Zápis
z veřejného zasedání zastupitelstva obce Malé Přítočno,
konaného dne 19. 06. 2019 v budově obecního úřadu v Malém Přítočně.
Přítomni:
K. Kříž, J. Procházka, JUDr. M. Jirák, Ing. P. Jiránek, P. Petráček
Omluveni: J. Halko, O. Petráček
Ověřovatelé zápisu: Ing. P. Jiránek, P. Petráček
Zapisovatel: R. Šedá
Program zasedání:
1. Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele
2. Schválení programu
3. Kontrola usnesení
4. Schválení zprávy nezávislého auditora o výsledcích přezkoumání hospodaření za rok
2018 pro obec Malé Přítočno.
5. Schválení návrhu závěrečného účtu za rok 2018.
6. Schválení účetní závěrky za rok 2018.
7. Rozpočtové opatření II. a III.
8. Aktualizace vyhlášky o poplatcích.
9. Různé, diskuze
Čas zahájení zasedání: 18:00
Čas ukončení zasedání: 18:20
Průběh zasedání:
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání zastupitelstva obce Malé Přítočno (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno
v 18:00 hodin starostou obce Kamilem Křížem. (dále jako „předsedající“).
Předsedající schůze konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno a informace podle § 93 odst.
1 zákona o obcích byla na úřední desce obecního úřadu Malé Přítočno zveřejněna v souladu
se zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to od 06.06.2019 do 19.06.2019. Viz (příloha č. 2)
Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“.
Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha č. 1)
konstatoval, že je přítomno 5 členů zastupitelstva (z celkového počtu 7 členů zastupitelstva),
takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).
2. Určení ověřovatelů a zapisovatele - bod programu č.1
Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu Ing. P. Jiránka a P. Petráčka a zapisovatele Radku
Šedou. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Předsedající dal hlasovat o ověřovatelích zápisu a zapisovateli.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Malé Přítočno určuje ověřovateli zápisu Ing. P. Jiránka
a P. Petráčka a zapisovatele Radku Šedou.

Výsledek hlasování (veřejně zdvižením ruky): (pro-proti-zdržel se) 5-0-0
Usnesení č. 1 bylo schváleno
3. Schválení programu - bod programu č.2:
Předsedající K. Kříž seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s informací
zveřejněnou na úřední desce. Po přečtení programu předsedající oznámil, že je třeba rozšířit
bod č. 7 o rozpočtové opatření č. IV a zařadit bod Zrušení obecně závazné vyhlášky č. 1/2007
před bod Různé, diskuze.
Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným zastupitelům.
Předsedající dal hlasovat o návrhu programu.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Malé Přítočno schvaluje následující program zasedání:
Program zasedání:
1. Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele
2. Schválení programu
3. Kontrola usnesení
4. Schválení zprávy nezávislého auditora o výsledcích přezkoumání hospodaření za rok
2018 pro obec Malé Přítočno.
5. Schválení návrhu závěrečného účtu za rok 2018.
6. Schválení účetní závěrky za rok 2018.
7. Rozpočtové opatření II., III. a IV.
8. Aktualizace vyhlášky o poplatcích.
9. Zrušení obecně závazné vyhlášky č. 1/2007.
10. Různé, diskuze

Výsledek hlasování (veřejně zdvižením ruky): 5-0-0
Usnesení č. 2 bylo schváleno
Program zasedání viz příloha č. 2
4. Kontrola usnesení - bod programu č. 3
Předsedající pan K. Kříž přečetl usnesení z minulého zasedání zastupitelstva konaného dne
27.02.2019. Z usnesení nevyplývají další úkoly.
5. Schválení zprávy nezávislého auditora o výsledcích přezkoumání hospodaření za rok
2018 pro obec Malé Přítočno – bod programu č. 4
Předsedající K. Kříž seznámil občany se zprávou a závěrem nezávislého auditora o výsledcích
přezkoumání hospodaření za rok 2018 pro obec Malé Přítočno. Výsledkem zprávy je, že
hospodaření obce Malé Přítočno za rok 2018 bylo v pořádku.
V případě zájmu je možné si celou zprávu, od auditorské společnosti PKM Audit & Tax s.r.o.,
projít v úředních hodinách na obecním úřadě.
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Zpráva nezávislého auditora o výsledcích přezkoumání hospodaření za rok 2018 pro obec
Malé Přítočno bude vyvěšena na úřední desce a na webových stránkách obce do 30.06.2020.
Před hlasováním dal předsedající možnost zastupitelům i přítomným občanům položit otázku
ke zprávě nezávislého auditora o výsledcích přezkoumání hospodaření za rok 2018 pro obec
Malé Přítočno. Žádná otázka položena nebyla.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Malé Přítočno schvaluje zprávu nezávislého auditora o
výsledcích přezkoumání hospodaření za rok 2018 pro obec Malé Přítočno bez výhrad ve
znění, jak je obsažena v příloze č. 3 k tomuto zápisu.
Výsledek hlasování (veřejně zdvižením ruky): (pro-proti-zdržel se) 5-0-0
Usnesení č. 3 bylo schváleno
6. Schválení návrhu závěrečného účtu za rok 2018 – bod programu č. 5
Ing. P. Jiránek seznámil občany s návrhem závěrečného účtu za rok 2018. Všechny
dokumenty k závěrečnému účtu za rok 2018 byly vyvěšeny na elektronické úřední desce a
přehled byl také vyvěšen na úřední desce. V případě zájmu jsou dokumenty k nahlédnutí
v úředních hodinách na obecním úřadě.
Před hlasováním dal předsedající možnost zastupitelům i přítomným občanům položit otázku
k návrhu závěrečného účtu za rok 2018. Žádná otázka položena nebyla.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Malé Přítočno schvaluje návrh závěrečného účtu bez
výhrad za rok 2018 ve znění, jak jsou obsaženy v příloze č. 4 k tomuto zápisu.
Výsledek hlasování (veřejně zdvižením ruky): (pro-proti-zdržel se) 5-0-0
Usnesení č. 4 bylo schváleno
7. Schválení účetní závěrky za rok 2018 – bod programu č. 6
Ing. P. Jiránek seznámil občany s účetní závěrkou za rok 2018. Účetní závěrka se sestává z
účetních výkazů sestavených k rozvahovému dni 31.12.2018 - Rozvaha, Výkaz zisků a ztrát a
Příloha inventarizační zprávy a zpráv vnitřních kontrol.
Účetní závěrka bude vyvěšena na úřední desce a na webových stránkách obce (do
30.06.2020).
Před hlasováním dal předsedající možnost zastupitelům i přítomným občanům položit otázku
k účetní závěrce za rok 2018. Žádná otázka položena nebyla.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Malé Přítočno schvaluje účetní závěrku za rok 2018 ve
znění, jak je obsažena v příloze č. 5 k tomuto zápisu.
Výsledek hlasování (veřejně zdvižením ruky): (pro-proti-zdržel se) 5-0-0
Usnesení č. 5 bylo schváleno
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8. Rozpočtová opatření II., III. a IV – bod programu č. 7
Ing. P. Jiránek seznámil zastupitelstvo a přítomné občany s formální funkcí rozpočtových
opatření, konkrétně s rozpočtovým opatřením č. II, č. III a č. IV.
V případě zájmu jsou rozpočtová opatření k nahlédnutí v úředních hodinách na obecním
úřadě.
Zastupitelstvo vzalo na vědomí rozpočtové opatření č. II, č. III a č. IV ve znění, jak je
obsaženo v příloze č. 6 k tomuto zápisu.
Rozpočtové opatření č. II, č. III a č. IV, viz příloha č. 6
9. Aktualizace vyhlášky o poplatcích – bod programu č. 8
Předsedající K. Kříž vysvětlil občanům, že v obecně závazné vyhlášce č.1/2010 máme
zavedený místní poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj. Tento místní poplatek byl již
zákonem zrušen a obce s účinností od 1.01.2012 pozbyly oprávnění zavést a následně vybírat
na svém území místní poplatek dle § 10a zákona o místních poplatcích. Proto je tato obecně
závazná vyhláška č. 1/2010 v současné době již v rozporu se zákonem. Aktualizace bude
provedena vydáním vyhlášky č. 2/2019 o poplatcích. Tato vyhláška je shodná s vyhláškou č.
1/2010 až na diskutovanou část o herních automatech.
Před hlasováním dal předsedající možnost zastupitelům i přítomným občanům položit otázku
k aktualizaci vyhlášky o poplatcích ve formě nové vyhlášky č. 2/2019. Žádná otázka položena
nebyla.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Malé Přítočno schvaluje obecně závaznou vyhlášku č.
2/2019 o poplatcích, jak je obsažena v příloze č. 7 k tomuto zápisu.
Výsledek hlasování (veřejně zdvižením ruky): (pro-proti-zdržel se) 5-0-0
Usnesení č. 6 bylo schváleno
10. Zrušení obecně závazné vyhlášky č. 1/2007 - bod programu č. 10
Předsedající K. Kříž vysvětlil občanům, že vydáním obecně závazné vyhlášky č. 1/2019 o
odpadech zaniká původní obecně závazná vyhláška č. 1/2007 o odpadech. Toto zrušení musí
být formálně provedeno vydáním obecně závazné vyhlášky č. 3/2019.
Před hlasováním dal předsedající možnost zastupitelům i přítomným občanům položit otázku
ke zrušení obecně závazné vyhlášky č. 1/2007. Žádná otázka položena nebyla.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Malé Přítočno schvaluje obecně závaznou vyhlášku č.
3/2019 o zrušení obecně závazné vyhlášky č. 1/2007, jak je obsažena v příloze č. 8 k tomuto
zápisu.
Výsledek hlasování (veřejně zdvižením ruky): (pro-proti-zdržel se) 5-0-0
Usnesení č. 7 bylo schváleno
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11. Diskuse – různé – bod programu č. 9
-

-

-

-

-

Předsedající pan K. Kříž informoval občany o nepříjemné situaci s parkováním v bočních
ulicích v obci a to zejména v ulici V. Moravce a v ulici Zahradní. Pan K. Kříž sdělil
přítomným, že upozornil společnost ELVENTA, aby její zaměstnanci neparkovali v ulici
Václava Moravce. Společnost slíbila, že obci vyjde vstříc. Dále pan K. Kříž navrhl, že by
případně obec mohla do vedlejších ulic obce instalovat plný zákaz vjezdu s dodatkovou
tabulkou – vjezd jen pro rezidenty. Takovýto zákaz vjezdu by mohl umožnit nerezidenty
hlásit policii.
Předsedající pan K. Kříž informoval občany, že jsme i letos obdrželi od společnosti EKOKOM osvědčení kde jsou uvedeny výsledky obce za rok 2018. Tím jsme přispěli ke
zlepšení životního prostředí a snížení uhlíkové stopy.
Předsedající pan K. Kříž informoval občany o krocích k vybudování kanalizace v obci.
Obec Pletený Újezd má ve svém usnesení, že naší obci rezervuje 300 jednotek
pro připojení k čističce odpadních vod. Firma, která pro má pro obec zajišťovat řízení
projektu nejprve vypracuje finanční rozvahu, abychom věděli, zda budeme schopni
financovat výstavbu kanalizace a připojení na ČOV.
Pan XXXXX se dotázal, zda obec plánuje zvýšit daň z nemovitosti, jelikož ve Velkém
Přítočně k tomu nyní došlo a to až o tři body. Pan Procházka odpověděl panu XXXXX, že
vše záleží na rozvaze financování kanalizace, která má být vypracována. Pokud by však k
tomu mělo dojít, občané obce budou včas informováni. JUDr. Jirák podotkl, že
zastupitelstvo o tom nyní vůbec neuvažuje a došlo by k tomu jen v případě, že by to
výrazně pomohlo k finanční rozvaze budování kanalizace a připojení k ČOV.
Pan XXXXX upozornil na ucpané vpustě do dešťové kanalizace. Pan K. Kříž sdělil panu
XXXXX, že obec není vlastníkem hlavní komunikace. Nápravu musí zajistit vlastník,
kterým je ŘSD/Středočeský kraj.

12. Závěr
Předsedající starosta p. K. Kříž ukončil zasedání zastupitelstva v 18:20 hod.
Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina zastupitelů obce
2) Program zasedání
3) Zpráva nezávislého auditora o výsledcích přezkoumání hospodaření za rok 2018 pro obec
Malé Přítočno.
4) Návrh závěrečného účtu za rok 2018.
5) Účetní závěrka za rok 2018.
6) Rozpočtová opatření II., III. a IV.
7) Vypuštění poplatku za výherní hrací přístroje v obecně závazné vyhlášce č. 1/2010
8) Zrušení obecně závazné vyhlášky č. 1/2007

5

Zápis byl vyhotoven dne: 24.06.2019
Zapisovatel: Radka Šedá

Ověřovatelé:

.............................................. dne ...........................................

.............................................. dne ...........................................

Starosta:

.............................................. dne ...........................................

Místostarosta:

.............................................. dne ...........................................

Razítko obce:
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USNESENÍ
přijatá při zasedání zastupitelstva č. 2/2019

Zastupitelstvo obce Malé Přítočno přijalo na svém zasedání dne 19.06.2019
tato usnesení:

1. Zastupitelstvo obce Malé Přítočno určuje ověřovateli zápisu Ing. P. Jiránka a P.Petráčka
a zapisovatele R. Šedou.

2. Zastupitelstvo obce Malé Přítočno schvaluje následující program zasedání: (viz strana č.
2 toto zápisu).

3. Zastupitelstvo obce Malé Přítočno schvaluje zprávu nezávislého auditora o výsledcích

přezkoumání hospodaření za rok 2018 pro obec Malé Přítočno bez výhrad ve znění, jak
je obsažena v příloze č. 3 k tomuto zápisu.

4. Zastupitelstvo obce Malé Přítočno schvaluje návrh závěrečného účtu bez výhrad za rok
2018 ve znění, jak jsou obsaženy v příloze č. 4 k tomuto zápisu.

5. Zastupitelstvo obce Malé Přítočno schvaluje účetní závěrku za rok 2018 ve znění, jak je
obsažena v příloze č. 5 k tomuto zápisu.

6. Zastupitelstvo obce Malé Přítočno schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 2/2019 o
poplatcích, jak je obsažena v příloze č. 7 k tomuto zápisu.

7. Zastupitelstvo obce Malé Přítočno schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 3/2019 o
zrušení obecně závazné vyhlášky č. 1/2007, jak je obsažena v příloze č. 8 k tomuto
zápisu.

Ověřovatelé:

.............................................. dne ...........................................

.............................................. dne ...........................................

Starosta:

.............................................. dne ...........................................

Místostarosta:

.............................................. dne ...........................................

Razítko obce:
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