
Zápis č. 3/2017 

 

ze zasedání zastupitelstva obce Kamenné Žehrovice konaného dne  

27. dubna 2017 v 18 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu.  

 

Jednání probíhalo od 18:00 do 19:15 hodin 

Přítomní zastupitelé:  8 (Soňa Černá, JUDr. Marek Starý, Ph.D., Ing. Martin 

Šafář, Petr Bolina, Jan Franc, Petr Černý, Jitka 

Majerová, Josef Šitta)  

Nepřítomní zastupitelé: 1 (Petr Pichner)  

Občanů: 6  

Veřejné zasedání zahájila starostka obce Soňa Černá, přivítala zastupitele a 

přítomné. Zastupitelstvo se sešlo v usnášeníschopném počtu za přítomnosti osmi 

zastupitelů.  

Proti zápisu z minulého veřejného zasedání nebyly ze strany zastupitelů 

vzneseny připomínky. 

 

1. Program veřejného zasedání  

Starostka seznámila přítomné s programem veřejného zasedání: 

• Rozpočtové opatření č. 2/2017 

• Převod hospodářského výsledku příspěvkové organizace ZŠ 

• Účetní závěrka příspěvkové organizace ZŠ za rok 2016 

• Převod hospodářského výsledku příspěvkové organizace MŠ 

• Účetní závěrka příspěvkové organizace MŠ za rok 2016 

• Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 13160304 SFŽP 

• MŽP – Rozhodnutí o poskytnutí dotace 

• Dodatek k nájemní smlouvě s SK Kamenné Žehrovice 

• Darovací smlouva TJ SOKOL Kamenné Žehrovice 

• Smlouva o dílo – Fitness prvky – park pod MŠ 

• Smlouva o dílo – Rekonstrukce místních komunikací 2017 

• Smlouva o dílo – ZŠ – snížení energetické náročnosti budovy 



• Příkazní smlouva TDI a koordinátor bezpečnosti ZŠ 

• Výběrové řízení – Vytápění budovy ZŠ 

• Žádost o dotaci – Vytápění budovy ZŠ (Fond obnovy venkova) 

• Žádost o dotaci – Vytápění budovy ZŠ (Ministerstvo financí) 

• Žádost o dotaci – Rekonstrukce místních komunikací 2017 

• Dokumenty předložené společností VKM, a.s. – vložení majetku obce do 

společnosti, oprava střechy ČOV 

• Darovací smlouva o bezúplatném převodu pozemku p. č. 1066/8 

• Účast na valné hromadě VKM, a.s. 

• Ministerstvo pro místní rozvoj – poskytnutí dotace na „Bezpečné 

multifunkční hřiště“ 

• Různé 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo obce Kamenné Žehrovice schvaluje program dnešního zasedání. 

 

Hlasování: pro: 8, proti: 0, zdrželi se: 0 

 

Návrh byl přijat jako usnesení č. 3/2017/27 

 

2. Volba návrhové komise, ověřovatelů zápisu a zapisovatelky. 

 

Starostka obce Soňa Černá navrhla jako zapisovatelku Jitku Slámovou, 

návrhovou komisi ve složení JUDr. Marek Starý Ph.D. a Ing. Martin Šafář, jako 

ověřovatele zápisu Petra Bolinu a Jana France.  

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce volí zapisovatelkou Jitku Slámovou, návrhovou komisi ve 

složení JUDr. Marek Starý, Ph.D. a Ing. Martin Šafář a ověřovatele zápisu ve 

složení Petr Bolina a Jan Franc. 

 

Hlasování: pro: 8, proti: 0, zdrželi se: 0 



 

Návrh byl přijat jako usnesení č. 3/2017/28 

 

3. Rozpočtové opatření č. 2 

 

Starostka předložila ke schválení rozpočtové opatření č. 2/2017. Strana příjmu 

se navyšuje o dotaci na zateplení ZŠ, pojistné náhrady – komunikace, dar od TJ 

SOKOL Kamenné Žehrovice. Strana výdajů se navyšuje o náklady na cvičební 

prvky pro seniory a spotřebu vody v nebytovém prostoru květiny a Jitřenky. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Kamenné Žehrovice schvaluje v souladu s § 84 odst. 2 písm. 

b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, rozpočtové opatření č. 2/2017.  

 

Hlasování: pro 8, proti 0, zdrželi se 0 

 

Návrh byl přijat jako usnesení č. 3/2017/29 

 

4. Převod hospodářského výsledku příspěvkové organizace ZŠ  

 

Ke schválení byla předložena žádost Základní školy Kamenné Žehrovice o 

převod hospodářského výsledku za rok 2016 do rezervního fondu.    

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo obce Kamenné Žehrovce schvaluje v souladu s § 30 odst. 1 

zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, 

převedení zlepšeného hospodářského výsledku příspěvkové organizace Základní 

škola Kamenné Žehrovice za rok 2016 ve výši 397,53 Kč do rezervního fondu. 

 

Hlasování: pro 8, proti 0, zdrželi se 0  

 

Návrh byl přijat jako usnesení č. 3 /2017/30 

 

5. Účetní závěrka příspěvkové organizace ZŠ za rok 2016   

Ke schválení byla předložena žádost o schválení účetní závěrky Základní školy 

Kamenné Žehrovice za rok 2016. 



Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Kamenné Žehrovice schvaluje v souladu s § 102 odst. 2 

písm. p) a s přihlédnutím k § 102 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, 

účetní závěrku roku 2016 příspěvkové organizace Základní škola Kamenné 

Žehrovice. 

 

Hlasování: pro 8, proti 0, zdrželi se 0 

 

Návrh byl přijat jako usnesení č. 3/2017/31 

   

6. Převod hospodářského výsledku MŠ 

 

Ke schválení byla předložena žádost Mateřské školy Kamenné Žehrovice o 

převod hospodářského výsledku za rok 2016 do rezervního fondu.    

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Kamenné Žehrovice schvaluje v souladu s § 30 odst. 1 

zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, 

převedení zlepšeného hospodářského výsledku příspěvkové organizace 

Mateřská škola Kamenné Žehrovice za rok 2016 ve výši 103,49 Kč do 

rezervního fondu. 

 

Hlasování: pro 8, proti 0, zdrželi se 0 

 

Návrh byl přijat jako usnesení č. 3/2017/32  

 

7. Účetní závěrka příspěvkové organizace MŠ za rok 2016 

 

Ke schválení byla předložena žádost Mateřské školy Kamenné Žehrovice o 

schválení účetní závěrky za rok 2016.      

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Kamenné Žehrovice schvaluje v souladu s § 102 odst. 2 

písm. p) a s přihlédnutím k § 102 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, 

účetní závěrku roku 2016 příspěvkové organizace Mateřská škola Kamenné 

Žehrovice. 



Hlasování: pro 8, proti 0, zdrželi se 0 

 

Návrh byl přijat jako usnesení č. 3/2017/33                                 

    

8. Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 13160304  SFŽP 

 

Starostka předložila návrh dodatku č. 1 k uvedené smlouvě se Státním fondem 

životního prostředí. V žádosti o dotaci na podzemní kontejnery došlo 

k chybnému převodu mezi m3 a tunami. Po podpisu dodatku bude do systému 

uvedena správná hodnota 40 t. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Kamenné Žehrovice souhlasí s předloženým dodatkem č. 1 

ke smlouvě č. 13160304 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního 

prostředí ČR v rámci Operačního programu Životního prostředí a pověřuje 

starostku obce Soňu Černou podpisem dodatku. 

        

Hlasování: pro 8, proti 0, zdrželi se 0 

 

Návrh byl přijat jako usnesení č. 3/2017/34  

 

9. MŽP – Rozhodnutí o poskytnutí dotace 

 

Starostka seznámila přítomné s Rozhodnutím Ministerstva životního prostředí o 

poskytnutí dotace na akci Snížení energetické náročnosti budovy ZŠ. Obec 

obdrží 40% uznatelných nákladů. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Kamenné Žehrovice souhlasí s předloženou registrací a 

rozhodnutím o poskytnutí dotace ze strany Ministerstva životního prostředí 

identifikační číslo EIS CZ.05.5.18/0.0/15_019/0001989. 

 

Hlasování: pro 8, proti 0, zdrželi se 0    

 

Návrh byl přijat jako usnesení č. 3/2017/35  

 



 

 

10. Dodatek k nájemní smlouvě s SK Kamenné Žehrovice 

 

Starostka seznámila přítomné s dodatkem k nájemní smlouvě s fotbalovým 

klubem. Jedná se o pozemek ležící pod polovinou fotbalového hřiště. Obec 

pozemek získala směnou pozemků s Agrodružstvem Kačice.  

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Kamenné Žehrovice souhlasí s uzavřením dodatku 

k nájemní smlouvě uzavřené s SK Kamenné Žehrovice dne 14. 12. 2007 na 

pronájem pozemku p. č. 185/4 a pověřuje starostku obce Soňu Černou podpisem 

dodatku. 

 

Hlasování: pro 8, proti 0, zdrželi se 0 

 

Návrh byl přijat jako usnesení č. 3/2017/36   

   

11.  Darovací smlouva TJ SOKOL Kamenné Žehrovice 

 

TJ SOKOL na valné hromadě schválila příspěvek na pořízení fitness prvků do 

parku pod MŠ. Obec oslovila tři firmy, nabídku podaly dvě firmy. Jedná se 6 

fitness prvků nejvyšší kvality – jsou z nerezu. 

p. Šitta – jak bude zajištěno, aby je nikdo neodcizil či nepoškodil? 

starostka – fitness prvky budou nainstalovány v místě veřejného osvětlení a 

bude zde instalována kamera. 

p. Bolina – měla by tam být informace, že koutek je monitorován kamerovým 

systémem.  

 

Návrh usnesení: 

 

Zastupitelstvo obce Kamenné Žehrovice souhlasí s uzavřením darovací smlouvy 

s Tělocvičnou jednotou SOKOL Kamenné Žehrovice ve výši 200 000 Kč na 

fitness prvky, které budou instalovány na obecním pozemku p. č. 1/2 a pověřuje 

starostku obce podpisem smlouvy. 

 



Hlasování: pro 8, proti 0. zdrželi se 0    

 

Návrh byl přijat jako usnesení č. 3/2017/37     

 

12. Smlouva o dílo – Fitness prvky – park pod MŠ  

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Kamenné Žehrovice schvaluje v souladu s čl. 4 odst. 2. 

písm. a. organizační směrnice obce Pravidla pro zadávání zakázek malého 

rozsahu smlouvu o dílo „Fitness prvky – park pod Mateřskou školou 

v Kamenných Žehrovicích“ s firmou COLMEX s.r.o. s cenou 272 669 Kč bez. 

DPH. 

 

Hlasování: pro 8, proti 0, zdrželi se 0 

 

Návrh byl přijat jako usnesení č. 3/2017/38 

 

13.  Smlouva o dílo – Rekonstrukce místních komunikací 2017 

 

Starostka seznámila přítomné s průběhem výběrového řízení. Bylo osloveno pět 

firem, pět firem podalo nabídku. Dle předběžného jednání bude nejprve probíhat 

rekonstrukce panelky souběžné s Karlovarskou, následovat bude ulice Potoční a 

Luční. Asfaltový povrch bude firma pokládat zároveň ve všech ulicích. Firma 

bude řešit i svoz TKO. O všem budou občané včas informováni písemně. 

pí. Novotná – mohlo by se parkovat dole na trávě. 

p. Novotný – jak bude komunikace ukončena, když se spodní navazující 

komunikace dělat nebude? 

p. Šitta – bude asfalt zdrsněn? Je to prudký kopec. 

p. Novotný – bude tam naistalována značka s omezením hmotnosti? 

starostka – v kanceláři OÚ je k dispozici projekt, je k dispozici k nahlédnutí. 

Z hlavy technické podrobnosti nezná. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Kamenné Žehrovice schvaluje v souladu s čl. 4 odst. 3. 

písm. b. organizační směrnice obce Pravidla pro zadávání zakázek malého 



rozsahu smlouvu o dílo „Rekonstrukce místních komunikací 2017“ s firmou 

Chládek &Tintěra, a.s. s cenou 3 096 437,49 Kč včetně DPH. 

 

Hlasování: pro 8, proti 0, zdrželi se 0 

 

Návrh byl přijat jako usnesení č. 3/2017/39      

 

14. Smlouva o dílo – ZŠ – snížení energetické náročnosti budovy 

 

Starostka seznámila přítomné s průběhem výběrového řízení na akci. Bylo 

osloveno pět firem. Nabídku podaly čtyři firmy, jedna firma byla vyřazena. 

Zbylé tři firmy byly písemně vyzvány k doplnění údajů, jedna z firem tak 

neučinila (ta nejdražší).  Bude vypracován harmonogram prací. Dle předběžné 

dohody s firmou a vedením školy by stavební práce měly  být zahájeny 

v  polovině června 

p. Franc – jak je projednáno s vedením školy? 

starostka – závěrečné písemné práce budou hotové, bude volnější režim – 

výlety, exkurze. 

p. Franc – a ukončení prací? 

Starostka – podle harmonogramu by přední část budovy měla být hotova do 

konce prázdnin a zahájení školního roku by mělo být před hlavním vchodem, 

kterým budou žáci od nového školního roku chodit. Stavební práce budou 

pokračovat ze dvora. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Kamenné Žehrovice schvaluje výsledek zadávacího řízení 

realizovaného v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek a schvaluje uzavření smlouvy o dílo "ZŠ – snížení energetické 

náročnosti budovy" s firmou RENASTAV, s.r.o. s cenou 10 875 304 Kč včetně 

DPH. 

 

Hlasování: pro 8, proti 0, zdrželi se 0 

 

Návrh byl přijat jako usnesení č. 3/2017/40 

    

15.  Příkazní smlouva TDI a koordinátor bezpečnosti ZŠ 



 

Starostka seznámila přítomné se skutečností, že podle pravidel poskytnuté 

dotace je její podmínkou zajištění koordinátora bezpečnosti práce. Byly 

osloveny 3 firmy, které provádějí jak technický dozor, tak koordinátora 

bezpečnosti. Dvě firmy podaly nabídku, třetí nabídka byla doručena až po 

vypršení termínu. TDI bude na stavbě 3x týdně, koordinátor 1x, za obec bude při 

této akci přítomen i předseda stavební komise.       

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Kamenné Žehrovice schvaluje v souladu s čl. 4 odst. 2. 

písm. a. organizační směrnice obce Pravidla pro zadávání zakázek malého 

rozsahu příkazní smlouvu na TDI a koordinátora bezpečnosti práce „ZŠ – 

snížení energetické náročnosti budovy“ s firmou IBH, spol. s r.o., s cenou 

268 330 Kč včetně DPH.  

 

Hlasování: pro 8, proti 0, zdrželi se 0  

 

Návrh byl přijat jako usnesení č. 3/2017/41         

 

16. Výběrové řízení – Vytápění budovy ZŠ 

 

Na pracovní schůzce se zastupitelé rozhodli pro výměnu vytápění v budově ZŠ.  

Při jednom nepořádku se vymění plynové kotle (ty stávající jsou na hranici 

životnosti), rozvody i radiátory. 

p. Šafář – poměr ceny a doba zhotovení je 80% – 20%, nebylo by vhodné to 

upravit?  Jde nám o to, abychom to stihli.  

Starostka – poměr můžeme měnit na 70% cena – 30% doba dodání. S touto 

úpravou bude o Oznámení o zahájení zadávacího řízení hlasováno. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Kamenné Žehrovice schvaluje dle organizační směrnice 

obce Pravidla pro zadávání zakázek malého rozsahu Oznámení o zahájení 

zadávacího řízení včetně příloh na zakázku malého rozsahu III. kategorie 

s názvem „Rekonstrukce vytápění ZŠ“.  

 

Hlasování: pro 8, proti 0, zdrželi se 0 



 

Návrh byl přijat jako usnesení č. 3/2017/42 

 

17. Žádost o dotaci – Vytápění budovy ZŠ (Fond obnovy venkova) 

 

Zastupitelstvo Středočeského kraje vypsalo pro toto volební období nová 

pravidla pro poskytnutí dotací obcím do 2 tisíc obyvatel. Naše obec by měla 

obdržet dotaci ve výši cca 1,7 mil Kč (na celé 4 roky volebního období 

zastupitelstva kraje). Obec podá žádost o dotaci na vytápění budovy ZŠ. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Kamenné Žehrovice souhlasí s podáním žádosti o dotaci 

v rámci pravidel pro poskytování dotací z programu 2017-2020 pro poskytování 

dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu obnovy venkova 

na akci „Rekonstrukce vytápění ZŠ“. 

 

Hlasování: pro 8, proti 0, zdrželi se 0 

 

Návrh byl přijat jako usnesení č. 3/2017/43 

 

18.  Žádost o dotaci – Vytápění budovy ZŠ (Ministerstvo financí) 

 

Obec podá žádost o dotaci na vytápění budovy ZŠ  i na MF. 

JUDr. Starý – kdy se vyhodnocuje? 

Starostka – výsledek hodnocení bychom měli mít do konce června. Ukončení 

podání žádostí z Fondu obnovy venkova je do konce června t.r. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Kamenné Žehrovice souhlasí s podáním žádosti o dotaci 

v rámci pravidel pro poskytování dotací z programu 298220 MF ČR – akce 

financované z rozhodnutí Poslanecké sněmovny Parlamentu a vlády ČR, která je 

podporována ve výši 90% uznatelných nákladů projektu „Rekonstrukce vytápění 

ZŠ“ a zavazuje se k finanční spoluúčasti v objemu minimálně 10% na realizaci  

projektu. 

 

Hlasování: pro 8, proti 0, zdrželi se 0 



 

Návrh byl přijat jako usnesení č. 3/2017/44 

 

19 – Žádost o dotaci – Rekonstrukce místních komunikací 2017 

 

Obec podá na Ministerstvo financí žádost o dotaci na rekonstrukci místních 

komunikací – panelky na Hájích. 

 

Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo obce Kamenné Žehrovice souhlasí s podáním žádosti o dotaci 

v rámci pravidel pro poskytování dotací z programu 298220 MF ČR – akce 

financované z rozhodnutí Poslanecké sněmovny Parlamentu a vlády ČR, která je 

podporována ve výši 90% uznatelných nákladů projektu „Rekonstrukce místních 

komunikací 2017“ a zavazuje se k finanční spoluúčasti v objemu minimálně 

10% na realizaci projektu. 

 

Hlasování: pro 8, proti 0, zdrželi se 0 

 

Návrh byl přijat jako usnesení č. 3/2017/45  

 

20. Dokumenty předložené společností VKM, a.s. – vložení majetku obce do 

společnosti 

 

JUDr. Starý informoval o jednáních s vodárnami. Veolia provozuje čističku, za 

kterou obci platí pachtovné ve výši 100 Kč bez DPH. Na obec se obrátily 

Vodárny Kladno Mělník, s návrhem na odkoupení kanalizace. Obec by obdržela 

akcie i finanční hotovost. Pokud se obec rozhodne, že si čističku ponechá, bude 

nezbytné vytvořit fond oprav, z kterého by se opravy, které určitě budou nutné, 

financovaly. Jen pro informaci – objem akcií, které obec obdrží, činí zhruba 2% 

z celkového počtu vydaných akcií.  

p. Šafář – největším držitelem akcií je město Kladno s 31 % 

p. Šefčík – obec má již akcie za vodovod. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Kamenné Žehrovice schvaluje nabytí 47 807 kusů 

kmenových akcií společnosti, znějících na jméno, o jmenovité hodnotě 1 000 



Kč, v listinné podobě z vlastnictví společnosti Vodárny Kladno – Mělník, a.s. do 

vlastnictví obce Kamenné Žehrovice, IČ 00234508, se sídlem Karlovarská 6, 

273 01 Kamenné Žehrovice. 

Zastupitelstvo obce Kamenné Žehrovice souhlasí s převodem 

vodohospodářského majetku – kanalizační infrastruktury v obci Kamenné 

Žehrovice včetně PSOV Zahradnictví, její technologie a venkovních úprav, 

pozemkové parcely č. parc. 632/47 – orná půda a pozemkové parc. 632/48 – 

ostatní plocha, které vznikly rozdělením pozemkové parcely č. parc. 632/7 – 

orná půda podle geometrického plánu pro rozdělení pozemku, vyhotoveného 

Ing. Janem Podpěrou, č. plánu 977-230/2016, a potvrzeného Katastrálním 

úřadem pro Středočeský kraj. Katastrální pracoviště Kladno, č.j. PGP-101/2017-

203, vše katastrální území a obec Kamenné Žehrovice, PSOV LPG, její 

technologie a venkovních úprav, PSOV Záplavy, její technologie a venkovních 

úprav, a ČOV Kamenné Žehrovice, její technologie a venkovních úprav, 

stavební parcely č. parc,. St. 1003 – zastavěná plocha a nádvoří, jejíž součástí je 

budova bez č.p./č.e., způsob jejího využití – objekt občanské vybavenosti 

(čistírna odpadních vod), vše katastrální území a obec Kamenné Žehrovice, jak 

jsou popsány a oceněny ve znaleckém posudku. Č. 5 055-12-2017, 

vybudovaném znaleckým ústavem Česká znalecká, a.s. na společnost Vodárny 

Kladno – Mělník, a.s. 

Nabytí 47 807 kusů akcií společnosti Vodárny Kladno – Mělník, a.s. bude 

provedeno výměnou za závazek obce Kamenné Žehrovice k převodu 

vodohospodářského majetku popsaného ve znaleckém posudku znaleckého 

ústavu Česká znalecká a.s., č. 5 055-12-2017 s finančním vypořádáním ve 

prospěch obce Kamenné Žehrovice ve výši 5 311 938 Kč. 

 

Hlasování: pro 6, proti 2 (Černý, Šitta), zdrželi se 0 

 

Návrh byl přijat jako usnesení č. 3/2017/46  

 

21 . Oprava střechy ČOV 

 

Z titulu budoucího vlastníka opraví střechu na budovách ČOV. V případě, že 

bychom předešlou smlouvu neschválili, opravu by financovala obec. 

 

Návrh usnesení: 



Zastupitelstvo obce Kamenné Žehrovice schvaluje předloženou Smlouvu o 

zajištění obnovy střešního pláště na ČOV Kamenné Žehrovice a pověřuje 

starostku obce podpisem smlouvy. 

 

Hlasování: pro 8, proti 0, zdrželi se 0  

 

Návrh byl přijat jako usnesení č. 3/2017/47 

 

22. Darovací smlouva o bezúplatném převodu pozemku p. č. 1066/8  

 

Starostka seznámila přítomné o průběhu jednání o převodu pozemku p.č. 

1066/8. Jedná se o pozemek o výměře 259 m2 na Hájích pod komunikací, která 

se bude letos rekonstruovat. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Kamenné Žehrovice schvaluje předloženou Smlouvu 

darovací o bezúplatném převodu pozemku p. č. 1066/8 o výměře 259 m2 mezi 

Obcí Kamenné Žehrovice a Středočeským krajem a pověřuje starostku obce 

podpisem smlouvy. 

 

Hlasování: pro 8, proti, 0, zdrželi se 0  

 

Návrh byl přijat jako usnesení č. 3/2017/47 

   

 23. Účast na valné hromadě VKM, a.s.  

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Kamenné Žehrovice pověřuje starostku obce Kamenné 

Žehrovice účastí na řádné valné hromadě Vodárny Kladno – Mělník, a.s., která 

se bude konat dne 23. 5. 2017. 

 

Hlasování: pro 8, proti, 0, zdrželi se 0  

 

Návrh byl přijat jako usnesení č. 3/2017/48 

 



24. Ministerstvo pro místní rozvoj – poskytnutí dotace na „Bezpečné 

multifunkční hřiště“ 

 

Starostka seznámila přítomné s výsledkem podané žádosti o dotaci 

z Ministerstva pro místní rozvoj.  

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Kamenné Žehrovice souhlasí s přijetím dotace ve výši 

390 196,- Kč na akci „Bezpečné multifunkční sportoviště“ ze strany MMR ČR a 

podmínkami této dotace, registrované pod EC 117D815006513. 

 

Hlasování: pro 8, proti, 0, zdrželi se 0  

 

Návrh byl přijat jako usnesení č. 3/2017/49 

 

 25.  Různé 

 

Starostka pozvala přítomné na dětský den, který bude sponzorován firmami 

EKO – KOM a RUMPOLD a bude zaměřený na třídění odpadů. 

JUDr. Starý – dotazuje se na program čarodějnic 30. 4. 

starostka – letos se budou konat opět na hřišti, hrají ČERNÝ BREJLE  

pí Novotná – jak budou na Hájích vyvážet tříděný odpad? 

starostka – firma RUMPOLD si s tím poradí, vyvážení bude probíhat i po dobu 

rekonstrukce. 

 

 

 

SOUHRN PŘIJATÝCH USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 

OBCE KAMENNÉ ŽEHROVICE ze dne 27. dubna 2017 

 

3/2017/27  

Zastupitelstvo obce Kamenné Žehrovice schvaluje program dnešního zasedání. 

 

3/2017/28 



Zastupitelstvo obce volí zapisovatelkou Jitku Slámovou, návrhovou komisi ve 

složení JUDr. Marek Starý, Ph.D. a Ing. Martin Šafář a ověřovatele zápisu ve 

složení Petr Bolina a Jan Franc. 

 

3/2017/29 

Zastupitelstvo obce Kamenné Žehrovice schvaluje v souladu s § 84 odst. 2 písm. 

b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, rozpočtové opatření č. 2/2017.  

  

3/2017/30 

Zastupitelstvo obce Kamenné Žehrovce schvaluje v souladu s § 30 odst. 1 

zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, 

převedení zlepšeného hospodářského výsledku příspěvkové organizace Základní 

škola Kamenné Žehrovice za rok 2016 ve výši 397,53 Kč do rezervního fondu. 

 

3/2017/31 

Zastupitelstvo obce Kamenné Žehrovice schvaluje v souladu s § 102 odst. 2 

písm. p) a s přihlédnutím k § 102 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, 

účetní závěrku roku 2016 příspěvkové organizace Základní škola Kamenné 

Žehrovice. 

 

3/2017/32 

Zastupitelstvo obce Kamenné Žehrovce schvaluje v souladu s § 30 odst. 1 

zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, 

převedení zlepšeného hospodářského výsledku příspěvkové organizace 

Mateřská škola Kamenné Žehrovice za rok 2016 ve výši 103,49 Kč do 

rezervního fondu. 

 

3/2017/33 

Zastupitelstvo obce Kamenné Žehrovice schvaluje v souladu s § 102 odst. 2 

písm. p) a s přihlédnutím k § 102 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, 

účetní závěrku roku 2016 příspěvkové organizace Mateřská škola Kamenné 

Žehrovice 

 

3/2017/34 

Zastupitelstvo obce Kamenné Žehrovice souhlasí s předloženým dodatkem č. 1 

ke smlouvě č. 13160304 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního 



prostředí ČR v rámci Operačního programu Životního prostřední a pověřuje 

starostku obce Soňu Černou podpisem dodatku. 

 

3/2017/35 

Zastupitelstvo obce Kamenné Žehrovice souhlasí s předloženou registrací a 

rozhodnutím o poskytnutí dotace ze strany Ministerstva životního prostředí 

identifikační číslo EIS CZ.05.5.18/0.0/15_019/0001989. 

3/2017/36 

Zastupitelstvo obce Kamenné Žehrovice souhlasí s uzavřením dodatku 

k nájemní smlouvě uzavřené s SK Kamenné Žehrovice dne 14.12.2007 na 

pronájem pozemku p.č. 185/4 a pověřuje starostku obce Soňu Černou podpisem 

dodatku. 

 

3/2017/37 

Zastupitelstvo obce Kamenné Žehrovice souhlasí s uzavřením darovací smlouvy 

s Tělocvičnou jednotou SOKOL Kamenné Žehrovice ve výši 200 000 Kč na 

fitness prvky, které budou instalovány na obecním pozemku p.č. 1/2 a pověřuje 

starostku obce podpisem smlouvy. 

 

3/2017/38 

Zastupitelstvo obce Kamenné Žehrovice schvaluje v souladu s čl. 4 odst. 2. 

písm. a. organizační směrnice obce Pravidla pro zadávání zakázek malého 

rozsahu smlouvu o dílo „Fitness prvky – park pod Mateřskou školou 

v Kamenných Žehrovicích“ s firmou COLMEX s.r.o. s cenou 272 669 Kč bez. 

DPH. 

 

3/2017/39 

Zastupitelstvo obce Kamenné Žehrovice schvaluje v souladu s čl. 4 odst. 3. 

písm. b. organizační směrnice obce Pravidla pro zadávání zakázek malého 

rozsahu smlouvu o dílo „Rekonstrukce místních komunikací 2017“ s firmou 

Chládek &Tintěra, a.s. s cenou 3 096 437,49 Kč včetně DPH. 

 

3/2017/40 

Zastupitelstvo obce Kamenné Žehrovice schvaluje výsledek zadávacího řízení 

realizovaného v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek a schvaluje uzavření smlouvy o dílo „ZŠ – snížení energetické 



náročnosti budovy“ s firmou RENASTAV, s.r.o., s cenou 10 875 304 Kč včetně 

DPH.  

 

3/2017/41 

Zastupitelstvo obce Kamenné Žehrovice schvaluje v souladu s čl. 4 odst. 2. 

písm. a. organizační směrnice obce Pravidla pro zadávání zakázek malého 

rozsahu příkazní smlouvu na TDI a koordinátora bezpečnosti práce „ZŠ – 

snížení energetické náročnosti budovy“ s firmou IBH, spol. s r.o. s cenou 

268 330 Kč včetně DPH.  

 

3/2017/42 

Zastupitelstvo obce Kamenné Žehrovice schvaluje dle organizační směrnice 

obce Pravidla pro zadávání zakázek malého rozsahu Oznámení o zahájení 

zadávacího řízení včetně příloh na zakázku malého rozsahu III. kategorie 

s názvem „Rekonstrukce vytápění ZŠ“.  

 

3/2017/43 

Zastupitelstvo obce Kamenné Žehrovice souhlasí s podáním žádosti o dotaci 

v rámci pravidel pro poskytování dotací z programu 2017-2020 pro poskytování 

dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu obnovy venkova 

na akci „Rekonstrukce vytápění ZŠ“. 

 

3/2017/44 

Zastupitelstvo obce Kamenné Žehrovice souhlasí s podáním žádosti o dotaci 

v rámci pravidel pro poskytování dotací z programu 298220 MF ČR – akce 

financované z rozhodnutí Poslanecké sněmovny Parlamentu a vlády ČR, která je 

podporována ve výši 90% uznatelných nákladů projektu „Rekonstrukce vytápění 

ZŠ“ a zavazuje se k finanční spoluúčasti v objemu minimálně 10% na realizaci  

projektu. 

 

3/2017/45 

Zastupitelstvo obce Kamenné Žehrovice souhlasí s podáním žádosti o dotaci 

v rámci pravidel pro poskytování dotací z programu 298220 MF ČR – akce 

financované z rozhodnutí Poslanecké sněmovny Parlamentu a vlády ČR, která je 

podporována ve výši 90% uznatelných nákladů projektu „Rekonstrukce místních 



komunikací 2017“ a zavazuje se k finanční spoluúčasti v objemu minimálně 

10% na realizaci projektu. 

 

3/2017/46 

Zastupitelstvo obce Kamenné Žehrovice schvaluje nabytí 47 807 kusů 

kmenových akcií společnosti, znějících na jméno, o jmenovité hodnotě 1 000 

Kč, v listinné podobě z vlastnictví společnosti Vodárny Kladno – Mělník, a.s. do 

vlastnictví obce Kamenné Žehrovice, IČ 00234508, se sídlem Karlovarská 6, 

273 01 Kamenné Žehrovice. 

Zastupitelstvo obce Kamenné Žehrovice souhlasí s převodem 

vodohospodářského majetku – kanalizační infrastruktury v obci Kamenné 

Žehrovice včetně PSOV Zahradnictví, její technologie a venkovních úprav, 

pozemkové parcely č. parc. 632/47 – orná půda a pozemkové parc. 632/48 – 

ostatní plocha, které vznikly rozdělením pozemkové parcely č. parc. 632/7 – 

orná půda podle geometrického plánu pro rozdělení pozemku, vyhotoveného 

Ing. Janem Podpěrou, č. plánu 977-230/2016, a potvrzeného Katastrálním 

úřadem pro Středočeský kraj. Katastrální pracoviště Kladno, č.j. PGP-101/2017-

203, vše katastrální území a obec Kamenné Žehrovice, PSOV LPG, její 

technologie a venkovních úprav, PSOV Záplavy, její technologie a venkovních 

úprav, a ČOV Kamenné Žehrovice, její technologie a venkovních úprav, 

stavební parcely č. parc,. St. 1003 – zastavěná plocha a nádvoří, jejíž součástí je 

budova bez č.p./č.e., způsob jejího využití – objekt občanské vybavenosti 

(čistírna odpadních vod), vše katastrální území a obec Kamenné Žehrovice, jak 

jsou popsány a oceněny ve znaleckém posudku. Č. 5 055-12-2017, 

vybudovaném znaleckým ústavem Česká znalecká, a.s. na společnost Vodárny 

Kladno – Mělník, a.s. 

Nabytí 47 807 kusů akcií společnosti Vodárny Kladno – Mělník, a.s. bude 

provedeno výměnou za závazek obce Kamenné Žehrovice k převodu 

vodohospodářského majetku popsaného ve znaleckém posudku znaleckého 

ústavu Česká znalecká a.s., č. 5 055-12-2017 s finančním vypořádáním ve 

prospěch obce Kamenné Žehrovice ve výši 5 311 938 Kč. 

 

3/2017/47 

Zastupitelstvo obce Kamenné Žehrovice schvaluje předloženou Smlouvu o 

zajištění obnovy střešního pláště na ČOV Kamenné Žehrovice a pověřuje 

starostku obce podpisem smlouvy. 



 

3/2017/48 

Zastupitelstvo obce Kamenné Žehrovice schvaluje předloženou Smlouvu 

darovací o bezúplatném převodu pozemku p.č. 1066/8 o výměře 259 m2 mezi 

Obcí Kamenné Žehrovice a Středočeským krajem a pověřuje starostku obce 

podpisem smlouvy. 

 

3/2017/49 

Zastupitelstvo obce Kamenné Žehrovice pověřuje starostku obce Kamenné 

Žehrovice účastí na řádné valné hromadě Vodárny Kladno – Mělník, a.s., která 

se bude konat dne 23. 5. 2017. 

 

 

 

                    

 

 

Petr Bolina, vr., ověřovatel  

Jan Franc, vr., ověřovatel 

Soňa Černá, vr., starostka 

 

 

Zapsala: Jitka Slámová 

Zápis vyhotoven dne: 2. května 2017 


