
   Zápis č. 7/2016 z veřejného zasedání ZO Podluhy konaného dne 4.7.2016 
od 19.00 hod.

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

Omluveni: Ing. Krausová I.            Neomluveni:  ---------------
      

Zapisovatel: Josef Huml          Ověřovatelé: Ing. Stelšovský Ladislav, 
                                                                                                     Fryš Karel
                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                       
Program jednání:

1) Zahájení
2) Volba zapisovatele zápisu
3) Volba ověřovatelů zápisu
4) Kontrola zápisu č. 6/2016
5) Rozpočtové opatření č. 5/2016
6) Prodej části obecního pozemku parc.č. 775/1 v k.ú. Podluhy o rozměru 33 m2
7) Prodej části obecního pozemku parc.č. 775/1 v k.ú. Podluhy o rozměru 90 m2              
8) Informace SFDI o poskytnutí finančních prostředků na realizaci akce „Chodník podél 

hlavní komunikace v obci Podluhy – I. etapa“
9) Výzva k podání nabídky na provedení stavby „Chodník podél hlavní komunikace v 

obci Podluhy – I. etapa“
10) Stanovení komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek pro stavbu „Chodník 

podél hlavní komunikace v obci Podluhy – I. etapa“
11) Veřejná vyhláška MěÚ Hořovice  
12) Oznámení MěÚ Hořovice o zahájení územního řízení ve věci „ Revitalizace lesoparku

Dražovka“
13) Nabídka Knihovny Jana Drdy Příbram na přechod obecní knihovny na nový knihovní 

systém
14) Zpráva KÚ Středočeského kraje č.j.: 078947/2016/KUSK
15) Dopis Ministerstva vnitra č.j.: MV-87603-1/OSR-2016
16) Žádost FÚ pro Středočeský kraj
17) Žádost o povolení vybudování odstavné plochy na pozemku parc.č. 512/21 v k.ú. 

Podluhy
18) Dopis Středočeského kraje č.j.: 087551/2016/KUSK
19) Žádost o zproštění od poplatku za odvoz komunálního odpadu za rok 2016
20) Rozhodnutí Ministerstva životního prostředí o udělení výjimky ze zákazu vjíždět a 

setrvávat vozidly na území CHKO Brdy  
21) Oznámení Ministerstva životního prostředí o zahájení řízení ve věci povolení výjimky 

ze zákazu vjíždět a setrvávat vozidly na území CHKO Brdy  
22) Usnesení Ministerstva životního prostředí o zastavení řízení vedeného na základě 

žádosti firmy Vojenské lesy a statky ČR
23) Rozhodnutí Ministerstva životního prostředí o povolení výjimky ze zákazu škodlivě 

zasahovat do přirozeného vývoje zvláště chráněných živočichů
24) Oznámení AOPK o zahájení řízení ve věci udělení  výjimky ze zákazu vjíždět a 

setrvávat vozidly na území CHKO Brdy  
25) Rozhodnutí AOPK o povolení výjimky ze zákazu vjíždět a setrvávat vozidly na území 

CHKO Brdy  



26) Oznámení AOPK o zastavení části řízení vedeného na základě žádosti firmy ČEZ 
Distribuční služby

27) Různé
28) Diskuze
29) 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 6 členů ZO, tj. 85,7% 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 7.6.2016 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. Stelšovského Ladislava a  Fryše Karla            
                                                                                                     
4/ Kontrola zápisu z jednání ze 7.6.2016

 Starosta obce podepsal smlouvu o dílo s vítězem výběrového řízení 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“      

 Firma Tignum s.r.o. provedla dohodnutou sanaci střešních krovů v obecním domě č.p. 
26 

 Záměry prodeje částí obecních pozemků parc.č. 775/1 (775/37, 775/35 a 775/36) byly 
řádně vyvěšeny na úřední desce OÚ

 Veřejnoprávní smlouva o přidělení mimořádné dotace pro TJ Sparta Podluhy byla 
podepsána starostou obce

 Likvidace napadených stromů na pozemku parc.č. 343/25 v k.ú. Podluhy proběhla v 
termínu do 30.6.2016

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

6/ Prodej části obecního pozemku parc.č. 775/1 v k.ú. Podluhy o rozměru 33 m2
ZO schválilo jednomyslně prodej části obecního pozemku parc.č. 775/1 (775/37) v k.ú. 
Podluhy o rozměru 33 m2 za cenu 50,- Kč/m2 panu Františku Fryšovi, bytem Ohrazenice č.p. 
48 

7/ Prodej části obecního pozemku parc.č. 775/1 v k.ú. Podluhy o rozměru 90 m2              
ZO schválilo jednomyslně prodej části obecního pozemku parc.č. 775/1 (775/35 a 775/36) v 
k.ú. Podluhy o rozměru 90 m2 za cenu 50,- Kč/m2 panu Janu Nohejlovi, bytem Podluhy č.p. 
209 



8/ Informace SFDI o poskytnutí finančních prostředků na realizaci akce „Chodník podél 
hlavní komunikace v obci Podluhy – I. etapa“                                                     
ZO akceptuje jednomyslně informaci SFDI (Státní fond dopravní infrastruktury) o schválení 
finančních prostředků pro obec Podluhy na akci „Chodník podél hlavní komunikace v obci 
Podluhy – I. etapa“ a pověřilo starostu obce přípravou podkladů nezbytných pro uzavření 
Smlouvy o poskytování finančních prostředků z rozpočtu SFDI

9/ Výzva k podání nabídky na provedení stavby „Chodník podél hlavní komunikace v obci 
Podluhy – I. etapa“           
ZO rozhodlo jednomyslně o vydání výzvy k podání nabídky, dle přiloženého vzoru, na 
provedení stavby „Chodník podél hlavní komunikace v obci Podluhy – I. etapa“ včetně všech 
potřebných příloh a pověřuje starostu obce jejím podpisem a oslovením nejméně třech 
uchazečů o provedení stavby        
 
10/ Stanovení komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek pro stavbu „Chodník podél 
hlavní komunikace v obci Podluhy – I. etapa“    
ZO rozhodlo jednomyslně o ustanovení komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek pro 
stavbu „Chodník podél hlavní komunikace v obci Podluhy – I. Etapa“ ve složení: ing. 
Ladislav Stelšovský, Josef Huml, Jan Vlček, Tomáš Grunt a Karel Fryš, náhradník Milan 
Skřivan. Administraci provede Bc. Michal Hasman MPA   

11/Veřejná vyhláška MěÚ Hořovice      
ZO bere na vědomí veřejnou vyhlášku MěÚ Hořovice čj.: MUHO/13164/2016 o dočasném 
omezení užívání pitné vody z vodovodu pro veřejnou potřebu. Vyhláška byla vyvěšena na 
úřední desce OÚ 

12/Oznámení MěÚ Hořovice o zahájení územního řízení ve věci „ Revitalizace lesoparku 
Dražovka“        
ZO bere na vědomí Územní souhlas a Oznámení o zahájení územního řízení MěÚ Hořovice 
čj.: MUHO/12164/2016 a MUHO/13704/2016 ve věci „Revitalizace lesoparku Dražovka“

13/Nabídka Knihovny Jana Drdy Příbram na přechod obecní knihovny na nový knihovní 
systém        
ZO rozhodlo jednomyslně o využití nabídky Knihovny Jana Drdy Příbram na přechod obecní 
knihovny na nový knihovní systém Calvius REKS za cenu 5.000,- Kč bez DPH   

14/Zpráva KÚ Středočeského kraje č.j.: 078947/2016/KUSK
ZO bere na vědomí zprávu KÚ Středočeského kraje č.j.: 078947/2016/KUSK o omezení 
svéprávnosti z pohledu volebního práva, dle stanoviska Ministerstva vnitra

15/Dopis Ministerstva vnitra č.j.: MV-87603-1/OSR-2016
ZO bere na vědomí dopis Ministerstva vnitra č.j.: MV-87603-1/OSR-2016, který se týká 
problematiky financování veřejného opatrovnictví

16/Žádost FÚ pro Středočeský kraj
ZO bere na vědomí žádost Finančního úřadu pro Středočeský kraj o spolupráci ve věci 
spolupráce při právě probíhající informační kampani k Elektronické evidenci tržeb. Informace
bude vyvěšena na vývěsní tabuli OÚ



