Usnesení č.7/2020
ze zasedání zastupitelstva obce Obříství, konaného 3.11.2020 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, Jiří Holzmann,
Drahoslav Hyka, Renáta Šulcová, Dana Kalašová (od bodu č.16
nehlasovala – s omluvou jednání opustila) Milan Šnajdr

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

Roman Vyšín

1.

p. Šnajdra a p. Rudišara
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 přijalo informace o poskytnutí dotace ve výši 450 000,00 Kč od HZS ČR pro pořízení dopravního
automobilu pro SDH Obříství. Na základě tohoto souhlasu bude připravena technická specifikace
Dopravního automobilu, která podléhá schválení HZS. Následně bude podána žádost u Středočeského
kraje na částku 300 000,00 Kč. Ostatní náklady cca ve výši 750 000,00 Kč budou hrazeny z prostředků
obce Obříství. Tento záměr byl schválen zastupitelstvem obce dne 21.4.2020 v Usnesení 2/2020.
4. ZO souhlasí s přijetím finančního daru ve výši 50 000,00 Kč od Spolany Neratovice, jehož předmětem je
rozšíření venkovního fittnes o dětské prvky. Jmenovitě o provazovou pyramidu . Zastupitelé navrhuji,
aby do rozpočtu roku 2021 byla vložena položka týkající se dopadové plochy.
Pro přijetí daru hlasovalo:
Pro:
10
proti:
0
zdržel se hlasování: 0
Usnesení bylo přijato.
5.

ZO souhlasí s uzavřením Smlouvy o dílo č. 61/SML/2020 uzavřenou mezi firmou Lucida s.r.o.,
projekce a inženýring, Praha 4 a obcí Obříství, jejímž předmětem je vypracování projektové
dokumentace pro stavební povolení na opravu místní komunikace K Lamberku v délce 120m za
dohodnutou cenu ve výši 99.825,00 Kč vč. DPH. Z čehož cena za hydrologický průzkum pro odvodnění
vsakováním činí 13.000,00 Kč , 8.500,00 Kč za geodetické zaměření , 15.000,00 Kč pro projekt pro
společné stavební povolení , 22.000,00 Kč za projekt pro výběr zhotovitele v úrovni k provedení
stavby,6.000,00 Kč za výkazy výměr pro výběr zhotovitele a rozpočet , 18.000,00 Kč za inženýring a
zajištění stavebního povolení a 21% DPH.
Pro tento návrh:
Hlasovalo pro: 10
proti:
0
zdržel se hlasování:
0
Usnesení bylo přijato.
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6. ZO souhlasí s uzavřením Smlouvy o dílo č. 62/SML/2020 s firmou Lucida s.r.o. , jejímž předmětem je
zpracování projektové a inženýrské přípravy záměru „Oprava místní komunikace Spojovací“ za
dohodnutou cenu . Záměr zahrnuje cca 420 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 činí 220,825,00 Kč vč. DPH . Z čehož je hydrologický průzkum pro
odvodnění a vsakování 18 000,00 Kč, geodetické zaměření 22 500,00 Kč, studie stavby 12 000,00 Kč,
projekt pro společné SP a ÚR 45 000,00 Kč, projekt pro výběr zhotovitele v úrovni k provedení stavby
55 000,00 Kč, výkazy výměr pro výběr zhotovitele a rozpočet 8 000,00 Kč, inženýring a zajištění
stavebního povolení 22 000,00 Kč a 21 % DPH.
Výsledek hlasování:
Hlasovalo pro:
10
proti:
0
zdržel se hlasování: 0
Usnesení bylo přijato.
7. ZO schválilo uzavření Smlouvy o dílo č. 63/SML/2020 mezi smluvními stranami Obec Obříství a PhDr.
Jana Staňková, Knapovec 122, jejímž předmětem je administrace projektu „Vybudování komunitního
centra v Obříství“ podpořeného v rámci výzvy č. 39 Integrovaného regionálního operačního programu
(IROP), registrační číslo projektu CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_052/0002443 v rozsahu uvedeném ve Smlouvě.
Dohodnutá cena činí 150 000,00 Kč.
Výsledek hlasování:
Hlasovalo pro:
8
proti: 1 (p.Šnajdr)
zdržel se hlasování: 1 (p. Hyka)
Usnesení bylo přijato.
8. ZO schválilo Smlouvu o zřízení služebnosti mezi Obcí Obříství a CETIN a.s., IČ 04084063, jejímž
předmětem je umístění a provozování Komunikačního vedení a zařízení v rozsahu geometrického plánu
č. 112-72/2020 ze dne 24.6.2020. Číslo SAP: 16010-048455, název akce: RVDSL 1905_A_S_OBRI26OBRI1HR_MET, ev.č. 64/SML/2020. CETINem bude uhrazena za služebnost náhrada ve výši 3.000,00
Kč + 21% DPH.
Výsledek hlasování:
Hlasovalo pro:
10
proti: 0
zdržel se hlasování: 0
Usnesení bylo přijato.
9. ZO schválilo žádost p. Marka Hyky a Michala Bílého, jejímž předmětem je provozování vodního
lyžování na toku Labe v obci Obříství v úseku od starého jezu po „špičku“.
V případě souhlasu Státní plavební správy , bude dle žádosti výše jmenovaným pronajat část pozemku
p.č. 909/6 v k.ú. Kly o výměře cca 200m2.
Výsledek hlasování :
Hlasovalo pro:
9
proti: 0
zdržel se hlasování: 1 (Zimová)
Usnesení bylo přijato za předpokladu, že pronájem bude poskytnut na zkušební dobu 1 roku.
10. 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.
Z důvodu nouzového stavu v souvislosti s epidemií viru SARS CoV-2 je akce zrušena a přesunuta do
jarních měsíců 2021,
11. ZO schválilo výroční zprávu Základní školy Obříství, okres Mělník za školní rok 2019/2020.
Výsledek hlasování :
Hlasovalo pro: 10
proti:
0
zdržel se hlasování: 0
Usnesení přijato.
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12. ZO schválilo cenovou nabídku Ing. Michaela Plachého – autorizovaného inženýra pro techniku prostředí
staveb ve výši 15.000,00 Kč za zpracování Akustické studie - projektových prací na měření doby
dozvuku s dodáním autorizované technické zprávy a projektového rozpočtu v prostorách sálu
Komunitního centra.
Výsledek hlasování:
Hlasovalo pro: 10
proti:
0
zdržel se hlasování: 0
Usnesení přijato.
13. ZO přijalo žádost o finanční podporu od Diakonie Broumov, jejímž předmětem je podpora na
financování PHM a provozních nákladů na nákladní automobily a k zajištění vývozu kontejnerů a
odvozu sbírek. Starostka navrhuje částku 4000,00 Kč.
Výsledek hlasování:
Pro:
10
proti:
0
zdržel se hlasování: 0
Usnesení přijato.
14. ZO schválilo požadavek paní Terezy Košíčkové na dlouhodobý pronájem prostor v Komunitním centru,
jejímž předmětem bude práce s dětmi a jejich rodiči. Jedná se o kreativní a pohybové programy pro děti
1-5 let.
Výsledek hlasování:
Hlasovalo pro:
10
proti:
0
zdržel se hlasování: 0
Usnesení přijato.
15. ZO přijalo informace starostky o zahájení výstavby Vodovodní shybky pod řekou Labe v katastru obce
Obříství. Investor VKM Kladno Mělník. Přípravné práce jsou již zahájeny. Odhad ukončení akce je
červen/2021.
16. ZO přijalo Nabídku pečovatelských služeb a výši úhrady platnou od 1.12.2020 od Charity Neratovice
17. ZO přijalo informace starostky o ukončení staveb + skutečně uhrazených nákladech na akce:
• Rekonstrukce kotelny ZŠ Obříství – 1 196 347,86 Kč vč. DPH. (úspora 47 802,00 Kč)
• Vybudování samostatné kotelny v MŠ Obříství - 476 525,00 Kč vč. DPH
18. ZO vzalo na vědomí nabídku společnosti Euronet na pronájem bankomatu.
19. ZO se dohodlo na pracovním jednání ohledně přípravy Rozpočtu obce Obříství na rok 2021, které se
bude konat dne 18.11.2020.
20. ZO vzalo na vědomí rozpočtové opatření č. 11 k 9.9.2020 a č.12 k 19.10.2020 schvalované starostkou
obce.
Rozpočtové opatření č.11
9.9.2020
příjmy
Text
dotace volby

Zmena
31 000,00
31 000,00
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UR
31 000,00

výdaje
Text
volby-odměny
volby-poštovné
volby-materiál
volby-ochranné pomůcky
volby-občerstvení

Zmena
24 105,00
1 000,00
2 671,00
2 180,00
1 044,00
31 000,00

Rozpočtové opatření č.12

19.10.2020

výdaje
Text
komunální služby - OON
zájmová činnost v kultuře - KC - mzdy
pojištění funkčně nespecifikované
zájmová činnost v kultuře - KC - pojištění

Zmena
-90 000,00
90 000,00
-18 000,00
18 000,00

UR
24 105,00
1 000,00
2 671,00
2 180,00
1 044,00

UR
342 000,00
886 500,00
122 000,00
904 500,00

0,00

23. ZO schválilo rozpočtové opatření č. 13 k 3.11.2020
příjmy
Text
DPH

Zmena
500 000,00

UR
9 500 000,00

500 000,00
výdaje
Text
SPOZ
KC-Staňková
KC-projekt akustika

Zmena
20 000,00
150 000,00
15 000,00

UR
40 000,00
1 069 500,00

185 000,00
financování
Text
financování

Výsledek hlasování:
Hlasovalo pro: 8
Usnesení přijato.

Zmena
-315 000,00

proti: 1 (p. Šnajdr)

UR
-5 279 770,11

zdržel se hlasování: 1 (p. Hyka)
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24. Žádost firmy Obnova Polabí, z.ú., se sídlem Semilkovická 8, Obříství, IČ 08404470 ohledně
pronájmu vodní plochy - koryta Černávky za účelem revitalizace vodní prvků z programu MŽP.
Výsledek Usnesení:
Zastupitelstvo doporučuje pozvat zástupce firmy p. Picka na společné jednání, kde budou probrány
další dotazy .
25. ZO schválilo podání žádosti na MMR v rámci podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova pro
dotační titul 117D8210B , jejímž předmětem je „Rekonstrukce tenisového kurtu“ v areálu Základní
školy Obříství a který bude mít multifunkční využití. Cena dle PD vypracované Ladislavem Bacilem
– autorizovaného stavitele pro pozemní stavby je vyčíslena na částku 3 434 765 Kč vč. DPH.
Výsledek Usnesení:
Hlasovalo pro: 8
Usnesení přijato.
26.

proti:

zdržel se hlasování: 2 (p. Kalašová, p. Hyka)

0

ZO přijalo informace o
• Změně odpadového hospodářství pro rok 2021 (ZO požaduje změnu odpadového hospodářství,
které by vedlo k většímu třídění odpadu a tudíž k případnému snížení komunálního odpadu)
• Převodu finančních prostředků v rámci rozpočtu MŠ Obříství
• Informace o jednání se zástupci Spolany, MěÚ Neratovice ,obcí Libiš a Tišice ohledně špatné
informovanosti v souvislosti s vyhlašováním chemického poplachu
27. Diskuze
• V diskuzi doporučuje p. Šál, aby byli vždy přizváni na jednání občané, či subjekty, kteří vznášejí
jakoukoliv žádost vůči zastupitelstvu obce
• Usnesení a závěr

Starostka poděkovala zúčastněným za účast a jednání v 19.45 hodin ukončila.
Zápis byl vyhotoven dne: 4.11.2020
Zapisovatel:
p. Renáta Šulcová
Ověřovatelé:
p. Šnajdr, p. Rudišar
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