Zápis
z veřejného zasedání zastupitelstva obce Malé Přítočno,
konaného dne 19.12.2018 v budově obecního úřadu v Malém Přítočně.
Přítomni:
L. Kříž, J. Procházka, JUDr. M. Jirák, O. Petráček, Ing. P. Jiránek, P. Petráček, J. Halko
Omluveni: Ověřovatelé zápisu: JUDr. M. Jirák, Ing. P. Jiránek
Zapisovatel: R. Šedá
Program zasedání:
1. Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele
2. Schválení programu
3. Kontrola usnesení
4. VII., VIII. a IX. rozpočtové opatření
5. Pověření pana starosty pro schválení X. rozpočtového opatření
6. Schválení odměn zastupitelů od 1.1.2019
7. Návrh rozpočtu na rok 2019
8. Zpráva finančního a kontrolního výboru
9. Informace o vybudování osvětlení přechodů
10. Souhlas zastupitelstva s poskytováním právních služeb obci JUDr. Miroslavem
Jirákem
11. Různé, diskuze
Čas zahájení zasedání: 18:00
Čas ukončení zasedání: 18:35
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 5.12.2018 do 19.12.2018. 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 7 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
Radku Šedou. 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 Radku Šedou.
Výsledek hlasování (veřejně zdvižením ruky): (pro-proti-zdržel se) 7-0-0
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 K. Kříž navrhl rozšířit program o bod – bezúplatný
převod pozemku parc. č. 84/17, k.ú. Malé Přítočno a bod – stanovení inventurní komise.
Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným zastupitelům.
Předsedající dal hlasovat o návrhu programu v doplněné a upravené podobě.
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. VII., VIII. a IX. rozpočtové opatření
5. Pověření pana starosty pro schválení X. rozpočtového opatření
6. Schválení odměn zastupitelů od 1.1.2019
7. Návrh rozpočtu na rok 2019
8. Zpráva finančního a kontrolního výboru
9. Informace o vybudování osvětlení přechodů
10. Souhlas zastupitelstva s poskytováním právních služeb obci JUDr. Miroslavem
Jirákem
11. Bezúplatný převod pozemku parc. č. 84/17, k.ú. Malé Přítočno
12. Stanovení inventurní komise
13. Různé, diskuze
Výsledek hlasování (veřejně zdvižením ruky): 7-0-0
Usnesení č. 2 bylo schváleno
Program zasedání viz příloha č. 2
4. Kontrola usnesení - bod programu č. 3
Předsedající pan K. Kříž přečetl usnesení z minulého zasedání zastupitelstva konaného dne
31.10.2018. Z usnesení nevyplývají další úkoly.
5. Rozpočtové opatření VII., VIII. a IX. – bod programu č. 4
Pan Ing. P. Jiránek seznámil zastupitelstvo a přítomné občany s rozpočtovým opatřením VII.,
VIII. a IX. a konstatoval, že zastupitelstvo bylo seznámeno s jejich zněním. V případě zájmu
jsou rozpočtová opatření k nahlédnutí v úředních hodinách na obecním úřadě.
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Zastupitelstvo vzalo na vědomí rozpočtové opatření VII., VII. a IX. ve znění, jak je obsaženo
v příloze č. 3 k tomuto zápisu.
Rozpočtové opatření VII., VIII. a IX., viz příloha č. 3
6. Pověření pana starosty pro schválení X. rozpočtového opatření - bod programu č. 5
Předsedající pan K. Kříž předal slovo Ing. P. Jiránkovi, který seznámil zastupitelstvo a
přítomné občany s návrhem na pověření pana starosty schválením X. rozpočtového opatření v
roce 2018 bez nutnosti seznámení zastupitelstva s jeho zněním na nejbližším zasedání.
V případě zájmu bude rozpočtové opatření k nahlédnutí v úředních hodinách na obecním
úřadě.
K dotazu JUDr. M. Jiráka dále připomenul, že pan starosta smí schvalovat rozpočtová
opatření do 100.000,- Kč v součtu výdajů v rámci jednoho rozpočtového opatření, přičemž
toto omezení se vztahuje i na současný návrh.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Malé Přítočno pověřuje starostu K. Kříže pro schválení
X. rozpočtového opatření v roce 2018 bez nutnosti seznámení zastupitelstva s jeho zněním na
nejbližším zasedání.
Výsledek hlasování (veřejně zdvižením ruky): (pro-proti-zdržel se) 7-0-0
Usnesení č. 3 bylo schváleno
7. Schválení odměn zastupitelů – bod programu č. 6
Pan Ing. P. Jiránek sdělil, že nařízení vlády č. 202/2018 Sb., mění nařízení vlády č. 318/2017
Sb. o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků a má účinnost od
1.1.2019. Toto nařízení mění maximální možné rozsahy odměn zastupitelů. Po analýze
současných odměn zastupitelů shledal, že vzhledem k navýšení úkolů na pana místostarostu
by bylo vhodné srovnat procentuální poměr odměny z maximální výše. Přesněji řečeno - do
této doby byla odměna pro funkci starosty 85.85% z maximální výše a odměna pro funkci
místostarosty 57.94% z maximální výše. Dále konstatoval, že se zastupitelé shodli na tom,
aby výše odměn pro všechny zastupitele zůstaly stejné a vzhledem k řečenému dojde k
navýšení pouze u funkce místostarosty.
Před hlasováním dal předsedající možnost zastupitelům i přítomným občanům položit otázku
ke schválení odměn. Žádná otázka položena nebyla.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Malé Přítočno schvaluje výše odměn členů
zastupitelstva obce tak, jak jsou obsaženy v příloze č. 4 k tomuto zápisu.
Výsledek hlasování (veřejně zdvižením ruky): (pro-proti-zdržel se) 6-0-1
Usnesení č. 4 bylo schváleno
8. Návrh rozpočtu na rok 2019 – bod programu č. 7
Pan Ing. P. Jiránek seznámil přítomné s návrhem rozpočtu na rok 2019 ve znění, jak bylo
vyvěšeno na úřední desce. Uvedl, že je počítáno s odhadem výše příjmů blížícím se letošnímu
roku. Zastupitelstvo bylo s tímto návrhem rozpočtu seznámeno.
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Návrh rozpočtu na rok 2019 byl vyvěšen na úřední desce a na elektronické úřední desce obce
od 5.12.2018 do 19.12.2018.
Před hlasováním dal předsedající možnost zastupitelům i přítomným občanům položit otázku
na rozpočet obce na rok 2019. Žádná otázka položena nebyla.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Malé Přítočno schvaluje návrh rozpočtu na rok 2019
tak, jak je obsažen v příloze č. 5 k tomuto zápisu.
Výsledek hlasování (veřejně zdvižením ruky): (pro-proti-zdržel se) 7-0-0
Usnesení č. 5 bylo schváleno
Schválený rozpočet na rok 2019 bude vyvěšen na úřední desce a na elektronické úřední desce
obce od 20.12.2018 do 31.12.2019. V případě zájmu je možné si celý rozpočet na rok 2019
projít v úředních hodinách na obecním úřadě.
9. Zpráva finančního a kontrolního výboru – bod programu č. 8
Pan Ing. P. Jiránek informoval zastupitelstvo a přítomné občany o výsledcích přezkoumání
administrativy a účetnictví obce finančním a kontrolním výborem, které se uskutečnilo dne
29.11.2018. Závěrem sdělil, že nebyla nalezena žádná nesrovnalost.
10. Informace o vybudování osvětlení přechodů – bod programu č. 9
Předsedající pan K. Kříž informoval občany o zadání vybudování osvětlení přechodů firmě
Josef VOTAVA, Montáž a oprava elektrozařízení z Dolan u Kladna. Pan Votava momentálně
čeká na vyjádření od Policie ČR.
11. Souhlas zastupitelstva s poskytováním právních služeb obci JUDr. Miroslavem
Jirákem – bod programu č. 10
Předsedající pan K. Kříž předal slovo panu JUDr. M. Jirákovi, který informoval občany o
tom, že poskytuje již zhruba 10 let právní služby obci, přičemž ve všech případech byl
zplnomocněn starostou s vědomím všech členů zastupitelstva. Dal proto ke zvážení návrh na
udělení souhlasu zastupitelstvem, aby dosavadní praxe byla potvrzena i formálně. .
Před hlasováním dal předsedající možnost zastupitelům i přítomným občanům položit otázku
k žádosti o udělení souhlasu s poskytováním právních služeb obci. Žádná otázka položena
nebyla.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Malé Přítočno uděluje
právních služeb obci JUDr. Miroslavem Jirákem.

souhlas s poskytováním

Výsledek hlasování (veřejně zdvižením ruky): (pro-proti-zdržel se) 6-0-1
Usnesení č. 6 bylo schváleno
12. Bezúplatný převod pozemku parc. č. 84/17, k.ú. Malé Přítočno – bod programu č. 11
Pan JUDr. Miroslav Jirák informoval občany o záměru zastupitelstva získat bezúplatně
pozemek parc. č. 84/17, k.ú. Malé Přítočno do vlastnictví obce.
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Před hlasováním dal předsedající možnost zastupitelům i přítomným občanům položit otázku
k záměru obce bezúplatně nabýt pozemek parc. č. 84/17, k.ú. Malé Přítočno do svého
vlastnictví . Žádná otázka položena nebyla.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Malé Přítočno schvaluje bezúplatné nabytí pozemku
parc. č. 84/17, k.ú. Malé Přítočno do vlastnictví obce Malé Přítočno od České republiky,
přičemž příslušnost hospodařit s tímto majetkem státu má Státní pozemkový úřad.
Výsledek hlasování (veřejně zdvižením ruky): (pro-proti-zdržel se) 7-0-0
Usnesení č. 7 bylo schváleno
13. Stanovení inventurní komise - bod programu č. 12
Předsedající K. Kříž přednesl návrh na složení inventurní komise a to jmenovitě:
- předseda: Ondřej Petráček
- členové: pan J. Kotapiš a pan Vladimír Houška
Před hlasováním dal předsedající možnost zastupitelům i přítomným občanům položit otázku
ke složení inventurní komise. Žádná otázka položena nebyla.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Malé Přítočno schvaluje stanovení inventurní komise a
to jmenovitě pana Ondřeje Petráčka, pana Vladimír Houšku a pana Jaroslava Kotapiše.
Výsledek hlasování (veřejně zdvižením ruky): (pro-proti-zdržel se) 6-0-1
Usnesení č. 8 bylo schváleno
14. Diskuse – různé – bod programu č. 13
- Předsedající informoval o žádosti o peněžitý dar, který přišel obci z Hospicu sv. Hedviky
http://www.hospicsvatehedviky.cz . Předsedající navrhl žádosti vyhovět. Zastupitelé se
dohodli na výši daru 5.000,-Kč.
- Předsedající informoval občany o prodeji nových známek na svoz domovního odpadu pro
rok 2019. Prodej známek začne v lednu 2019. Společnost AVE bude svážet popelnice, které
mají známku 2018 do konce ledna 2019. V únoru musí být popelnice označeny již známkou
na rok 2019. Pro rok 2019 je nabízena nová služba, a to měsíční svoz komunálního odpadu,
tedy 12 svozů; cena 650,-Kč, které budou mít nastaveny vlastní harmonogram svozu. Ceny
ročních známek za svoz komunálního odpadu budou ve stejné výši jako v roce 2018. Firma
AVE Kladno s.r.o. zvýšila cenu za sběr a odvoz komunálního odpadu, proto se zvyšuje cena
jednorázové známky bílé na 70,-Kč za kus. Služba svozu separace plastů bude pro malý
zájem a velké náklady obce od 1.1.2019 zrušena.
- Předsedající informoval zúčastněné o realizaci objednaného úklidu hřbitova. Firma MF
Zahrady pana Fingerhuta provedla ve dnech 15. - 19.12. úklid prostoru hřbitova. Bylo
provedeno shrabání listí, částečné posekání trávy, odstranění plevelných keřů a očištění a
rekultivace zarostlých hrobů.
- Přesedající poděkoval všem, kteří se v roce 2018 jakkoliv podíleli na provozu a údržbě obce
a akcích pro spoluobčany. Poděkoval všem současným i novým zastupitelům a jmenovitě pak
paní Květě Nové a paní Martě Janouškové za vánoční výstavu a za všechno další, co pro obec
paní Nová dělá. Dále poděkoval panu Maternovi za pomoc s přípravou vánoční besídky.
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- p. Košák položil otázku, z jakého důvodu není v pondělí v době úředních hodin přítomen
starosta obce nebo místostarosta. Pan starosta K. Kříž podotkl, že zastupitelé včetně něho jsou
neuvolnění a pan JUDr. M. Jirák dodal, že pan starosta K. Kříž je k dispozici na telefonu,
který je webových na stránkách obce a nemá problém si sjednat schůzku mimo úřední hodiny.
- p. Blaňár se dotázal, zda se bude nově měnit územní plán. Pan starosta K. Kříž odpověděl,
že toto obec nemá v plánu, ale momentálně probíhá pouze změna územního plánu zkráceným
postupem, kterou si vyžádalo ŘSD ČR. Do této změny ÚP není možné cokoliv dalšího
přidávat.
- p. Blaňár žádal o možnost nahlédnutí do projektové dokumentace týkající se rychlodráhy,
místostarosta pan J. Procházka nabídl panu Blaňárovi, že se mu bude velmi rád věnovat
v jakoukoli středu v úředních hodinách. Pan Blaňár panu Procházkovi poděkoval.
8. Závěr
Předsedající starosta p. K. Kříž popřál všem občanům hodně zdraví, štěstí a osobních i
pracovních úspěchů v novém roce 2019 a ukončil zasedání zastupitelstva v 18:35 hod.
Přílohy zápisu:
1)
2)
3)
4)
5)

Prezenční listina zastupitelů obce
Program zasedání
Rozpočtová opatření VII., VIII. a IX.
Přehled výše odměn zastupitelů
Návrh rozpočtu na rok 2019

Zápis byl vyhotoven dne: 21.12.2018
Zapisovatel: Radka Šedá

Ověřovatelé:

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

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

Starosta:

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

Místostarosta:

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

Razítko obce:
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USNESENÍ
přijatá při zasedání zastupitelstva č. 4/2018

Zastupitelstvo obce Malé Přítočno přijalo na svém zasedání dne 19.12.2018
tato usnesení:

1. Zastupitelstvo obce Malé Přítočno určuje ověřovateli zápisu JUDr. M. Jiráka a Ing. P.
Jiránka a zapisovatele R. Šedou.

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 X.
rozpočtového opatření v roce 2018 bez nutnosti seznámení zastupitelstva s jeho zněním na
nejbližším zasedání.

4. Zastupitelstvo obce Malé Přítočno schvaluje výše odměn členů zastupitelstva obce tak, jak
jsou obsaženy v příloze č. 4 k tomuto zápisu.

5. Zastupitelstvo obce Malé Přítočno schvaluje návrh rozpočtu na rok 2019 tak, jak je
obsažen v příloze č. 5 k tomuto zápisu.

6. Zastupitelstvo obce Malé Přítočno uděluje souhlas s poskytováním právních služeb obci
JUDr. Miroslavem Jirákem.

7. Zastupitelstvo obce Malé Přítočno schvaluje bezúplatné nabytí pozemku parc. č. 84/17,
k.ú. Malé Přítočno do vlastnictví obce Malé Přítočno od České republiky, přičemž
příslušnost hospodařit s tímto majetkem státu má Státní pozemkový úřad.

8. Zastupitelstvo obce Malé Přítočno schvaluje stanovení inventurní komise a to jmenovitě
pana Ondřeje Petráčka, pana Vladimír Houšku a pana Jaroslava Kotapiše.

Ověřovatelé:

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

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

Starosta:

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

Místostarosta:

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

Razítko obce:
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