Usnesení č.3/2020
ze zasedání zastupitelstva obce Obříství, konaného 19.5.2020 od 18.00 hod.
v sále kulturního centra v Obříství č.p. 376
Přítomni dle prezenční listiny :

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

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

0
7
p. Rudišara, p. Vyšína
Mgr. Jachkovou

Zastupitelstvo obce (dále jen ZO) schvaluje kontrolu usnesení a zápisu z minulého zasedání
Hlasovalo pro:
11
proti: 0
zdržel se hlasování: 0
2. ZO Schvaluje:
a) zapisovatele b) ověřovatele zápisu c) navržený a rozšířený program
Hlasovalo a) pro: 11
proti:
0
zdržel se hlasování: 0
Hlasovalo b) pro: 11
proti:
0
zdržel se hlasování: 0
Hlasovalo c) pro: 11
proti:
0
zdržel se hlasování: 0
1.

3. ZO schválilo účetní závěrku Základní školy Obříství za rok 2019, jejíž součástí je
1) Účetní závěrka k 31.12.2019 (rozvaha, výkaz zisku a ztrát, příloha)
2) Inventarizační zpráva za rok 2019 a její příloha
3) Zpráva z provedené veřejnoprávní kontroly za rok 2019
4) Přehled čerpání rozpočtu k 31.12.2019
Výsledek hlasování:
Hlasovalo pro:
11
proti:
0
zdržel se hlasování: 0
4.

ZO schválilo vyúčtování účelové dotace za energie a opravy za rok 2019 pro Základní školu Obříství,
která byla stanovena jako závazný ukazatel. Po vyúčtování skutečné spotřeby energií za rok 2019 bude
na účet obce vrácena částka ve výši 314 758,00 Kč.
OZ souhlasí se změnou rozpočtu v příjmech o tuto částku.
Výsledek hlasování:
Hlasovalo pro:
11
proti:
0
zdržel se hlasování: 0
Usnesení bylo přijato.

5. ZO schválilo hospodářský výsledek Základní školy Obříství za rok 2019 v celkové výši 118 241,85 Kč,
přičemž částka 9 683,23 Kč je z hlavní činnosti a částka ve výši 108 558,62 Kč je z doplňkové činnosti.
ZO schvaluje převedení částky 6 683,23 Kč do Fondu rezervního ZŠ a částky 80 000,00 Kč do Fondu
odměn ZŠ.
Výsledek hlasování:
Hlasovalo pro:
10
proti: 0
zdržel se hlasování: 1 (p. Hyka)
Usnesení bylo přijato.
6. ZO schválilo čerpání fondů Základní školy Obříství za rok 2019 dle přiložené tabulky.
Výsledek hlasování
Hlasovalo pro.
11
Proti: 0
zdržel se hlasování:
0
Usnesení bylo přijato.
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7. ZO schválilo Plán použití fondů Základní školy Obříství na rok 2020 dle přiložené tabulky.
Hlasovalo pro prodej: 11
proti:
0
zdržel se hlasování:
0
Usnesení nebylo přijato.
8. ZO schválilo účetní závěrku Mateřské školy Obříství za rok 2019, jejíž součástí je
1) Účetní závěrka k 31.12.2019 (rozvaha, výkaz zisku a ztrát, příloha)
2) Inventarizační zpráva za rok 2019
3) Zpráva z provedené veřejnoprávní kontroly za rok 2019
4) Čerpání příspěvku obce k 31.12.2019
Výsledek hlasování:
Hlasovalo pro:
11
proti:
0
zdržel se hlasování:0
Usnesení přijato.
9. ZO schválilo vyúčtování zálohové dotace za energie a opravy za rok 2019 pro mateřskou školu Obříství,
která byla stanovena jako závazný ukazatel. Po vyúčtování skutečné spotřeby energií za rok 2019 bude
na účet obce vrácena částka ve výši 49 356,84 Kč a částka ve výši 86 228,17 Kč za opravy. Celková
částka vrácená na účet obce Obříství činí 135 585,01 Kč.
ZO schvaluje změnu rozpočtu v příjmech o tuto položku.
Výsledek hlasování:
Hlasovalo pro:
11
proti:
0
zdržel se hlasování:
0
Usnesení bylo přijato
10. ZO schválilo rozdělení hospodářského výsledku mateřské školy Obříství za rok 2019 v celkové výši
2 733,74 Kč. ZO schvaluje převedení této částky do fondu rezerv MŠ.
Výsledek hlasování:
Hlasovalo pro:
11
proti:
0
zdržel se hlasování:
0
Usnesení bylo přijato.
11. ZO schválilo účetní závěrku obce Obříství za rok 2019, jejíž součástí je
1) Účetní závěrka k 31.12.2019 (výkaz o hodnocení plnění rozpočtu, rozvaha, výkaz zisku a ztrát,
příloh)
2) Inventarizační zpráva za rok 2019
3) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Obříství za rok 2019
Výsledek hlasování:
Hlasovalo pro:
11
proti:
0
zdržel se hlasování:
0
Usnesení bylo přijato.
12. ZO schválilo závěrečný účet Obce Obříství za rok 2019 a souhlasí s celoročním hospodařením a to bez
výhrad. Závěrečný účet byl zveřejněn na úřední desce obecního úřadu od 30.4.2020 do 19.5.2020 a jeho
obsahem je:
Plnění rozpočtu obce
Financování
Stavy a obraty na bankovních účtech
Peněžní fondy
Majetek
Vyúčtování finančních vztahů (státní rozpočet. Státní fondy a národní fond)
Finanční hospodaření zřízených PO a hospodaření s jejich majetkem
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
Ostatní doplňující informace
Výsledek hlasování:
Hlasovalo pro:
10
proti:
0
zdržel se hlasování: 1 (p. Hyka)
Usnesení bylo přijato.
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13. ZO schválilo kroniky obce Obříství za rok 2019 (za předpokladu drobných úprav) vypracovanou
kronikářem obce - Eduardem Sitařem
Výsledek hlasování:
Hlasovalo pro:
11
proti:
0
zdržel se hlasování: 0
Usnesení bylo přijato
14. ZO byla předložena cenová nabídka od Miloslava Kalců (elektromontáže VN+NN) Kralupy nad Vltavou
na stavbu Obříství – pokládka kabelu VO vč. základů pro VO 23 ks + cenová nabídka od firmy EMAS
na materiál pro VO + práce p. Volfa a Kužela.
ZO souhlasí s navýšením rozpočtu ve výdajích o 1 mil. Kč.
Výsledek hlasování:
Hlasovalo pro:
11
proti:
0
zdržel se hlasování: 0
Usnesení bylo přijato
15. ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 4 k 19.5.2020
příjmy
Text
komunitní centrum - otevření KC
komunitní centrum - náhrady nákladů
komunitní centrum - dobropis Blek
hasiči - vyúčtování elektřiny
silnice - vyúčtování elektřiny
přijaté vratky transferů MŠ + ZŠ

Zmena
10 000,00
50 000,00
50 000,00
1 200,00
1 000,00
450 343,01

UR
120 000,00

1 200,00
1 000,00
450 343,01

562 543,01
výdaje
Text
krizová opatření - odměny
krizová opatření - materiál
veřejná zeleň - VPP mzdy
veřejná zeleň - SP
veřejná zeleň - ZP
veřejné osvětlení

Zmena
10 000,00
50 000,00
115 000,00
29 000,00
10 000,00
1 000 000,00

UR
160 000,00
1 323 000,00

1 590 000,00

1 214 000,00
financování
Text
financování

Výsledek hlasování:
Hlasovalo pro:
Usnesení přijato.

Zmena
651 456,99

11

UR
-3 205 020,11

zdržel se hlasování: 0

proti: 0

3

16. ZO schválilo monitorování kamerovým systémem se záznamem v obytné části obce Obříství, Dušníky a
Semilkovice. V Současné době je kamerový systém umístěn na dětském hřišti Na Tarase. Důvodem
umístění je porušování veřejného pořádku v této lokalitě občany, kteří venčí psy v areálu dětského hřiště
a již po nich neuklízí a prostor vyhrazený pro děti nechávají znečištěn. Je nutné, aby byl dodržován
provozní řád , kde je psům vstup zakázán.
Zpracování záznamů z kamerového systému bude probíhat v souladu s čl.6 odst. 1 písm.F GDPR.
Výsledek hlasování:
Hlasovalo pro: 11
proti:
0
zdržel se hlasování: 0
Usnesení přijato.
17.

•
•
•

•
•

Diskuze:
V diskuzi informovala starostka občany o průběhu změny č. 1 ÚP Obříství – po kontrole
materiálů zpracovaných Ing. arch. Pokojovou (zpracovatel) pořizovatelem a zadavatelem bude
materiál připraven k veřejnému projednání.
starostka seznámila občany i zastupitele s programem Řádné valné hromady akciové společnosti
Vodárny Kladno-Mělník, as.s., konané dne 27.5.2020 v Domě kultury, nám. Sítná 3127, Kladno.
Starostka oznámila schválení žádosti o platbu Ministerstvem pro místní rozvoj v rámci projektu
CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0008360 Vybudování komunitního centra v Obříství
žádost o platbu : CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0008360/2020/001/POST
Na účet obce č. 94-2021171/0710 bylo ke dni 15.5.2020 připsána částka 2 849 999,99 Kč
Starostka informovala o předpokládaných daňových výnosech obce pro rok 2020 dle predikce
Ministerstva financí.. Na základě epidemiologické situace v ČR a s tím souvisejících omezení
ekonomických činností je možné očekávat propad v daňových příjmech pro obec.
Pan Petr Rudišar žádal zastupitelstvo obce a zástupce ZŠ Obříství o možnost „rekultivace“
fotbalové plochy v areálu Základní školy. Důvodem je zlepšení stavu terénu pro možnost
využití dětských fotbalových tréninků.

Předsedající poděkovala všem přítomným za účast a jednání ukončila v 19.40 hodin.
1) Prezenční listina

Zápis byl vyhotoven dne:
Zapisovatel:
Mgr. Jachková
Ověřovatelé:
p. Rudišar, p. Vyšín
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