Obec Újezd u Plánice

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Újezd u Plánice, konaného
dne 30.12.2016 od 19:00 hodin v KD Újezd u Plánice
Přítomni:

Milan Moudrý, Mgr. Vladimír Kabrt, Bc. Blanka Kaisrová, Veronika
Fialová, Bc. Petr Kulich, Jiří Fremund, Václav Tícha

Hosté:

p. Beška, p. Hořejší, p. Bělohlavý

1. Zahájení
Starosta zahájil řádně svolané veřejné zasedání zastupitelstva obce (dále v textu ZO) v 19:00
hodin a přivítal všechny přítomné členy ZO a hosty. Následovalo dodatečné předání daru
bývalému starostovi panu Votavovi k jeho významnému životnímu jubileu. Poté starosta
předal slovo místostarostovi panu Kabrtovi, který schůzi řídil (dále v textu předsedající). Ten
konstatoval, že je přítomno 7 zastupitelů z celkového počtu 7 a zastupitelstvo obce je tedy
usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).
Za ověřovatele zápisu pro dnešní zasedání předsedající starosta navrhl Bc. Blanku Kaisrovou
a Veroniku Fialovou, zapisovatelem Mgr. Vladimíra Kabrta. Dále předsedající navrhl zvolit
návrhovou komisi ve složení Bc. Petr Kulich, Jiří Fremund a Václav Tícha.

NÁVRH USNESENÍ č. 1
Zastupitelstvo obce schvaluje ověřovatele zápisu Bc. Blanku Kaisrovou, Veroniku Fialovou,
zapisovatele Mgr. Vladimíra Kabrta. Zastupitelstvo obce schvaluje návrhovou komisi ve
složení Bc. Petr Kulich, Jiří Fremund a Václav Tícha.
Výsledek hlasování: Pro 7
Proti 0
Zdrželi s e 0
Usnesení č. 1 bylo schváleno.

Program dnešního jednání byl zveřejněn a navržen takto:
1. Zahájení
2. Ověření zápisu z minulého zasedání
3. Seznámení s došlou poštou
4. Zpráva o činnosti OÚ od minulého zasedání
5. Rozpočtová změna č. 5, č. 6, č. 7, č. 8
6. Projednání rozpočtu na rok 2017
7. Určení inventurní a likvidační komise OÚ a SDH
8. Odsouhlasení příspěvku na ohňostroj
9. Různé
10. Zpráva obecního hajného o hospodaření s obecním lesem
11. Zpráva o činnosti honebního společenstva Posavádka
12. Diskuze
13. Usnesení
14. Závěr
15. Občerstvení
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NÁVRH USNESENÍ č. 2
Zastupitelstvo obce schvaluje přednesený program zasedání.
Výsledek hlasování: Pro 7
Proti 0
Zdrželi s e 0
Usnesení č. 2 bylo schváleno.

2. Ověření zápisu z minulého zasedání
Kontrola usnesení z minulého zasedání byla provedena přečtením zprávy kontrolního výboru
č.1/2016 ze dne 28.12.2016. Tato zpráva byla předána zastupitelstvu předsedkyní výboru paní
Veronikou Fialovou a podepsána všemi členy kontrolního výboru. Shrnutí zprávy:
1) Z předcházejícího zasedání zastupitelstva nevyplývají pro zastupitelstvo žádné
nedořešené úkoly.
2) Dodržování právních předpisů obce je kontrolováno průběžně. Nebyly
zjištěny žádné nedostatky.
Zpráva kontrolního výboru je přílohou č. 3 tohoto zápisu.

3. Seznámení s došlou poštou
S došlou poštou za předcházející období seznámil přítomné místostarosta pan Vladimír Kabrt.

4. Zpráva o činnosti OÚ od minulého zasedání
S činností OÚ za předcházející období, tj. dobu od zvolení do funkcí 2.12.2016 seznámil
přítomné starosta obce pan Milan Moudrý. Jeho zpráva je shrnuta v následujících bodech
byla provedena schůzka se Spolkem Újezdecké ženy a SDH Újezd u Plánice, řešení
jejich spolupráce a plánech na další rok
byla provedena schůzka s účetní obce paní Kourovou, která odpověděla a vysvětlila
všechny dotazy. Paní účetní byla pozvána i na dnešní zasedání, ale omlouvá se
z rodinných důvodů. Přislíbila účast na dalším zasedání, aby mohla zodpovědět
případné dotazy občanů
byla předána ke kontrole VZP evidence zdravotního pojištění a odvodů z obce za rok
2012-2016
byla provedena kontrola stávajících smluv pojištění majetku a vozidel obce. Zjistili se
výrazné nesrovnalosti a to: pojištění prodejny v částce 4.000 Kč, které se stále platí, je
to pojištěno jako prodejna, zásoby v regálech apod. Tato smlouva byla písemně
vypovězena k 1.4.2017 Mimo jiné platí obec pojištění za hasičské vozidlo „Erena“,
které už nemá dlouhodobě v majetku. Celkem měla obec pojištění u 5ti různých
pojišťovacích subjektů, což je nevýhodné. Byla provedena aktualizace pojištění a nově
vznikne jednotná smlouva u pojišťovny Kooperativa. Zároveň vzniklo nové pojištění
všech zastupitelů, a to na odpovědnost způsobenou z výkonu funkce.
byla uzavřená dohoda o hmotné odpovědnosti za peněžní hotovost
v měsici lednu bude podána žádost o audit hospodaření nezávislou auditorskou
firmou, posoudí se cenové nabídky a vybere se nejvýhodnější firma, bylo to
odsouhlaseno všemi zastupiteli
byla zastupitelstvem předběžně projednána Obecně platná vyhláška o pronájmu,
místních poplatcích, ale protože by nemohla být v požadované zákonné lhůtě
vyvěšena, bude schválena až na dalším zasedání (předběžně v březnu), do té doby platí
poplatky za popelnice, pronájmy a psy atd. ve stejné výši jako v loňském roce
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Od roku 2012, ale už i před tím byl velký problém s vodou z obecní studny, jejíž
kvalita se po odebrání vzorků neustále zhoršuje. V měsíci září 2016 bylo Obecnímu
úřadu nařízeno zákaz používání vody jako pitné i jako užitkové. Za nesplněné opatření
bylo nařízeno Obecnímu úřadu zaplatit pokutu 5.000 Kč a 1.000 Kč správní poplatek.
Toto bylo uhrazeno v měsíci listopadu. Po provedených asanačních pracích, vyčištění
studny firmou Vodospol, s.r.o. byl dne 11.12. za mé přítomnosti (starosty obce)
odebrán nový vzorek vody. Do dnešního dne nepřišla oficiální zpráva o nezávadnosti
či závadnosti vody, telefonicky požádal starosta o vyjádření, které přišlo emailem.
Výsledky rozboru jsou negativní, voda je pitná. Dokud ale nepřijde vyjádření od
hygienické stanice, že ruší zákaz, tak je tato informace neoficiální,
a proto trvá zákaz používání a pití vody
Nicméně se zastupitelstvo dále problematikou vody zabývá a hledá se řešení
s obecním vodovodem do budoucna.
Byl vznesen dotaz, jak je to s parkovištěm před domem č.p. 72 pana Touše. Starosta
obce předložil a přečetl části nájemní smlouvy o pozemku, ze které vyplývá, že
předmětný pozemek vlastní obec a byl panu Toušovi pronajat 1.4.2016. Ze zákona
nájemní smlouvu nemusí schvalovat zastupitelstvo, ale jen starosta, smlouva je tedy
platná.
S velitelem SDH panem Hošťálkem a starostou obce byla provedena schůzka na
koupališti, kde bylo ukázáno, co se za poslední dobu na koupališti opravilo, jak se
o něj hasiči starají. Byl vznesen požadavek na opravu odtoku, který je v současné době
ucpaný. V dřívější době byla provedena oprava pouze ½ odtoku, druhá polovina je
ještě původní a nyní nefunkční. Zastupitelstvo přislíbilo, že se tím v měsíci březnu
bude zabývat.
Dále si nechal starosta předložit obecní kroniku, vedenou kronikářkou obce paní
Zuzanou Petrovou. Poslední zápis je z roku 2014. Po dnešním dohovoru bude dopsána
do konce roku 2016

