Usnesení č.6/2021
ze zasedání zastupitelstva obce Obříství, konaného 9.11.2021 od 18.00 hod.
v zasedací místnosti obecního úřadu Obříství, Svatopluka Čecha 40, Obříství
Přítomni dle prezenční listiny : Jitka Zimová, Renáta Šulcová, , Dana Kalašová, Drahoslav Hyka,
Miroslav Těšínský , Milan Šnajdr,
Petr Rudišar, Roman Vyšín
Omluveni:
Jiří Holzmann, Mgr. Milena Jachková, Michaela Vohlídalová
,
Hosté:
4
Zastupitelstvo
ZVOLILO:
ověřovatele zápisu:
p. Těšínského , p. Vyšína
zapisovatele :
p. Šulcovou
1.

Zastupitelstvo obce (dále jen ZO) schvaluje kontrolu usnesení a zápisu z minulého zasedání
Hlasovalo pro: 8
proti: 0
zdržel se hlasování:
0

2. ZO schvaluje:
a) zapisovatele
Hlasovalo a)
Hlasovalo b)
Hlasovalo c)

pro:
pro:
pro:

b) ověřovatele zápisu
8
proti:
0
8
proti:
0
8
proti:
0

c) navržený a rozšířený program
zdržel se hlasování:
0
zdržel se hlasování:
0
zdržel se hlasování:
0

3. ZO schválilo Smlouvu ev.č. 92/SML/2021o zajišťování a financování dopravní obslužnosti mezi
Středočeským krajem, Integrovanou dopravou Středočeského kraje a obcí Obříství, jejímž předmětem
je vymezení podmínek spolupráce Kraje a Obce při zajišťování dopravní obslužnosti Kraje a dopravní
obslužnosti Obce dle nových Standardů DO pro veřejnou dopravu dle nově vytvořeného ekonomického
modelu. Nově bude obcí financována linka 369, čímž dojde k navýšení podílu linek na celkovém
příspěvku. Pro rok 2021 činí příspěvek obce 320 140,00 Kč. (linky 470, 473, 348, 471, 369).
Výsledek hlasování:
Pro:
8
proti:
0
zdržel se hlasování:
0
Usnesení přijato.
4. ZO schválilo uzavření Dodatku č. 1 ke Kupní smlouvě uzavřené dne 2.6.2021 mezi Obcí Obříství a
Porsche Inter Auto CZ spol. s r.o. Porsche Praha-Smíchov, IČ 47124652. Předmětem dodatku č.1 je
prodloužení dodací lhůty do 31.5.2022 pro dodání Dopravního automobilu pro JSDH Obříství.
Pro tento návrh hlasovalo:
Pro:
8
proti:
0
zdržel se hlasování:
0
Usnesení bylo přijato.
5. ZO byla předložena žádost Konstantina Radchenka , bydlištěm Wasermannova 1273/5, Praha 5 o
prodej pozemkové (stavební parcely) ve vlastnictví obce Obříství p.č. 75/172 v k.ú. Obříství za účelem
vybudování obytné čtvrtě s infrastrukturou, včetně zeleně a hřišť pro děti.
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Pro tento návrh hlasovalo:
Pro:
0
proti:
Usnesení nebylo přijato.

8

zdržel se hlasování:

0

6. ZO vzalo na vědomí informaci starostky o uzavření Smlouvy o nájmu bytu ev.č. 2 v č.p. 84 s paní I.Š.
Nájemní smlouva se uzavírá s účinností ode dne 1.11.2021 na dobu určitou do 30.6.2022 s tím, že
účastníci sjednávajíc, že bude-li Nájemce ke dni 30.6.2022 v pracovně právním vztahu k příspěvkové
organizaci ZŠ Obříství jako učitel, zavazuje se Pronajímatel dodatkem k této smlouvě prodloužit
Nájemci dobu nájmu o další školní rok.
7. ZO souhlasí s prodloužením nájemních smluv v níže uvedených bytech
• Byt č.8 v Nájemním domě č.p. Školní 261, Obříství do 31.12.2026
• Byt.č.7 v Nájemním domě č.p. Školní 261, Obříství – do 31.12.2026
• Byt č.6 v Nájemním domě č.p. Školní 261, Obříství – do 31.12.2026
• Byt. č.5 v Nájemním domě č.p. Školní 261, Obříství – do 31.12.2026
• Byt. č.4 v Nájemním domě č.p. Školní 261, Obříství – do 31.12.2022
• Byt č. 3 v Nájemním domě č.p. Školní 261, Obříství – do 31.12.2026
• Byt č. 2 v Nájemním domě č.p. Školní 261, Obříství – do 31.12.2026
• Byt č. 1 v Nájemním domě č.p. Školní 261, Obříství – do 31.12.2026
• RD č.p. 36 – do 31.12.2022
Výsledek hlasování:
Pro:
8
proti:
0
zdržel se hlasování: 0
Usnesení přijato.
8. ZO vzalo na vědomí informace starostky se základními informacemi Kotlíkové dotace 2021 + ve
Středočeském kraji. Středočeský kraj zahájil na svých webových stránkách dotazníkové šetření
k průzkumu zájmu o 4. výzvu kotlíkových dotací, která bude určena především pro nízkopříjmové
domácnosti se zájmem výměny starého kotle na tuhá paliva s ručním přikládáním 1. a 2. emisní třídy za
nový zdroj vytápění – kotel na biomasu, tepelné čerpadlo, nebo plynový kondenzační kotel.
Dotazníkový formulář je možné vyplnit elektronicky a nejedná se o závaznou žádost o kotlíkovou
dotaci.
9. ZO vzalo na vědomí požadavek JSDH Obříství o odkup části pozemku 863/1 o výměře cca
Důvodem je rozšíření zámkové cesty rovnoběžně s hranou garáží hasičské zbrojnice. Vznikl by tak
větší prostor pro manipulaci hasičské techniky a vhodný výjezd z vrat , která nejsou rovně do cesty, ale
jsou umístěny šikmo do cesty a směřují do současné zdi.
ZO s tímto záměrem souhlasí a pověřuje starostku k jednání s majitelem pozemku p.č. 863/1 , tj. SBD
Kralupy nad Vltavou.
Výsledek hlasování:
Pro:
8
proti:
0
zdržel se hlasování: 0
Usnesení přijato.
10. ZO souhlasí s nákupem vánočního světelného řetězu LED na vánoční obecní strom, který bude umístěn
na rohu Komunitního centra. Jedná se o nákup 15ti kusů vánočního světelného řetězu o délce 20
m/jeden řetěz s hvězdou a příslušenstvím. Jedná se o částku cca 50 tis. Kč.
Výsledek hlasování:
Pro:
8
proti:
0
zdržel se hlasování: 0
Usnesení přijato. ZO obce souhlasí se změnou rozpočtu ve výdajích o tuto částku .
11. Zrušeno.
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12. ZO bylo seznámeno s nabídkou zřízení mobilního rozhlasu MUNIPOLIS s.r.o. , Brno . Zastupitelstvo
konstatuje, že by tento systém byl shodný s možnostmi využití mobilního rozhlasu prostřednictvím
webových stránek.

13. ZO přijalo informace od místostarostky paní Šulcové, ohledně vyúčtování Posvícení 2021.
Příjmy – 35 300,00 Kč
Výdaje - 126 870,51 Kč
14. ZO bere na vědomí informace ohledně zřízení bezplatné služby pro občany Obříství v rámci Občanské
poradny + uzavření Dohody o provedení práce v rámci odborného sociálního poradenství s Mgr.
Pivarčem, prostřednictvím Memoranda o spolupráci s Městem Mělník.
15. ZO bere na vědomí aktivity v Komunitním centru Obříství.
16. ZO bere na vědomí informace ohledně průběhu stavebních prací a jejich financování v rámci
Rekonstrukce místní komunikace K Lamberku.
SOD
4 569 486,35 Kč
Prostavěno 4 232 572,74 Kč
Úspora
336 913,61 Kč
ZO souhlasí s navýšením rozpočtu v příjmech o částku 336 913,61 Kč.
Výsledek hlasování
Pro:
8
proti:
0
zdržel se hlasování: 0
Usnesení přijato.
17. ZO souhlasí s navýšením rozpočtu o částku ve výši 300 000,00 Kč na výstavbu veřejného osvětlení
v ulici K Lamberku.
Výsledek hlasování:
Pro:
8
proti:
0
zdržel se hlasování: 0
Usnesení přijato
18. ZO schválilo vypracovanou Kroniku obce Obříství za rok 2020, vypracovanou kronikářem obce
Obříství Eduardem Sitařem. Tato kronika má 71 listů. Její součástí jsou i archivované dokumenty
a fotografie.
Výsledek hlasování:
Hlasovalo :
Pro:
8
proti:
0
zdržel se hlasování: 0
19. ZO schválilo Dodatek č. 1 k OZV Obce Obříství č. 2/2019 o místních poplatcích, kde v článku 4 –
Sazba poplatku, se mění poplatek za kalendářní rok za každého psa téhož držitele 150,00 Kč.
Dodatek vyhlášky nabývá účinnosti 1.1.2022.
Výsledek hlasování:
Pro:
7
proti:
0
zdržel se hlasování: 1 (p. Hyka)
Usnesení přijato.
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20. ZO bere na vědomí rozpočtové opatření č. 10 schválené starostkou k 19.10.2021
příjmy
Text
dotace KÚ - kompenzační bonus
inv.dotace KÚ na hasičské auto

Zmena
14 591,23
300 000,00
314 591,23

UR
374 787,72
300 000,00

financování
Text

Zmena

financování

-314 591,23

UR
-11 947
514,68

21. ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 11 k 9.11.2021
příjmy
Text
základní škola-pojistné plnění
požární ochrana-vyúčtování energií

Zmena
21 350,00
1 000,00
22 350,00

UR
21 350,00
1 000,00

Zmena
10 000,00
50 000,00
60 000,00
-300 000,00
300 000,00
30 000,00
150 000,00

UR
40 000,00
738 000,00
451 000,00
4 973 150,00
988 000,00
339 000,00

financování
Text

Zmena

financování

127 650,00

UR
-11 819
864,68

výdaje
Text

záležitosti kultury (SPOZ, vítání občánků)
veřejné osvětlení-řetěz na strom
využití volného času-oprava hřiště u ZŠ dle revize
silnice
veřejné osvětlení
nebytové prostory

Výsledek hlasování:
Hlasovalo pro: 8
Usnesení přijato

zdržel se hlasování: 0

proti: 0

22. ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 12 k 9.11.2021
příjmy
Text
vratka nevyčerpané dotace od MŠ

výdaje
Text

vratka nevyčerpané dotace od MŠ

Výsledek hlasování :
Hlasovalo pro:
8
Usnesení přijato.

proti:

Zmena
227 250,00
227 250,00

UR
227 250,00

Zmena
227 250,00
227 250,00

UR
227 250,00

zdržel se hlasování: 0

0
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23. ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 13 k 9.11.2021
příjmy
Text
průtoková dotace pro MŠ

výdaje
Text

průtoková dotace pro MŠ

Výsledek hlasování:
Pro:
8
Usnesení přijato.,

24 .

proti:

0

Zmena
301 664,00
301 664,00

UR
301 664,00

Zmena
301 664,00
301 664,00

UR
301 664,00

zdržel se hlasování: 0

Diskuze
• Místostarostka informovala o konání vánočního jarmarku. Podala informaci o poskytnutí
finančního příspěvku od Skupiny ČEZ ve výši 15 000 Kč.

Starostka poděkovala všem zúčastněným za účast a jednání v 19:40 hodin ukončila.

Zápis a Usnesení vyhotoveno dne:
Zapisovatel:
Ověřovatelé:

Renáta Šulcová
Miroslav Těšínský, Roman Vyšín
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