Usnesení č.1/2021
ze zasedání zastupitelstva obce Obříství, konaného 26.1.2021 od 18.00 hod.
v sále Komunitního centra v Obříství, Svatopluka Čecha 376, Obříství
Přítomni dle prezenční listiny :

Jitka Zimová, ,Miroslav Těšínský, Petr Rudišar,
Mgr. Milena Jachková, Renáta Šulcová, Dana Kalašová,
Milan Šnajdr, p. Holzmann

Omluveni:
Hosté:
Zastupitelstvo
ZVOLILO:
ověřovatele zápisu:
zapisovatele :

Michaela Vohlídalová, Drahoslav Hyka, Roman Vyšín
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1.

p. Těšínského, p. Rudišara
p. Šulcovou

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

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

b) ověřovatele zápisu
pro: 8
proti:
pro:
8
proti:
pro: 8
proti:

0
0
0

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

3. ZO přijalo informace od pořizovatele změny č. 1 ÚP Obříství, kdy bylo všem zastupitelům předloženo
vyhodnocení změny č. 1 ÚP Obříství po veřejném projednání. Celkem se jednalo o 13 připomínek, kdy
nejvíce komplikovaná je připomínka v ploše Z11.
ZO navrhuje opětovné projednání změny v lokalitě Z11 se všemi vlastníky jednotlivých parcel z důvodu
vymezení plochy pro komunikaci obsluhují navržené pozemky pro rodinné domy. Následně na dalším
jednání zastupitelstva bude předložen návrh ke schválení změny č.1 ÚP Obříství.
Pro tento návrh hlasovalo:
Pro:
8
proti:
0
zdržel se hlasování: 0
Usnesení přijato.
4. ZO přijalo informace ohledně nabídky akceptace platebních karet a zřízení bankomatu od ČSOB.
ZO doporučuje, aby byly osloveny ještě další bankovní instituce.

5.

ZO přijalo dvě nabídky na zřízení kamerového systému do komunitního centra Obříství
1) Firma DVI systém
40 814,00 Kč
2) Firma Sikuro Service s.r.o. 37 230,00 Kč
ZO pověřuje místostarostku Renátu Šulcovou, aby zajistila ještě třetí nabídku od Aleše Sloupa – firma
Gating Services.

6. ZO schvaluje žádost společnosti Lungta o připojení se k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“.
Vlajka bude vyvěšena na budově obecního úřadu Obříství10.března 2021.
Výsledek hlasování:
Hlasovalo pro:
8
proti:
0
zdržel se hlasování: 0
Usnesení bylo přijato.
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7. ZO schválilo poskytnutí finančního příspěvku společnosti Kompakt ve výši 20 000,00 Kč formou
odkupu reklamní plochy na vozidle Dacia Doker pro Farní charitu Neratovice v rámci projektu
Sociálního vozidla.
Výsledek hlasování:
Hlasovalo pro: 8
proti:
0
zdržel se hlasování: 0
Usnesení bylo přijato.
ZO souhlasí se změnou rozpočtu ve výdajích o tuto částku.
8. ZO vzalo na vědomí nabídky na zhotovitele na akci „Výměna zářivek v počtu 348 ks v ZŠ Obříství“.
Akce byla zveřejněna na úřední desce formou Oznámení o zadávání zakázek malého rozsahu pro rok
2021 v souladu se směrnicí č.38 obce Obříství a byly osloveny tři firmy.
Firma Litera Petr – nabídková cena 591 099,60 Kč
Firma Mivona Milan Volf – odmítl nabídku
Firma Bohumil Kukla – nabídková cena 439 492,00 Kč.
9. ZO schvaluje počet stálých zaměstnanců Obecního úřadu Obříství na rok 2021 v počtu 7 + vytvoření
míst pro zaměstnance na veřejně prospěšné práce dle Dohody s úřadem práce. Dále bere na vědomí stálé
dohody o pracovní činnosti- tj. knihovnice, průvodce v památníku B.S., obsluha zametacího stroje a na
zjišťování oprav obecního majetku. Dále dohody o provedené práci, které jsou sepisovány na práce,
které nejsou zajištěny jiným způsobem, např. oprava VO, úklid veřejných prostranství v zimě, sekání
trávy a dalších prací pro obec.
Výsledek hlasování:
Hlasovalo pro:
8
proti: 0
zdržel se hlasování: 0
Usnesení bylo přijato.
10. ZO souhlasí s uzavřením Smlouvy a Dodatku č.1 o umístění a obstarání toulavých a opuštěných psů
v útulku se zapsaným spolkem Dog Planet , Dykova 728, Mělník. Platba bude probíhat paušálně 1x za
měsíc ve výši 1 600,00 Kč. Důvodem je změna dosavadního provozovatele.
Výsledek hlasování :
Hlasovalo pro:
8
proti:
0
zdržel se hlasování: 0
Usnesení bylo přijato.
11. ZO byly předloženy cenové nabídky na pořízení dopadových ploch u venkovních sportovních fitnes
prvků.
ZO souhlasí s pořízením pryžové dlažby, včetně montáže pod pyramidu ve výši 150 000,00 Kč.
Výsledek hlasování:
Hlasovalo pro: 6
proti: 1
zdržel se hlasování: 1
ZO souhlasí s navýšením rozpočtu o tuto položku.
Usnesení bylo přijato.
12. ZO souhlasí s rozpočtovým opatřením č. 1 k 26.1.2021
Text
dotace na žáka a správu
daň za obec

Zmena
497 500,00
554 610,00

UR
497 500,00
554 610,00

1 052 110,00
výdaje
Text
daň za obec

Zmena
554 610,00

2

UR
554 610,00

komunální služby - dotace útulek
reklama na sociálním vozidle

financování
Text
financování

Hlasovalo pro:
Usnesení bylo přijato.

8

proti:

6 600,00
20 000,00
581 210,00

318 600,00
20 000,00

Zmena
-470 900,00

UR
1 471 656,00

zdržel se hlasování: 0

0

13. Diskuze –
• Starostka podala informaci od ředitelky Charity Neratovice o výtěžku Tříkrálové sbírky 2021.
v Obříství bylo vybráno 3 486,00 Kč. celkový výtěžek činil 47 237,00 Kč. Výtěžek bude využit
na obnovu zahrady pro seniory v areálu Domu s pečovatelskou službou Sv. Jakuba v Libiši.
•

Starostka podala informaci o nabídce antigenního testování SARS-CoV-2 od Záchranné služby
asociace samaritánů České republiky Praha západ z.s.

14. Starostka poděkovala všem zúčastněným za účast a jednání v 19:20 hodin ukončila.
Zápis byl vyhotoven dne:
Zapisovatel:
Ověřovatelé:

Renáta Šulcová
Miroslav Těšínský, Petr Rudišar
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