Obec Dřínov, 277 45 Dřínov 38
Zápis č. 6
ze zasedání zastupitelstva obce Dřínov ze dne 11.6.2019
Přítomni:
Omluveni:

Václav Bařtipán, Jitka Bocková, Pavel Káš, Karel Kohl, Martin Ševic, Iva Štětková
Ladislava Lorencová
Zasedání se zúčastnilo 39 hostů, prezenční listina tvoří přílohu č.1 tohoto zápisu.

Program jednání:
1. Petice občanů
2. Smlouvy a dodatky
3. Přijetí dotace na akci „Pořízení kompostérů pro občany obcí Dřínov a Újezdec
4. Plnění usnesení
5. Různé – dotazy a požadavky občanů, finanční záležitosti obce, materiály doručené po vyvěšení
programu zasedání a další.
6. Rozpočtové opatření
7. Diskuse
Zasedání zahájila starostka obce v 18:07 hodin, v době zahájení zasedání je přítomno 6 členů
zastupitelstva, zastupitelstvo je usnášení schopné. Jitka Bocková navrhla diskuzi vést průběžně ke
každému bodu jednání. Za omluvenou zapisovatelku byl navržen Pavel Káš. Jitka Bocková pověřila
vedením dnešního zasedání místostarostu Karla Kohla. Program včetně navržených změn byl schválen
usnesením č. 6/1 (PRO:6, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0)
K bodu 1
Petice
Dne 7.5.2019 byla předána Obecnímu úřadu Petice podle zákona 85/1990Sb., o právu petičním, proti
ubytovně v obci, kde jsou ubytovaní cizinci, kterou je občany požádáno o zrušení ubytovny v obci Dřínov,
č.p. 20.
Obecní úřad petici postoupil Usnesením ze dne 13.5.2019 příslušnému správnímu orgánu, jímž je Městský
úřad Kralupy nad Vltavou, odbor živnostenský a odbor výstavby a územního plánování, neboť předmět
petice nepatří do působnosti Obecního úřadu Dřínov.
Na obecním úřadě Dřínov zatím proběhla neformální kontrola živnostenským odborem, byly vyžádány
dostupné podklady k objektu.
Karel Kohl informoval přítomné o předpokládaném postupu vyřizování petice občanů s tím, že jednotlivé
odbory nemohou šetřit souběžně. V současné době probíhá šetření živnostenského odboru Městského
úřadu Kralupy nad Vltavou. Na objektu není označena provozovna, vlastník nemá živnost na ubytování, na
15.7. je předvolán majoritní vlastník. Byly další zjištěny závady, např. není stanovisko hasičů a hygieny
k ubytovacímu objektu, není veden seznam ubytovaných, stavební úpravy …
Po ukončení šetření živnostenským odborem bude předáno nejspíš stavebnímu úřadu, neboť na
nemovitosti probíhají stavební úpravy, které vedou i podle slov dělníků ke zvýšení kapacity ubytovny.
Byla oslovena cizinecká policie, která bude zaurgována, neboť nereagovala.
Karel Kohl otevřel diskusi k tomuto bodu:
Host – jsou odváděny daně? Jak je to s pronájmem, kdo to vše řídí?
Toto nezjistíme, daně jsou v kompetenci finančního úřadu, majitelé to pronajímají nejspíš třetí osobě.
Host – co na to cizinecká policie?
Byla písemně oslovena a zítra bude urgováno, nicméně se ubytovaní velmi rychle mění. Jitka Bocková již
v kontaktu s cizineckou policií byla a bylo sděleno, že jsou to občané Evropské unie a mají stejný práva,
jako občané obce a není nutné provádět kontrolu či identifikaci
Host – dělají nepořádek, jsou hluční, děti skáčou po zaparkovaných vozidlech, kolem bydlící musí být
zavřeni doma, protože venku je hluk, proč je neřeší Městská policie?
Městská policie provedla na počátku pouze kontrolu osobních dokladů, které nejsou v českém jazyce, na
nic jiného nemá kompetence (pokud neřeší nějaký přestupek proti obecně závazné vyhlášce nebo trestnou
činnost). Zda tady ubytovaní jsou legálně, to je v kompetenci pouze cizinecké policie.
Co se pravomoci obce (zastupitelů) týče, je možné po předchozím oznámení vstoupit do objektu, ale není
možné provádět kontrolu. Kontrolovat lze pouze objekty, které jsou v majetku obce. Obec neustále tlačí
zástupce majitelek k zajištění pořádku, přeparkování vozidel na jejich soukromý pozemek, k poučování
ubytovaných o nakládání s odpady a údržbě veřejného prostranství. V poslední době není ale problém
s komunálním a stavebním odpadem vhazovaným do odpadu separovaného pouze ze strany ubytovaných.
Karel Kohl v tuto chvíli informoval o legislativním a především cenovém vývoji nakládání s odpady, kdy je
nutné zajistit požadovaný poměr mezi netříděným a tříděným komunálním odpadem. Ceny za likvidaci
odpadů každoročně porostou, obec bude nucena zvyšovat poplatky. Zvažujeme možnosti, jak zamezit
znečišťování separovaného odpadu a za pomoci získání dotace vytvořit například oplocená
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a monitorovaná separační hnízda. Dále připravujeme výzvu pro podnikatele k předložení smlouvy na odvoz
a likvidaci odpadů oprávněnou osobou, popřípadě tyto smlouvy s podnikateli uzavírat.
Nicméně hrozí, že pokud budou sběrná hnízda dostatečně zajištěna, bude odpad vyhazován kdekoliv po
obci i v okolí. Co se ubytovaných týče, tak pokud už se naučí nakládat s odpady, odejdou a přijdou noví.
Host – já jsem to po nich několikrát z kontejnerů vytahoval, ale je to zbytečné, do hodiny je to tam zase.
Karel Kohl má informaci že správci končí k 30.6. smlouva a není jasné, zda bude prodloužena, nebo mají
majitelé s objektem jiný záměr.
Host – nedá se řešit parkování jejich aut například placeným parkovištěm s rezervací parkování pro hosty
Hostince Na Staré a pro místní?
Je to jedna z možností, ale kontrolu dodržování má v kompetenci opět pouze městská a státní policie,
jejich auta se přesunou jinam v obci.
Host – tak tedy zakázat parkování v celé obci a pro občany udělit výjimky
Karel Kohl - nelze udělovat výjimky, navíc by nezaparkovaly ani návštěvy
Host – celé parkoviště oplotit, udělat třeba sběrný dvůr, nebo kontejnery na separovaný odpad pro celou
obec umístit jen na parkoviště, zasypat hromadami štěrku, zamezit jim přístup z obecního pozemku do
objektu …
Možnosti byly prodiskutovány, nechceme tu ghetto s ploty, přemístěním kontejnerů na separovaný odpad
na jedno místo by znevýhodnilo většinu občanů, nakonec všechny návrhy byly zamítnuty.
Host – vrátím se k jejich chování na veřejném prostranství, zabírají parkoviště stolky, grilují tam, jsou
nesmírně hluční, řvou na sebe, troubí, vykonávají potřeby přímo venku, několikrát túrovali a ostře jezdili
s fialovým autem, když je povolána policie, už je většinou nezastihnou. Co tedy z toho parkoviště udělat
něco jiného? Často okupují celý prostor kolem ubytovny a je obtížné mezi nimi projít či projet.
Karel Kohl sdělil, že toto bylo se správcem projednáváno, ale on sdělil, že s nimi nic nezmůže, ať si je
vytlačí obec. Toto lze vyřešit úpravou obecně závazné vyhlášky o veřejném pořádku a užívání veřejného
prostranství, bude prověřena stávající.
Dále bylo diskutujícími hosty navrženo vytvořit obecně závaznou vyhlášku na zákaz parkování
s vyhrazením konkrétních parkovacích ploch, umístění parkovacího automatu, opakovaně bylo hlášeno
pojíždění jejich auto po obci, parkování na jejich pozemcích, umístění dopravní značky zákaz stání na
parkovišti ...
Je nutné stále volat městskou policii, i když ve většině případů při jejich příjezdu nejsou narušitelé
přistiženi, vozidlům parkujícím na veřejné zeleni lze instalovat botičku a vytlačit je postupně, možnosti
regulace parkování a záboru veřejného prostranství budou konzultovány s městskou policií
Přítomným bylo sděleno, že veškeré přestupky jsou průběžně řešeny, ale situaci to nikterak nezlepšuje.
Host – může obec oznamovat přestupky?
Jitka Bocková - ano, obec předává přestupky ve věcech, které se týkají obecního majetku, přestupkové
komisi na Městský úřad Kralup nad Vltavou, nemůže však řešit přestupky proti občanům, jedná se
o občanskoprávní spor.
Karel Kohl – je možné povolit obecně závaznou vyhláškou parkování na veřejném prostranství občanům,
kteří nemohou zaparkovat na svém vlastním pozemku.
Problém máme i s nákladními automobily, jejichž řidiči nerespektují omezení 12 tun a jezdí s plně
naloženými návěsy – to by měl hlídat majitel autodopravy, musel by na to mít povolení.
Jitka Bocková – tuto skutečnost jsem opakovaně prověřovala, a pokud má majitel autodopravy v obci
registrovanou provozovnu, může jezdit i s nákladem.
Karel Kohl namítá, že bez vyřešení tohoto problému je zbytečné dělat povrchy komunikací. Na podnět
k objednání policejní kontroly s váhou bylo řečeno, že váhy musí mít certifikaci a není jednoduché je na
kontroly umístit.
(V 18:42 se dostavila zastupitelka Ladislava Lorencová a přebrala funkci zapisovatelky.)
Obec k tomuto nemá pravomoci.
Někteří hosté si stěžují, že se jim vlivem těžké nákladní dopravy klepou a praskají nemovitosti, na
nepřiměřenou rychlost jízdy v obci, na ranní túrování vozidel v areálu autodopravy, ve dvě ráno už vyjíždějí
plně naložení a občany budí.
Jitka Bocková – několikrát byla povolána hlídka městské policie na popud občanů, ještě ani jednou nebyl
zjištěn přestupek.
Host – mohla by obec občany více informovat o aktuálním dění v obci?
Další host – mohla by obec zajistit opravu obecního rozhlasu u č.p. 11, poslední hlášení rozjelo hrnky na
stole, je tak moc nahlas, až tomu hlášení není rozumět, nešlo by jej přendat na vzdálenější sloup?
Jitka Bocková – informace jsou zveřejňovány na obecních webových stránkách a Facebooku, také jsou
vyvěšovány plakáty. Pokud pořadatel akce nepožádá o vyhlášení rozhlasem, mnohdy o akci nevíme.
Obecní rozhlas byl nedávno opravován, protože nebyl slyšet, bude objednána oprava a nastavení hlasitosti
znovu. K zasílání informací emailem je nutné vyplnit a podepsat souhlas, jak nařizuje GDPR, občané jsou
vyzýváni v Dřínovském občasníku již druhým rokem.
Host – je nutné řešit volné pobíhání psů a psů bez vodítek
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Pokud je znám majitel, upozornit přímo jeho, jinak volat městskou policii. Při opakovaném útěku psů
jednoho majitele lze na obecní úřad podat stížnost.
Znovu probíhá diskuse o ubytovaných cizincích a jejich chování.
Karel Kohl diskusi ukončil s tím, že řešení petice je v běhu a po ukončení řešení odbory městského úřadu
v Kralupech nad Vltavou bude svoláno veřejné zasedání a občané o výsledku šetření budou informováni.
Na žádost hostů je přednostně projednán bod 3 tohoto zápisu.
K bodu 2
Smlouvy a dodatky
Společnost GridServices oznámila záměr realizace stavby „Reko VTL DN 500 Dřínov – Byškovice – 1. et.,
číslo stavby 7700101764“ a předložila Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
č. 7700101764_2/BVB.
Zastupitelstvo usnesením č. 6/2 (PRO:7, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0) schvaluje Smlouvu o smlouvě
budoucí o zřízení věcného břemene č. 7700101764_2/BVB se společností GasNet, s.r.o., IČO 27295567 je
stavbě „Reko VTL DN 500 Dřínov – Byškovice – 1. et., číslo stavby 7700101764“.
K bodu 3
Přijetí dotace na akci „Pořízení kompostérů pro občany obcí Dřínov a Újezdec
Žádost o dotaci z OPŽP v rámci 103. výzvy na kompostéry pro občany na projekt
CZ.05.3.29/0.0/0.0/18_103/0008544 Pořízení kompostérů pro občany obcí Dřínov a Újezdec byl
registrován a bylo vydáno rozhodnutí o poskytnutí dotace.
Výše dotace je závislá na vybrané nabídce dodavatele, po výběrovém řízení se předpokládaná cena lehce
snížila.
Zastupitelstvo usnesením č. 6/3 (PRO:7, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0) schvaluje přijetí dotace v maximální
výši 604 706,57 Kč ze státního rozpočtu na akci č. CZ.05.3.29/0.0/0.0/18_103/0008544 „Pořízení
kompostérů pro občany obcí Dřínov a Újezdec“ z Operačního programu Životní prostředí.
K bodu 4
Plnění usnesení
38/11 Martinu Ševicovi a Karlovi Kohlovi
Svolat nové jednání vlastníků pozemků dotčených GP č. 378
trvá, stále se nedaří zastihnout p. Klempára, hledá se alternativní řešení k vyřešení vlastnictví pozemků
pod vodotečí Dřínovský potok.
19.2.2019 proběhlo přezkumné jednání a schůze věřitelů v sídle Městského soudu v Praze, Slezská 9,
Praha 2. 8.4.2019 Zpráva insolvenčního správce. Pan Klempár komunikuje, ale je neustále bez příjmů.
Insolvenční správce jedná s právním zástupcem věřitele Ing. Ivana Glemby o prodeji nemovitých věcí
a přednostním vypořádáním tohoto věřitele.
Termín: prodloužen do 31.12.2019
33/20 L. Lorencové
Zajistit zaměření zbývající části hranice p.p. 64/35
trvá, stále se čeká na návrh geometrického plánu a souhlasného prohlášení
Termín: do 31.12.2019
2/19
Jitce Bockové
Zajistit zpracování plánu obnovy kanalizace a ČOV k vytvoření finančního fondu obnovy kanalizace a ČOV
Trvá, dokument je rozpracovaný, zatím nedokončený.
Termín do 30.6.2019
4/3
Jitce Bockové
Připravit s právní kanceláří darovací smlouvu, která by podmínky obce ošetřila
Splněno, právní kanceláří byl připraven návrh smlouvy na darování st.p. 236 o výměře 102 m 2 a p.p.
639/11 o výměře 774 m 2 nově vytvořené geometrickým plánem č. 447-3212/2019 Tělovýchovné jednotě
Sokol Dřínov, z.s. s podmínkou, že v případě zániku TJ pozemky přejdou zpět do vlastnictví obce
a případě převodu na jinou osobu bude mít obec přednostní právo nabytí, který Zastupitelstvo schválí na
nejbližším veřejném zasedání po opakovaném zveřejnění záměru darování, neboť na elektronické úřední
desce bylo zveřejněno pouze 14 dní. Záměr byl znovu zveřejněn na dobu od 6.6.2019 do 25.6.2019.
5/4
Jitce Bockové
Jitce Bockové zajištění veškeré potřebné administrativy k výběrovému řízení na dodavatele kompostérů
včetně uzavření Smlouvy s vybraným uchazečem pro schválený projekt podaný do OPŽP v rámci 103.
výzvy pod č. CZ.05.3.29/0.0/0.0/18_103/0008544 Pořízení kompostérů pro občany obcí Dřínov a Újezdec
a předložení výsledků na nejbližším veřejném zasedání
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Splněno, otvírání obálek proběhlo dne 29.5.2019, byla podána nabídka pouze od jednoho dodavatele,
s nímž byla dne 3.6.2019 uzavřena kupní smlouva. Jedná se o firmu Kricner s.r.o., Praha, IČ 01711229,
vysoutěžená cena včetně DPH je 636 484,20 Kč, což je o 74 935,30 Kč méně, než bylo kalkulováno pro
projekt.
Zastupitelstvo usnesením č. 6/4 (PRO:7, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0) bere na vědomí výsledek
výběrového řízení na dodavatele kompostérů na projekt č. CZ.05.3.29/0.0/0.0/18_103/0008544 „Pořízení
kompostérů pro občany obcí Dřínov a Újezdec“ a uzavření kupní smlouvy s vítězem výběrového řízení
Kricner s.r.o., Praha, IČ 01711229 za vysoutěženou cenu včetně DPH 636 484,20 Kč.
5/9
Jitce Bockové
Uzavření smlouvy na bezplatný pronájem části pozemku p.č. 46/1 přiléhající k pozemku p.č. 46/5,
v katastrálním území Dřínov, okres Mělník.
Splněno, smlouva uzavřena dne 28.4.2019.
K bodu 5
Různé
5.1. Příprava projektové dokumentace na rozšíření stávající hasičárny, Dřínov 18
Pozastaveno do doby vyřešení koupě části pozemku p.č. 86/1 (následující bod)
5.2. Nabídka prodeje části pozemku p.č. 86/1 na výstavbu nové hasičárny
Majitelem pozemku č.p. 86/1 v obci byla přednesena nabídka části tohoto pozemku pro výstavbu nové
hasičárny. K. Kohl přenesl návrh na prověření možnosti, zda by se vedle hasičárny vešlo i plánované
multifunkční hřiště. Stavba je v souladu s územním plánem a Stavební úřad a Odbor územního plánování
nebude vznášet ke stavbě námitky. Pozemek byl také zběžně prohlédnut statikem a doporučil stavbu na
pilířích kvůli odvzdušnění a radonu.
V případě dohody by se řešila i hranice mezi st.p. 63/1 a p.p. 672/3, které sousedí s p.p. 86/1.
nyní majitel dotyčného pozemku musí dořešit vyvázání pozemku z bankovní zástavy a kolaudaci stavby.
5.3. Fotbalové hřiště
Vedením fotbalového oddílu Tělovýchovné jednoty Sokol Dřínov, z.s. (dále jen „spolek“), byl při
schvalování rozpočtu na letošní rok předložen záměr stavebních úprav kabin a oplocení valu fotbalového
hřiště.
počátkem letošního roku proběhla na fotbalovém hřišti schůzka se zástupci fotbalového oddílu na které
byly vymezeny a následně přítomným geodetem zaměřeny části p.p. 639/4 a p.p. 639/5, na kterých má
spolek záměr rozšíření kabin. Podle nového občanského zákoníku je stavba součástí pozemku, a protože
pozemek kolem kabin i pod kabinami je ve vlastnictví obce, nemohla by být přístavba ve vlastnictví spolku.
Zastupitelstvo proto usnesením č. 4/2 schválilo záměr darování st.p. 236 pod kabinami a budoucí p.p.
639/11 kolem kabin Tělovýchovné jednotě Sokol Dřínov, z.s. s podmínkou, že v případě zániku TJ
pozemky přejdou zpět do vlastnictví obce a případě převodu na jinou osobu bude mít obec přednostní
právo nabytí, a usnesením č. 4/3 uložilo Jitce Bockové připravit s právní kanceláří darovací smlouvu, která
by podmínky obce ošetřila, což je splněno. Po převodu pozemků bude moci spolek zahájit realizaci záměru
rozšíření kabin a přilehlého zázemí.
5.4. Hostinec Na Staré
Zastupiteli byla svolána schůzka s nájemcem, na které byl projednán osobně požadavek nájemce na
vytvoření dodatku ke stávající nájemní smlouvě. Po splnění smluvní povinnosti nájemcem spočívající
v doložení požadovaných dokladů bude ke stávající smlouvě vyhotoven dodatek se změnou
podnikatelského záměru bez požadovaného snížení celkových investic.
Dne 10.5.2019 byl nájemci zaslán dopis s výzvou na odstranění nedostatků, dodání podkladů pro legalizaci
stavby a kolaudaci pergoly. Termín k odstranění závad podání 30 dnů stanovil Odbor výstavby a územního
plánování Kralupy nad Vltavou. Pokud v této lhůtě nebude vše potřebné doloženo, bude zahájeno řízení
o odstranění stavby.
Pokud dojde ke splnění smluvních povinností nájemce, dojde k uzavření dodatku ke smlouvě z důvodu
změny podnikatelského záměru, v opačném případě bude nájemní smlouva vypovězena.
5.5. Vyhodnocení zkušebního provozu ČOV
Dne 25.3. bylo zasláno Povodí a MŽP vyhodnocení ZP ČOV s doporučením ukončení zkušebního provozu
a navržením parametrů vypouštěných odpadních vod pro trvalý provoz. Na ČOV jsou ještě dodavatelem
VPL Limited upravována technologie čištění OV.
Dotčené instituce zamítly ukončení zkušebního provozu a navýšení limitů vypouštěných odpadních vod.
Dne 30.5.2019 proběhlo místní šetření dotčených orgánů, na kterém bylo dohodnuto pokračování
zkušebního provozu a úprav technologie ČOV dodavatelem k dosažení plánované kvality čištění
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odpadních vod. Provozovatel s dodavatelem technologie ČOV dlouhodobě přijímá opatření vedoucí
k žádoucí funkci ČOV, další schůzka proběhne dne 25.6.2019.
5.6. Úpravy na linkách PID č. 470 a 372
Ropid a IDSK vyhověly požadavku obcí Dřínov, Hostín, Vojkovice, Zlosyň, Všestudy, Újezdec, Chlumín
a Obříství na zrušení zajíždění víkendových spojů do Zálezlic a na vypuštění zastávek v Zálezlicích
z licence linky č. 470 a z ušetřených kilometrů na posílení dopoledního spojení ve směru Kralupy nad
Vltavou. První návrh počítal se zřízením nového páru spojů vytvořeného prodloužením spojů linky 370 z/do
Odoleny Vody do/z Kralup nad Vltavou, což by vyšlo na 43.860 Kč, po odečtení úspory 16.962 Kč za
zrušení zajíždění do Zálezlic na 26.898 Kč měsíčně, což bylo pro většinu obcí nepřijatelné. Proto jsme
požádali Ropid o nový návrh s využitím spojů 7 a 14 linky 372 končících/začínajících ve Dřínově. Ropid
zpracoval nový návrh, který vychází na 11.404 Kč měsíčně, což již obce akceptovaly a 24.5. uzavřely
dohodu o rozdělení nákladů na prodloužený pár spojů. Na základě dohodnutého klíče (obce přispívají
podle počtu spojů) vychází na Dřínov částka 2.534 Kč měsíčně, což je polovina částky, kterou schválilo
zastupitelstvo usnesením č. 5/11.
Od 29.6. 2019 tak dochází ke zrušení zajíždění víkendových spojů do Zálezlic na lince 470, protože obec
Zálezlice na linku již léta nepřispívá a není ani smluvní stranou dohody na tuto linku, a k prodloužení spojů
7 a 14 linky 372 do/z Kralup nad Vltavou a opoždění spojů 9 a 16 linky 372 o hodinu, aby vznikl dopolední
dvouhodinový interval.
Nově tak pojedou dopolední spoje z Prahy do Dřínova v 8.00 a 10.00, ze Dřínova do Kralup v 8.38 od
rybníka (pojede přes Újezdec) a v 10.33 z návsi (pojede přes Všestudy), z Kralup do Dřínova v 8.36
(pojede přes Všestudy) a v 10.37 (pojede přes Újezdec) a ze Dřínova do Prahy v 9.08 z návsi a v 11.09 od
rybníka. Současně dochází ke sloučení odpoledních spojů 22 a 24 linky 372 do jednoho, který pojede
z Kralup do Dřínova ve 14.04 (přes Všestudy a přes Újezdec) a ze Dřínova do Prahy ve 14.44 od rybníka.
Současně dochází ke sloučení odpoledních spojů 22 a 24 linky 372 do jednoho, který pojede z Kralup do
Dřínova ve 14.04 (přes Všestudy a přes Újezdec) a ze Dřínova do Prahy ve 14.44 od rybníka a na
objednávku obcí Hostín, Vojkovice a Zlosyň k prodloužení spojů 19 a 21 z návsi do Zlosyně a spoje 30 ze
Zlosyně na náves, takže v 16.00 a 17.00 bude z Prahy spojení až do zastávky U kříže a v 17.08 ze
zastávky U kříže do Prahy.
5.7. Stav finančních prostředků obce
K dnešnímu dni:
Česká spořitelna běžný účet
638 692,64 Kč
Česká národní banka
10 695,31 Kč
GE Money Bank běžný účet
1 027,21 Kč
GE Money Bank spořicí účet
3 212 500,68 Kč
Pokladní hotovost
88 686,00 Kč
Majetkový účet – Nemovitostní fond
144 185,61 Kč
Česká spořitelna úvěrový účet
-7 819 547.97 Kč
Zastupitelstvo usnesením č. 6/5 (PRO: 7, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0) bere na vědomí stav finančních
prostředků Obce.
5.8. Zprávy Městské policie Odolena Voda
Zastupitelstvo usnesením č. 6/6 (PRO: 7, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0) bere na vědomí zprávu o činnosti
Městské policie Odolena Voda
K bodu 6
Rozpočtové opatření číslo 3/2019
RO 3/2019 upravuje přijetí dotace na nákup kompostérů, úpravu poplatku z ubytovací kapacity, přijaté
neinvestiční dary a další potřebné změny. Zastupitelstvo usnesením č. 6/7 (PRO:7, PROTI: 0, ZDRŽEL
SE: 0) schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2019
K bodu 7
Diskuse
Diskuse byla vedena v průběhu zasedání

Zasedání ukončeno ve 20:00 hod.
Zapisovatelé: Pavel Káš, Ladislava Lorencová
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Jitka Bocková
starostka obce

Karel Kohl
místostarosta obce

Ověřovatelé zápisu:

Iva Štětková

Martin Ševic

Přílohy:
1. Prezenční listina hostů
2. Návrh rozpočtového opatření č. 3/2019
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Usnesení č. 6
ze zasedání zastupitelstva obce Dřínov ze dne 11.6.2019
Zastupitelstvo obce schvaluje:
6/1
program včetně navržených změn
6/2
Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 7700101764_2/BVB se společností
GasNet, s.r.o., IČO 27295567 je stavbě „Reko VTL DN 500 Dřínov – Byškovice – 1. et., číslo
stavby 7700101764“.
6/3
přijetí dotace v maximální výši 604 706,57 Kč ze státního rozpočtu na akci
č. CZ.05.3.29/0.0/0.0/18_103/0008544 „Pořízení kompostérů pro občany obcí Dřínov a Újezdec“
z Operačního programu Životní prostředí
6/7
rozpočtové opatření č. 3/2019
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
6/4
výsledek
výběrového
řízení
na
dodavatele
kompostérů
na
projekt
č. CZ.05.3.29/0.0/0.0/18_103/0008544 „Pořízení kompostérů pro občany obcí Dřínov a Újezdec“ a
uzavření kupní smlouvy s vítězem výběrového řízení Kricner s.r.o., Praha, IČ 01711229 za
vysoutěženou cenu včetně DPH 636 484,20 Kč.
6/5
stav finančních prostředků Obce
6/6
zprávu o činnosti Městské policie Odolena Voda

Zapisovatelé: Pavel Káš, Ladislava Lorencová

Jitka Bocková
starostka obce

Karel Kohl
místostarosta obce

Ověřovatelé zápisu:

Iva Štětková

Martin Ševic

7

