Zápis
z veřejného zasedání zastupitelstva obce Malé Přítočno,
konaného dne 12. 12. 2019 v budově obecního úřadu v Malém Přítočně.
Přítomni:
K, Kříž, J. Procházka, JUDr. M. Jirák, O. Petráček, Ing. P. Jiránek, 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 VIII a IX
5. Pověření pana starosty pro schválení X. rozpočtového opatření
6. Návrh rozpočtu na rok 2020
7. Zpráva finančního a kontrolního výboru
8. Ustanovení inventurní komise
9. Výběr auditora pro přezkum činnosti obce v roce 2019
10. Čipování psů od roku 2020
11. Informace o kanalizaci
12. Různé, diskuze
Čas zahájení zasedání: 18:00
Čas ukončení zasedání: 18:30
Průběh zasedání:
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání zastupitelstva obce Malé Přítočno (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno
v 18:00 hodin starostou obce panem 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 27.11.2019 do 12.12.2019. 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 seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s informací zveřejněnou na
úřední desce. Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným zastupitelům.
Předsedající upozornil, že bude třeba upravit bod 4 a 5, protože od oznámení programu
zasedání přibylo rozpočtové opatření č. X.
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 VIII, IX a X
5. Pověření pana starosty pro schválení XI. rozpočtového opatření
6. Návrh rozpočtu na rok 2020
7. Zpráva finančního a kontrolního výboru
8. Ustanovení inventurní komise
9. Výběr auditora pro přezkum činnosti obce v roce 2019
10. Čipování psů od roku 2020
11. Informace o kanalizaci
12. Různé, diskuze
Výsledek hlasování (veřejně zdvižením ruky): 6-0-0
Usnesení č. 2 bylo schváleno
Program zasedání viz příloha č. 2
4. Kontrola usnesení - bod programu č. 3
Předsedající informoval zastupitelstvo a přítomné občany, že z usnesení zasedání
zastupitelstva konaného dne 26.09.2019 nevyplývají žádné povinnosti.
5. Rozpočtové opatření VIII, XI a X – bod programu č. 4
Ing. P. Jiránek seznámil zastupitelstvo a přítomné občany, že zastupitelstvo bere na vědomí
rozpočtová opatření a poslal mezi přítomné spoluobčany projednávané znění rozpočtového
opatření VIII, IX a X.
V případě zájmu jsou rozpočtová opatření k nahlédnutí v úředních hodinách na obecním
úřadě.
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Zastupitelstvo vzalo na vědomí rozpočtové opatření č. VIII, IX a X. ve znění, jak je uvedeno
v příloze č. 3 k tomuto zápisu.
Rozpočtové opatření VIII, IX a X, viz příloha č. 3
6. Pověření pana starosty pro schválení XI. rozpočtového opatření – bod programu č. 5
Předsedající pan Kamil Kříž seznámil přítomné s návrhem na pověření pana starosty
schválením XI. rozpočtového opatření v roce 2019 bez nutnosti seznámení zastupitelstva s
jeho zněním na nejbližším zasedání. V případě zájmu bude rozpočtové opatření k nahlédnutí
v úředních hodinách na obecním úřadě.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Malé Přítočno pověřuje starostu K. Kříže pro schválení
XI. rozpočtového opatření v roce 2019 bez nutnosti seznámení zastupitelstva s jeho zněním na
nejbližším zasedání.
Výsledek hlasování (veřejně zdvižením ruky): (pro-proti-zdržel se) 6-0-0
Usnesení č. 3 bylo schváleno
7. Návrh rozpočtu na rok 2020 – bod programu č. 6
Pan Ing. P. Jiránek seznámil přítomné s návrhem rozpočtu na rok 2020 ve znění, jak bylo
vyvěšeno na úřední desce. Zastupitelstvo bylo s tímto návrhem rozpočtu seznámeno.
Návrh rozpočtu na rok 2020 byl vyvěšen na úřední desce a na elektronické úřední desce obce
od 27.11.2019 do 12.12.2019.
Před hlasováním dal předsedající možnost zastupitelům a přítomným občanům položit otázku
na rozpočet obce na rok 2020. Žádná otázka položena nebyla.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Malé Přítočno schvaluje rozpočet na rok 2020 ve znění
návrhu rozpočtu tak, jak je obsažen v příloze č. 4 k tomuto zápisu.
Výsledek hlasování (veřejně zdvižením ruky): (pro-proti-zdržel se) 6-0-0
Usnesení č. 4 bylo schváleno
8. Zpráva finančního a kontrolního výboru – bod programu č. 7
Pan Ing. P. Jiránek informoval zastupitelstvo a přítomné občany o výsledcích přezkoumání
administrativy a účetnictví obce finančním a kontrolním výborem, které se uskutečnilo dne
21.11.2019. Závěrem sdělil, že nebyla žádná nesrovnalost.
9. Ustanovení inventurní komise – bod programu č. 8
Předsedající starosta p. K. Kříž přednesl návrh na složení inventurní komise, a to jmenovitě:
- předseda: Ondřej Petráček
- členové: Ján Halko a Vladimír Houška
Před hlasováním dal předsedající možnost zastupitelům i přítomným občanům položit otázku
ke složení inventurní komise. Žádná otázka položena nebyla.
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Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Malé Přítočno schvaluje stanovení inventurní komise a
to jmenovitě pana Ondřeje Petráčka pana Jána Halka a pana Vladimír Houšku.
Výsledek hlasování (veřejně zdvižením ruky): (pro-proti-zdržel se) 6-0-0
Usnesení č. 5 bylo schváleno
10. Výběr auditora pro přezkum činnosti obce v roce 2019 – bod programu č. 9
Předsedající pan K. Kříž seznámil přítomné s návrhem výběru společnosti pro přezkoumání
činnost obce za rok 2019. Byla vybrána společnost PKM audit, s.r.o.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Malé Přítočno schvaluje jako auditora pro přezkum
činnosti obce v roce 2019 společnost PKM audit, s.r.o.
Výsledek hlasování (veřejně zdvižením ruky): (pro-proti-zdržel se) 6-0-0
Usnesení č. 6 bylo schváleno
11. Čipování psů od roku 2020 – bod programu č. 10
Předsedající pan Kamil Křiž seznámil přítomné o povinnosti čipování psů od 1.1.2020. V roce
2020 nebude obec zajišťovat zvěrolékaře pro očkování psů v jarních měsících. Důvodem je
nutnost mít již v tu dobu psa očipovaného a předpoklad, že by psi již v tu dobu měli být i
oočkování. Zvěrolékaře obec zajistí opět v následujícím roce. Na webové stránky obce Malé
Přítočno bude zveřejněn odkaz na registr psů.
12. Informace o kanalizaci – bod programu č. 11
Pan Jiří Procházka informoval přítomné o výběrovém řízení na výběr projektanta pro územní
rozhodnutí, které proběhlo v listopadu. Bylo osloveno sedm firem, z nich podaly nabídku
čtyři firmy. Byla vybrána společnost In PROJEKT LOUNY ENGINEERING s.r.o., se kterou
byla podepsaná smlouva. Zpracovává se projektová dokumentace pro Územní rozhodnutí.
V průběhu ledna – února 2020 bude schůzka s projektantem, kde budou upřesněny
podrobnější informace a specifikace. O průběhu bude informováno na příštím veřejném
zasedání.
13. Diskuse - různé – bod programu č. 12
- Předsedající pan Kamil Kříž informoval občany o prodeji nových známek na svoz
domovního odpadu pro rok 2020. Prodej známek začne v lednu 2020. Z důvodu zdražování
společnosti AVE CZ, s.r.o. se zdražují o stejnou částku známky, a to:
- červená známka – 2.380,- Kč
- zelená známka – 1.870,- Kč
Ceny ostatních známek bez zdražení:
- žlutá známka – 1.200,- Kč
- bílá známka – 650,- bílá známka jednorázová – 70,- Kč
- Přesedající poděkoval všem, kteří se v roce 2019 jakkoliv podíleli na provozu a údržbě obce
a akcích pro spoluobčany. Poděkoval všem zastupitelům a jmenovitě pak paní Květě Nové za
vánoční výstavu a činnost kronikářky. Dále poděkoval manželům Halkovým za přípravu a
organizování akcí nejen pro děti.
- Předsedající K. Kříž informoval občany o probíhajících prořezech korun stromů v obci.
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Pan JUDr. M. Jirák vyzval pana XXXXX v souvislosti s probíhajícím prořezáváním stromů
v obci ke zpřístupnění vzrostlých stromů u silnice za účelem umožnění podrobné kontroly
jejich stavu a případného prořezání větví, aby se předešlo vzniku jakékoli újmy. Současně
informoval přítomné o tom, že dle již pravomocných rozsudků jsou XXXXX povinni zdržet
se užívání obecních pozemků a odstranit oplocení stojící na pozemcích obce. Dále informoval
občany o tom, že dovolání XXXXX bylo Nejvyšším soudem odmítnuto. Pan XXXXX uvedl,
že se k výzvě ke zpřístupnění stromů vyjádří až v lednu a to písemnou formou.
8. Závěr
Předsedající starosta p. K. Kříž popřál všem občanům krásné svátky, hodně zdraví, štěstí a
osobních i pracovních úspěchů v novém roce 2020 a ukončil zasedání zastupitelstva v 18:30
hod.
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Přílohy zápisu:
1)
2)
3)
4)

Prezenční listina zastupitelů obce
Program zasedání
Rozpočtová opatření VIII, XI a X.
Návrh rozpočtu na rok 2020

Zápis byl vyhotoven dne: 17.12.2019
Zapisovatel: Michaela Hemplová
Ověřovatelé:

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

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

Starosta:

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

Místostarosta:

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

Razítko obce:
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USNESENÍ
přijatá při zasedání zastupitelstva č. 4/2019

Zastupitelstvo obce Malé Přítočno přijalo na svém zasedání dne 12.12.2019
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: (viz strana č. 2
toto zápisu).

3. Zastupitelstvo obce Malé Přítočno pověřuje starostu K. Kříže pro schválení XI.
rozpočtového opatření v roce 2019 bez nutnosti seznámení zastupitelstva s jeho zněním na
nejbližším zasedání.

4. Zastupitelstvo obce Malé Přítočno schvaluje rozpočet na rok 2020 ve znění návrhu
rozpočtu tak, jak je obsažen v příloze č. 4 k tomuto zápisu.

5. Zastupitelstvo obce Malé Přítočno schvaluje stanovení inventurní komise a to jmenovitě
pana Ondřeje Petráčka pana Jána Halka a pana Vladimír Houšku.

6. Zastupitelstvo obce Malé Přítočno schvaluje jako auditora pro přezkum činnosti obce
v roce 2019 společnost PKM audit, s.r.o.

Ověřovatelé:

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

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

Starosta:

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

Místostarosta:

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

Razítko obce:
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