17/Žádost o povolení vybudování odstavné plochy na pozemku parc.č. 512/21 v k.ú. Podluhy
ZO souhlasí jednomyslně na základě žádosti Bc. Michala Hasmana, MPA s vybudováním 
odstavné plochy na obecním pozemku parc.č. 512/21 v k.ú. Podluhy v rozsahu, dle 
přiloženého plánku, konkrétně v zeleném pásu před domem č.p. 125. Práce budou provedeny 
na náklady žadatele 

18/Dopis Středočeského kraje č.j.: 087551/2016/KUSK
ZO bere na vědomí dopis Středočeského kraje č.j.: 087551/2016/KUSK o problematice 
zákazu podomního a pochůzkového prodeje na území obce

19/Žádost o zproštění od poplatku za odvoz komunálního odpadu za rok 2016
ZO rozhodlo jednomyslně na základě předložené žádosti o osvobození od poplatku za 
likvidaci komunálního odpadu za neobydlené a neužívané objekty a nepřítomné obyvatele za 
rok 2016 pro žadatele pana Jiřího Šimonovského – objekt č.p. 24

20/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.: 242/500/16, 6894/ENV/16, č.j.: 
153/500/16, 4101/ENV/16, č.j.: 746/500/16, 20159/ENV/16 a č.j.: 1372/500/16, 
36389/ENV/16

21/Oznámení Ministerstva životního prostředí o zahájení řízení ve věci povolení výjimky ze 
zákazu vjíždět a setrvávat vozidly na území CHKO Brdy  
ZO bere na vědomí oznámení Ministerstva životního prostředí o zahájení řízení ve věci 
povolení výjimky ze zákazu vjíždět a setrvávat vozidly na území CHKO Brdy č.j.: 
1994/500/16, 45806/ENV/16 

22/Usnesení Ministerstva životního prostředí o zastavení řízení vedeného na základě žádosti 
firmy Vojenské lesy a statky ČR
ZO bere na vědomí usnesení Ministerstva životního prostředí o zastavení řízení vedeného na 
základě žádosti firmy Vojenské lesy a statky ČR č.j.: 243/500/16, 6916/ENV/16

23/Rozhodnutí Ministerstva životního prostředí o povolení výjimky ze zákazu škodlivě 
zasahovat do přirozeného vývoje zvláště chráněných živočichů
ZO bere na vědomí rozhodnutí Ministerstva životního prostředí o povolení výjimky ze zákazu
škodlivě zasahovat do přirozeného vývoje zvláště chráněných živočichů č.j.: 1129/500/16, 
30158/ENV/16

24/Oznámení AOPK o zahájení řízení ve věci udělení  výjimky ze zákazu vjíždět a setrvávat 
vozidly na území CHKO Brdy  
ZO bere na vědomí oznámení AOPK o zahájení řízení ve věci udělení  výjimky ze zákazu 
vjíždět a setrvávat vozidly na území CHKO Brdy č.j.: SR/0567/SC/2016-6 

25/Rozhodnutí AOPK o povolení výjimky ze zákazu vjíždět a setrvávat vozidly na území 
CHKO Brdy
ZO bere na vědomí rozhodnutí AOPK o povolení výjimky ze zákazu vjíždět a setrvávat 
vozidly na území CHKO Brdy č.j.: SR/0074/SC/2016-7



26/Oznámení AOPK o zastavení části řízení vedeného na základě žádosti firmy ČEZ 
Distribuční služby
ZO bere na vědomí oznámení AOPK o zastavení části řízení vedeného na základě žádosti 
firmy ČEZ Distribuční služby č.j.: SR/0074/SC/2016-6

27/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 na obecním pozemku parc.č. 343/25 v 

k.ú. Podluhy 
 příprava akce „Dětské odpoledne v Podluhách“
 sekání trávy v katastru obce
 oprava M25

 



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. 7/2016 
3) Rozpočtové opatření 5/2016       
4) Informace SFDI o poskytnutí finančních prostředků na realizaci akce „Chodník podél 

hlavní komunikace v obci Podluhy – I. etapa“                                                     
5) Výzva k podání nabídky na provedení stavby „Chodník podél hlavní komunikace v 

obci Podluhy – I. etapa“                                                    
6) Veřejná vyhláška MěÚ Hořovice čj.: MUHO/13164/2016            
7) Oznámení MěÚ Hořovice o zahájení územního řízení ve věci „ Revitalizace lesoparku

Dražovka“           
8) Nabídka Knihovny Jana Drdy Příbram na přechod obecní knihovny na nový knihovní 

systém            
9) Zpráva KÚ Středočeského kraje č.j.: 078947/2016/KUSK 
10) Dopis Ministerstva vnitra č.j.: MV-87603-1/OSR-2016 
11) Žádost FÚ pro Středočeský kraj    
12) Žádost o povolení vybudování odstavné plochy na pozemku parc.č. 512/21 v k.ú. 

Podluhy
13) Dopis Středočeského kraje č.j.: 087551/2016/KUSK   
14) Žádost o zproštění od poplatku za odvoz komunálního odpadu za rok 2016
15) Rozhodnutí Ministerstva životního prostředí o udělení výjimky ze zákazu vjíždět a 

setrvávat vozidly na území CHKO Brdy   
16) Oznámení Ministerstva životního prostředí o zahájení řízení ve věci povolení výjimky 

ze zákazu vjíždět a setrvávat vozidly na území CHKO Brdy 
17) Usnesení Ministerstva životního prostředí o zastavení řízení vedeného na základě 

žádosti firmy Vojenské lesy a statky ČR
18) Rozhodnutí Ministerstva životního prostředí o povolení výjimky ze zákazu škodlivě 

zasahovat do přirozeného vývoje zvláště chráněných živočichů
19) Oznámení AOPK o zahájení řízení ve věci udělení  výjimky ze zákazu vjíždět a 

setrvávat vozidly na území CHKO Brdy  
20) Rozhodnutí AOPK o povolení výjimky ze zákazu vjíždět a setrvávat vozidly na území 

CHKO Brdy
21) Oznámení AOPK o zastavení části řízení vedeného na základě žádosti firmy ČEZ 

Distribuční služby

Podluhy: 20.6.2016

Zapisovatel: J. Huml Ověřovatelé:Ing. Stelšovský Ladislav, 
                                                                                                     Fryš Karel                                 
                                                                                           

                                                                                                                                                       
                                                                                           
Starosta: Místostarosta:



Usnesení č. 7/2016 z     veřejného zasedání ZO Podluhy, konaného dne  4.7.2016

1) ZO schvaluje jednomyslně program dnešního zasedání ZO
2) ZO zvolilo jednomyslně zapisovatelem zápisu Josefa Humla
3) ZO zvolilo jednomyslně za ověřovatele jednání: Ing. Stelšovský Ladislav, Fryš Karel  
4) ZO schválilo jednomyslně úpravu rozpočtu předloženou předsedou finančního výboru 

– rozpočtové opatření č. 5/2016 (viz příloha zápisu)
5) ZO schválilo jednomyslně prodej části obecního pozemku parc.č. 775/1 (775/37) v 

k.ú. Podluhy o rozměru 33 m2 za cenu 50,- Kč/m2 panu Františku Fryšovi, bytem 
Ohrazenice č.p. 48 

6) ZO schválilo jednomyslně prodej části obecního pozemku parc.č. 775/1 (775/35 a 
775/36) v k.ú. Podluhy o rozměru 90 m2 za cenu 50,- Kč/m2 panu Janu Nohejlovi, 
bytem Podluhy č.p. 209 

7) ZO akceptuje jednomyslně informaci SFDI (Státní fond dopravní infrastruktury) o 
schválení finančních prostředků pro obec Podluhy na akci „Chodník podél hlavní 
komunikace v obci Podluhy – I. etapa“ a pověřilo starostu obce přípravou podkladů 
nezbytných pro uzavření Smlouvy o poskytování finančních prostředků z rozpočtu 
SFDI

8) ZO rozhodlo jednomyslně o vydání výzvy k podání nabídky, dle přiloženého vzoru, na
provedení stavby „Chodník podél hlavní komunikace v obci Podluhy – I. etapa“ 
včetně všech potřebných příloh a pověřuje starostu obce jejím podpisem a oslovením 
nejméně třech uchazečů o provedení stavby        

9) ZO rozhodlo jednomyslně o ustanovení komise pro otevírání obálek a hodnocení 
nabídek pro stavbu „Chodník podél hlavní komunikace v obci Podluhy – I. Etapa“ ve 
složení: ing. Ladislav Stelšovský, Josef Huml, Jan Vlček, Tomáš Grunt a Karel Fryš, 
náhradník Milan Skřivan. Administraci provede Bc. Michal Hasman MPA   

10) ZO bere na vědomí veřejnou vyhlášku MěÚ Hořovice čj.: MUHO/13164/2016 o 
dočasném omezení užívání pitné vody z vodovodu pro veřejnou potřebu. Vyhláška 
byla vyvěšena na úřední desce OÚ     

11) ZO bere na vědomí Územní souhlas a Oznámení o zahájení územního řízení MěÚ 
Hořovice čj.: MUHO/12164/2016 a MUHO/13704/2016 ve věci „Revitalizace 
lesoparku Dražovka“

12) ZO rozhodlo jednomyslně o využití nabídky Knihovny Jana Drdy Příbram na přechod 
obecní knihovny na nový knihovní systém Calvius REKS za cenu 5.000,- Kč bez DPH

13) ZO bere na vědomí zprávu KÚ Středočeského kraje č.j.: 078947/2016/KUSK o 
omezení svéprávnosti z pohledu volebního práva, dle stanoviska Ministerstva vnitra

14) ZO bere na vědomí dopis Ministerstva vnitra č.j.: MV-87603-1/OSR-2016, který se 
týká problematiky financování veřejného opatrovnictví

15) ZO bere na vědomí žádost Finančního úřadu pro Středočeský kraj o spolupráci ve věci
spolupráce při právě probíhající informační kampani k Elektronické evidenci tržeb. 
Informace bude vyvěšena na vývěsní tabuli OÚ

16) ZO souhlasí jednomyslně na základě žádosti Bc. Michala Hasmana, MPA s 
vybudováním odstavné plochy na obecním pozemku parc.č. 512/21 v k.ú. Podluhy v 
rozsahu, dle přiloženého plánku, konkrétně v zeleném pásu před domem č.p. 125. 
Práce budou provedeny na náklady žadatele 

17) ZO bere na vědomí dopis Středočeského kraje č.j.: 087551/2016/KUSK o 
problematice zákazu podomního a pochůzkového prodeje na území obce



18) ZO rozhodlo jednomyslně na základě předložené žádosti o osvobození od poplatku za 
likvidaci komunálního odpadu za neobydlené a neužívané objekty a nepřítomné 
obyvatele za rok 2016 pro žadatele pana Jiřího Šimonovského – objekt č.p. 24

19) ZO bere na vědomí rozhodnutí Ministerstva životního prostředí o udělení výjimky ze 
zákazu vjíždět a setrvávat vozidly na území CHKO Brdy č.j.: 242/500/16, 
6894/ENV/16, č.j.: 153/500/16, 4101/ENV/16, č.j.: 746/500/16, 20159/ENV/16 a č.j.: 
1372/500/16, 36389/ENV/16

20) ZO bere na vědomí oznámení Ministerstva životního prostředí o zahájení řízení ve 
věci povolení výjimky ze zákazu vjíždět a setrvávat vozidly na území CHKO Brdy 
č.j.: 1994/500/16, 45806/ENV/16 

21) ZO bere na vědomí usnesení Ministerstva životního prostředí o zastavení řízení 
vedeného na základě žádosti firmy Vojenské lesy a statky ČR č.j.: 243/500/16, 
6916/ENV/16Z

22) ZO bere na vědomí rozhodnutí Ministerstva životního prostředí o povolení výjimky ze
zákazu škodlivě zasahovat do přirozeného vývoje zvláště chráněných živočichů č.j.: 
1129/500/16, 30158/ENV/16

23) ZO bere na vědomí oznámení AOPK o zahájení řízení ve věci udělení  výjimky ze 
zákazu vjíždět a setrvávat vozidly na území CHKO Brdy č.j.: SR/0567/SC/2016-6 

24) ZO bere na vědomí rozhodnutí AOPK o povolení výjimky ze zákazu vjíždět a 
setrvávat vozidly na území CHKO Brdy č.j.: SR/0074/SC/2016-7

25) ZO bere na vědomí oznámení AOPK o zastavení části řízení vedeného na základě 
žádosti firmy ČEZ Distribuční služby č.j.: SR/0074/SC/2016-6

   

             starosta: místostarosta:


