Zápis
z veřejného zasedání zastupitelstva obce Malé Přítočno,
konaného dne 10. 12. 2020 v budově obecního úřadu v Malém Přítočně.
Přítomni:
K. Kříž, J. Procházka, JUDr. M. Jirák, Ing. P. Jiránek, O. Petráček, P. Petráček
Omluveni: J. Halko
Ověřovatelé zápisu: JUDr. M. Jirák, Ing. P. Jiránek
Zapisovatel: M. Hemplová
Program zasedání:
1. Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele
2. Schválení programu
3. Kontrola usnesení
4. Rozpočtové opatření č. VII. a č. VIII
5. Zpráva finančního a kontrolního výboru
6. Přeschválení změny č. 1 Územního plánu Malé Přítočno
7. Výběr auditora pro přezkum činnosti obce v roce 2020
8. Různé, diskuze
Čas zahájení zasedání: 18:00
Čas ukončení zasedání: 18:20
Průběh zasedání:
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání zastupitelstva obce Malé Přítočno (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno
v 18:00 hodin starostou obce Kamilem Křížem. (dále jako „předsedající“).
Předsedající schůze konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno a informace podle § 93 odst.
1 zákona o obcích byla na úřední desce obecního úřadu Malé Přítočno zveřejněna v souladu
se zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to od 03.12.2020 do 10.12.2020. Viz (příloha č. 2)
Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“.
Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha č. 1)
konstatoval, že je přítomno 6 členů zastupitelstva (z celkového počtu 7 členů zastupitelstva),
takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).
2. Určení ověřovatelů a zapisovatele - bod programu č.1
Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu JUDr. M. Jiráka a Ing. P. Jiránka a zapisovatele
Michaelu Hemplovou. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Předsedající dal hlasovat o ověřovatelích zápisu a zapisovateli.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Malé Přítočno určuje ověřovateli zápisu JUDr. M.
Jiráka a Ing. P. Jiránka a zapisovatele Michaelu Hemplovou.

Výsledek hlasování (veřejně zdvižením ruky): (pro-proti-zdržel se) 6-0-0
Usnesení č. 1 bylo schváleno
3. Schválení programu - bod programu č.2:
Předsedající K. Kříž seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s informací
zveřejněnou na úřední desce.
Předsedající dal hlasovat o návrhu programu.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Malé Přítočno schvaluje následující program zasedání:
Program zasedání:
1. Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele
2. Schválení programu
3. Kontrola usnesení
4. Rozpočtové opatření č. VII. a č. VIII
5. Zpráva finančního a kontrolního výboru
6. Přeschválení změny č. 1 Územního plánu Malé Přítočno
7. Výběr auditora pro přezkum činnosti obce v roce 2020
8. Různé, diskuze
Výsledek hlasování (veřejně zdvižením ruky): (pro-proti-zdržel se) 6-0-0
Usnesení č. 2 bylo schváleno
Program zasedání viz příloha č. 2
4. Kontrola usnesení - bod programu č. 3
Předsedající K. Kříž přečetl usnesení z minulého zasedání zastupitelstva konaného dne 16. 09.
2020. Z usnesení nevyplývají žádné povinnosti.
5. Rozpočtové opatření č. VII a č. VIII – bod programu č. 4
Pan Ing. Pavel Jiránek seznámil zastupitelstvo a přítomné občany s rozpočtovými opatřeními,
konkrétně s rozpočtovým opatřením č. VII a č. VIII.
V případě zájmu jsou rozpočtová opatření k nahlédnutí v úředních hodinách na obecním
úřadě.
Zastupitelstvo vzalo na vědomí rozpočtová opatření č. VII. a č. VIII. ve znění, jak jsou
obsažena v příloze č. 3 k tomuto zápisu.
Rozpočtová opatření č. VII a č. VIII, viz příloha č. 3.
6. Zpráva finančního a kontrolního výboru – bod programu č. 5
Pan Ing. Pavel Jiránek informoval zastupitelstvo a přítomné občany o výsledcích
přezkoumání administrativy a účetnictví obce finančním a kontrolním výborem, které se
uskutečnilo 09.12.2020. Závěrem sdělil, že nebyla žádná nesrovnalost.
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7. Přeschválení změny č. 1 Územního plánu Malé Přítočno – bod programu č. 6:
Místostarosta J. Procházka seznámil přítomné s důvody pro nutnou revokaci změny č. 1
Územního plánu Malé Přítočno.
Místostarosta vysvětlil, že je třeba revokovat původní usnesení č. 3 přijaté při zasedání
zastupitelstva č. 2/2020 ze dne 16.09.2020. Důvodem revokace jsou formální chyby
v grafické části dokumentace, kterých se dopustila projektantka.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Malé Přítočno revokuje své usnesení č. 3 přijaté při
zasedání zastupitelstva obce Malé Přítočno č. 2/2020 dne 16.9.2020 týkající se vydání změny
č. 1 Územního plánu Malé Přítočno. Důvodem nutnosti revokace je, že ve výtisku
dokumentace změny č. 1 územního plánu k vydání udělala projektantka několik formálních
chyb v grafické části. Tzn. dokumentace byla projednána v souladu se stavebním zákonem,
ale aby byl proces zcela v pořádku, je nutné, aby zastupitelstvo obce schválilo řešení, které
bylo opravdu projednáno.
Výsledek hlasování (veřejně zdvižením ruky): (pro-proti-zdržel se) 6-0-0
Usnesení č. 3 bylo schváleno
Předsedající sdělil, že v důsledku revokace (zrušení) shora uvedeného usnesení je třeba znovu
hlasovat o změně č. 1 Územního plánu
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Malé Přítočno:
ověřilo soulad dokumentace změny č. 1 Územního plánu Malé Přítočno s podmínkami podle
ustanovení § 54 odst. 2) zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, ve
znění pozdějších předpisů (stavební zákon),
vydává změnu č. 1 Územní plán Malé Přítočno formou opatření obecné povahy obce
č.1/2020 Malé Přítočno, a to v souladu s ustanovením § 6 odst. 5. Písm. c) a § 54 odst. 2)
stavebního zákona,
schvaluje návrh rozhodnutí o podaných námitkách dle předloženého návrhu v
odůvodnění změny č. 1 územního plánu (rozhoduje o námitkách),
souhlasí s řešením podaných připomínek dle předloženého návrhu v odůvodnění změny č.
1 územního plánu,
ukládá starostovi obce následně oznámit vydání změn č. 1 Územního plánu Malé Přítočno a
doručení úplného znění Územního plánu Malé Přítočno po vydání změny územního plánu č. 1
veřejnou vyhláškou podle § 25 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších
předpisů.
Výsledek hlasování (veřejně zdvižením ruky): (pro-proti-zdržel se) 6-0-0
Usnesení č. 4 bylo schváleno
8. Výběr auditora pro přezkum činnosti obce v roce 2020 – bod programu č. 7
Předsedající pan K. Kříž seznámil přítomné s výběrem společnosti pro přezkoumání činnosti
obce za rok 2020. Byla vybrána společnost PKM audit, s.r.o.
9. Různé, diskuze – bod programu č. 8
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Předsedající K. Kříž informoval přítomné o nových webových stránkách obce Malé
Přítočno a mobilní aplikaci, které budou v provozu od ledna 2021
Předsedající K. Kříž informoval přítomné o znovuotevření obecního úřadu od
4.1.2021, úřední hodiny pondělí od 9 do 11 hodin a středa od 18 do 20 hodin
Předsedající K. Kříž informoval přítomné o zahájení prodeje známek na popelnice od
ledna 2021
Předsedající K. Kříž informoval přítomné o zdražení vodného od 1.1. 2021 o 1,60 Kč
Předsedající K. Kříž informoval přítomné o zrušených schůzkách s projektanty
společnosti In PROJEKT LOUNY ENGINEERING a plánovaném rozesílání
jednotlivých dopisů občanům ohledně kanalizace v obci
Předsedající K. Kříž popřál všem krásné svátky, hodně zdraví, štěstí a osobních i
pracovních úspěchů v novém roce 2021.
Paní XXXXX se dotázala ohledně změny č. 1 Územního plánu – přítomní zastupitelé
vysvětlili podrobnosti související se změnou č. 1 Územního plánu

14. Závěr
Předsedající K. Kříž ukončil zasedání zastupitelstva v 18:20 hod.
Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina zastupitelů obce
2) Program zasedání
3) Rozpočtové opatření č. VII a č. VIII
Zápis byl vyhotoven dne: 14.12.2020
Zapisovatel: Michaela Hemplová
Ověřovatelé:

.............................................. dne ...........................................
.............................................. dne ...........................................

Místostarosta:

.............................................. dne ...........................................

Razítko obce:
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USNESENÍ
přijatá při zasedání zastupitelstva č. 3/2020

Zastupitelstvo obce Malé Přítočno přijalo na svém zasedání dne 10.12.2020
tato usnesení:

1. Zastupitelstvo obce Malé Přítočno určuje ověřovateli zápisu JUDr. M. Jiráka a Ing. P.
Jiránka a zapisovatele M. Hemplovou.
2. Zastupitelstvo obce Malé Přítočno schvaluje následující program zasedání:
Program zasedání:
1. Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele
2. Schválení programu
3. Kontrola usnesení
4. Rozpočtové opatření č. VII. a č. VIII
5. Zpráva finančního a kontrolního výboru
6. Přeschválení změny č. 1 Územního plánu Malé Přítočno
7. Výběr auditora pro přezkum činnosti obce v roce 2020
8. Různé, diskuze
3. Zastupitelstvo obce Malé Přítočno revokuje své usnesení č. 3 přijaté při zasedání
zastupitelstva obce Malé Přítočno č. 2/2020 dne 16.9.2020 týkající se vydání změny č. 1
Územního plánu Malé Přítočno. Důvodem nutnosti revokace je, že ve výtisku
dokumentace změny č. 1 územního plánu k vydání udělala projektantka několik
formálních chyb v grafické části. Tzn. Dokumentace byla projednána v souladu se
stavebním zákonem, ale aby byl proces zcela v pořádku, je nutné, aby zastupitelstvo
obce schválilo řešení, které bylo opravdu projednáno.
4. Zastupitelstvo obce Malé Přítočno:
ověřilo soulad dokumentace změny č. 1 Územního plánu Malé Přítočno s podmínkami
podle ustanovení § 54 odst. 2) zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním
řádu, ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon),
vydává změnu č. 1 Územní plán Malé Přítočno formou opatření obecné povahy obce
č.1/2020 Malé Přítočno, a to v souladu s ustanovením § 6 odst. 5. Písm. c) a § 54 odst. 2)
stavebního zákona,
schvaluje návrh rozhodnutí o podaných námitkách dle předloženého návrhu v
odůvodnění změny č. 1 územního plánu (rozhoduje o námitkách),
souhlasí s řešením podaných připomínek dle předloženého návrhu v odůvodnění
změny č. 1 územního plánu,
ukládá starostovi obce následně oznámit vydání změn č. 1 Územního plánu Malé
Přítočno a doručení úplného znění Územního plánu Malé Přítočno po vydání změny
územního plánu č. 1 veřejnou vyhláškou podle § 25 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád,
ve znění pozdějších předpisů.
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Ověřovatelé:

.............................................. dne ...........................................
.............................................. dne ...........................................

Místostarosta:

.............................................. dne ...........................................

Razítko obce:
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