
   Zápis č. 6/2016 z veřejného zasedání ZO Podluhy konaného dne 7.6.2016 
od 19.00 hod.

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

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

Zapisovatel: Josef Huml          Ověřovatelé: Ing. Krausová Ivana, 
                                                                                                     Grunt Tomáš
                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                       
Program jednání:

1) Zahájení
2) Volba zapisovatele zápisu
3) Volba ověřovatelů zápisu
4) Kontrola zápisu č. 5/2016
5) Rozpočtové opatření č. 4/2016
6) Celoroční hospodaření obce Podluhy a závěrečný účet obce včetně zprávy auditora za 

rok 2015
7) Účetní uzávěrka příspěvkové organizace Mateřská škola Podluhy za rok 2015              
8) Výběr dodavatele na akci „Rekonstrukce místní komunikace na parc.č. 254/4, 254/14, 

254/21, 254/22, 255/1 a 775/1 v k.ú. Podluhy“                       
9) Přijetí dotace z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu rozvoje obcí a 

měst pro rok 2016
10) Nabídka na vypracování dokumentace pro stavební povolení na stavbu „Chodník 

podél hlavní komunikace v obci Podluhy 2. etapa“
11) Nabídka firmy Tignum s.r.o. na sanaci stropních konstrukčních prvků objektu Podluhy

č.p. 26  
12) Záměr prodeje části obecního pozemku parc.č. 775/1 v k.ú Podluhy o výměře 33 m2 
13) Záměr prodeje části obecního pozemku parc.č. 775/1 v k.ú Podluhy o výměře 90 m2  
14) Zpráva MěÚ Hořovice o uplatňování územního plánu obce Podluhy
15) Žádost TJ Sparta Podluhy, spolek o přidělení mimořádné dotace na rok 2016
16) Nákup mobilního kontejneru pro potřeby obce Podluhy
17) Výběr dodavatele na rekonstrukci elektroinstalace a osvětlení jídelny v budově 

Podluhy č.p. 89 – Mateřská škola Podluhy
18) Výběr dodavatele na zednické práce při rekonstrukci omítek zdí jídelny v budově 

Podluhy č.p. 89 – Mateřská škola Podluhy
19) Výběr dodavatele na zhotovení stropních podhledů zdí jídelny v budově Podluhy č.p. 

89 – Mateřská škola Podluhy
20) Výběr dodavatele na na zednické práce při rekonstrukci sklepních prostor v budově 

Podluhy č.p. 89 – Mateřská škola Podluhy 
21) Výběr dodavatele na rekonstrukci elektroinstalace a osvětlení sklepních prostor v 

budově Podluhy č.p. 89 – Mateřská škola Podluhy
22) Kontrola BOZP v příspěvkové organizaci Mateřská škola Podluhy
23) Osazení laviček do okolí obce Podluhy
24) Žádost příspěvkové organizace Mateřská škola Podluhy o povolení spolupráce s 

firmou Profi Škola ČR
25) Dopis firmy Lesy České republiky, s.p. ze dne 19.5.2016
26) Nabídka firmy Ornamento s.r.o. na heraldické služby



27) Rozhodnutí Ministerstva životního prostředí o udělení výjimky pro použití biocidů na 
území CHKO Brdy

28) Rozhodnutí Ministerstva životního prostředí o udělení výjimky ze zákazu rozšiřovat 
geograficky nepůvodní druhy rostlin na území CHKO Brdy

29) Rozhodnutí Ministerstva životního prostředí o udělení výjimky ze zákazu vjíždět a 
setrvávat vozidly na území CHKO Brdy 

30) Usnesení Ministerstva životního prostředí o zastavení řízení vedeného na základě 
žádosti firmy ČEZ Distribuční služby

31) Vyrozumění Ministerstva životního prostředí k účastníkům řízení o spojení řízení se 
ZO ČSOP Rokycany

32) Vyrozumění Ministerstva životního prostředí k řízení o žádosti pana Stanislava 
Špačka

33) Sdělení AOPK o možnosti vyjádřit se k podkladům rozhodnutí
34) Akce „Dětské odpoledne v Podluhách“  
35) Různé
36) Diskuze
37) 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 3.5.2016 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  Ing. Krausovou Ivanu a  Grunta Tomáše
                                                                                                     
4/ Kontrola zápisu z jednání z 3.5.2016

 Výzva k podání nabídky na provedení stavby „Rekonstrukce místní komunikace na 
parc.č. 254/4, 254/14, 254/21, 254/22, 255/1 a 775/1 v k.ú. Podluhy“ byla odeslána 
třem uchazečům      

 Komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek pro stavbu „Rekonstrukce místní 
komunikace na parc.č. 254/4, 254/14, 254/21, 254/22, 255/1 a 775/1 v k.ú. Podluhy“ 
zasedala dne 26.5.2015 

 Zhotovení asfaltových vrstev na obecní komunikaci parc.č. 207/16 a části pozemku 
207/13 v k.ú. Podluhy vedoucích k multifunkčnímu hřišti v obci Podluhy bylo 
provedeno 2.6.2016

 Zhotovení asfaltových vrstev na části obecní komunikace parc.č. 795 a 156/6 v k.ú. 
Podluhy vedoucí k ČOV obce Podluhy bylo provedeno 2.6.2016                



5/ Rozpočtové opatření 4/2016
ZO schválilo jednomyslně úpravu rozpočtu předloženou předsedou finančního výboru – 
rozpočtové opatření č. 4/2016 (viz příloha zápisu)

6/ Celoroční hospodaření obce Podluhy a závěrečný účet obce včetně zprávy auditora za rok 
2015
ZO schválilo jednomyslně celoroční hospodaření obce Podluhy a závěrečný účet obce 
Podluhy bez výhrad společně se zprávou auditora o výsledku hospodaření za rok 2015

7/ Účetní uzávěrka příspěvkové organizace Mateřská škola Podluhy za rok 2015         
ZO schválilo jednomyslně účetní uzávěrku příspěvkové organizace Mateřská škola Podluhy 
za rok 2015

8/Výběr dodavatele na akci „Rekonstrukce místní komunikace na parc.č. 254/4, 254/14, 
254/21, 254/22, 255/1 a 775/1 v k.ú. Podluhy“                                                     
ZO akceptuje jednomyslně rozhodnutí výběrové komise pro zakázku malého rozsahu na akci 
„Rekonstrukce místní komunikace na parc.č. 254/4, 254/14, 254/21, 254/22, 255/1 a 775/1 v 
k.ú. Podluhy“, která vybrala nabídku s nejnižší nabídkovou cenou 488.971,81 Kč včetně DPH
- firmu Pavel Štěpnička, Podluhy 226, 268 01 Hořovice a pověřilo starostu obce k uzavření     
smlouvy o dílo

9/ Přijetí dotace z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu rozvoje obcí a měst 
pro rok 2016           
ZO rozhodlo jednomyslně o přijetí dotace z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského 
Fondu rozvoje obcí a měst pro rok 2016 – ev.č.: FRO/POV/027050/2016 -  název akce 
„Rekonstrukce místních komunikací v obci Podluhy“ - výše dotace 448.513,- Kč včetně 
závazku spolufinancování obce a pověřilo starostu obce k uzavření smlouvy o poskytnutí 
dotace
 
10/ Nabídka na vypracování dokumentace pro stavební povolení na stavbu „Chodník podél 
hlavní komunikace v obci Podluhy 2. etapa“    
ZO rozhodlo jednomyslně o přijetí nabídky firmy Spektra spol. s r.o. na vypracování 
dokumentace pro stavební povolení na stavbu „Chodník podél hlavní komunikace v obci 
Podluhy 2. etapa“ a pověřila starostu obce podpisem smlouvy. Firma Spektra spol.s r.o. 
vypracuje potřebnou dokumentaci, dle nabídky za cenu 86.000,- Kč bez DPH      

11/Nabídka firmy Tignum s.r.o. na sanaci stropních konstrukčních prvků objektu Podluhy č.p.
26    
ZO rozhodlo jednomyslně o přijetí nabídky firmy Tignum s.r.o. na sanaci stropních 
konstrukčních prvků objektu Podluhy č.p. 26. Firmy Tignum s.r.o. provede uvedené práce za 
cenu 42.193,- Kč bez DPH    

12/Záměr prodeje části obecního pozemku parc.č. 775/1 v k.ú Podluhy o výměře 33 m2        
ZO schválilo jednomyslně vyhlášení záměru prodeje části obecního pozemku parc.č. 775/1 
(dále jen parc.č. 775/37) v k.ú. Podluhy o výměře 33 m2. 
Uvedený pozemek je historicky oplocen a slouží jako vjezd k nemovitostem č.p.16 a č.p. 219



13/Záměr prodeje části obecního pozemku parc.č. 775/1 v k.ú Podluhy o výměře 90 m2        
ZO schválilo jednomyslně vyhlášení záměru prodeje části obecního pozemku parc.č. 775/1 
(dále jen parc.č. 775/35 a 775/36) v k.ú. Podluhy o výměře 90 m2. Uvedený pozemek je 
historicky oplocen a slouží zahrada nemovitosti č.p. 209

14/Zpráva MěÚ Hořovice o uplatňování územního plánu obce Podluhy
ZO schválilo jednomyslně „Zprávu o uplatňování územního plánu obce Podluhy“ na základě 
dopisu č.j. MUHO/11174/2016 ze dne 24.5.2016. Zpráva bude založena do dokumentace 
platného územního plánu obce Podluhy

15/Žádost TJ Sparta Podluhy, spolek o přidělení mimořádné dotace na rok 2016
ZO rozhodlo jednomyslně o přidělení mimořádné dotace ve výši 102.000,- Kč pro TJ Sparta 
Podluhy, spolek z rozpočtu obce Podluhy na rok 2016 za účelem dokončení investičních 
akcích, které jsou popsány v žádosti a pověřilo starostu obce podpisem veřejnoprávní 
smlouvy se žadatelem

16/Nákup mobilního kontejneru pro potřeby obce Podluhy
ZO rozhodlo jednomyslně o nákupu mobilního kontejneru pro potřeby obce Podluhy za cenu 
do 50.000,- Kč bez DPH. Kontejner bude sloužit k odvozu biologického odpadu

17/Výběr dodavatele na rekonstrukci elektroinstalace a osvětlení jídelny v budově Podluhy 
č.p. 89 – Mateřská škola 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 
„Rekonstrukce elektroinstalace a osvětlení jídelny v budově Podluhy č.p. 89 – Mateřská škola
Podluhy“. Na základě nejnižší nabídkové ceny byla vybrána za dvou došlých nabídek firma 
Josef Vaníček ml., Elektroinstalace, IČ: 45134561, která jmenovanou akci zhotoví za částku 
32.408,- Kč včetně DPH. Starosta obce po dokončení prací zajistí protokol o předání díla

18/Výběr dodavatele na zednické práce při rekonstrukci omítek zdí jídelny v budově Podluhy 
č.p. 89 – Mateřská škola 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 
„Zednické práce při rekonstrukci omítek zdí jídelny v budově Podluhy č.p. 89 – Mateřská 
škola Podluhy“. Na základě nejnižší nabídkové ceny byla vybrána za dvou došlých nabídek 
firma Zdeněk Šebek, zednické práce, IČ: 76223884, která jmenovanou akci zhotoví za částku 
30.873,- Kč včetně DPH. Starosta obce po dokončení prací zajistí protokol o předání díla

19/Výběr dodavatele na zhotovení stropních podhledů zdí jídelny v budově Podluhy č.p. 89 – 
Mateřská škola 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 
„Zhotovení stropních podhledů zdí jídelny v budově Podluhy č.p. 89 – Mateřská škola 
Podluhy“. Na základě nejnižší nabídkové ceny byla vybrána za dvou došlých nabídek firma 
Luboš Potužník, montáž suchých staveb, IČ: 47557770, která jmenovanou akci zhotoví za 
částku 13.702,- Kč včetně DPH. Starosta obce po dokončení prací zajistí protokol o předání 
díla



20/Výběr dodavatele na na zednické práce při rekonstrukci sklepních prostor v budově 
Podluhy č.p. 89 – Mateřská škola 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 
„Zednické práce při rekonstrukci sklepních prostor v budově Podluhy č.p. 89 – Mateřská 
škola Podluhy“. Na základě nejnižší nabídkové ceny byla vybrána za dvou došlých nabídek 
firma Zdeněk Šebek, zednické práce, IČ: 76223884, která jmenovanou akci zhotoví za částku 
79.255,- Kč včetně DPH. Starosta obce po dokončení prací zajistí protokol o předání díla

21/Výběr dodavatele na rekonstrukci elektroinstalace a osvětlení sklepních prostor v budově 
Podluhy č.p. 89 – Mateřská škola 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 
„Rekonstrukce elektroinstalace a osvětlení sklepních prostor v budově Podluhy č.p. 89 – 
Mateřská škola Podluhy“. Na základě nejnižší nabídkové ceny byla vybrána za dvou došlých 
nabídek firma Josef Vaníček ml., Elektroinstalace, IČ: 45134561, která jmenovanou akci 
zhotoví za částku 64.715,- Kč včetně DPH. Starosta obce po dokončení prací zajistí protokol 
o předání díla

22/Kontrola BOZP v příspěvkové organizaci Mateřská škola Podluhy
ZO bere na vědomí protokol ze dne 2.5.2016 o kontrole BOZP v příspěvkové organizaci 
Mateřská škola Podluhy, IČ: 71007954 předložený ředitelkou Bc. Ilonou Pavlisovou, s tím, že
s termínem kontroly nebyl seznámen člen ZO pan Tomáš Grunt

23/Osazení laviček do okolí obce Podluhy
ZO projednalo návrh turistů z okolí naší obce na osazení laviček v extravilánu obce Podluhy. 
Starosta obce zjistí cenu za jednotlivé druhy laviček a předloží je ZO do 30.7.2016

24/Žádost příspěvkové organizace Mateřská škola Podluhy o povolení spolupráce s firmou 
Profi Škola ČR
ZO odsouhlasilo jednomyslně spolupráci příspěvkové organizace Mateřská škola Podluhy s 
firmou Profi Škola ČR

25/Dopis firmy Lesy České republiky, s.p. ze dne 19.5.2016
ZO bere na vědomí dopis firmy Lesy ČR upozorňující na vzrůstající se výskyt škodlivých 
organizmů na obecním pozemku určeném k plnění funkcí lesa (PUPFL) parc.č. 343/25 v k.ú. 
Podluhy. Na uvedeném pozemku proběhne likvidace napadených stromů v termínu do 
30.6.2016  

26/Nabídka firmy Ornamento s.r.o. na heraldické služby
ZO bere na vědomí nabídku firmy Ornamento s.r.o. na heraldické služby a pověřuje starostu 
obce k zahájení jednání o vytvoření grafického návrhu obecního znaku

27/Rozhodnutí Ministerstva životního prostředí o udělení výjimky pro použití biocidů na 
území CHKO Brdy
ZO bere na vědomí rozhodnutí Ministerstva životního prostředí o udělení výjimky pro použití 
biocidů na území CHKO Brdy č.j.: 244/500/16, 6922/ENV/16



28/Rozhodnutí Ministerstva životního prostředí o udělení výjimky ze zákazu rozšiřovat 
geograficky nepůvodní druhy rostlin na území CHKO Brdy
ZO bere na vědomí rozhodnutí Ministerstva životního prostředí o udělení výjimky ze zákazu 
rozšiřovat geograficky nepůvodní druhy rostlin na území CHKO Brdy č.j.: 156/500/16, 
4106/ENV/16

29/Rozhodnutí Ministerstva životního prostředí o udělení výjimky ze zákazu vjíždět a 
setrvávat vozidly na území CHKO Brdy 
ZO bere na vědomí rozhodnutí Ministerstva životního prostředí o udělení výjimky ze zákazu 
vjíždět a setrvávat vozidly na území CHKO Brdy č.j.: 247/500/16, 6927/ENV/16 a č.j.: 
1398/500/16, 37062/ENV/16

30/Usnesení Ministerstva životního prostředí o zastavení řízení vedeného na základě žádosti 
firmy ČEZ Distribuční služby
ZO bere na vědomí usnesení Ministerstva životního prostředí o zastavení řízení vedeného na 
základě žádosti firmy ČEZ Distribuční služby č.j.: 1364/500/16, 36349/ENV/16

31/Vyrozumění Ministerstva životního prostředí k účastníkům řízení o spojení řízení se ZO 
ČSOP Rokycany
 ZO bere na vědomí vyrozumění Ministerstva životního prostředí k účastníkům řízení o 
spojení řízení se ZO ČSOP Rokycany č.j.:  1414/500/16, 377720/ENV/16 a č.j.: 1312/500/16,
34957/ENV/16

32/Vyrozumění Ministerstva životního prostředí k řízení o žádosti pana Stanislava Švačka
ZO bere na vědomí o vyrozumění Ministerstva životního prostředí k řízení o žádosti pana 
Stanislava Švačka č.j.: 1385/500/16, 36860/ENV/16 a č.j.: 1176/500/16, 31348/ENV/16

33/Sdělení AOPK o možnosti vyjádřit se k podkladům rozhodnutí
ZO bere na vědomí sdělení AOPK o možnosti vyjádřit se k podkladům rozhodnutí č.j.: 
SR/0568/SC/2016-6

34/Akce „Dětské odpoledne v Podluhách“ 
Starosta obce seznámil ZO se zabezpečením akce „Dětské odpoledne v Podluhách“, která se 
koná v termínu 25.6.2016

35/Různé 
Starosta obce seznámil ZO s pracemi, které byly provedeny pracovníky obce v měsíci červnu 
2016: 

 úklid katastru obce a veřejného prostranství
 vytěžení napadených stromů v obecních lesích  
 příprava akce „Pálení čarodějnic“
 parkové úpravy u dětského hřiště na parc.č. 207/14 v k.ú. Podluhy
 sekání trávy v katastru obce

 



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. 6/2016 
3) Rozpočtové opatření 4/2016       
4) Závěrečný účet obce Podluhy za rok 2015
5) Rozhodnutí komise o výběru dodavatele pro akci „Rekonstrukce místní komunikace 

na parc.č. 254/4, 254/14, 254/21, 254/22, 255/1 a 775/1 v k.ú. Podluhy“                        
6) Oznámení o rozhodnutí Zastupitelstva Středočeského kraje o poskytnutí dotace z 

rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu rozvoje obcí a měst pro rok 
2016           

7)  Nabídka na vypracování dokumentace pro stavební povolení na stavbu „Chodník 
podél hlavní komunikace v obci Podluhy 2. etapa“   

8) Nabídka firmy Tignum s.r.o. na sanaci stropních konstrukčních prvků objektu Podluhy
č.p. 26    

9) Záměr prodeje části obecního pozemku parc.č. 775/1 v k.ú Podluhy o výměře 33 m2 
10) Záměr prodeje části obecního pozemku parc.č. 775/1 v k.ú Podluhy o výměře 90 m2 
11) Žádost TJ Sparta Podluhy, spolek o přidělení mimořádné dotace na rok 2016    
12) Nabídky pro výběr dodavatele na rekonstrukci elektroinstalace a osvětlení jídelny v 

budově Podluhy č.p. 89 – Mateřská škola Podluhy
13) Nabídky pro výběr dodavatele na zednické práce při rekonstrukci omítek zdí jídelny v 

budově Podluhy č.p. 89 – Mateřská škola Podluhy   
14) Nabídky na výběr dodavatele na zhotovení stropních podhledů zdí jídelny v budově 

Podluhy č.p. 89 – Mateřská škola Podluhy
15) Nabídky pro výběr dodavatele na na zednické práce při rekonstrukci sklepních prostor 

v budově Podluhy č.p. 89 – Mateřská škola Podluhy
16) Nabídky pro výběr dodavatele na rekonstrukci elektroinstalace a osvětlení sklepních 

prostor v budově Podluhy č.p. 89 – Mateřská škola Podluhy
17) Protokol o kontrole BOZP v příspěvkové organizaci Mateřská škola Podluhy
18) Žádost příspěvkové organizace Mateřská škola Podluhy o povolení spolupráce s 

firmou Profi Škola ČR
19) Dopis firmy Lesy České republiky, s.p. ze dne 19.5.2016
20) Nabídka firmy Ornamento s.r.o. na heraldické služby
21) Rozhodnutí Ministerstva životního prostředí o udělení výjimky pro použití biocidů na 

území CHKO Brdy č.j.: 244/500/16, 6922/ENV/16
22) Rozhodnutí Ministerstva životního prostředí o udělení výjimky ze zákazu rozšiřovat 

geograficky nepůvodní druhy rostlin na území CHKO Brdy č.j.: 156/500/16, 
4106/ENV/16

23) Rozhodnutí Ministerstva životního prostředí o udělení výjimky ze zákazu vjíždět a 
setrvávat vozidly na území CHKO Brdy č.j.: 247/500/16, 6927/ENV/16 a č.j.: 
1398/500/16, 37062/ENV/16

24) Usnesení Ministerstva životního prostředí o zastavení řízení vedeného na základě 
žádosti firmy ČEZ Distribuční služby č.j.: 1364/500/16, 36349/ENV/16

25) Vyrozumění Ministerstva životního prostředí k účastníkům řízení o spojení řízení se 
ZO ČSOP Rokycany č.j.:  1414/500/16, 377720/ENV/16 a č.j.: 1312/500/16, 
34957/ENV/16



26) Vyrozumění Ministerstva životního prostředí k řízení o žádosti pana Stanislava 
Švačka č.j.: 1385/500/16, 36860/ENV/16 a č.j.: 1176/500/16, 31348/ENV/16

27) Sdělení AOPK o možnosti vyjádřit se k podkladům rozhodnutí č.j.: SR/0568/SC/2016-
6

  

Podluhy: 20.6.2016

Zapisovatel: J. Huml Ověřovatelé:  Ing. Krausová Ivana,  Grunt Tomáš
                                                                                                                                                       
                                                                                           

Starosta: Místostarosta:



Usnesení č. 6/2016 z     veřejného zasedání ZO Podluhy, konaného dne  7.6.2016

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

– rozpočtové opatření č. 4/2016 (viz příloha zápisu)
5) ZO schválilo jednomyslně celoroční hospodaření obce Podluhy a závěrečný účet obce 

Podluhy bez výhrad společně se zprávou auditora o výsledku hospodaření za rok 2015
6) ZO schválilo jednomyslně účetní uzávěrku příspěvkové organizace Mateřská škola 

Podluhy za rok 2015
7) ZO akceptuje jednomyslně rozhodnutí výběrové komise pro zakázku malého rozsahu 

na akci „Rekonstrukce místní komunikace na parc.č. 254/4, 254/14, 254/21, 254/22, 
255/1 a 775/1 v k.ú. Podluhy“, která vybrala nabídku s nejnižší nabídkovou cenou 
488.971,81 Kč včetně DPH - firmu Pavel Štěpnička, Podluhy 226, 268 01 Hořovice a 
pověřilo starostu obce k uzavření smlouvy o dílo

8) ZO rozhodlo jednomyslně o přijetí dotace z rozpočtu Středočeského kraje ze 
Středočeského Fondu rozvoje obcí a měst pro rok 2015 – ev.č.: 
FRO/POV/027050/2016 -  název akce „Rekonstrukce místních komunikací v obci 
Podluhy“ - výše dotace 448.513,- Kč včetně závazku spolufinancování obce a pověřilo
starostu obce k uzavření smlouvy o poskytnutí dotace              

9) ZO rozhodlo jednomyslně o přijetí nabídky firmy Spektra spol. s r.o. na vypracování 
dokumentace pro stavební povolení na stavbu „Chodník podél hlavní komunikace v 
obci Podluhy 2. etapa“ a pověřila starostu obce podpisem smlouvy. Firma Spektra 
spol.s r.o. vypracuje potřebnou dokumentaci, dle nabídky za cenu 86.000,- Kč bez 
DPH    

10) ZO rozhodlo jednomyslně o přijetí nabídky firmy Tignum s.r.o. na sanaci stropních 
konstrukčních prvků objektu Podluhy č.p. 26. Firmy Tignum s.r.o. provede uvedené 
práce za cenu 42.193,- Kč bez DPH    

11) ZO schválilo jednomyslně vyhlášení záměru prodeje části obecního pozemku parc.č. 
775/1 (dále jen parc.č. 775/37) v k.ú. Podluhy o výměře 33 m2. Uvedený pozemek je 
historicky oplocen a slouží jako vjezd k nemovitostem č.p.16 a č.p. 219

12) ZO schválilo jednomyslně vyhlášení záměru prodeje části obecního pozemku parc.č. 
775/1 (dále jen parc.č. 775/35 a 775/36) v k.ú. Podluhy o výměře 90 m2. Uvedený 
pozemek je historicky oplocen a slouží zahrada nemovitosti č.p. 209

13) ZO schválilo jednomyslně „Zprávu o uplatňování územního plánu obce Podluhy“ na 
základě dopisu č.j. MUHO/11174/2016 ze dne 24.5.2016. Zpráva bude založena do 
dokumentace platného územního plánu obce Podluhy 

14) ZO rozhodlo jednomyslně o přidělení mimořádné dotace ve výši 102.000,- Kč pro TJ 
Sparta Podluhy, spolek z rozpočtu obce Podluhy na rok 2016 za účelem dokončení 
investičních akcích, které jsou popsány v žádosti a pověřilo starostu obce podpisem 
veřejnoprávní smlouvy se žadatelem



15) ZO rozhodlo jednomyslně o nákupu mobilního kontejneru pro potřeby obce Podluhy 
za cenu do 50.000,- Kč bez DPH. Kontejner bude sloužit k odvozu biologického 
odpadu

16) 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 „Rekonstrukce elektroinstalace a osvětlení jídelny v budově Podluhy č.p. 89 – 
Mateřská škola Podluhy“. Na základě nejnižší nabídkové ceny byla vybrána za dvou 
došlých nabídek firma Josef Vaníček ml., Elektroinstalace, IČ: 45134561, která 
jmenovanou akci zhotoví za částku 32.408,- Kč včetně DPH. Starosta obce po 
dokončení prací zajistí protokol o předání díla

17) 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 „Zednické práce při rekonstrukci omítek zdí jídelny v budově Podluhy č.p. 89 – 
Mateřská škola Podluhy“. Na základě nejnižší nabídkové ceny byla vybrána za dvou 
došlých nabídek firma Zdeněk Šebek, zednické práce, IČ: 76223884, která 
jmenovanou akci zhotoví za částku 30.873,- Kč včetně DPH. Starosta obce po 
dokončení prací zajistí protokol o předání díla

18) 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 „Zhotovení stropních podhledů zdí jídelny v budově Podluhy č.p. 89 – Mateřská 
škola Podluhy“. Na základě nejnižší nabídkové ceny byla vybrána za dvou došlých 
nabídek firma Luboš Potužník, montáž suchých staveb, IČ: 47557770, která 
jmenovanou akci zhotoví za částku 13.702,- Kč včetně DPH. Starosta obce po 
dokončení prací zajistí protokol o předání díla

19) 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 „Zednické práce při rekonstrukci sklepních prostor v budově Podluhy č.p. 89 – 
Mateřská škola Podluhy“. Na základě nejnižší nabídkové ceny byla vybrána za dvou 
došlých nabídek firma Zdeněk Šebek, zednické práce, IČ: 76223884, která 
jmenovanou akci zhotoví za částku 79.255,- Kč včetně DPH. Starosta obce po 
dokončení prací zajistí protokol o předání díla

20) 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 „Rekonstrukce elektroinstalace a osvětlení sklepních prostor v budově Podluhy 
č.p. 89 – Mateřská škola Podluhy“. Na základě nejnižší nabídkové ceny byla vybrána 
za dvou došlých nabídek firma Josef Vaníček ml., Elektroinstalace, IČ: 45134561, 
která jmenovanou akci zhotoví za částku 64.715,- Kč včetně DPH. Starosta obce po 
dokončení prací zajistí protokol o předání díla

21) ZO bere na vědomí protokol ze dne 2.5.2016 o kontrole BOZP v příspěvkové 
organizaci Mateřská škola Podluhy, IČ: 71007954 předložený ředitelkou Bc. Ilonou 
Pavlisovou, s tím, že s termínem kontroly nebyl seznámen člen ZO pan Tomáš Grunt

22) ZO odsouhlasilo jednomyslně spolupráci příspěvkové organizace Mateřská škola 
Podluhy s firmou Profi Škola ČR

23) ZO bere na vědomí dopis firmy Lesy ČR upozorňující na vzrůstající se výskyt 
škodlivých organizmů na obecním pozemku určeném k plnění funkcí lesa (PUPFL) 
parc.č. 343/25 v k.ú. Podluhy. Na uvedeném pozemku proběhne likvidace napadených
stromů v termínu do 30.6.2016  

24) ZO bere na vědomí nabídku firmy Ornamento s.r.o. na heraldické služby a pověřuje 
starostu obce k zahájení jednání o vytvoření grafického návrhu obecního znaku



25) ZO bere na vědomí rozhodnutí Ministerstva životního prostředí o udělení výjimky pro 
použití biocidů na území CHKO Brdy č.j.: 244/500/16, 6922/ENV/16

26) ZO bere na vědomí rozhodnutí Ministerstva životního prostředí o udělení výjimky ze 
zákazu rozšiřovat geograficky nepůvodní druhy rostlin na území CHKO Brdy č.j.: 
156/500/16, 4106/ENV/16

27) ZO bere na vědomí rozhodnutí Ministerstva životního prostředí o udělení výjimky ze 
zákazu vjíždět a setrvávat vozidly na území CHKO Brdy č.j.: 247/500/16, 
6927/ENV/16 a č.j.: 1398/500/16, 37062/ENV/16

28) ZO bere na vědomí usnesení Ministerstva životního prostředí o zastavení řízení 
vedeného na základě žádosti firmy ČEZ Distribuční služby č.j.: 1364/500/16, 
36349/ENV/16

29) ZO bere na vědomí vyrozumění Ministerstva životního prostředí k účastníkům řízení o
spojení řízení se ZO ČSOP Rokycany č.j.:  1414/500/16, 377720/ENV/16 a č.j.: 
1312/500/16, 34957/ENV/16

30) ZO bere na vědomí o vyrozumění Ministerstva životního prostředí k řízení o žádosti 
pana Stanislava Švačka č.j.: 1385/500/16, 36860/ENV/16 a č.j.: 1176/500/16, 
31348/ENV/16

31) ZO bere na vědomí sdělení AOPK o možnosti vyjádřit se k podkladům rozhodnutí č.j.:
SR/0568/SC/2016-6

   

             starosta: místostarosta:


