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Zápis č. 5/2011 
 

ze VI. volebního období zastupitelstva obce Kamenné Žehrovice z veřejného 
zasedání konaného dne 30.6.2011 v 18 hodin v zasedací místnosti Obecního 
úřadu.   
 
Přítomni: Soňa Černá, Petr Černý, Ing. Martin Šafář, Lenka Syblíková, 
Ladislav Vejvoda, Miroslav Herink, Josef Šitta, Ing. Martin Kott 
 
Omluveni: JUDr. Marek Starý, Ph.D. 
 
Program: 
 

1. Rozpočtové opatření č. 4/2011 
2. Účast obce ve výzvě Ministerstva životního prostředí – prioritní osa č. 4 
3. Povolení výjimky z počtu žáků ZŠ 
4. Dodatek smlouvy o dílo na rekonstrukci místního hřbitova 
5. Změna Revitalizace parteru centrální části obce Kamenné Žehrovice firmě 

MERPA s.r.o. 
6. Různé 

 
Schůzi zahájila starostka obce Soňa Černá, přivítala přítomné a seznámila je 
s programem schůze. 
Zastupitelstvo se sešlo v usnášeníschopném počtu za přítomnosti osmi 
zastupitelů. 
Od členů zastupitelstva nebyly připomínky a program byl jednohlasně schválen. 
Do návrhové komise byli starostkou navrženi Ing. Martin Kott a Ing. Martin 
Šafář, jako ověřovatelé zápisu Lenka Syblíková, Miroslav Herink, zapisovatelka 
Jana Bursíková. Tento návrh byl jednohlasně schválen. K zápisu z minulého 
zasedání nebyly vzneseny žádné připomínky a byl všemi hlasy schválen. 

 
1 . Rozpočtové  opatření č. 4/2011 
 
Ing. Šafář seznámil přítomné s jednotlivými položkami rozpočtového opatření č. 
4/2011 
 
Zastupitelstvo obce schvaluje v souladu s § 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 
128/2000 Sb., o obcích, rozpočtové opatření č. 4/2011. Schváleno hlasy všech 
přítomných zastupitelů. 
 
2. Účast obce v Programu Ministerstva životního prostředí – prioritní osa 4 
- Zkvalitn ění nakládání s odpady a se spolufinancováním projektu ze strany 
obce Kamenné Žehrovice 
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Obec se zúčastní výzvy v Programu Ministerstva životního prostředí – prioritní 
osa 4 – Zkvalitnění nakládání s odpady. V případě poskytnutí dotace by 
dosavadní kontejnery na tříděný odpad byly nahrazeny  podzemními kontejnery. 
Stanoviště kontejnerů – na náměstí Míru, v Zelnišťatech, parčík nad školkou a 
na Hájích.  
 
p. Šitta – stávající kontejnery by zůstaly?  
p. Vejvoda – stávající kontejnery by byly nahrazeny zapuštěnými. 
p. Pavliš – kolik procent spolufinancuje obec? 
p. Černý – obec by se měla podílet cca 40%. Přesné procento bude upřesněno na 
příštím zasedání. 
p. Šitta – domnívá se, snížením počtu míst umístěných kontejnerů občané budou 
méně třídit. 
p. Černý – kontejnery by měly být do budoucna opatřeny čipem, aby bylo 
průkazné, kdo třídí a kdo ne. 
pí. Husariková – kdo by zapuštěné kontejnery vyvážel? 
pí. Černá – např. MPS Kladno. 
 
Zastupitelstvo obce souhlasí s účastí obce v Programu Ministerstva životního 
prostředí v prioritní ose 4 – Zkvalitnění nakládání s odpady a se 
spolufinancováním projektu ze strany obce Kamenné Žehrovice. Schváleno 
hlasy všech přítomných zastupitelů. 
 
3. Povolení výjimky z počtu žáků ZŠ 
 
Dne 2.6.2011 podala paní ředitelka Základní školy písemnou žádost o povolení 
výjimky z počtu žáků ZŠ pro školní rok 2011/2012. Celkový počet žáků ZŠ 
k 1.9.2011 – 107 žáků.  
 
p. Vejvoda – zaráží ho počet žáku v šesté třídě, proč nedochází do zdejší školy 
žáci ze sousedních obcí. 
p. Klíčová  – na Doksích a v Žilině nebyla otevřená pátá třída, osobně navštívila 
školy v sousedních obcích, byly vyvěšeny letáky, přijímají se děti 
z pedagogicko-psychologické poradny. 
pí. Černá – doporučuje žákům okolních škol nabídnout návštěvu školy 
v Kamenných Žehrovicích – dny otevřených dveří. 
pí. Klíčová – na návštěvě zdejší školy byly děti z obce Doksy. 
pí. Husariková, pí. Burianová – děti z pedagogicko psychologické poradny 
odrazují místní děti a rodiče. 
pí. Klíčová – je to individuální, přechod dětem z městských škol do vesnických 
prospívá. 
p. Herink – co je na této škole špatného, že odchází žáci do okolních škol. 
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pí. Klíčová – rodiče důvod neudávají. 
p. Šitta – škole bude udělena výjimka, kolik jich ještě bude? 
p. Šefčík – záleží na kriteriích školy, problém je dlouhodobý. 
p. Pavlíš – z deváté třídy vystoupí osmnáct dětí, kolik dětí je nahradí? 
p. Vejvoda – počet pedagogického sboru je stejný? 
pí. Klíčová – počet pedagogických pracovníků a úvazky jsou zatím stejné. 
p. Šafář – čím méně peněz škola obdrží na žáky, tím méně peněz dostanou 
učitelé. 
p. Herink – co rodiče přivádí k tomu, aby děti odcházely? 
pí. Černá – problém ubývajících žáků je obdobný ve většině menších obcí. 
p. Šitta – špatná prezentace školy. 
pí. Černá – paní ředitelce navrhla opatření, na kterých se dohodly od nového 
školního roku. Třídní učitelky budou komunikovat s rodiči prostřednictvím e-
mailů. Od září budou upraveny webové stránky, bude dodržována pracovní 
doba. 
pí. Husariková – děkuje škole za pomoc při organizaci dětského dne. 
 
Zastupitelstvo schvaluje udělení výjimky z počtu žáků ZŠ podle § 23 odst. 3 
zákona č. 561/2004 Sb. pro školní rok 2011/2012. Schváleno hlasy všech 
přítomných zastupitelů. 
 
4. Dodatek smlouvy o dílo na rekonstrukci místného hřbitova  
 
Starostka seznámila přítomné s rozsahem víceprací na rekonstrukci místního 
hřbitova. Jedná se o práce, které nebyly zahrnuty v původním projektu např. 
omítnutí domečků, nové dveře, zbourání starého kolumbária. Termín dokončení 
rekonstrukce zůstává stejný. 
 
Zastupitelstvo schválilo v souladu s č. 4. odst. 2 organizační směrnice obce 
Pravidla pro zadávání zakázek malého rozsahu dodatek smlouvy o dílo s firmou 
VALDEKER spol. s r.o. ve výši 396 115 Kč včetně DPH. Schváleno všemi 
hlasy přítomných zastupitelů. 
 
5. Změna Revitalizace parteru centrální části obce Kamenné Žehrovice 
firm ě MERPA s.r.o.   
 
Starostka seznámila přítomné se změnou Revitalizace parteru centrální části 
obce kamenné Žehrovice, která byla schválena  ROPEM Střední Čechy. 
Jedná se o rozšíření cesty kolem nemovitosti č.p. 15 a č.p. 72. Součástí žádosti o 
změnu byl rozpočet. Starostka oslovila tři firmy GARDENLINE s.r.o., 
VALDEKER spol. s r.o., MERPA s.r.o. Ve výběrovém řízení zvítězila firma 
MERPA s.r.o. s nejnižší nabídkou. 
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Zastupitelstvo rozhodlo v souladu s čl. 9 odst. 1 organizační směrnice Pravidla 
pro zadávání zakázek malého rozsahu o přidělení zakázky na změnu Revitalizaci 
parteru centrální části obce Kamenné Žehrovice firmě MERPA s.r.o. Schváleno 
hlasy všech přítomných zastupitelů. 
   
6. Různé 
 
Paní architektka Pokojová představila  prezentaci studie II. etapy revitalizace 
Návsi. 
pí. Kučerová – proč končí chodníky u školy a nepokračují ke škole? 
p. Šefčík – proč není škola zahrnuta? 
pí. Pokojová – projekt byl zpracován podle požadavku obce. 
p. Žiška – zůstane zachována květinka? 
pí. Černá – prostory budou obsazovány na základě řádného výběrového řízení. 
p. Herink – bylo by vhodné vybudovat veřejné záchody. 
pí. Kučerová – budou chráněny boční stěny čekáren? 
 
Zastupitelstvo obce pověřilo ředitelku Základní školy vypracováním  
strategického plánu získání  nových  žáků na druhý stupeň. Strategický plán  
předloží do 30.9.2011 zastupitelstvu obce. 
 
Starostka obce informovala přítomné o žádosti  FBC BLUE HORSES Žehrovice 
o dotaci. 
Vzhledem k tomu, že v rozpočtu obce jsou na rok 2011 vyčerpány finanční 
prostředky pro dotace OS, nelze tuto dotaci poskytnout.  JUDr. Starý, Ing. Kott a 
Ing. Šafář vypracují nová pravidla přidělování dotací OS na rok 2012. Nová 
pravidle budou zveřejněna do konce roku 211 a budou závazná  pro všechna OS. 
 
Starostka informovala přítomné  o výsledcích výběrového řízení na prodej  č.p. 
88. Celkem byly  podány čtyři  nabídky. Starostka jedná s majitelem  vítězné 
nabídky o uzavření kupní smlouvy. 
 
Starostka informovala přítomné  o smlouvě  o dílo za vypracování projektu na 
umístění zapuštěných kontejnerů na tříděný odpad. Nejnižší nabídku podala 
firma Qulit projekty – 11 700 Kč včetně DPH. 
 
Starostka informovala přítomné o jednáních s Povodím Vltavy o rekonstrukci 
Jordánu. 
 
Starostka informovala přítomné ve věci komunikace z Zelnišťatech. Po 
předložení projektu na komunikaci, odstoupil pan Jerman od dalších jednáních 
s obcí. Vzhledem k tomu, že nebyla podepsána Plánovací smlouva, ve které by 
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byly pevně stanoveny podmínky, za jakých obec poskytne obecní pozemek na 
komunikaci, nebyl tento bod projednáván na veřejném zasedání. 
  
Starostka informovala přítomné o vybudování nových svodidel na R6 u 
Vojtěcha a tím zamezení nezákonnému vjezdu na dálnici. 
Starostka informovala přítomné o uplatnění reklamace na dětských koutcích na 
Návsi. 
    
pí. Majerová – upozornila na nepořádek před restauraci na hřišti. 
pí. Kučerová – bude strom ve škole, po kterém sjel blesk, poražen? 
pí. Černá – strom poražen nebude, bude prořezán. 
p. Šitta – upozornil na stav chodníku u Nováků na Hájích. 
pí. Kučerová  – bude umístěno zrcadlo u Dělnického domu? 
pí. Černá – není prioritní. 
p. Šefčík – po vsi se objevily plakáty – soukromá MŠ, kdo ji bude provozovat? 
pí. Husariková – pro školu není dobré přijímat problémové děti, 
 
Následovala dlouhá diskuze týkající se Základní školy – malá propagace školy, 
problémové děti z psychologické poradny, úbytek žáků školy, nespokojenost 
rodičů s některými členy pedagogického sboru. 
 
Po ukončení diskuse si přítomní přečetli jednotlivé body usnesení. 
Zastupitelstvo jednomyslně schválilo, že jejich znění je totožné s tím, o kterém 
se v průběhu schůze hlasovalo. 
 
 
Ověřovatelé zápisu: 
 
Lenka Syblíková………………………………. 
 
Miroslav Herink……………………………… . 
 
 
Vyvěšeno: 
Sejmuto: 
 
 
Zapsala dne 4.7.2011 
Bursíková Jana 


