Zápis
z veřejného zasedání zastupitelstva obce Malé Přítočno,
konaného dne 26. 09. 2019 v budově obecního úřadu v Malém Přítočně.
Přítomni:
J. Procházka, JUDr. M. Jirák, O. Petráček, Ing. P. Jiránek, P. Petráček, J. Halko
Omluveni: K. Kříž
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 IV, V, VI a VII
5. Projednání smlouvy na věcné břemeno pro příjezdovou cestu k ČOV Pletený Újezd
6. Různé, diskuze
Čas zahájení zasedání: 18:00
Čas ukončení zasedání: 18:40
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 17.9.2019 do 26.9.2019. 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 J. Procházka seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s informací
zveřejněnou na úřední desce. Po přečtení programu předsedající oznámil, že je třeba upřesnit
formulaci bodu č. 5. Tento bod má být ve znění: „Projednání smlouvy na zřízení služebností
stezky a cesty pro příjezdovou cestu k ČOV Pletený Újezd“.
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. Rozpočtové opatření IV, V, VI a VII
5. Projednání smlouvy na zřízení služebností stezky a cesty pro příjezdovou cestu k ČOV
Pletený Újezd
6. 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 pan J. Procházka přečetl usnesení z minulého zasedání zastupitelstva konaného
dne 19.06. 2019. Z usnesení nevyplývají žádné povinnosti.
5. Rozpočtové opatření IV, V, VI a VII. – bod programu č. 4
Ing. P. Jiránek seznámil zastupitelstvo a přítomné občany s rozpočtovými opatřeními a poslal
mezi přítomné spoluobčany projednávané znění rozpočtových opatření IV, V, VI a VII.
V případě zájmu jsou rozpočtová opatření k nahlédnutí v úředních hodinách na obecním
úřadě.
Zastupitelstvo vzalo na vědomí rozpočtová opatření č. IV, V, VI a VII. ve znění, jak jsou
uvedena v příloze č. 3 k tomuto zápisu.
Rozpočtová opatření IV, V, VI a VII. viz příloha č. 3
6. Projednání smlouvy na zřízení služebností stezky a cesty pro příjezdovou cestu
k ČOV Pletený Újezd – bod programu č. 5
Pan JUDr. M. Jirák seznámil zastupitelstvo a přítomné občany s návrhem na uzavření
smlouvy na zřízení služebností stezky a cesty ve prospěch vlastníka pozemku č. parc. 43/1 v
katastrálním území Pletený Újezd (aktuálním vlastníkem je Obec Pletený Újezd) pro
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příjezdovou cestu k ČOV Pletený Újezd. Uvedl, že k původnímu návrhu od Obce Pletený
Újezd byly vzneseny připomínky a návrhy na úpravy smlouvy. Dle vyjádření pana
místostarosty sdělil starosta Obce Pletený Újezd, že tyto připomínky a návrhy na úpravy byly
nakonec akceptovány. V takovém případě nic nebrání hlasovat o upraveném návrhu ve znění
připraveném Obcí Malé Přítočno, přičemž JUDr. Jirák doporučil hlasovat pro uzavření
upravené smlouvy, jelikož Obec Malé Přítočno chce podpořit Obec Pletený Újezd při
výstavbě ČOV. Upozornil na skutečnost, že smlouva má celkem 7 smluvních stran.
Před hlasováním dal předsedající možnost zastupitelům i přítomným občanům položit otázku
k návrhu uzavření smlouvy na zřízení služebností stezky a cesty pro příjezdovou cestu k ČOV
Pletený Újezd.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Malé Přítočno uděluje souhlas k uzavření smlouvy o
zřízení služebností ve znění, jak je obsažena v příloze č. 4 k tomuto zápisu.
Výsledek hlasování (veřejně zdvižením ruky): (pro-proti-zdržel se) 6-0-0
Usnesení č. 3 bylo schváleno
7. Diskuse – různé – bod programu č. 6:
-

-

-

-

-

JUDr. M. Jirák představil novou paní úřednici, zaměstnankyni Obecního úřadu paní
Michaelu Hemplovou, která po dohodě nahrazuje paní Radku Šedou, které tímto děkuje
za provedenou práci pro Obecní úřad
JUDr. M. Jirák poděkoval panu J. Halkovi a jeho manželce za organizaci rozloučení
s létem, které proběhlo na dětském hřišti na konci srpna.
Předsedající J. Procházka informoval občany o probíhajícím projektu ČOV – je
prověřován rozpočet, bude se vše rozhodovat o ceně, dát studie ohledně ČOV na webové
stránky OÚ Malé Přítočno
P. XXXXX se dotázal, jestli je něco nového ohledně dálniční přípojky od Fialky přes
Dolany – JUDr. Jirák sdělil, že probíhá řízení o změně územního plánu na návrh ŘSD.
Stejné řízení probíhá i v Dolanech, kde se dne 2.10. 2019 za obec zúčastní opakovaného
projednání.
P. XXXXX se dotázal, jestli se událo něco nového ve věci jednání s panem XXXXX
ohledně pozemku v ulici Nová – JUDr. Jirák sdělil, že p. XXXXX nekomunikuje a nic
nového ve věci tedy není. Je to na řešení majetkoprávních vztahů.
P. XXXXX se dotázal, jestli by bylo možné nějak konat ohledně stojícího bílého vozu zn.
Lexus v ulici Severní – OÚ bude kontaktovat Policii ČR.
P. XXXXX se dotázal, jestli bude svoz velkoobjemového odpadu a v případě, že ano, tak
jaký je termín – termín se zjistí a vypíše se.
P. XXXXX se dotázal, jestli by bylo možné nechat vyrobit obecní ceduli Zákaz
podomního prodeje – Musela by být obecní vyhláška

8. Závěr
Předsedající místostarosta p. J. Procházka ukončil zasedání zastupitelstva v 18:40 hod.
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Přílohy zápisu:
1)
2)
3)
4)

Prezenční listina zastupitelů obce
Program zasedání
Rozpočtová opatření IV, V, VI a VII.
Smlouva o zřízení služebností

Zápis byl vyhotoven dne: 29.09.2019
Zapisovatel: Michaela Hemplová
Ověřovatelé:

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

.............................................. dne ...........................................
Místostarosta:

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

Razítko obce:
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USNESENÍ
přijatá při zasedání zastupitelstva č. 3/2019

Zastupitelstvo obce Malé Přítočno přijalo na svém zasedání dne 26.09.2019
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 uděluje souhlas k uzavření smlouvy o zřízení
služebností ve znění, jak je obsažena v příloze č. 4 k tomuto zápisu.

Ověřovatelé:

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

.............................................. dne ...........................................
Místostarosta:

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

Razítko obce:
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