Zápis
z veřejného zasedání zastupitelstva obce Malé Přítočno,
konaného dne 27. 2. 2019 v budově obecního úřadu v Malém Přítočně.
Přítomni:
K. Kříž, JUDr. M. Jirák, O. Petráček, Ing. P. Jiránek, P. Petráček, J. Halko
Omluveni: J. Procházka
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. I. rozpočtové opatření
5. Smlouva o zřízení věcného břemene, firma Meritum
6. Schválení otevření řízení o změně územního plánu č.1 na žádost ŘSD
7. Vyhláška o odpadech
8. Různé, diskuze
Čas zahájení zasedání: 18:00
Čas ukončení zasedání: 19:00
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 15.2.2019 do 27.2.2019. 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
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) 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. Po přečtení programu předsedající oznámil, že je třeba upřesnit
formulaci bodu č. 5. Tento bod má být ve znění: "Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene, firma Meritum".
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. I. rozpočtové opatření
5. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene, firma Meritum
6. Schválení otevření řízení o změně územního plánu č.1 na žádost ŘSD
7. Vyhláška o odpadech
8. 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 K. Kříž přečetl usnesení z minulého zasedání zastupitelstva konaného dne
19.12.2018. Z usnesení nevyplývají další úkoly.
5. Rozpočtové opatření I. – bod programu č. 4:
Ing. P. Jiránek seznámil zastupitelstvo a přítomné občany s formální funkcí rozpočtového
opatření a poslal mezi přítomné spoluobčany projednávané znění rozpočtového opatření č. I.
V případě zájmu je rozpočtové opatření k nahlédnutí v úředních hodinách na obecním úřadě.
Zastupitelstvo vzalo na vědomí rozpočtové opatření č. I. ve znění, jak je uvedeno v příloze č.
3 k tomuto zápisu.
Rozpočtové opatření I., viz příloha č. 3
6. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene, firma Meritum – bod
programu č. 5
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Pan JUDr. M. Jirák seznámil zastupitelstvo a přítomné občany se žádostí společnosti ČEZ
Distribuce, a.s. o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene dle § 25
odst. 4 energetického zákona k pozemkům parc. č. 165/10, 165/3 a 165/22 v k.ú. Malé
Přítočno. Zatím se tedy řeší smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a dohoda
o umístění stavby. Důvodem zřízení věcného břemene je záměr dovést elektrické vedení od
trafostanice u č.p 22 ulicí Kladenskou, pak ulicemi U Hrnčírny a Václava Moravce k sloupu
veřejného osvětlení u č.p.82. Jednalo by se o cca 220 metrů kabelového vedení, které by bylo
vedeno v těchto úsecích převážně v chodnících obce. Toto elektrické vedení má být dále
vedeno přes zahradu pozemku domu č.p. 82 až na nádraží, kde má sloužit k napájení
vyhřívání kolejí. Cena za věcné břemeno byla stanovena jako cena obvyklá ve výši cca
18.000,-Kč.
Před hlasováním dal předsedající možnost zastupitelům i přítomným občanům položit otázku
ke této smlouvě o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene. Bylo položeno několik otázek
k důvodu vedení elektřiny na nádraží a k navržené trase vedení, které byly zodpovězeny
zastupiteli.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Malé Přítočno schvaluje uzavření smlouvy o budoucí
smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby 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. Schválení otevření řízení o změně územního plánu č.1 na žádost ŘSD – bod programu
č. 6
Pan JUDr. M. Jirák, za silniční komisi, seznámil přítomné se žádostí ŘSD na změnu
územního plánu obce (ÚP). Předmětem změny ÚP mají být dvě části. Za prvé je to sjezd z
dálnice směrem od Prahy na mimoúrovňové křižovatce „Fialka“, který se má začínat dříve
než nyní.Zároveň se do změny ÚP připojuje úprava pozemků v této části z důvodu
potenciálního vybudování tzv. "truck parku". Druhou hlavní změnou jsou projektové úpravy
kruhového objezdu v místech za nynějším větrolamem směrem k Dolanům.
Před hlasováním dal předsedající možnost zastupitelům i přítomným občanům položit otázku
k otevření řízení o změně územního plánu. Z veřejnosti bylo položeno několik otázek ke stavu
projektu přeložky silnice I/61, které byly zodpovězeny JUDr. M. Jirákem a dalšími
zastupiteli.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Malé Přítočno
 rozhoduje o pořízení změny č.1 územního plánu obce Malé Přítočno a o obsahu změny
(viz. předložený návrh obsahu změny v žádosti) a to změny územního plánu pořizované
z podnětu Ředitelství silnic a dálnic ČR.
 podmiňuje pořízení změny č.1 územního plánu obce Malé Přítočno úplnou úhradou
veškerých nákladů uvedených v § 55a) odst.2) písm. f) zákona č. 183/2006 Sb. o
územním plánování a stavebním řádu v platném znění ze strany Ředitelství silnic a dálnic
ČR.
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 rozhoduje, že změna č.1 územního plánu bude pořízena zkráceným postupem podle
§55a) zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu.
 schvaluje, že pořizovatelem změny č.1 územního plánu bude Magistrát města Kladna,
oddělení architektury, územního plánování a rozvoje města a to podle § 6 odst.1c) zák. č.
183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řád.
 určuje dle požadavků zák. č.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu pro
volební období od roku 2018 pana Jiřího Procházku jako zastupitele, který bude
spolupracovat při pořízení změny územního plánu obce Malé Přítočno, případně
územních studií s Magistrátem města Kladna (pořizovatelem).
Výsledek hlasování (veřejně zdvižením ruky): (pro-proti-zdržel se) 6-0-0
Usnesení č. 4 bylo schváleno
8. Vyhláška o odpadech – bod programu č. 7
Předsedající pan K. Kříž seznámil občany s obecně závaznou vyhláškou o nakládání s
domovními odpady. Zřízení vyhlášky zdůvodnil formálně administrativní povinností tuto
vyhlášku v obci mít. Vyhláška obsahuje prakticky platné a zaběhlé kroky, podle kterých v
obci již více let nakládáme s domovními odpady (jak funguje sběrný dvůr, jaké druhy odpadu
je možné ve sběrném dvoře odložit, jak je to s velkoobjemovým a nebezpečným odpadem
atd.)
Před hlasováním dal předsedající možnost zastupitelům i přítomným občanům položit otázku
k vyhlášce o odpadech. Pan Kabát se zeptal na separaci plastů, které byly zrušeny a proč se
tak stalo. Dále vznesl námět k separaci plastů do pytlů s tím, že si myslí, že bylo dobré takto
třídit, že by to více lidí využilo. Uvedl, že v minulosti fungovaly také sběrné kontejnery volně
umístěné na ulicích. Předsedající odpověděl panu Kabátovi, že svážení plastů v pytlích bylo
zrušeno právě kvůli časem klesajícímu zájmu spoluobčanů. Předposlední rok to byly dokonce
pouze dvě domácnosti, které využily separační známky.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Malé Přítočno schvaluje obecně závaznou vyhlášku č.
1/2019 o odpadech, jak je obsažena v příloze č. 5 k tomuto zápisu.
Výsledek hlasování (veřejně zdvižením ruky): (pro-proti-zdržel se) 6-0-0
Usnesení č. 5 bylo schváleno
9. Diskuse – různé – bod programu č. 8:
-

-

Předsedající pan K. Kříž informoval občany, že 17.05.2019 – 19.05.2019 budou
přistaveny dvě vany o objemu 20 m3 na svoz velkoobjemového komunálního odpadu a
v neděli dopoledne 19.05.2019 bude probíhat sběr nebezpečného odpadu.
Předsedající pan K. Kříž sdělil občanům, že očkování psů proběhne v měsíci dubnu tohoto
roku (vzteklina cca 180,-Kč a kompletní očkování cca 490,-Kč). Ing. P. Jiránek vysvětlil,
že termín se se zvěrolékařem teprve domlouvá a vyzval přítomné vlastníky psů, aby
zareagovali na budoucí výzvu, kdy se bude zjišťovat skutečný zájem o očkování psů, aby
pan doktor věděl, na kolik očkování se má připravit.
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-

-

-

-

-

-

-

Předsedající K. Kříž informoval občany, že jak sjezd tak i nájezd na dálnici D6 bude
v průběhu léta uzavřen, termín bude ještě upřesněn (cca červen - srpen). Cesta do Unhoště
bude průjezdná.
Pan J. Kabát vyjádřil svou nespokojenost s vyvážením SEPARACE, uvedl, že se jedná o
krok zpět. Pan starosta K. Kříž společně s panem JUDr. M. Jirákem navrhli, že celou věc
ještě proberou. Pan JUDr. M. Jirák uvedl, že je rozhodně pro pokračování v třídění plastů
v rámci celé obce.
Pan JUDr. M. Jirák informoval občany o probíhajícím projektu obchvatu obce. Pan JUDr.
M. Jirák se osobně zúčastnil jednání o změně územního plánu ve vedlejší obci Dolany, při
kterém ho nemile překvapilo velké množství námitek k projektu obchvatu. Vyjádřil však
naději, že se při jednáních se zástupci a občany Dolan podaří klíčový význam obchvatu
pro naši obec vysvětlit a požádal přítomné, aby tak v rámci svých možností činili. Jako
největší podporovatele projektu obchvatu označil pan JUDr. M. Jirák obce Velké a Malé
Přítočno. Pan J. Kabát naznačil, že je snaha některých obcí o co největší oddálení
realizace obchvatu.
P. Houšková oznámila, že v ulici V. Moravce soustavně v zákazu parkuje / stojí
automíchačka, na kterou zavolala POLICII ČR, které místo ohledala, sepsala a bude věc
řešit. Pan J. Kabát uvedl, že pokud řidič nákladního vozidla má v dané ulici trvalý pobyt,
může zde parkovat. Pan starosta K. Kříž doplnil, že nechal za stěračem kamionu lístek,
aby majitel vozidla / řidič, kontaktoval obecní úřad, což se doposud nestalo.
P. Houšková upozornila na hromadící se zeminu neznámého původu podél cesty u
železnice. Pan starosta K. Kříž sdělil paní Houškové, že se tak děje na pozemku železnice
zřejmě v důsledku modernizace železniční trati.
P. Rodák doplnil, že nedá souhlas firmě ČEZ Distribuce, a.s. , aby kabelové vedení vedla
přes jeho zahradu, dále doplnil, že se společností již jednají přes rok.
P. Kozer se dotázal p. JUDr. M. Jiráka, zda se již ozval pan Melka. P. JUDr. M. Jirák
odpověděl, že by se pan Melka měl dostavit v pondělí 4.03.2019 v úředních hodinách.
P. Landa se ptal, jak to vypadá s kanalizací v obci? Pan starosta mu odpověděl, že byl obci
Pletený Újezd poslán návrh – základní body smlouvy o spolupráci při provozování
čistírny odpadních vod, která má být ve vlastnictví obce Pletený Újezd. Prozatím čekáme
na jejich vyjádření.
Pan J. Kabát vyjádřil myšlenku, vybudovat u jednotlivých domů domovní čistírny
odpadních vod. Dále zpochybnil vedení odpadní vody do kopce (do obce Pletený Újezd).
Pan starosta K. Kříž p. J. Kabátovi řekl, že bude/ou vybudována/y přečerpávající šachta/y.

10. Závěr
Předsedající starosta p. K. Kříž ukončil zasedání zastupitelstva v 19:00 hod.
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Přílohy zápisu:
1)
2)
3)
4)
5)

Prezenční listina zastupitelů obce
Program zasedání
Rozpočtová opatření č. I.
Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby
Obecně závazná vyhláška č. 1/2019 o odpadech

Zápis byl vyhotoven dne: 05.03.2019
Zapisovatel: Radka Šedá
Ověřovatelé:

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

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

Starosta:

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

Místostarosta:

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

Razítko obce:
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USNESENÍ
přijatá při zasedání zastupitelstva č. 1/2019

Zastupitelstvo obce Malé Přítočno přijalo na svém zasedání dne 27.02.2019
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 schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o

zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby ve znění, jak je obsažena v příloze č.
4 k tomuto zápisu.

4. Zastupitelstvo obce Malé Přítočno


rozhoduje o pořízení změny č.1 územního plánu obce Malé Přítočno a o obsahu
změny (viz. předložený návrh obsahu změny v žádosti) a to změny územního
plánu pořizované z podnětu Ředitelství silnic a dálnic ČR.



podmiňuje pořízení změny č.1 územního plánu obce Malé Přítočno úplnou
úhradou veškerých nákladů uvedených v § 55a) odst.2) písm. f) zákona č.
183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu v platném znění ze strany
Ředitelství silnic a dálnic ČR.



rozhoduje, že změna č.1 územního plánu bude pořízena zkráceným postupem
podle §55a) zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu.



schvaluje, že pořizovatelem změny č.1 územního plánu bude Magistrát města
Kladna, oddělení architektury, územního plánování a rozvoje města a to podle § 6
odst.1c) zák. č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řád.



určuje dle požadavků zák. č.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu
pro volební období od roku 2018 pana Jiřího Procházku jako zastupitele, který
bude spolupracovat při pořízení změny územního plánu obce Malé Přítočno,
případně územních studií s Magistrátem města Kladna (pořizovatelem).

5. Zastupitelstvo obce Malé Přítočno schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 1/2019 o
odpadech, jak je obsažena v příloze č. 5 k tomuto zápisu.
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Ověřovatelé:

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

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

Starosta:

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

Místostarosta:

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

Razítko obce:
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