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Zápis č. 2/2013 
 

ze VI. volebního období zastupitelstva obce Kamenné Žehrovice z veřejného 
zasedání konaného dne 28.3.2013 v 18 hodin v zasedací místnosti Obecního 
úřadu.   
 
 
Přítomni:  Soňa Černá, JUDr. Marek Starý, Ladislav Vejvoda , Lenka 
Syblíková,  Petr Černý, Miroslav Herink, Josef Šitta,  
 
 
Omluveni:  Ing. Martin Šafář, Ing. Martin Kott 
 
Program: 
 

1. Převod finančních prostředků ZŠ za rok 2013 do rezervního fondu  
2. Stavební úpravy v ZŠ  
3. Smlouva o výpůjčce s firmou EKO-KOM, a.s.  
4. Pronájem restaurace  v Dělnickém domě 
5. Smlouva o dílo s firmou VYFIKO, s.r.o.  
6. Smlouva o dílo  firmou KASTEN, spol. s r.o.  
7. Účast obce ve výzvě Operačního programu Životního prostředí 
8. Různé 

  
 
 
Schůzi zahájila starostka obce Soňa Černá, přivítala přítomné a seznámila je 
s programem schůze. 
Zastupitelstvo se sešlo v usnášeníschopném počtu za přítomnosti sedmi 
zastupitelů. 
Od členů zastupitelstva nebyly připomínky a program byl jednohlasně schválen. 
Do návrhové komise byli starostkou navrženi JUDr. Marek Starý, Petr Černý, 
jako ověřovatelé zápisu Miroslav Herink, Ladislav Vejvoda, zapisovatelka Jana 
Bursíková.  
Tento návrh byl jednohlasně schválen.  
K zápisu z minulého zasedání nebyly vzneseny žádné připomínky a byl všemi 
hlasy schválen. 
 
1. Převod finančních prostředků ZŠ za rok 2013 do rezervního fondu  
 
Ředitelka ZŠ požádala o převedení zlepšeného hospodářského výsledku za rok 
2012 ve výši 214 346,30 Kč do rezervního fondu.  
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Starostka obce konstatovala, že zastupitelstvo obce na základě žádosti ředitelky 
ZŠ v prosinci 2012 schválilo zvýšení finančního příspěvku na rok 2013 o 
500 000 Kč. V žádosti ředitelky ZŠ bylo počítáno i s cca 100 tis Kč na odměny 
učitelského sboru. Starostka vznesla dotaz, proč v prosinci 2012, kdy na účtu ZŠ 
byly finanční prostředky v této výši, nebyly plně využity k účelům, které byly 
uvedeny v žádosti. Paní ředitelka odpověděla, že s těmito prostředky šetřila a na 
dotaz paní účetní, jí bylo sděleno, že na účtu zbývá přibližně 50 000 Kč. Výše 
částky na konci roku ji překvapila. Požádala o shovívavost, neboť se 
zapracovává. 
Zastupitelstvo neschválilo v souladu s § 30 odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb., o 
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, převedení zlepšeného 
hospodářského výsledku příspěvkové organizace Základní školy Kamenné 
Žehrovice za rok 2012 ve výši 214 346,30 Kč do rezervního fondu. 
Hlasování:  
pět zastupitelů proti (Černá, Vejvoda, Syblíková, Herink, Šitta), dva se zdrželi 
hlasování (JUDr. Starý, Černý). 
 
2. Stavební úpravy v ZŠ  
 
Ředitelka ZŠ podala žádost o provedení drobných stavebních úprav a 
vymalování ve vstupní hale a v učebně 1. r. 
p. Vejvoda – s financováním těchto úprav nebylo počítáno v příspěvku 500 000 
Kč? 
Zastupitelstvo nevyslovilo souhlas se žádostí ředitelky ZŠ o stavební úpravy ve 
vstupní hale a učebně 1. třídy. 
Hlasování: 
tři zastupitelé pro (JUDr. Starý, Herink, Šitta), tři proti (Černá, Vejvoda, Černý), 
jeden se zdržel hlasování (Syblíková). 
  
3. Smlouva o výpůjčce s firmou EKO – KOM a.s. 
 
Starostka obce předložila ke schválení smlouvu o výpůjčce s firmou EKO – 
KOM, a.s. Zapůjčeno bude 18 kontejnerů – 4 ks na plasty, 4 ks na papíry, 4 ks 
na sklo bílé, 6 ks na sklo barevné.  
Zastupitelstvo schválilo v souladu s § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., 
smlouvu o výpůjčce na 18 ks nádob na tříděný odpad s firmou EKO-KOM, a.s. 
Schváleno hlasy všech přítomných zastupitelů.  
 
4. Pronájem restaurace v Dělnickém domě 
 
Starostka seznámila přítomné s nájemní smlouvou na restauraci v Dělnickém 
domě. 
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Zastupitelstvo souhlasilo s pronájmem restaurace v Dělnickém domě panu Janu 
Kubatovi, a to za podmínek stanovených nájemní smlouvou. Schváleno hlasy 
všech přítomných zastupitelů.  
 
5. Smlouva o dílo s firmou VYFIKO, s.r.o. 
 
Starostka seznámila přítomné s vyhodnocením poptávky na dodávku a montáž 
části oplocení Dělnického domu. Byly osloveny tři firmy. Nabídku zaslali Brejša 
Luboš, Krajník Jozef a firma VYFIKO s.r.o. s nejnižší nabídkou 72 995 Kč bez 
DPH.  
Zastupitelstvo schválilo v souladu s čl. 4 odst. 2 organizační směrnice obce 
Pravidla pro zadávání zakázek malého rozsahu smlouvu o dílo s firmou 
VYFIKO, s.r.o., s cenou 72 995 Kč bez DPH. Schváleno hlasy všech 
přítomných zastupitelů.  
 
6. Smlouva s firmou KASTEN, s.r.o. 
 
Starostka seznámila přítomné s rozsahem prací v Dělnickém domě, které nejsou 
součástí projektové dokumentace – vyklizení půdy, odstranění komínů, vyčištění 
sklepa, podhledy, vodovodní přípojka ve sklepě. Byly osloveny tři firmy. 
Doručeny byly dvě nabídky, z nichž výhodnější podala firma KASTEN, s.r.o. 
Zastupitelstvo schválilo v souladu s čl. 4 odst. 2 organizační směrnice obce 
Pravidla pro zadávání zakázek malého rozsahu smlouvu o dílo s firmou 
KASTEN, s.r.o., s cenou 312 863 Kč bez DPH. Schváleno hlasy všech 
přítomných zastupitelů.  
      
7. Účast obce ve výzvě Operačního programu Životního prostředí 
 
Starostka seznámila přítomné s výzvou Operačního programu Životního 
prostředí – prioritní  osa 4 – 4.1. Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování 
starých ekologických zátěží – pozemní kontejnery v obci. Obec má připraveny 
podklady z r. 2011, kdy žádala o dotaci na pozemní kontejnery.  
pí. Kučerová – kolik kontejnerů by mělo být umístěno v obci? 
p. Černý – skladba kontejnerů zůstane stejná, mělo by být pět sběrných míst. 
p. Šefčík – jsou známy náklady na likvidaci? 
p. Černý – zcela přesně to nedokáže určit, náklady by měly být přibližně o 
40 000 Kč levnější, ale není to jen o penězích. 
p. Vejvoda – počítá se s čipovým ukládáním? 
p. Černý – čipy nejsou podmínkou.   
Zastupitelstvo souhlasilo s účastí obce ve výzvě Operačního programu 
Životního prostředí – prioritní osa 4 – 4.1 Zkvalitnění nakládání s odpady a 
odstraňování starých ekologických zátěží – podzemní kontejnery v obci 
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Kamenné Žehrovice a se spolufinancováním ze strany obce Kamenné 
Žehrovice. Schváleno hlasy všech přítomných zastupitelů.  
 
8. Různé 

 
Starostka informovala: 

− o převodu pozemků z MNV, které jsou ve vlastnictví obce mimo k.ú. 
Kamenné Žehrovice; pozemky se nachází se v k.ú. Rozdělov, k.ú. Srby, 

− o příspěvku na tábor Dominiku Kocifajovi ve výši 5 000 Kč, 
− o provedeném auditu ze strany pracovnic Krajského úřadu, při němž 

nebyly nalezeny žádné závady, 
− o vybavení kuchyně v Restauraci v Dělnickém domě. Větší část vybavení 

si bude nájemce financovat sám, obec dodá pouze malou část vybavení. 
Starostka oslovila tři firmy, nejnižší cenovou nabídku zaslala firma 
GASTROMANIA Český Těšín – 62 476 Kč vč. DPH. Byla uskutečněna 
objednávka,  

− o změně pracovního úvazku pracovnic OÚ. Od 1.4.2013 ze změní 
pracovní úvazek paní Řešátkové na 17 hodin týdně. Agendu účetnictví 
přebírá paní Slámová, 

− o znečištění vodního koryta Jordán firmou Rumpold, s.r.o. 
Starostka dále upozornila na blížící se splatnost poplatků za psy dle místní 
vyhlášky (31.3.2013). 
pí. Kučerová – kolik finančních prostředků je určeno na opravu místních 
komunikací na letošní rok? Ulice jsou v hrozném stavu. 
Starostka – o které ulice se konkrétně jedná? 
pí. Kučerová – Boženy Němcové,  J.A.Komenského, Příčná a od střediska ke 
hřbitovu. 
Starostka – zjistí, které komunikace jsou v nejhorším stavu. Záplatování 
komunikací je krátkodobé. 
Starostka – proběhlo jednání s  VKM, v květnu začne výměna vodovodního 
řadu v ulici 1. Máje. 
Starostka – 17. května 2013 se uskuteční slavnostní otevření Dělnického domu 
p. Bolina – bude se konat zábava? 
Starostka – zábava by mohla být za předpokladu, že ji zorganizuje některé 
občanské sdružení. Obec zajišťuje kulturní program – vystoupí děti z MŠ a ZŠ, 
LŠU Stochov, proběhnou vystoupení aerobiku dětí a dospělých.  
Starostka – již oslovila bratry Lamačovi s možností pořádat v DD každoročně 
koncert na počest Milana Holana.  
pí. Jirkalová – je zásadně proti. Hrají do rána do 4 hodin a  jsou hluční, jejich 
produkce je hodně přes normu. 
pí. Kučerová – na posledním jejich vystoupení byla a tak hlučné to nebylo. 
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p. Kroupa – občanské sdružení Žehrovák podalo žádost o dotaci, která byla 
zamítnuta z důvodů nedodaných příspěvků. Žehrovák  podmínku splnil. Dodává 
starostce plakáty, popř. fotografie. 
pí. Jirkalová – jakou formou si zastupitelé představují předkládat příspěvek?   
Starostka – nechala kolovat Zpravodaj za rok 2012, ze kterých je patrno, že 
občanské sdružení příspěvky do Zpravodaje v r. 2012 nedodalo. Ve dvou číslech 
jsou pouze plakáty. Plakát s pořádáním Mariánské pouti zařadila do Zpravodaje 
obec, neboť chtěla, aby občané byli informováni. Starostka vznesla dotaz, kolik 
OS Žehrovák získalo finančních prostředků od Nadace život umělce – dle 
příspěvku ve Zpravodaji 1/2013. Tato dotace nebyla zahrnuta ve vyúčtování, 
které OS předložilo obci. Obec si vyžádala od OS Žehrovák kompletní 
vyúčtování, které jí bylo p. Kroupou odmítnuto předložit. 
pí. Jirkalová – finanční příspěvek činil 15 000 Kč. Žehrovák předložil 
vyúčtování dotace, což postačuje – odvolává se na zákon o finanční kontrole. 
p. Kroupa – bude muset za chvíli obci předkládat osobní účet 
Starostka – to určitě nebude obec požadovat. 
pí. Jirkalová – v prvním pololetí má Žehrovák problém s financováním 
koncertů. 
Starostka – obec nemá povinnost poskytovat dotace a pro jejich poskytnutí si 
může vyžádat doplňující podklady od občanských sdružení. 
p. Herink – obec žádosti posoudila a shledala nedostatky, je třeba to takto 
respektovat. 
p. Černý – zastupitelé přistoupili k tvrdšímu přístupu ke smlouvám. Některé 
hrůzy z dřívějška se musí řešit do dneška např. Dělnický dům. Každý, kdo 
podepisuje smlouvu, si musí uvědomit, co podepisuje a k čemu se zavazuje 
p. Kroupa – příspěvky byly dodány. 
Starostka – občanská sdružení, jejichž dotace byly odloženy na červenec, 
rozhodnutí zastupitelstva respektují. Obrací se na zástupce OS Kameňáci, zda 
mají problém s podmínkami ve smlouvě.  
pí. Husariková – toto jsme neřešili, články jsme dodali hlavně proto, abychom 
na akce získali lidi. 
p. Bolina – doporučuje vymezit formu, jak mají příspěvky vypadat. 
JUDr. Starý – nemá smysl detailně náležitosti příspěvku definovat, je víceméně 
zřejmé, jak by měl vypadat. Ve Zpravodaji jsou pouze plakáty, navíc z nich ani 
není patrno, že koncerty pořádá OS Žehrovák. 
p. Kroupa – je jasné, když se koná koncert v kapličce, pořadatelem je Žehrovák 
Starostka – přečetla odvolání Žehrováku a odpověď obce. Odpověď 
konzultovala se zastupiteli. Znovu zdůraznila, že dotace občanským sdružením 
včetně Žehrováku budou projednány po splnění podmínek dle smlouvy o dotaci 
pí. Kučerová – má Žehrovák rezervní fond? 
pí. Jirkalová – rezervní fond nemají. 
pí. Kučerová – na posledním veřejném zasedání upozorňovala na stav oken 
v ZŠ.                
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pí. Kolářová – mluvila s panem Zavadilem, bude se dále řešit 
pí. Mikovcová – dotace z Ministerstva pro místní rozvoj – na školní hřiště. Zda 
obec bude žádat a pokud ano, co pro to škola může ZŠ udělat. 
pí. Černá – pokud bude obec žádat o dotaci, tak na zateplení budovy a výměnu 
oken. Žádala již ZŠ o nějakou dotaci? 
pí. Mikovcová – zatím škola o dotaci nežádala. 
pí. Černá – na školní hřiště bylo vypsáno již několik dotací, o které mohla škola 
žádat. Škoda, že škola nesleduje dotační tituly, které může využít. 
p. Černý – v areálu školního hřiště je vypracovaná studie na halu. 
pí. Jirkalová – někde leží projekt, byl tam problém, že hřiště je umístěno na 
navážce. 
p. Burian – na obec byla doručena žádost OS Kameňáci. Jsou podklady 
dostatečné, aby v dubnu se mohla žádost projednat? 
pí. Černá – podklady obdržela včera, ihned rozeslala zastupitelům. Před 
veřejným zasedáním se budou zastupitelé na pracovní schůzce žádostí zabývat. 
            
Po přečtení jednotlivých usnesení a odsouhlasení jejich souladu s průběhem 
schůze a jednotlivými hlasováními starostka ukončila veřejné zasedání. 
 
Zapsala dne 3.4.2013  Jana Bursíková   
 
Ověřovatelé zápisu: 
Herink Miroslav 
Vejvoda Ladislav            
    
 


