č. 15/8/2019 – Zastupitelstvo obce
schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 4/2019 o místním poplatku z pobytu.
Usnesení č. 16/8/2019 – Zastupitelstvo obce
schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 5/2019 o stanovení systému shromažďování, sběru
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním
odpadem na území obce Újezd.
Usnesení č. 17/8/2019 – Zastupitelstvo obce
schvaluje podání žádosti o dotaci na hydrogeologický průzkum obecních studní z Fondu
přípravy projektů 2021+.

Alena Frühaufová
starostka obce

Ing. Petr Leksa
místostarosta obce

