Usnesení č.1/2022
ze zasedání zastupitelstva obce Obříství, konaného 25.1.2022 od 18.00 hod.
v zasedací místnosti obecního úřadu Obříství, Svatopluka Čecha 40, Obříství
Přítomni dle prezenční listiny : Jitka Zimová, Renáta Šulcová,
Milan Šnajdr, Michaela Vohlídalová, Petr Rudišar, Jiří Holzmann,
Mgr. Milena Jachková,

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

Dana Kalašová, Miroslav Těšínský, Roman Vyšín , Drahoslav Hyka
2
p. Mgr. Jachkovou, p. Rudišara
p. Šulcovou

Zastupitelstvo obce (dále jen ZO) schvaluje kontrolu usnesení a zápisu z minulého zasedání
Hlasovalo pro: 7
proti: 0
zdržel se hlasování:
0

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

pro:
pro:
pro:

b) ověřovatele zápisu
7
proti:
0
7
proti:
0
7
proti:
0

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

3. ZO přijalo informace od Mgr. Pavla Fogla, ohledně návrhu řešení dopravní situace v obci. Zejména se
jedná o stanovení dopravního značení v části ulice Mělnická navazující na ulici Svatopluka Čecha,
v místech zúžené silnice II. třídy označené dopravní značkou se sníženou rychlostí 30.
ZO souhlasí s návrhem řešení a pověřuje Mgr. Fogla k dalšímu jednání s příslušnými orgány.
Výsledek hlasování:
Pro:
7
proti:
0
zdržel se hlasování:
0
Usnesení přijato.
4. ZO přijalo nabídku Ing. Marka Stádníka, se sídlem Lesní 355, Škvorec na projektové a inženýrské
činnosti na akci: Chodník a přechod pro chodce ulice Mělnická, Obříství – dokumentace pro vydání
společného povolení stavby v celkové výši 90 000 Kč. ZO pověřuje starostku, aby poptala alespoň
ještě jednu firmu o předložení cenové nabídky. Mgr. Fogl přislíbil vypracování zadávací dokumentace.
Pro tento návrh hlasovalo:
Pro:
7
proti:
0
zdržel se hlasování:
0
Usnesení bylo přijato.
5. ZO přijalo návrh Plánovací smlouvy , předložené Římskokatolickou farností Neratovice, jejímž
předmětem je akce: „Výstavba technické a dopravní infrastruktury pro výstavbu RD na pozemku p.č.
686/9 v lokalitě K Bažantnici. Jelikož návrh vykazuje jisté nedostatky, zastupitelstvo pověřuje
starostku úpravou Plánovací smlouvy a jejím podpisem.
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Pro tento návrh hlasovalo:
Pro:
7
proti:
Usnesení bylo přijato.

0

zdržel se hlasování:

0

6. ZO přijalo žádost Ing. Stanislava Kříže – starosty obce Újezdec o vytvoření společného školského
obvodu s Obcí Obříství – zřizovatelem Základní školy Obříství.
Výsledek hlasování:
Pro:
0
proti:
7
zdržel se hlasování: 0
Usnesení nebylo přijato. Důvodem je již nyní velká naplněnost ZŠ a ředitelka nedoporučuje uzavírání
smluv s další obcí.
7. ZO schvaluje počet stálých zaměstnanců Obecního úřadu Obříství na rok 2022 v počtu 6 + 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:
Pro:
7
proti:
0
zdržel se hlasování: 0
Usnesení přijato.
8. ZO v souladu s § 84, odst. 2, písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů
deleguje starostku paní Jitku Zimovou, r.č. ………., trvale bytem K Lamberku 30, 277 42 Obříství a
její náhradníky Libora Lesáka, r.č. , bytem Hůrka 1032, 278 01 Kralupy nad Vltavou a Martina
Kupku , r.č.
, bytem Jana Pavelky 660, 250 65 Líbeznice k zastupování na všech mimořádných a
řádných valných hromadách společnosti Vodárny Kladno-Mělník, a.s. IČO 4635691, se sídlem
v Kladně, U Vodojemu 3085, které se budou konat v roce 2022.
Zástupce je oprávněn činit veškeré právní úkony, k nimž je oprávněna obec jako akcionář Vodárny
Kladno-Mělník, a.s., zejména účastnit se valné hromady, hlasovat na ni v souladu se schváleným
hlasovacím řádem valné hromady, požadovat a dostat na ni vysvětlení záležitostí týkajících se
společnosti, které jsou předmětem jednání valné hromady, podávat návrhy a protinávrhy
k projednávaným bodům programu.
Výsledek hlasování:
Pro:
7
Usnesení přijato.

proti:

0

zdržel se hlasování:

0

9. ZO přijalo informace o skutečných nákladech Obce Obříství za rok 2021 za odpadové hospodářství.
Příjmy : 1 122,152 Kč
Výdaje : 2 082 749,29 Kč
Rozdíl ve výši 960 597,29 Kč dotovala Obec Obříství
10. ZO přijalo informace od místostarostky paní Renáty Šulcové, ohledně konání obecního plesu.
V případě, že se uvolní protiepidemické opatření, ples se bude konat 19.3.2022.
ZO je předložena nabídka Kláry Kolomazníkové na moderování plesu za částku 15 000 Kč.
Výsledek hlasování:
Hlasovalo pro: 0
proti: 6
zdržel se hlasování: 1 (Zimová)
Usnesení nebylo přijato:
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11. ZO vzalo na vědomí rozpočtové opatření č. 15 k 20.12.2021, které bylo schváleno starostkou Obce.
výdaje
Text

Zmena
15 000,00
-15 000,00
3 000,00
-3 000,00

silnice
ost.záležitosti poz.komunikací
vedení účtů, poplatek za terminál
pojištění obce

UR
5 018 150,00
191 000,00
18 000,00
119 000,00

Schvaluje: starosta obce

12. ZO opětovně přijalo a projednalo nabídku VKM k prodeji vlastních akcií společnosti VKM.
Pro návrh hlasovalo:
Výsledek hlasování:
Pro:
0
proti: 7
zdržel se hlasování:
0
Usnesení nebylo přijato.
13. ZO přijalo nabídku obchodní společnosti KČT Trasa spol. s r.o. , ohledně dodání velké turistické mapy
a skládacích map. ZO navrhuje zakoupení velké 1 kusu velké turistické mapy.
Výsledek hlasování:
Pro:
7
proti:
0
zdržel se hlasování:
0
Usnesení bylo přijato.
14. ZO přijalo žádost Spolu Lungta o zapojení se k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“.
Pro vyvěšení vlaky a pro podporu hlasovalo:
Pro:
6
proti:
0
zdržel se hlasování: 1 (Jachková)
15. ZO projednalo návrh Jana Kosa, zastupujícího společnost s r.o. Alterm na rekonstrukci kotelny
s tepelným čerpadlem a na přidání vrtu pro tepelné čerpadlo. ZO pověřuje starostku obce k jednání
s dalším nezávislým energetickým projektantem na vypracování posudku a doporučení v souvislosti
s posílením vytápění v objektu č.p. 18.
Pro tento návrh hlasovalo:
hlasovalo pro: 7
proti: 0
zdržel se hlasování: 0
16. ZO přijalo žádost společnosti Kompakt o poskytnutí finančního příspěvku formou odkupu reklamní
plochy na vozidle Dacia Lodgy pro sociální ústav Rybka Neratovice v rámci projektu sociálního
vozidla ve výši 20 000 Kč. ZO souhlasí s poskytnutím finančního příspěvku ve výši 20 000 Kč a
s navýšením rozpočtu ve výdajích o tuto částku.
Pro tento návrh hlasovalo:
Pro:
7
proti:
0
zdržel se hlasování: 0
Usnesení bylo přijato.
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17. ZO schvaluje rozpočtové opatření č.1 k 25.1.2022
Text
reklama na sociálním vozidle

Zmena
20 000,00
20 000,00

financování
Text
financování

Hlasovalo pro:

UR
20 000,00

Zmena
UR
20 000,00 -1 640 620,00

7

Zdržel se hlasování:

proti: 0

0

18. Diskuze: do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Starostka poděkovala všem zúčastněným za účast a jednání ve 20:30 hodin ukončila.
Zápis a Usnesení vyhotoveno dne: 26.1.2022
Zapisovatel:
Renáta Šulcová
Ověřovatelé zápisu a Usnesení: Mgr. Jachková a p. Rudišar
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Jitka
Zimová

Digitálně podepsal
Jitka Zimová
Datum: 2022.01.26
17:49:49 +01'00'

