Zápis
z veřejného zasedání zastupitelstva obce Malé Přítočno,
konaného dne 16. 09. 2020 v budově obecního úřadu v Malém Přítočně.
Přítomni:
J. Procházka, JUDr. M. Jirák, O. Petráček, P. Petráček
Omluveni: K. Kříž, P. Jiránek, J. Halko
Ověřovatelé zápisu: JUDr. M. Jirák, O. Petráček
Zapisovatel: M. Hemplová
Program zasedání:
1. Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele
2. Schválení programu
3. Kontrola usnesení
4. Návrh změny č. 1 Územního plánu Malé Přítočno (schválení usnesení)
5. Rozpočtové opatření č. IV, č. V a č. VI
6. 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 místostarostou obce Jiřím Procházkou. (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 09.09.2020 do 16.09.2020. 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 jsou přítomni 4 členové 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 O. Petráčka 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 O. Petráčka a zapisovatele Michaelu Hemplovou.
Výsledek hlasování (veřejně zdvižením ruky): (pro-proti-zdržel se) 4-0-0
Usnesení č. 1 bylo schváleno

3. Schválení programu - bod programu č.2:
Předsedající J. Procházka seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s informací
zveřejněnou na úřední desce.
Předsedající J. Procházka navrhuje změnu programu zasedání (vložení bodu do programu
zasedání), a to založení a vstup do Dobrovolného svazku obcí Kladensko (dále jen DSO
Kladensko). Seznámil přítomné s hlavními cíli DSO.
Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným zastupitelům.
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. Návrh změny č. 1 Územního plánu Malé Přítočno (schválení usnesení)
5. Založení a vstup do Dobrovolného svazku obcí Kladensko
6. Rozpočtové opatření č. IV, č. V a č. VI
7. Různé, diskuze
Výsledek hlasování (veřejně zdvižením ruky): (pro-proti-zdržel se) 4-0-0
Usnesení č. 2 bylo schváleno
Program zasedání viz příloha č. 2
4. Kontrola usnesení - bod programu č. 3
Předsedající J. Procházka přečetl usnesení z minulého zasedání zastupitelstva konaného dne
24. 06. 2020. Z usnesení vyplývá úkol objednání opravy pomníku padlým ve světové válce.
Oprava pomníku již probíhá, a to firmou Mikeš Kamenictví s.r.o.
5. Návrh změny č. 1 Územního plánu Malé Přítočno (schválení usnesení) – bod
programu č. 4:
Předsedající J. Procházka seznámil občany s návrhem změny č. 1 Územního plánu Malé
Přítočno. Vysvětlil, čeho že změna územního plánu se týká požadavků ŘSD v souvislosti
s přípravou silničního obchvatu, a shrnul průběh přípravy změny územního plánu.
Předsedající následně navrhl přijetí usnesení.
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),

2

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) 4-0-0
Usnesení č. 3 bylo schváleno
Návrh změny č. 1 Územního plánu Malé Přítočno viz příloha č. 3.
6. Založení a vstup do Dobrovolného svazku obcí Kladensko - bod programu č. 5
JUDr. Jirák uvedl, že dle návrhu stanov má být činnost DSO zaměřena zejména na spolupráci
obcí při rozvíjení činností týkajících se:
 Správy shromažďování a odstraňování komunálních odpadů v zájmovém území,
 Ochrany životního prostředí a čistění odpadních vod,
 Zajištění dopravní obslužnosti,
 Dopravních staveb v zájmovém území
 Společných nákupů energií,
 Společného zajištění telekomunikačních služeb,
 Nákupu služeb.
Předpokládá se, že zakladateli bude 17 obcí včetně statutárního města Kladno. Jednorázový
vstupní příspěvek pro obec Malé Přítočno je 5.000,- Kč, roční příspěvek je ve výši 5 Kč na
obyvatele.
Předsedající navrhl přijetí usnesení.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Malé Přítočno
schvaluje založení Dobrovolného svazku obcí Kladensko a vstup obce Malé Přítočno do
tohoto svazku,
schvaluje návrh stanov Dobrovolného svazku obcí Kladensko ve znění obsaženém v příloze č.
4 tohoto zápisu a
schvaluje uzavření smlouvy o založení Dobrovolného svazku obcí Kladensko ve znění
obsaženém v příloze č. 5 tohoto zápisu
Výsledek hlasování (veřejně zdvižením ruky): (pro-proti-zdržel se) 4-0-0
Usnesení č. 4 bylo schváleno.
7. Rozpočtová opatření IV., V. a VI. – bod programu č. 6
JUDr. M. Jirák seznámil zastupitelstvo a přítomné občany s rozpočtovými opatřeními,
konkrétně s rozpočtovým opatřením č.IV., č.V. a č.VI.
3

V případě zájmu jsou rozpočtová opatření k nahlédnutí v úředních hodinách na obecním
úřadě.
Zastupitelstvo vzalo na vědomí rozpočtové opatření č.IV., č.V. ve znění, jak jsou obsažena
v příloze č. 6 k tomuto zápisu.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Malé Přítočno schvaluje rozpočtové opatření č. VI. bez
výhrad, jak je obsaženo v příloze č. 6 k tomuto zápisu.
Výsledek hlasování (veřejně zdvižením ruky): (pro-proti-zdržel se) 4-0-0
Usnesení č. 5 bylo schváleno.
Rozpočtové opatření č. IV., č.V. a č.VI. viz příloha č. 6
7. Různé, diskuze – bod programu č. 6
-

Předsedající J. Procházka informoval občany o předběžně domluveném termínu
schůzky ohledně kanalizace v obci s projektantem In PROJEKT LOUNY
ENGINEERING s.r.o. na 10.10.2020 – přesný termín s časem bude včas upřesněn
Předsedající J. Procházka informoval občany, že v měsících říjen – listopad proběhne
menší rekonstrukce obecního úřadu. S tím bude souviset omezení provozu obecního
úřadu
Pan XXXXX dal podnět na rekonstrukci kapličky v obci Malé Přítočno
Pan XXXXX se dotázal na zájem občanů obce Malé Přítočno ohledně kanalizace
v obci – předsedající J. Procházka informoval, že většina občanů obce má zájem
Pan XXXXX se dotázal ohledně skládky, co by se měla dělat za Malým Přítočnem
poblíž větrolamu – předsedající J. Procházka sdělil, že informace o skládce se
objevila, ale nejsou známy žádné bližší detaily, ani ještě nepřišla žádná oficiální
informace na úřad

14. Závěr
Předsedající J. Procházka ukončil zasedání zastupitelstva v 18:20 hod.
Přílohy zápisu:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Prezenční listina zastupitelů obce
Program zasedání
Návrh změny č. 1 Územního plánu Malé Přítočno (schválení usnesení)
Návrh stanov Dobrovolného svazku obcí Kladensko (schválení usnesení)
Návrh smlouvy o založení Dobrovolného svazku obcí Kladensko (schválení usnesení)
Rozpočtová opatření č.IV, č.V. a č.VI.

Zápis byl vyhotoven dne: 17.09.2020
Zapisovatel: Michaela Hemplová
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Ověřovatelé:

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

Místostarosta:

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

Razítko obce:
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USNESENÍ
přijatá při zasedání zastupitelstva č. 2/2020

Zastupitelstvo obce Malé Přítočno přijalo na svém zasedání dne 16.09.2020
tato usnesení:

1. Zastupitelstvo obce Malé Přítočno určuje ověřovateli zápisu JUDr. M. Jiráka a O.
Petráčka 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. Návrh změny č. 1 Územního plánu Malé Přítočno (schválení usnesení)
5. Založení a vstup do Dobrovolného svazku obcí Kladensko
6. Rozpočtové opatření č. IV, č. V a č. VI
7. Různé, diskuze
3. 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.
4. Zastupitelstvo obce Malé Přítočno
schvaluje založení Dobrovolného svazku obcí Kladensko a vstup obce Malé Přítočno do
tohoto svazku,
schvaluje návrh stanov Dobrovolného svazku obcí Kladensko ve znění obsaženém
v příloze č. 4 tohoto zápisu a
schvaluje uzavření smlouvy o založení Dobrovolného svazku obcí Kladensko ve znění
obsaženém v příloze č. 5 tohoto zápisu.
5. Zastupitelstvo obce Malé Přítočno schvaluje Rozpočtové opatření č. VI bez výhrad, jak
je obsaženo v příloze č. 6 k tomuto zápisu.
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Ověřovatelé:

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

Místostarosta:

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

Razítko obce:
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