
Obec Odřepsy
odřepsy 72 28g 07 Libice nad Cidlinou,IČo 00239518

Te1.325 653 072, e-mail: obec.odrepsy@tiscali.cz, IDDS: qgtam6t , mob.tel. 603 511 096

č.4l2o22

Zápis z jednání obecního zastupitelstva obce Odřepsy

Datum konání: 20. 06. 2022 od 19:01 hod.
Místo konání: budova obecního úřadu
Přítomni: V, Netík, J. Málková, J. Tomsa, K. Martinková, M. Podoláková
Omluven: p. Šimát<

(prezenční listina, viz příloha č, 1)

Jednání přítomno 5 zastupitelů. Jednání bylo usnášeníschopné.

Program jednání:

1. Zahájení
2, Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu
3. Doplnění bodů do dnešního jednání
4. Kontrola usnesení z minulého zastupitelstva
5. MAS-příspěvky
6. Rozpočtové opatření č.3l2022
7. Výběrové řízení na přístavbu OÚ-vyhodnocení
8. Výběrové řízení na dostavbu chodníků
9. OtevřeníVPP 2022
10. Darovacísmlouva NY-KO-plasty za rok2O2I
11-. Návrh nazájezd obce do Pelhřimova-města rekordů
12. 

^Z 
Elektrostav, d. s, - dořešení

13. lnformace o projednávaných akcích
14. Diskuse
L5. Závér

Bylo projednáno:

t. Starosta obce, který svolal a řídí dnešní zasedání zastupitelstva, přivítal přítomné a upozornil
zastupitele, Že se průběh jednání zvukově nahrává a dále seznámil přítomné s programem
dneŠního jednání, tak jak byl prezentován na pozvánce a požádal o doplnění 4 bodů do dnešního
jed nán í.

Návrh usnesenÍ: Zastupitelé souhlasí s programem dnešního jednání zastupitelstva obce
Odřepsy.
Hlasování:
Přítomno: 5 pro 5, proti0,
Usnesení č. 7/ 4-2022 bylo schvá leno.

2. Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Starosta obce navrhl zvolit zapisovatelkou zápisu paníJanu Málkovou, ověřovatelkami zápisu
paní Kateřinu Martinkovou a paní Michaelu Podolákovou.

zdržel se 0.
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Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje zapisovatele a ověřovatele zápisu.
Zapisovatel : Jana Málková ověřovatelé : kateřina Ma rtin ková, M ichaela podoláková

Hlasování:
Přítomno: 5 pro 5, proti 0, zdržel se 0.

Usnesen í č. 2/ 4-2022 bylo schváleno.

Doplnění bodů do dnešního jednání
Starosta navrhl doplněníčtyř bodů do dnešního jednání, viz hlasováníníže.

Hlasování: Zastupitelstvo obce schvaluje doplněnínásledujících bodů do dnešního programu
jed nání zastupitelstva :

o OtevřeníVPP 2022
o Darovacísmlouva NYKO-plasty za rok2021,
o Návrh nazájezd obce do muzea pelhřimov
o AZ Elektrostav, á. s. - dořešení

Přítomno: 5 pro 5, proti 0,

Usnesení č. 3/ 4-2o2z bylo schváleno.
zdržel se 0.

KontroIa usnesení z minulého zastupitelstva
o smlouva na propachtovánílouky u lesa byla starostou podepsána,
o Dohodu o promítnutí palivového příplatku s fa Nykos, a. s., byla starostou podepsána,
. Úřad pro zastupování státu - podklady odeslány,
o ECOBAT s. r. o. - smlouva na zpětný odběr bateriíbyla starostou podepsána

Návrh usnesení: Zastupitelé obce berou na vědomí informaci o splnění výše uvedeného
usnesení z jednání zastupitelstva obce č. 3/2022, Proti zápisu z jednání zastupitelstva č. 3/2022
nebyla vznesena námitka.
Hlasování:
Přítomno: 5 pro 5, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení č. 41 4-2O2Z bylo schváleno.

5. MAS-příspěvky
Starosta obce společně s místostarostkou se dne 1-6. 05. 2022 účastnili řádného jednání MAS
Mezilesí, z. s. (dále MAS), jejímž je obec Odřepsy členem. Jednalo se mimo jiné o možnosti
mimořádného jednorázového finančního příspěvku členů, díky kterému by MAS nemusela
čerpat úvěr u banky a platit tak úroky a další náklady spojené s bankovním úvěrem. Po
projednání bylo navrženo hlasovat o mimořádném příspěvku 30,- Kč za každého občana členské
obce/města. Tento návrh byl schválen. Zastupitelstva členských obcí/měst se k návrhu musí
vyjádřit na svých jednáních zastupitelstva. Pokud bude návrh schválen, naše obec se bude
podílet částkou 9 42O,- Kč. Starosta vyzval k hlasování o schválení výše uvedeného návrhu.

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje mimořádný členský jednorázový finanční
příspěvek ve výši 9 4ZO,- Kč (30,- Kč/občan).
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Hlasování:
Přítomno:5 pro 5, proti 0, zdrželse 0.

Usnesen í č. 5 l 4-2022 bylo schváleno

6. Rozpočtové opatření č.3l2o22
Správkyně rozpočtu požádala o schválení rozpočtového opatřeníč.3/2022. Starosta obce poté

vyzval k hlasování o schválení výše uvedeného rozpočtového opatření.

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č.312022
Hlasování:
Přítomno: 5 pro 5, proti 0, zdrželse 0.

Usnesen í č. 61 4-2022 bylo schváleno

7. Výběrové řízení na přístavbu OÚ-vyhodnocení
Do výběrového řízení na přístavbu OÚ se přihlásily dvě firmy. K závěrům výběrového řízení
potřebuje hodnotící komise více času na prostudování dodaných podkladů, proto bude tento
bod řešen samostatně na příštím jednání zastupitelstva, které se bude konat dne 29. 06.2022.
Na tomto jednání hodnotící komise seznámí zastupitelstvo se závěry výběrového řízení na

dostavbu OÚ v Odřepsích.

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce bere na vědomí, žezávéry výběrového řízení na dostavbu
OÚ Odřepsy přednese hodnotící komise na jednání zastupitelstva dne 29.06,2022.
HIasování:
Přítomno: 5 pro 5, proti 0, zdržel se 0.

Usnesen í č. 7 l 4-2022 bylo schvá leno

8. Výběrové řízení na dostavbu chodníků
Starosta obce navrhl zastupitelům schválit vypsání výběrového řízení na dostavbu chodníků
v obci-náves ve směru k Libici nad Cidlinou. Zastupitelé se seznámili i s navrhovanou ,,Výzvou
k podání nabídky vč. zadávací dokumentace a pokynů pro zpracování nabídky".

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje vypsání výběrového řízení na dostavbu chodníků
v obci Odřepsy - náves ve směru na Libici nad Cidlinou a schvaluje ,,Výzvu k podání nabídky vč.
zadávací dokumentace a pokynů pro zpracování nabídky".

HIasování:
Přítomno: 5 pro 5, proti0, zdržel se 0.
Usnesen í č. 81 4-2022 bylo schváleno

9. OtevřeníVPP2022
Starosta obce navrhl, po konzultaci s ÚP ČR, podat žádost o otevřeníVPP pro tento rok a požádal
zastupitele o schválení.

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje podánížádosti o otevřeníVPP pro obec Odřepsy
v letošním roce, bez uvedeníkonkrétníosoby.
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Hlasování:
Přítomno:5 pro 4, proti 0, zdržel se 1.

Usnesení č, 9 l 4-2022 bylo schváleno

10. Darovací smlouva NY-KO-plasty za rok 2O27-

Zastupitelstvo obce se seznámilo se zněním Darovací smlouvy mezi obcí Odřepsy a Svazkem obcí

NY-KO. Na základě tohoto dodatku obdrží obec Odřepsy dar-finanční prostředky za vytříděné
plasty za rok 2O2I.

11. Návrh na zájezd obce do Pe!hřimova-města rekordů
Starosta obce navrhl uskutečnit,,obecní zájezd" do Pelhřimova-města rekordů aZOO vJihlavě
v termínu 30. 07. 2022, Obec zajistíautobusovou dopravu. Vstupenky by si ÚČastníci hradili sami,
stejně jako oběd, dle vlastníchuti. Spoluobčanům bude k dispozici informační leták. Případnou
účast je možné nahlásit osobně na OÚ nebo telefonicky, do 30. 06.ZO22. Poté bude rozhodnuto,
zda se zájezd uspořádá nebo z důvodu nezájmu ne.

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje uspořádání,,obecního zájezdu" do Pelhřimova-
města rekordů aZOO v Jihlavě v termínu 30. 07. 2022.
Hlasování:
Přítomno: 5 pro 5, proti0,
Usnesení č. LL/4-2022 bylo schváleno

L2. AZ Elektrostav, á. s. - dořešení
Při minulém jednáníse zastupitelé obce Odřepsy seznámili s žádostífa AZ Elektrostav, a. s., která
zastupuje fa ČrZ Distribuce, a. s., o podepsání,,Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene a dohodu o umístění stavby" na pozemcích obce Odřepsy. Starosta navrhl výše
uvedenou smlouvu neschválit, dokud nebude záruka, že budou chodníky v obci uvedeny po
výkopových pracích a položení elektrického vedení do stavu nových chodníků tak, jak je tomu
v současnosti. Jde tedy o rozebrání a znovu postavení chodníků v celé šíři, nikoliv pouze v pruhu
uprostřed chodníků. Nyní se zastupitelstvo shoduje na zapsání podmínky do územního
rozhodnutí, které bude obsahovat výše uvedenou podmínku.

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje ,,Smlouvu o budoucísmlouvě o zřízení věcného
břemene a dohodu o umístění stavby" na pozemcích obce Odřepsy. Nedílnou součástíje územní
rozhodnutí, které obsahuje podmínku, že chodník po položení vedení projde rekonstrukcí
v celkové šíři a bude tak uveden do stavu nově položeného chodníku.
Hlasování:
Přítomno:5

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí
plast za rok 2027 od Svazku obcí NY-KO. Starosta je

Svazkem obcí NY-KO.
Hlasování:
Přítomno: 5 pro 0, proti 0,

Usnesení č. LOl4-2022 bylo schváleno

daru-finančních prostředků za vytříděný
pověřen podpisem Darovací smlouvy se

zdržel se 0.

zdržel se 0.

pro 5, proti 0, zdrže! se 0.
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Usnesení č, t2l4-2022 bylo schváleno

13. lnformace o projednávaných akcích
o kontrola z hygieny - vodovod, vše ok
. ruÁrĚR oĚrsrÉHo HŘlšrĚ - poDĚKovÁNí
o PaníI
o Rekonstrukce toalet v kabinách
o oplocení plochy pro stavební odpad
o Revize a zaevidování vyhlášek dle zákona splněno - poděkování Lucce
o oprava komunikací,
o vlkov pod oškobrhem - chov drůbeže a osvětlení,
o oslava senice, sokoleč
o Nabídka JD rozhlasy s. r. o.,
o Trasa autobusu od 1.9. 2022-autobus budeopět zajíždét kZŠv Libici nad Cidlinou
. Byla odeslaná zpráva opatrovníka
o Deratizace
o Kino -9.7.2022
o Letnízábava -23.7.2022
o Rozloučení s prázdninami - 3.9. 2022
o Nový prvek na dětské hřiště

14. Diskuse
V diskusi nebyl žádný příspěvek.

t5.Závěr
Starosta obce ukončiljednánízastupitelstva v 20:55 hod,

Michaela Podoláková .r'l/^l ,/r
Wrl "a V

Zapsal: Jana Málková Z 4't

Ověři!: kateřina Martinková

1fu,h,,Jžw/

V Odřepsích dne 20. 06.2022

Přílohy:
1. Prezenční listina

6řan-rduo^

<čxíú


