
   Zápis č. 2/2016 z veřejného zasedání ZO Podluhy konaného dne 2.2.2016 
od 19.00 hod.

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

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

Zapisovatel: Josef Huml          Ověřovatelé: Fryš K., Skřivan M.                 
                                                                                                                                                       
Program jednání:

1) Zahájení
2) Volba zapisovatele zápisu
3) Volba ověřovatelů zápisu
4) Kontrola zápisů č. 1/2016
5) Poplatek za likvidaci komunálního odpadu pro rok 2016
6) Žádost o odprodej obecního části pozemku parc.č. 775/1 v k.ú. Podluhy                        
7) Žádost o finanční pomoc na činnost Klubu Zvonek – onkologicky nemocných
8) Žádost o finanční podporu na činnost spolku Českého svazu včelařů – ZO Hořovice na

rok 2016  
9) Žádost o poskytnutí příspěvku pro Svaz tělesně postižených v ČR, z.s. místní 

organizace Hořovice na rok 2016
10) Žádost ZO Svazu neslyšících a nedoslýchavých Hořovice o finanční příspěvek na rok 

2016 
11) Oprava a úprava sklepních prostor budovy č.p. 89 – MŠ Podluhy
12) Pověření členů kontrolní komise zastupitelstva obce Podluhy veřejnosprávní kontrolou

v příspěvkové organizaci MŠ Podluhy
13) Výstavba nové autobusové čekárny na obecním pozemku parc.č. 775/1 v k.ú. Podluhy
14) Úprava prostoru okolo nově vybudovaného dětského hřiště na obecním pozemku 

207/14 v k.ú. Podluhy
15) Záměr pronájmu reklamní plochy
16) Vysekání a vyřezání náletových dřevin, částečné obnovení vodotečí u místních 

komunikací vedoucích mimo intravilán obce 
17) Dražební jednání č.j. 124EX 9474/13-177
18) Zpráva Ministerstva zemědělství ČR - Aktualizace Generelu LAPV č.j. 1701/2016-

MZE-15121
19) Oznámení Ministerstva zemědělství o dotačních programech č.j. 3365/2016-MZE-

10040
20) Oznámení České telekomunikační infrastruktury (CETIN) 
21) Dopis Odboru správních agend KÚ Středočeského kraje č.j. 010659/2016/KUSK
22) Zapojení příspěvkové organizace MŠ Podluhy do projektu Operačního programu 

Výzkum, vývoj a vzdělávání při MAS Brdy a Karlštejnsko
23) Výsledek hospodaření obce Podluhy za rok 2015
24) Zpráva o uplatňování Zásad územního rozvoje Středočeského kraje v uplynulém 

období (únor 2012 – leden 2016)
25) Povolení přijetí finančního daru pro příspěvkovou organizaci Mateřská škola Podluhy
26) Různé
27) Diskuze
28) 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 5.1.2016 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 5.1.2016
 Smlouvy - dodatky s firmou VAK Beroun a firmou Rumpold-P byly podepsány
 S výhercem výběrového řízení na akci „Rekonstrukce místních komunikací v obci 

Podluhy - asfalty“ byla podepsána smlouva o dílo
 Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu 

rozvoje obcí a měst na rekonstrukci místních komunikací v obci Podluhy na rok 2016 
byla podána dne 28.1.2016 

 Žádost o dotaci z prostředků SFDI na akci „Chodník podél hlavní komunikace v obci 
Podluhy – 1. etapa“ na rok 2016  byly podána 15.1.2016 

 Žádost o dotaci z prostředků MMR na rekonstrukci povrchu komunikace na rok 2016 
byla podána 15.1.2016   

5/ Poplatek za likvidaci komunálního odpadu pro rok 2016
ZO schválilo jednomyslně vydání Obecně závazné vyhlášky č. 1/2016 o místním poplatku za 
provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů s platností od 1.1.2016. Celková sazba poplatku za osobu pro rok 2016 
činí 600,- Kč, za rekreační objekt 600,- Kč, fyzická nebo právnická osoba s nemovitostí 
sloužící k podnikání 1.200,- Kč. Tato obecně závazná vyhláška nahrazuje Obecně závaznou 
vyhlášku č. 1/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, 
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů    

6/ Žádost o odprodej části obecního pozemku parc.č. 775/1 v k.ú. Podluhy    
ZO zamítla jednomyslně odprodej části obecního pozemku parc.č. 775/1 v k.ú. Podluhy 
žadatelce paní Martině Poliakové, bytem Podluhy č.p. 209 z těchto důvodů: a) obec Podluhy 
neprodává pozemky před nemovitostmi obyvatel obce, výjimkou jsou pouze pozemky 
historicky oplocené, b) žádaná část obecního pozemku je součástí přístupového prostoru k 
nemovitostem č.p. 209, č.p. 91, č.p. 219 a č.p. 16 a prodejem by mohl být ohrožen nebo 
omezen přístup a příjezd k uvedeným nemovitostem, c) žadatelka dosud nevlastní v obci 
Podluhy žádnou nemovitost ani pozemek

7/ Žádost o finanční pomoc na činnost Klubu Zvonek – onkologicky nemocných       
ZO schválilo jednomyslně na základě žádosti finanční pomoc na činnost pro Klub zvonek – 
onkologicky nemocných okresu Beroun pro rok 2016 ve výši 1.500,- Kč. Částka bude 
poskytnuta obcí Podluhy ve formě finančního daru. ZO nepožaduje doložení vyúčtování 
poskytnutého daru



8/ Žádost o finanční podporu na činnost spolku Českého svazu včelařů – ZO Hořovice na rok 
2016           
ZO schválilo jednomyslně na základě žádosti finanční podporu na činnost spolku Českého 
svazu včelařů – ZO Hořovice na rok 2016 ve výši 1.500,- Kč. Částka bude poskytnuta obcí 
Podluhy ve formě finančního daru. ZO nepožaduje doložení vyúčtování poskytnutého daru 
 
9/ Žádost o poskytnutí příspěvku pro Svaz tělesně postižených v ČR, z.s. místní organizace 
Hořovice na rok 2016  
ZO schválilo jednomyslně na základě žádosti finanční příspěvek na činnost pro Svaz tělesně 
postižených v ČR, z.s. místní organizace Hořovice na rok 2016  ve výši 1.500,- Kč. Částka 
bude poskytnuta obcí Podluhy ve formě finančního daru. ZO nepožaduje doložení vyúčtování 
poskytnutého daru 

10/Žádost ZO Svazu neslyšících a nedoslýchavých Hořovice o finanční příspěvek na rok 2016
ZO schválilo jednomyslně na základě žádosti finanční příspěvek na činnost pro ZO Svazu 
neslyšících a nedoslýchavých Hořovice na rok 2016  ve výši 1.500,- Kč. Částka bude 
poskytnuta obcí Podluhy ve formě finančního daru. ZO nepožaduje doložení vyúčtování 
poskytnutého daru 

11/Oprava a úprava sklepních prostor budovy č.p. 89 – MŠ Podluhy
ZO rozhodlo jednomyslně o provedení opravy a úpravy sklepních prostor budovy č.p. 89 – 
MŠ Podluhy. Provedení těchto stavebních prací je dlouhodobě plánovaná akce, při které 
budou vytvořeny podmínky pro budoucí výstavbu nových skladovacích prostor a pro 
výstavbu kabinetu na uskladnění učebních pomůcek. Práci provede na základě kladných 
zkušeností z minulých stavebních akcí pro obec Podluhy pan Zdeněk Šebek, IČ: 76223884 za 
celkovou částku 29.619,- Kč 

12/Pověření členů kontrolní komise zastupitelstva obce Podluhy veřejnosprávní kontrolou v 
příspěvkové organizaci MŠ Podluhy   
ZO rozhodlo jednomyslně na základě předpisů KÚ Středočeského kraje o pověření předsedy a
členky kontrolní komise ZO Podluhy pana Milana Skřivana a Ing. Ludmily Lhotákové 
provedením veřejnosprávní kontroly v příspěvkové organizaci MŠ Podluhy 

13/Výstavba nové autobusové čekárny na obecním pozemku parc.č. 775/1 v k.ú. Podluhy    
ZO rozhodlo jednomyslně o zahájení výběru dodavatele na plánovanou akci „Výstavba nové 
autobusové čekárny na obecním pozemku parc.č. 775/1 v k.ú. Podluhy“ do finančního limitu 
180.000,- Kč a pověřilo starostu obce poptáním této akce u vhodných a prověřených 
dodavatelů

14/Úprava prostoru okolo nově vybudovaného dětského hřiště na obecním pozemku 207/14 v 
k.ú. Podluhy
ZO rozhodlo jednomyslně o provedení úpravy prostoru okolo nově vybudovaného dětského 
hřiště na obecním pozemku 207/14 v k.ú. Podluhy. U dětského hřiště bude rozšířen 
přístupový chodník, v prostoru okolo hřiště budou provedeny terénní úpravy včetně osetí 
nového trávníku a výsadby keřů ve svahu u dětského hřiště. Práce na rozšíření přístupového 
chodníku provede firma pana Pavla Štěpničky, IČ: 43123694 na základě kladných zkušeností 
s pracemi na minulých projektech pro obec Podluhy za cenu do limitu 30.000,- Kč včetně 
DPH v termínu do 4.3.2016 



15/Záměr pronájmu reklamní plochy
ZO souhlasí jednomyslně s vyhlášením záměru pronájmu reklamní plochy pro umístění 
reklamy na plotu obecního pozemku parc.č. 207/14 v k.ú. Podluhy

16/Vysekání a vyřezání náletových dřevin, částečné obnovení vodotečí u místních 
komunikací vedoucích mimo intravilán obce          
ZO rozhodlo jednomyslně o vysekání a vyřezání náletových dřevin a částečném obnovení 
vodotečí u místních komunikací v majetku obce Podluhy vedoucích mimo intravilán obce z 
důvodu rozšíření průjezdného prostoru na komunikacích a přilehlých obecních pozemcích 
parc.č 823/1, 444/13, 452/29, 810/2, 370/1, 810/1, 822/3, 541/1, 540, 590/4, 784/3 a 784/4 vše
v k.ú. Podluhy. Za účelem výpomoci budou osloveny spolky – TJ Sparta Podluhy, spolek a 
spolek podlužských rybářů při Českém rybářském svazu MO Hořovice  

17/Dražební jednání č.j. 124EX 9474/13-177   
ZO bere na vědomí sdělení Exekutorského úřadu Litoměřice o dražebním jednání č.j. 124EX 
9474/13-176 ze dne 26.1.2016 a pověřilo starostu obce uveřejněním usnesení o dražebním 
jednání č.j. 124EX 9474/13-176 na úřední desce OÚ

18/Zpráva Ministerstva zemědělství ČR - Aktualizace Generelu LAPV č.j. 1701/2016-MZE-
15121
ZO bere na vědomí zprávu Ministerstva zemědělství  č.j. 1701/2016-MZE-15121 o 
aktualizaci Generelu území chráněných pro akumulaci povrchových vod (Generel LAPV)

19/Oznámení Ministerstva zemědělství o dotačních programech č.j. 3365/2016-MZE-10040
ZO bere na vědomí oznámení Ministerstva zemědělství o dotačních programech č.j. 
3365/2016-MZE-10040

20/Oznámení České telekomunikační infrastruktury (CETIN)  
ZO bere na vědomí oznámení České telekomunikační infrastruktury (CETIN) o nabytí 
telekomunikační infrastruktury do vlastnictví České telekomunikační infrastruktury a.s., IČO 
04084063 a o povinnostech z toho vyplývajících

21/Dopis Odboru správních agend KÚ Středočeského kraje č.j. 010659/2016/KUSK
ZO bere na vědomí dopis KÚ Středočeského kraje č.j. 010659/2016/KUSK o problematikách 
agend, které náleží do působnosti každé obce

22/Zapojení příspěvkové organizace MŠ Podluhy do projektu Operačního programu Výzkum,
vývoj a vzdělávání při MAS Brdy a Karlštejnsko
Starosta obce, jako zástupce zřizovatele příspěvkové organizace MŠ Podluhy, informoval ZO 
se vydaným souhlasem k zapojení příspěvkové organizace do Operačního programu Výzkum,
vývoj a vzdělávání při MAS Brdy a Karlštejnsko

23/Výsledek hospodaření obce Podluhy za rok 2015
Starosta obce informoval ZO s výsledkem hospodaření obce Podluhy za rok 2015. Příjmy 
činily (včetně dotačních příspěvků) 8 630 570,69 Kč, výdaje činily 7 878 396,45 Kč

24/Zpráva o uplatňování Zásad územního rozvoje Středočeského kraje v uplynulém období 
(únor 2012 – leden 2016)
ZO bere na vědomí zprávu o uplatňování Zásad územního rozvoje Středočeského kraje v 
uplynulém období (únor 2012 – leden 2016) – č.j.009810/2016/KUSK



25/Povolení přijetí finančního daru pro příspěvkovou organizaci Mateřská škola Podluhy
ZO souhlasí jednomyslně na základě žádosti s přijetím finančního daru ve výši 500,- Kč od 
Andrey Šubrtové, bytem Podluhy č.p. 162 příspěvkovou organizací Mateřská škola Podluhy 

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

 úklid katastru obce a veřejného prostranství  
 oprava brzdového systému traktoru Zetor  
 vyřezávání větví podél místních obecních komunikací
 úklid sněhu v intravilánu 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. 2/2016 
3) Žádost o odprodej části obecního pozemku parc.č. 775/1 v k.ú. Podluhy       
4) Žádost o finanční pomoc na činnost Klubu Zvonek – onkologicky nemocných              
5) Žádost o finanční podporu na činnost spolku Českého svazu včelařů – ZO Hořovice na

rok 2016 
6) Žádost o poskytnutí příspěvku pro Svaz tělesně postižených v ČR, z.s. místní 

organizace Hořovice na rok 2016                               
7) Žádost ZO Svazu neslyšících a nedoslýchavých Hořovice o finanční příspěvek na rok 

2016 
8) Nabídka na opravu a úpravu sklepních prostor budovy č.p. 89 – MŠ Podluhy
9) Pověření členů kontrolní komise zastupitelstva obce Podluhy veřejnosprávní kontrolou

v příspěvkové organizaci MŠ Podluhy   
10) Oznámení o dražebním jednání č.j. 124EX 9474/13-177 
11)  Zpráva Ministerstva zemědělství ČR - Aktualizace Generelu LAPV č.j. 1701/2016-

MZE-15121
12) Oznámení Ministerstva zemědělství o dotačních programech č.j. 3365/2016-MZE-

10040
13) Oznámení České telekomunikační infrastruktury (CETIN)  
14) Dopis Odboru správních agend KÚ Středočeského kraje č.j. 010659/2016/KUSK
15) Souhlas Obce Podluhy se zapojením příspěvkové organizace MŠ Podluhy do 

Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání při MAS Brdy a Karlštejnsko
16) Výsledek hospodaření obce Podluhy za rok 2015
17) Žádost o povolení přijetí finančního daru pro příspěvkovou organizaci Mateřská škola 

Podluhy

Podluhy: 18.2.2016

Zapisovatel: J. Huml Ověřovatelé:  Fryš K., Skřivan M.                         
                                                                                           

Starosta: Místostarosta:



Usnesení č. 2/2016 z     veřejného zasedání ZO Podluhy, konaného dne  2.2.2016

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:  Fryš K., Skřivan M.    
4) ZO schválilo jednomyslně vydání Obecně závazné vyhlášky č. 1/2016 o místním 

poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 
odstraňování komunálních odpadů s platností od 1.1.2016. Celková sazba poplatku za 
osobu pro rok 2016 činí 600,- Kč, za rekreační objekt 600,- Kč, fyzická nebo 
právnická osoba s nemovitostí sloužící k podnikání 1.200,- Kč. Tato obecně závazná 
vyhláška nahrazuje Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2015 o místním poplatku za 
provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů    

5) ZO zamítla jednomyslně odprodej části obecního pozemku parc.č. 775/1 v k.ú. 
Podluhy žadatelce paní Martině Poliakové, bytem Podluhy č.p. 209 z těchto důvodů: 
a) obec Podluhy neprodává pozemky před nemovitostmi obyvatel obce, výjimkou jsou
pouze pozemky historicky oplocené, b) žádaná část obecního pozemku je součástí 
přístupového prostoru k nemovitostem č.p. 209, č.p. 91, č.p. 219 a č.p. 16 a prodejem 
by mohl být ohrožen nebo omezen přístup a příjezd k uvedeným nemovitostem, c) 
žadatelka dosud nevlastní v obci Podluhy žádnou nemovitost ani pozemek

6) ZO schválilo jednomyslně na základě žádosti finanční pomoc na činnost pro Klub 
zvonek – onkologicky nemocných okresu Beroun pro rok 2016 ve výši 1.500,- Kč. 
Částka bude poskytnuta obcí Podluhy ve formě finančního daru. ZO nepožaduje 
doložení vyúčtování poskytnutého daru

7) ZO schválilo jednomyslně na základě žádosti finanční podporu na činnost spolku 
Českého svazu včelařů – ZO Hořovice na rok 2016 ve výši 1.500,- Kč. Částka bude 
poskytnuta obcí Podluhy ve formě finančního daru. ZO nepožaduje doložení 
vyúčtování poskytnutého daru 

8) ZO schválilo jednomyslně na základě žádosti finanční příspěvek na činnost pro Svaz 
tělesně postižených v ČR, z.s. místní organizace Hořovice na rok 2016  ve výši 1.500,-
Kč. Částka bude poskytnuta obcí Podluhy ve formě finančního daru. ZO nepožaduje 
doložení vyúčtování poskytnutého daru

9) ZO schválilo jednomyslně na základě žádosti finanční příspěvek na činnost pro ZO 
Svazu neslyšících a nedoslýchavých Hořovice na rok 2016  ve výši 1.500,- Kč. Částka
bude poskytnuta obcí Podluhy ve formě finančního daru. ZO nepožaduje doložení 
vyúčtování poskytnutého daru    

10) ZO rozhodlo jednomyslně o provedení opravy a úpravy sklepních prostor budovy č.p. 
89 – MŠ Podluhy. Provedení těchto stavebních prací je dlouhodobě plánovaná akce, 
při které budou vytvořeny podmínky pro budoucí výstavbu nových skladovacích 
prostor a pro výstavbu kabinetu na uskladnění učebních pomůcek. Práci provede na 
základě kladných zkušeností z minulých stavebních akcí pro obec Podluhy pan 
Zdeněk Šebek, IČ: 76223884 za celkovou částku 29.619,- Kč 

11) ZO rozhodlo jednomyslně na základě předpisů KÚ Středočeského kraje o pověření 
předsedy a členky kontrolní komise ZO Podluhy pana Milana Skřivana a Ing. Ludmily
Lhotákové provedením veřejnosprávní kontroly v příspěvkové organizaci MŠ Podluhy

 



12) ZO rozhodlo jednomyslně o zahájení výběru dodavatele na plánovanou akci 
„Výstavba nové autobusové čekárny na obecním pozemku parc.č. 775/1 v k.ú. 
Podluhy“ do finančního limitu 180.000,- Kč a pověřilo starostu obce poptáním této 
akce u vhodných a prověřených dodavatelů

13) ZO rozhodlo jednomyslně o provedení úpravy prostoru okolo nově vybudovaného 
dětského hřiště na obecním pozemku 207/14 v k.ú. Podluhy. U dětského hřiště bude 
rozšířen přístupový chodník, v prostoru okolo hřiště budou provedeny terénní úpravy 
včetně osetí nového trávníku a výsadby keřů ve svahu u dětského hřiště. Práce na 
rozšíření přístupového chodníku provede firma pana Pavla Štěpničky, IČ: 43123694 
na základě kladných zkušeností s pracemi na minulých projektech pro obec Podluhy 
za cenu do limitu 30.000,- Kč včetně DPH v termínu do 4.3.2016 

14) ZO souhlasí jednomyslně s vyhlášením záměru pronájmu reklamní plochy pro 
umístění reklamy na plotu obecního pozemku parc.č. 207/14 v k.ú. Podluhy

15) ZO rozhodlo jednomyslně o vysekání a vyřezání náletových dřevin a částečném 
obnovení vodotečí u místních komunikací v majetku obce Podluhy vedoucích mimo 
intravilán obce z důvodu rozšíření průjezdného prostoru na komunikacích a přilehlých 
obecních pozemcích parc.č 823/1, 444/13, 452/29, 810/2, 370/1, 810/1, 822/3, 541/1, 
540, 590/4, 784/3 a 784/4 vše v k.ú. Podluhy. Za účelem výpomoci budou osloveny 
spolky – TJ Sparta Podluhy, spolek a spolek podlužských rybářů při Českém 
rybářském svazu MO Hořovice  

16) ZO bere na vědomí sdělení Exekutorského úřadu Litoměřice o dražebním jednání č.j. 
124EX 9474/13-176 ze dne 26.1.2016 a pověřilo starostu obce uveřejněním usnesení o
dražebním jednání č.j. 124EX 9474/13-176 na úřední desce OÚ

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

18) ZO bere na vědomí zprávu Ministerstva zemědělství  č.j. 1701/2016-MZE-15121 o 
aktualizaci Generelu území chráněných pro akumulaci povrchových vod (Generel 
LAPV)

19) Oznámení Ministerstva zemědělství o dotačních programech č.j. 3365/2016-MZE-
10040

20) ZO bere na vědomí oznámení České telekomunikační infrastruktury (CETIN) o nabytí
telekomunikační infrastruktury do vlastnictví České telekomunikační infrastruktury 
a.s., IČO 04084063 a o povinnostech z toho vyplývajících

21) ZO bere na vědomí dopis KÚ Středočeského kraje č.j. 010659/2016/KUSK o 
problematikách agend, které náleží do působnosti každé obce

22) ZO bere na vědomí zprávu o uplatňování Zásad územního rozvoje Středočeského 
kraje v uplynulém období (únor 2012 – leden 2016) – č.j.009810/2016/KUSK

23) ZO souhlasí jednomyslně na základě žádosti s přijetím finančního daru ve výši 500,- 
Kč od Andrey Šubrtové, bytem Podluhy č.p. 162 příspěvkovou organizací Mateřská 
škola Podluhy 

            

             starosta: místostarosta:


