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Zápis č. 11
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Zlatá, konaného v sobotu dne 29' února 2020 od
16:00 v,,Hospodě U Hasičů"ve Zlaté.

Přítomni:.

Ing. Josef Cernohous, Jan Horhý, Ing. Martin Mezihorák, Luboš Přibyl a Ing. Pavel Rak
Přítomno je 5 členůzastupitelstva.
omluveni: Jana Jokešová a Jan Kobylka

Místo konání: ,,Hospoda U Hasičů'veZlaté
Prooram:

1. Zahájení zasedání'

2.
3.
4.

Schválení programu zasedání.
Schválení Zápisu č' 10 z minulého zasedání, které se konalo t.2.2020.
Určeníověřovatelů zápisu.
5' Určenízapisovatele k pořízení zápisu a usnesení.
6. Zpráva o činnosti zastupitelstva.
7
Projednání návrhu pravidel pafticipativní části rozpočtu.
B. Doplnění neobsazených funkcí v zastupitelstvu.
9. Projednání pověření starosty k provádění rozpočtovych opatření'
10. Rozpočtovéopatření č. uz020'
11. Projednání závěrečnéhoúčtuobce Zlatá za rok 2019.
12' Projednání odkoupení stavby sítíve Zlaté III.
13. Projednání smlouvy s obcí Květnice o zajištěnípředškolní docházky pro
děti trvale žijícívobci Zlatá.
14. Projednání odpisu pohledávek.
15. Diskuze.

'

Ad 1) 00:00, Zahájení zasedání.
Veřejné zasedáníZastupitelstva obce Zlatá (dále téži zastupitelstvo) bylo zahájeno
v t6 hodin starostou obce L' Přibylem (dále téžpředsedající). Předsedající
přítomno
konstatoval, že
členůzastupitelstva, zastupitelstvo je
je
usnášeníschopné'Rádně omluvena
zastupitelka Jana Jokešová a zastupitel Jan
Kobylka. Dále předsedajícíupozornil všechny přftomné, že z prťlběhu zasedání se
pořizuje audiozáznam za účelempořízenízápisu ze zasedání, jeho ověření a

Je
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k umístění na obecní web'
PřÍtomní se podepsali do Prezenční listiny, která je přílohou č. 1 tohoto zápisu.

Ad 2) 00:30, Schválení orogramu zasedání.
Předsedající seznámil přÍtomné s návrhem programu' kteý
pozvánkou zveřejněnou na úřednídesce. Před hlasováním
Stránka 1 z B

je v souladu

dal

S

předsedající

možnost Vyjádřit se přítomným k programu' Zastupitel Jan Horký vznesl požadavek
na doplnění, rozšření programu zasedání o bod k jednání:
Projednání zařazení územíobce Zlatá do Území působnosti Regionu Pošembeří
o.p.s. na dalšíprogramové období. Nikdo nevznesl připomínky.

rozšířenémproqramu veřejného zasedání:
02:24, Předsedaiící nechal hlasovat o rozsrrene
Černohous
J.

pro

Horký J.

pro

Mezihorák

M.
pro

Přibyl t.

Rak P.

pro

pro

Hlasování o programu zasedání; pro 5, proti 0' zdĚel se o.
Návrh schválen.

Zastupitelstvo obce Zlatá schvaluje rozšřený program zasedání.
Výše schválený bod bude zaÍazen do programu jednání pod číslem15).

Ad 3) 02:36,
Předsedající vyzval přítomné občany a zastupitele, zda mají nějaké připomínky
kZápisu č. 10 z minulého zasedání zastupitelstva' Vzhledem ktomu, Že Žádné

připomínky nebyly Vzneseny, nechal hlasovat o schválení Zápisu
z veřejného jednání zastupitelstva ze dne 1 .2.2a20.

č. 10

Zastupitelsfuo obce Zlatá schvaluje Zápis č. 10 z veřejného jednánízastupÍtelsfua
ze dne 1.2.2020.
02:50' Předsedaiící neche hlasovat o schválení Zápisu č. 10:
černohous J.

HořlÚ J.

zdrŽel se
hlasování

pro

Mezihorák

M.
pro

Přibyl t.

Rak P.

pro

pro

HlasovánÍ o schválení Zápisu ě. í0: pro 4, proti 0, zdržel se
Bod schválen.

1.

Podrobnosti z jednání k bodu č. 3 jsou zaznamenány na audiozáznamu V čase
02:36_03:00' Audiozáznam je dostupný na obecním WebU nebo případně je k
dispozici na obecním Úřadě'
Ad 4) Určeníověřovatelů zápisu.
Starosta obce určil ověřovateli zápisu pány P. Raka a M. Mezihoráka.

Ad 5) Určenízapisovátele k pořízenízápisu a usnesení'
Starosta určil zapisovatelem pana J. Horkého.
Ad 6) Zpráva o činnosti zastuoitelstva' přednesl starosta pan L. Přibvl.
od posledního zasedání uběhl pouhý měsíc, dále jsme pokračovali v přípravě
smluv na odkup infastruktury. Rešilo se např' vyjmutí cest ze ZPF nebo otázky
povolenívstupu do tělesa silnice II/L}t za účelempropojení infrastruktury sítímezi
částmi obce Zlatou I a Zlatá III.
Větrné počasíuplynulých dní nenapáchalo naštěstí žádnéškody, kromě rozbitého
zrcadla na silnici II/101 na rnýjezdu z návsi. Nahlásili jsme škodu pracovníkům
Krajské správy a údržbysilnic, kteří zajistí výměnu nového zrcadla za poškozené.
o Zahájení rekonstrukce a intenzifikace úpravny vody s dodavatelem stavby fi. Gservis Praha spol' s.r'o., je naplánované nazačátek měsíce března 2020.Zatím

.
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o
l
o
.
o

jsme vyklidili všechny vnitřní prostory včetně úloŽištěknih obecní knihovny, a
jakmile nastane příznivějšípočasí(podmáčená přístupová cesta pro stavební
techniku), bude zahájena stavba. Tím se nic nemění na plánovaném termínu
ukončenístavby, tj. březen 202L
V souvislosti s exekucí na fi. Davada, majitele vodovodního řadu ve Zlaté 1, z
podnětu obce se objevila další,která je na tuto společnost vedena z důvodu
nezaplacení pokuý od Krajského úřadu, Kerou mu udělil za porušování zákona
při provozování, vlastě faktické neprovozování, vodovodu ve Zlaté I'
13. 2' 2a2o proběhla schůzka starostů ohledně odpadového hospodářství a
případnéspolupráce v této oblasti.
Navázala na setkání starostů oRP dne 11' 2' v Brandýse, kde pan lng. Petra
informoval o plánované výstavbě spalovny odpadu v Mělníku a qýhledech
s odpady.
Přemístili jsme radarové zařizení k měření rychlosti vozidel v našíobci na
křiŽovatku silnice lU1u a cesty k lesu. Na jeho zprovoznění pracujeme,
nefunkčnost má souvislost s jeho demontáŽí a následnou montáŽí.
Naši obyvatelé mi předali během měsíce února 2 ,,zaloulané" psy, které jsem
předal, dle pravidel standardního postupu, pracovníkům Měst. policii v Úvalech'
Náklady s umístěním do psího útulky nám poníŽily obecní rozpočet o sumu cca
11.000,-Kč,

ke

o

činnosti zastupitelstva jsou zaznamenány na
_
audiozáznamu V čase 03:10 12:50. Audiozáznam je dostupný na obecním webu
nebo případně je k dispozici na obecním úřadě.
Podrobnosti

Zprávě

Ad 7) Proiednání návrhu pravide| participativní části rozpoětu.
V rozpočtu na tento rok 2020, kteý jsme schválili na předminulém zasedání
zastupitelstva Usnesením č. 441912020, jsme vyčlenili v lnvestičníčásti rozpočtu
částku 100.000,- Kč do participativní části rozpočtu. Participativní částírozpočtu
budou pokryté ty výdaje, které budou V roce 2a2a realizovány na základě
návrhu(ů) - projektů našich občanů'
Návrh Usnesení č' 5a11/2020:
Zastupitelstvo obce Zlatá schvaluje realizaci projektu participativního rozpočtu,
jehož náklady budou pokryty z Rozpačtu obce Zlatá na rok 2020.
Hlasováni o schválení reaÍizace prc
Černohous J.

Horký'J.

pro

pro

Mezihorák

M.
pro

Přibyl
pro

L.

Rak P.

pro

HlasovánÍ o schválení realizace projektu: pro 5, proti 0, zdrŽel se 0.
Bod schválen.
Dále zastupitel P. Rak přítomné informoval o Výzvě, kterou vyčlenil v participativní
částisvéhorozpočtu t<Ú streoočeského kraje, a to ve výši 50 mil. Kč, pod názvem
,,MŮJ KRAJ"' Jednotlivé projekty obcí našívelikosti mohou získat podporu aŽ
400.000,- Kč' Podmínky Výzvy jsou umístěnéna našem obecním webu.

Podrobnosti z veřejného jednání k bodu č. 7 jsou Zaznamenány na audiozáznamu
v čase 12:54 _ 16:16. Audiozáznam je dostupný na obecním webu nebo případně
je k dispozici na obecním úřadě.

Ad 8) DoplněnÍ neobsazenÝch funkcí v zastupitelstvu.
Předsedající konstatoval, Že se jedná o doplnění obsazení funkce místostarosty a
členůobou výborů zťad zastupitelů SdruŽení nezávislých kandidátů Změna pro
Zlatou (dále jen SNK zPZ), které jsme s nimi několikrát diskutovali a nabízeli jim.
Vzhledem k tomu, Že dva zastupitelé tohoto sdruŽení (paní J. Jokešová a pan J.
Kobylka) jsou z dnešníhojednáni řádně omluvení, doporučil pan starosta, odloŽit
tento bod na některé z příštíchveřejných jednání zastupitelstva.
Podrobnosti z veřejného jednání k bodu č. B jsou zaznamenány na audiozáznamu
v čase 16:2a _ 16:48. Audiozáznam je dostupný na obecním webu nebo případně
je k dispozici na obecním úřadě.

Ad 15) dle časovéhosledu ..' ProiednánÍ zařazení územíobce Zlatá do MAS

Pošembeří na dalšíobdobí.
Zastupitel Jan Horký konstatoval, že jsme součástí MAS Pošembeří o.p's' jiŽ cca
12 let' Za tu dobu jsme společně a za materiální podpory MASky, kaŽdoročně
provedli několik jarních úklidůnašíobce, nainstalovali jsme dětské herní prvky
v prostoru altánu na cestě k lesu a poslední' získali jsme dotaci na výstavbu
chodníku napříčnašíobcí. Z uvedeného je snad jasné, Že naše spolupráce s MAS
Pošembeři je z pohledu našíobce výhodná. opětovné zařazeni našeho katastru
obce na příštíprogramové období do územnípůsobnosti Regionu Pošembeří,
povaŽuji za přínosné a doporučuji ke schváIení.
Návrh Usnesení č. 53/11/2020:
Zastupitelstvo obce Zlatá schvaluje zařazení svého územído územnípůsobnosti
Region Pošembeří o.p.s. na programové období 2021-2027'
Hlasování o navrnu
ávrh
černohous J.

HorkýJ'

pro

pro

iše uvedeného usnesen
Mezihorák

M.

pro

Přiby|

L.

pro

Rak P.

pro

Hlasování o schválení účastivMAS: pro 5, proti 0, zdrže| se 0.
Bod schválen.
Podrobnosti z veřejného jednání k bodu č. 15 jsou zaznamenány na
audiozáznamu V čase 16:48 - 18:28. Audiozáznam je dostupný na obecním webu
nebo případně je k dispozici na obecním úřadě.

Ad 9) Proiednání pověření starostv k provádění rozpočtovÝch opatření.
Starosta na několika případech z praxe vysvětlil, Že se jedná o schválení účetní
operace, která je již důsledkem předchozího rozhodnutí zastupitelstva obce. A
nejde tedy, v Žádném případě, o svévolný přesun financí starostou, bez souhlasu
zastupitelů' Jedná se o ryze praktické a operativní opatření pro naplnění zákona,
kteý je stejně platný pro velkou obec či město, jako třeba Prahu, tak i pro naší
obec.
Do diskuze se zapojilsvým příspěvkem pan J' Černohous a pan lng. P. ouzký'

4

Návrh Usnesení č' 54/11/2a2a
Zastupitelsfuo obce ZIatá pověřuje, zmocňuje starostu obce k provádění
rozpočtových opatření ve volebním abdobí 2018-2022 a to následovně:
a) na každéjednotlivé rozpočtovéopatření v daném volebním období zmocňuje
zastupitelstvo obce ZIatá sÍarosÍuk provádění rozpočtoých úprav na přÍjmové
stránce k rozpočtovým úpravám mezi paragrafy rozpočtu V neomezené výši; a na
výdajové stránce k rozpočtovým úpravám mezi paragraý razpočtu do výše
15a.00a Kč vč. DPH na každéjednotlivé rozpočtovéopatření.
b) k rozpočtovým úpravám v rámci jednotlivých paragrafŮ (přesuny mezi
položkami v rámci jednoho paragrafu) na Příjmové i Výdajové stránce V
neomezené výši na každéjednotlivé rozpočtovéopatření.

Hlasování o návrhu
černohous J.

Horký J.

proti

pro

uvedeného usnesení
Mezihorák

M.
pro

Přibyl L.

Rak P.

pro

pro

Hlasováni o schválení pověření starosty: pro 4, proti 1, zdrŽel se 0.
Bod schválen.
Podrobnostiz veřejného jednání k bodu č. 9 jsou zaznamenány na audiozáznamu
v čase 18:30 _ 24.55' Audiozáznam je dostupný na obecním webu nebo případně
je k dispozici na obecním úřadě.
Ad 10) Rozpočtovéopatření č.í/2020.
Přesedající všem přítomným vysvětlil důvody přesunů položek. Do diskuze se
ještě s dovysvětlením zapojil i zastupitel P. Rak' Rozpočtové opatření č' 112020
fuoří Přílohu č' 2 tohoto zápisu'

Návrh Usnesení č. 55/11/2020:
Zastupitelstvo obce Zlatá po projednání schvaluje Rozpočtovéopatření č.1/2020.
Hlasování o návrhu
Černohous J.

Horký J.

pro

pro

uvedeného usnesen
Mezihorák

M.
pro

Přibyl
pro

L.

Rak P.
pro

Hlasování o schválení rozpočtovéhoopatření: pro 5, proti 0, zdĚel se 0'
Bod schválen.
Podrobnosti z veřejného jednání k bodu programu č. 10 jsou zaznamenány na
audiozáznamu V čase 24:55 -27:a6. Audiozáznam je dostupný na obecním webu
nebo případně je k dispozici na obecním úřadě.
Ad 11) Proiednání závěrečnéhoúčtuobce Zlatá za rok 20'l9'
Starosta obce konstatoval, že za období více neŽ 14 dní, po které byl Návrh
závěrečnéhoúčtuobce Zlatá vyvěšen na veřejných úloŽištích,neobdrŽel Žádné
písemnépřipomínky ke zmíněnému návrhu'
Dvě ústnípřipomínky na jedné z pravidelných pracovních schůzek zastupitelů,
obě byly oprávněné a text návrhu byl upraven.

Návrh Usnesení č. 56/1 1 /2020:
Zastupítelsfuo obce ZIatá po projednání schvaluje Závěrečný účetobce Zlatá s
výhradou a příjímá nápravná opatření. Výdaje rozpočtově nezajištěné budou
napříště uskutečňovány až po provedení příslušných rozpočtových opatřeníctt.
Hlasování o návrhu
černohous J.

Horký J.

proti

pro

uvedeného usnesen
Mezihorák

M.
pro

Přibyl

L.

pro

Rak P.
pro

Hlasování o schválení závěrečnéhoúčtu:pro 4, proti 1 , zdržel se 0.
Bod schválen.
Podrobnosti z veřejného jednání k bodu programu č. 11 jsou zaznamenány na
audiozáznamu V čase 27:09 - 46:50. Audiozáznam je dostupný na obecním webu
nebo případně je k dispozici na obecním úřadě'

Ad

Proiednání na odkoupenÍ stavbv sÍtíve Zlaté lll.
Zastupitel P. Rak sdělil, Že se jedná o odkup stavby sítív lokalitě Zlatá lll, které
jsou v drŽení lnsolvenčníhosprávce. Ten je má ve svých dokladech označeny,
12)

jako sítě ve Zlaté ll ale jedná se o jednu a tu samou lokalitu. Záměr odkoupit sítě
ve Zlaté lll byl jiŽ zastupiteli v minulosti schválen. Nyní projednáváme schválení
konkrétní smIouvy. P. Rak navrhnul ke schválení:

Návrh |Jsnesení č' 57/11/202o:
Zastupitelstvo obce Zlatá schvaluje uzavření smlouvy o koupi vodovodu a
splaškové kanalizace v lokalitě Zlatá ll s konkursním správcem ZrŮstek a partneři
V.o.s., tČ 25589644 a pověřuje místostarostu tng. Pavla Raka k podpisu smlouvy.
Hlasování o návrhu
Černohous J.

Horký J.

pro

pro

uvedeného usnesen
Mezihorák

M.
pro

Přibyl t.

Rak P.

pro

pro

Hlasování o schválení smlouvy: pro 5, proti 0, zdržeI se
Bod schválen.

0.

Podrobnosti z veřejného jednání k bodu programu č. 12 jsou zaznamenány na
audiozáznamu V čase 46:55 _ 49.42. Audiozáznam je dostupný na obecním webu
nebo případně je k dispozici na obecním úřadě.

Ad 13) Proiednání smlouw s obcÍ Květnice o zqiištěnípředškolní docházkv pro
děti trvale žiiícív obci Zlatá.
Starosta nás seznámil s výsledky jednání s panem starostou obce Květnice,
panem Stanislavem Plockem' Předmětem jednání bylo uzavření smlouvy, která
by stanovila podmínky pro umístění našich nejmenších dětí do nově budované
školky v Květnici' K uzavření smlouvy o umísťovánínašich nejmenších je
zapotřebí ratifikace v obou zastupitelsfuech.
Návrh Usnesení č. 58/11/2020:

Zastupitelstvo obce Zlatá schvaluje uzavření smlouvy o umístění dětÍ trvate žijících
v obci Zlatá do školky v Květnici a pověřuje starostu obce Zlatá pana L. Pribyla
k podpisu této smlouvy'

Hlasování o návrhu
černohous J.

Horký J.

pro

pro

uvedeného usnesen
Mezihorák

M.
pro

Pňbyl

L.

pro

Rak P.
pro

Hlasování o schválenÍ smlouvy: pro 5, proti 0, zdrŽel se 0.
Bod schválen.
Podrobnosti z veřejného jednání k bodu programu č. 13 jsou zaznamenány na
audiazáznamu V čase 50:38 _ 53:20. Audiozáznam je dostupný na obecním Webu
nebo případně je k dispozici na obecním úřadě.

Ad 14) Proiednání odpisu pohledávek.
Předsedající nás seznámil a vysvětlil důvody vzniku pohledávek, které jdou na
vrub našíobce. Jedná se o pohledávky v celkové výši21.660,- Kč, a vŽdy se jedná
o neuhrazení nákladů za odběr pitné Vody:
18 840,- Kč
Promising
660,- Kč
Sedlák
'l
680,- Kč
Pešková

Návrh Usnesení č. 59/1 1 /2020:
Zastupitelstvo obce ZIatá schvaluje odpl's pohledávek PromisÍng ve výši 18 840,Kč, Sedlák ve výši 660,- Kč a pí Pešková ve výši 1680,- Kč.
Hlasování o návrhu
černohous J'

Horlcý J'

Zdržel se
hlasování

pro

uvedeného usnesení
Mezihorák

M.
pro

Přibyl L'

Rák P.

pro

pro

HlasovánÍ o schválení odpisu pohledávek: pro 4, proti 0, zdrželse í.
Bod schválen'
Podrobnosti z veřejného jednání k bodu programu č. 14 jsou zaznamenány na
audiozáznamu V čase 53.20 _ 55:28' Audiozáznam je dostupný na obecním webu
nebo případně jp k dispozici na obecním úřadě.

Ad 16) Diskuze.
Paní Petráčková a paní Novotná se dotázali na podrobnosti, které souvisejí

s uloŽením nejen zemíny v těsném sousedství cesty k lesu u dětského hřiště.
Zastupitel pan Rak odpověděl:
u.'' ilá základě dohody se zhotovitelem chodníku napříčobci, byla odvezena a
skladována zemina vč. betonouých zbytků původníhochodníku prvků na
zmíněnémmístě. Koncem měsíce února 202a stavební firma z tohoto úloŽiště
výřídila betonové prvky a zeminu urovnala dle dohody Tj urovnat tak, aby bylo
moŽné prostor vyčistit od staých odumřelých stromů, osít trávou a zasadit nové
stromy. Zároveň zajistit vyspádování povrchu tak, aby dešťová voda stékala a
vsakovala se do stávající škarpy."
Na dotaz paní Novotné ,,. . 'za jakým účelemvznikly značky (červenobílétyče) u
cesty do lesa? ... " neuměl s jistotou nikdo odpovědět.

Dotaz pana Šebkak podrobnostem vzniku a příčinypožáru louky v těsném
sousedství s,,Autovrakovištěm" (katastr obce Sluštice) zodpověděl zastupitel

Mezihorák.
Poslední dotazem byl dotaz paní Petráčkovéohledně případné platby obyvatel
,,staré Zlaté" zhodnocovacího poplatku za připojení pozemku na budoucí sítě,
odpověděl zastupitel Rak: ,,... pokud ano, tak pouze za zhodnocení pozemku
vlivem připojení na kanalizaci".
Zasedání bylo ukončeno V t7 hod 04 min.

Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina
2) Rozpočtovéopatření č. u2a2Q

Zápis byl vyhotoven dne 29' února 20za

Zapisovatel:
Jan Horký
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Ve Zlaté dne 29. 2.2a2a

Luboš Přibyl
Starošta obce Zlatá
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