
   Zápis č. 4/2016 z veřejného zasedání ZO Podluhy konaného dne 5.4.2016 
od 19.00 hod.

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

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

Zapisovatel: Josef Huml          Ověřovatelé: ing. Stelšovský L.
                                                                                                     Havlice J.                                  
                                                                                                                                                       
Program jednání:

1) Zahájení
2) Volba zapisovatele zápisu
3) Volba ověřovatelů zápisu
4) Kontrola zápisů č. 3/2016
5) Rozpočtové opatření 2/2016
6) Stanovení poplatku za stočné pro období od 1.4.2016                                                     
7) Administrace dotace k akci „Projekt postupné revitalizace zeleně v Podluhách – etapa 

I.b“
8) Technický dozor na akci „Projekt postupné revitalizace zeleně v Podluhách – etapa 

I.b“
9) Hospodářský výsledek příspěvkové organizace Mateřská škola Podluhy 
10) Územní plán obce Podluhy 
11) Určení spolupracovníka MěÚ Hořovice v souvislosti s vypracováním nového 

územního plánu obce Podluhy 
12) Rozhodnutí Ministerstva životního prostředí o povolení výjimky ze zákazu vjezdu  

motorových vozidel na území CHKO Brdy
13) Řízení Ministerstva životního prostředí o povolení výjimky ze zákazu vjezdu  

motorových vozidel na území CHKO Brdy
14) Řízení Ministerstva životního prostředí o povolení výjimky ze zákazu používat 

biocidy v I. a II. zóně CHKO Brdy
15) Řízení o povolení výjimky ze zákazu záměrného rozšiřování geograficky nepůvodních

druhů rostlin v CHKO Brdy
16) Informace k internetovému připojení firmy Internethome, s.r.o. pro obec Podluhy
17) Informace Krajského úřadu Středočeského kraje k vymezení volebních okrsků v 

RÚIAN 
18) Žádost o vyvěšení dražební vyhlášky na úřední desce
19) Pozemkové úpravy v extravilánu katastru obce Podluhy
20) Zajištění akce „Pálení čarodějnic“  
21) Informace o podaných žádostech na přidělení dotace pro obec Podluhy
22) Různé
23) Diskuze
24) 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 1.3.2016 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 Havliceho Jana

4/ Kontrola zápisu z jednání z 1.3.2016
 Smlouva o pronájmu reklamní plochy pro umístění reklamy byla starostou podepsána 
 Obnovení křížků v katastru obce Podluhy bude realizováno nejdéle do konce měsíce 

května 2016 
 Práce na propojení chodníků na obecních pozemcích parc.č. 207/14  a 207/16 v k.ú. 

Podluhy byly ukončeny 18.3.2016

5/ Rozpočtové opatření 2/2016
ZO schválilo jednomyslně úpravu rozpočtu předloženou předsedou finančního výboru – 
rozpočtové opatření č. 2/2016 (viz příloha zápisu)

6/ Stanovení poplatku za stočné pro období od 1.4.2016    
ZO schválilo jednomyslně na základě vynaložených nákladů na provoz kanalizačního vedení 
a ČOV Podluhy v roce 2015 výši stočného pro rok 2016. Stočné na rok 2016 se stanovuje na 
částku 29,- Kč/m3

7/ Administrace dotace k akci „Projekt postupné revitalizace zeleně v Podluhách – etapa I.b“  
ZO schválilo jednomyslně na základě nabídky provedení veškerých činnosti spojených s 
administrací dotace k akci „Projekt postupné revitalizace zeleně v Podluhách – etapa I.b“  
firmou Living in green, s.r.o za cenu 45.980,- Kč včetně DPH a pověřilo starostu obce 
podpisem objednávky prací. Objednávka včetně rozsahu jednotlivých prací je přílohou tohoto 
zápisu 

8/ Technický dozor na akci „Projekt postupné revitalizace zeleně v Podluhách – etapa I.b“      
ZO schválilo jednomyslně na základě nabídky provádění technického dozoru  na akci 
„Projekt postupné revitalizace zeleně v Podluhách – etapa I.b“ firmou Living in green, s.r.o. 
za cenu 35.090,- Kč včetně DPH a pověřilo starostu podpisem objednávky výše uvedených 
služeb. Objednávka včetně rozsahu jednotlivých služeb je přílohou tohoto zápisu  
 
9/ Hospodářský výsledek příspěvkové organizace Mateřská škola Podluhy   
ZO schvaluje jednomyslně na základě žádosti ředitelky Bc. Pavlisové hospodářský výsledek 
příspěvkové organizace Mateřská škola Podluhy k 31.12.2015 – ztrátu ve výši 54.392,94 Kč a
dále odsouhlasuje její pokrytí nerozděleným ziskem – KZ k 1.1.2015 – ú. 432 0300 – 
výsledek hospodaření předchozích účetních období ve výši 98.992,20 Kč



10/Územní plán obce Podluhy 
ZO schválilo jednomyslně na základě zprávy o uplatňování územního plánu ing. Valečkové z 
MěÚ Hořovice vypracování nového územního plánu pro obec Podluhy a pověřilo starostu 
obce zahájením přípravných prací

11/Určení spolupracovníka MěÚ Hořovice v souvislosti s vypracováním nového územního 
plánu obce Podluhy      
ZO stanovuje jednomyslně Josefa Humla – starostu obce jako spolupracovníka MěÚ 
Hořovice a ostatních institucí při tvorbě nového územního plánu obce Podluhy

12/ Rozhodnutí Ministerstva životního prostředí o povolení výjimky ze zákazu vjezdu  
motorových vozidel na území CHKO Brdy
ZO bere na vědomí rozhodnutí Ministerstva životního prostředí o povolení vjezdu 
motorových vozidel do území CHKO Brdy č.j. 407/500/16, 11200/ENV/16 ze dne 22.3.2016

13/Řízení Ministerstva životního prostředí o povolení výjimky ze zákazu vjezdu  motorových 
vozidel na území CHKO Brdy
ZO bere na vědomí sdělení AOPK a Ministerstva životního prostředí o průběhu správního 
řízení č.j. SR/0074/SC/2016-5, 638/500/16, 731/500/16 , které se týkají povolení výjimky ze 
zákazu vjíždět motorovými vozidly do území v části CHKO Brdy

14/Řízení Ministerstva životního prostředí o povolení výjimky ze zákazu používat biocidy v I.
a II. zóně CHKO Brdy
ZO bere na vědomí sdělení Ministerstva životního prostředí o průběhu správního řízení č.j. 
635/500/16, které se týká povolení výjimky ze zákazu používat biocidy v I. A II. zóně CHKO 
Brdy

15/Řízení o povolení výjimky ze zákazu záměrného rozšiřování geograficky nepůvodních 
druhů rostlin v CHKO Brdy   
ZO bere na vědomí sdělení Ministerstva životního prostředí o průběhu správního řízení č.j. 
634/500/16, které se týká povolení výjimky ze zákazu záměrného rozšiřování geograficky 
nepůvodních druhů rostlin v CHKO Brdy    

16/Informace k internetovému připojení firmy Internethome, s.r.o. pro obec Podluhy    
ZO bere na vědomí informaci společnosti Internethome, s.r.o. o ukončení poskytování svých 
služeb v obci Podluhy ke 30.4.2016

17/Informace Krajského úřadu Středočeského kraje k vymezení volebních okrsků v RÚIAN 
ZO bere na vědomí informaci Krajského úřadu Středočeského kraje k vymezení volebních 
okrsků v RÚIAN č.j. 035692/2016/KUSK ze dne 2.3.2016

18/Žádost o vyvěšení dražební vyhlášky na úřední desce
ZO bere na vědomí vyvěšení Usnesení – dražební vyhlášky č.j. 121 EX 5639/11-67 na 
základě žádosti ze dne 7.3.2016

19/Pozemkové úpravy v extravilánu katastru obce Podluhy          
ZO odsouhlasilo jednomyslně na základě informace Státního pozemkového úřadu , pobočka 
Beroun a na základě pracovní schůzky, která se konala na OÚ v Podluhách zahájení 
komplexních pozemkových úprav v katastru obce Podluhy. Vyhláška o zahájení komplexních
pozemkových úprav v katastru obce Podluhy bude vyvěšena na úřední desce obce Podluhy



20/Zajištění akce „Pálení čarodějnic“    
Starosta obce seznámil ZO se zajištěním akce „Pálení čarodějnic“, která se koná dne 
30.4.2016 ve sportovním areálu TJ Sparta Podluhy   

21/Informace o podaných žádostech na přidělení dotace pro obec Podluhy
Starosta obce seznámil ZO s informacemi o podaných žádostech na přidělení dotace pro obec 
Podluhy na akce, které se mají realizovat v roce 2016 a 2017
 
22/Různé 
Starosta obce seznámil ZO s pracemi, které byly provedeny pracovníky obce v měsíci březnu 
2016: 

 úklid katastru obce a veřejného prostranství
 vyřezávání větví podél místních obecních komunikací 
 vytěžení napadených stromů v obecních lesích  
 přeložení přívodního kabelu VO
 parkové úpravy u dětského hřiště na parc.č. 207/14 v k.ú. Podluhy

 



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. 4/2016 
3) Rozpočtové opatření 2/2016       
4) Náklady na provoz kanalizačního vedení a ČOV Podluhy v roce 2015 
5) Objednávka administrace dotace k akci „Projekt postupné revitalizace zeleně v 

Podluhách – etapa I.b“ 
6) Objednávka technického dozoru na akci „Projekt postupné revitalizace zeleně v 

Podluhách – etapa I.b“ 
7) Žádost o schválení hospodářského výsledku příspěvkové organizace Mateřská škola 

Podluhy                                  
8) Rozhodnutí Ministerstva životního prostředí o povolení vjezdu motorových vozidel do

území CHKO Brdy č.j. 407/500/16, 11200/ENV/16 ze dne 22.3.2016  
9) Sdělení AOPK a Ministerstva životního prostředí o průběhu správního řízení č.j. 

SR/0074/SC/2016-5, 638/500/16, 731/500/16  
10) Sdělení Ministerstva životního prostředí o průběhu správního řízení č.j. 635/500/16    
11) Sdělení Ministerstva životního prostředí o průběhu správního řízení č.j. 634/500/16 
12) Informace společnosti Internethome, s.r.o. o ukončení poskytování svých služeb v 

obci Podluhy ke 30.4.2016   
13) Informace Krajského úřadu Středočeského kraje k vymezení volebních okrsků v 

RÚIAN č.j. 035692/2016/KUSK ze dne 2.3.2016 
  

Podluhy: 18.4.2016

Zapisovatel: J. Huml Ověřovatelé:   ing. Stelšovský L., Havlice J. 
                                                                                                                                                       
                                                                                           

Starosta: Místostarosta:



Usnesení č. 4/2016 z     veřejného zasedání ZO Podluhy, konaného dne  5.4.2016

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 L., Havlice J.    
4) ZO schválilo jednomyslně úpravu rozpočtu předloženou předsedou finančního výboru 

– rozpočtové opatření č. 2/2016 (viz příloha zápisu)
5) ZO schválilo jednomyslně na základě vynaložených nákladů na provoz kanalizačního 

vedení a ČOV Podluhy v roce 2015 výši stočného pro rok 2016. Stočné na rok 2016 se
stanovuje na částku 29,- Kč/m3

6) ZO schválilo jednomyslně na základě nabídky provedení veškerých činnosti spojených
s administrací dotace k akci „Projekt postupné revitalizace zeleně v Podluhách – etapa 
I.b“  firmou Living in green, s.r.o za cenu 45.980,- Kč včetně DPH a pověřilo starostu 
obce podpisem objednávky prací. Objednávka včetně rozsahu jednotlivých prací je 
přílohou tohoto zápisu 

7) ZO schválilo jednomyslně na základě nabídky provádění technického dozoru  na akci 
„Projekt postupné revitalizace zeleně v Podluhách – etapa I.b“ firmou Living in green,
s.r.o. za cenu 35.090,- Kč včetně DPH a pověřilo starostu podpisem objednávky výše 
uvedených služeb. Objednávka včetně rozsahu jednotlivých služeb je přílohou tohoto 
zápisu

8) ZO schvaluje jednomyslně na základě žádosti ředitelky Bc. Pavlisové hospodářský 
výsledek příspěvkové organizace Mateřská škola Podluhy k 31.12.2015 – ztrátu ve 
výši 54.392,94 Kč a dále odsouhlasuje její pokrytí nerozděleným ziskem – KZ k 
1.1.2015 – ú. 432 0300 – výsledek hospodaření předchozích účetních období ve výši 
98.992,20 Kč

9) ZO schválilo jednomyslně na základě zprávy o uplatňování územního plánu ing. 
Valečkové z MěÚ Hořovice vypracování nového územního plánu pro obec Podluhy a 
pověřilo starostu obce zahájením přípravných prací

10) ZO stanovuje jednomyslně Josefa Humla – starostu obce jako spolupracovníka MěÚ 
Hořovice a ostatních institucí při tvorbě nového územního plánu obce Podluhy

11) ZO bere na vědomí rozhodnutí Ministerstva životního prostředí o povolení vjezdu 
motorových vozidel do území CHKO Brdy č.j. 407/500/16, 11200/ENV/16 ze dne 
22.3.2016

12) ZO bere na vědomí sdělení AOPK a Ministerstva životního prostředí o průběhu 
správního řízení č.j. SR/0074/SC/2016-5, 638/500/16, 731/500/16 , které se týkají 
povolení výjimky ze zákazu vjíždět motorovými vozidly do území v části CHKO Brdy

13) ZO bere na vědomí sdělení Ministerstva životního prostředí o průběhu správního 
řízení č.j. 635/500/16, které se týká povolení výjimky ze zákazu používat biocidy v I. 
A II. zóně CHKO Brdy 

14) ZO bere na vědomí sdělení Ministerstva životního prostředí o průběhu správního 
řízení č.j. 634/500/16, které se týká povolení výjimky ze zákazu záměrného 
rozšiřování geograficky nepůvodních druhů rostlin v CHKO Brdy    

15) ZO bere na vědomí informaci společnosti Internethome, s.r.o. o ukončení poskytování 
svých služeb v obci Podluhy ke 30.4.2016

16) ZO bere na vědomí informaci Krajského úřadu Středočeského kraje k vymezení 
volebních okrsků v RÚIAN č.j. 035692/2016/KUSK ze dne 2.3.2016



17) ZO bere na vědomí vyvěšení Usnesení – dražební vyhlášky č.j. 121 EX 5639/11-67 na
základě žádosti ze dne 7.3.2016

18) ZO odsouhlasilo jednomyslně na základě informace Státního pozemkového úřadu , 
pobočka Beroun a na základě pracovní schůzky, která se konala na OÚ v Podluhách 
zahájení komplexních pozemkových úprav v katastru obce Podluhy. Vyhláška o 
zahájení komplexních pozemkových úprav v katastru obce Podluhy bude vyvěšena na 
úřední desce obce Podluhy

            

             starosta: místostarosta:


