
   Zápis č. 5/2016 z veřejného zasedání ZO Podluhy konaného dne 3.5.2016 
od 19.00 hod.

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

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

Zapisovatel: Josef Huml          Ověřovatelé: Fryš Karel, Skřivan Milan
                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                       
Program jednání:

1) Zahájení
2) Volba zapisovatele zápisu
3) Volba ověřovatelů zápisu
4) Kontrola zápisů č. 4/2016
5) Rozpočtové opatření 3/2016
6) 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“
7) 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“                            
8) Stanovení 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“                       

9) Provedení 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

10) Provedení asfaltových vrstev na části obecní komunikace parc.č. 795 a 156/6 v k.ú. 
Podluhy vedoucí k ČOV obce Podluhy 

11) Rozhodnutí Ministerstva životního prostředí o udělení souhlasu s činností vázanou na 
vymezování pěších tras v CHKO Brdy 

12) Oznámení AOPK ČR o zahájení řízení k žádosti Českého svazu ochránců přírody, 
základní organizace Rokycany 

13) Oznámení Ministerstva životního prostředí o zahájení řízení k žádosti MUDr. Petra 
Čapka

14) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Podluhy za rok 2015
15) Zápis z jednání členů DSO Mikroregion Hořovicko ze dne 31.3.2016
16) Rozhodnutí MěÚ Hořovice č.j. MUHO/7023/2016
17) Sdělení firmy VAK Beroun o celkovém vyúčtování položek výpočtu ceny pro vodné a

stočné pro rok 2016
18) Možnost spolupráce s Městskou policií Hořovice
19) Organizace „Staročeských májů 2016“ 
20) Různé
21) Diskuze
22) 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 5.4.2016 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 Karla Fryše a Milana Skřivana 

4/ Kontrola zápisu z jednání z 5.4.2016
 Schválené smlouvy s firmou Living in green, s.r.o. byly starostou obce podepsány 
 Práce na podkladové vrstvě komunikace včetně osazení obrubníků na obecním 

pozemku parc.č. 207/16 a úprava prostranství na části pozemku parc.č. 207/15 vše v 
k.ú. Podluhy byly dokončeny v termínu 10.4.2016 

5/ Rozpočtové opatření 3/2016
ZO schválilo jednomyslně úpravu rozpočtu předloženou předsedou finančního výboru – 
rozpočtové opatření č. 3/2016 (viz příloha zápisu)

6/ 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“
ZO rozhodlo jednomyslně o 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“ do výše celkových nákladů 
500.000,- Kč. Tato částka je rezervována pro výše uvedenou stavbu v rozpočtu obce Podluhy 
na rok 2016          

7/ 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“       
ZO rozhodlo jednomyslně o vydání výzvy k podání nabídky, dle přiloženého vzoru, 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“ včetně všech potřebných příloh a pověřuje starostu 
obce jejím podpisem a oslovení třech uchazečů o provedení stavby      

8/ Stanovení 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“    
ZO ustanovilo jednomyslně komisi 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“ ve složení: Huml Josef, ing. Stelšovský Ladislav, Fryš Karel, Libor Štorkán, 
náhradníci: Vlček Jan, Grunt Tomáš. Administraci provede pan Michal Hasman



9/ Provedení 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           
ZO schválilo jednomyslně na základě nabídky provedení 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. Práce na položení asfaltových vrstev na obecní 
komunikaci parc.č. 207/16 a části pozemku 207/13 v k.ú. Podluhy vedoucích k 
multifunkčnímu hřišti provede s výjimkou ze směrnice č. 2/2015 bez výběrového řízení z 
termínových důvodů (práce firmy STRABAG, a.s. v obci Podluhy od 31.5. do 2.6.2016 na 
jiném projektu) a na základě kladných zkušeností s pracemi na minulých projektech pro obec 
Podluhy firma STRABAG, a.s., IČ: 60838744 za cenu dle nabídky 39.588,93 Kč včetně DPH 
21% v termínu do 2.6.2016  a pověřilo starostu obce podpisem smlouvy                 
 
10/ Provedení asfaltových vrstev na části obecní komunikace parc.č. 795 a 156/6 v k.ú. 
Podluhy vedoucí k ČOV obce Podluhy    
ZO schválilo jednomyslně na základě nabídky provedení asfaltových vrstev na části obecní 
komunikace parc.č. 795 a 156/6 v k.ú. Podluhy vedoucí k ČOV obce Podluhy. Práce na 
položení asfaltových vrstev na části obecní komunikace parc.č. 795 a 156/6 v k.ú. Podluhy 
vedoucí k ČOV Podluhy provede s výjimkou ze směrnice č. 2/2015 bez výběrového řízení z 
termínových důvodů (práce firmy STRABAG, a.s. v obci Podluhy od 31.5. do 2.6.2016 na 
jiném projektu ) a na základě kladných zkušeností s pracemi na minulých projektech pro obec 
Podluhy firma STRABAG, a.s., IČ: 60838744 za cenu dle nabídky 83.566,57 Kč včetně DPH 
21% v termínu do 2.6.2016 a pověřilo starostu obce podpisem smlouvy   

11/Rozhodnutí Ministerstva životního prostředí o udělení souhlasu s činností vázanou na 
vymezování pěších tras v CHKO Brdy  
ZO bere na vědomí rozhodnutí Ministerstva životního prostředí o udělení souhlasu s činností 
vázanou na vymezování pěších tras v CHKO Brdy č.j.: 876/500/16; 24242/ENV/16 ze dne 
28.4.2016  

12/Oznámení AOPK ČR o zahájení řízení k žádosti Českého svazu ochránců přírody, 
základní organizace Rokycany       
ZO bere na vědomí oznámení AOPK ČR o zahájení řízení k žádosti Českého svazu ochránců 
přírody, základní organizace Rokycany č.j.: SR/0568/SC/2016-3 ze dne 25.4.2016

13/ Oznámení Ministerstva životního prostředí o zahájení řízení k žádosti MUDr. Petra Čapka
ZO bere na vědomí oznámení Ministerstva životního prostředí o zahájení řízení k žádosti 
MUDr. Petra Čapka č.j.: 894/500/16; 24631/ENV/16 ze dne 11.4.2016

14/Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Podluhy za rok 2015
ZO bere na vědomí zprávu o přezkoumání hospodaření obce Podluhy za rok 2015

15/Zápis z jednání členů DSO Mikroregion Hořovicko ze dne 31.3.2016
ZO bere na vědomí Zápis z jednání členů DSO Mikroregion Hořovicko ze dne 31.3.2016

16/Rozhodnutí MěÚ Hořovice č.j. MUHO/7023/2016   
ZO bere na vědomí rozhodnutí MěÚ Hořovice č.j. MUHO/7023/2016 o podmínkách konání 
kulturně společenské akce „Spanilá jízda 16. ročník“



17/Sdělení firmy VAK Beroun o celkovém vyúčtování položek výpočtu ceny pro vodné a 
stočné pro rok 2016    
ZO bere na vědomí sdělení firmy VAK Beroun o celkovém vyúčtování položek výpočtu ceny 
pro vodné a stočné pro rok 2016 ze dne 29.4.2016

18/Možnost spolupráce s Městskou policií Hořovice 
Starosta obce informoval ZO o možnosti spolupráce Městské policie Hořovice s obcí Podluhy
a do příštího zasedání ZO zjistí bližší údaje 

19/Organizace „Staročeských májů 2016“ 
Starosta obce seznámil ZO se zabezpečením akce „Staročeské máje 2016“

20/Různé 
Starosta obce seznámil ZO s pracemi, které byly provedeny pracovníky obce v měsíci dubnu 
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. 5/2016 
3) Rozpočtové opatření 3/2016       
4) 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“        
5) Nabídka firmy STRABAG, a.s. na provedení 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            

6) Nabídka firmy STRABAG a.s. na provedení asfaltových vrstev na části obecní 
komunikace parc.č. 795 a 156/6 v k.ú. Podluhy vedoucí k ČOV obce Podluhy     

7) Rozhodnutí Ministerstva životního prostředí o udělení souhlasu s činností vázanou na 
vymezování pěších tras v CHKO Brdy č.j.: 876/500/16; 24242/ENV/16 ze dne 
28.4.2016                                    

8) Oznámení AOPK ČR o zahájení řízení k žádosti Českého svazu ochránců přírody, 
základní organizace Rokycany č.j.: SR/0568/SC/2016-3 ze dne 25.4.2016  

9) Oznámení Ministerstva životního prostředí o zahájení řízení k žádosti MUDr. Petra 
Čapka č.j.: 894/500/16; 24631/ENV/16 ze dne 11.4.2016  

10) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Podluhy za rok 2015    
11) Zápis z jednání členů DSO Mikroregion Hořovicko ze dne 31.3.2016 
12) Rozhodnutí MěÚ Hořovice č.j. MUHO/7023/2016   
13) Sdělení firmy VAK Beroun o celkovém vyúčtování položek výpočtu ceny pro vodné a

stočné pro rok 2016 
  

Podluhy: 18.5.2016

Zapisovatel: J. Huml Ověřovatelé:  Fryš Karel, Skřivan Milan 
                                                                                                                                                       
                                                                                           

Starosta: Místostarosta:



Usnesení č. 5/2016 z     veřejného zasedání ZO Podluhy, konaného dne  3.5.2016

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

– rozpočtové opatření č. 3/2016 (viz příloha zápisu)
5) ZO rozhodlo jednomyslně o 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“ do výše 
celkových nákladů 500.000,- Kč. Tato částka je rezervována pro výše uvedenou 
stavbu v rozpočtu obce Podluhy  na rok 2016          

6) ZO rozhodlo jednomyslně o vydání výzvy k podání nabídky, dle přiloženého vzoru, 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“ včetně všech potřebných příloh a pověřuje 
starostu obce jejím podpisem a oslovení třech uchazečů o provedení stavby      

7) ZO ustanovilo jednomyslně komisi 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“ ve složení: Huml Josef, ing. Stelšovský Ladislav, Fryš 
Karel, Libor Štorkán, náhradníci: Vlček Jan, Grunt Tomáš. Administraci provede pan 
Michal Hasman

8) ZO schválilo jednomyslně na základě nabídky provedení 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. Práce na položení asfaltových vrstev na obecní 
komunikaci parc.č. 207/16 a části pozemku 207/13 v k.ú. Podluhy vedoucích k 
multifunkčnímu hřišti provede s výjimkou ze směrnice č. 2/2015 bez výběrového 
řízení z termínových důvodů (práce firmy STRABAG, a.s. v obci Podluhy od 31.5. do 
2.6.2016 na jiném projektu) a na základě kladných zkušeností s pracemi na minulých 
projektech pro obec Podluhy firma STRABAG, a.s., IČ: 60838744 za cenu dle 
nabídky 39.588,93 Kč včetně DPH 21% v termínu do 2.6.2016  a pověřilo starostu 
obce podpisem smlouvy                 

9) ZO schválilo jednomyslně na základě nabídky provedení asfaltových vrstev na části 
obecní komunikace parc.č. 795 a 156/6 v k.ú. Podluhy vedoucí k ČOV obce Podluhy. 
Práce na položení asfaltových vrstev na části obecní komunikace parc.č. 795 a 156/6 v
k.ú. Podluhy vedoucí k ČOV Podluhy provede s výjimkou ze směrnice č. 2/2015 bez 
výběrového řízení z termínových důvodů (práce firmy STRABAG, a.s. v obci Podluhy
od 31.5. do 2.6.2016 na jiném projektu) a na základě kladných zkušeností s pracemi na
minulých projektech pro obec Podluhy firma STRABAG, a.s., IČ: 60838744 za cenu 
dle nabídky 83.566,57 Kč včetně DPH 21% v termínu do 2.6.2016 a pověřilo starostu 
obce podpisem smlouvy   

10) ZO bere na vědomí rozhodnutí Ministerstva životního prostředí o udělení souhlasu s 
činností vázanou na vymezování pěších tras v CHKO Brdy č.j.: 876/500/16; 
24242/ENV/16 ze dne 28.4.2016  

11) ZO bere na vědomí oznámení AOPK ČR o zahájení řízení k žádosti Českého svazu 
ochránců přírody, základní organizace Rokycany č.j.: SR/0568/SC/2016-3 ze dne 
25.4.2016

12) ZO bere na vědomí oznámení Ministerstva životního prostředí o zahájení řízení k 
žádosti MUDr. Petra Čapka č.j.: 894/500/16; 24631/ENV/16 ze dne 11.4.2016i



13) ZO bere na vědomí zprávu o přezkoumání hospodaření obce Podluhy za rok 2015 
14) ZO bere na vědomí Zápis z jednání členů DSO Mikroregion Hořovicko ze dne 

31.3.2016
15) ZO bere na vědomí rozhodnutí MěÚ Hořovice č.j. MUHO/7023/2016 o podmínkách 

konání kulturně společenské akce „Spanilá jízda 16. ročník“
16) ZO bere na vědomí sdělení firmy VAK Beroun o celkovém vyúčtování položek 

výpočtu ceny pro vodné a stočné pro rok 2016 ze dne 29.4.2016

   

             starosta: místostarosta:


