
   Zápis č. 1/2016 z veřejného zasedání ZO Podluhy konaného dne 5.1.2016 
od 19.00 hod.

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

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

Zapisovatel: Josef Huml          Ověřovatelé: Havlice J., Skřivan M.             
                                                                                                                                                       
Program jednání:

1) Zahájení
2) Volba zapisovatele zápisu
3) Volba ověřovatelů zápisu
4) Kontrola zápisů č. 13 a 14/2015
5) Rozhodnutí o výši místního poplatku ze psů pro rok 2016
6) Směrnice o cestovních náhradách pro rok 2016
7) Dodatek smlouvy s firmou VAK Beroun pro rok 2016 o servisu ČOV Podluhy a 

ostatních službách
8) Dodatek smlouvy s firmou Rumpold-P o kompletním zabezpečení odstranění odpadu 

v obci v roce 2016  
9) Nákup části pozemku parc.č. 207/3 v k.ú. Podluhy do majetku obce Podluhy
10) Výsledek výběrového řízení na akci „Rekonstrukce místních komunikací v obci 

Podluhy - asfalty“ 
11) Podání žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského 

Fondu rozvoje obcí a měst na rekonstrukci místních komunikací v obci Podluhy na rok
2016

12) Podání žádosti o dotaci z prostředků SFDI na akci „Chodník podél hlavní komunikace 
v obci Podluhy – 1. etapa“ na rok 2016

13) Podání žádosti o dotaci z prostředků MMR na rekonstrukci povrchu komunikace na 
rok 2016

14) Cenová nabídka na elektronické zabezpečení budovy MŠ Podluhy
15) Rozhodnutí o vydání stavebního povolení na dokončení vodního díla „Rybník 

Dražovská velká“
16) Projekt přírodní učebny 1. ZŠ Hořovice
17) Doporučení Ministerstva dopravy a Ministerstva vnitra pro obecní úřady ve věci 

výkonu speciálního stavebního úřadu pro místní komunikace 
18) Dotační programy MAS Brdy
19) Různé
20) Diskuze
21) Návrh na usnesení, závěr

1/ Zahájení
Zasedání zahájil a řídil starosta p. 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 zápisy z předešlých 
zasedání ZO z 1. a 18.12.2015 byly zvolenými ověřovateli ověřeny a založeny 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 Jana Havliceho a Milana Skřivana

4/ Kontrola zápisu z jednání z 1. a 18.12.2015
 Rozpočtové opatření č. 8/2015 bylo podepsáno a uloženo u účetní obce
 Hodnocení nabídek pro stavbu „Rekonstrukce komunikací v obci Podluhy – asfalty“ 

proběhlo 15.12.2015
 Záměr nákupu části pozemku parc.č. 207/3 v k.ú. Podluhy byl vyvěšen na úřední 

desce OÚ od 8.12. do 26.12.2015
 Smlouva o poskytování poradenských služeb firmou ACCON managers-partners, 

s.r.o. byla starostou obce podepsána 
 Objednávka prací na management dotace na projekt „Projekt postupné revitalizace 

zeleně v Podluhách – etapa I.a“ a objednávka nového grafického návrhu webu obce 
Podluhy byly odeslány dodavatelům služeb

 Smlouva o zřízení věcného břemene na právo výstavby, údržby a opravy vedení 
inženýrských sítí na částech obecních pozemků parc.č. 201/33 a 800 v k.ú. Podluhy 
byla starostou obce podepsána   

5/ Rozhodnutí o výši místního poplatku ze psů pro rok 2016
ZO rozhodlo jednomyslně o zachování výše místního poplatku ze psů pro rok 2016 na částce 
100,- Kč za jednoho psa za rok

6/ Směrnice o cestovních náhradách pro rok 2016   
ZO schválilo jednomyslně Směrnici o cestovních náhradách pro rok 2016, předloženou 
starostou obce, s platností od 1.1.2016

7/ Dodatek smlouvy s firmou VAK Beroun pro rok 2016 o servisu ČOV Podluhy a ostatních 
službách       
ZO schválilo jednomyslně Dodatek smlouvy č. 6 s firmou VAK Beroun pro rok 2016 o 
servisu ČOV Podluhy a ostatních službách – bez navýšení oproti roku 2015  a pověřilo 
starostu obce podpisem dodatku

8/ Dodatek smlouvy s firmou Rumpold-P o kompletním zabezpečení odstranění odpadu v 
obci v roce 2016         
ZO schválilo jednomyslně Dodatek smlouvy s firmou Rumpold-P o kompletním zabezpečení 
odstranění odpadu v obci v roce 2016 – bez navýšení oproti roku 2015 a pověřilo starostu 
obce podpisem dodatku  
    
9/ Nákup části pozemku parc.č. 207/3 v k.ú. Podluhy do majetku obce Podluhy  
ZO rozhodlo jednomyslně o nákupu části pozemku par.č. 207/3 (budoucí parc.č. 207/17) v 
k.ú. Podluhy o výměře 107 m2 – ostatní plocha - sportovní a rekreační plocha, z důvodu 
zásahu tohoto pozemku do křižovatky krajské komunikace parc.č. 796/1 a místní komunikace 
parc.č. 800 vše v k.ú. Podluhy za cenu dle znaleckého posudku č. 160/2015 – 36.190,- Kč s 
tím, že obec Podluhy zaplatí veškeré související poplatky (geometrický plán, kupní smlouvu, 
zápis do katastru). Zároveň ZO pověřilo starostu obce podpisem kupní smlouvy



10/Výsledek výběrového řízení na akci „Rekonstrukce místních komunikací v obci Podluhy - 
asfalty“    
ZO akceptuje jednomyslně rozhodnutí výběrové komise pro zakázku malého rozsahu 
„Rekonstrukce místních komunikací v obci Podluhy – asfalty“, která vybrala nabídku s 
nejnižší nabídkovou cenou 258.255,99 Kč – firmu STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21, Praha 
5 a pověřilo starostu obce podpisem smlouvy o dílo  

11/Podání žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského 
Fondu rozvoje obcí a měst na rekonstrukci místních komunikací v obci Podluhy na rok 2016   
ZO rozhodlo jednomyslně o podání žádosti na poskytnutí dotace z rozpočtu Středočeského 
kraje ze Středočeského Fondu rozvoje obcí a měst 2016  na projekt „Rekonstrukce místních 
komunikací v obci Podluhy“ v termínu nejpozději do 1.2.2016. ZO souhlasí s finanční 
spoluúčastí obce na projektu „Rekonstrukce místních komunikací v obci Podluhy“ v 
minimální výši 5% z celkových uznatelných nákladů projektu a pověřilo starostu obce 
podpisem žádosti o poskytnutí dotace

12/Podání žádosti o dotaci z prostředků SFDI na akci „Chodník podél hlavní komunikace v 
obci Podluhy – 1. etapa“ na rok 2016   
ZO rozhodlo jednomyslně o podání žádosti na poskytnutí příspěvku z rozpočtu SFDI pro rok 
2016 na programy zaměřené ke zvýšení bezpečnosti dopravy na projekt „Chodník podél 
hlavní komunikace v obci Podluhy – I. etapa“ v termínu nejpozději do 15.1.2016 a pověřilo 
starostu obce podpisem žádosti o poskytnutí dotace

13/Podání žádosti o dotaci z prostředků MMR na rekonstrukci povrchu komunikace na rok 
2016    
ZO rozhodlo jednomyslně o podání žádosti o dotaci z rozpočtu Ministerstva pro místní rozvoj
pro rok 2016 z dotačního titulu – Podpora obnovy venkova na projekt „PODLUHY – Oprava 
místních komunikací“ v termínu nejpozději do 15.1.2016 a pověřilo starostu obce podpisem 
žádosti o dotaci. Žádost se týká místní komunikace na parc.č. 254/4, 254/22, 255/1 a 775/7 
vše v k.ú. Podluhy
 
14/Cenová nabídka na elektronické zabezpečení budovy MŠ Podluhy         
ZO rozhodlo jednomyslně o přijetí cenové nabídky na akci „ El. zabezpečení MŠ Podluhy – 
bezdrátový systém“ na základě kladné zkušenosti s firmou Elpis při realizaci rekonstrukce 
budovy MŠ Podluhy v roce 2012 a při realizaci projektu na zajištění bezpečnosti dětí MŠ v 
roce 2014

15/Rozhodnutí o vydání stavebního povolení na dokončení vodního díla „Rybník Dražovská 
velká“   
ZO bere na vědomí dopis MěÚ Hořovice, úřadu životního prostředí - Rozhodnutí o vydání 
stavebního povolení na dokončení vodního díla „Rybník Dražovská velká“   

16/Projekt přírodní učebny 1. ZŠ Hořovice
ZO pověřilo starostu obce zjištěním bližších údajů o projektu 1. ZŠ Hořovice „Projekt 
přírodní učebny“ za účelem vyřízení žádosti o finanční příspěvek

17Doporučení Ministerstva dopravy a Ministerstva vnitra pro obecní úřady ve věci výkonu 
speciálního stavebního úřadu pro místní komunikace
ZO bere na vědomí doporučení Ministerstva dopravy a Ministerstva vnitra pro obecní úřady 
ve věci výkonu stavebního úřadu pro místní komunikace č.j.: 255/2015-120-OST/2



18/Dotační programy MAS Brdy 
Starosta obce informoval ZO o konání semináře dne 7.1.2016 pořádaného MAS Brdy, který 
se týká nových výzev dotačních titulů z prostředků IROP. S poznatky ze semináře seznámí 
starosta ZO na příštím zasedání ZO

22/Různé 
Starosta obce seznámil ZO s pracemi, které byly provedeny pracovníky obce v měsíci 
prosinci 2015: 

 úklid katastru obce a veřejného prostranství  
 vytěžení škůdcem napadených stromů v obecních lesích  
 zazimování multifunkčního sportoviště   
 vyřezání větví podél místních obecních komunikací
 úprava okolního prostoru po dokončení dětského hřiště na pozemku parc.č. 207/14 z 

dotačního programu MMR 



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. 1/2016 
3) Výsledek výběrového řízení na akci „Rekonstrukce místních komunikací v obci 

Podluhy - asfalty“    
4) Cenová nabídka na elektronické zabezpečení budovy MŠ Podluhy                     
5) Žádost o příspěvek na „Projekt přírodní učebny 1. ZŠ Hořovice“                    
6) Doporučení Ministerstva dopravy a Ministerstva vnitra pro obecní úřady ve věci 

výkonu speciálního stavebního úřadu pro místní komunikace č.j.: 255/2015-120-    

     

Podluhy: 18.12.2015

Zapisovatel: J. Huml Ověřovatelé:  Havlice J., Skřivan M.                     
                                                                                           

Starosta: Místostarosta:



Usnesení č. 1/2016 z     veřejného zasedání ZO Podluhy, konaného dne  5.1.2016

1) ZO schvaluje jednomyslně program dnešního zasedání ZO
2) ZO bere na vědomí, že zapisovatelem zápisu z dnešního jednání byl určen Huml J.
3) ZO zvolilo jednomyslně za ověřovatele jednání:  Havlice J., Skřivan M.    
4) ZO rozhodlo jednomyslně o zachování výše místního poplatku ze psů pro rok 2016 na 

částce 100,- Kč za jednoho psa za rok
5) ZO schválilo jednomyslně Směrnici o cestovních náhradách pro rok 2016, 

předloženou starostou obce, s platností od 1.1.2016
6) ZO schválilo jednomyslně Dodatek smlouvy č. 6 s firmou VAK Beroun pro rok 2016 

o servisu ČOV Podluhy a ostatních službách – bez navýšení oproti roku 2015  a 
pověřilo starostu obce podpisem dodatku

7) ZO schválilo jednomyslně Dodatek smlouvy s firmou Rumpold-P o kompletním 
zabezpečení odstranění odpadu v obci v roce 2016 – bez navýšení oproti roku 2015 a 
pověřilo starostu obce podpisem dodatku  

8) ZO rozhodlo jednomyslně o nákupu části pozemku par.č. 207/3 (budoucí parc.č. 
207/17) v k.ú. Podluhy o výměře 107 m2 – ostatní plocha - sportovní a rekreační 
plocha, z důvodu zásahu tohoto pozemku do křižovatky krajské komunikace parc.č. 
796/1 a místní komunikace parc.č. 800 vše v k.ú. Podluhy za cenu dle znaleckého 
posudku č. 160/2015 – 36.190,- Kč s tím, že obec Podluhy zaplatí veškeré související 
poplatky (geometrický plán, kupní smlouvu, zápis do katastru). Zároveň ZO pověřilo 
starostu obce podpisem kupní smlouvy

9) ZO akceptuje jednomyslně rozhodnutí výběrové komise pro zakázku malého rozsahu 
„Rekonstrukce místních komunikací v obci Podluhy – asfalty“, která vybrala nabídku 
s nejnižší nabídkovou cenou 258.255,99 Kč – firmu STRABAG a.s., Na Bělidle 
198/21, Praha 5 a pověřilo starostu obce podpisem smlouvy o dílo  

10) ZO rozhodlo jednomyslně o podání žádosti na poskytnutí dotace z rozpočtu 
Středočeského kraje ze Středočeského Fondu rozvoje obcí a měst 2016  na projekt 
„Rekonstrukce místních komunikací v obci Podluhy“ v termínu nejpozději do 
1.2.2016. ZO souhlasí s finanční spoluúčastí obce na projektu „Rekonstrukce místních
komunikací v obci Podluhy“ v minimální výši 5% z celkových uznatelných nákladů 
projektu a pověřilo starostu obce podpisem žádosti o poskytnutí dotace

11) ZO rozhodlo jednomyslně o podání žádosti na poskytnutí příspěvku z rozpočtu SFDI 
pro rok 2016 na programy zaměřené ke zvýšení bezpečnosti dopravy na projekt 
„Chodník podél hlavní komunikace v obci Podluhy – I. etapa“ v termínu nejpozději do
15.1.2016 a pověřilo starostu obce podpisem žádosti o poskytnutí dotace

12) ZO rozhodlo jednomyslně o podání žádosti o dotaci z rozpočtu Ministerstva pro místní
rozvoj  pro rok 2016 z dotačního titulu – Podpora obnovy venkova na projekt 
„PODLUHY – Oprava místních komunikací“ v termínu nejpozději do 15.1.2016 a 
pověřilo starostu obce podpisem žádosti o dotaci. Žádost se týká místní komunikace 
na parc.č. 254/4, 254/22, 255/1 a 775/7 vše v k.ú. Podluhy

13) ZO rozhodlo jednomyslně o přijetí cenové nabídky na akci „ El. zabezpečení MŠ 
Podluhy – bezdrátový systém“ na základě kladné zkušenosti s firmou Elpis při 
realizaci rekonstrukce budovy MŠ Podluhy v roce 2012 a při realizaci projektu na 
zajištění bezpečnosti dětí MŠ v roce 2014



14) ZO bere na vědomí dopis MěÚ Hořovice, úřadu životního prostředí - Rozhodnutí o 
vydání stavebního povolení na dokončení vodního díla „Rybník Dražovská velká“   

15) ZO bere na vědomí doporučení Ministerstva dopravy a Ministerstva vnitra pro obecní 
úřady ve věci výkonu speciálního stavebního úřadu pro místní komunikace č.j.: 
255/2015-120-OST/2

            

             starosta: místostarosta:


