Usnesení
z 13. jednání Zastupitelstva obce Valkeřice,
konaného dne 16.02.2021, od 17:00 hodin.
Budova obecního úřadu Valkeřice
Zahájení zasedání zastupitelstva
V zahajovací části jednání starosta prohlásil, že jednání bylo řádně svoláno a vyhlášeno, konstatoval
nadpoloviční většinu členů a dal schválit program jednání a opatření, že diskuse bude probíhat ke
každému bodu zvlášť. Nechal schválit dva členy za ověřovatele zápisu z tohoto jednání. Starosta dal
hlasovat o návrhu programu. Omluveni pro COVID – opatření - p. Grund M. a pan Kohout P.

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Zahájení a schválení programu
Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Kontrola usnesení ze dne 16.12.2020
Výše rozpočtové změny č. 5/2020
Hospodaření příspěvkové organizace MŠ
Rozpočtová změna č. 1/2021
Schválení návrhu výpočtu ceny vodného VV
Nový zákon o odpadech sbírka zákonů č. 541/2020 Sb.
Schválení dohody - smluvní vztah obce /svozové spol. / skládka
Prodej pozemku č. 445/7 dle GP č. 610-229/2020
Schválení věcného břemene na pozemku 405/1
Dotazy, připomínky, informace

1. Zahájení a schválení programu
Starosta obce nechal hlasovat o programu jednání. ZO Souhlasilo.
Výsledek hlasování:
Pro
5
Proti
0
Zdrželi se
0

2 omluveni

2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Starosta obce určil ověřovateli zápisu p.T.Kšandu a Ing.P.Malou, zapisovatelem určil Ing.
J.Mlejnka.
Výsledek hlasování:
Pro
5
Proti
0
Zdrželi se
0 2 omluveni

3. Kontrola usnesení ze dne 10.06.2020















Rozpočtová změna č 4/2020
o Starosta obce seznámil přítomné zastupitele s rozpočtovou změnou uvedenou
v nadpisu. ZO odsouhlasilo uvedenou rozpočtovou změnu dle přílohy.
Rozpočtová změna č 5/2020
o Starosta obce informoval ZO o výše uvedeném návrhu rozpočtové změny. ZO
schválilo předběžnou rozpočtovou změnu č. 5/2020 k rozpočtu za rok 2020 pro
operace, které vzniknou za období od data jednání tohoto zastupitelstva
16.12.2020 do 31.12.2020 bez určení konkrétní výše v Kč pro tyto rozpočtové
změny. ZO souhlasí.
Schválení rozpočtu obce 2021
o Starosta obce seznámil přítomné zastupitele s s návrhem rozpočtu obce
Valkeřice pro rok 2021. ZO s návrhem souhlasilo.
Schválení rozpočtu MŠ 2021
o Starosta obce seznámil přítomné zastupitele s návrhem rozpočtu příspěvkové
organizace obce Valkeřice MŠ Valkeřice na rok 2021. ZO odsouhlasilo návrh
rozpočtu MŠ Valkeřice pro rok 2021 dle přílohy.
Schválení záměru pronájmu NP čp.207
o Starosta obce seznámil přítomné zastupitele se situací ohledně nebytových
prostor v č.p. 207. ZO souhlasilo se záměrem a dále souhlasí s odkupem
nabídnutého vybavení.
Schválení pronájmu NP čp.207
o Starosta obce seznámil přítomné zastupitele se zájmem p. Musila pronajmout
si nebytové prostory pohostinství v č.p. 207 na základě uveřejněného záměru
prodeje. ZO schválilo pronajmutí těchto prostor panu Musilovi. Dále starosta
navrhoje zrušení nájmů všech provozoven poskytující služby obyvatelstvu v obci
pro rok 2021.
Prodej pozemku č. 2664/2
o Starosta navrhl ZO prodat výše uvedený pozemek panu Špankovi za odhadní
cenu. ZO s prodejem souhlasilo.
Žádost o prodej části pozemku 445/1
o Starosta seznámil přítomné zastupitele a spoluobčany s žádostí o prodej části
uvedené p.p.č. 445/1. Navrhl požadovanou část oddělit na základě nového GP
na náklady žadatele a zároveň navrhl vyvěsit záměr prodeje pozemku. ZO
s uvedeným postupem souhlasilo.
Schválení výsadby stromů z dotačního titulu 9/2019 NPŽP





o Starosta obce infomoval zastupitelstvo obce a přítomné spoluobčany o projektu
na výsadbu stromů v obci. Projekt je realizován v rámci dotačního titulu 9/2019
NPŽP.
o ZO souhlasilo s výsadbou dle projektu. Náklady na zajištění výsadby budou
kompletně hrazeny z dotačních prostředků.
Schválení věcného břemene na pozemku 2670
o Starosta popsal situaci kolem spodní cesty p.p.č. 2670 , jedná se o věcné
břemeno pro přípojku elektrického vedení ke stvení „Štorchát.“ ZO souhlasilo se
zřízením věcného břemene.
Dotazy, připomínky, informace
o Audit – proběhl audit hospodaření obce, částečně online.
o Mikuláš – obec nakoupila mikulášské kalendáře, které byly rozvezeny 67
dětem v obci.
o Podpora seniorů – všichni senioři nad 65 let obdrželi balíček s vitamíny pro
podporu imunity a desinfekční prostředky.
o Ples – Myslivecký ples ve spolupráci s obcí Valkeřice bude řešen dle konkrétní
situace.
o Rozsvícení stromku OÚ
o Dotace kůrovec – starosta obce informoval o výši poskytnuté dotace.
o Info most Benešov n. Pl.
o Uzavření OÚ 21.12. – 4.1.2021
o p.M.Grund navrhl proveřit dotace na kotle pro případ kdy od roku 2022
nesmějí být používány kotle třídy 3. Zejména pak s ohledem na MŠ a objekty
NP, které obec pronajímá.

4. Výše rozpočtové změny č. 5/2020
Starosta obce seznámil přítomné zastupitele s výší původně předběžné rozpočtové změny
uvedené v nadpisu. ZO odsouhlasilo výši uvedené rozpočtové změnu dle přílohy.
Výsledek hlasování:
Pro
5
Proti
0
Zdrželi se
0 2 omluveni.

5. Hospodaření příspěvkové organizace MŠ
Starosta obce informoval ZO a přítomné spoluobčany o výsledcích hospodaření příspěvkové
organizace obce Valkeřice MŠ Valkeřice se ziskem 126.322,09 Kč. Tato částka bude převedena
do rezervního fondu. ZO odsouhlasilo výsledky hospodaření a převod do rezervního fondu.
Výsledek hlasování:
Pro
5
Proti
0
Zdrželi se
0. 2 omluveni.

6. Rozpočtová změna č. 1/2021
Starosta obce seznámil přítomné zastupitele s výše uvedenou rozpočtovou změnou. ZO
odsouhlasilo změnu dle přílohy.
Výsledek hlasování:
Pro
5
Proti
0
Zdrželi se
0. 2 omluveni.

7. Schválení návrhu výpočtu ceny vodného VV
Starosta obce seznámil přítomné zastupitele s podklady pro výpočet vodného pro rok 2021.
Zároveň spolu s místostarostou vysvětli nový způsob stanovení limitů spotřeby vody pro trvale
žijící občany a občany bez trvalého pobytu. Principem nového stanovení výpočtu jsou stejná
pravidla pro obě skupiny obyvatel. Návrh byl v předstihu rozeslán zastupitelům a zároveň byl
vyvěšen na úřední desce. Dále navrhl podle zmíněného principu účtovat vodné v roce 2020 i
2021. Pro rok 2020 budou platit původně stanovené ceny, pro rok 2021 bude platná nově
stanovená cena. ZO odsouhlasilo nový způsob stanovení limitů a zároveň odsouhlasilo použití
tohoto pravidla pro rok 2020 i 2021.
Výsledek hlasování:
Pro
5
Proti
0
Zdrželi se
0. 2 omluveni

8. Nový zákon o odpadech sbírka zákonů č. 541/2020 Sb.
Starosta obce seznámil přítomné zastupitele se situací ohledně nového zákona o odpadech.
V té souvislosti informoval o pravděpodobném růstu nákladů na činnosti spojené s jejich
likvidací. Obec připraví souhrnnou informaci pro občany Valkeřic. ZO vzalo informaci na
vědomí.
Výsledek hlasování:
Pro
0
Proti
0
Zdrželi se
0. 2 omluveni.

9. Schválení dohody - smluvní vztah obce /svozové spol. / skládka
Starosta obce seznámil přítomné zastupitele s požadavkem dodavatele svozu odpadu na
uzavření nové dohody. Návrh dohody byl předložen zastupitelům v dostatečném předstihu
k posouzení. Nová dohoda navyšuje poplatky za skládkování a odvoz odpadů a mimo jiné tak
reflektuje i na nový zákon o odpadech. ZO schválilo novou dohodu s dodavatelem svozu
odpadů dle návrhu.
Výsledek hlasování:
Pro
5
Proti
0
Zdrželi se
0. 2 omluveni

10. Prodej pozemku č. 445/7 dle GP č. 610-229/2020
Záměr prodeje tohoto pozemky byl řádně vyvěšen. Starosta obce navrhuje pozemek prodat za
odhadní cenu. ZO s prodejem souhlasí.
Výsledek hlasování:
Pro
5
Proti
0
Zdrželi se
0. 2 omluveni

11. Schválení věcného břemene na pozemku 405/1
Starosta seznámil přítomné zastupitele s požadavkem na zřízení věcného břemene na výše
uvedeném p.č.. ZO souhlasí se zřízením věcného břemene.
Výsledek hlasování:
Pro
5
Proti
0
Zdrželi se
0

12. Dotazy, připomínky, informace
o




Žádost Povodí Ohře o vypořádání pozemků – Valkeřický potok. Obecní
zastupitelstvo ve shodě všech přítomných preferuje místní šetření zástupců
obce a povodí. Po společném jednání a vyjasnění preferencí rozhodne
zastupitelstvo o dalším postupu.
P.Chmelařová – měla připomínku k prodeji pozemku 2664/2 p.Špankovi ,
upozornila na budoucí možný problém a to v zamezení přístupu k nemovitosti.
Ing. P. Malá vznesla dotaz, iniciovaný spoluobčany, na rozesílání sms zpráv o
konání zastupitelstva. Starosta obce odpověděl, že dočasně nejsou zprávy
rozesílány. Důvodem jsou proti Covidová opatření. Na základě platných
pravidel není totiž možné pořádat zastupitelstva v budovách pohostinství ,
kde je více místa. V zasedací místnosti obecního úřadu , kde jednání probíhají
nyní je dle platných pravidel možná přítomnost pouze deseti osob z toho je
sedm zastupitelů.

…………………………………
František Roller

………………………………….
Ing. Jiří Mlejnek

starosta

Ve Valkeřicích dne 17.02.2021
Termín jednání příštího zastupitelstva bude 18.05.2021

místostarosta

