Usnesení č.6/2020
ze zasedání zastupitelstva obce Obříství, konaného 8.9.2020 od 18.00 hod.
v zasedací místnosti obecního úřadu Obříství, Svatopluka Čecha 40, Obříství
Přítomni dle prezenční listiny :

Omluveni:
Hosté:
Zastupitelstvo
ZVOLILO:
ověřovatele zápisu:
zapisovatele :
1.

Jitka Zimová, ,Miroslav Těšínský, Petr Rudišar, Roman
Vyšín , Michaela Vohlídalová, , Mgr. Milena Jachková Jiří Holzmann,
Drahoslav Hyka

Renáta Šulcová
2
p. Hyku a p. Vohlídalovou
p. Holzmanna

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 b) ověřovatele zápisu
Hlasovalo a) pro: 10 proti:
Hlasovalo b) pro: 9 proti:
Hlasovalo c) pro:
proti:

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

0
1

3. ZO schvaluje nový odpisový plán Základní školy Obříství na rok 2020 dle přiložené tabulky.
Výsledek hlasování:
Hlasovalo pro: 10
proti:
0
zdržel se hlasování: 0
Usnesení přijato.
4. ZO bylo informováno o přijetí jednorázového nenávratného příspěvku ve výši pro obce v roce 2020 dle
zákona č. 159/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti s výskytem koronaviru SARS Cov-2.
Příspěvek byl poskytnut dle počtu obyvatel – 1 250 Kč x 1 549 . Celková přijatá částka činí 1 936 250
Kč.
5.

ZO byly předloženy dvě nabídky na zpracování projektové a inženýrské přípravy záměru „Chodník a
zastávka BUS Na Štěpáně“. Jedná se o přípravu záměru pro vybudování chodníku s veřejným
osvětlením od přechodu pro pěší k pediatrickému středisku v délce cca 200m a autobusovou zastávku a
odvodnění části této lokality.
K nabídkám bylo doloženo členění původních nabídek.
Firma Lucida s.r.o., projekce a inženýring, Praha 4
296.450,- Kč vč. DPH
Firma Projekce dopravní Filip s.r.o., Roudnice nad Labem
420.475,- Kč vč. DPH
ZO ještě před rozhodnutím o zadání projektových prací doporučuje pozvat zpracovatele studie Ing.
Filipa na samostatnou pracovní schůzku
Pro tento návrh:
Hlasovalo pro: 10
proti:
0
zdržel se hlasování:
0
Usnesení bylo přijato.

5a)ZO schválilo cenovou nabídku firmy Lucida s.r.o. na zpracování projektové a inženýrské přípravy
záměru „Oprava komunikace K Lamberku“ . Záměr zahrnuje cca 125 m komunikace v režimu 30 nebo
obytné ulice. Součástí bude řešeno odvodnění dle hydrologického průzkumu vsakování a geodetického
zaměření. Celková cena projektových a inženýrských prací, zahrnující hydrologický průzkum pro odvodnění
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a vsakování 13 tis. Kč, geodetické zaměření 8500,- Kč, projekt pro společné stavební povolení 15.000,- Kč,
projekt pro výběr zhotovitele v úrovni k provedení stavby 22.000,- Kč, výkaz výměr pro výběr zhotovitele a
rozpočet 6.000,- Kč, inženýring a zajištění stav.povolení 18.000,- Kč + 17.325,- Kč DPH 21%, celkem vč.
DPH 99.825,- Kč.
Výsledek hlasování:
Hlasovalo pro:
10
proti:
0
zdržel se hlasování: 0
Usnesení bylo přijato.
5b) ZO schválilo Cenovou nabídku firmy Lucida s.r.o. na zpracování projektové a inženýrské přípravy
záměru „Oprava Komunikace Spojovací“ v celkové ceně 220.825,- Kč. Cena zahrnuje hydrologický
průzkum pro odvodnění vsakováním geodetické zaměření, studie stavby, projekt pro společné SP a ÚR,
projekt pro výběr zhotovitele v úrovni k provedení stavby, výkazy výměr pro výběr zhotovitele a rozpočet,
inženýring a zajištění stav povolení..
Výsledek hlasování:
Hlasovalo pro:
10
proti:
0
zdržel se hlasování: 0
Usnesení bylo přijato.
6. Zastupitelstvo přijalo informace ohledně projektu nazvaného Sázíme budoucnost. V rámci tohoto
projektu, na kterém se bude podílet skupina subjektů – TV Prima, Nadace Tipsport a Nadace Partnerství
společně se společností Arboeko bude vysázeno podél Labe 20-30 stromů. Vzniklá alej se pojmenuje
jako Alej Bedřicha Smetany a součástí projektu bude i vybudování nového moderního altánu –
odpočívadla . Slavnostní sázení stromů za účasti všech partnerů společně s TV Prima proběhne dne
22.10.2020.
7. ZO vzalo na vědomí rozpočtové opatření č. 8 z 12.8.2020 a č.9 z 28.8.2020 schvalované starostkou obce.
Rozpočtové opatření č. 8
příjmy
Text
dotace-neúčelový příspěvek ze st.rozpočtu

Zmena
1 936 250,00
1 936 250,00

financování
Text
financování

UR
1 936 250,00

Zmena
UR
-1 936 250,00 -4 970 770,11

Rozpočtové opatření č. 9
příjmy
Text
neinvestiční dotace ze stát.rozpočtu - pro ZŠ
investiční dotace ze stát.rozpočtu - pro ZŠ

výdaje
Text
ZŠ neinvestiční dotace
ZŠ investiční dotace
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Zmena
1 088 308,41
38 264,67
1 126 573,08

UR
2 519 354,06
1 547 219,02

Zmena
1 088 308,41
38 264,67
1 126 573,08

UR
6 615 564,98

8. ZO schválilo rozpočtové opatření č. 10 k 8.9.2020
příjmy
Text
dotace ÚP - oprava
výdaje
Text
dopravní obslužnost - doplatek

financování
Text
financování

Výsledek hlasování:
Hlasovalo pro:
10
Usnesení přijato.

Zmena
6 000,00
6 000,00

UR
90 000,00

Zmena
12 000,00
12 000,00

UR
87 000,00

Zmena
UR
6 000,00 -4 964 770,11

proti:

0

zdržel se hlasování: 0

9. ZO přijalo informace o konání voleb do zastupitelstva Středočeského kraje, konaných dne 2. a
3.10.2020. Jmenována šestičlenná volební okrsková komise. Zapisovatelka Ing. N., členové delgováni
politickými stranami – KSČM – Z. K.., Trikolora hnutí občanů – J. P., SPD – M. N., Česká pirátská
strana – J. B., delegovaná starostkou J. Š.
10. ZO byla předložena žádost pana M. J. na odprodej pozemku p.č. 1908 v k.ú. Obříství. o výměře 3840 m2
. Pozemek bude využit za účelem vytvoření mokřadu, který bude sloužit jako podpora místního
ekosystému a podpory spodních vod v daném území. Tento mokřad bude zaujímat jen malou část
pozemku, zbytek pozemku by byl zalesněn listnatými stromy.
ZO navrhuje, aby pozemek byl panu J. dlouhodobě pronajat , např. cca 20-30 let a pověřuje starostku,
aby v případě souhlasu p.J. záměr zveřejnila a nechala zpracovat Pachtovní smlouvu, která bude
schválena na dalším jednání zastupitelstva.
Pro tento návrh hlasovalo:
Pro:
10
proti: 0
zdržel se hlasování:
11. Posvícení 2020 – v souvislosti s koronavirovou epidemií jednalo zastupitelstvo ohledně konání posvícení
2020 v termínu 26.9.2020. Zastupitelstvo navrhuje, aby se posvícení konalo jen za předpokladu, že se
stávající situace nezhorší a v obci nebude žádný případ nákazy.
Výsledek hlasování:
Hlasovalo pro: 10
proti: 0
zdržel se hlasování: 0
Usnesení přijato.
12. ZO projednávalo žádost Ing. Kafky ze společnosti Arboeko ohledně přispění částky na vytvoření nového
bilbordu umístěného na Štěpáně na obecním pozemku p.č. 142/9 v k.ú. Obříství.
Pro tento požadavek hlasovalo:
Pro: 2 (Zimová, Holzmann)
proti:
8
zdržel se hlasování:
0

Diskuze:
• Zastupitel Jiří Holzmann požaduje vyřešit dopravní situaci v křižovatce ulic Zahradní a Labská
z důvodu špatné viditelnosti při výjezdu z ulice Zahradní.
• Zastupitel Petr Rudišar připomíná špatný stav fotbalového plochy v areálu Základní školy,
navrhuje častější sekání trávy a zalévání
3

•

Zastupitelka Mgr. Milena Jachková vznesla „stížnost“ na časté pořádání ohňostroje a rušení
nočního klidu v Penzionu na Kmíně v rámci pořádání svateb . Starostka sdělila, že již tuto
problematiku projednala s majitelkou paní Denisou Kubálkovou , která přislíbila nápravu .

Předsedající poděkovala všem přítomným za účast a jednání ukončila v 19:30 hodin.
1) Prezenční listina

Zápis byl vyhotoven dne: 11.9.2020
Zapisovatel:
p. Holzmann
Ověřovatelé:
p. Vohlídalová, p. Hyka
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