Přijatá usnesení ze zasedání
konaného dne 7.8.2017

Zastupitelstva obce Velké Přítočno

Bod 1. programu - Zahájení
Zasedání zastupitelstva začalo v 18:30 hodin a řídil ho starosta obce Jan Burger. Po zahájení a
přivítání zastupitelů a přítomných občanů bylo předsedajícím konstatováno, že zasedání bylo
řádně a v termínu svoláno, program zasedání byl vyvěšen na úřední tabuli OÚ, internetové
úřední desce a zastupitelům obce doručen v písemné podobě. Dále konstatoval, že na základě
prezenční listiny je na dnešním zasedání přítomna nadpoloviční většina zvolených zastupitelů
a zasedání je tedy usnášeníschopné.

1.1. prezenční listina
Přítomni:
Jan Burger, Stanislav Kratochvíl, Jana Vaňková, Alena Haušildová, Radim Kvarda

Omluveni: Jiří Urban, JUDr. Vladimír Galuška
Přítomno občanů: 14 (viz. Prezenční listina)

Bod 2. programu - Schválení programu zasedání
P r o g r a m j e d n á n í:
1. Zahájení
2. Schválení programu jednání
-schválení zápisu ze zasedání dne 31. 5. 2017
3. Kontrola plnění usnesení z předchozích zasedání
-jmenování zapisovatele
-volba ověřovatelů zápisu
4. Záměr prodeje pozemku č.121/22
5. Záměr prodeje obecního vozidla- čtyřkolky
6. Smlouva o zřízení služebnosti s Českou telekomunikační infrastrukturou a.s.
7. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene se společností ČEZ Distribuce a.s.
8. Projednání rekonstrukce střechy mateřské školky
9. Výběr dodavatele na rekonstrukci střechy mateřské školy
10. Darovací smlouva se společností Smažík s.r.o.
11. Provozní řád víceúčelového hřiště
12. Návrh na vyřazení DDHM
13. Smlouva o nájmu prostor a zařízení obecního sálu
14. Rozpočtové opatření 6/2017
15. Rozpočtové opatření 7/2017
16. Různé
16.1. Žádost SK Velké Přítočno o dotaci
16.2. Projednání možnosti odkupu nebo směny pozemku č. 37 v k.ú. Velké Přítočno

16.3. Dohoda o úpravě vzájemných práv a povinností
17. Diskuze
18. Závěr
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje program jednání.
Hlasování zastupitelů:

pro: 5

zdržel se: 0

proti: 0

Usnesení č. 180/2017/22 bylo schváleno.

2.1. Schválení zápisu z minulého zasedání
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje zápis č. 21 ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne
31.5.2017.
Hlasování zastupitelů:

pro:

5

zdržel se: 0

proti: 0

Usnesení č. 181/2017/22 bylo schváleno.

Bod 3. Kontrola usnesení z předchozích zasedání
3.1. Jmenování zapisovatele
Zapisovatelem starosta jmenoval paní Hanu Burgerovou, pracovnici obecního úřadu.

3.2. Volba ověřovatelů zápisu z dnešního zasedání
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Velké Přítočno určuje ověřovateli zápisu zastupitele Stanislava Kratochvíla a
Janu Vaňkovou.
Hlasování zastupitelů:

pro:

5

zdržel se: 0

proti: 0

Usnesení č. 182/2017/22 bylo schváleno.

Bod 4. programu - Záměr prodat pozemek č. 121/22 o výměře 46m2
v k.ú. Velké Přítočno

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje prodej pozemku č. 121/22 v k.ú. Velké Přítočno, o
výměře 46m²v k.ú. Velké Přítočno společnosti DEKINVEST, investiční fond s proměnným
základním kapitálem , a.s. Tiskařská 10/257, 108 00 Praha.
Společnost předložila nabídku k odkupu a splnila podmínky záměru: minimální cena 2000,Kč/m², využití: veřejně prospěšná stavba. Přes pozemek jsou vedeny inženýrské sítě. Všechny
náklady spojené s prodejem hradí strana kupující, včetně daně z převodu nemovitosti.
Hlasování zastupitelů:

pro:

5

zdržel se: 0

proti: 0

Usnesení č. 183/2017/22 bylo schváleno.

Bod 5. programu – Záměr prodeje obecního vozidla - čtyřkolky
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje zveřejnit záměr na prodej vozidla čtyřkolky včetně
radlice na sníh. Podmínkou záměru je minimální cena stanovena odborným prodejcem vozidel.
Hlasování zastupitelů:

pro: 5

zdržel se: 0

proti: 0

Usnesení č. 184/2017/22 bylo schváleno.

Bod 6. programu
- Smlouva o zřízení služebnosti s Českou
telekomunikační infrastrukturou a.s.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje Smlouvu o zřízení služebnosti č. 11010-054185
PVDSL5CE05SKLAK91 OK na poz. č. 54/43 v k.ú. Velké Přítočno se společností Česká
telekomunikační infrastruktura a.s., se sídlem Praha, Olšanská 2681/6, 130 00 za úplatu ve výši
28 300,- Kč bez DPH.
Hlasování zastupitelů:

pro:

5

zdržel se: 0

proti: 0

Usnesení č.185/2017/22 bylo schváleno.

Bod 7. programu - Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene se společností ČEZ Distribuce a.s.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení
věcného břemene služebnosti a Smlouvu o právu provést stavbu č. IP-12-601153 se společností
ČEZ Distribuce a.s., se sídlem Děčín, Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 na poz. parc. č.
307/27 v k.ú. Velké Přítočno za úplatu 30.000,- Kč bez DPH.
Hlasování zastupitelů :

pro:

5

zdržel se: 0

proti: 0

Usnesení č. 186/2017/22 bylo schváleno.

Bod 8. programu - Projednání rekonstrukce střechy mateřské školy
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje rekonstrukci střechy Mateřské školy Velké Přítočno z důvodu
jejího havarijního stavu.
Hlasování zastupitelů :

pro:

5

zdržel se: 0

proti: 0

Usnesení č. 187/2017/22 bylo schváleno.

Bod 9. programu
mateřské školy

- Výběr dodavatele na rekonstrukci střechy

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje jako dodavatele rekonstrukce střechy Mateřské školy Velké
Přítočno firmu Josef Bříza, se sídlem Kladenská 79, 273 45 Hřebeč, která předložila cenově
nejvýhodnější nabídku ve výši 340 339,- Kč bez DPH.
Hlasování zastupitelů:

pro:

5

zdržel se: 0

proti: 0

Usnesení č. 188/2017/22 bylo schváleno.

Bod 10. programu - Darovací smlouva se společností Smažík s.r.o.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje darovací smlouvu se společností Smažík s.r.o. na
přijetí částky 20.000,- Kč.
Hlasování zastupitelů :

pro:

5

zdržel se: 0

Usnesení č. 189/2017/22 bylo schváleno.

Bod 11. programu - Provozní řád víceúčelového hřiště

proti: 0

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje provozní řád víceúčelového hřiště.

Hlasování zastupitelů:

pro:

5

zdržel se: 0

proti: 0

Usnesení č.190/2017/22 bylo schváleno.

Bod 12. programu - Návrh na vyřazení DDHM
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje vyřazení DDHM v celkové výši 99 507,- Kč.
Hlasování zastupitelů:

pro:

5

zdržel se: 0

proti: 0

Usnesení č. 191/2017/22 bylo schváleno.

Bod 13. programu - Smlouva o nájmu prostor a zařízení obecního sálu
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje Smlouvu o nájmu prostor a zařízení obecního sálu.
Hlasování zastupitelů:

pro:

5

zdržel se: 0

proti:

0

Usnesení č. 192/2017/22 bylo schváleno.

Bod 14. programu - Rozpočtové opatření č. 6/2017
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce po projednání bere na vědomí rozpočtové opatření č. 6/2017.
Hlasování zastupitelů:

pro:

5

zdržel se: 0

proti:

0

Usnesení č. 193/2017/22 bylo schváleno.

Bod 15. programu - Rozpočtové opatření č. 7/2017
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje rozpočtové opatření č. 7/2017.
Hlasování zastupitelů :

pro:

5

Usnesení č. 194/2017/22 bylo schváleno.

zdržel se: 0

proti:

0

Bod 16. programu - Různé
Bod 16.1 programu - Projednat možnost odkupu nebo směny pozemku č. 37
v k.ú. Velké Přítočno
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce po projednání pověřuje starostu k jednání s vlastníkem pozemku č. 37 v k.ú.
Velké Přítočno, do příštího zastupitelstva připravit variantní řešení odkupu nebo případnou
směnu za obecní pozemek.
Hlasování zastupitelů:

pro:

5

zdržel se: 0

proti:

0

Usnesení č. 195/2017/22 bylo schváleno.

Bod 16.2 programu - Žádost SK Velké Přítočno o dotaci
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí neinvestiční
dotace č. 1/2017 ve výši 70.000,- Kč pro SK Velké Přítočno. Minimálně 20% z částky bude
použito na podporu sportovní činnosti mládežnických týmů, zbytek částky bude využit na
údržbu areálu fotbalového hřiště: údržbu travnaté plochy fotbalového hřiště a jeho
bezprostředního okolí (sekání, hnojení, chemické ošetření proti plevelům, zavlažování, lajnování)
a s tím související náklady na provoz a údržbu technických zařízení (pohonné hmoty, údržba
traktoru a systému zavlažování), z dotace lze dále hradit poplatky za praní dresů, platby energií,
údržba budovy kabin, bytu správce a WC.
Hlasování zastupitelů:

pro:

5

zdržel se: 0

proti:

0

Usnesení č. 196/2017/22 bylo schváleno.

Bod 16.3 programu - Dohoda o úpravě vzájemných práv a povinností
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje Dohodu o úpravě vzájemných práv a povinností
vlastníků provozně souvisejících vodovodů se společností Vodárny Kladno Mělník, a.s., se sídlem
o Vodojemu 3085, 272 01 Kladno.
Hlasování zastupitelů:

pro:

5

Usnesení č. 197/2017/22 bylo schváleno.

Bod 17. programu - Diskuze
Bod 18. programu – Závěr

zdržel se: 0

proti:

0

