
   Zápis č. 3/2016 z veřejného zasedání ZO Podluhy konaného dne 1.3.2016 
od 19.00 hod.

Přítomni: dle presenční listiny, která je nedílnou součástí přílohou tohoto zápisu

Omluveni:  ---------------             Neomluveni:  ---------------
      

Zapisovatel: Josef Huml          Ověřovatelé: Grunt T., ing. Krausová I.        
                                                                                                                                                       
Program jednání:

1) Zahájení
2) Volba zapisovatele zápisu
3) Volba ověřovatelů zápisu
4) Kontrola zápisů č. 2/2016
5) Rozpočtové opatření 1/2016
6) Výběr dodavatele zakázky „Nová čekárna - Podluhy“                                                     
7) Žádost o poskytnutí finanční podpory na provoz sociálních služeb provozovaných 

Domovem Na Výsluní Hořovice pro rok 2016
8) Žádost o poskytnutí finančních prostředků pro ZO ČSOP Rokycany na rok 2016
9) Žádost o vyjádření k udělení licence 
10) Smlouva o pronájmu reklamní plochy 
11) Žádosti o udělení výjimek ze zákazu vjezdu a stání na území CHKO Brdy 
12) Oznámení o zahájení prvoinstančního řízení o povolení výjimky ze zákazu používat 

biocidy v I. a II. zóně CHKO Brdy
13) Zhotovení podkladové vrstvy včetně osazení obrubníků přístupové komunikace k 

multifunkčnímu sportovišti na parc.č. 207/16 v k.ú. Podluhy
14) Propojení chodníků na obecních pozemcích parc.č. 207/14  a 207/16 v k.ú. Podluhy
15) Rekonstrukce v budově MŠ Podluhy, č.p. 89
16) Obnovení křížků v katastru obce Podluhy
17) Žádost o podporu strategie MAS Brdy
18) Přezkoumání dotace na akci „Projekt postupné revitalizace obecní zeleně v Podluhách 

– etapa I. a“ 
19) Přezkoumání hospodaření obce Podluhy za rok 2015
20) Odvoz nebezpečného a objemového odpadu z obce Podluhy
21) Různé
22) Diskuze
23) Návrh na usnesení, závěr

1/ Zahájení
Zasedání zahájil a řídil starosta pan Huml, který přivítal přítomné. Starosta prohlásil, že 
zasedání bylo řádně svoláno a vyhlášeno. Konstatoval přítomnost 7 členů ZO, tj. 100% a 
prohlásil zasedání za usnášení schopné. Starosta předložil ke schválení výše uvedený 
program, který byl jednomyslně schválen. Starosta obce sdělil, že zápis z předešlého zasedání 
ZO z 2.2.2016 byl zvolenými ověřovateli ověřen a založen k nahlédnutí na OÚ v kanceláři 
starosty. Proti těmto zápisů nebyly vzneseny žádné námitky.

2/ Volba zapisovatele zápisu
ZO zvolilo jednomyslně zapisovatelem zápisu Josefa Humla



3/Volba ověřovatelů zápisu
ZO zvolilo jednomyslně ověřovateli zápisu Grunta Tomáše a ing. Krausovou Ivanu

4/ Kontrola zápisu z jednání z 2.2.2016
 Obecně závazná vyhláška č. 1/2016 o místním poplatku za provoz systému 

shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 
odpadů s platností od 1.1.2016 byla vyvěšena na úřední desce OÚ

 Pověření členové kontrolní komise zastupitelstva obce Podluhy vykonali 
veřejnosprávní kontrolou v příspěvkové organizaci MŠ Podluhy dne 3.2.2016 

 Dražební jednání č.j. 124EX 9474/13-177 bylo vyvěšeno na úřední desce OÚ 

5/ Rozpočtové opatření 1/2016
ZO schválilo jednomyslně úpravu rozpočtu předloženou předsedou finančního výboru – 
rozpočtové opatření č. 1/2016 (viz příloha zápisu)

6/ Výběr dodavatele zakázky „Nová čekárna - Podluhy“    
ZO schválilo jednomyslně výběr dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu mimo režim 
zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů na akci „Nová 
čekárna – Podluhy“. Na základě základního kritéria pro přidělení zakázky – nejnižší 
nabídková cena bez DPH, resp. nejnižší nabídková cena včetně DPH byla vybrána ze třech 
došlých nabídek firma TRUHLÁŘSTVÍ – Miloslav Stelšovský, Podluhy č.p. 80, IČO: 
45141461, která akci „Nová čekárna – Podluhy“zhotoví za částku 168.301,- Kč. Tato cena je 
stanovena jako nejvýše přípustná a v ceně je i demontáž staré čekárny

7/ Žádost o poskytnutí finanční podpory na provoz sociálních služeb provozovaných 
Domovem Na Výsluní Hořovice pro rok 2016       
ZO schválilo jednomyslně na základě žádosti finanční podporu na provoz sociálních služeb 
provozovaných Domovem Na Výsluní Hořovice pro rok 2016 ve výši 4.000,- Kč. Částka 
bude poskytnuta obcí Podluhy ve formě finančního daru. ZO nepožaduje doložení vyúčtování 
poskytnutého daru

8/ Žádost o poskytnutí finančních prostředků pro ZO ČSOP Rokycany na rok 2016           
ZO schválilo jednomyslně na základě žádosti o poskytnutí finančních prostředků pro ZO 
ČSOP Rokycany na rok 2016  finanční podporu ve výši 1.000,- Kč. Částka bude poskytnuta 
obcí Podluhy ve formě dotace z rozpočtu obce.  
 
9/ Žádost o vyjádření k udělení licence   
ZO nemá námitek proti žádosti firmy PROBO BUS, a.s., IČ: 281 70 954, č.j. 
013070/2016/KUSK  na udělení licence na provozování vnitrostátní osobní linkové dopravy 
formou zvláštní linkové dopravy pro linku 210984 Žebrák, Kappa – Žebrák, Valeo – Příbram

10/Smlouva o pronájmu reklamní plochy
ZO schválilo jednomyslně smlouvu o pronájmu reklamní plochy pro umístění reklamy 
nájemce firmy Bonita Group Service s.r.o. za cenu 104.000,- Kč a zároveň pověřilo starostu 
obce podpisem smlouvy. Reklama bude umístěna na plotu obecního pozemku parc.č. 207/14 
v k.ú. Podluhy. 
 



11/Žádosti o udělení výjimek ze zákazu vjezdu a stání na území CHKO Brdy     
ZO nemá námitek ke sdělením AOPK a Ministerstva životního prostředí o zahájení správního 
řízení č.j. SR/0074/SC/2016-3, 262/500/16, 281/500/16, 355/500/16, 361/500/16 a 
459/500/16, které se týkají povolení výjimky ze zákazu vjíždět motorovými vozidly do území 
v části CHKO Brdy

12/Oznámení o zahájení prvoinstančního řízení o povolení výjimky ze zákazu používat 
biocidy v I. a II. zóně CHKO Brdy
ZO nemá námitek ke sdělením Ministerstva životního prostředí o zahájení správního řízení 
č.j. 363/500/16, které se týká povolení výjimky ze zákazu používat biocidy v I. A II. zóně 
CHKO Brdy

13/Zhotovení podkladové vrstvy včetně osazení obrubníků přístupové komunikace k 
multifunkčnímu sportovišti na parc.č. 207/16 v k.ú. Podluhy   
ZO rozhodlo jednomyslně o zhotovení podkladové vrstvy přístupové komunikace k 
multifunkčnímu sportovišti na obecním pozemku parc.č. 207/16 v k.ú. Podluhy včetně 
osazení obrubníků a dále rozhodlo o úpravě prostranství před garáží hospodářské budovy 
parc.č.st. 291 na části pozemku parc.č. 207/15 vše v k.ú. Podluhy. Uvedené prostranství bude 
osazeno obrubníky a zámkovou dlažbou. Obec Podluhy je výhradní uživatel výše uvedené 
garáže budovy parc.č.st. 291 včetně uvedené části pozemku parc.č. 207/15. Tyto části 
nemovitostí jsou využívány k obsluze a údržbě multifunkčního sportoviště a dětského hřiště, 
které jsou součástí obecního pozemku parc.č. 207/14 v k.ú. Podluhy. Práce na zhotovení 
podkladové vrstvy přístupové komunikace k multifunkčnímu sportovišti na obecním pozemku
parc.č. 207/16 v k.ú. Podluhy včetně osazení obrubníků a na úpravě prostranství před garáží 
hospodářské budovy parc.č.st. 291 na části pozemku parc.č. 207/15 vše v k.ú. Podluhy 
provede bez výběrového řízení z termínových důvodů a na základě kladných zkušeností s 
pracemi na minulých projektech pro obec Podluhy firma pana Pavla Štěpničky, IČ: 43123694 
za cenu dle nabídky do limitu 145.792,90 Kč včetně DPH v termínu do 10.4.2016 

14/Propojení chodníků na obecních pozemcích parc.č. 207/14  a 207/16 v k.ú. Podluhy    
ZO rozhodlo jednomyslně o realizaci propojení chodníků mezi obecními pozemky parc.č. 
207/14  a 207/16 v k.ú. Podluhy z důvodu bezpečnějšího přístupu návštěvníků sportovně 
rekreačního areálu obce Podluhy na pozemku parc.č. 207/14 v k.ú. Podluhy. Práce na 
propojení chodníků na obecních pozemcích parc.č. 207/14  a 207/16 v k.ú. Podluhy provede 
bez výběrového řízení z termínových důvodů a na základě kladných zkušeností s pracemi na 
minulých projektech pro obec Podluhy firma pana Pavla Štěpničky, IČ: 43123694 za cenu dle
nabídky do limitu 32.524,80 Kč včetně DPH v termínu do 20.3.2016

15/Rekonstrukce v budově MŠ Podluhy, č.p. 89
ZO rozhodlo jednomyslně o provedení rekonstrukce jídelny budovy MŠ Podluhy, č.p. 89 a o 
vybudování kabinetu a skladu v prostorách sklepa téže budovy v termínu od 1.7.2016. ZO 
zároveň pověřilo starostu obce zorganizováním výběrových řízení na tyto akce

16/Obnovení křížků v katastru obce Podluhy
ZO rozhodlo jednomyslně o obnově křížků v katastru obce Podluhy a pověřilo starostu obce 
organizací přípravných prací

17/Žádost o odporu strategie MAS Brdy          
ZO bere na vědomí podání žádosti o odporu Strategie komunitně vedeného místního rozvoje 
(SCLLD) pro roky 2014 – 2020



18/Přezkoumání dotace na akci „Projekt postupné revitalizace obecní zeleně v Podluhách – 
etapa I. a“    
Starosta obce seznámil ZO s termínem přezkoumání dotace na akci „Projekt postupné 
revitalizace obecní zeleně v Podluhách – etapa I. A“. Přezkoumání proběhne 6.4.2016   

19/Přezkoumání hospodaření obce Podluhy za rok 2015
Starosta obce seznámil ZO s termínem přezkoumání hospodaření obce Podluhy za rok 2015 
zástupci Středočeského kraje. Přezkoumání proběhne 12.4.2016

20/Odvoz nebezpečného a objemového odpadu z obce Podluhy
Starosta obce seznámil ZO s termínem odvozu nebezpečného a objemového odpadu z obce 
Podluhy. Odvoz proběhne v sobotu 16.4.2016 od 9.00 hodin
 
21/Různé 
Starosta obce seznámil ZO s pracemi, které byly provedeny pracovníky obce v měsíci únoru 
2016: 

 úklid katastru obce a veřejného prostranství
 úklid sněhu v intravilánu obce 
 vytěžení napadených stromů v obecních lesích  
 vyřezávání větví podél místních obecních komunikací
 výroba laviček a stolu k dětskému hřišti



