Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Zdiby,
konaného dne 19. 12. 2019 od 17:30 hod.,
ve společenském domě ve Veltěži, Průběžná 114, Zdiby
Zahájení: v 17:30 hod.
Přítomni: Ing. Bc. Jitka Homolová Ph.D., Mgr. Jaromír Chalupský, Ph.D., Ing. Kateřina
Kolářová, Ing. Jakub Krejcar, Mgr. Beata Sabolová LL.M., JUDr. Eva Slavíková, RNDr.
Hana Španielová, Ph.D., Mgr. Ing. Jan Urban, p. Luděk Wachtl, Ing. Jiří Žáček
Omluveni: p. Anatol Nepala, p. Zdeněk Jurkeník, p. Jan Česnek.
V průběhu jednání omluvená absence: Mgr. Milan Baier.
Neomluvená absence: p. Jan Tvrdý.
Dále jsou osoby uváděné bez titulů.
BOD č. 1
a)

Název: Zahájení

Paní starostka Eva Slavíková zahájila zasedání zastupitelstva a poděkovala zastupitelům a
občanům za účast. Paní starostka konstatovala, že zastupitelstvo obce Zdiby bylo řádně
svoláno předepsaným způsobem. Pozvánka na toto jednání včetně programu byla vyvěšena na
úřední desce. Doplnila, že stejně jako v minulých zastupitelstev je z tohoto zasedání
pořizován zvukový a obrazový záznam, a dále že veškeré informace jsou vyvěšeny u vstupu
do místnosti.
Paní starostka určila jako zapisovatelku paní Petru Voráčkovou.
Poté paní starostka oznámila, že je přítomna nadpoloviční většina zastupitelů obce, tudíž je
zastupitelstvo usnášeníschopné. Doplnila, že z neúčasti na zasedání se omluvili p. Anatol
Nepala, p. Zdeněk Jurkeník a p. Jan Česnek. Pozdější příchod byl avizován od p. Milana
Baiera a p. Jana Tvrdého.

b)

Název: Schválení ověřovatelů, ověření zápisu z minulého zastupitelstva obce

Paní starostka konstatovala, že zápis z minulého řádného zastupitelstva byl bez námitek
ověřen panem Jakubem Krejcarem a panem Jiřím Žáčkem. Potvrdila, že zápis z mimořádného
zasedání zastupitelstva konaného 14. 11. 2019, byl taktéž ověřen bez námitek panem Janem
Tvrdým a panem Zdeňkem Jurkeníkem.
Navrženi jako ověřovatelé tohoto zápisu byli: paní Kateřina Kolářová a paní Beata Sabolová.
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Hlasování:
Bod č. 1) b – Schválení ověřovatelů
Pro návrh
10
Jitka Homolová, Jaromír Chalupský, Kateřina Kolářová, Jakub Krejcar, Beata Sabolová, Eva
Slavíková, Hana Španielová, Jan Urban, Luděk Wachtl, Jiří Žáček
Proti návrhu

0

Zdržel se

0

Nehlasoval

0

Návrh byl přijat.
Zastupitelstvo obce Zdiby schvaluje ověřovatelem zápisu paní Kateřinu Kolářovou a paní
Beatu Sabolovou.

c) Název: Schválení programu jednání zastupitelstva obce Zdiby dne 19. 12. 2019
Návrh programu:
1) a) Zahájení.
b) Schválení ověřovatelů, ověření zápisu z posledního řádného zastupitelstva obce, jakož
i zápisu z posledního mimořádného zastupitelstva obce.
c) Schválení programu.
2) Informace o činnosti orgánů obce.
3) Rozpočtové opatření č. 4.
4) Rozpočet obce Zdiby na r. 2020.
5) Záměr prodeje části obecního pozemku parc. č. 473/29, k.ú. Zdiby.
6) Záměr prodeje části obecního pozemku parc. č. 491/10, k.ú. Zdiby.
7) Nabídka na odkoupení pozemku parc. č. 106/113, k.ú. Brnky.
8) Nabídka na odkoupení pozemků parc. č. 80/128 a 80/129, v k.ú. Brnky.
9) Prodej obecního pozemku parc. č. 105/63, v k.ú. Přemyšlení.
10) Prodej obecního pozemku parc. č. 105/62, k.ú. Přemyšlení.
11) Obecně závazné vyhlášky o místním poplatku (odpady, psi, pobyt, veřejné prostranství,
vjezd motorových vozidel, vstupné).
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12) Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za zhodnocení stavebního pozemku
možností jeho připojení na stavbu kanalizace.
13) Pověření vedoucího strážníka obecní policie Zdiby.
14) Pořízení změny č. 2 územního plánu – na žádost investora – tramvajová trať do Zdib.
Paní starostka navrhla úpravu bodu č. 11 – změnu názvu – vymazání výčtu vyhlášek. Dále
navrhla doplnění programu o další dva body:
- Bod 15 - Obecně závazná vyhláška o stanovení systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se
stavebním odpadem na území obce Zdiby. Doplnila, že je zde potřeba reagovat na
novelizaci právní úpravy.
- Bod 16 - Nabídka na odkoupení kanalizačního řadu v ulici Za Stodolou.
Paní starostka se následně dotázala zastupitelů, zda mají nějaké další návrhy na doplnění
programu.
Program zasedání po úpravě:
1) a) Zahájení.
b) Schválení ověřovatelů, ověření zápisu z posledního řádného zastupitelstva obce, jakož
i zápisu z posledního mimořádného zastupitelstva obce.
c) Schválení programu.
2) Informace o činnosti orgánů obce.
3) Rozpočtové opatření č. 4.
4) Rozpočet obce Zdiby na r. 2020.
5) Záměr prodeje části obecního pozemku parc. č. 473/29, k.ú. Zdiby.
6) Záměr prodeje části obecního pozemku parc. č. 491/10, k.ú. Zdiby.
7) Nabídka na odkoupení pozemku parc. č. 106/113, k.ú. Brnky.
8) Nabídka na odkoupení pozemků parc. č. 80/128 a 80/129, v k.ú. Brnky.
9) Prodej obecního pozemku parc. č. 105/63, v k.ú. Přemyšlení.
10) Prodej obecního pozemku parc. č. 105/62, k.ú. Přemyšlení.
11) Obecně závazné vyhlášky o místním poplatku.
12) Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za zhodnocení stavebního pozemku
možností jeho připojení na stavbu kanalizace.
13) Pověření vedoucího strážníka obecní policie Zdiby.
14) Pořízení změny č. 2 územního plánu – na žádost investora – tramvajová trať do Zdib.
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15) Obecně závazná vyhláška o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na
území obce Zdiby.
16) Nabídka na odkoupení kanalizačního řadu v ulici Za Stodolou.

Hlasování:
Bod 1) c – Schválení programu jednání zastupitelstva obce Zdiby dne 19. 12. 2019
Pro návrh
10
Jitka Homolová, Jaromír Chalupský, Kateřina Kolářová, Jakub Krejcar, Beata Sabolová, Eva
Slavíková, Hana Španielová, Jan Urban, Luděk Wachtl, Jiří Žáček
Proti návrhu

0

Zdržel se

0

Nehlasoval

0

Návrh byl přijat.
BOD č. 2
Název: Informace o činnosti orgánů obce
Paní starostka sdělila následující informace o činnosti:
S účinností od 2. 1. 2020 bude v obci otevřena již avizovaná ordinace pro dospělé. Doplnila,
že byly dokončeny terénní úpravy u vstupu do ordinace a se začátkem r. 2020 by obec chtěla
začít upravovat bezprostřední okolí (sběrné místo) tak, aby přístup do ordinace byl schůdnější,
bylo tam osvětlení a aby okolí ordinace vypadalo lépe. Dodala, že v tuto chvíli se čeká pouze
na vyklizení pronajatého prostoru v rámci sběrného místa společností MASNAP, s.r.o.
nejpozději ke dni 31. 12. 2019 a ihned na začátku roku se může začít s úpravami.
Na zářijovém zastupitelstvu bylo sděleno, že se obec vyjadřovala v rámci řízení EIA –
posuzování vlivů na životní prostředí proti záměru znovuotevření „SKLÁDKY ODPADŮ
ĎÁBLICE“ a dále k záměru „MÚK Zdiby – Prosecká radiála“. V mezidobí se obec nově
vyjadřovala v dalším řízení, a to k pražskému silničnímu okruhu – dopravní stavbě nazvané
„SOKP 519 Suchdol – Březiněves“, kde obec požaduje ochranná opatření. Ačkoliv se
jedná o významnou liniovou stavbu, je třeba také současně říci, že se nejedná o klasický
městský okruh určený pro městskou dopravu, ale podle dokumentace se má jednat o dálnici,
která bude přivádět také tranzitní transevropský kamionový provoz. Proto obec považuje za
zcela zásadní věnovat zvýšenou pozornost účinným eliminačním a kompenzačním opatřením,
aby se minimalizovaly hlukové a imisní dopady na obyvatele. Paní starostka ve zmíněné
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souvislosti poděkovala Ing. Homolové a Mgr. Chalupskému za velmi cennou spolupráci při
vyjadřování se k tomuto záměru.
Začala výstavba vodovodu U Rybníka, kde zatím probíhá vše bez problémů. Občané si
pochvalují realizační firmu, která s nimi vše komunikuje a práce probíhají dle plánů - tzn. s
dokončením dle smlouvy do února 2020, i když se očekává, že by dokončení mohlo být již
dříve.
Pokračují práce na projektové dokumentaci k vodovodu Zlatý kopec a Lomená.
Projektová dokumentace by měla být dokončena do března 2020, následně bude obec žádat o
vydání stavebního povolení. Zhruba do půl až tři čtvrtě roku by obec mohla stavební
povolením mít.
Obec zadala zpracování pasportizace vodovodu, aby obec mohla plnit všechny povinnosti
vlastníka vodovodu, které neplní přibližně od roku 2001. Doufá, se povede tento
komplikovaný stav napravit tak, aby se vůbec mohlo požádat o dotaci na výstavbu vodovodu
Zlatý kopec a Lomená.
Dokončilo se výběrové řízení na zpracovatele územního plánu. Řízení vyhrála společnost
gogolak + grasse s.r.o. Jedná se o společnost, na kterou obec dostala velmi dobré reference
z obcí, kde zpracovávali územní plán či územní studii (většinou na základě výhry
v architektonické soutěži). V nejbližší době bude zahájen cca 3měsíční průzkum území a
následně se uspořádají besedy, ve kterých se občané budou společně bavit o tom, jak si do
budoucna představují obec Zdiby a jaké jsou jejich společné priority v území.
Obec plánuje spolupracovat s p. architektem Hájkem, jako architektem obce, který pomohl
obci Líbeznice vytvořit důstojné veřejné prostranství obce a nasměřovat tak obec správným
směrem.
V lokalitě Za svatým Jánem na Brnkách byla 5. 10. 2019 zrealizována výsadba, bylo
vysazeno 18 stromů a asi 500 keřových skupin. Do budoucna by se obec ráda zaměřila na
rybníček na Brnkách a jeho revitalizaci. Podstatné bude především jednání se stávajícím
vlastníkem hráze.
Co se týče avizované výsadby kolem budov žluté a zelené školky, která bude pokračovat na
jaře výsadbou trvalkových záhonů a zajištění výsadby aleje z ul. Formanská na Chabry paní
starostka oznámila, že v souvislosti s touto výsadbou obec dokončuje převod pozemků pod
touto komunikací do vlastnictví obce. Doplnila, že v nejbližších dnech se již bude převod
podepisovat.
Proběhla kolaudace 1. etapy kanalizace. Ačkoliv došlo v závěru k drobnému posunu
termínu kvůli skalnatému podloží v lokalitě Zlatý kopec, dílo bylo řádně dokončeno a
zkapacitněná ČOV byla uvedena do zkušebního provozu. V této souvislosti paní starostka
poděkovala paní místostarostce Kolářové za práci, kterou v této věci odvedla.
Obec dle slov paní starostky zadala veřejnou zakázku na realizaci veřejných částí
přípojek, které nebyly zahrnuty do projektu. Potvrdila, že r. 2020 bude především rokem
intenzivní výstavby kanalizačních přípojek. Paní starostka by ráda apelovala na všechny
občany na trase této kanalizace, aby poskytli maximální možnou součinnost při budování
přípojek v návaznosti na budování soukromých částí přípojek tak, aby se společně podařilo
zrealizovat přípojky do 30. 11. 2020. Doplnila, že jde o velmi zásadní věc.
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Byla dokončena projektová příprava chodníků na Zlatý kopec a zahajuje se inženýring
k získání stavebního povolení. Je dokončována projektová dokumentace komunikace a
chodníku v ul. K Holosmetkům, kde se bude následně postupovat shodně tj. vykonávat
činnosti směřující k získání stavebního povolení. Vzhledem k tomu, že se obci podařilo
vykoupit pozemek i v další části ul. K Holosmetkům v úseku od ul. Luční po ul. Polní,
vyřídilo se v této části vynětí půdy ze ZPF a bude se dle možností rozpočtu na začátku r. 2020
pokračovat v zadání projektových prací i v tomto úseku.
Nově se již nespolupracuje s útulkem Bouchalka v Kladně, ale obec spolupracuje s útulkem
Lesan v Kralupech nad Vltavou. Pro obec změna znamená jak úsporu finanční, tak pro
občany úsporu v dojezdové vzdálenosti při případném vyzvedávání psů. Nicméně stále platí,
že primárně se nalezené a odchycené psi umísťují v obci.
Obec připravila a podala připomínky k ZÚR – Zásadám územního rozvoje Středočeského
kraje (ve spolupráci se sdružením Koridor D8) a to především v tom smyslu, že se požaduje
zpracování územní studie na Zdibskou oblast, včetně Prahy 8, která je přehlcená dopravou –
D8, pražský okruh, letiště, tramvaj.
Na základě požadavku investora KSÚS – Krajská správa a údržba silnic, a na jeho náklady,
obec zahajuje zpracování změny územního plánu č. 2, která do územního plánu zanese trať
tramvaje do ÚP naší obce.
Byl vybrán pořizovatel na přípravu Strategického plánu, který by měl, v součinnosti s obcí a
jejími občany, určit další směrování obce na nadcházejících 7 let.
Paní starostka potvrdila, že v minulém měsíci proběhl audit hospodaření obce Zdiby za r.
2019. V tomto směru reagovala, že má velkou radost z výsledku. Zatímco v minulých letech
byly nedostatky v hospodaření obce rozepsány na několik stran velikosti A4, z tohoto roku
má obec z průběžného auditu jen 2 pochybení, a to na samém počátku, kdy vedení úřad
přebíralo. A to sice, že do celkového schodku rozpočtu nebyla započtena částka ve výši
1.120.000, - Kč – úvěr ČSOB na budovu žluté a zelené školky, přičemž tato chyba se promítla
následně i do finančního výkazu FIN. Dodala, že díky tomu dostala paní Dubnová, účetní
obce a správce rozpočtu, pochvalu, a přesto, že se nemohla zasedání ze zdravotních důvodů
účastnit, ráda by jí za její výbornou práci poděkovala.
Ohledně výběrového řízení na vedoucího strážníka obecní policie ve Zdibech paní
starostka oznámila, že se vedoucím strážníkem stal pan Karel Šedivec, který byl na základě
výsledků výběrového řízení jmenován Radou obce do této funkce.
Závěrem se paní starostka krátce vyjádřila k otázce, která se týká její osoby, a to ve vztahu
k obecní policii, resp. k tomu, že na její osobu byla strážnicí paní Štětkovou podána
pracovněprávní stížnost, adresovaná hejtmance Středočeského kraje paní Pokorné
Jermanové. Upozornila, že stížnost obsahově velmi výrazně koresponduje s přípisem, který
zastupitelé dostali do schránek k vyslovení nedůvěry p. Šedivcovi. Paní starostka sdělila, že
stížnost byla ze Středočeského kraje sice postoupena Obecnímu úřadu ve Zdibech a
Zastupitelstvu obce Zdiby, nicméně vzhledem k tomu, že se jedná o záležitost pracovně
právní, nelze shledat tento postup za správný, neboť řešení takové záležitosti nepřísluší ani
obecnímu úřadu ani zastupitelstvu obce. Proto byla tato stížnost zdibským obecním úřadem
postoupena, dle správního řádu, věcně a místně příslušnému orgánu, kterým je Oblastní
inspektorát práce pro Středočeský kraj. Paní starostka slíbila, že o výsledku vyřízení bude
informovat. Paní starostka dodala, že zmíněnou záležitost považuje v rámci jednání
zastupitelstva za uzavřenou, neboť se jedná o pracovněprávní otázky, ke kterým není
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oprávnění k jejich veřejnému projednávání na zastupitelstvu obce, a to nejen z důvodu
ochrany osobních údajů a GDPR.
Rozprava:
Občan: Dotázal se na název společnosti, která bude zpracovávat územní plán.
Paní starostka: Odpověděla, že se jedná o společnost gogolak + grasse s.r.o.
BOD č. 3
Název: Rozpočtové opatření č. 4
Návrh usnesení:
k přijetí rozpočtového opatření č. 4/2019
Zastupitelstvo obce Zdiby
I. Bere na vědomí
informaci o důvodech návrhu na přijetí rozpočtového opatření č. 4/2019 uvedených v
důvodové zprávě;
II. Schvaluje
rozpočtové opatření č. 4/2019 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení;
III. Pověřuje
starostku obce Zdiby k případnému přijetí a provedení rozpočtového opatření č. 5 v měsíci
prosinci 2019, a to ve výdajové části rozpočtu obce Zdiby přesunem výdajů mezi
jednotlivými závaznými ukazateli rozpočtu, aniž by došlo k překročení celkových výdajů
rozpočtu obce na r. 2019 a současně na příjmové části rozpočtu obce Zdiby úpravou Třídy 4 –
Přijaté transfery dle skutečných stavů.
Eva Slavíková: Sdělila, že se obci podařilo snížit schodek rozpočtu z původních 16,4 milionů
korun na 2,3 milionů korun. Paní starostka pokračovala se slovy, že v rozpočtu dochází
k úpravám jak na straně příjmové, tak na straně výdajové – pro příklad uvedla přesuny v třídě
č. 1 – daňové příjmy, kdy obec neměla správně začleněnou platbu pro zhotovitele nástavby
školy, a dále uvedla příklad čerpání dotací na stavbu kanalizace. K výdajové stránce uvedla,
že se jedná o nepatrné zvýšení – 50.000 korun za úroky k revolvingu a 5.000 korun za
pojištění.
Rozprava:
Jakub Krejcar: Doplnil, že otázku revolvingového úvěru konzultoval s paní účetní a že by
měl být ke konci roku částečně ponížen.
Hlasování:
Bod č. 3 - k přijetí rozpočtového opatření č. 4/2019
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Pro návrh
10
Jitka Homolová, Jaromír Chalupský, Kateřina Kolářová, Jakub Krejcar, Beata Sabolová, Eva
Slavíková, Hana Španielová, Jan Urban, Luděk Wachtl, Jiří Žáček
Proti návrhu

0

Zdržel se

0

Nehlasoval

0

Návrh byl přijat.
Schválené usnesení č. 49/5/2019 je přílohou zápisu.
BOD č. 4
Název: Rozpočet obce Zdiby na r. 2020
Návrh usnesení:
k rozpočtu obce Zdiby na r. 2020
Zastupitelstvo obce Zdiby
I. Bere na vědomí
informace a doporučení Rady obce Zdiby uvedené v důvodové zprávě k tomuto usnesení;
II. Konstatuje
že návrh rozpočtu je předkládán jako schodkový; schodek rozpočtu pro r. 2020 bude kryt z
přebytku z minulých let a dále z revolvingového úvěru poskytnutého Komerční Bankou.
III. Schvaluje
rozpočet obce na r. 2020 tak, jak je uveden v příloze č. 1 tohoto usnesení s tím, že celková
výše předpokládaných příjmů činí 99.502.107,00 Kč, celková výše předpokládaných výdajů
činí 115.747.236,00 Kč.
Eva Slavíková: „Ráda bych uvedla, že při tvorbě jsme se snažili dostat k vyrovnanějšímu
rozpočtu, proto jsme i dosahovali určitých úspor v letošním roce. Na druhou stranu jsme
nechtěli zastavovat investice v obci Zdiby. Rozpočet je proto navrhován schodkový,
v podobných částkách, jako byl navrhovaný v loňském roce. V tuto chvíli předávám slovo
panu Krejcarovi, který je předkladatelem tohoto bodu.“
Jakub Krejcar: Konstatoval, že jak již bylo zmíněno, rozpočet na příští rok je schodkový, a to
v částce 16,2 milionů korun. Potvrdil, že nejvyšším výdajem v roce 2020 by měla být
investice do rozšiřování kanalizace v obci Zdiby – zejména druhá etapa – ve výši 33 milionů
korun. Dále se jedná o přípojky veřejných částí, kde byla zatím investice vyčíslena řádově na
7, 5 milionů korun.
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Pan Krejcar potvrdil, že do investic se dále musí přesunout i nákup hasičského vozu.
Pokračoval, že v příštím roce by obec chtěla dále investovat do infrastruktury, a to zejména
do výstavby chodníků, a to zejména na Zlatém Kopci a v ulici K Holosmetkům. Plánovaným
výdajem je rovněž provedení terénních úprav svahu pod budovami nové mateřské školky a
zpevňující výsadba, herní prvky k budově staré mateřské školy. Obec by chtěla investovat do
kulturního domu – zejména do knihovny a upravit kulturní dům tak, aby mohl být využíván
pro veřejnost. Předpokládané rozpočtové příjmy obce Zdiby jsou na jedné straně ve výši
99.502.107 korun, a to tedy ve Třídě 1 – Daňové příjmy – 64.000.000 korun, ve Třídě 2 –
Nedaňové příjmy – 4.175.820 korun, ve Třídě 3 – Kapitálové příjmy – 550.000 korun a
ve Třídě 4 – Přijaté transfery – 30.776.287 korun. Proti tomu pak stojí předpokládané výdaje
na straně druhé, a to ve výši 115.747.236 korun. Jedná se o Třídu 5 – Běžné výdaje 44.705.007 korun, Třídu 6 – Kapitálové výdaje - 69.926.229 korun a splátku úvěru u ČSOB,
položka 8124 - 1.116.000 korun. Tento schodkový rozpočet bude kryt z přebytků minulých let
a dále uzavřeným revolvingovým úvěrem.
Součástí usnesení je i tabulka příjmů a výdajů, která je detailněji rozčleněna. Pan Krejcar
potvrdil, že by chtěla obec investovat do nákupu nové techniky na údržbu veřejné zeleně a do
nákupu auta pro obecní policii.
Rozprava:
Jiří Žáček: Vznesl dotaz k výstavbě komunikace v ulici K Holosmetkům. Druhý dotaz se
týkal soudního sporu se zhotoviteli díla – nástavba ZŠ na budově MŠ.
Jakub Krejcar: Ohledně prvního dotazu se odkázal na bod 2 v doporučení v příloze Usnesení,
kde je uvedeno, že „Nově zahájené investiční akce nad 2 mil. Kč realizovat za předpokladu
získání dotace k spolufinancování dané investice, či pokud jinak nebude rozhodnuto radou
obce.“
Kateřina Kolářová: Doplnila, že projekt k Holosmetkům je již poměrně velký a obec
nepředpokládá, že by ho v roce 2020 mohla v plném rozsahu spustit. Dodala, že se dokončí
projektová dokumentace, dále bude potřeba vyřídit stavební povolení a vysoutěžit zhotovitele
stavby. Předpokládáme, že by se tato příprava mohla dokončit v příštím roce, aby se v roce
2021 mohl projekt začít realizovat.
Zastupitelé dále diskutovali o jednotlivých částkách rozpočtu – jakých projektů se týkají.
Eva Slavíková: Zařazení této částky, týkající se zhotovitele nástavby ZŠ do rozpočtu je
potřeba z hlediska dodržení rozpočtové kázně. Doplnila k druhému dotazu pana Žáčka, že
nyní se jedná o mimosoudní dohodě se zhotovitelem.
Zastupitelé dále objasňovali problematiku, jak soudní spor a částka neuhrazené faktury
souvisí s položkami navrhovaného rozpočtu.
Občan: Vznesl dotaz na projekt Nová Průběžná – zda se nějak bude pokračovat. Doplnil, že si
myslí, že první etapa již měla územní rozhodnutí.
Eva Slavíková: Odpověděla, že územní rozhodnutí neexistuje, na Novou Průběžnou jsme
nerezignovali, nicméně Nová Průběžná bude předmětem vyhodnocovacího procesu při
pořizování nového územního plánu. V rozpočtu s ní pro rok 2020 není počítáno.
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Hlasování:
Bod č. 4–k rozpočtu obce Zdiby na r. 2020
Pro návrh
9
Jitka Homolová, Jaromír Chalupský, Kateřina Kolářová, Jakub Krejcar, Beata Sabolová, Eva
Slavíková, Hana Španielová, Jan Urban, Luděk Wachtl
Proti návrhu
Zdržel se
Jiří Žáček
Nehlasoval

0
1

0

Návrh byl přijat.
Schválené usnesení č. 50/5/2019 je přílohou zápisu.
BOD č. 5
Název: Záměr prodeje části obecního pozemku parc. č. 473/29, k.ú. Zdiby
Návrh usnesení:
k záměru prodeje části obecního pozemku parc. č. 473/29, díl a, k.ú. Zdiby
Zastupitelstvo obce Zdiby tímto
I. Schvaluje
předložený záměr prodeje části obecního pozemku parc. č. 473/29, díl a, k.ú. Zdiby; plocha k
prodeji: 53 m2, druh pozemku: zahrada; prodejní cena minimálně 1727,- Kč/m2 dle důvodové
zprávy, která je přílohou tohoto usnesení;
II. Stanoví
další podmínky prodeje, a to: 1) že, vzniklé náklady související s prodejem hradí kupující
(daň z nabytí nemovitých věcí, znalečné, geometrický plán, vklad do KN); 2) splatnost kupní
ceny do 30 dnů od doručení usnesení zastupitelstva obce konkrétnímu kupujícímu;
III. Ukládá
1. místostarostce obce bezodkladně zveřejnit záměr prodeje části pozemku dle bodu I. na
úřední desce obce Zdiby.
IV. Ruší
Usnesení zastupitelstva č.6/11/11 v části c odstavec 2.
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Eva Slavíková: Konstatovala, že předkladatelkou tohoto bodu je paní Beata Sabolová a
předala jí slovo.
Beata Sabolová: „Jedná se o pozemek, který je umístěn uvnitř dvora žadatelky. O tomto
pozemku rozhodovalo zastupitelstvo již v roce 2011. V rozhodnutí nebyla správně uvedena
čísla pozemků – pochybení v procesu převodu pozemku ale bylo na obou stranách. Tento
pozemek o velikost 53 metrů je pro obec nevyužitelný – není tedy důvod ho majitelce
okolních pozemků neprodat. Co se týká stanovení ceny – vzhledem k tomu, že to již jednou
zastupitelstvo schválilo, jedná se o opakovanou žádost, navrhujeme cenu při nižší hranici
cenového rozsahu.
Rozprava:
Jiří Žáček: Dotázal se, zda k tomuto předmětu bylo již nějaké usnesení a pokud ano, mělo by
se zrušit.
Beata Sabolová: Odpověděla, že ano – v roce 2011.
Eva Slavíková: Doplnila, že se usnesení musí zrušit a poděkovala panu Žáčkovi za
upozornění.
Hana Španielová: Proběhla v r. 2011 již platba za tento pozemek?
Eva Slavíková: Ne, platba neproběhla. Celý převod se zastavil, nebylo v něm nijak
pokračováno, usnesení bylo zmatečné, byla uvedena špatná čísla pozemků, a není tedy možné
v tomto původním převodu pokračovat.
Hlasování:
Bod č. 5 - k záměru prodeje části obecního pozemku parc. č. 473/29, díl a, k.ú. Zdiby
Pro návrh
10
Jitka Homolová, Jaromír Chalupský, Kateřina Kolářová, Jakub Krejcar, Beata Sabolová, Eva
Slavíková, Hana Španielová, Jan Urban, Luděk Wachtl, Jiří Žáček
Proti návrhu

0

Zdržel se

0

Nehlasoval

0

Návrh byl přijat.
Schválené usnesení č. 51/5/2019 je přílohou zápisu.
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BOD č. 6
Název: Záměr prodeje části obecního pozemku parc. č. 491/10, k.ú. Zdiby
Návrh usnesení:
k záměru prodeje části obecního pozemku parc. č. 491/10, k.ú. Zdiby
Zastupitelstvo obce Zdiby tímto:
I. Schvaluje
předložený záměr prodeje části obecního pozemku parc. č. 491/10, k.ú. Zdiby, plocha k
prodeji: cca 23 m2, druh pozemku: ostatní komunikace, prodejní cena minimálně 465,- Kč
/m2 dle důvodové zprávy, která je přílohou tohoto usnesení;
II. Stanoví
další podmínky prodeje, a to: 1. že, vzniklé náklady související s prodejem hradí kupující (daň
z nabytí nemovitých věcí, znalečné, geometrický plán, vklad do KN); 2. splatnost kupní ceny
do 30 dnů od doručení usnesení zastupitelstva obce konkrétnímu kupujícímu;
III. Ukládá
1. místostarostce obce bezodkladně zveřejnit záměr prodeje části pozemku dle bodu I. na
úřední desce obce Zdiby.
Eva Slavíková: Uvedla, že důvodem záměru prodeje v tomto případě je náprava zjištěného
nedostatku při zaměřování katastrálním úřadem a předala slovo předkladatelce návrhu paní
Sabolové.
Beata Sabolová: Potvrdila, že důvodem podání žádosti byla revize stavu záznamů v katastru
nemovitostí, která odhalila nesoulad mezi stavem zapsaným v katastru nemovitostí a
skutečností. Pozemek je dnes veřejnosti zcela nepřístupný, je oplocen spolu s pozemkem
žadatelů (parc. č. 34/1), je součástí jejich dvora již od roku 1949. Doplnila, že pro obec je
tento pozemek zcela nevyužitelný. Část tohoto pozemku se nachází pod rodinným domem.
Rozprava:
Občan p. Smetana: Upozornil, že by se mělo přesně vymezit, jaká část pozemku se prodává,
protože z žádosti vyplývá, že se jedná o celých 10.000 metrů.
Eva Slavíková: Oponovala, že v usnesení i v žádosti je uvedeno, že se jedná o část pozemku
(23 metrů) a je zde i zakreslení prodávané části.
Jitka Homolová: Dotázala se na cenu za metr čtvereční.
Eva Slavíková: Odpověděla, že vzhledem k tomu, že se jedná o druh pozemku: ostatní
komunikace, vychází se z prodejních cen za posledních 24 měsíců, kde je rozpětí 465,- až
700,- korun za metr čtvereční. Paní starostka se přiklání ke spodní hranici, tedy 465 korun za
metr čtvereční, vzhledem k tomu, že se se zastupiteli domluvili, že se při nápravách budou
držet spodní hranice.
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Hlasování:
Bod č. 6 - k záměru prodeje části obecního pozemku parc. č. 491/10, k.ú. Zdiby
Pro návrh
10
Jitka Homolová, Jaromír Chalupský, Kateřina Kolářová, Jakub Krejcar, Beata Sabolová, Eva
Slavíková, Hana Španielová, Jan Urban, Luděk Wachtl, Jiří Žáček
Proti návrhu

0

Zdržel se

0

Nehlasoval

0

Návrh byl přijat.
Schválené usnesení č. 52/5/2019 je přílohou zápisu.
BOD č. 7
Název: Nabídka na odkoupení pozemku parc. č. 106/113, k.ú. Brnky
Návrh usnesení:
k nabídce na odkup pozemku parc. č. 106/113, k.ú. Brnky
Zastupitelstvo obce Zdiby tímto
I. Schvaluje
1) koupi pozemku parc. číslo 106/113, k.ú. Brnky; plocha k prodeji: 489 m2; druh pozemku:
ostatní plocha, ostatní komunikace; do vlastnictví obce Zdiby za kupní cenu 90.000, - Kč
(slovy: devadesát tisíc korun českých); 2) znění Smlouvy kupní, která je přílohou tohoto
usnesení.
II. Rozhoduje
o uzavření kupní smlouvy mezi: Obec Zdiby, se sídlem Průběžná 11, 250 66 Zdiby IČO:
00241032, jakožto kupujícím, a spoluvlastníky: (1) Ing. Vlastimil Kábrt, (2) Ing. Markéta
Stanová, (3) Jiří Kábrt, společně jakožto prodávajícími, za účelem nabytí vlastnických práv
Obcí Zdiby k pozemku parc. č: 106/113, k.ú. Brnky, zapsanému na LV č. 1425 vedeném
Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, katastrálním pracovištěm Praha – východ, za
kupní cenu ve výši 90.000, - Kč;
III. Ukládá
starostce obce uzavřít Smlouvu kupní dle bodu II. tohoto usnesení.
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Eva Slavíková: „Obec Zdiby obdržela nabídku na odkup pozemku do vlastnictví obce – jedná
se o pozemek 106/113, k.ú. Brnky o výměře 489 metrů čtverečních. Nabídka přišla od
vlastníků s nabídkovou cenou 90.000,- Kč. Jedná se o pozemek, který se nachází pod místní
komunikací Chaberská, což je komunikace III. třídy. Je otázkou, zda přistoupit ke koupi
tohoto pozemku. My se na ulici Chaberskou díváme jako na poměrně strategickou
komunikaci v obci, protože by v budoucnu mohla být využita jako komunikace pro
hromadnou dopravu v obci Zdiby. V tuto chvíli jsme plně závislí na ulici Pražská, která je
přetížená. Z tohoto důvodu jsme tento návrh dali ke zvážení zastupitelstvu. Pokud bychom
v budoucnosti uvažovali o nějaké dotaci na vybudování/rekonstrukci této komunikace, je
potřeba mít vyřešenou vlastnickou stránku pozemku. Pro doplnění bych ráda uvedla, že
ostatní pozemky pod komunikací Chaberská jsou ve vlastnictví obce a dva jsou také ve
vlastnictví Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových a Státního pozemkového
úřadu. Zde bychom rádi postupovali stejně jako v případě ulice Formanské, kdy v těchto
dnech budeme tyto pozemky převádět do vlastnictví obce.“
Hlasování:
Bod č. 7 - k nabídce na odkup pozemku parc. č. 106/113, k.ú. Brnky
Pro návrh
10
Jitka Homolová, Jaromír Chalupský, Kateřina Kolářová, Jakub Krejcar, Beata Sabolová, Eva
Slavíková, Hana Španielová, Jan Urban, Jiří Žáček
Proti návrhu
Zdržel se
Luděk Wachtl
Nehlasoval

0
0

0

Návrh byl přijat.
Schválené usnesení č. 53/5/2019 je přílohou zápisu.
BOD č. 8
Název: Nabídka na odkoupení pozemků parc. č. 80/128 a 80/129, v k.ú. Brnky
Návrh usnesení:
k nabídce odkoupení pozemků parc. č. 80/128 a 80/129 v k.ú. Brnky
Zastupitelstvo obce Zdiby tímto
I. Bere na vědomí
informace uvedené v důvodové zprávě a předloženou nabídku;
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II. Neschvaluje
odkoupení pozemku parc. č. 80/128 o výměře 476 m2 a pozemku parc. č. 80/129 o výměře 31
m2, oba v k.ú. Brnky do vlastnictví obce Zdiby za nabízenou cenu.
Eva Slavíková: Uvedla, že se jedná o nabídku na odkoupení pozemků, a předala slovo paní
Sabolové jako předkladatelce návrhu.
Beata Sabolová: „V tomto případě se jedná o návrh vlastníka komunikace k odkoupení obcí.
Jedná se o ulici Jasanová a Zapadlá. V porovnání s předchozím bodem, kdy je, ulice
Chaberská komunikace III. třídy, tudíž ze zákona patří obci, je to komunikace zkolaudovaná,
jsou vypořádané vztahy se ZPF a z pohledu obce se jedná o komunikaci strategickou. Z těchto
důvodu tedy Rada obce doporučila pozemek pod komunikací Chaberská zakoupit. Tato
komunikace není v dobrém stavu – na povrchu je pouze štěrk. Navíc k tomu zde probíhá
výstavba kanalizace, tak zde budou potřeba udělat věcná břemena, což bude poměrně
náročné. V tomto případě právě z důvodu nákladů na údržbu komunikace Rada obce
neschvaluje, aby za převedení komunikace a pozemku do vlastnictví obce obec platila. Navíc
v porovnáním s Chaberskou, kdy vlastníci požadovali 180 korun za metr čtvereční, zde
vlastníci požadují 450 korun za metr čtvereční. Obec si nemůže za peníze kupovat povinnosti
a náklady.“
Rozprava:
Jiří Žáček: Dotázal se, zda proběhlo nějaké jednání o ceně.
Eva Slavíková: Potvrdila, že ano. Bylo doporučeno, pokud vlastník stojí o pomoc a zbavení se
povinností, předat pozemek buďto bezúplatně, anebo za symbolickou cenu.
Jaromír Chalupský: V návaznosti na kanalizaci – bude obec za uložení kanalizace do této
komunikace něco platit?
Kateřina Kolářová: Kanalizace je již položena a závazek úhrady zde není.
Eva Slavíková: Obec investovala do kanalizace pro obyvatele lokality.

Hlasování:
Bod č. 8 - k nabídce odkoupení pozemků parc. č. 80/128 a 80/129 v k.ú. Brnky
Pro návrh
10
Jitka Homolová, Jaromír Chalupský, Kateřina Kolářová, Jakub Krejcar, Beata Sabolová, Eva
Slavíková, Hana Španielová, Jan Urban, Luděk Wachtl, Jiří Žáček
Proti návrhu

0

Zdržel se

0

Nehlasoval

0

Návrh byl přijat.
Schválené usnesení č. 54/5/2019 je přílohou zápisu.
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BOD č. 9
Název: Prodej obecního pozemku parc. č. 105/63, v k.ú. Přemyšlení
Návrh usnesení:
k prodeji obecního pozemku parc. č. 105/63, k.ú. Přemyšlení
Zastupitelstvo obce Zdiby
I. Schvaluje
prodej obecního pozemku parc. číslo 105/63, k.ú. Přemyšlení; plocha k prodeji: 122 m2; druh
pozemku: zahrada; způsob využití: zahrada panu Martinu Průšovi a paní Ing. Ivě Průšové za
nabídkovou cenu ve výši 1.727, - Kč/m2.
II. Ukládá
starostce obce uzavřít smlouvu o prodeji pozemku dle bodu I. tohoto usnesení.
Eva Slavíková: Uvedla, že se jedná o záměr prodeje obecního pozemku, který se již schválil a
byl vyvěšen a předala slovo předkladatelce návrhu paní Beatě Sabolové.
Beata Sabolová: Potvrdila, že se jedná již o schválený záměr.
Eva Slavíková: Doplnila, že vlastníci jsou ochotni akceptovat podmínky tak, jak byly ve
zveřejněném záměru nastavené.
Rozprava: do rozpravy se nikdo nepřihlásil.

Hlasování:
Bod č. 9 - Prodej obecního pozemku parc. č. 105/63, v k.ú. Přemyšlení.
Pro návrh
10
Jitka Homolová, Jaromír Chalupský, Kateřina Kolářová, Jakub Krejcar, Beata Sabolová, Eva
Slavíková, Hana Španielová, Jan Urban, Luděk Wachtl, Jiří Žáček

Proti návrhu

0

Zdržel se

0

Nehlasoval

0

Návrh byl přijat.
Schválené usnesení č. 55/5/2019 je přílohou zápisu.
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BOD č. 10
Název: Prodej obecního pozemku parc. č. 105/62, k.ú. Přemyšlení
Návrh usnesení:
k prodeji obecního pozemku parc. č. 105/62, k.ú. Přemyšlení
Zastupitelstvo obce Zdiby
I. Schvaluje
prodej obecního pozemku parc. číslo 105/62, k.ú. Přemyšlení; plocha k prodeji: 93 m2; druh
pozemku: zahrada; způsob využití: zahrada, manželům Petrovi a Blance Černých Zdiby za
nabídkovou cenu ve výši 1.727, - Kč/m2.
II. Ukládá
starostce obce uzavřít smlouvu o prodeji pozemku dle bodu I. tohoto usnesení.
Eva Slavíková: Konstatovala, že v tomto bodě se jedná o podobný případ, jako v bodě
předchozím. Doplnila, že jde o další uzavřený pozemek. Záměr byl opět již schválen.
Rozprava: do rozpravy se nikdo nepřihlásil.

Hlasování:
Bod č. 10–k prodeji obecního pozemku parc. č. 105/62, k.ú. Přemyšlení
Pro návrh
10
Jitka Homolová, Jaromír Chalupský, Kateřina Kolářová, Jakub Krejcar, Beata Sabolová, Eva
Slavíková, Hana Španielová, Jan Urban, Luděk Wachtl, Jiří Žáček
Proti návrhu

0

Zdržel se

0

Nehlasoval

0

Návrh byl přijat.
Schválené usnesení č. 56/5/2019 je přílohou zápisu.
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BOD č. 11
Název: Obecně závazné vyhlášky o místním poplatku
Návrh usnesení:
k návrhu na vydání vyhlášek obce Zdiby o místních poplatcích, v souladu se změnou
zákona č. 565/1999 Sb.
Zastupitelstvo obce Zdiby
I. Souhlasí
s předloženým návrhem obecně závazných vyhlášek vydávaných v návaznosti na novelu
změnou zákona č. 565/1999 Sb., o místních poplatcích, dle přílohy č. 1
II. Vydává
v souladu s ust. § 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon místních poplatcích“), a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2
písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, s
účinností patnáctým dnem po dni vyhlášení: 1) Obecně závaznou vyhlášku obce Zdiby č.
2/2019, „O místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpad“, ve znění dle přílohy č. 1 tohoto usnesení; 2)
Obecně závaznou vyhlášku obce Zdiby č. 3/2019, „O místním poplatku ze psů“, ve znění dle
přílohy č. 2 tohoto usnesení; 3) Obecně závaznou vyhlášku obce Zdiby č. 4/2019, „O místním
poplatku z pobytu“, ve znění dle přílohy č. 3 tohoto usnesení; 4) Obecně závaznou vyhlášku
obce Zdiby č. 5/2019, „O místním poplatku za užívání veřejného prostranství“ ve znění dle
přílohy č. 4 tohoto usnesení; 5) Obecně závaznou vyhlášku obce Zdiby č. 6/2019, „O místním
poplatku za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a částí obce Zdiby“,
ve znění dle přílohy č. 5 tohoto usnesení; 6) Obecně závaznou vyhlášku obce Zdiby č. 7/2019,
„O místním poplatku ze vstupného“, ve znění dle přílohy č. 6 tohoto usnesení;
III. Zrušuje
Ke dni nabytí účinnosti OZV dle bodu 2 tohoto usnesení:
· OZV č. 2/2015, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ze dne 26. 6. 2015.
· OZV 2/2011, o místních poplatcích, ze dne 21. 12. 2011 (schválená usnesením ZO
10/12/11) ve znění OZV 1/2012
· část II. OZV č. 4/2013, o místních poplatcích, ze dne 18. 12. 2013 (poplatek ze psů)
· část III. OZV č. 4/2013, o místních poplatcích, ze dne 18. 12. 2013 (poplatek za užívání VP)
· část V. OZV č. 4/2013, o místních poplatcích, ze dne 18. 12. 2013, (poplatek za povolení k
vjezdu);
· část VI. OZV č. 4/2013, o místních poplatcích, ze dne 18. 12. 2013. (poplatek z ubytovací
kapacity)
Eva Slavíková: „Následující bod řeší obecně závazné vyhlášky, které se týkají místních
poplatků. Předala bych slovo panu tajemníkovi, který vyhlášky připravoval, aby Vám uvedl
důvody, proč se vyhlášky mění, a také jakých vyhlášek se změny týkají.“
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František Kotalík: Poděkoval za slovo a uvedl, že nejdříve by začal změnami, které v zákoně
nastaly. Níže je Důvodová zpráva k návrhu usnesení Zastupitelstva obce Zdiby.
S účinností od 1. ledna 2020 dochází k výrazným změnám zákona č. 565/1999 Sb., o místních
poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. Novelizace zákona znamená nutnost obsahových
změn stávajících obecně závazných vyhlášek (OZV), v některých případech i jejich úplné
zrušení.
Shrnutí nejpodstatnějších změn:
· Novela zavádí jako povinného z místního poplatku osobu přihlášenou v obci (u poplatku z
pobytu osobu nepřihlášenou). Přihlášení fyzické osoby pak podle § 16c novelizace zahrnuje
širší okruh povinných osob než jen trvale přihlášené osoby či osoby hlášené k pobytu.
· Novela pracuje s pojmem správce poplatku, místo „obecní úřad“, nicméně § 15 jasně
definuje jako správce poplatku právě obecní úřad.
· Zrušení místního poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt a z ubytovací kapacity a jejich
nahrazení místním poplatkem z pobytu. V případě, že má obec zaveden místní poplatek za
lázeňský nebo rekreační pobyt, případně místní poplatek z ubytovací kapacity, je nutné
přijmout novou OZV zavádějící místní poplatek z pobytu a rušící starou OZV o poplatku za
lázeňský nebo rekreační pobyt či z ubytovací kapacity.
· Poplatek z pobytu – Předmětem poplatku je úplatný pobyt trvající nejvýše 60 po sobě
jdoucích kalendářních dnů. Je zaměřen na krátkodobé turistické či rekreační pobyty, a odvést
ho je povinen i ten, kdo např. umožňuje za úplatu stanování na své zahradě, či pronajímá svůj
byt např. přes Airbnb apod. Stejně jako u rušícího se poplatku z ubytovací kapacity a u
poplatku za lázeňský a rekreační pobyt, poplatek odvádí za poplatníka plátce – tj. ten kdo
poskytuje ubytování. Přetrvává i povinnost vedení evidenční knihy. Ve srovnání se současnou
úpravou nelze pro místní poplatek z pobytu stanovit paušální sazbu.
· Poplatek ze psů – v části týkající se snížené sazby poplatku pro osoby pobírající důchod se
definice mění na „osoby starší 65 let“. Z definice tak vypadává poživatel vdovského,
vdoveckého a invalidního důchodu.
· Zpřesňují se pojmy týkající se osvobození či úlev z poplatkové povinnosti u konkrétních
skupin lidí. Novela nepoužívá pojem „zdravotně postižení“, ale odkazuje na držitele průkazu
ZTP nebo ZTP/P.
· Co přetrvává je možnost obce podle § 14 odst. 3 stanovit např. další osvobození od placení
poplatku, úlevu od poplatku, nebo tam kde to zákon umožňuje, paušální sazbu poplatku.
· Navíc novela zákona rozšiřuje okruh osobních údajů, které může obec získávat z evidence
obyvatel pro agendu místních poplatků, včetně informací o omezení svéprávnosti, případně
informace o opatrovníkovi dané osoby.
Z výše uvedených důvodů je předkládán návrh na vydání nových OZV a současně zrušení
jednotlivých částí OZV č. 4/2013, o místních poplatcích, ze dne 18. 12. 2013, OZV 2/2015,
2/2006 a OZV 2/2011, o místních poplatcích, ze dne 21. 12. 2011 (schválená usnesením ZO
10/12/11), které jsou přímo dotčeny předkládanými návrhy.
Obecně závazná vyhláška 2/2011, o místních poplatcích, ze dne 21. 12. 2011 (schválená
usnesením ZO 10/12/11) nebyla doposud zrušena. Tato OZV sice zrušila předchozí OZV
(2/2007 ve znění pozdějších změn) řešící dané poplatky, avšak následně přijatá OZV č.
4/2013 tuto OZV 2/2011 nezrušila, ale namísto toho opět zrušila již dříve zrušené OZV
(2/2007 ve znění pozdějších změn). Fakticky tak doposud existovaly paralelně spolu dvě
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shodné vyhlášky, a to 4/2013 a 2/2011 a je tak nutno provést právní úkon zrušení obou (byť u
OZV 4/2013 jen v části dle výše uvedeného v této DZ).
Další vyhlášky, které nejsou v předkládaném materiálu řešeny (např. poplatek za výherní
automaty dle čl. IV. OZV č. 4/2013 apod.), budou řešeny postupně v následujícím období.
František Kotalík: Doplnil, že vyhlášky jsou navrhovány v rámci jednoho usnesení, a navrhl,
aby Zastupitelstvo hlasovalo o každé vyhlášce zvlášť, a poté hlasovalo usnesení, jako celek.
Eva Slavíková: Oznámila, že v danou chvíli se budou vydávat nově čtyři vyhlášky. Musíme,
je vydat v podobě dle změny zákona, kdy je třeba zapracovat změny do 1/1/2020. Bude to:
nová odpadová vyhláška, nová vyhláška pro držitele psů, nová vyhláška z pobytu a nová
vyhláška za využívání veřejného prostranství. Vyhláška, která se týká povolení k vjezdu
motorovým vozidlem do vybraných míst a částí obce, byla pouze aktualizována. Co se týká
ostatních vyhlášek, například vyhlášky o poplatku za výherní automat, a jiné, ty budou
zrušené a postupně případně řešené v následujícím období.
Paní starostka navrhla, aby se vyhlášky postupně probrali se zastupiteli a prošla se zastupiteli
postupně všechny čtyři nové vyhlášky, které se prodiskutovaly.
Vyhláška o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů:
- Úprava terminologie vyhlášky dle požadavku nové právní úpravy.
- Zvýšení poplatku z 500,- Kč na 600,- Kč za kalendářní rok (Poplatek se ze zákona
skládá z 2 částek – fixní částka 250,- Kč plus nákladová částka za odvoz komunálního
odpadu, která se má odvíjet od skutečných nákladů obce). Jelikož od poslední úpravy
v roce 2013 náklady obce na svoz opravdu vzrostly, musí být navrženo i zvýšení
poplatku.
- Pro rok 2021 se připravuje nový systém odpadového hospodářství v obci Zdiby, který
bude i motivační – bude umožňovat občanům dosažení určitých úspor, například při
třídění odpadu a celkově motivovat ke snížení množství směsného komunálního
odpadu a k výraznějšímu třídění.
Rozprava:
Jiří Žáček: Poplatky za svoz odpadů – rozhodli jste se cenu navýšit?
Eva Slavíková: Ano, je tam navýšení o 100 Kč, určitá dotace obce stále zůstává. Další rok by
přinesl již zmiňovaný motivační systém. Jelikož nás od roku 2021 čeká změna, budeme muset
více třídit.
Hlasování:
Bod č. 11 – přijetí Vyhlášky č. 2/2019 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů
Pro návrh
9
Jitka Homolová, Jaromír Chalupský, Kateřina Kolářová, Jakub Krejcar, Beata Sabolová, Eva
Slavíková, Hana Španielová, Jan Urban, Luděk Wachtl
Proti návrhu

0
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Zdržel se
Jiří Žáček
Nehlasoval

1

0

Návrh byl přijat.

Vyhláška o místním poplatku ze psů
- Změna, která nastala, je povinnost mít od 1. 1. 2020 očipovaného psa.
- Odpadá tedy úleva 150,- Kč na očipovaného psa.
- Platba za jednoho psa zůstává 350,- Kč, platba za psa, jehož majitel je osoba starší 65
let, také zůstává stejná – 200,- Kč.
- Pro druhého a každého dalšího psa téhož držitele, kterým je osoba starší 65 let, zůstává
výše stejná – 350,- Kč.
- Jediná změna je u druhého a každého dalšího psa stejného držitele, který není starší 65
let, nově bude platit 500,- Kč, oproti bývalé částce za druhého psa 450,- Kč a za
každého dalšího 500,- Kč.
Rozprava:
Občan p. Smetana: Vznesl dotaz ohledně ohlašovací povinnosti majitelů, zda již registrovaní
psi budou převedeni do nového systému, nebo jestli je majitelé budou muset znovu hlásit.
František Kotalík: Reagoval, že pokud dochází ke změně u majitele psa, je zde povinnost tuto
informaci nahlásit do 15 dnů. Co se týče stávajících majitelů, kteří mají psy již registrované v
evidenci, začnou chodit hradit poplatky v termínu, který je stanoven původní vyhláškou.
Doplnil, že tyto poplatky již budou aktualizovány.
Občan p. Smetana: Dotázal se, jak se lidé dovědí, že se mají dostavit na úřad osobně, a že
nemohou platit převodem.
František Kotalík: Odpověděl, že občané budou včas informování. Termín na poplatky je do
konce června. Doplnil, že součástí informační kampaně bude formulář. Pokud by došlo
k nějaké změně v údajích, musí se majitelé na úřad dostavit. Pokud k žádné změně oproti
dřívější registraci nedošlo, tak se nemusí dostavovat – pouze zaplatí poplatek. Pan Kotalík
dále doplnil, že se to celé může jevit jako zpřísnění, ale že zákon jako takový byl zpřísněn a
obec tedy musela reagovat právě úpravami vyhlášek. Neplatiči budou muset být
sankcionováni výrazně více – zde to zákon přímo stanovuje. Pan Kotalík doporučil, že každý
majitel psa by si měl ověřit stav své registrace – stačí i telefonicky.

Hlasování:
Bod č. 11 – přijetí Vyhlášky č. 3/2019 o místním poplatku ze psů
Pro návrh
10
Jitka Homolová, Jaromír Chalupský, Kateřina Kolářová, Jakub Krejcar, Beata Sabolová, Eva
Slavíková, Hana Španielová, Jan Urban, Luděk Wachtl, Jiří Žáček
Proti návrhu

0

Zdržel se

0
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Nehlasoval

0

Návrh byl přijat.
Vyhláška o místním poplatku z pobytu
- Zde dochází pouze ke změně výše poplatku – z původních 10,- korun na 20,- korun.
- Týká se to pouze pobytů, které trvají nejvýše 60 po sobě jdoucích dnů.
Rozprava:
Občan p. Smetana: Dotázal se, zda se to bude vztahovat i na krátkodobé pronájmy, kdy
například někdo někomu pronajme na měsíc místnost.
František Kotalík: Reagoval se slovy, že zákon říká, že předmětem poplatku je úplatný pobyt
trvající nejvíce 60 po sobě jdoucích kalendářních dnů u jednotlivého poskytovatele pobytu.
Doplnil, že pokud někdo poskytne pobyt za úplatu, tak vznikne poplatková povinnost. Pokud
bude pobyt trvat více než 60 dnů, tak poplatková povinnost nevznikne.
Jakub Krejcar: Zmínil, že zpoplatnění se týká pouze zkolaudovaných nemovitostí sloužících
k ubytovacím účelům.
Zastupitelé dále diskutovali o podmínkách a výkladu vyhlášky.
Hlasování:
Bod č. 11 – přijetí Vyhlášky č. 4/2019 o místním poplatku z pobytu
Pro návrh
10
Jitka Homolová, Jaromír Chalupský, Kateřina Kolářová, Jakub Krejcar, Beata Sabolová, Eva
Slavíková, Hana Španielová, Jan Urban, Luděk Wachtl, Jiří Žáček
Proti návrhu

0

Zdržel se

0

Nehlasoval

0

Návrh byl přijat.

Vyhláška o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
- V této vyhlášce nastaly pouze drobné změny v sazbách.
- Obec se snaží kulturní a sportovní akce podpořit díky snížení poplatků.
Rozprava:
Občan p. Smetana: Vznesl dotaz ohledně toho, jak se pozemek stane veřejným prostranstvím.
Druhý dotaz zněl, že v žádném právním předpisu nedohledal definici, co je sportovní nebo
kulturní akce. Třetí dotaz se týkal soukromého pozemku, který je označen jako veřejné
prostranství – že se může vnímat tak, že na pozemek může kdokoliv přijít a pořádat si tam
nějakou akci, aniž by se vlastníka pozemku dovolil.
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František Kotalík: Reagoval na první dotaz, že Veřejné prostranství definuje zákon č.
128/2000 Sb. o obcích v § 34. Co se týče soukromých pozemků, které jsou označeny jako
veřejné prostranství – bývají označené buď územním plánem, nebo splňují nějakou podmínku
zákona. Pan Kotalík dále citoval část § 34 zákona o obcích:
„Veřejným prostranstvím jsou všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky
a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez
ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru.“
Pan Kotalík dále vysvětlil, jak je to s lesem – že na něj se vztahuje lesní zákon, a tudíž opět
nenaplňuje přímo definici veřejného prostranství. Objasnil, že pokud by chtěl někdo
uspořádat nějakou akci na veřejném prostranství, které je ve vlastnictví soukromé osoby,
vztahuje se na akci poplatek, ale zároveň je potřeba i souhlasu vlastníka pozemku. Doplnil, že
obec vždy zkoumá, komu pozemek, na kterém se má akce pořádat, patří. Pokud patří
soukromé osobně, je standardně požadováno souhlasné vyjádření vlastníka pozemku. Pokud
by takto obec nepostupovala, porušila by zákon, protože by poškodila vlastníka. Je potřeba ale
upozornit, že z poplatku jsou osvobozeny neziskové organizace, spolky a veřejně prospěšné
organizace. Také poplatek se neplatí, pokud je celý výtěžek odveden na charitativní nebo
veřejně prospěšné účely. Obec chce pořádání akcí podporovat, nemá žádný zájem na tom, aby
poplatkově pořádání kulturních či sportovních akcí, jakkoliv zatěžovala.
Pan Smetana a pan Kotalík dále diskutovali definici kulturní a sportovní akce a podmínky
k jejich pořádání.
Eva Slavíková: Navrhla doplnění mapky, kde by měla být vydefinována veřejná prostranství.
Zastupitelé dále diskutovali případy veřejného prostranství ve Zdibech – původní mapka,
která byla součástí dřívější vyhlášky, nekorespondovala s aktuální situací.
Hlasování:
Bod č. 11 – přijetí Vyhlášky č. 5/2019 o místním poplatku za užívání veřejného
prostranství
Pro návrh
10
Jitka Homolová, Jaromír Chalupský, Kateřina Kolářová, Jakub Krejcar, Beata Sabolová, Eva
Slavíková, Hana Španielová Jan Urban, Luděk Wachtl, Jiří Žáček
Proti návrhu

0

Zdržel se

0

Nehlasoval

0

Návrh byl přijat.
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Vyhláška o poplatku za povolení vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a částí
obce
- vyhláška je aktualizována pouze terminologicky, na základě podnětu Ministerstva
vnitra.
Rozprava:
Luděk Wachtl: „My jsme již na tuto věc upozorňovali v minulosti, de facto tato vyhláška byla
postavena pouze pro místní poplatek – neřešila dopravní značku a dodatkovou tabulku. Pokud
by se vyhláška chystala, a chtěla se zachovat, my jsme upozorňovali, že obec nemá zmocnění
vydat dopravní předpis.“
František Kotalík: Reagoval, že o problému ví a problém konzultoval i s Ministerstvem vnitra
s tím, že vyhláška bude ze strany obce v dohledné době nejspíše zrušena a případně
připravena nově.
Zastupitelé dále diskutovali o problematice výše uvedené vyhlášky.
Hlasování:
Bod č. 11 – přijetí Vyhlášky č. 6/2019 o změně obecně závazné vyhlášky č. 4/2013 o
místním poplatku za povolení vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných místo a částí
obce
Pro návrh
10
Jitka Homolová, Jaromír Chalupský, Kateřina Kolářová, Jakub Krejcar, Beata Sabolová, Eva
Slavíková, Hana Španielová, Jan Urban, Luděk Wachtl, Jiří Žáček
Proti návrhu

0

Zdržel se

0

Nehlasoval

0

Návrh byl přijat.

Hlasování:
Bod č. 11 – návrh přijetí usnesení jako celku
Pro návrh
10
Jitka Homolová, Jaromír Chalupský, Kateřina Kolářová, Jakub Krejcar, Beata Sabolová, Eva
Slavíková, Hana Španielová, Jan Urban, Luděk Wachtl, Jiří Žáček
Proti návrhu

0

Zdržel se

0

Nehlasoval

0
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Návrh byl přijat.
Schválené usnesení č. 57/5/2019 je přílohou zápisu.
BOD č. 12
Název: Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za zhodnocení stavebního
pozemku možností jeho připojení na stavbu kanalizace
Návrh usnesení:
k návrhu na přijetí vyhlášky o místním poplatku za zhodnocení stavebního pozemku
možností jeho připojení na stavbu kanalizace
Zastupitelstvo obce Zdiby
I. Bere na vědomí
odborné vyjádření: „Stanovení výše poplatku za možnost připojení na kanalizaci v obci Zdiby
v Kč/m2“, uvedené jako příloha č. 2 tohoto usnesení;
II. Souhlasí
s předloženým návrhem obecně závazné vyhlášky č. 8/2019, kterou se vydává vyhláška o
místním poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu
kanalizace;
III. Vydává
s účinností od 15. 1. 2020: v souladu s ustanoveními 10c a § 14 zákona č. 565/1990 Sb., o
místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2
písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Obecně závaznou
vyhlášku obce Zdiby č. 8/2019 „Vyhláška o místním poplatku za zhodnocení stavebního
pozemku možností jeho připojení na stavbu kanalizace; ve znění dle přílohy č. 1 tohoto
usnesení;
IV. Zrušuje
s účinností od 15. 1. 2020: (i) obecně závaznou vyhlášku č. 2/2006 kterou se vydává vyhláška
o místním poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu
vodovodu a kanalizace, ze dne 6. 3. 2006; a (ii) obecně závaznou vyhlášku č. 3/2006 kterou se
vydává vyhláška o místním poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho
připojení na stavbu vodovodu a kanalizace, ze dne 21. 6. 2006.
Eva Slavíková: Konstatovala, že zmíněná vyhláška je připravována v návaznosti na
dokončovanou první etapu kanalizace a souvisí s následným budováním kanalizačních
přípojek. Paní starostka poté předala slovo předkladatelce návrhu paní Sabolové.
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Beata Sabolová: „Jak již paní starostka zmínila, budujeme v obci kanalizaci v celkové
hodnotě asi 120 milionů korun. Protože projekt nezahrnoval všechny přípojky, rozhodli jsme
se tento nedostatek napravit a veřejné části přípojek vybudovat a současně ještě stávající dvě
etapy rozšířit o etapu třetí. To vše znamená navýšení projektu o několik milionů korun. Tyto
náklady mohou sice být částečně pokryty dotací, ale pro obec jsou stále velmi vysoké. Obec
buduje dílo, kterým zhodnocuje pozemky lidí, kteří se mohou napojit na kanalizaci. Od roku
2021 se zpřísňuje zákon o vodách, zpřísňují se povinnosti ohledně nakládání s odpadními
vodami – tzn., že každý, kdo v obci napojený na kanalizaci nebude, bude mít vše těžší a
mnohem nákladnější. Věřím, že občané, kterým se kanalizace vybuduje, budou rádi za určitý
komfort, který jim poskytne. Výše zmíněnou vyhláškou bychom je také rádi motivovali
k tomu, aby se na kanalizaci napojili co nejdříve.“
Kateřina Kolářová: „Podmínky, které máme nastavené z hlediska naplnění dotačních
podmínek, říkají, že do konce roku 2020 bychom měli být schopni prokázat, že jsme
vybudováním těchto kanalizačních řadů napojili odpovídající množství obyvatel, respektive,
že na budované čistírně odpadních vod čistíme odpovídající množství splaškových vod.
Protože celý projekt je velice komplikovaný a vyvíjel se poměrně dlouhou dobu, přinesl
s sebou mnohá úskalí. Jedním z nich je časová povinnost a za druhé to, že v části projektu
nejsou zahrnuty veřejné části kanalizačních přípojek. V části projektu obec buduje pouze
kanalizační řad uprostřed cesty a každý jednotlivý vlastník nemovitosti, který by se měl
napojit, by měl otevřít obecní komunikaci, projít anabází vytyčení všech jednotlivých sítí,
které se v komunikaci nacházejí – od vodovodu, přes slaboproudé vedení, až k vysokému
vedení. Poté, co provede kus své přípojky, musí vše uvést do řádného stavu, aby mohla být
dále užívána. Tato situace by se na trase měla, dle původního nastavení, opakovat zhruba
200krát. Za obec v tom vidím několik rizik – vstup do obecní komunikace plné inženýrských
sítí, kde by mohlo dojít k poškození klíčových vedení, neuvedení komunikace do původního
stavu, ale především nereálnost dodržení časového hlediska aj. Proto bychom rádi tyto části
přípojek vzali na svá bedra a zrealizovali je jako obec jedním zhotovitelem. Tohle řešení
s sebou nese značné náklady, které však bohužel nejsou zahrnuty v dotaci. Navíc, jsou to
náklady, na které si velmi pravděpodobně ani nikde o dotaci nepožádáme, protože touto
konkrétní investicí již nepřipojujeme na kanalizaci žádné nové obyvatele. Vyhláška o
zhodnocení pozemku je koncipovaná jako motivační, ve smyslu, že chce zvýhodnit ty, kteří si
zvládnou zrealizovat přípojku do konce roku 2020. Ti, kteří realizaci nezvládnou, nebo
nebudou ochotni zrealizovat, vystavují obec riziku nesplnění dotačních podmínek, proto by se
na ně zvýhodnění neaplikovalo.“
Eva Slavíková: „Pro doplnění bych uvedla, že my zmiňovaný přístup bereme jako pomoc
vlastníkům budoucích přípojek, protože v tuto chvíli pro ně zajišťujeme projektanty,
koordinaci celého procesu, aj., tedy činnosti, které v původním nastavení obec vůbec
nezamýšlela pro obyvatele zajišťovat. Část nákladů by nesla obec a část nákladů by byla od
občanů vybrána, pokud se včas nepřipojí.“
Beata Sabolová: „Ráda bych se vrátila k vyhlášce – vyhláška zpoplatňuje zhodnocení
pozemku – tzn. v ceně kanalizace, která se pohybuje kolem 130 milionů korun, které
investuje obec. Z této investice budou nést prospěch ti vlastníci pozemku, které kanalizace
napojuje. Tento poplatek je tedy poplatkem za zhodnocení jejich pozemků. Výše stanovení
poplatku se odvíjí na základě odborného posudku Ing. Ivem Chytilem, který má odpovídající
autorizaci, a který stanovil rozdíl, o jakou částku se připojení na kanalizaci pozemky v naší
obci zhodnocují. Pan Ing. Chytil došel k částce 102 korun. Pro účely vyhlášky je částka
snížena na 100 korun za metr čtvereční. Tento výpočet je potvrzený a schválený i ze strany
Ministerstva vnitra – máme jejich vyjádření. Takto je tedy v návrhu poplatek nastaven.
Mechanika poplatku je, že poplatníkem se stává ten, kdo má možnost napojení se na
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kanalizaci. Poplatník by měl dle předloženého návrhu povinnost se přihlásit a uhradit
poplatek do tří měsíců. Ten, kdo by se přihlásil do 31. 1. 2021 a uplatnil by nárok na slevu, by
zaplatil poplatek ve výši 1/3 sazby poplatku. Pokud by se v této lhůtě napojit vlastníci
nestihli, tak by nárok na slevu neměli a platili by poplatek v plné výši.“. (pozn.: jedná se o
komentář k původně předkládanému návrhu, následně bylo zastupitelstvem obce rozhodnuto
jinak).
Příklad výpočtu poplatku (pozn.: dle původního návrhu):
Pro pozemky, na kterých stojí rodinný dům či rekreační chata je stanovena sazba poplatku
100,-Kč/m2. U pozemku o výměře 500 m2 (standardní pozemek v této oblasti) je plná výše
poplatku 50.000, -Kč.
Pokud by se ale majitel pozemku na kanalizaci připojil do 31. 12. 2020 (pozn. následně bylo
rozhodnuto zastupitelstvem obce, že napojení musí proběhnout do 30.11.2020) a v tomto
termínu by také uzavřel smlouvu o odvádění odpadních vod se správcem kanalizace obce
Zdiby, zaplatil by poplatek jen ve výši 1/3 této sazby, tj. v tomto případě 16.667, -Kč. (pozn.
následně bylo rozhodnuto zastupitelstvem obce o úplném osvobození od poplatku při včasném
připojení se na kanalizaci a uzavření smlouvy). Nebyl-li bys poplatek uhrazen včas, byla by
obec oprávněna vymáhat poplatek až v trojnásobné výši (tj. v uvedeném modelovém případě
by to bylo až 150.000, -Kč).
Ostatní vlastníci (např. ti, kdo by vybudovali v budoucnu stavbu na pozemku, který lze
napojit na tuto vybudovanou část kanalizace) by měli ohlašovací a poplatkovou povinnost do
3 měsíců od právní moci územního rozhodnutí na stavbu na daném pozemku.
Rozprava:
Jan Urban: Vznesl dotaz, zda se v projektu počítá s napojením všech pozemků, které je
možné napojit.
Kateřina Kolářová: Potvrdila, že ano.
Jan Urban: Druhý dotaz se týkal tabulky, která určuje druh stavby – z jaké částky se vychází
u nezastavěných parcel.
Beata Sabolová: „Co se týká rozlišení, zda se jedná o dům rodinný nebo rekreační objekt –
v principu bychom se řídili územním plánem.“
Kateřina Kolářová: „Pokud se budeme konkrétně bavit o rodinném domě versus rekreační
objekt – tak tam je poplatek shodný. Dotaz byl pravděpodobně směřovaný na pozemky, které
k dnešnímu dni nejsou určené. Tam se poplatek bude řídit územním plánem.“
Zastupitelé dále diskutovali o nastavení vyhlášky, splatnosti poplatku, a jak je důležité, aby se
splnily všechny podmínky pro uplatnění dotace.
Kateřina Kolářová: Znění vyhlášky a metodika výpočtu jsou dané. Vycházeli jsme
z definovaných pravidel a znění je odsouhlasené ministerstvem vnitra. Předmětem naší
diskuze by mělo být, zda dané nastavení pro obyvatele je dostatečně motivační z pohledu
potřeb obce, tzn. to, že potřebujeme a chceme, aby se obyvatelé připojili do určitého data.
Jaromír Chalupský: Dotázal se na přibližnou cenu vybudování jedné přípojky.
Kateřina Kolářová: Odpověděla, že stanovit takto cenu nelze, protože každá veřejná část
přípojky je jinak dlouhá a jinak hluboko.
Jaromír Chalupský: Konstatoval, že motivační příspěvek by neměl přesáhnout průměrnou
cenu veřejné části přípojky. Další dotaz – tímto tedy rušíme vyhlášku o zhodnocení pozemku
z roku 2006, která se vztahovala na celou kanalizaci v obci?
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Beata Sabolová: Vyhláška se vždy vztahuje jen ke konkrétnímu úseku kanalizace a ke
konkrétní kolaudaci kanalizace.
Kateřina Kolářová: Přijetí vyhlášky je vázáno na kolaudaci kanalizace, vychází z odborného
znaleckého posouzení a je třeba ji přijmout v roce, kdy byla kanalizace kolaudována.
Jakub Krejcar: Upozornil, že vidí problém v tom, že vyhláška, která zde původně byla,
nebyla nikdy uplatňována. Občané proto nejsou na něco takového zvyklí – neměli ponětí, že
nějaká taková vyhláška o zhodnocování pozemků existuje. Dodal, že dle jeho názoru s něčím
takovým občané nepočítali.
Eva Slavíková: Reagovala, že si nemyslí, že budou občané překvapeni. O všem budou
informováni. Dodala, že začátkem roku vyjde informační dopis o tom, co všechno je potřeba
udělat, co dělá obec, co může obec nabídnout, jakou pomoc a spolupráci občanům nabízí aj.
Hana Španielová: Zmínila, že ještě nikdy neslyšela o žádné obci, která by nechala občany,
aby si veřejné části přípojek budovali sami. Fakt, že výše zmíněné nebylo v původním
rozpočtu, je chyba minulého vedení. Vybudovat se to musí a náklady s tím budou. Dále
upozornila, že jí přijde sazba vysoká, například pro občany v důchodovém věku, kteří žijí
v zahrádkářských oblastech a mají pozemky o velikosti i 1.000 metrů čtverečních. Navrhla,
aby osvobození od poplatku bylo do zmíněného data úplné, jinak to nebude dost motivační.
Mnoha lidem jejich stávající řešení septikem je vyhovující.
Eva Slavíková: Reagovala, že původní nastavení je pouze návrh, určený pro další diskuzi
zastupitelů, která byla u této věci předpokládána a je vítána. Tj. jestli nechat jako zvýhodnění
1/3, nebo jestli třeba bude nějaký paušál, případně motivační osvobození. Doplnila, že nejde
jen o jakési zpoplatnění, ale fakticky lze platbu vnímat jako určité podílení se na nákladech
přípojky, kterou bude budovat obec – s vlastním úsilím, s vlastním zhotovitelem a s vlastními
náklady.
Jitka Homolová: Navrhla snížení poplatku z důvodu, že částka by mohla být pro mnoho
občanů neřešitelná.
Jaromír Chalupský: Souhlasil s paní Homolovou a konstatoval, že čím nižší poplatek
v prvním roce bude, tím více motivační bude pro občany se připojit. Doplnil, že pro obec je
důležitější, aby se připojilo co nejvíce lidí v prvním roce, protože riziko ztráty dotace je
mnohem vyšší.
Kateřina Kolářová: Souhlasila, že se musí zvážit dvě zmiňované věci. Potvrdila, že pro obec
je velice důležité, aby se všichni v roce 2020 napojili. Částka dotace je podstatně vyšší než
náklad, který bude mít obec s budováním veřejných částí přípojek. Upozornila ale na fakt, že
v předloženém rozpočtu obce se s tímto nákladem počítá, ale na straně příjmů se nepočítá
s příjmy z této vyhlášky. Berme to jako výdaj, který obec musí udělat.
Beata Sabolová: Připomněla, že obec díky kanalizaci pozemky občanů zhodnocuje.
Jiří Žáček: Souhlasil s tím, že občanům se pozemky zhodnocují – proto se i vyhláška jmenuje
vyhláška o místním poplatku za zhodnocení stavebního pozemku. Doplnil, že když se bavil
s občany před etapou č. 1 o tom, že bude potřeba, aby přípojku zaplatili, tak s tím neměli
problém. V té době se hovořilo o částce 20 – 50.000 Kč a také se počítalo s tím, že si veřejné
části přípojek udělají lidé sami. Dodal ale, že pokud by se počítalo s pozemkem o velikosti
tisíc metrů čtverečních, částka je 100.000 Kč a třetina z toho 35.000 Kč, což je vysoké.
Navrhl, zda by zvýhodněný poplatek mohl být ¼ z vyměřené částky.
Jan Krejcar: Souhlasil, že pokud se lidé připojí na kanalizaci, měli by to zaplatit, protože se
jim zhodnocuje pozemek. Upozornil ale na fakt, že obec lidem nedává možnost se rozhodnout
o připojení, ale víceméně jim to stanoví, a současně po nich chce také zaplatit. Dle jeho
názoru někomu může vyhovovat mít svoji domácí čističku, nebo septik. Navrhl snížení částky
za připojení, nebo její úplné odpuštění.
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Beata Sabolová: Upozornila, že domácí čističky byly povolovány jako dočasné s podmínkou,
že pokud bude vybudována kanalizace, tak se vlastník na kanalizaci napojí.
Zastupitelé dále diskutovali o výši poplatku a celé nastalé situaci.
Eva Slavíková: Připomněla, že obec bude muset připojení financovat úvěrem, ze kterého se
samozřejmě musí platit úroky. Pokračovala, že je problém rozhodně na zvážení, zda poplatek
úplně odpustit, nebo nastavit nějaký paušál, nebo poplatek snížit.
Hana Španielová: Musíme zvážit, co je pro nás důležitější. Pro nás je v tuto chvíli důležitější,
aby se všichni připojili. Psychologicky je mnohem účinnější averze ke ztrátě. Zda připojení
obyvatel, nebo příjem z poplatku, který pokryje stejně jen část nákladů.
Kateřina Kolářová: Konstatovala, že hlavním zájmem obce je, aby se všechny nemovitosti na
trase kanalizace připojili, a to z několika důvodů. Momentálně hlavním důvodem je dotace –
aby se splnily nastavené podmínky, ale neméně důležitým, nebo důležitějším, důvodem je
napojení území na kanalizaci, aby se nestávalo, že lidé vypouští septik trativodem někam
sousedům do zahrady a kontaminovali tím studny v okolí. Obec kanalizaci buduje právě pro
to, aby zlepšila komfort života v obci.
Jaromír Chalupský: Reagoval, že dle jeho názoru by se měla dát nějaká šance občanům, kteří
by mohli mít s financováním přípojek problém. Navrhl, aby se dal kratší termín závazku –
například tři měsíce, a pokud by se lidé zavázali připojit, měli by připojení zdarma. Dále by se
postupovalo, jak již bylo navrhnuto a pokud by se lidé zavázali připojit do konce roku,
zaplatili by třetinovou cenu.
Eva Slavíková: Uvedla, že toto schéma by bylo pro obec administrativně a provozně velmi
náročné.
Luděk Wachtl: Systém by měl být nastaven spravedlivě. Nějaká částka k platbě by tam asi
měla být.
Kateřina Kolářová: Obec by budovala pouze části přípojek ve veřejném prostoru, tedy náklad
obyvatel na vybudování přípojky na pozemku jednotlivých vlastníků samozřejmě zůstává.
Nevylučujeme, že třeba bude možné obrátit se s požadavkem na vybudování přípojky i na
vybraného zhotovitele veřejných částí přípojek, ale to není možné předjímat.
Eva Slavíková: Měli bychom se nějak sjednotit na našich postojích, a proto bych vyhlásila
přestávku.
Rozprava:
Občan p. Smetana: Způsob výpočtu není jednoznačný. Jsou zde pozemky stavební, ale také
jiné pozemky, které se užívají v rámci jedné zahrady. Občané by si mohli rozdělit pozemky
na půl a zaplatit částku pouze z poloviny pozemku. Druhý problém vidí v situaci, kdy si
občané mohou myslet, že se částka bude odvozovat z metru čtverečního zastavěné plochy.
Pan Smetana si myslí, že výměra z metrů čtverečních bude dělat veliký problém. Dotázal se,
jak se může brát pozemek jako celek, když se sestává z několika pozemků různých vlastníků.
Eva Slavíková: Je to vázáno na pozemek jako celek, ne na stavební pozemek.
Kateřina Kolářová: „Za celek se považuje funkční celek. Dokonce jsou zde případy, kdy se
pozemky skládají ze tří samostatných pozemků s jedním majitelem, nebo i s více majiteli. To
jsou definice, se kterými pracují oceňovací vyhlášky, a které jsou jiné než definice vycházející
ze stavebního zákona. Pro tento účel se považuje za pozemek funkční celek – nejen jeden
pozemek.“
Občan: Požádal, aby obec vzala v potaz, že v zahrádkářské kolonii jsou lidé, kteří mají
povinnost mít gravitační nebo tlakovou kanalizaci. Ten, kdo má tlakovou kanalizaci už platí
za ni dost navíc, a nyní po nich obec bude chtít zaplatit další poplatek za zhodnocení
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pozemku. Další otázka se týkala Zlatého Kopce, kde je mnoho nezkolaudovaných domů, ve
kterých se bydlí – jak je bude obec řešit a jestli se tyto domy budou připojovat.
Eva Slavíková: Odpověděla, že nezkolaudované domy řeší stavební úřad.
Občan: Dotázal se, zda se připojení výše zmiňovaných domů bude řešit z pohledu obce – zda
budou majitelé domů kontaktováni.
Kateřina Kolářová: „Osloveni byli všichni a nezkoumali jsme, zda mají, nebo nemají
zkolaudovaný objekt.“
Občan: Upozornil na fakt, že lidé, kteří mají postavenou čističku, budou v tomto případě
v nevýhodě, protože realizace vlastní čističky byla vcelku nákladná a nyní jsou nuceni se
připojit.
Eva Slavíková: Dotázala se, zda z listin, které má občan ke své čističce k dispozici je pravdou,
že povolování čističky bylo dočasné do doby, než bude v obci vybudovaná kanalizace.
Občan: Potvrdil, že ano a že naposledy dostali prodloužení na dalších pět let. Dále dodal, že
občanům s vybudovanou čističkou se pozemky již zhodnotily a že by se mělo přihlédnout při
snižování poplatků i na zmíněná fakta.
Občan p. Bolen: Uvedl, že ve Zdibech žije již 20 let a 20 let čeká na gravitační kanalizaci.
V mezičase si vybudoval vlastní čističku a připravil gravitační kanalizaci a čekal na připojení.
Chápu, že přišel projekt tlakové kanalizace. Zmínil, že z úst zastupitelů bylo řečeno, že bude
připojen zdarma a doplnil, proč by měl platit za zhodnocení pozemku, když si jej již zhodnotil
sám. Navrhl, že by mohlo být přihlédnuto k těmto výjimkám a vytvořit ještě jiný parametr,
než že se připojí v roce 2020 a zaplatí jen třetinu. Pro mne je výše poplatku velmi vysoká. Na
druhou stranu chápu, že vše zadarmo také není ideální.
Eva Slavíková: Poděkovala za zpětnou vazbu a doplnila, že je dobré, že se o problematice
diskutuje a že zastupitelé vyhodnotí všechny možnosti vhodného nastavení.
Občan: Dotázal se, zda je vyhláška pro všechny etapy výstavby kanalizace a na vazbu mezi
usnesením o Zásadách pro stavebníky a vyhláškou. Principiálně se poplatku nebráním, ale zda
to nepropojit do jednoho poplatku.
Eva Slavíková: Tohle nelze nastavit jinak, forma je daná z ministerstva vnitra, není to na
infrastrukturu obecně, ale je vázána na kolaudaci konkrétní kanalizace. Usnesení o
investičních příspěvcích se naopak týká předem neurčené výstavby objektů.
Kateřina Kolářová: „Tato vyhláška je obecně vázána na ukončení a zkolaudované dílo
v konkrétním rozsahu. Netýká se plošně celé obce, ale pouze vybraných ulic, ve kterých byly
řady zkolaudovány. Bude zde výčet míst, kterých se to týká, bude v ní doplněné číslo
kolaudačního rozhodnutí – jakmile přijde, bude součástí vyhlášky.“
Eva Slavíková: Vyhlašuji 15minutovou přestávku pro poradu zastupitelů.
Eva Slavíková: „Po poradě, kterou jsme tu měli během přestávky, navrhujeme, aby bylo
stanoveno, že lhůta k osvobození poplatku se zkracuje z 31. 12. 2020 na 30. 11. 2020.
V tomto období bychom pak vyšli občanům vstříc a poplatek za zhodnocení pozemku zcela
odpustili.“
Hlasování:
Bod č.12–k návrhu na přijetí vyhlášky o místním poplatku za zhodnocení stavebního
pozemku možností jeho připojení na stavbu kanalizace
Pro návrh
10
Jitka Homolová, Jaromír Chalupský, Kateřina Kolářová, Jakub Krejcar, Beata Sabolová, Eva
Slavíková, Hana Španielová, Jan Urban, Luděk Wachtl, Jiří Žáček
30

Proti návrhu

0

Zdržel se

0

Nehlasoval

0

Návrh byl přijat.
Schválené usnesení č. 58/5/2019 je přílohou zápisu.
BOD č. 13
Název: Pověření vedoucího strážníka obecní policie Zdiby.
Návrh usnesení:
k pověření vedoucího strážníka-velitele obecní policie Zdiby k plnění úkolů při řízení
obecní policie
Zastupitelstvo obce Zdiby
I. Bere na vědomí
rozhodnutí o výběru uchazeče na pracovní pozici vedoucího strážníka Obecní policie Zdiby,
který nejlépe splňuje požadavky zaměstnavatele pro funkci: Velitel Obecní policie Zdiby a o
jmenování vedoucího zaměstnance do funkce „velitel obecní policie Zdiby“ od 1. 12. 2019 v
souladu s usnesení RO č. 100/18/2019 ze dne 29. 11. 2019
II. Pověřuje,
na návrh v souladu s ust. § 3 odst. 2 zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění
pozdějších předpisů, (dále jen zákon) ve spojení s § 4 odst. 2 zákona, vedoucího strážníka
obecní policie Zdiby ve funkci velitele Obecní policie Zdiby, pana Karla Šedivce, plněním
úkolů při řízení obecní policie, a to v rozsahu:
1) zastupování Obce Zdiby v pracovněprávních vztazích čekatelů, strážníků a jiných
zaměstnanců obce zařazených do Obecní policie Zdiby ve smyslu § 4 odst. 2 zákona, včetně
řešení problematiky stížností u OP Zdiby, vyjma
· výběrů nových zaměstnanců, zakládání a ukončování pracovních poměrů,
· řešení mzdové problematiky,
· provádění personálních změn;
2) činění potřebných řídících, organizačních a kontrolních opatření, vydávání interních
normativních aktů OP Zdiby a v této souvislosti podepisování písemností;
3) zajišťování, ekonomického a technického provozu v mezích svěřeného rozpočtu, vyjma
· provádění finančních operací (výdajů) za obecní policii nad 30.000, -Kč za čtvrtletí,
· veřejných zakázek a rozhodování o jejich zadání;
4) komplexního zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku a plnění dalších úkolů
vyplývajících ze zákona a souvisejících právních předpisů, vyjma
· samostatného rozhodování o strategii nebo hlavních úkolech obecní policie,
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Eva Slavíková: „Ráda bych Vás informovala o tom, že ve výběrovém řízení byl na pozici
vedoucího strážníka jmenován pan Karel Šedivec. Jeho jmenování potvrdila Rada obce 29.
11. 2019. a byla mu předána jmenovací listina. Dle zákoníku práce vykonává své kompetence
vedoucího pracovníka v rámci obecní policie. V tuto chvíli bychom ho pouze pověřovali
plněním několika úkolů. Zastupitelstvo nerozhoduje o jmenování ani nerozhoduje pracovněprávní otázky. Navrhujeme, aby určité klíčové otázky byly stále v pravomoci obce, která
rozpočet obecní policie hradí. Pokud financujeme provoz obecní policie, měli bychom, jako
obec, mít možnost do těchto záležitostí hovořit.
Rozprava:
Eva Slavíková: Navrhla úpravu v bodě 2) usnesení, a to výmaz „ukládání úkolů svým
podřízeným“, jelikož zmíněné již vyplývá ze zákoníku práce a dále by se v bodě 3) vymazalo
slovo „organizačního“, protože je to již zahrnuté v bodě 2).“ Nechala bych tam tedy jen ty
otázky ekonomické a technické.
Luděk Wachtl: Konstatoval, že se hlasování zdrží, z důvodu otázky 4 a otázky 8 zkoušky
Ministerstva vnitra – pravomoc Rady a pravomoc Zastupitelstva. Doplnil, že na věc má jiný
názor, než je ve výše uvedeném usnesení, ale usnesení nevyvrací.
František Kotalík: Reagoval, že v důvodové zprávě je uvedeno, že svěření pravomocí je
příslušným orgánem Rada, ale vzhledem k tomu, že je navrhovaným usnesením nad rámec
toho svěřováno také plnění některých dalších úkolů, je jejich svěření veliteli obecní policie
předáváno souhrnně zastupitelstvu obce Zdiby k rozhodnutí.

Hlasování:
Bod č. 13 - pověření vedoucího strážníka obecní policie Zdiby k plnění úkolů při řízení
obecní policie.
Pro návrh
9
Jitka Homolová, Jaromír Chalupský, Kateřina Kolářová, Jakub Krejcar, Beata Sabolová, Eva
Slavíková, Hana Španielová, Jan Urban, Jiří Žáček
Proti návrhu
Zdržel se
Luděk Wachtl
Nehlasoval

0
1

0

Návrh byl přijat.
Schválené usnesení č. 59/5/2019 je přílohou zápisu.
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BOD č. 14
Název: Pořízení změny č. 2 územního plánu – na žádost investora – tramvajová trať do
Zdib.
Návrh usnesení:
k pořízení změny č. 2 Územního plánu Zdib
Zastupitelstvo obce Zdiby
I. Bere na vědomí
návrh oprávněného investora – Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, k pořízení
změny č. 2 územního plánu Zdib v části definující územní rezervu pro veřejně prospěšnou
dopravní stavbu „Tramvajová trať Kobylisy – Zdiby“, který je uveden jako příloha č. 1 tohoto
usnesení;
II. Rozhoduje
o pořízení změny č. 2 Územního plánu Zdib v části definující územní rezervu pro veřejně
prospěšnou dopravní stavbu „Tramvajová trať Kobylisy – Zdiby“ dle § 44 písm. e) zákona č.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (stavební zákon), a to
na návrh a zcela na náklady oprávněného investora – Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, Praha 5, PSČ 150 21,
IČO 00066001;
III. Schvaluje
1. místostarostku, paní Mgr. Beatu Sabolovou, určenou zastupitelkou pro pořízení změny č. 2
Územního plánu Zdib, ve smyslu ustanovení § 47 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu, v platném znění (stavební zákon).
Beata Sabolová: „Jedná se o pořízení změny č. 2 územního plánu na žádost oprávněného
investora podle stavebního zákona. Výše uvedenou změnu investor plně hradí. Stavba
tramvaje je stavba veřejného zájmu, a proto ji chceme podporovat.“
Rozprava:
Jitka Homolová: Toto je podmínkou, aby tramvajová trať vůbec mohla být realizovaná.
Jaromír Chalupský: Vznesl dotaz, jak to bude se stavební uzávěrou na komunikaci Pražská.
Beata Sabolová: „Stavební uzávěra zůstává, je navázána na nový územní plán.“
Luděk Wachtl: Zeptal se, zda je změna navázána na starý územní plán, nebo na nový územní
plán.
Eva Slavíková: Odpověděla, že na původní – platný územní plán – jedná se o změnu č. 2,
která se bude zabývat pouze tramvajovou tratí.
Jiří Žáček: „Bude se konat výběrové řízení?“
Eva Slavíková: „Ano, bude, a náklady uhradí Středočeský kraj.“
Občan: Dotázal se, zda změna č. 2 nepozdrží projednávání nového územního plánu.
Eva Slavíková: Konstatovala, že se jedná o dvě samostatná a na sobě nezávislá pořizování.
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Hlasování:
Bod č. 14 - Pořízení změny č. 2 územního plánu – na žádost investora – tramvajová trať
do Zdib.
Pro návrh
10
Jitka Homolová, Jaromír Chalupský, Kateřina Kolářová, Jakub Krejcar, Beata Sabolová, Eva
Slavíková, Hana Španielová, Jan Urban, Luděk Wachtl, Jiří Žáček
Proti návrhu

0

Zdržel se

0

Nehlasoval

0

Návrh byl přijat.
Schválené usnesení č. 60/5/2019 je přílohou zápisu.
BOD č. 15
Název: Obecně závazná vyhláška o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním
odpadem na území obce Zdiby.
Návrh usnesení:
k návrhu na vydání vyhlášky obce Zdiby o stanovení systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se
stavebním odpadem na území obce Zdiby
Zastupitelstvo obce Zdiby
I. Souhlasí
s předloženým návrhem obecně závazné vyhlášky (dále jen „OZV“ vydávané v návaznosti na
novelu změnou zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve
znění pozdějších předpisů, dle přílohy č. 1
II. Vydává
na základě § 17 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších
zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“), a v souladu s § 10 písm.
d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obcích“), tuto obecně závaznou vyhlášku:
· č. 7/2019, „o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Zdiby“,
ve znění dle přílohy č. 1 tohoto usnesení; s účinností od 1. 1. 2020.
III. Zrušuje
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Ke dni nabytí účinnosti OZV dle bodu II. tohoto usnesení.
· OZV č. 1/2015, „o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Zdiby“
Eva Slavíková: „Jedná se o vyhlášku, která řeší stanoviště na sběrný odpad. Nově máme od
1. 1. 2020 povinnost na oddělené soustřeďování jedlých olejů a tuků. Změny, které se
provedly se týkají pouze výše zmíněného a také se jedná o úpravu terminologie.“
Rozprava:
Občan p. Smetana: Dotázal se, zda je přílohou plán s vyznačením míst.
František Kotalík: Potvrdil, že ano. Doplnil, že přílohou jsou tabulky s jednotlivými odpady a
konkrétními adresami. Pokračoval, že druhou přílohou je mapový podklad s vyznačením míst.
Třetí přílohou je grafické vyznačení svozových tras.

Hlasování:
Bod č. 15–k návrhu na vydání vyhlášky obce Zdiby o stanovení systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Zdiby
Pro návrh
10
Jitka Homolová, Jaromír Chalupský, Kateřina Kolářová, Jakub Krejcar, Beata Sabolová, Eva
Slavíková, Hana Španielová, Jan Urban, Luděk Wachtl, Jiří Žáček
Proti návrhu

0

Zdržel se

0

Nehlasoval

0

Návrh byl přijat.
Schválené usnesení č. 61/5/2019 je přílohou zápisu.
BOD č. 16
Název: Nabídka na odkoupení kanalizačního řadu v ulici Za Stodolou.
Návrh usnesení:
k nabídce na odkoupení kanalizačního řadu v ulici Za Stodolou
Zastupitelstvo obce Zdiby tímto:
I. Bere na vědomí
informace uvedené v důvodové zprávě a předloženou nabídku;
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II. Schvaluje
návrh na odkoupení kanalizačního řadu v ulici Za Stodolou v celkové délce 337 m vedené
pod pozemek parc. č. 102/43 k.ú. Přemyšlení do vlastnictví obce Zdiby dle předložené kupní
smlouvy za částku 100,- Kč;
III. Ukládá
starostce obce uzavřít kupní smlouvu dle bodu II. tohoto usnesení.

Kateřina Kolářová: „Obci Zdiby byla předložena nabídka investorů pana Bartáka a pana
Dlabače na odkoupení vybudovaného kanalizačního řadu v ulici Za Stodolou. Tato kanalizace
byla v loňském roce řádně zkolaudována a překontrolována správcem kanalizace, který ji
doporučuje zahrnout do kanalizačního řádu obce a přijmout ji do majetku správy.
Předkládáme návrh kupní smlouvy, která je v souladu s podmínkami, které si zastupitelstvo
obce stanovilo a schválilo v roce 27. 4. 2011 a kanalizace se podle těchto podmínek kupuje za
cenu 100,- Kč. Prodávající nám poskytuje záruční dobu v délce 60 měsíců ode dne podpisu
smlouvy, což je ještě nad rámec toho, co obec v podmínkách schválilo. Proto doporučuji
převzít tento kanalizační řad do majetku obce.“
Rozprava:
Občan p. Smetana: „Pokud se přebírá majetek v odhadované hodnotě 5 milionů korun za
kupní cenu 100,- korun a do účetnictví se zanese zmíněná částka, bude to tento fakt zkreslovat
hodnotu majetku obce. Vím, že stanovisko kontrolních orgánů a Ministerstva financí je, že je
takto je to správně, ale majetek vykazovaný obcí poté neodpovídá skutečné hodnotě majetku.
V rámci inventur jsem doporučoval, aby se takto získanému majetku byla vyžádána hodnota –
aby se mohl majetek evidovat ve své skutečné hodnotě. Možnost zde existuje a neodporuje
žádnému předpisu. Kontrolní orgány říkají, že takto by to bylo nejsprávnější. Upozorňuji, že
je to další část majetku obce, která svojí účetní hodnotou neodpovídá skutečné hodnotě.“
Kateřina Kolářová: „S paní účetní jsme se o zmiňovaném bavily. Způsob, jakým obec
zařazuje tento majetek do svého majetku, a i uváděná hodnota odpovídá způsobu a pravidlům,
jak obec účtuje, a proto je to zcela v pořádku. Pokud bychom si vyžádali, za kolik kanalizaci,
kdo postavil, pro obec by to znamenalo zvýšené náklady nejen s řízením a stanovení ceny, ale
i následně s dopadem do majetku, daní, odpisů atd. Po konzultaci s paní účetní konstatuji, že
tento způsob vedení je pro obec správně, je nejvýhodnější a není důvod jej měnit.“

Hlasování:
Bod č. 15–k nabídce na odkoupení kanalizačního řadu v ulici Za Stodolou
Pro návrh
10
Jitka Homolová, Jaromír Chalupský, Kateřina Kolářová, Jakub Krejcar, Beata Sabolová, Eva
Slavíková, Hana Španielová, Jan Urban, Luděk Wachtl, Jiří Žáček
Proti návrhu

0

Zdržel se

0

Nehlasoval

0
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Návrh byl přijat.
Schválené usnesení č. 62/5/2019 je přílohou zápisu.

Závěr
Eva Slavíková: „Dovolte, abych prohlásila dnešní zasedání zastupitelstva obce za uzavřené, a
ještě, než se rozloučíme, bych ráda poděkovala všem svým kolegům zastupitelům za práci,
kterou vykonali pro obec v tomto roce. Děkujeme za spolupráci a za konzultace, kterých si
velice vážím. Přeji vše dobré do nového roku i občanům, hezké Vánoce, hodně zdraví a
spokojenosti. Děkujeme.
Paní starostka ve 21:32 ukončila jednání zastupitelstva obce.
Ověřovatelé:

…………………………….
Mgr. Beata Sabolová, LL.M.
ověřovatel zápisu

……………………………….
Ing. Kateřina Kolářová
ověřovatel zápisu

…………………………………..
JUDr. Eva Slavíková
starostka

…………………………….

…………………………….

Mgr. Beata Sabolová, LL.M.
1. místostarostka

Ing. Kateřina Kolářová
2. místostarostka
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