5. Rozpočtová změna č. 5, č. 6, č. 7, č. 8
Předsedající seznámil přítomné se zněním rozpočtového opatření č. 5 na rok 2016. Jedná se
o navýšení příjmů o 27.000 Kč díky příjmům z prodeje dřeva a navýšení výdajů o 27.000 Kč
na místní správu (materiál, služby, el. energie). Toto rozpočtové opatření bylo provedeno
starostou obce 31.8.2016.
NÁVRH USNESENÍ č. 3
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtovou změnu č. 5 na rok 2016
Výsledek hlasování: Pro 7
Proti 0
Zdrželi s e 0
Usnesení č. 3 bylo schváleno.

Předsedající seznámil přítomné se zněním rozpočtového opatření č. 6 na rok 2016. Jedná se
o navýšení příjmů o 35.150 Kč díky příjmům z prodeje dřeva a dotacím na volby
zastupitelstva a do senátu. A navýšení výdajů o 35.150 Kč na platby daní a volby. Toto
rozpočtové opatření bylo provedeno starostou obce dne 30.9.2016.
NÁVRH USNESENÍ č. 4
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtovou změnu č. 6 na rok 2016
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Výsledek hlasování: Pro 7
Usnesení č. 4 bylo schváleno.

Proti

0

Zdrželi s e 0

Předsedající seznámil přítomné se zněním rozpočtového opatření č. 7 na rok 2016. Jedná se
o navýšení příjmů o 144.000 Kč díky příjmům z prodeje dřeva a navýšení výdajů o 144.000
Kč na místní správu, volby, odměny a pojištění zastupitelstva a lesní hospodářství. Toto
rozpočtové opatření bylo provedeno starostou obce 31.10.2016
NÁVRH USNESENÍ č. 5
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtovou změnu č. 7 na rok 2016
Výsledek hlasování: Pro 7
Proti 0
Zdrželi s e 0
Usnesení č. 5 bylo schváleno.

Předsedající seznámil přítomné se zněním rozpočtového opatření č. 8 na rok 2016. Jedná se
o navýšení příjmů o 15.000 Kč díky dotacím na volby a navýšení výdajů o 15.000 Kč na
volby. Toto rozpočtové opatření bylo provedeno starostou obce 30.11.2016
NÁVRH USNESENÍ č. 6
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtovou změnu č. 8 na rok 2016
Výsledek hlasování: Pro 7
Proti 0
Zdrželi s e 0
Usnesení č. 6 bylo schváleno.

6. Projednání rozpočtu na rok 2017
Předsedající uvedl, pokud není schválený rozpočet na rok 2017, musí být schváleno
rozpočtové provizorium, kterým se obec řídí do doby schválení rozpočtu. Rozpočet se bude
schvalovat na dalším zasedání, které bude koncem března, pokud nebude svoláno dřív. Od
1.1.2017 budou platit následující pravidla provizoria, která jsou v příloze č. 4 tohoto zápisu.
NÁVRH USNESENÍ č. 7
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové provizorium na rok 2017 s tím, že měsíční výdaje
budou čerpány ve výše jedné dvanáctiny rozpočtu roku 2016.
Výsledek hlasování: Pro 7
Proti 0
Zdrželi s e 0
Usnesení č. 7 bylo schváleno.

7. Určení inventarizační a likvidační komise OÚ a SDH
Předsedající navrhl následující složení inventarizační komise.
SDH: Martin Hošťálek – předseda, Emilián Petr, Václav Tícha
Obec: Bc. Blanka Kaisrová – předseda, Veronika Fialová, Bc. Petr Kulich
Likvidační komise jsou navrženy ve stejném složení.
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NÁVRH USNESENÍ č. 8
Zastupitelstvo obce schvaluje složení inventarizačních komisí. SDH: Martin Hošťálek –
předseda, Emilián Petr, Václav Tícha. Obec: Bc. Blanka Kaisrová – předseda, Veronika
Fialová, Bc. Petr Kulich. Likvidační komise jsou navrženy ve stejném složení.
Výsledek hlasování: Pro 7
Proti 0
Zdrželi s e 0
Usnesení č. 8 bylo schváleno.

8. Odsouhlasení příspěvku na ohňostroj
Na žádost Spolku Újezdecké ženy a SDH Újezd u Plánice byl zakoupen ohňostroj v částce
1.998 Kč. Ten byl rovným dílem rozdělen mezi tyto dvě organizace.
NÁVRH USNESENÍ č. 9
Zastupitelstvo obce schvaluje příspěvek na ohňostroj v částce 1.998 Kč
Výsledek hlasování: Pro 7
Proti 0
Zdrželi s e 0
Usnesení č. 9 bylo schváleno.

9. Různé
Výbor pro rozvoj obce
Předsedající seznámil přítomné se záměrem zastupitelstva zřídit výbor pro rozvoj obce
a vyzval občany, pokud mají zájem, ať se přihlásí do doby dalšího zasedání na obecním
úřadě. Tento výbor složený z řad občanů by měl poradní a iniciační charakter. Výbor by
zastupitelstvu předkládal k řešení námitky, plány, návrhy apod., které souvisí s rozvojem
obce. Pokud se nikdo nepřihlásí, výbor nevznikne.
NÁVRH USNESENÍ č. 10
Zastupitelstvo obce vyzývá občany k přihlášení se do výboru pro rozvoj obce.
Výsledek hlasování: Pro 7
Proti 0
Zdrželi s e 0
Usnesení č. 10 bylo schváleno.
Oslavy v roce 2018
Dále předsedající oznámil informaci, která vzešla z členské schůze hasičů, uspořádat v roce
2018 oslavy, a to při příležitosti výročí 120 let od založení sboru. Při těchto oslavách by se
mohla konat hasičská soutěž, sraz rodáků, případně výstava v KD či další akce, do kterých by
se mohly zapojit i další spolky v obci. Bylo by proto dobré založit v příštím roce přípravný
výbor těchto oslav.
Restaurace
Předsedající předal slovo v tomto bodu starostovi obce, který sdělil následující:
- vzhledem k současnému nevyhovujícímu stavu se zabývá Obecní úřad možností
a ověřuje, zda a za jakých podmínek může obec provozovat restauraci a někdo by na
dohodu tento provoz zajišťoval.
- další možnost je, že se někdo přihlásí, žádná žádost na OÚ ale zatím nepřišla
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-

-

starosta oslovil na členské schůze členy SDH, aby na jejich výroční schůzi vysvětlili
a osvětlili občanům provozování restaurace, což bylo SDH přislíbeno
představa starosty je taková: udělat tlustou čáru za rozbroji, které byly v obci kvůli
restauraci a pokud se nikdo nepřihlásí, tak provozovat restauraci by dále mohlo SDH,
vymezila by se nějaká pravomoc, všechna povolení mají v pořádku, tak by to bylo
zatím nejlepší řešení, aby se lidé měli kde scházet
I dnes se provozu restaurace zhostili, za což jim starosta poděkoval, a také za to, že
připravili pohoštění, uvařili guláš a dodali obsluhu

Schválení příspěvku na Oblastní charitu
NÁVRH USNESENÍ č. 11
Zastupitelstvo obce schvaluje příspěvek na Oblastní charitu Klatovy v částce 3.000 Kč.
Výsledek hlasování: Pro 7
Proti 0
Zdrželi s e 0
Usnesení č. 11 bylo schváleno.

Smlouva ČEZ
Na obec byla doručena žádost o povolení zvláštního užívání komunikace k umístění
inženýrských sítí dle § 25 odst.6 písm. d) zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích
od firmy ČEZ Distribuce a.s. a dále smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného
břemene – služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu - č.IV-12-0011391/VB001 Újezd
u Plánice, KT, Blažek – NN.
Jedná se o výkop podél komunikace, 2x příčný podvrt komunikace. Délka vedení (zemní
kabel na rozvody elektrické energie) uložené na pozemcích vedených v KN jako komunikace
bude cca 100m. Smlouva je přílohou č.5 tohoto zápisu.
NÁVRH USNESENÍ č. 12
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření budoucí smlouvy s ČEZ Distribuce, a.s. o zřízení
věcného břemene – služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č.IV-12-0011391/VB001
Výsledek hlasování: Pro 7
Proti 0
Zdrželi s e 0
Usnesení č. 12 bylo schváleno.

Příspěvek na občerstvení
Předsedající dal hlasovat o příspěvku na občerstvení na dnešní zasedání v hodnotě 633 Kč.
Jedná se o ingredience a pečivo ke guláši, který připravil SDH a maso dodal Myslivecký
spolek Posavádka-Újezd z.s.
Současně poděkoval starosta obce Mysliveckému spolku Posavádka-Újezd z.s. za maso,
divoké prase, na guláš.
NÁVRH USNESENÍ č. 13
Zastupitelstvo obce schvaluje příspěvek na občerstvení v částce 633 Kč
Výsledek hlasování: Pro 7
Proti 0
Zdrželi s e 0
Usnesení č. 13 bylo schváleno.
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Kontrola hospodaření v obecním lese
Předsedajícím bylo konstatováno, že hospodaření v obecním lese odpovídá vykazovaným
skutečnostem, kontrola soupisu tržeb a výdajů je v pořádku.
NÁVRH USNESENÍ č. 14
Zastupitelstvo obce schvaluje kontrolu hospodaření v obecním lese.
Výsledek hlasování: Pro 7
Proti 0
Zdrželi s e 0
Usnesení č. 14 bylo schváleno.

Schválení nákupu počítače
Předsedající seznámil přítomné s nevyhovujícím stavem výpočetní techniky na obecním
úřadě. Počítač používá již zastaralý systém Windows XP, který už není aktualizován, mnoho
aplikací funguje jen přes náhradní prohlížeče, do určitých systémů se lze dostat jen tak, že se
musí vypnout antivirový program. Byla oslovena s žádostí o cenovou nabídku nového PC
a nutného programového vybavení firma Kinetic KT spol. s.r.o. která zároveň zajišťuje
administraci počítačů na obecním úřadě. Cenová nabídka je přílohou č. 6 tohoto zápisu.
O této cenové nabídce bylo hlasováno s výjimkou multifunkčního zařízení (tiskárna, kopírka,
skener). To je také v nevyhovujícím stavu, ale vzhledem k ceně 23.099 Kč ceně se pokusí
obecní úřad zajistit na toto zařízení dotaci.
NÁVRH USNESENÍ č. 15
Zastupitelstvo obce schvaluje nákup počítače pro obecní úřad od firmy Kinetic v ceně
12.290 Kč včetně DPH, monitor v ceně 2.799 Kč, programové vybavení Office 6.434 Kč
Výsledek hlasování: Pro 7
Proti 0
Zdrželi s e 0
Usnesení č. 15 bylo schváleno.

10. Zpráva obecního hajného o hospodaření s obecním lesem
Zprávu přednesl pan Milan Bělohlavý.
V roce 2016 bylo vytěženo 911 m3 na možnost vytěžit 1207 m3 a tím bylo zašetřeno 296 m3.
Na zbývající dva roky plánu je možnost vytěžit ročně až 1355 m 3. Těžební výdaje činili
v základu 265.104 Kč. Těžba dřeva je jediným příjmem a tím získání prostředků na další
lesnickou činnost. Další činností v lese jsou pěstební práce. Zde bylo provedeno např.
zalesnění na ploše 2,20 ha, ochrana sazenic proti buření a zvěři na ploše 21,19 ha, oplocenky
305 bm, dále ochrana lesa, oprava oplocenek, oprava cest, atd. Na tyto činnosti bylo
zaplaceno v základu 221.945 Kč
Na zajištění lesnické činnosti bylo zaplaceno v základu 124.288 Kč. Do konce roku bylo
prodáno 842 m3 za 1.334.251 Kč v základu, to je průměr 1.585 Kč za m3.
Celkové výdaje za rok jsou v základu 632.337 Kč. Čistý zisk za rok 2016 činí 701.914 Kč.
Čistý zisk z 1 ha lesa je 6.440 Kč
Celkové vyhodnocení hospodaření v obecním lese od roku 1992.
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Obec převzala les v roce 1992 na výměře 63 ha. V roce 2001 skončil LHP a čistý zisk z této
výměry byl 1.425.946 Kč. Od roku 2002 se hospodařilo na 73 ha a to po dobu 7 roků, kdy byl
předčasně vyhotoven nový LHP, a to z důvodu, že LČR vrátili obci 35 ha lesa. Za tyto roky
byl čistý zisk 2.728.150 Kč. Od roku 2009 se hospodaří na 109 ha lesa. Za 8 roků současného
LHP je zisk 4.983.643 Kč
Obec Újezd u Plánice tím získala od roku 1992 ze svých lesů 9.137.739 Kč.
NÁVRH USNESENÍ č. 16
Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu obecního hajného p. Bělohlavého o postupu
prací v obecním lese.
Výsledek hlasování: Pro 7
Proti 0
Zdrželi s e 0
Usnesení č. 16 bylo schváleno.

11. Zpráva o činnosti honebního společenstva Posavádka
Zprávu o činnosti honebního společenstva přednesl pan Hořejší, coby člen honebního výboru.
Nejprve omluvil kvůli nemoci pana Vladaře, který je předseda honebního výboru.
Přednášející připomněl, že honební výbor spolu se sdružením plánuje stavy a odlov zvěře.
Dále sdělil: „V letošním roce je téměř splněno, je střeleno asi 40 divokých prasat, jejich stav
se letos trochu snížil. Pak je střeleno asi 10 ks dančí zvěře, asi 24 kusů srnčí zvěře a 1 nebo 2
kusy mufloní. Mufloní zvěř ubyla nejvíc a kdo má v naší honitbě les, tak ví, že mufloní zvěř
dělala největší škody. Honební výbor funguje ve stejném složení, zatím se nedělala změna, ale
bývá zvykem, že členem je vždy starosta obce. Největší škody dělají divoká prasata, i když se
to snaží myslivci, potlačit, ale myslím si, že i ta zvěř si zaslouží šanci. Konala se Poslední leč
ve Struhadle, celkem se povedla. Přestali jsme ji pořádat v Újezdě, protože jsme neobsadili
sál.“.
Dále p. Hořejší popřál všem do nového roku hodně zdraví a také dobrou chuť na guláš
z prasete, které bylo střeleno v sobotu v Újezdě. Závěrem dal p. Hořejší hlasovat vlastníky
pozemků o schválení 2 Kč/ha, které dává MS Posavádka honebnímu výboru za pronájem
honitby a z honebního výboru se za to kupují pro obce stromečky, které hajný nechá zasadit.

NÁVRH USNESENÍ č. 17
Zastupitelstvo obce a občané obce schvalují 2 Kč/ha honitby, za které budou poskytnuty
obci sazenice stromečků.
Výsledek hlasování: Pro 7
Proti 0
Zdrželi s e 0
Usnesení č. 17 bylo schváleno.

12. Diskuze
p. Moudrý – poděkoval všem za hojnou účast, připomněl zítřejší akci - ohňostroj od 18 hodin,
popřál všem do nového roku hodně sil, štěstí a zdraví.
p. Rataj – varoval před koupí levného počítače na úřad a informoval o své špatné zkušenosti
p. Tícha – reagoval na předchozí příspěvek a vyjádřil obavy o instalaci do PC Windows 10
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