Na zasedání zastupitelstva obce byl předložen návrh na usnesení viz příloha zápisu.
Návrh byl jednomyslně schválen

Součástí tohoto zápisu jsou přílohy:

1) Prezenční listina
2) Usnesení č. 3/2016 
3) Rozpočtové opatření 1/2016       
4) Podklady pro výběr dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu mimo režim zákona 

č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů na akci „Nová 
čekárna – Podluhy“                      

5) Žádost o poskytnutí finanční podpory na provoz sociálních služeb provozovaných 
Domovem Na Výsluní Hořovice pro rok 2016        

6) Žádost o poskytnutí finančních prostředků pro ZO ČSOP Rokycany na rok 2016          
7) Žádost o vyjádření k udělení licence  
8) Smlouva o pronájmu reklamní plochy pro umístění reklamy 
9) Žádosti o udělení výjimek ze zákazu vjezdu a stání na území CHKO Brdy    
10) Oznámení o zahájení prvoinstančního řízení o povolení výjimky ze zákazu používat 

biocidy v I. a II. zóně CHKO Brdy 
11) Nabídka na zhotovení podkladové vrstvy včetně osazení obrubníků přístupové 

komunikace k multifunkčnímu sportovišti na parc.č. 207/16 v k.ú. Podluhy   
12) Nabídka na propojení chodníků na obecních pozemcích parc.č. 207/14  a 207/16 v k.ú.

Podluhy 
13) Žádost o odporu Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) pro roky 

2014 – 2020  

Podluhy: 16.3.2016

Zapisovatel: J. Huml Ověřovatelé:  Grunt T., ing. Krausová I.                
                                                                                           

Starosta: Místostarosta:



Usnesení č. 3/2016 z     veřejného zasedání ZO Podluhy, konaného dne  1.3.2016

1) ZO schvaluje jednomyslně program dnešního zasedání ZO
2) ZO zvolilo jednomyslně zapisovatelem zápisu Josefa Humla
3) ZO zvolilo jednomyslně za ověřovatele jednání:  Grunt T., ing. Krausová I.    
4) ZO schválilo jednomyslně úpravu rozpočtu předloženou předsedou finančního výboru 

– rozpočtové opatření č. 1/2016 (viz příloha zápisu)
5) ZO schválilo jednomyslně výběr dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu mimo 

režim zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů na 
akci „Nová čekárna – Podluhy“. Na základě základního kritéria pro přidělení zakázky 
– nejnižší nabídková cena bez DPH, resp. nejnižší nabídková cena včetně DPH byla 
vybrána ze třech došlých nabídek firma TRUHLÁŘSTVÍ – Miloslav Stelšovský, 
Podluhy č.p. 80, IČO: 45141461, která akci „Nová čekárna – Podluhy“zhotoví za 
částku 168.301,- Kč. Tato cena je stanovena jako nejvýše přípustná a v ceně je i 
demontáž staré čekárny

6) ZO schválilo jednomyslně na základě žádosti finanční podporu na provoz sociálních 
služeb provozovaných Domovem Na Výsluní Hořovice pro rok 2016 ve výši 4.000,- 
Kč. Částka bude poskytnuta obcí Podluhy ve formě finančního daru. ZO nepožaduje 
doložení vyúčtování poskytnutého daru

7) ZO schválilo jednomyslně na základě žádosti o poskytnutí finančních prostředků pro 
ZO ČSOP Rokycany na rok 2016  finanční podporu ve výši 1.000,- Kč. Částka bude 
poskytnuta obcí Podluhy ve formě dotace z rozpočtu obce.  

8) ZO nemá námitek proti žádosti firmy PROBO BUS, a.s., IČ: 281 70 954, č.j. 
013070/2016/KUSK  na udělení licence na provozování vnitrostátní osobní linkové 
dopravy formou zvláštní linkové dopravy pro linku 210984 Žebrák, Kappa – Žebrák, 
Valeo – Příbram

9) ZO schválilo jednomyslně smlouvu o pronájmu reklamní plochy pro umístění reklamy
nájemce firmy Bonita Group Service s.r.o. za cenu 104.000,- Kč a zároveň pověřilo 
starostu obce podpisem smlouvy. Reklama bude umístěna na plotu obecního pozemku 
parc.č. 207/14 v k.ú. Podluhy.  

10) ZO nemá námitek ke sdělením AOPK a Ministerstva životního prostředí o zahájení 
správního řízení č.j. SR/0074/SC/2016-3, 262/500/16, 281/500/16, 355/500/16, 
361/500/16 a 459/500/16, které se týkají povolení výjimky ze zákazu vjíždět 
motorovými vozidly do území v části CHKO Brdy

11) ZO nemá námitek ke sdělením Ministerstva životního prostředí o zahájení správního 
řízení č.j. 363/500/16, které se týká povolení výjimky ze zákazu používat biocidy v I. 
A II. zóně CHKO Brdy

12) ZO rozhodlo jednomyslně o realizaci propojení chodníků mezi obecními pozemky 
parc.č. 207/14  a 207/16 v k.ú. Podluhy z důvodu bezpečnějšího přístupu návštěvníků 
sportovně rekreačního areálu obce Podluhy na pozemku parc.č. 207/14 v k.ú. Podluhy.
Práce na propojení chodníků na obecních pozemcích parc.č. 207/14  a 207/16 v k.ú. 
Podluhy provede bez výběrového řízení z termínových důvodů a na základě kladných 
zkušeností s pracemi na minulých projektech pro obec Podluhy firma pana Pavla 
Štěpničky, IČ: 43123694 za cenu dle nabídky do limitu 32.524,80 Kč včetně DPH v 
termínu do 20.3.2016



13) ZO rozhodlo jednomyslně o zhotovení podkladové vrstvy přístupové komunikace k 
multifunkčnímu sportovišti na obecním pozemku parc.č. 207/16 v k.ú. Podluhy včetně
osazení obrubníků a dále rozhodlo o úpravě prostranství před garáží hospodářské 
budovy parc.č.st. 291 na části pozemku parc.č. 207/15 vše v k.ú. Podluhy. Uvedené 
prostranství bude osazeno obrubníky a zámkovou dlažbou. Obec Podluhy je výhradní 
uživatel výše uvedené garáže budovy parc.č.st. 291 včetně uvedené části pozemku 
parc.č. 207/15. Tyto části nemovitostí jsou využívány k obsluze a údržbě 
multifunkčního sportoviště a dětského hřiště, které jsou součástí obecního pozemku 
parc.č. 207/14 v k.ú. Podluhy. Práce na zhotovení podkladové vrstvy přístupové 
komunikace k multifunkčnímu sportovišti na obecním pozemku parc.č. 207/16 v k.ú. 
Podluhy včetně osazení obrubníků a na úpravě prostranství před garáží hospodářské 
budovy parc.č.st. 291 na části pozemku parc.č. 207/15 vše v k.ú. Podluhy provede bez 
výběrového řízení z termínových důvodů a na základě kladných zkušeností s pracemi 
na minulých projektech pro obec Podluhy firma pana Pavla Štěpničky, IČ: 43123694 
za cenu dle nabídky do limitu 145.792,90 Kč včetně DPH v termínu do 10.4.2016  

14) ZO rozhodlo jednomyslně o provedení rekonstrukce jídelny budovy MŠ Podluhy, č.p. 
89 a o vybudování kabinetu a skladu v prostorách sklepa téže budovy v termínu od 
1.7.2016. ZO zároveň pověřilo starostu obce zorganizováním výběrových řízení na 
tyto akce

15) ZO rozhodlo jednomyslně o obnově křížků v katastru obce Podluhy a pověřilo starostu
obce organizací přípravných prací

16) ZO bere na vědomí podání žádosti o odporu Strategie komunitně vedeného místního 
rozvoje (SCLLD) pro roky 2014 – 2020

            

             starosta: místostarosta:


