Přijatá usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Velké Přítočno
konaného dne 20.5.2020.
Bod 1. programu - Zahájení
1.1. prezenční listina
Přítomni:

Jan Burger, Stanislav Kratochvíl, Radim Kvarda, Ludmila Hujová, Ing. Jan Eška, Jiří Urban,
Ladislav Studnička
Omluveni:

Přítomno občanů: 10 (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
2.1.schválení zápisu ze zasedání dne 4.3. 2020
3. Kontrola plnění usnesení z předchozích zasedání
3.1.jmenování zapisovatele
3.2.volba ověřovatelů zápisu
4. Účetní závěrka mateřské školy za rok 2019
5. Účetní závěrka základní školy za rok 2019
6. Financování ZŠ
7. Projednání pořízení územní studie s názvem „Studie sídelní zeleně katastru Velké
Přítočno“.
8. Vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu – Územní studie sídelní zeleně katastru
Velké Přítočno
9. Vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu – výměna veřejného osvětlení
10. Projednání návrhu na odpuštění nájmu prostor k podnikání v majetku obce za měsíce
duben, květen z důvodu vyhlášení nouzového stavu a omezení podnikání
11. Projednání poskytnuté dotace a veřejnoprávní smlouvy ze Středočeského kraje
12. Projednání poskytnuté dotace a veřejnoprávní smlouvy ze Státního fondu životního
prostředí ČR
13. Projednání Příkazní smlouvy s paní Renatou Perglerovou k územní studii s názvem
„Studie sídelní zeleně katastru Velké Přítočno“.
14. Různé
14.1. Projednání Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo na akci „Kanalizační přípojky a tlaková
kanalizace
Velké Přítočno“ se společností Středočeské vodárny, a.s.
15. Diskuze
16. Závěr

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje program jednání.
Hlasování zastupitelů:
pro: 7

zdržel se:

0

proti:

0

Usnesení č. 140/2020/9 bylo schváleno.

2.1. Schválení zápisu z minulého zasedání
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje zápis ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 4.3.
2020.
Hlasování zastupitelů:

pro:

7

zdržel se: 0

proti:

0

Usnesení č. 141/2020/9 bylo schváleno.

Bod 3. Kontrola usnesení z předchozích zasedání
Kontrolou plnění úkolů z usnesení zastupitelstva z minulých období bylo zjištěno, že úkoly
z předchozích zasedání byly splněny nebo jsou průběžně plněny.
Zastupitelstvo obce bere informaci na vědomí.

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 Ing. Jana Ešku.
Hlasování zastupitelů:

pro:

7

Usnesení č.142/2020/9 bylo schváleno.

zdržel se: 0

proti:

0

Bod 4. programu – Účetní závěrka mateřské školy za rok 2019
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku Mateřské školy Velké Přítočno za rok 2019.
Hlasování zastupitelů:

pro: 7

zdržel se: 0

proti: 0

Usnesení č. 143/2020/9 bylo schváleno.

Bod 5. programu - Účetní závěrka základní školy za rok 2019
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku Základní školy Velké Přítočno za rok 2019.
Hlasování zastupitel:

pro:

7

zdržel se: 0

proti: 0

Usnesení č. 144/2020/9 bylo schváleno.

Bod 6. programu - Financování ZŠ
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje výjimku z nejnižšího počtu žáků podle
ustanovení § 23 odst. 4 školského zákona o základním vzdělávání a některých
náležitostech plnění povinné školní docházky a v případě nutnosti uhradí zvýšené výdaje
na vzdělávací činnost školy, a to nad výši stanovenou krajským normativem.
Hlasování zastupitelů:

pro:

7

zdržel se: 0

proti: 0

Usnesení č. 145/2020/9 bylo schváleno.

Bod 7. programu - Projednání pořízení územní studie s názvem „Studie
sídelní zeleně katastru Velké Přítočno“.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje v souladu s § 30 zákona č. 183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu pořízení územní studie s názvem „Studie sídelní
zeleně katastru Velké Přítočno“.
Hlasování zastupitelů:

pro:

7

Usnesení č. 146/2020/9 bylo schváleno.

zdržel se: 0

proti: 0

Bod 8. programu - Vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu – Územní
studie sídelní zeleně katastru Velké Přítočno
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo dle směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu obce Velké
Přítočno schvaluje zadat zakázku „Studie sídelní zeleně katastru Velké Přítočno“
společnosti LIVING IN GREEN s.r.o., Palackého 70, 252 29 Dobřichovice, IČO: 24828301.
Hlasování zastupitelů:

pro:

7

zdržel se: 0

proti: 0

Usnesení č. 147/2020/9 bylo schváleno.

Bod 9. programu - Vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu – výměna
veřejného osvětlení
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo dle směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu obce Velké
Přítočno a doporučení výběrové komise schvaluje zadat zakázku „Výměna veřejného
osvětlení“ firmě Josef Votava, se sídlem: Dolany 73, 273 51 Dolany, IČO:43779034.
Hlasování zastupitelů:

pro:

7

zdržel se: 0

proti: 0

Usnesení č.148/2020/9 bylo schváleno.

Bod 10. programu - Projednání návrhu na odpuštění nájmu prostor
k podnikání v majetku. Obce za měsíce duben, květen z důvodu vyhlášení
Nouzového stavu a
omezení podnikání
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje prominutí dluhu na nájemném za měsíce
duben a květen 2020, pro nájemce využívající prostory v majetku obce. Důvodem je
rozhodnutí vlády ČR zákaz provádět těmto subjektům podnikatelskou činnost. Dluh bude
prominut těmto subjektům: 1. Jitka Sabó, se sídlem: Nová 180, 273 51 Velké Přítočno,
IČO:71029001 a to ve výši 5 200,- Kč. 2. Pavlína Votrubová, se sídlem Karla Tomana 829,
272 04 Kladno, IČO: 67920632 ve výši 10 500,- Kč, 3. Karolína Studničková, se sídlem U
Studánky 62, 273 51 Velké Přítočno ve výši 3 000,- Kč.
Hlasování zastupitelů:

pro:

7

Usnesení č. 149/2020/9 bylo schváleno.

zdržel se: 0

proti: 0

Bod 11. programu - Projednání poskytnutí dotace a veřejnoprávní smlouvy
ze Středočeského kraje
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje přijetí dotace z rozpočtu Středočeského kraje
z Fondu obnovy venkova, pod evidenčním číslem žádosti: FOV/OBV/041280/2020. Dále
schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 1 028 000,- Kč.
Hlasování zastupitelů:

pro: 7

zdržel se: 0

proti: 0

Usnesení č. 150/2020/9 bylo schváleno.

Bod 12. programu - Projednání poskytnuté dotace a veřejnoprávní smlouvy
ze Státního fondu životního prostředí ČR
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje přijetí dotace ze Státního fondu životního
prostředí ČR pod registračním číslem:1190900441. Dále pak schvaluje uzavření smlouvy o
poskytnutí dotace.
Hlasování zastupitelů:

pro:

7

zdržel se: 0

proti: 0

Usnesení č. 151/2020/9 bylo schváleno.

Bod 13. programu - Projednání Příkazní smlouvy s paní Ing. Renatou
Perglerovou k územní studii s názvem „Studie sídelní zeleně katastru Velké
Přítočno“.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje Příkazní smlouvu na pořízení územní studie
„Studie sídelní zeleně katastru Velké Přítočno“ s paní Ing. Renatou Perglerovou, která
splňuje kvalifikační předpoklady dle § 24 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu, v platném znění.
Hlasování zastupitelů:

pro:

7

Usnesení č.152/2020/9 bylo schváleno.

Bod 14. Programu - Různé

zdržel se: 0

proti: 0

Bod 14.1 programu - Projednání Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na akci
„Kanalizační přípojky a tlaková kanalizace Velké Přítočno“ se společností
Středočeské vodárny, a.s.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo se společností
Středočeské vodárny, a.s., se sídlem U Vodojemu 3085, 272 80 Kladno na akci „ Kanalizační
přípojky a tlaková kanalizace Velké Přítočno.“
Hlasování zastupitelů:

pro:

7

Usnesení č. 153/2020/9 bylo schváleno.

Bod 15. Programu - Diskuze
Bod 16. programu – Závěr

zdržel se: 0

proti:

0

