Usnesení č.8/2020
ze zasedání zastupitelstva obce Obříství, konaného 15.12.2020 od 18.00 hod.
v sále Komunitního centra v Obříství, Svatopluka Čecha 376, Obříství
Přítomni dle prezenční listiny :

Jitka Zimová, ,Miroslav Těšínský, Petr Rudišar,
Michaela Vohlídalová, , Mgr. Milena Jachková, ,
Drahoslav Hyka, Renáta Šulcová, Roman Vyšín, Dana Kalašová,
Milan Šnajdr

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

Jiří Holzmann

1.

p. Mgr. Jachkovou, p. Vohlídalovou
p. Šulcovou

Zastupitelstvo obce (dále jen ZO) schvaluje kontrolu usnesení a zápisu z minulého zasedání
Hlasovalo pro: 10
proti: 0
zdržel se hlasování:
0

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

b) ověřovatele zápisu
pro: 10
proti:
pro:
10
proti:
pro: 10
proti:

0
0
0

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

3. ZO schválilo střednědobý výhled obce Obříství do roku 2023 – viz příloha č.1
Výsledek hlasování:
Pro:
10
proti:
0
zdržel se hlasování: 0
Usnesení přijato.
4. ZO schválilo rozpočet obce Obříství pro rok 2021:
Příjmy
23 963 700,00 Kč
Výdaje
25 906 256,00 Kč
Financování
- 1 942 556,00 Kč
Schodek bude pokryt ze zůstatku minulých let.
Výsledek hlasování:
Pro:
9
Usnesení bylo přijato.
5.

proti:

zdržel se hlasování: 1 (Hyka)

0

ZO schválilo závazné ukazatele pro Základní školu Obříství z příspěvku ve výši 2 179 000,00 pro rok
2021
• Spotřeba el. energie
300 000,00 Kč
• Spotřeba plynu
500 000,00 Kč
• Spotřeba vody
90 000,00 Kč
• Opravy
150 000,00 Kč
Pro tento návrh:
Hlasovalo pro: 10
proti:
0
zdržel se hlasování:
0
Usnesení bylo přijato.

1

6. ZO schválilo závazné ukazatele pro Mateřskou školu Obříství z příspěvku ve výši 1 119 000,00 Kč pro
rok 2021 :
• Spotřeba el. energie
95 000,00 Kč
• Spotřeba plynu
90 000,00 Kč
• Spotřeba vody
40 000,00 Kč
• Opravy
220 000,00 Kč
Výsledek hlasování:
Hlasovalo pro:
10
proti:
0
zdržel se hlasování: 0
Usnesení bylo přijato.
7. ZO schválilo Smlouvu ev.č. 66/SML/2021 o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Obříství pro žadatele
Farní Charita Neratovice, U Závor 1458, IČO 47009730 ve výši 250 000,00 Kč pro rok 2021, jejímž
předmětem je poskytování a zajišťování sociálních služeb u klientů v denním stacionáři a pečovatelské
službě v Obříství.
Hlasovalo:
pro:
10
proti:
0
zdržel se hlasování: 0
Usnesení bylo přijato.
8. ZO schválilo Smlouvu č. 67/SML/2021 o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Obříství pro žadatele TJ
Sokol Obříství, IČO 42739462 v celkové výši 925 470,00 Kč pro rok 2021. Předmětem je podpora
činnosti organizace, trenérů a údržba areálu, přičemž částka ve výši 684 470,00 Kč bude účelově využita
pro výstavbu nového hřiště, výstavbu ochranného plotu a zateplení kabin.
Výsledek hlasování:
Hlasovalo pro:
9
proti: 0
zdržel se hlasování: 1 (Hyka)
Usnesení bylo přijato.
9. ZO souhlasí s uzavřením Smlouvy č. 68/SML/2021 o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Obříství pro
žadatele Český rybářský svaz, místní organizace Obříství, IČ 49519891 ve výši 20 000,00 Kč pro rok
2021, jejímž předmět je nákup spotřebního materiálu na údržbu budov a zařízení MO.
Výsledek hlasování :
Hlasovalo pro:
10
proti:
0
zdržel se hlasování: 0
Usnesení bylo přijato.
10. ZO souhlasí s uzavřením Smlouvy č. 69/SML/2021 o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Obříství pro
žadatele Obřístevský spolek májový , IČ 06104053, sídlem Svatopluka Čecha 40 , 27742 Obříství ve
výši 10 000,00 Kč, jejímž předmětem je zajišťování kulturní akce Staročeské máje.
Výsledek hlasování:
Hlasovalo pro: 9
proti:
0
zdržel se hlasování: 1 (Vohlídalová)
Usnesení bylo přijato.
11. ZO schválilo Smlouvu č. 70/SML/2021 o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Obříství pro žadatele AVES
z.s. Kladno, IČ 70862796 ve výši 2000,00 Kč pro rok 2021, jejímž předmětem je Záchrana zraněných
živočichů z volné přírody.
Výsledek hlasování:
Hlasovalo pro: 10
proti:
0
zdržel se hlasování: 0
12. ZO schválilo Smlouvu č. 71/SML/2021 o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Obříství pro rok 2021 pro
žadatele MAS Vyhlídky , z.s. IČ 26676184 ve výši 5 000,00 Kč, jejímž předmětem je poskytnutí
poradenství pro rozvoj regionu včetně aktivit MAS Vyhlídky, z.s. na rok 2021.
Výsledek hlasování :
Hlasovalo pro: 10
proti:
0
zdržel se hlasování:
0
Usnesení přijato.
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13. ZO schválilo Darovací smlouvu o poskytnutí daru z rozpočtu obce Obříství pro žadatele Knihovna města
Mladá Boleslav ve výši 500,00 Kč pro rok 2021, jejímž předmětem je podpora knihovnických služeb pro
knihovnu Obříství.
Výsledek hlasování:
Hlasovalo pro: 10
proti:
0
zdržel se hlasování: 0
Usnesení přijato.
14. ZO posoudilo žádost Stanislava Novotného, zhotovitele „NTL plynovod a změna zdroje tepla a TUV
MŠ Obříství“, který žádá o proplacení částky 62 266,00 Kč, neboť v rozpočtu veřejné zakázky opomněl
připočíst DPH k částce 296 509,00 Kč, což činí požadovanou částku. ZO souhlasí se žádostí a s
s uzavřením Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 58/SML/2020, jehož předmětem je změna ceny díla
v celkové částce 538 792,43 Kč vč. DPH.
Výsledek hlasování
Pro doplacení výše uvedené částky hlasovalo:
Pro:
7
proti: 3(Hyka, Vyšín,Šnajdr) 3 zdržel se hlasování: 0
Usnesení přijato. ZO souhlasí s navýšením rozpočtu pro rok 2020 o tuto částku.
15. ZO obce Obříství schvaluje směnu nemovitého majetku v katastrálním území Obříství s paní Bc. Denisa
Kubálkovou, spočívající :
•

v převodu pozemku p.č. 1601/8 v katastrálním území Obříství, vytvořeném geometrickým
plánem pro rozdělení pozemku číslo plánu 1017-43/2018 z pozemku p.č. 1601/2 v katastrálním
území Obříství, z vlastnictví obce Obříství do vlastnictví paní Bc. Denisy Kubálkové, a

•

v současném převodu pozemků p.č. 7/9, p.č. 7/12, p.č. 1626/1 a p.č. 1626/2 v katastrálním území
Obříství, z vlastnictví paní Bc. Denisy Kubálkové, do vlastnictví obce Obříství,

s tím, že v souvislosti s touto směnou žádná ze smluvních stran nebude druhé smluvní straně platit žádné
finanční vyrovnání, tedy že jde o směnu bez jakéhokoliv doplatku,
a s tím, že při směně pozemek p.č. 1601/8 v katastrálním území Obříství bude zatížen bezúplatně
služebností stezky a cesty ve prospěch pozemku p.č. 1601/2 v katastrálním území Obříství, z něhož byl
vytvořen.
Výsledek hlasování:
Hlasovalo pro: 10
proti:
0
zdržel se hlasování: 0
Usnesení přijato.
16. ZO schválilo žádost Českého rybářského svazu, z..s. Místní organizace Obříství o prodloužení termínu
použití prostředků z poskytnuté dotace v roce 2020 o částku ve výši 20 000,00 Kč a závěrečného
vyúčtování Dotace do 31.5.2021.
Výsledek hlasování:
Hlasovalo pro:
10
proti:
0
zdržel se hlasování: 0
Usnesení přijato.
17. ZO schválilo podání žádosti o dotaci pro rok 2021z MMR – podprogram 117D8210A- podpora místních
komunikací. Jedná se o akci „Obnova místní komunikace K Lamberku“. Náklady na realizaci obnovy
jsou vyčísleny dle projektanta Ing. Josefa Stanka v celkové výši 5 858 287,50 Kč vč. DPH.
Výsledek hlasování:
Hlasovalo pro:
10
proti:
0
zdržel se hlasování: 0
Usnesení přijato
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18. ZO schválilo podání žádosti o dotaci pro rok 2021 z MMR – podprogram 117D8210B – podpora obnovy
sportovní infrastruktury. Jedná se o akci „Rekonstrukce a modernizace víceúčelového hřiště v areálu ZŠ
Obříství“. Náklady na realizaci obnovy jsou vyčísleny dle projektanta Ladislava Bacila ve výši
2 959 280,00 Kč vč. DPH.
Výsledek hlasování:
Hlasovalo pro:
10
proti:
0
zdržel se hlasování: 0
Usnesení přijato.
19. ZO posoudilo žádosti nájemců nebytových prostor o snížení nájemného v době uzavření provozoven
z důvodu Usnesení vlády z 21.10.2020.
ZO navrhuje snížení nájemného na dobu 1,5 měsíce pro všechny provozovny (kadeřnictví I, kadeřnictví
II, masáže, cukrárna) v celkové výši 14 509,00 Kč.
Výsledek hlasování:
Pro:
10
proti:
0
zdržel se hlasování: 0
Usnesení bylo přijato. ZO souhlasí se snížením v příjmech v rozpočtu obce pro rok 2020 o tuto částku .
20. Rozpočtové opatření č. 14 k 15.12.2020
příjmy
Text
DPH
nebytové hospodářství - nájmy
využívání a zneškodňování kom.odpadů
DPS-přijaté zálohy
DPS-přeplatky energií
místní správa-pojistné náhrady (plot Sv.Čech)
místní správa-přeplatky energií
dar od Unipetrolu

Zmena
UR
1 000 000,00 10 500 000,00
-15 000,00
332 500,00
70 000,00
220 000,00
50 000,00
390 000,00
8 000,00
4 000,00
14 000,00
4 000,00
50 000,00
50 000,00
1 171 000,00

výdaje
Text
školka - investice
KC-Staňková
volby
svoz ostatních odpadů (VOK)
dětská hřiště

Zmena
150 000,00
-150 000,00
1 197,00
22 000,00
62 000,00
85 197,00

financování
Text
financování

Výsledek hlasování:
Hlasovalo pro :
8
Usnesení bylo přijato

UR
1 808 000,00
919 500,00
32 197,00
366 000,00
82 000,00

Zmena
UR
-315 000,00 -6 365 573,11

proti: 1 (Šnajdr)

zdržel se hlasování: 1 (Hyka)

21. ZO schválilo provozní řád velkoobjemových kontejnerů , nebezpečného a komunálního odpadu, železe a
biologicky rozložitelného odpadu na rok 2021. Termín svozů biologického odpadu bude upřesněn až
v měsíci březnu 2021.
Výsledek hlasování:
Pro:
10
proti:
0
zdržel se hlasování: 0
Usnesení bylo přijato
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22. Zastupitelům byl předán návrh přehledu konání zastupitelstva pro rok 2021
23. ZO přijalo oznámení ředitelky MŠ Obříství Mgr. Dany Lansdorfové o přijetí finančního daru pro
Mateřskou školu Obříství od anonymního dárce ve výši 20 000,00 Kč.
24. ZO přijalo informaci o uzavření nájemní smlouvy v bytě č.2 v ZŠ pro asistentku pedagoga paní Martinu
Sapehinu. Smlouva byla uzavřena na doporučení ředitelky ZŠ Mgr. Evy Flíčkové na dobu určitou od
1.12.2020 do 30.6.2021
25. ZPO schválilo prodloužení nájemní smlouvy pro:
a) RD č.p. 37 pro paní J. K. na dobu určitou do 31.12.2021.
Výsledek hlasování :
Pro:
10
proti:
0
zdržel se hlasování: 0
Usnesení bylo přijato.
b) Žádost paní J.S. o prodloužení nájmu, vrácení jistoty ve výši 9 915,00 Kč, o možnost nenavyšování
jistoty a možnost ručení jistoty paní M. B.
Po projednání ZO :
- schvaluje prodloužení doby nájmu paní J.S. k bytu č. 4 v domě č.p. 261 v Obříství založeného
smlouvou o nájmu bytu ze dne 17.12.2018 na dobu do 30.6.2021,
- stanovuje na období od 1.1.2021 do 30.6.2021 výši měsíčního nájemného částkou ve výši
3 305,00 Kč
- Nesouhlasí se zrušením jistoty a převzetí ručení za nedoplatky nájemného a záloh pro p. M.B.
Výsledek hlasování:
Pro:
9
proti:
0
zdržel se hlasování: 1 (Hyka)
Usnesení přijato
26. ZO přijalo informace VKM Kladno Mělník o navýšení ceny vodného a stočného pro rok 2021.
27. ZO schválilo uzavření Smlouvy o zajišťování dílčích činností na veřejném pohřebišti Obříství mezi Obcí
Obříství s pohřební službou Jiří Najman, Neratovice. Zároveň schvaluje změnu Řádu pohřebiště
Obříství.
Výsledek hlasování:
Hlasovalo pro:

10

proti:

zdržel se hlasování: 0

0

28. ZO souhlasí s navýšením rozpočtu obce Obříství pro rok 2021 o částku 30 000,00 Kč na pořízení
kamerového systému pro budovu komunitního centra.
Výsledek hlasování:
Hlasovalo pro:
10
proti: 0
zdržel se hlasování: 0
Usnesení bylo přijato.

29. Diskuze – příspěvek ředitelky ZŠ Obříství Mgr. Evy Flíčkové
Starostka poděkovala všem zúčastněným za účast a jednání v 19.30 hodin ukončila.
Zápis byl vyhotoven dne:
Zapisovatel:
Ověřovatelé:

16.12.2020
Renáta Šulcová
Mgr. Milena Jachková, Michaela Vohlídalová
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