Zápis č. 3/2022
z veřejného zasedání zastupitelstva obce Židněves,
konaného dne 20. 06. 2022 od 18:30 hodin v restauraci Satelit v obci Židněves.
Přítomní členové zastupitelstva: Ing. Zdeněk Vácha, Bc. Kateřina Lopatářová, Michal Hradecký,
Ing. Martin Gregor a Luboš Jákl, Dis. Stanislav Mertin omluven.

1.

Zahájení zasedání zastupitelstva

Zasedání Zastupitelstva obce Židněves bylo zahájeno v 18:30 hodin starostou obce Ing. Zdeňkem
Váchou (dále jako „předsedající“). Předsedající z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva
(příloha č. 1) konstatoval, že přítomno je 5 členů zastupitelstva, takže zastupitelstvo je
usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).

2.

Určení ověřovatelů a zapisovatele

Předsedající v souladu s jednacím řádem obce určil ověřovateli zápisu Ing. Martina Gregora a Bc.
Kateřinu Lopatářovou, zapisovatelem byl určen Luboš Jákl Dis.

3.

Schválení programu:

Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu, který byl zveřejněn na úřední desce (příloha
č. 2). K návrhu programu byl vznešen požadavek na doplnění programu o bod: „Schválení smlouvy
o zřízení služebnosti“ Předsedající dal hlasovat o návrhu programu.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Židněves schvaluje doplněný bod veřejného zasedání: Schválení
smlouvy o zřízení služebnosti.
Výsledek hlasování: Pro: 5 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č.1/3/2022 bylo schváleno
Předsedající dal hlasovat o návrhu programu.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Židněves schvaluje následující program veřejného zasedání:
1.
Zahájení
2.
Určení zapisovatele a ověřovatele zápisu
3.
Schválení programu
4.
Zpráva o činnosti zastupitelstva
5.
Zpráva kontrolního výboru
6.
Zpráva finančního výboru
7.
Schválení závěrečného účtu obce Židněves za rok 2021
8.
Schválení účetní závěrky za rok 2021
9.
Stanovení počtu zastupitelů na nové volební období
10. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouva o právu provést
stavbu č. IV-12-6030313/02 - schválení
11. Schválení smlouvy o zřízení služebnosti
12. Diskuze
13. Závěr
Výsledek hlasování: Pro: 5 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č.2/3/2022 bylo schváleno
4.
·

Zpráva o činnosti zastupitelstva
Revitalizace intravilánové zeleně v obci Židněves – firma DIKÉ ZAHRADY s.r.o., pokračuje
v činnosti, dle harmonogramu prací. Je dokončeno vytýčení ploch a probíhá výstavba chodníků.
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5.

Na podzim bude zahálena tvorba bylino-travních záhonů a výsadba zeleně. Dnes, 20. 6. proběhl
Kontrolní den za účastí zhotovitele, projektanta a zástupců obce – řešen byl stav projektu a další
postup prací.
Obnova místních komunikací – v dubnu byla zahájena firmou M-Silnice a.s. obnova místních
komunikací a propustku v obci Židněves. Propustek a komunikace jsou dokončeny. Aktuálně
probíhá profinancování akce a připravuje se závěrečné vyhodnocení akce pro MMR, včetně
povinné publicity.
Chodníky podél komunikace I/16 – na SFDI byla podána žádost o dotaci, čekáme na
rozhodnutí
Výstavba klubovny – stavba běží podle plánu – realizují svépomocí rybáři, financuje obec
Dotace knihovna – dotace byla ze strany kraje schválena, kancelářský počítač, databázový
knihovnický systém pro evidenci knih a databázový knihovnický systém umožňující vyhledávání
veřejností v knihovním katalogu vzdáleným přístupem byly pořízeny. Aktuálně se plní databáze
knih a pracuje se na webovém vyhledávači.
Volby do zastupitelstev obcí – volby se konají ve dnech 23. – 24. září 2022
Pozvánky na akce – 24. 6. Letní kino – „VYŠEHRAD FYLM“, 25.6. Oslava 70. výročí založení
SK Židněves, 13. 8. Taneční rocková zábava, 20.8 Akce Kýta, 27. 8. Rozloučení s prázdninami
+ otevření Klubovny u Jáchymáku a 3.9. Pohár Klenice – hasičská soutěž

Zpráva kontrolního výboru

Předsedy kontrolního výboru Ing. Martin Gregor přednesl předsedající zprávu o stavu plnění
přijatých usnesení z předchozích zasedání (příloha č. 3). Před hlasováním byla dána možnost
zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Židněves schvaluje zprávu kontrolního výboru
Výsledek hlasování: Pro: 5 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č.3/3/2022 bylo schváleno
6.

Zpráva finančního výboru

Předsedkyně finančního výboru Bc. Kateřina Lopatářová seznámila přítomné občany se zprávou o
hospodaření obce (příloha č. 4) včetně rozpočtového opatření č. 4, 5 a 6. Před hlasováním byla
dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno
nebylo.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Židněves schvaluje zprávu finančního výboru a bere na vědomí
rozpočtové opatření č. 4, 5 a 6.
Výsledek hlasování: Pro: 5 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č.4/3/2022 bylo schváleno
7.

Schválení závěrečného účtu obce Židněves za rok 2021

Předsedající seznámil přítomné se závěrečným účtem obce za rok 2021, zprávou o výsledku
přezkoumání hospodaření obce za rok 2021, zprávou o inventarizaci, sestavou FIN2-12 a rozvahou.
Před hlasováním o schválení celoročního hospodaření obce a závěrečného účtu obce za rok 2021
včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2021 byla dána možnost
zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Předsedající dal hlasovat o návrhu usnesení.

Návrh usnesení:
I.
Zastupitelstvo obce Židněves schvaluje celoroční hospodaření obce, závěrečný účet
obce včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2021
s výhradou,
II.
na zjištěné chyby a nedostatky nemající závažnost nedostatků uvedených pod
písmenem c) a na nedostatky uvedené pod C2) přijímá nápravné organizační opatření
s termínem nasazení do 31. 12. 2022, na nedostatek uvedený pod C4) přijímá
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nápravné opatření: Na veřejném zasedání bylo dne 11.4.2022 schváleno uzavření
pracovně právního stavu formou Dohody o provedení práce se zastupitelem Ing.
Martinem Gregorem, účelem práce bude údržba obecní techniky a další práce dle
pokynů starosty obce, práce bude vykonána podle potřeb zaměstnavatele od 1.1. 2022
do 31.12. 2022, rozsah výkonu práce nepřekročí 300 hodin za kalendářní rok
Výsledek hlasování: Pro: 5 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č.5/3/2022 bylo schváleno
8.

Schválení účetní závěrky za rok 2021

Předsedající seznámil občany s účetní závěrkou za rok 2021. Před hlasováním byla dána možnost
zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. K uvedenému tématu nebylo žádné
stanovisko sděleno. Předsedající dal hlasovat o schválení účetní závěrky za rok 2021

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Židněves schvaluje účetní závěrku za rok 2021 bez výhrad.
Výsledek hlasování: Pro: 5 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č.6/3/2022 bylo schváleno
9.

Stanovení počtu zastupitelů na nové volební období

Předsedající seznámil zastupitele s povinností stanovit počet členů zastupitelstva obce pro nové
volební období do 30. 6. 2022. Volby do obecních zastupitelstev se budou konat ve dnech 23. – 24.
září 2022. Počet členů zastupitelstva obce Židněves byl pro nové volební období navržen na 5.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Židněves stanovuje pro nové funkční období počet členů
zastupitelstva obce Židněves na 5 (slovy pět).
Výsledek hlasování: Pro: 5 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č.7/3/2022 bylo schváleno
10.
Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouva o právu
provést stavbu č. IV-12-6030313/02 - schválení
Předsedající seznámil zastupitele s žádostí společnosti ELMA Kladno s.r.o. uzavřít smlouvu o
budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu provést stavbu č. IV-126030313/02. Předmětem smlouvy je zřízení a vymezení věcného břemene na pozemcích obce parc.
č. 136/1 a 136/5 v k. ú. Židněves a právo provést stavbu č. IV-12-6030313/02. Věcné břemeno se
podle této smlouvy zřizuje za jednorázovou náhradu ve výši 2.000,- Kč. Před hlasováním byla dána
možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno
nebylo.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Židněves schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene a smlouvu o právu provést stavbu č. IV-12-6030313/02
Výsledek hlasování: Pro: 5 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č.8/3/2022 bylo schváleno
11.

Schválení smlouva o zřízení služebnosti

Předsedající seznámil zastupitele s žádostí společnosti CETIN a.s., zastoupenou firmou TEMOTELEKOMUNIKACE, a.s., uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti. Předmětem smlouvy je zřízení
služebnosti ve prospěch společnosti CETIN a.s. na pozemcích obce parc. č. 137/4 a 783/1 v k. ú.
Židněves. Služebnost se podle této smlouvy zřizuje za jednorázovou náhradu ve výši 5.000,- Kč.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Žádné stanovisko sděleno nebylo.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Židněves schvaluje smlouvu o zřízení služebnosti ve prospěch
společnosti CETIN a.s. na pozemcích obce parc. č. 137/4 a 783/1 v k. ú. Židněves.
Výsledek hlasování: Pro: 5 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č.9/3/2022 bylo schváleno
12.

Diskuze

pí. Jančáková – kdy probíhá svoz kontejneru na sklo? Má obec finanční příjem za třídění hliníku?
ODP: Svoz kontejnerů na sklo a kovy je na objednání, v posledním měsící nebylo včas vyvezno
sklo z technických důvodů svozové firmy.
Za vytříděný hliník (kov) má obec příjem od firmy EKOKOM.
Dále lze v obci třídit bioodpad a potravinářské tuky.
2x za rok je možné odevzdávat velkoobjemový odpad do přistaveného kontejneru. Na podzim je
dle potřeby objednáván kontejner na bioodpad.
Elektroodpad (elektrozařízení) je možno odevzdávat pod prodejnou COOP (po domluvě odvoz z
domu).
Na OÚ je možno zdarma vyzvednout sadu tašek pro odnos kovu / skla na sběrné místo.
Starosta: byl osloven projektant na dětské / workoutového hřiště u rybníčku. Obec bude žádat o
dotaci (80%). Odhadované celkové náklady se pohybují okolo 2,2mil Kč.
p. Procházka – u košů nejsou pytlíky na psí exkrementy
ODP: Budou doplněny v následujících dnech.
p. Procházka – bude probíhat aukce na energie?
ODP: V současné době neplánujeme, trh je rozkolísaný. V minulosti se obec aukce účastnila,
ovšem vítězný dodavatel energie v krátké době ukončil činnost.
Starosta – dotaz na p. Chumlena: Jaký je další harmonogram stavební prací na klubovně?
ODP: Zítra je v plánu betonování věnce, následovat bude střešní konstrukce.
Starosta – obec nabízí občanům obce štěpku zdarma, složena je na parkovišti u hřiště. Obec
nabízí štěpkování bioodpadu (větví) pro občany obce zdarma.
p. Hradecký – děkuje členům SK Židněves za renovaci sportovního areálu
p. Chumlen – za všechny spolky děkuje obci za pomoc s distribucí dřeva
p. Jákl – informuje, že bylo schváleno a nabylo účinnosti územní rozhodnutí na stavbu obchvatu
Martinovice – Kosmonosy

13.

Závěr

Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 19.43 hod.

Přílohy zápisu:
1)
2)
3)
4)

Prezenční listina
Pozvánka na veřejné zasedání obce Židněves
Zpráva kontrolního výboru
Zpráva finančního výboru

Zapisovatel: Luboš Jákl Dis.

dne 20. 06. 2022

…………………………………

Ověřovatelé: Ing. Martin Gregor

dne 20. 06. 2022

...............................................
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Bc. Kateřina Lopatářová

Starosta: Ing. Zdeněk Vácha

dne 20. 06. 2022

...............................................

dne 20. 06. 2022

………………………………....

Vyvěšeno na úřední desce:

Sejmuto z úřední desky:
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