
   Zápis č. 8/2016 z veřejného zasedání ZO Podluhy konaného dne 2.8.2016 
od 19.00 hod.

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

Omluveni:  Grunt T.             Neomluveni:  ---------------
      

Zapisovatel: Josef Huml          Ověřovatelé: Skřivan M., Ing. Krausová I.
                                                                                                
                                                                                                                                                       
Program jednání:

1) Zahájení
2) Volba zapisovatele zápisu
3) Volba ověřovatelů zápisu
4) Kontrola zápisu č. 7/2016
5) Rozpočtové opatření č. 6/2016
6) Stanovení osoby oprávněné podpisem smlouvy se SFDI při realizaci akce „Chodník 

podél hlavní komunikace v obci Podluhy – I. etapa“                                                        
7) Výběr dodavatele na akci „Chodník podél hlavní komunikace v obci Podluhy – I. 

etapa“
8) Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Podluhy v Brdech
9) Dotace Středočeského kraje pro obce na pořízení nového územního plánu
10) Výběr dodavatele pro zpracování nového územního plánu obce Podluhy   
11) Územní rozhodnutí MěÚ Hořovice o umístění stavby
12) Nabídka na doplnění právního systému CODEXIS – monitor tématu obecní 

samosprávy
13) Dopis Ministerstva zemědělství č.j.: 42600/2016-MZE-10040
14) Nabídka metodické pomoci MěÚ Hořovice
15) Nabídka na zatrubnění vodoteče
16) Nabídka na vypracování pasportu místních komunikací
17) Usnesení Ministerstva životního prostředí o povolení výjimky ze zákazu používat 

intenzivní technologie na území I. A II. zóny CHKO Brdy v roce 2017  
18) Rozhodnutí AOPK o udělení  výjimky ze zákazu vjíždět a setrvávat vozidly na území 

CHKO Brdy    
19) Různé
20) Diskuze
21) 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 ze 4.7.2016 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 pana Milana Skřivana a  Ing. Ivanu Krausovou      
                                                                                                     
4/ Kontrola zápisu z jednání ze 4.7.2016

 Starosta podepsal výzvu na akci „Chodník podél hlavní komunikace v obci Podluhy – 
I. etapa“ a byli osloveni uchazeči o provedení stavby      

 Obecní knihovna přešla na nový knihovní systém Calvius REKS 

5/ Rozpočtové opatření 6/2016
ZO schválilo jednomyslně úpravu rozpočtu předloženou předsedou finančního výboru – 
rozpočtové opatření č. 6/2016 (viz příloha zápisu)

6/ Stanovení osoby oprávněné podpisem smlouvy se SFDI při realizaci akce „Chodník podél 
hlavní komunikace v obci Podluhy – I. etapa“            
ZO stanovilo jednomyslně starostu obce Podluhy Josefa Humla jako osobu oprávněnou 
podpisem smlouvy se SFDI při realizaci akce „Chodník podél hlavní komunikace v obci 
Podluhy – I. etapa“             

7/ Výběr dodavatele na akci „Chodník podél hlavní komunikace v obci Podluhy – I. etapa“     
ZO akceptuje jednomyslně rozhodnutí výběrové komise pro zakázku malého rozsahu na akci  
„Chodník podél hlavní komunikace v obci Podluhy – I. etapa“, která vybrala nabídku s 
nejnižší nabídkovou cenou 1.945.434,37 kč včetně DPH – firmu STRABAG a.s., Na Bělidle 
198/21, 150 00 Praha 5 a pověřilo starostu obce k podpisu smlouvy o dílo

8/ Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Podluhy v Brdech                                 
ZO bere na vědomí oznámení Státního pozemkového úřadu, pobočky v Berouně o zahájení 
řízení ve věci „Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Podluhy v Brdech“. 
Oznámení bylo vyvěšeno na úřední desce OÚ

9/ Dotace Středočeského kraje pro obce na pořízení nového územního plánu           
ZO rozhodlo jednomyslně o podání žádosti na poskytnutí účelové dotace z rozpočtu 
Středočeského kraje za účelem pořízení nového územního plánu obce Podluhy v souvislosti 
se zrušením vojenského újezdu Brdy a končící platností stávajícího územního plánu obce 
 
10/ Výběr dodavatele pro zpracování nového územního plánu obce Podluhy      
ZO rozhodlo jednomyslně na základě zaslaných nabídek pro zpracování nového územního 
plánu obce Podluhy o tom, že požadované služby spojené s tvorbou nového územního plánu 
obce Podluhy provede firma s nejnižší nabídkovou cenou: Ing. arch. Michaela Štádlerová, Na 
Míčánce 2717/2g, 160 00 Praha 6 – Dejvice, IČO 4425 7112 a pověřilo starostu obce 
podpisem smlouvy o dílo

11/Územní rozhodnutí MěÚ Hořovice o umístění stavby      
ZO bere na vědomí veřejnou územní rozhodnutí MěÚ Hořovice ve věci „ Revitalizace 
lesoparku Dražovka“ čj.: MUHO/15097/2016 o umístění stavby SO – 02 velký altán, SO – 09
tůně Tíhava  SO – 011 lávka



12/Nabídka na doplnění právního systému CODEXIS – monitor tématu obecní samosprávy    
ZO souhlasí jednomyslně s nabídkovou cenou 15.000,-Kč bez DPH firmy ATLAS software 
a.s. na právní informační systém CODEXIS „Monitor tématu obecní samosprávy“ a pověřuje 
starostu obce vystavením objednávky 

13/Dopis Ministerstva zemědělství č.j.: 42600/2016-MZE-10040        
ZO bere na vědomí znění dopisu Ministerstva zemědělství č.j.: 42600/2016-MZE-10040, ve 
kterém jsou informace o dotačních titulech, které byly a budou vyhlášeny Ministerstvem 
zemědělství od roku 2016 do roku 2020

14/Nabídka metodické pomoci MěÚ Hořovice
ZO bere na vědomí nabídku metodické pomoci Ing. Davida Grunta, vedoucího odboru 
výstavby a životního prostředí MěÚ Hořovice

15/Nabídka na zatrubnění vodoteče
ZO rozhodlo jednomyslně o využití nabídky firmy pana Jiřího Kadeřábka, se sídlem ve 
Rpetech č.p. 114, IČO 62942093 na zatrubnění vodoteče u místní komunikace parc.č. 778/6    
v  k.ú. Podluhy za cenu 41.408,- Kč bez DPH. Firma byla vybrána bez výběrového řízení z 
časových důvodů a na základě kladných zkušeností s pracemi na minulých projektech v naší 
obci v oblasti kanalizačních a vodovodních projektů

16/Nabídka na vypracování pasportu místních komunikací
ZO rozhodlo jednomyslně nevyužít nabídky firmy HPN projekt s.r.o. na vypracování pasportu
místních komunikací z cenových důvodů

17/Usnesení Ministerstva životního prostředí k žádosti o povolení výjimky ze zákazu používat
intenzivní technologie na území I. A II. zóny CHKO Brdy v roce 2017  
ZO bere na vědomí Usnesení Ministerstva životního prostředí k žádosti o povolení výjimky ze
zákazu používat intenzivní technologie na území I. A II. zóny CHKO Brdy v roce 2017 č.j. 
2204/500/2016; 50609/ENV/16

18/Rozhodnutí AOPK o udělení  výjimky ze zákazu vjíždět a setrvávat vozidly na území 
CHKO Brdy    
ZO bere na vědomí rozhodnutí AOPK o udělení  výjimky ze zákazu vjíždět a setrvávat 
vozidly na území CHKO Brdy č.j.: SR/0567/SC/2016-8

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

 úklid katastru obce a veřejného prostranství
 sekání trávy v katastru obce
 příprava a úklid půdních prostor obecního domu č.p. 26 z důvodu sanace trámů
 štípání a úklid dřeva z vytěžených stromů

 



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. 8/2016 
3) Rozpočtové opatření 6/2016       
4) Rozhodnutí o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní 

infrastruktury pro rok 2016 na akci „Chodník podél hlavní komunikace v obci 
Podluhy – I. etapa“                                                      

5) Oznámení Státního pozemkového úřadu, pobočky v Berouně o zahájení řízení ve věci 
„Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Podluhy v Brdech“  

6) Sdělení Středočeského kraje – ing. Karla Horčičky č.j.: 103275/2016                            
7) Cenové nabídky pro zpracování nového územního plánu obce Podluhy             
8) Územní rozhodnutí MěÚ Hořovice ve věci „ Revitalizace lesoparku Dražovka“ čj.: 

MUHO/15097/2016            
9) Nabídka na doplnění právního systému CODEXIS – monitor tématu obecní 

samosprávy             
10) Dopis Ministerstva zemědělství č.j.: 42600/2016-MZE-10040   
11) Nabídka metodické pomoci MěÚ Hořovice 
12) Nabídky firmy pana Jiřího Kadeřábka, se sídlem ve Rpetech č.p. 114, IČO 62942093 

na zatrubnění vodoteče u místní komunikace parc.č. 778/6 v  k.ú. Podluhy     
13) Nabídka firmy HPN projekt s.r.o. na vypracování pasportu místních komunikací 
14) Usnesení Ministerstva životního prostředí k žádosti o povolení výjimky ze zákazu 

používat intenzivní technologie na území I. A II. zóny CHKO Brdy v roce 2017 č.j. 
2204/500/2016; 50609/ENV/16   

15) Rozhodnutí AOPK o udělení  výjimky ze zákazu vjíždět a setrvávat vozidly na území 
CHKO Brdy č.j.: SR/0567/SC/2016-8

Podluhy: 16.8.2016

Zapisovatel: J. Huml Ověřovatelé: Skřivan M., Ing. Krausová I.            
                                                                                           

                                                                                                                                                       
                                                                                           
Starosta: Místostarosta:



Usnesení č. 8/2016 z     veřejného zasedání ZO Podluhy, konaného dne  2.8.2016

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

– rozpočtové opatření č. 6/2016 (viz příloha zápisu)
5) ZO stanovilo jednomyslně starostu obce Podluhy Josefa Humla jako osobu 

oprávněnou podpisem smlouvy se SFDI při realizaci akce „Chodník podél hlavní 
komunikace v obci Podluhy – I. etapa“              

6) ZO akceptuje jednomyslně rozhodnutí výběrové komise pro zakázku malého rozsahu 
na akci  „Chodník podél hlavní komunikace v obci Podluhy – I. etapa“, která vybrala 
nabídku s nejnižší nabídkovou cenou 1.945.434,37 kč včetně DPH – firmu STRABAG
a.s., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5 a pověřilo starostu obce k podpisu smlouvy o 
dílo

7) ZO bere na vědomí oznámení Státního pozemkového úřadu, pobočky v Berouně o 
zahájení řízení ve věci „Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Podluhy 
v Brdech“. Oznámení bylo vyvěšeno na úřední desce OÚ 

8) ZO rozhodlo jednomyslně o podání žádosti na poskytnutí účelové dotace z rozpočtu 
Středočeského kraje za účelem pořízení nového územního plánu obce Podluhy v 
souvislosti se zrušením vojenského újezdu Brdy a končící platností stávajícího 
územního plánu obce 

9) ZO rozhodlo jednomyslně na základě zaslaných nabídek pro zpracování nového 
územního plánu obce Podluhy o tom, že požadované služby spojené s tvorbou nového 
územního plánu obce Podluhy provede firma s nejnižší nabídkovou cenou: Ing. arch. 
Michaela Štádlerová, Na Míčánce 2717/2g, 160 00 Praha 6 – Dejvice, IČO 4425 7112 
a pověřilo starostu obce podpisem smlouvy o dílo

10) ZO bere na vědomí veřejnou územní rozhodnutí MěÚ Hořovice ve věci „ Revitalizace 
lesoparku Dražovka“ čj.: MUHO/15097/2016 o umístění stavby SO – 02 velký altán, 
SO – 09 tůně Tíhava  SO – 011 lávka

11) ZO souhlasí jednomyslně s nabídkovou cenou 15.000,-Kč bez DPH firmy ATLAS 
software a.s. na právní informační systém CODEXIS „Monitor tématu obecní 
samosprávy“ a pověřuje starostu obce vystavením objednávky 

12) ZO bere na vědomí znění dopisu Ministerstva zemědělství č.j.: 42600/2016-MZE-
10040, ve kterém jsou informace o dotačních titulech, které byly a budou vyhlášeny 
Ministerstvem zemědělství od roku 2016 do roku 2020

13) ZO bere na vědomí nabídku metodické pomoci Ing. Davida Grunta, vedoucího odboru
výstavby a životního prostředí MěÚ Hořovice   

14) ZO rozhodlo jednomyslně o využití nabídky firmy pana Jiřího Kadeřábka, se sídlem 
ve Rpetech č.p. 114, IČO 62942093 na zatrubnění vodoteče u místní komunikace 
parc.č. 778/6 v  k.ú. Podluhy za cenu 41.408,- Kč bez DPH. Firma byla vybrána bez 
výběrového řízení z časových důvodů a na základě kladných zkušeností s pracemi na 
minulých projektech v naší obci v oblasti kanalizačních a vodovodních projektů

15) ZO rozhodlo jednomyslně nevyužít nabídky firmy HPN projekt s.r.o. na vypracování 
pasportu místních komunikací z cenových důvodů



16) ZO bere na vědomí Usnesení Ministerstva životního prostředí k žádosti o povolení 
výjimky ze zákazu používat intenzivní technologie na území I. A II. zóny CHKO Brdy
v roce 2017 č.j. 2204/500/2016; 50609/ENV/16

17) ZO bere na vědomí rozhodnutí AOPK o udělení  výjimky ze zákazu vjíždět a setrvávat
vozidly na území CHKO Brdy č.j.: SR/0567/SC/2016-8 

   

             starosta: místostarosta:


