Zápis č. 3
ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE MUKAŘOV
konaného dne 11. 12. 2018 od 19.00 hod.
v zasedací místnosti OÚ Mukařov
Přítomni:

P. Březina, PhDr. K. Čadilová, Ing. P. Doležel, J. Douša, Bc. F. Chrpa (příchod 19:45), Mgr. O.
Jakob, JUDr. J. Klimentová, T. Kouba, MVDr. P. Mádr, Ing. D. Navrátilová, R. Semanský, M.
Veselý, Ing. H. Zákoucká, Ing. P. Zima

Omluveni:

R. Hegyi

Veřejnost:
viz. prezenční listina
Zasedání zastupitelstva zahájil starosta obce Rudolf Semanský v 19 05 hod. konstatováním, že
zastupitelstvo se sešlo v usnášeníschopném počtu. Přivítal přítomné hosty, upozornil na doplnění
programu o další body a následně určil zapisovatele a ověřovatele zápisu.

Zapisovatel: Bc. L. Podroužková, DiS.

Ověřovatelé: T. Kouba, M. Veselý

Starosta požádal zastupitelstvo obce Mukařov o doplnění 3 níže uvedených bodů do programu 3. zasedání
zastupitelstva obce Mukařov (bod 17. Různé):

 Informace k dotaci (Dr. Šalda a PhDr. Čadilová)
 Informace o 2denní kontrole hospodaření z Krajského úřadu Středočeského kraje
 Úprava 2. usnesení – odměny radních + odměny zastupitelů
Současně požádal o předřazení některých bodů s ohledem na přítomné hosty a přání zastupitelů.
Nikdo jiný nevznesl požadavek na doplnění programu, čím je program považován za schválený.

Program:
1. Kontrola úkolů a usnesení
1/2018/8.g) cenové nabídky zastřešení školního hřiště
1/2018/8.h) posunutí vjezdu u projektu LIDL
2/2018/12.b) úprava komunikaci v obci Žernovka, stavba vodovodu
2/2018/12 e) projednání možnosti výstavby úsekových radarů na ulicích Pražská, Kutnohorská a
Choceradská.

2. Prezentace výroční zprávy ZŠ Mukařov
3. Schválení zařazení tělocvičny TJ Sokol Mukařov do školského rejstříku, za účelem výuky tělesné
výchovy Základní školy Mukařov.
4. Úprava Zřizovací listiny ZŠ Mukařov
5. Souhlas s čerpáním Fondu odměn ZŠ Mukařov
6. Odvod prostředků z rezervního fondu ZŠ - financování opravy hřiště
7. Schválení rozpočtového provizoria na leden 2019
8. Rozpočtové opatření k závěru roku 2018
9. Informace k návrhu rozpočtu k jeho následnému zveřejnění
10. Žádost o změnu Územního plánu – maximální velikost zastavěné plochy BI 27, Srbín
11. Návrh dodatku č. 1 plánovací smlouvy na lokalitu BI 26, Srbín, ul. Pampelišková
12. Schválení darovací smlouvy na inženýrské stavby v BI 26, Srbín,vč. předávacího protokolu
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13. Návrh cen svozu odpadu pro rok 2019, úprava systému svozu komunálního odpadu.
14. Návrh cen vodného a stočného pro r. 2019, změna plánu financování obnovy VaK
15. Návrh dělení pozemků v lokalitě BI 34 a BI 35, Žernovka
16. Smlouva pro výkon pověřence GDPR
17. Různé
a) SOSB o zřízení věcného břemene - Mukařov, Polní, č.poz. 647, IV-12-6023529
b) Smlouva o bezúplatném převodu a o zřízení věcného práva č. UZSVM/S/18615/2018-HMSO, poz.č. 958/12
c) SOSB o zřízení věcného břemene ČEZ, přeložka NN Srbín, IZ-12-6001074/VB/07
d) Záměr pronájmu části poz. č. 656/15 u zahrady čp. 44., o výměře 22 m2, k.ú. Žernovka
f) Aktualizace SoSB s LČR na uložení přípojky pro č.p. 33 a 93 Žernovka
g) Smlouva na pronájem prostor v KKC Mukařov společnosti VR Mobility
h) smlouvy na Změnu č. 1 ÚP Mukařov

MVDr. Mádr vznesl výtku k zápisu č. 2/2018 z časového hlediska, neboť ověřený zápis nebyl 10. den
zveřejněn na úřední desce OÚ Mukařov.
p. Semanský uvedl, že zákon hovoří o tom, že zápis má být dle zákona 10. den vyhotoven a uložen na
obecním úřadě k nahlédnutí. Zápis byl k dispozici na obecním úřadě již od 21.11.2018, tedy již 8. den od
konání zastupitelstva a k připomínkování a ověření byl zaslán v elektronické podobě 23.11.2018. MVDr.
Mádr nenašel za 10 dnů čas na to, aby jej ověřil a podepsal. Dotaz tedy zní, kolik času potřebuje ověřovatel
na přečtení desetistránkového zápisu a jak má ověřovatele k podpisu donutit.
JUDr. Klimentová požaduje pro každého ověřovatele 1,5 dne na ověření a podepsání.
MVDr. Mádr nesouhlasí s tvrzením starosty a uvádí, že zápis má být 10. den hotov kompletně, tedy včetně
podpisů ověřovatelů a starosty. Pokud starosta u tohoto, dle jeho názoru nejdůležitějšího dokumentu obce
tuto povinnost nedodržuje, jedná se o pohrdání občany a voliči. Navrhuje nové řešení tvorby zápisů s přesně
danými termíny tak, aby byl 10. den ověřený k nahlédnutí na úřadě.
Ing. Doležel upozornil, že máme velmi konkrétní a přesné zápisy, kde se uvádí často i rozprava. Vytvoření
takového zápisu zabere mnoho hodin. Doporučuje neměnit dosavadní způsob vyhotovení zápisu.
Zastupitelé obce Mukařov se po zvážení pracnosti zápisů, která se odvíjí od jeho podrobného obsahu, shodli
na vyhotovení zápisu zapisovatelem do 8. dne od konání zastupitelstva a jeho následnému zaslání
ověřovatelům k ověření a podpisu tak, aby měli časovou rezervu (2 dnů) k jeho kontrole. Poté lze ověřený a
podepsaný zápis oficiálně zveřejnit na úřední desce OÚ Mukařov.
Opatření bylo přijato.

Starosta následně přítomným zastupitelům a hostům představil Mgr. Zuzanu Tůmovou, ředitelku MŠ
Mukařov (ve funkci od září 2010) a její zástupkyni Mgr. Doležalovou.
Ředitelka MŠ, paní Mgr. Zuzana Tůmová se představila novému zastupitelstvu společně se svojí zástupkyní
paní Mgr. Doležalovou a doplnila stručné informace o MŠ, která má kapacitu celkem 122 dětí, 12 učitelek a
9 provozních zaměstnanců. Kapacita MŠ se již v minulosti postupně navyšovala, kdy k celkového počtu 50
dětí v roce 2010 došlo po přístavbě školky v roce 2011 k navýšení o 22 míst, v roce 2016 o dalších 50 míst
(po stavbě nové budovy mateřské školy).
Děti jsou dle slov paní ředitelky v MŠ spokojené, o čemž vypovídá i fakt, že za posledních pár let neřešila
jedinou stížnost od rodičů.
Mgr. Doležalová informovala o aktuálním dotačním projektu. Žádost o dotaci byla podána v září 2018, byla
zpracována na základě myšlenkové mapy enviromentální zahrady MŠ. Žádost uspěla a projektu byla
přidělena dotace ve výši 471.000,- Kč. Teprve poté se začal připravovat podrobný projekt, na kterém pracuje
Ing. arch Smetanová. Realizace se předpokládá v horizontu 3-4 let, osloveni byli i rodiče dětí s žádostí o
případnou spolupráci a výpomoc.
Ing. Doležel, předseda FV k projektu environmentální zahrady uvedl, že podíl obce na výše uvedené části
projektu, na který byla získána dotace, činí 15 %, tedy 75.000,- Kč. Dále byla přidělena částka
spolufinancování ve výši 175.000,- Kč na pokrytí výdajů na administrativní úkony, bezpečnost práce,
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technický dozor, autorský dozor, práce architekta a administrátora grantu. V dalších fázích žádá o
součinnost s Dr. Šaldou, celý projekt musí projít FV, aby se na jednotlivé fáze mohly uvolnit finanční
prostředky. Celková částka za projekt enviromentální zahrady je 4.7 mil. Kč, tu však nelze celou hradit z
rozpočtu obce.
Přidělená dotace se poskytuje na tyto prvky – tunel za 250.000,- Kč, venkovní učebna 100.000,- Kč, lanové
centrum 50.000,- Kč, hmyzí domeček 5.000,- Kč, lavička okolo třešně za 7.000,- Kč, lesík s naučnou
stezkou za 14.300,- Kč, kompostér 10.000,- Kč, zvýšený záhon 5.000,- Kč.
předřazení bodu č. 2

2. Prezentace výroční zprávy ZŠ Mukařov
PaedDr. Novotná, ředitelka ZŠ Mukařov, předložila a osobně zastupitelům odprezentovala Výroční zprávu
o činnosti Základní školy Mukařov ve školním roce 2017/2018, kterou schválila pedagogická rada a školská
rada. K identifikačním údajům PaedDr. Novotná poznamenala, že se pracuje s vlastní doménou školy tak,
aby v dohledné době došlo k vytvoření jednotných e-mailových schránek učitelů. Na ZŠ Mukařov je
zaměstnáno celkem 61 zaměstnanců.
příchod 19:45 p. Chrpa

Školu navštěvují děti ze spádových obcí - Mukařov, Babice, Doubek, Louňovice, Tehovec, Štíhlice, a dále
Klokočná, Svojetice, Doubravčice, Kozojedy, Struhařov. Ve škole jsou však i děti z Českého Brodu,
Mnichovic, Říčan, Prahy, Kostelce nad Černými lesy nebo Vyžlovky. Druhým rokem pokračovalo naplňování
zásad inkluze na škole, což se projevuje soustavným nárůstem počtu dětí, které nárokují asistenta
pedagoga. I přesto je zařazení některých dětí do běžné školy problematické, stejně jako některé požadavky
na přidělení asistenta. Škola stále rozšiřuje počet asistentů a hledá nové.
V porovnání s předchozími lety došlo ke snížení kroužků probíhající přímo ve škole, některé byly přesunuty
do KKCM. Velký zájem je o realizace sportovních kroužků, na které ale nejsou dostačující prostory. Kroužky
probíhající na škole – AJ především. Na 2. stupni již o kroužek AJ není tak veliký zájem, zřejmě z důvodu
vysoké kvality úrovně výuky anglického jazyka, což potvrzuje i zpráva inspekce.
Aktuální kapacita školy je k 625 dětí, z 9. tříd bude odcházet 50 dětí. V tomto roce byla využívána jedna třída
v nové budově jako pohybový sál, kde v odpoledních hodinách probíhají mimoškolní aktivity v podobě
kroužků pro děti a dospělé. V případě vyššího počtu prvňáků je pravděpodobné, že tato místnost bude
muset být přestavěna na kmenovou třídu.
O letošních letních prázdninách došlo k rekonstrukci povrchu školního hřiště z finančních prostředků obce.
V současné době probíhají jednání o jeho zastřešení.
Škola hospodaří s prostředky poskytnutými od obce Mukařov a se státními prostředky od KÚ Středočeského
kraje. Provozní prostředky od obce Mukařov byly v r. 2017 vyčerpány ve výši 377.217,36 Kč, kdy částka byla
rozložena do fondu odměn a do rezervního fondu. Financování je předkládáno vždy obci, stejně tak
hospodaření se státním příspěvkem je předkládáno čtvrtletně a následně roční uzávěrkou Krajskému úřadu.
Odměny jsou rozdělovány dle odvedené práce jednotlivých zaměstnanců na základě uvážení ředitelky, která
důrazně upozorňuje, že její rodinní příslušníci pracující na škole rozhodně nepatří k osobám s nejvyššími
odměnami.
Závěrem p. ředitelka pozvala všechny přítomné na nejbližší školní akci – dne 19.12. se koná školní jarmark,
čímž dovršila celkovou prezentaci o ZŠ ve školním roce 2017/2018.

3. Schválení zařazení tělocvičny TJ Sokol Mukařov do školského rejstříku
p. Semanský: Škola využívá tělocvičnu pravidelně pro výuku tělesné výchovy, proto musí být objekt TJ
Sokol Mukařov zapsán v rejstříku škol. Potřebné podklady se posílají na Krajský úřad a Ministerstvo školství
tak, aby byl proveden zápis do rejstříku. Tento úkon musí být schválen zastupitelstvem obce Mukařov.
Projednání s TJ Sokol Mukařov zatím neproběhlo.
Ing. Zákoucká se dotázala, zda nebude potřeba vyjádření hygieny, hasičů či jiných subjektů.
MVDr. Mádr zmínil stížnost rodičů na pořádek v sokolovně.
PaedDr. Novotná o stížnosti ví. Je domluvena schůzka s předsedou Sokola Mukařov Ing. Týcem a
starostou obce. Podivila se, že když byli před pár dny s p. Koubou, předsedou Školského výboru, a
inspektorem školské inspekce na prohlídce tělocvičny, neshledali žádné závady, naopak konstatovali, že
situace se výrazně zlepšila oproti minulosti, i když stále není ideální.
p. Semanský informoval o sjednané páteční schůzce s představiteli TJ Sokol p. Bergmannem a Ing. Týcem.
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MVDr. Mádr: jak stav z hlediska hygieny vnímá přímo p. ředitelka?
PaedDr. Novotná: pokud je uklizeno, je vše v pořádku, proběhla rekonstrukce sociálních místností, námět
na zlepšení tam stále ještě je. S panem Týcem je velmi dobrá spolupráce.
p. Březina poukazuje na chystanou rekonstrukci šaten a přilehlé kotelny.
Zastupitelstvo bere informace na vědomí, schválení odkládá na další zasedání, po projednání s TJ Sokol.

4. Úprava Zřizovací listiny ZŠ Mukařov
PaedDr. Novotná: Inspekce zjistila, že na zřizovací listině ZŠ Mukařov není uvedeno IČO zřizovatele, tudíž
musí být sjednána náprava. Každá změna ve zřizovací listině musí projít schválením zastupitelstva obce.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Mukařov schvaluje úpravu Zřizovací listiny ZŠ Mukařov spočívající v
doplnění IČO Obce Mukařov jako zřizovatele.
Hlasování: pro
proti
zdržel se

14

Březina, Čadilová, Doležel, Douša, Chrpa, Jakob, Klimentová, Kouba, Mádr,
Navrátilová, Semanský, Veselý, Zákoucká, Zima

0
0

Usnesení č. 1/3/2018 bylo přijato.

5. Souhlas s čerpáním Fondu odměn ZŠ Mukařov
p. Semanský upřesnil, že škole byl sice v minulosti schválen fond odměn, ale jeho čerpání musí být
schváleno zastupitelstvem obce. Ředitelka školy proto musí dát požadavek na ZO o souhlas s čerpáním
fondu odměn, a to ve výši 200.000,- Kč pro zaměstnance ZŠ Mukařov.
JUDr. Klimentová: bylo by možné vědět, kolik kdo dostal peněz?
PaedDr. Novotná: není to možné, je možné poskytnout pouze anonymizovaný výčet jednotlivých částek.
Odměny jsou udělovány podle zásluh, rozhodně neberou nejvyšší částky odměn rodinní příslušníci.
MVDr. Mádr uvedl, že tak to není, a zastupitelé mají právo na veškeré informace, které požadují, včetně
podrobného jmenovitého seznamu odměn a další údaje.
p. Semanský uvedl, že to je omyl, kdy si p. Mádr vykládá zákony po svém.
Ing. Doležel podal návrh, aby ZŠ a MŠ k rozpočtu na následující rok doplňovaly i stav čerpání rozpočtů k
10. měsíci roku.
MVDr. Mádr: na jakých položkách může ZŠ ušetřit? Domnívá se, že je kontraproduktivní, aby se ušetřené
náklady rozdaly na odměnách.
PaedDr. Novotná: není to možné jednoznačné určit, musela by nahlédnout do finančního plnění, kde jsou
vypsané náklady a čerpání finančních prostředků. Naopak se domnívá, že odměny jsou důležité z hlediska
motivace pracovníků školy.
Ing. Zima: Fond odměn se tvoří úsporami především provozních prostředků, například energií.
Návrh usnesení – Zastupitelstvo obce Mukařov souhlasí s čerpáním fondu odměn ZŠ Mukařov v celkové
výši 200.000,- Kč, pro potřeby odměn zaměstnancům ZŠ.
Hlasování: pro
proti
zdržel se

14

Březina, Čadilová, Doležel, Douša, Chrpa, Jakob, Klimentová, Kouba, Mádr,
Navrátilová, Semanský, Veselý, Zákoucká, Zima

0
0

Usnesení č. 2/3/2018 bylo přijato.

6. Odvod prostředků z rezervního fondu ZŠ - financování opravy hřiště
Ing. Doležel: za FV obce předložil požadavek na odvod prostředků z rezervního fondu, tvořeného ze
zlepšeného výsledku hospodaření (účet 413) ZŠ Mukařov do rozpočtu zřizovatele, tedy obce, ve výši
1.337.000,- Kč za účelem profinancování opravy venkovního sportovního hřiště ZŠ realizované v létě 2018.
PaeDr. Novotná: tento požadavek mne překvapil, zasedání FV jsem se zúčastnila a za mé přítomnosti to
nebylo projednáváno.
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MVDr. Mádr žádá předsedy výborů o zasílání termínů schůzek jednotlivých výborů, aby se jich mohli
účastnit i další zastupitelé.
Ing. Doležel: s tímto návrhem u výborů jako je finanční nebo kontrolní nesouhlasí.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Mukařov jako zřizovatel ZŠ Mukařov schvaluje převod finančních
prostředků z rezervního fondu ZŠ tvořeného ze zlepšeného výsledku hospodaření ve výši 1.337.000,- Kč, do
rozpočtu zřizovatele. Převod bude uskutečněn bez zbytečného odkladu tak, aby částka byla do 31.12.2018
připsána na účet zřizovatele.
Hlasování: pro
proti
zdržel se

13
0
1

Březina, Čadilová, Doležel, Chrpa, Jakob, Klimentová, Kouba, Mádr,
Navrátilová, Semanský, Veselý, Zákoucká, Zima
Douša

Usnesení č. 3/3/2018 bylo přijato.
Předřazené body č. 11 a 12

11. Návrh dodatku č. 1 plánovací smlouvy na lokalitu BI 26, Srbín, ul. Pampelišková
Ing. Zima Seznámil přítomné se situací v lokalitě ulice Pampelišková. Investoři zde vybudovali na základě
plánovací smlouvy z roku 2012 inženýrské stavby k zasíťování celé oblasti a nyní žádají obec o převzetí
staveb do vlastnictví obce. Některé podmínky původní plánovací smlouvy byly splněny, některé doposud ne,
proto byl navržen dodatek č. 1 stávající plánovací smlouvy.
p. Nalevajko, zástupce investorů uvedl, že stavby sítí a komunikace jsou hotové, zkolaudované a
připravené k předání obci. Jedná se o vodovod, suchovod pro budoucí napojení kanalizace, veřejné
osvětlení a komunikace vč. chodníků. Vodovod byl zkolaudován již na podzim roku 2017, ale nebyl čas jej
zatím obci předat.
Ing. Zima: Původní plánovací smlouvu je nutné doplnit zejména kvůli přerozdělení pozemků v lokalitě,
upřesnění investičních příspěvků za dělení pozemků, napojení vodovodu a stanovení podmínek pro předání
staveb. Dokument dostali zastupitelé i protistrana k dispozici v řádném termínu před zasedáním.
p. Semanský upozornil, že v případě, kdy jsou hotové komunikace, ale pozemky dosud nejsou zastavěny
hrozí, že při výstavbě dojde k poškození komunikací vlivem výstavby. Pokud obec přebere pozemky již nyní,
bude muset důsledně kontrolovat jejich stav. Otázka převzetí komunikací bude ale řešena v následujícím
bodu.
Návrh usnesení – Zastupitelstvo obce Mukařov schvaluje uzavření Dodatku č. 1 plánovací smlouvy na
lokalitu BI 26, k.ú. Srbín, v ulici Pampelišková.
Hlasování: pro
proti
zdržel se

14

Březina, Čadilová, Doležel, Douša, Chrpa, Jakob, Klimentová, Kouba, Mádr,
Navrátilová, Semanský, Veselý, Zákoucká, Zima

0
0

Usnesení č. 4/3/2018 bylo přijato.

12. Schválení darovací smlouvy na inženýrské stavby v lokalitě BI 26, Srbín
Ing. Zima: převzetí staveb vybudovaných v lokalitě BI 26 v rámci podmínek plánovací smlouvy do majetku
obce standardně probíhá uzavřením darovací smlouvy mezi investorem a obcí. Smlouva i s předávacím
protokolem, který je její přílohou, je pro lokalitu Pampelišková připravena. Vlastní schválení uzavření
smlouvy k převzetí staveb není prozatím možné, neboť investor nedodal všechny potřebné dokumenty ke
stavbám. Smlouvu je možné schválit co do znění textace a podpisem pověřit starostu po doplnění všech
podkladů ze strany investora.
p. Semanský doporučil rozdělit schvalování inženýrských sítí a staveb do dvou samostatných usnesení, aby
byly zajištěny dodávky vody již postaveným RD v lokalitě co nejdříve. Navrhl schválit smlouvu o převzetí
vodovodu a převzetí zbývajících staveb schválit ve druhé smlouvě.
p. Nalevajko: Dokumentace je připravena, obci bude předána v nejbližších dnech.
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Návrh usnesení – Zastupitelstvo obce Mukařov schvaluje text darovací smlouvy na převzetí vodovodu v
lokalitě BI 26 umístěného v pozemkách p.č. 370/1, 371/1, 370/15, 1003/1, k.ú. Srbín a pověřuje starostu
podpisem této smlouvy po doplnění podkladů investorem.
Hlasování: pro
14
Březina, Čadilová, Doležel, Douša, Chrpa, Jakob, Klimentová, Kouba, Mádr,
Navrátilová, Semanský, Veselý, Zákoucká, Zima
proti
0
zdržel se 0
Usnesení č. 5/3/2018 bylo přijato.
Návrh usnesení – Zastupitelstvo obce Mukařov schvaluje text darovací smlouvy na převzetí veřejné
infrastruktury – suchovodu pro budoucí kanalizaci, veřejného osvětlení, komunikace vč. chodníků, v lokalitě
BI 26 Srbín umístěné na pozemkách p.č. 370/1, 371/1, 370/15, 1003/1, k.ú. Srbín. Smlouva bude
zastupitelstvem schválena po dodání všech nezbytných podkladů od investora.
Hlasování: pro
proti
zdržel se

14

Březina, Čadilová, Doležel, Douša, Chrpa, Jakob, Klimentová, Kouba, Mádr,
Navrátilová, Semanský, Veselý, Zákoucká, Zima

0
0

Usnesení č. 6/3/2018 bylo přijato.
předřazení bodu č. 10 z důvodu nutnosti odchodu JUDr. Klimentové

10. Žádost o změnu Územního plánu – maximální velikost zastavěné plochy BI 27 k.ú.
Srbín
p. Semanský: Žádost byla podána společností Londýnská 2000, vlastníka většiny pozemků v lokalitě V
Chobotě, k.ú. Srbín a týká se změny textové části územního plánu pro výše uvedenou lokalitu. Žadatel
uvádí, že plocha většiny parcel v lokalitě je více než 900 m 2, ale maximální zastavěnost je 200 m 2. V případě
výstavby luxusnějších domů, např. rozlehlejších bungalovů je tato podmínka omezující. Žádá proto o změnu
ÚP ve smyslu zvětšení plochy maximální zastavěnosti.
Návrh usnesení – Zastupitelstvo obce Mukařov souhlasí se změnou Územního plánu - v lokalitě BI 27, k.ú.
Srbín v textové části tak, aby na vyznačených pozemcích vlastníka bylo možné postavit stavby se
zastavěnou plochou větší než 200 m2.
Hlasování: pro
proti
zdržel se

0
14

Březina, Čadilová, Doležel, Douša, Chrpa, Jakob, Klimentová, Kouba, Mádr,
Navrátilová, Semanský, Veselý, Zákoucká, Zima

0

Usnesení nebylo přijato.

1. Kontrola úkolů a usnesení
1/2018/8.g) cenová nabídka na zastřešení školního hřiště. Pracovní skupina pro výstavbu tělocvičny a
Stavební výbor projednali návrhy možného zastřešení stávajícího školního sportovního hřiště. Z navržených
řešení doporučují zastřešení formou přetlakové haly, s využitím nabídky fy Techtex, která nafukovací halu
nabízí formou pronájmu na dobu 5 let. Tím se zajistí dostatečný časový prostor pro přípravu a výstavbu
nové haly a zajistí se potřebné zvýšení využití hřiště i v zimním období.
V souvislosti s možnou výstavbou nové haly se řešila nabídka společnosti ČEZ na uložení kabelů vysokého
napětí do země včetně vyřešení možného problému s transformátorem. Starosta, případně místostarosta
prověří, jak to přesně s uvedenou nabídkou je jak z pohledu financování, tak z pohledu časování.
Návrh usnesení – Zastupitelstvo obce Mukařov schvaluje způsob zastřešení školního hřiště formou
nafukovací haly formou pronájmu na dobu 5 let. Dodavatel zastřešení bude vybrán ve výběrovém řízení.

Zápis č. 3

6/13

Hlasování: pro
proti
zdržel se

13
1
0

Březina, Čadilová, Doležel, Chrpa, Jakob, Klimentová, Kouba, Mádr,
Navrátilová, Semanský, Veselý, Zákoucká, Zima
Douša

Usnesení č. 7/3/2018 bylo přijato.
1/2018/8.h) projekt LIDL
p. Semanský informoval zastupitele o schůzce ze dne 11.12.2018 se zástupci společnosti LIDL. Z jednání
vyplynulo, že požadavky na odškodnění vlastníků přilehlých pozemků jsou pro společnost vysoké. Zástupce
LIDLu proto požádal o snížení předjednaného příspěvku na vybudování čistírny odpadních vod s poukazem
na to, že slevu poskytnou i další subjekty zainteresované na projektu (majitelé pozemků a developerská
společnost). Z původních 5.000.000,- Kč žádá o snížení na 4.000.000,- Kč.
Bc. Chrpa nesouhlasí s požadavkem, vzhledem k tomu, že společnost LIDL patří k nejůspěšnějším
obchodníkům. Naše lokalita je pro firmu zajímavá, trvá na zachování původně odsouhlaseného příspěvku.
Návrh usnesení – Zastupitelstvo obce Mukařov souhlasí s úpravou plánovací smlouvy se společností LIDL
ve smyslu snížení příspěvku na ČOV, k.ú. Srbín z původních 5.000.000,- Kč na 4.000.000,- Kč.
Hlasování: pro
proti
zdržel se

0
14

Březina, Čadilová, Doležel, Douša, Chrpa, Jakob, Klimentová, Kouba, Mádr,
Navrátilová, Semanský, Veselý, Zákoucká, Zima

0

Usnesení nebylo přijato.
Návrh usnesení – Zastupitelstvo obce Mukařov trvá na zachování původní částky příspěvku na vybudování
čistírny odpadních vod v k.ú. Srbín, ve výši 5 mil. Kč.
Hlasování: pro
proti
zdržel se

14

Březina, Čadilová, Doležel, Douša, Chrpa, Jakob, Klimentová, Kouba, Mádr,
Navrátilová, Semanský, Veselý, Zákoucká, Zima

0
0

Usnesení č. 8/3/2018 bylo přijato.
odchod JUDr. Klimentové ve 22:05 hod.

2/2018/12.b) úprava komunikaci v obci Žernovka, stavba vodovodu
Bc. Chrpa, který žádal o zařazení tohoto bodu do programu, upozorňuje na špatný stav komunikace na
Žernovce, kdy po stavbě vodovodu firma tuto komunikaci nedostatečně ošetřuje a vozidla tak již ve snaze
vyhnout se dírám zajíždí na okolní pozemky. Stav již ohrožuje jednotlivé nemovistosti (fyzické poškození plotů).
Ing. Zima dohlédne na činnost firmy a bude požadovat urychlenou nápravu stavu např. rozvezením recyklátu a
jeho následným zhutněním. Úkol trvá

2/2018/12 e) projednání možnosti výstavby úsekových radarů v obci
MVDr. Mádr podal informaci, že 7.12. jednal s místostarostou Říčan Ing. Michaličkou o situaci umístění
úsekových radarů v obci Mukařov a o podmínkách výstavby úsekových radarů v obci. Dle sdělení
místostarosty je veškeré financování výstavby radarů hrazeno městem Říčany. Náklady pro obec jsou v
případě, kdy budou zaznamenány alespoň 2 přestupky denně nulové. Veškeré výnosy z pokut za přestupky
náleží však městu Říčany.
p. Semanský: jaké usnesení je tedy nutno učinit? Zastupitelstvo již před rokem schválilo úsekové měření v
Srbíně a Žernovce, zatím ale nebyly vyjasněny podmínky smlouvy.
MVDr. Mádr: nyní je nutno schválit všechny původně navržené úseky, tedy včetně Kutnohorské a Pražské.
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Návrh usnesení – Zastupitelstvo obce Mukařov souhlasí se záměrem umístění úsekových radarů v úseku
ulic Pražská, Kutnohorská (I. tř.) a Českobrodská, Choceradská (II. tř) a pověřuje starostu jednáním o
přípravě smlouvy s městem Říčany o umístění radarů.
Hlasování: pro
proti
zdržel se

13

Březina, Čadilová, Doležel, Douša, Chrpa, Jakob, Kouba, Mádr, Navrátilová,
Semanský, Veselý, Zákoucká, Zima

0
0

Usnesení č. 9/3/2018 bylo přijato.

7. Schválení rozpočtového provizoria na leden 2019
p. Semanský: protože rozpočet obce na rok 2019 se bude schvalovat během měsíce ledna 2019, je nutno
pro potřeby hospodaření obce v lednu 2019 schválit tzv. rozpočtové provizorium, které na měsíc leden
odpovídá 1/12 schváleného rozpočtu roku 2018.
Návrh usnesení – Zastupitelstvo obce Mukařov schvaluje rozpočtové provizorium na leden 2019 ve výši
1/12 skutečných výdajů rozpočtu obce z roku 2018, včetně poskytnutí lednových příspěvků příspěvkovým
organizacím ZŠ ve výši 303.250,- Kč a MŠ ve výši 131.138,- Kč. Rozpočtové provizorium se nevztahuje na
plnění z uzavřených a nedokončených smluv.
Hlasování: pro
proti
zdržel se

12
0
1

Březina, Čadilová, Doležel, Douša, Chrpa, Jakob, Kouba, Navrátilová,
Semanský, Veselý, Zákoucká, Zima
Mádr

Usnesení č. 10/3/2018 bylo přijato.

8. Rozpočtové opatření k závěru roku 2018
Ing. Zima: ke konci roku je očekávaný zůstatek (přebytek rozpočtu) kolem 5 mil. Kč. K 31.12. 2018 musí být
schválené finální rozpočtové opatření k vyrovnání příjmů a výdajů. Ještě v letošním roce by mělo dojít podle
§ 375 zákona o obchodních korporacích k vyrovnání za odkup akcií Českou spořitelnou a.s. ve výši
929.000,- Kč, ovšem kvůli náročnosti celého procesu je možné, že tento příjem nastane až v roce 2019.
Vzhledem k tomu, že zastupitelstvo obce se již do konce roku nesejde, navrhuji pověřit přijetím
rozpočtového opatření radu obce, která bude o jeho provedení informovat na dalším zasedání
zastupitelstva.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Mukařov pověřuje radu obce provedením rozpočtového opatření k
31.12.2018 a ukládá jí povinnost informovat o provedeném rozpočtovém opatření na následujícím zasedání
zastupitelstva.
Hlasování: pro
proti
zdržel se

13

Březina, Čadilová, Doležel, Douša, Chrpa, Jakob, Kouba, Mádr, Navrátilová,
Semanský, Veselý, Zákoucká, Zima

0
0

Usnesení č. 10/3/2018 bylo přijato.

9. Informace k návrhu rozpočtu k jeho následnému zveřejnění
Ing. Doležel, předseda FV citoval ze zápisu zasedání FV dne 4.12. 2018, který se zaměřil na rozpočty MŠ
a ZŠ Mukařov. ZŠ byla krácena finanční rezerva o 1,3 mil. Kč, s doporučením ředitelce ZŠ, aby s
předkládáním rozpočtu dokládala i stav čerpání finančních prostředků k danému měsíci.
U MŠ Mukařov vzal FV na vědomí rozpočet MŠ a nekrátil jej do nadcházejícího roku. Byla snížena alokace
na projekt č. 6 – rozšíření ředitelny MŠ, protože se zvažují jiné možnosti řešení v rámci stávající budovy.

Zápis č. 3

8/13

Žádosti o finanční příspěvky spolků byly přiznány v plné výši; o příspěvky zažádaly – TJ Sokol, Hasiči
(Mukařov a Žernovka), Mukařov-sko, JPO3, JPO5 Žernovka, Dipona, taneční škola, místní knihovna,
Obecní zpravodaj.
MVDr. Mádr se dotázal, proč sdružení Společně nemá přiznán žádný finanční příspěvek.
Ing. Doležel: protože o žádný příspěvek nikdo nepožádal. Dodatečně, ještě před schválením rozpočtu je
možno o příspěvek na činnost požádat.
Investice MPOV jsou na částce 33,6 mil. Kč, z toho 13,3 mil. Kč jsou nezbytně nutné výdaje. Příjmová
stránka na sdílených daních je snížena o 5 %. Závěrem Ing. Doležel odkázal na podrobnější informace v
samotném zápisu z FV.
Ing. Zima: Návrh rozpočtu bude ještě před Vánocemi uveřejněn pro podání připomínek. Návrh je po
uveřejnění ještě možné měnit, finální podoba rozpočtu bude předmětem jednání zastupitelstva v lednu 2019.
Zastupitelstvo bere informaci na vědomí.
Odchod 22:48 Bc. Chrpa

13. Návrh cen svozu odpadu pro rok 2019, úprava systému svozu komunálního odpadu
p. Semanský předložil zastupitelům návrh cen svozu komunálního odpadu pro rok 2019 od partnerské
svozové společnosti Marius Pedersen, kde došlo k navýšení cen o 3,5% oproti letošku.
V říjnu a listopadu byly osloveny i další svozové firmy a požádány o zaslání cenových nabídek, bohužel buď
bez odpovědi, nebo s odkazem na standardní ceníky, které však nabízejí vyšší ceny, než je od stávající
svozové společnosti. Starosta se pokusí zaurgovat.
Obec zvažuje 2 varianty řešení – 1. varianta, kdy zůstane zachován současný systém svozu při akceptaci
navýšení cen o 3,5 % s rizikem, že cena svozu může skokově narůst i v průběhu r. 2019 s ohledem na
plánované zvýšení cen skládkovného, nebo 2. varianta, vycházející z toho, že obec je povinna zajistit
likvidaci bioodpadu – zvažuje se propojení povinnosti domovních nádob - komunálního odpadu a bio
odpadu. Zavedením systému by se omezila produkce směsného komunálního odpadu, četnost svozů by se
snížila na 1 x 14 dní. Nyní je zpracováno několik variant, nutno je ale zakalkulovat cenu svozu bioodpadu.
Je potřeba zdůraznit, že v každém návrhu obec dotuje finanční rozdíl ze svého rozpočtu. Starosta
doporučuje uspořádat veřejné schůze s občany pro seznámení s těmito variantami, a dopracovat variantní
řešení kombinace svozu komunálního odpadu a bioodpadu.
MVDr. Mádr doporučil ceny neschvalovat a vyčkat, zda některá z oslovených svozových firem ještě
neodpoví
Protinávrh usnesení: Neschvalovat cenovou nabídku společnosti Marius Pedersen a ještě jednou vyzvat
svozové firmy k předložení cenové nabídky na svoz odpadů pro rok 2019
Hlasování: pro
proti
zdržel se

2
0
10

Douša, Mádr
Březina, Čadilová, Doležel, Jakob, Kouba, Navrátilová, Semanský, Veselý,
Zákoucká, Zima

Usnesení nebylo přijato.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Mukařov akceptuje cenovou nabídku svozové společnosti Marius
Pedersen s navýšením cen o 3,5 % pro rok 2019.
Hlasování: pro
proti
zdržel se

11
0
1

Březina, Čadilová, Doležel, Douša, Jakob, Kouba, Navrátilová, Semanský,
Veselý, Zákoucká, Zima
Mádr

Usnesení č. 11/3/2018 bylo přijato.

14. Návrh cen vodného a stočného pro r. 2019, změna plánu financování obnovy VaK
Ing. Zima podrobně informoval zastupitelstvo obce o způsobu kalkulace cen vodného a stočného pro rok
2019. Ceny projednaly Rada obce i Finanční výbor a doporučují je ke schválení v předložené výši.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Mukařov schvaluje ceny vodného a stočného pro r. 2019 ve výši:
vodné – 44,11 Kč za 1m3 včetně DPH, stočné – 47,34 Kč za 1m3 včetně DPH.
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Hlasování: pro
proti
zdržel se

12

Březina, Čadilová, Doležel, Douša, Jakob, Kouba, Mádr, Navrátilová,
Semanský, Veselý, Zákoucká, Zima

0
0

Usnesení č. 12/3/2018 bylo přijato.
Ing. Zima dále informoval, že došlo k významné investici do infrastrukturních majetků obce (vodovod,
intenzifikace čistírny odpadních vod) a podmínka poskytovatele dotace je, že obec musí aktualizovat plán
financování obnovy vodohospodářského majetku k zohlednění nabytí nového majetku. Nyní dochází ke
snížení plánu financování přibližně o 50.000,- Kč z důvodu snížení kapacity ČOV Mukařov a snížení
průměrného věku majetku. Čistírna své povolené kapacity 1120 obyvatel není schopna dosáhnout, provozně
fyzicky obslouží max. 800 obyvatel, což bylo uvedeno do souladu v projektové dokumentaci a nyní i v plánu
financování.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Mukařov schvaluje aktualizaci plánu financování obnovy vodovodů a
kanalizací v souvislosti s intenzifikací čistírny odpadních vod Mukařov.
Hlasování: pro
proti
zdržel se

12

Březina, Čadilová, Doležel, Douša, Jakob, Kouba, Mádr, Navrátilová,
Semanský, Veselý, Zákoucká, Zima

0
0

Usnesení č. 13/3/2018 bylo přijato.

15. Návrh dělení pozemků v lokalitě BI 34 a BI 35, Žernovka
p. Semanský: Dělení pozemků v lokalitě BI 34 a BI 35 je v souladu s plánovací smlouvou, poplatek za
dělení pozemků v této lokalitě byl řádně uhrazen, tudíž může být zastupiteli řádně odsouhlasen návrh dělení.
Ing. Zima: v rámci úpravy dvou pozemků, kdy byl zrušen výjezd z lokality BI34 do ulice Českobrodská
dochází k přepočtu metrů, na které se vztahuje povinnost úhrady poplatku za dělení. Uvedený poplatek již
toto zohledňuje a je ošetřen v dodatku smlouvy.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Mukařov souhlasí s návrhem dělení pozemků v lokalitě BI 34 a BI 35,
k.ú. Žernovka a dodatkem smlouvy, který řeší změnu výměry zastavitelných pozemků.
Hlasování: pro
proti
zdržel se

12

Březina, Čadilová, Doležel, Douša, Jakob, Kouba, Mádr, Navrátilová,
Semanský, Veselý, Zákoucká, Zima

0
0

Usnesení č. 14/3/2018 bylo přijato.
p. Semanský v návaznosti na tento bod požádal o oddělení části svého pozemku č. 708/13, k.ú. Žernovka,
který navazuje na uvedenou lokalitou BI35. Oddělovat se bude cca 1.200m 2 se splněním podmínky úhrady
poplatku ve výši 20,- Kč za každý m 2 nově odděleného pozemku. V nejjižnější části pozemku bude hranice
zarovnána tak, aby došlo k rozšíření ulice za Mlýnem, navazující na lokalitu BI35.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Mukařov souhlasí s dělením pozemku č. 708/13, dle GP. Účelový
investiční příspěvek obci ve výši 20,- Kč za každý m 2 nově vzniklého pozemku č. 708/18, v souladu se
zásadami pro dělení pozemků, uhradí žadatel na účet do 30 dnů od zápisu pozemku do KN.
Hlasování: pro
proti
zdržel se

12

Březina, Čadilová, Doležel, Douša, Jakob, Kouba, Mádr, Navrátilová,
Semanský, Veselý, Zákoucká, Zima

0
0

Usnesení č. 15/3/2018 bylo přijato.
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16. Smlouva pro výkon pověřence GDPR
PhDr. Čadilová připomněla, že byla smluvně schválena pro výkon funkce pověřence GDPR pro obec
Mukařov, MŠ a ZŠ. Vzhledem ke zvolení do funkce místostarostky obce Mukařov se rozhodla s ohledem na
možný střet zájmů funkci pověřence již nevykonávat. Oslovena byla firma Suma spol. s.r.o., která služby
pověřence pro ochranu osobních údajů bude v obci Mukařov vykonávat za měsíční poplatek 2.000,- Kč bez
DPH, paušální poplatek za 1 hodinu je 500,- Kč.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Mukařov souhlasí s uzavřením smlouvy pro výkon pověřence GDPR
s firmou Suma spol. s.r.o., za měsíční poplatek 2000,- Kč bez DPH.
Hlasování: pro
proti
zdržel se

12

Březina, Čadilová, Doležel, Douša, Jakob, Kouba, Mádr, Navrátilová,
Semanský, Veselý, Zákoucká, Zima

0
0

Usnesení č. 16/3/2018 bylo přijato.

17.a) Různé - SOSB o zřízení věcného břemene - Mukařov, Polní, č.poz. 647, IV-12-6023529
p. Semanský: následující bod se týká uložení přípojky ČEZ pro objekt v ul Polní, kdy ČEZ vstupuje do této
komunikace.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Mukařov souhlasí s uzavřením Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene ČEZ Distribuce a.s., v ulici Polní, p.č. 647 za finanční náhradu 6.000,- Kč.
Hlasování: pro
proti
zdržel se

12

Březina, Čadilová, Doležel, Douša, Jakob, Kouba, Mádr, Navrátilová,
Semanský, Veselý, Zákoucká, Zima

0
0

Usnesení č. 17/3/2018 bylo přijato.

17.b) Různé - Smlouva o bezúplatném převodu a o zřízení věcného práva č.
UZSVM/S/18615/2018-HMSO, poz.č. 958/12 k.ú. Srbín
Ing. Zima: informoval přítomné zastupitele o bezúplatném převodu pozemku, který je na vtoku do rybníku.
Obec o pozemek zažádala v souvislosti s plánovanou obnovou nádrže.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Mukařov souhlasí s uzavřením Smlouvy o bezúplatném převodu
pozemku p.č. 958/12 k.ú. Srbín, o výměře 124 m2 do vlastnictví obce Mukařov a zřízení věcného práva.
Hlasování: pro
proti
zdržel se

12

Březina, Čadilová, Doležel, Douša, Jakob, Kouba, Mádr, Navrátilová,
Semanský, Veselý, Zákoucká, Zima

0
0

Usnesení č. 18/3/2018 bylo přijato.

17.c) Různé - SOSB o zřízení věcného břemene ČEZ, přeložka NN Srbín, IZ-12-6001074/VB/07
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Mukařov souhlasí se Smlouvou o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene ČEZ u pozemku p.č. 958/5, kdy celková částka za přeložku NN Srbín činí 65.000,- Kč.
Hlasování: pro
proti
zdržel se

12

Březina, Čadilová, Doležel, Douša, Jakob, Kouba, Mádr, Navrátilová,
Semanský, Veselý, Zákoucká, Zima

0
0

Usnesení č. 19/3/2018 bylo přijato.
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17.d) Různé - Záměr pronájmu části poz. č. 656/15 u č.p. 44., o výměře 22 m2, k.ú. Žernovka
p. Semanský: jedná se o část pozemku, který je léta zaplocen a využíván jako součást zahrady. Žadatelka
v rámci narovnání vztahů požádala o prodej nebo pronájem pozemku.
MVDr. Mádr se dotázal, jak je stanovena cena nájmu v podobných případech. Kdo ji stanovuje a kolik
takových pozemků v majetku obce je. Obec by problematiku svých zaplocených pozemků měla řešit.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Mukařov schvaluje záměr pronájmu části poz. č. 656/15 u zahrady čp.
44, o výměře 22 m2, k.ú. Žernovka, za částku 5,- Kč/1 m2 ročně.
Hlasování: pro
proti
zdržel se

12

Březina, Čadilová, Doležel, Douša, Jakob, Kouba, Mádr, Navrátilová,
Semanský, Veselý, Zákoucká, Zima

0
0

Usnesení č. 20/3/2018 bylo přijato

17.f) Různé - Aktualizace SoSB s LČR na uložení přípojky pro č.p. 33 a 93 Žernovka
Ing. Zima: předložil návrh rozšíření předmětu smlouvy s Lesy ČR o výstavbu vodovodních přípojek na konci ulice
K Hájence, Žernovka, kde není technicky možné uvedené domy napojit z cesty.

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Mukařov schvaluje aktualizaci Smlouvy o smlouvě budoucí
uzavíranou s Lesy České republiky na uložení přípojky pro č.p. 33 a č.p. 93, k.ú. Žernovka, s navýšením o
5.000,- Kč.
Hlasování: pro
proti
zdržel se

12

Březina, Čadilová, Doležel, Douša, Jakob, Kouba, Mádr, Navrátilová,
Semanský, Veselý, Zákoucká, Zima

0
0

Usnesení č. 21/3/2018 bylo přijato

17.g) Různé - Smlouva na pronájem prostor v KKC Mukařov společnosti VR Mobility
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Mukařov schvaluje uzavření smlouvy na pronájem prostor v KKC
Mukařov společnosti VR Mobility za cenu 100,- Kč za jednu hodinu a dalších podmínek ve smlouvě
uvedených.
Hlasování: pro
proti
zdržel se

10
2
0

Březina, Čadilová, Douša, Jakob, Kouba, Mádr, Semanský, Veselý,
Zákoucká, Zima
Doležel, Navrátilová

Usnesení č. 22/3/2018 bylo přijato

17.h) Různé - smlouvy na Změnu č. 1 UP Mukařov
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Mukařov souhlasí se smlouvou o dílo s architektonickou kanceláří
CHS Praha, (Ing. Arch. Sixta) za cenu 290.400,- včetně DPH, s pověřením starosty k projednání
maximálního možného zkrácení termínů vyhotovení dokumentace.
Hlasování: pro
proti
zdržel se

12

Březina, Čadilová, Doležel, Douša, Jakob, Kouba, Mádr, Navrátilová,
Semanský, Veselý, Zákoucká, Zima

0
0

Usnesení č. 23/3/2018 bylo přijato
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17. i) Různé - Doplněný bod do programu
Dr. Šalda informoval zastupitelstvo o možnosti podání žádosti o dotaci z programu MMR ČR pro rok 2019
Podpora obnovy venkova – Podpora obnovy místních komunikací na opravy místní komunikace, na ulici
Spojovací, Mukařov.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Mukařov souhlasí s podáním žádosti o poskytování dotace
z programu MMR ČR – v roce 2019 Podpora obnovy venkova – DT 117d8210A Podpora obnovy místních
komunikací na akci oprava místní komunikace v ulici Spojovací v obci Mukařov, se závazkem kofinancování
30 % uznatelných nákladů. V případě přidělení dotace z programu MMR ČR v r. 2019, zastupitelstvo obce
pověřuje starostu obce uzavřením smlouvy o poskytnutí dotace na tuto akci.
Hlasování: pro
proti
zdržel se

11

Březina, Čadilová, Douša, Jakob, Kouba, Mádr, Navrátilová, Semanský,
Veselý, Zákoucká, Zima

0
1

Doležel

Usnesení č. 24/3/2018 bylo přijato
PhDr. Čadilová informovala zastupitele o podání žádosti o dotaci z programu MK ČR VISK-3 na podporu
automatizace veřejných knihoven. Celkové náklady projektu jsou 49 360,- Kč, spolufinancování obce v
minimální výši 30 % je 15.360,- Kč. V případě přidělení dotace rozhodne zastupitelstvo o jejím přijetí.
Dr. Šalda podal žádost na dotaci o vybudování sítě veřejně přístupných Wi-Fi přístupových bodů ve výši
15.000 EUR. Výsledkem žádosti je poukaz, který může využít firma, která dodá požadovanou technologii ve
lhůtě maximálně 18 měsíců. Prostředky je možno využít k modernizaci stávající infrastruktury nebo k
vybudování nové. Datové připojení by garantovala obec.
17. j) Různé - Doplněný bod do programu
p. Semanský informoval o proběhlé kontrole hospodaření z Krajského úřadu Středočeského kraje, která
proběhla ve dnech 10.-11.12. 2018 na obecním úřadě. Kontrola neshledala žádná zásadní pochybení v
hospodaření a doporučila nápravné opatření ve smyslu usnesení zastupitelstva, které se týkaly přiznání
odměn neuvolněným zastupitelům a členům rady obce. Zde je nutno doplnit přesné datum, od kdy budou
odměny přiznány. Doporučil přijmout nápravné opatření ihned.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Mukařov revokuje usnesení č. 11/1/2018 a č. 14/2/2018, a doplňuje,
že odměny neuvolněných radních budou vypláceny od 30.10. 2018 a odměny neuvolněných zastupitelů od
13.11.2018.
Hlasování: pro
proti
zdržel se

12

Březina, Čadilová, Doležel, Douša, Jakob, Kouba, Mádr, Navrátilová,
Semanský, Veselý, Zákoucká, Zima

0
0

Usnesení č. 25/3/2018 bylo přijato
______________________________________________________________________________________
Zasedání bylo ukončeno v 0035 hod.

Ověřovatelé:

.........................................
M.Veselý
.........................................
T.Kouba

Zápis č. 3

.........................................
Rudolf Semanský
starosta obce
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