Zápis č, 3I20ZINZ z v eíejnéhozasedání
zastupitelstva obce Zadni Třebaň
prostranství před SpoleČenským domem (z dŮvodu
konaného ve úterý 1.6,2021od 18. hodin na
opatření proti šířenímožnosti
ochrany proti covl D _!9 zamimořádných Lezpečnostních
sebe, desinfekce, roušky)
nákazy _ rozestupy minimálně 2 metry od

obce
(dále téžjako ,,zastupitelstvo") zahájila starostka

zasedánízastupitelstva obce zadniTíebaň
Markéta Simanová (dále téžjako ,,předsedající")

Petra Frýdlová, Michal Zámečrrík, Josef
Přítomni: Markéta Simanová, Jiří Petříš, Petr Přívora,
Ševěík,JiříNikodýrn

Omtuveni: Járr Krúpa, Jan Hovorka
Počet občanů:7
večer všem přítornným, vítárn vás na
Zahájeni:v 18.07 hod. Starostka obce: Přeji hezkýdobrý_
že přítomrro dle prezenční

Korrstatuji,
3l2021veřejrrénr zasedánizastupitelstva obcě ZadnÍTřebári,
počtu 9 _ všech člerrů
(z_celkovélro
_
listirry _ příloha e.l-ioňoto zápisu 7 členůzastupitelstva
je usnášerríscňopné(§ 92 odst, 3 zákona o obcích)
zastupitelstv a),takžezastupitélstvo

nikdo nerozporoval, tudížje platné,
Dále konstat uji,žeUsneseníé,2l2021YZze dne13,4.202l
Návrh programu:
Zahájení

volba návrtrové komise, ověřovatelů zápisu

a

jmenování zapisovatele

Body k projednání:
projednání účetnízávěrky po Základní škola a Mateřská škola za rok 2020
Nawrr na převod HV PO do rezervního fondu školy
i;;Ň;ri účetnízávěrky obce Zadní Třebaň zarok2020
'.1:.
za rok2020
4:. r"o;earrani Závěrečnéhoňčtu obce Zadní Třebaň
zíizovatele s investičnímiprioritami škola
5. Návrh odsouhlasení v plánu investic " úÁp ,,Souhlas
MAp, _ akčníplán rozvoje vzdělávání
školských zaíízenipropotřeby strategického rámce
v ORP Beroun pro období r,2021,2021
6. Návrh výjimka pro MŠna šk,r,202lt2022 z24 na 28 dětí na rekonstrukci soc,zař, L patro
1. Návrh zadat zpracování PD pro SP ing.arch. Palkovskému

1.

vZŠ

L patro v zš i bez přiznání finanční
Návrh schválit realizace záměru rekonstrukce soc. zař.
podpory z vlastních rozpočtovÝch prostředků
pň t přístavbě Mš u čp.219 _ navýšení kapacity MS
9. Návrh na zpracovani
po do projektu obědy do škol ve středoč, kraji Iv
l0. Návrh na schváleni "apo;eni
_ změnoý list č. 1 bez vlivu na cenu díla sml, 1190400238
11. V+K Polní a V Třebcouni
č. 43_7207000231l0t00 nově jako účetFondu
12. Návrh na vyčleněnístávajícího účtuobce u KB
převod stávajícího zůstatku na 1, Bu
obnovy infrastruktu.y nooonodu a kanalizace,'zi
rok2020 -skuteČnosti r.2020 do Fondu obnovY
13. Návrh na převod výsíedku hospodaření vHč
infrastruktury vodovodu a kanalizace
,i15 = přípojka v+k na P.P.Č, 2065 v ulici Na
14. Návrh na schválení smlouvy o zíízeníslužebnosti
Vrážku
_ služebnosti IP,12_6019382,P_702l_
l5. Smlouva o smlouvě budoucí o zíízenivěcného břemene
vedení NN o délce 3m ze stávajícího sloupu
_
0008, Pod Květy čp. 201 závěsné vedení kabelového

8.

Zápis ó. 3l202l

lYZ

z

|

.6,202lr

na p,p,č,1032 _ jednorázová úplata
P18 k novému §loupu č. 911 v pozemku majitele RD čp. 201

zaYB 1000o- Kč.
rc.-žaa"rio sounus se stavbou a Návrh smlouvy

o budoucí smlouvě o zíízeníVB na dohodu o
ul. Nad NádraŽÍm k ČP.131 Pře
umístění stavby IZ-t2-6002512/SoBsvBlM,2adní Třebaň,
_
kabelového vedení a l PS za
17
bm
p.p.č. 336 _ zemní kabelové vedení a přípojková skříň

jednorázovou úplatu 4.200o- Kč
_
a výstroje trati v ú9,e_ku Zadní Třebaň
17. Návrh TSM Projekt _ k Projektu o,Oprava zabezpečení
obce - podél trati Lochovice
Liteň dle PD_žádost o souhlis s umístěnímstavbý na pozemcích
a to z důvodu technického řešení a
18. žádost o souhlas se stavbou již odsouhlasenou tĎ.o.zozo
vedení 22m, nové
vB př"s p.p.č. lÉgtl_ kabel. vedení 15 m, 1781/1 _ kabelové
změny ceny
"u
nové smlouvy o zíízenívěcného břemene
techn. Rešení _ kabel 3x 120 x70 za8.500,_ Kč + Návrh
372311
parc.
a dohodu o umístění 1p_t2_6017224NBt0l,Řevnice, č.
odpadem s f, AvE, CZ odpadové
19. Návrh dodatku č. 7 ke smlouvě o nakládání s komunálním
třidící slevy dle ceníku
hospodářství s.r.o. pro rok 2021 _cena Za 1 t odpadu a zajištění
na dětský piknik _ p, Fořt, Ve
20. Návrh na schválení příspěvt<u na divadlo ve výši 3500,- Kč
spolupráci se Salto
2l. Ňávrh Knihovního řádu pro obecní knihovnu
22. Rozpočtovéopatření é. 4l202l
Diskuze, Usnesení, Závér

volba rrávrlrové komise, ověřovatelů zápisu a jmerrovárrí zapisovatele
Pořízovou
Zap i sovate lem zasedán í zastup ite l stva j men uj i Romanu
Ověř,ovatelern zápisLt navrhLrji p. Petra Frýdlová

Hlasování: pro: 6 proti: 0 zdrže| se:

Usnesení č. 1 bylo schváleno

l

a druhýrn ověřovatelem zápisu rravrlruji p,

řllasování: pro: 6 proti: 0 zdržel se:

Michal Zámeénik
Usnesení č.2 bylo schváleno

l

Jako členy návrhové kotrrise rravrlrr,rji p. Jiří Petříš

Hlasování: pro: 6 proti: 0 zdržel se:

l

Usnesení č, 3 bylo schváleno,

p. Markéta sitrrarrová
a dále jako drulrélro člena návrhové kornise navrlruji

Htasování: pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0

Usnesení č. 4 bylo schváleno.

Schválení programu veřejného zasedání zastupitelstva obce
před jeho schválením?
Má návrhová komise navrn na nějaké změny 8i doplnění programu
Návrhová komise má návrh k úpravě programu,

a to:

ve výši 60,000- Kč
Jako bod č.23: Žádost o příspěvek na činnost TJ ostrovarr nar.202|
Jako bod č. 24 Oprava cesty Na Clrybu - rrabídka Turbo 600
Jako bod č. 25 Oprava cesty ZaTratí
a 3 body doplněné
Hlasování pro schválení projednávání22 bodů z navrženého programu

Usnesení č. 5 bylo schváleno

Hlasovárrí pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0

Zápis ó.

312021 lY

Z

z 1 .6.2021

2

Projednávání bodů:
projednání účetnízávérky po Zál<ladní škola a Mateřská škola za rok202o dle výkazu
výsledek ] 03'35 KČ.
Řo"uu;u ayýkazzisku a ztráíy k31.12.2020 - viz přílolra ZÚ, hosilodářský
celkem
,7,916.221,83
Kč, pasiva7.9 |6,22|,83 Kě, Ňartuoy celkem 7.891.307,02 Kč, Výnosy
Aktiva:
7 .891 .4l0,37 Kě
1.

Usnesení č. 6 bylo schváleno.

Hlasování: pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0
2.

školy
Návrh na převod HV ve výši 103,35 Kč Po do rezervního fondu

Iilasování: pro: 7 proti: 0 zdržel se:

Usnesení č. 7 bylo schváleno.

0

účetnízávěrky obce ZadníTřebaň za rok2020
12, Rozvahy,Yýkazu zisku a ztráty k3|.12.2020
Výnosy hl.ě. 16.628.350,04 Kč, hosp.č, 3,179,394,06Ké
Nbrtaáy hl.č.11 .463.933,8I kě, hosp.ě. I.716.634,43 Ké
Aktiva 175 .3g9.150,76 Kč, Pasiva I75.399,150,76 Kě

3. projednání

d\e

účetníchvýkazŮ FIN 2-

Kě
Výsledek hospodaření přeá zdaněním: hl.č. 5.164.416,23 Kě, hosp.č.1,462,759,63
rřilmy: Rozpóčet schválený 18.579.000,- kč, Rozpočet upravený a skutečnost
20.007.608,44Kč
Výdaie: Rozpočet sclrváler-rý 1 8, 1 06.928,- kč, rozpočet upravený a skutečnost
Kč
15.259.640,71Kč, stavy na účtecl-robce k 3Ll2.2O20 celkem 10.975,140,57
Usnesení č. 8 bylo schváleno.

Hlasování: pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0

- návrh vyvěšen na UD od
4. Projednání Závěrečného účtuObce Zadní Třebaň za rok2020
zprávu aZprávu o výsledku
17.5,202| _ závěrečný účetobsahuj eYýkazy Po a obce, Inventarizaěrrí
přezkournánílrospodáření obce zaiok2020 (s výsledkern bez chyb a nedostatků)

lllasoválrí: pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0

Usnesení č. 9 bylo schváleno

Návrh odsouhlasení v plánu investic v MAP ,rSouhlas zřizovatele_ s investiČnímiPrioritami
akčníplán rozvoje
škol a školských zaíízeni pro potřeby strategického rámce MAp"
vzdělávání v ORP Beroun pro období r.2021-2027 atoz
jídelny a školní družiny 25, mil, Kč _
Přístavba třídy pro 5. Ročník+ zvýšeníkapacity kuchyně,
k real. r.2023
10,mil, Kč k real,
Přístavba 2. Třídy MŠ+ zvýšeníkapacity kuchyně, jídelny a soc. zaíízení

5.

r.2023

Revitalizace školní zahrady
k real. r.2022

zš + ivlš včetně revitalizace herních prvků pro MS

Hlasování: pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0
6. Návrh

3,5 mil,

Kč

Usnesení č. 10 bylo schváleno

výjimky pro MŠna šk.r.202tl2022 z24 na 28 dětí

[llasování: pro: 7 proti: 0 z.držel se:

0

Usnesení č. 11 bylo schváleno

L
Návrh zadatdopracování pD pro SP ing.arch. Palkovskému na rekonstrukci soc.zař, Patro
v ZŠza nabídnutou cenu 85.000,- Kč + DPH,
7.

Hlasovárrí: pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0

Zápis č. 312021 lV

Z

z 1,6.2021

Usnesení č. 12 bylo schváleno

L patro v ZŠi bez přiznání finanční
Návrh schválit realizaci záměru rekonstrukce soc. zař,
_
nakladu 1,3mil,Kč dle zprac, rozpočtu
podpory z vlastních .-p"at""i,ch prostředků předpoklad
prioritá je provedení v době letrrích prázdnin,
akce, návrlr provést vliucr aoaavateló akce.

8.

Filasování: pro: 6 proti: 0 zdrž,el se :
9.

Usnesení č. 13 bylo schváleno

l

_ navýšení kapacity y§ _.:o"éasnánizká
Návrh na zpracování pD k přístavbě Mš u čp.219
přihlášek je dloulrodobý,
je vzhledern t ,oruo.;i á nárůstu obýuate1 n"u držitellli, přetlak

kapacita

Usnesení č. 14 bylo schváleno

Hlasování: pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0

po do projektu obědy do škol ve středoč, kraji Iv
Návrh na schválení zapojení
a materiální pomoci na pozici partnera
financovaného z operačního programu poiravinové
_
pro školu
. nnuneni. příspěvkem u výzvy šo zr_ór 1 průtokové dotace
10.

Hlasování: pro: 7 proti: 0 zdržel se:

11.

Usnesení č. 15 bylo schváleno

0

díla sml, 1190400238 _
v+K Polní a V Třebcouni _ změnový list č. 1 bez vlivu na cenu
plynovodu a pro

jiného vedení trasy
změrrový list řešíosazení plastové kanalizační šachty z důvodů
Polní,
,u;iStěniprojektovaného spádu kanalizační stoky - ulice

Usnesení č. 16 bylo schváleno

Hlasovárrí: pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0

nově jako účetFondu
Návrh na vyčleněnístávajícího účtuobce u KB č. 43_720700023110l00
zůstatku ve výši 2,721,123,29
obnovy infrastruktury vodovodu a kanalizace, převod stávajícího
Kč na l. BU
12.

Hlasovárrí: pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0

Usnesení č. 17 bylo schváleno

_
r,2020 do Fondu
Návrh na převod výsledku hospodaření vHč za rok 2020 skutečnosti
položek
výpočtu
všeclr
obnovy infrastrukt,rry'vodovodu a kanaliZalce - dle porovnání
skuteěrrosti v témžeroce _
(kalkulace) cen pro voáné a stočnéza kalerrdářn í rok2020 a dosažerré
_
na stočnémzar,2020 oproti kalkulaci bez
příjemcem vodnélro,r,oeneno;e obec ZadniTíebili zisk
zisku je 112.944,- Kč.
13.

Hlasovárrí: pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0

Usnesení č. 18 bylo schváleno

v+k na P.P.ě. 2065 v uliciNa
Návrh na schválení Smlouvy o zřízenislužebnosti sítě - příoojka
Vrážku sp. P. Conkovou bezúplatně,
14.

Hlasování: pro: 7 proti: 0 zdržel se:

0

Usnesení č. 19 bylo schváleno

zíízenívěcnéhobřemene - služebnosti IP,12-6019382,P-2021Energon Dobříš- závésnévedení
0008, pod Květy čp. 2ói; čEZ Distribuce, a.s., zast. f.
k novému sloupu Č. 91 l v pozemku
kabelového vederríNN o délce 3m zestávajícílro sloupu Pl8
_
l000,_ Kě, _ záměr vyvěšen od
majitele RD ěp. 201 nap.p ě.1032 jedno řázováúplata zayB
15. Smlouva o smlouvě budoucí o

17,5.202I
HlasováIrí: pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0

Zápis ó.

312021

lVZ

z |.6.2021

Usnesení č.20 bylo schváleno

Návrh smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení VB na dohodu o
NádraŽÍm k Čp.131 Přes
umístění stavby IZ-12-6002512/soBSvFit}l,Za,dní Třebaň, ul. Nad
kabelové vedení a PříPojková
p.p.č. 336 čťzDistribuce, a.s. zast. Elektromon táže s,r.o. - zemní
" kabelovélro vedení a l pS za jednorázovou úplatu 4.200,- Kč
.tii,i _ l7 bm
16. žádost o souhlas se stavbou a

Usnesení č. 21 bylo schváleno

Hlasování: pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0

v úseku Zadní
Návrh TSM Projekt - k Projektu ,,oprava zabezpečení a výstroje trati
podél trati
Třebaň _ Liteň,, dle PD-žádost o soulrlas s umístěním Jtavby na pozemcíclr 9bc9 lokálkY' Podél trati
Locltovice _zámérvyvěšen 22,4.2021- jedná se o protlaky pod silnicíu Přejezdu
a nad COOP, dalšítrasa ve stávajícírn vedení,
17.

Hlasování: pro: 6 proti:

l zdržel se:

Usnesení č.22 bylo schváleno

0

řeŠenía
žádost o souhlas s stavbou již odsouhlasenou 18.6.2020 a to z dŮvodu technického
_
kabelové vedení 22m, nové
změny ceny za VB přes p.p.č.i t59ll _ kabel. vedení 15 m, 1781/1
o zfiízenívěcného břemene
smlouvy
+
nové
Návrh
;;ň;:ň;fi - r.un"l s* l20 x70 za 8.500,- Kč
a.s. zast.
ČnzDistribuce,
372311Š
parc.
č.
a dohodu o umístěnílP-l2-60l7224NBňi,Ř"nni"",
Elektromontáže s.r.o.
18.

Usnesení č.23 bylo schváleno

Hlasování: pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0

CZ odPadové
Návrh dodatku č. 7 ke smlouvě o nakládání s komunálním odpadem s f. AVE
ceníku
dle
slevy
třídící
zajištění
Pro rok
a
odpadu
hospodářství s.r.o. pro rok 2021, - cenaza 1 t
100oÁ
v
rozsahu
slevY",
tzv.
,$íídící
zO1i dotatek řešídopad rrovely zákonao odpadecli a uplatněrrí
zarok2021
odPadu
komunálního
t
zákonnélro nároku obce odpovídajícímu celkové hmotnosti 182,8
pověřeníAVE k uplatnění rrarotu rra zahrnutí kornurrálrrího odpadu obce do dílěílrozákladu PoPlatku
pro 202l .
)a ukládáne komurrálníIro odpadu na skládku pro r,2021_ přílolra cerrík
19.

Usnesení č.24 bylo schváleno

Hlasování: pro: 7 proti: 0 zdržcl se: 0

_ p. Fořt, Ve
Návrh na schválení příspěvku na divadlo ve výši 3500,_ Kč na dětský piknik
spolupráci se Salto.

20.

Usnesení č.25 bylo schváleno

Hlasovárrí: pro:7 proti: 0 zdržel se: 0

21.

Návrh Knihovního řádu pro obecní knihovnu,
Usnesení č. 26 bylo schváleno

Hlasovárrí: pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0
22. Rozpočtovéopatření č. 412021-

Hlasování: pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0

viz příloha.
Usnesení č.27 bylo schváleno

(původně žádáno o
23, Žádost o příspěvek na činnost TJ Ostrovan na r,202l ve výši 30.000- Kč
60.000,_Kč)
Hlasování: pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0

Zápis ó.

3l2021lVZ z

1.6.2021

Usnesení č.28 bylo schváleno

24. oprava cesty Na Chybu _ nabídka Turbo 600 - f. §pecializované stavební Činnosti Zoubek
s.r.o.:
a) oprava cesty Na Chybě - opravované množstvícca 480m2 - oprava výtlukŮ a Prasklin
.poiř"bu 4x Turbo 6000 (110 cena 134.000,- Kč, možnost válcování 4x za 14,000,- KČ

-

b) oprava MK Nad Školou,Na Bořích - opravované množství cca240 m2 - oprav výtlukŮ a
p.urklin u krajnic - spotřeba 2x Turbo 6000 (1lt) 67.000,- Kčo válcování 2x cena 6000,- KČ.

Cena je konečná, není plátcem DP[I. Záručnídoba 36 měsíců.

Usnesení č. 29 bylo schváleno

24. Oprava cesty Za Tratí - dle cenové nabídky f.Zemní práce Roman Svoboda za práce
sróvnání, skládkao hutnění, rozzvoz recyklát, rovnání recyklát, válcování - celkem 205.700,kč. Recyklát nebyl zahrnut ceně. Recyklát obce není ideální, doporuČujídrcený - jemnějŠÍ
s větším obsahem asfaltu, dle info p. Svobody telefonicky sdělena po ověření souČasná cena
za 10 m3 bez DPH s dopravou je 4.500,- Kč.
Návrhová komise navrhla odloženíprojednání tohoto bodu.
Usnesení č.30 bylo schváleno

lnformace starostky:
Stavynaúčtechobcekdnešttímttdni dleclostLrpnýchvýpisťr: 1,1]Utr KBběžný5.693.554,20KČ,
KI} spoř. 2,/21.123,29 Kč, BU rr KI]
l0.530,97 Kč. Celkem 14.368.883,34 Kč.

2. Bl.J

Lr

v]k 2.509.008,65 l(č, ČNB 3.434.(166,23KČ, ČSoB oclpady

Rozklad Rozpočtovéhoopatření č. 41202l
Probíha.iípráce Ita přípo.ikách voclovodu a splaškovékanalizace v Polnía V'fř'ebcotllri- tra KD řešen Úklid
na konlunikacíclr dotčerlých stavbotr. AktLrálně se řešívýron vody v trlici Polní Lr RD 279-s nrajitelem bLrde
zahQienoíízerio sdě|ení,jak likvidtrie povrchové vocly, stále se zanláčívýkop, drrešnídeIr v hloubce 40 cnr
výkopLr opět voda. Podezření na svod vody do podloží kotnunikace.
Infortnace CoVlD dle KIlS
ted' 4 aktivrtích případů.

k3|.5.202l bylo v obcicelkem l49 případŮ, ztolto l0 s hospita|izacÍ,2Útl'trtÍ,

ltlforlrracc o trovélrr roz_salrtt nařízertí protiepidcnliologickýclr opatř,ení

Diskuze:

Zápis

č.3l202llVZ z

1.6.2021

Pokud nemáte dalšídotazy, bude ZO hlasovat o schválení usnesení.

Návrh usneseni: Návrhová komise navrhuje přijmout usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva
obce Zadní Třebaň č. 1-30 spisové značky 3l202tNZ ze dne 1.6.2021.

Hlasování: pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0

Usnesení č. 1-30 je přijato a je platné.

Závérz Do sclrválerrých dokurnerrtů uvederrýclr v Usnesení č.3 12021lYZ ze dne 1.6.2021 je moŽné
nahlédnout přímo na obecním úřadě v úřední dny, v ostatních dnech po telefonické domluvě. Dokumenty,
kterých zákon ukládájejich vyvěšení na úřední desce, budou vyvěšenyjak v tištěné,tak i v elektronické
podobě na příslušnýclr vývěsních deskách. V případě jakýchkoli problérnů, dotazů a připomírrek Vás rádi
přivítárne na obecním úřadě v úředních lrodinách. Přeji hezký zbytek veěera.
Veřejné zasedání bylo ukorrěeno v

Zápisbyl

, iŇM

ověřovatelé zápisu: p.

starostkaobce:

....A t'lJid/,y1's- i

,,!/,
MarkétJsi"*,unouá ....i:tt{:{iul'l.e.
ďerd

Razítko obce:
Vyvěšeno na pevné i elektrorrické ťrřední desce dne: 2.6,202l
Sejrrrrrto dne:

1

8.6.202l

'**%

Přílohy zápisLr:

.
2.
3.
4.
l

prezeIlčtlí listirra

Rozpočtovéopatř,ení č. 41202lr

ffi\

lVZ

Z,ávěrečný účetobce
Ceník pro l'KO a separaci na r.2021

Zápis č.312021lVZ z 1.6.2021
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