Zastupitelstvo obce Zbečno

USNESENÍ a ZÁPIS č. 42
ze zasedání Zastupitelstva obce Zbečno,
konaného dne 27. června 2022 na Obecním úřadě ve Zbečně
Začátek zasedání v 18.30 hodin
Přítomni: R. Embertová, B. Dvořáková, V. Jarošová, T. Prošková, S. Dryják
Omluveni: J. Těhan, J. Vild
Hosté: viz příloha
Ověřovatelé zápisu: T. Prošková, V. Jarošová
Zahájení zasedání zastupitelstva:
Místostarostka zahájila zasedání zastupitelstva v 18.30 hodin, přivítala přítomné
a konstatovala, že přítomno je 5 členů zastupitelstva a zastupitelstvo je usnášeníschopné.
Jednání je svoláno v souladu s § 96 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších
předpisů.
1) Určení ověřovatelů a zapisovatele
Místostarostka navrhla určit ověřovateli zápisu T. Proškovou a V. Jarošovou, zapisovatelem
B. Dvořákovou. O návrhu nechala hlasovat.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Zbečno určuje ověřovateli zápisu T. Proškovou a V. Jarošovou,
zapisovatelem B. Dvořákovou.
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 0
Usnesení č. 74/2022 bylo schváleno
2) Schválení programu
Místostarostka seznámila přítomné s návrhem programu v souladu s informací zveřejněnou
na úřední desce a vyzvala přítomné zastupitele k podání návrhů na případné doplňující body
programu jednání. Místostarostka požádala o doplnění programu o bodyč.14 - 16
a předložila ke schválení tento program:
Zahájení, určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
Schválení programu
Kontrola plnění usnesení ze zasedání ze dne 2. května 2022
Informace o projektu kanalizace
Informace o projektu vodovod Újezd nad Zbečnem
Dopravní situace na Rivieře
Účetní uzávěrka za rok 2021
Výstavba elektrických přípojek v Újezdu nad Zbečnem V Rovinách – zřízení
věcného břemene
9) Obecně závazná vyhláška o stanovení koeficientu pro výpočet daně
z nemovitých věcí
10) Žádost o povolení výjimky z počtu žáků v ZŠ
11) Pronájem pozemků v Uličkách – p.č. 146 a 911/6 v k.ú. Zbečno
12) Informace o zpracování digitální technické mapy
13) Rozpočtová opatření č. 4, č. 5 a č. 6
14) Vypsání záměru na směnu části pozemku p.č. 197/57, 219/2 a 225/37 v k.ú. Újezd
nad Zbečnem
15) Vypsání záměru na směnu pozemků p.č. 226/24 a p.č. 226/34 v k.ú. Újezd nad
Zbečnem
16) Dluh na nájemném v obecním bytě
17) Různé
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
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18) Diskuze
19) Závěr
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Zbečno schvaluje program dnešního jednání ZO.
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 0
Usnesení č. 75/2022 bylo schváleno
Bod č. 3
Kontrola plnění usnesení ze zasedání ze dne 30.5. 2022
Kontrola usnesení č. 97/2020 - schválení prodeje části pozemku č.p. 135/13 v k.ú. Zbečno
společnosti ČEZ – smlouva v přípravě - trvá
Kontrola usnesení č. 3/2022– vzetí na vědomí vyžadování vývozu jímky při připojování
se ke kanalizaci - trvá
Kontrola usnesení č. 47/2022– schválení smlouvy s VKM Kladno o budoucím vkladu, pachtu
a provozování – smlouva v přípravě - trvá
Kontrola usnesení č. 49/2022– schválení výsledku hospodaření obce Zbečno a její VHČbude připraveno ke schválení na ZO v červnu –viz bod č. 7. dnešního jednání ZO
Kontrola usnesení č. 68/2022–schválení umístění Základové stanice a podepsání smlouvy
se společností CETIN a.s. s nájemným ve výši 15 000 Kč/rok – smlouva podepsána
Kontrola usnesení č. 69/2022 – schválení dělení pozemku p.č. 146 na náklady pana Kasala
a vypsání záměru na pronájem části –viz bod č. 11. dnešního jednání ZO
Kontrola usnesení č. 70/2022 – schválení prodeje vozidla Tatra 148 – vozidlo zaplaceno
a odvezeno
Kontrola usnesení č. 71/2022 – schválení vítěze na projekt nástavby ZŠ Zbečno, kterým
se stala společnost Lambda studio a podepsání smluv – trvá–rozhodující bude finanční
situace obce po vyúčtování víceprací za asfaltování
Kontrola usnesení č. 72/2022 – schválení zadat zpracování projektové dokumentace
na projekt místní komunikace p.č. 359/1 v k.ú. Újezd n/Z společnosti Ateliér Civilista – trvá rozhodující bude finanční situace obce po vyúčtování víceprací za asfaltování
Kontrola usnesení č. 73/2022 – schválení přijetí daru – pozemku p. č. 200/1 v k.ú. Zbečno –
smlouva podepsána, podána žádost o vklad na KÚ
Bod č. 4
Informace o projektu kanalizace Zbečno
Aktuální informace:
Počty připojených k 27. 6. 2022:
Zbečno
110 nemovitostí (74%), ještě zbývá38nemovitostí
Újezd nad Zbečnem 64 nemovitostí (66%), ještě zbývá 32 nemovitostí
Očekáváme, že zbytek se připojí do konce září 2022. Po uplynutí této doby budou prováděny
kontroly jak často a kam vyváží odpady občané, kteří se dosud na kanalizaci nepřipojili.
ČOV je stále ve zkušebním běhu. Upravuje se režim tak, aby nebyl problém s kvalitou
vypouštěných odpadních vod a rovněž se zápachem v okolí ČOV. V minulém týdnu byl zápach
cítit kolem kanalizačních stok – dle odborníku je to dáno tlakem vzduchu a velkým odparem.
Stále platí zákaz přečerpávání starých jímek do nového kanalizačního řádu. Finanční
náklady na sanaci způsobených škod jsou velmi vysoké s porovnáním s tím, kolik
občané ušetří.
Ti, kteří se teprve budou připojovat ke kanalizaci, NOVĚ předloží fakturu posledního
vývozu jímky.
Občané trvale bydlící ve Zbečně a v Újezdu nad Zbečnem, kterých se netýká připojení
ke kanalizaci (jsou mimo kanalizační řády), mají možnost sepsání smlouvy s obcí a vyvážení
septiku za ceny stočného. Většina již smlouvu podepsala.
V minulém týdnu proběhlo asfaltování ve Zbečně i v Újezdu nad Zbečnem.Při asfaltování
nebyly prováděcí firmou asfaltovány příjezdy k nemovitostem a u některých vznikly velké
terénní rozdíly, které zhoršují příjezd k nemovitosti.Jejich majitelé se mohou obrátit na obec,
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která jim poskytne bezplatně štěrk, v případě zájmu i asfaltový recyklát. V případě potřeby
vypomůže s pracemi zaměstnanec obce (nutno domluvit na obci).Upraveny budou také vjezdy
na křižovatkách.
Od středy 29. 6. budou asfaltovány zbývající vytipované komunikace metodou nástřiku.
Při deštích byl sledován povrchový odtok na zaasfaltovaných plochách. Problém nastávají
na návsi a v Uličkách. Na problematických místech budou osazeny odtokové kanály.
Na budově ČOV došlo k zaizolování stropů nad velínem, aby se snížily tepelné úniky.
Bod č. 5
Informace o projektu vodovod Újezd nad Zbečnem
Od pondělí 27. 6. cca do neděle 3. 7. bude probíhat výstavba ATS v Újezdu nad Zbečnem.
Z toho důvodu bude spodní silnice na Újezd uzavřena. Poté budou následovat práce
na vodovodních přípojkách pod ATS.
Bod č. 6
Dopravní situace na Riviéře
Otevřením kempu Na Hříbkách a příjezdu chatařů došlo ke zvýšení provozu v části obce
Riviera. Občané bydlící v této lokalitě si stěžují zejména na:
1) neúnosný provoz na úzké komunikaci od hlavní cesty ke sjezdu do kempu
2) nerespektování omezení rychlosti
3) složité dopravní situace při sjíždění automobilů z hlavní komunikace ve směru
od Křivoklátu
4) nedodržování nočního klidu v kempu
Možná řešení:
Ad 1) Komunikace je velmi úzká, uprostřed je jen jedna plocha pro míjení
se.
V exponovaných časech dochází ke konfliktním situacím.
Možnost by byla odklonění dopravy z kempu kolem řeky. Cesta by vedla přes soukromé
pozemky, bylo by nutné s jejich majiteli tuto variantu projednat. Dále by bylo třeba oplotit
dětské hřiště, které se nachází přímo u cesty. V neposlední řadě je třeba posoudit, zda
je cesta mezi nemovitostmi č.p.144 a 150 dostatečně široká (jedná se o přístupovou cestu na
dětské hřiště).
Ad 2) Nerespektování omezené rychlosti v tomto úseku by podle některých občanů vyřešilo
osazení dalšího příčného prahu. Jeden je již v tomto úseku instalován – při jeho přejíždění
přívěsů s loděmi obtěžuje okolí hlukem. Majitel nemovitosti v místě vytipovaném k instalaci
s umístěním nesouhlasí (viz e-mail)
Ad 3) Obec požádala MěÚ Rakovník, odbor dopravy o posouzení možnosti osazení
komunikací svislým značením omezujícím odbočení (ze směru z Křivoklátu ke kempu doprava
a ze směru z Riviéry doleva na Křivoklát). Dne 14. 6. proběhlo na místě jednání
za
přítomnosti zástupců KSÚS, Policie a Dopravního inspektorátu - s umístěním požadovaného
DZ nesouhlasí z důvodu nadbytečnosti. Dle vyjádření je na každém řidiči,
aby odhadl stav
komunikace a své možnosti.
Ad 4) Dodržování nočního klidu je třeba řešit s provozovatelem, noční klid je třeba dodržovat i
v prostoru kempu, nejen u restaurace
Diskuse:
- P. Prošková – na komunikaci do kempu jsou velké problémy také v zimním období při
vyvážení odpadů, nebo fekálií
- P. T. - měl by to řešit zejména majitel kempu, v případě rušení nočního klidu
i
nájemce. Cesta je velmi úzká a nebezpečná. Zvážit osazení semafory….
- P. K. – osazení komunikace příčným prahem není řešení, záleží zejména
na
ukázněnosti řidičů. Kemp je v této části obce od nepaměti a s tím je bohužel spojen
větší provoz na komunikaci a i rušení nočního klidu
- P. S. – navrhuje, aby obec vykoupila pozemky od majitelů a vybudovala cestu spodem
směrem k dětskému hřišti nebo okolo ČOV. Je třeba intenzivně jednat s jejich majiteli.
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P. S.– auta jezdí velmi rychle, projede zde cca 100 aut za hodinu, silnice je velmi úzká,
nedosahuje předepsané šíře 3 m, dochází zde k poškozování soukromého i obecního
majetku
P.Embertová – přečetla dopis p. Kováče, majitele domu č.p. 3 ve Zbečně (viz příloha)
P. T.– zda má obec nějaké řešení – p. Embertová – proto byli
na
zastupitelstvo pozváni občané, kterých se tato situace týká, aby se o věci diskutovalo
a našlo společně řešení
P. C. a p. Š. – nájemci kempu Na Hříbkách – snaží se maximálně eliminovat negativa.
Otvírací dobu mají do 22.oo hod, pokud jsou v kempu, upozorňují návštěvníky na
dodržování nočního klidu, v době nepřítomnosti doporučují občanům obracet se na
PČR. Nemalými investicemi na výdej jídel omezili hluk (vyvolávání čísel hotových jídel).
Nabízí spolufinancování zabezpečení dětského hřiště v případě odklonění dopravy
tímto směrem. To, že někteří řidiči nerespektují dopravní omezení rychlosti, bohužel
nemohou ovlivnit. Přiklání se k možnosti osazení tohoto úseku semafory. Při
provozování kempu se snaží vyjít vstříc požadavkům obce i občanům. Způsobováním
i drobných schválností se nic nevyřeší.
P. Z. – zvážit možnost umístění chodníku pod úroveň komunikace, varianta využití
cesty z kempu - domluvit se s majiteli pozemků na pronájmu
P. Dryják – v případě, že by se řešila tato situace cestou okolo dětského hřiště, bude
nutné celé hřiště oplotit a dále zpevnit cestu – v případě dešťů bude nesjízdná

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Zbečno schvaluje osazení komunikace do kempu příčným prahem
Výsledek hlasování: pro 0, proti 4, zdržela se p. Prošková
Usnesení č. 76/2022 nebylo schváleno
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Zbečno pověřuje místostarostku obce Zbečno projednáním
možnosti vytvoření sezonního výjezdu z kempu s majiteli dotčených pozemků a jejich
případný pronájem, nebo odkoupení
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 77/2022 bylo schváleno
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Zbečno schvaluje podání návrhu dovolání ke sdělení odboru
dopravy a trvá na umístění dopravního značení ve směru od Křivoklátu i od Riviery
Výsledek hlasování: pro 3, proti 0, zdržel se p. Dryják, p. Prošková
Usnesení č. 78/2022 nebylo schváleno
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Zbečno pověřuje místostarostku obce Zbečno projednáním
možnosti umístění semaforu na komunikaci vedoucí do kempu
Výsledek hlasování: pro 3, proti p. Dryják, p. Jarošová, zdržel se 0
Usnesení č. 79/2022 nebylo schváleno
Bod č. 7
Závěrečný účet Obce Zbečno za rok 2021
Kontrolou nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo Obce Zbečno schvaluje, dle ustanovení § 84 odst. 2 písm. b) zákona č.
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), závěrečný účet Obce Zbečno za rok 2021
bez výhrad.
Výsledek hlasování: pro 5, proti0, zdržel se 0
Usnesení č. 80/2022 bylo schváleno
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo Obce Zbečno schvaluje, dle ustanovení § 84 odst. 2 písm. b) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), účetní závěrku Obce Zbečno včetně
výsledku hospodaření Obce Zbečno a její VHČ za rok 2021. Protokol o schválení
účetní závěrky je přílohou účetní závěrky. Při schvalování účetní závěrky vychází
Zastupitelstvo obce Zbečno z účetních výkazů Obce Zbečno a výkazů VHČ Obce
Zbečno sestavených k rozvahovému dni 31.12.2021. Jsou to: Rozvaha, Výkaz zisku
a ztráty, Přílohy. Dále vychází z inventarizační zprávy a zpráv z vnitřních finančních
kontrol. Účetnictví obce Zbečno za rok 2021 poskytuje věrný a poctivý obraz
předmětu účetnictví a finanční situace obce Zbečno a její VHČ.
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 81/2022 bylo schváleno
Bod č. 8
Výstavba elektrických přípojek v Újezdu nad Zbečnem na pozemcích
V Rovinách
Společnost Equans services a.s., která zastupuje společnost ČEZ Distribuce a.s., předložila
Obci smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemeně a dohodu o umístění stavby
č. IV-12-6031102/29276. Jedná se o výstavbu el. „kapliček“ v Újezdu nad Zbečnem v lokalitě
V Rovinách. Obci bude vyplacena jednorázová úhrada ve výši 14 500 bez DPH.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
a dohodu o umístění stavby č. IV-12-6031102/29276 a pověřuje místostarostku obce
jejím podpisem.
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 82/2022 bylo schváleno
Bod č. 9
Obecně závazná vyhláška o stanovení koeficientu pro výpočet daně
z nemovitých věcí.
Při posouzení OZV č. 1/2022 schválené 2.5.2022 bylo na ministerstvu vnitra zjištěno, že je
v rozporu se zákonem. V Čl. 1 navýšila Obec koeficient 1,0 na 1,1, ale koeficient je možno
zvyšovat o jednu kategorii podle členění koeficientů, v našem případě tedy na 1,4. Dále byly
vytknuty další věci, které však nejsou zásadního rázu a nemají vliv na výši daně.V nově
předkládané OZV je tedy učiněna náprava a koeficient u stavebních pozemků je zvýšen
na 1,4.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje Obecně závaznou vyhlášku o stanovení koeficientu pro
výpočet daně z nemovitých věcí
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 83/2022 bylo schváleno
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Bod č. 10
Žádost o povolení výjimky z počtu žáků v ZŠ
Ve školním roce 2022/2023 by mělo do ZŠ Zbečno nastoupit 12 žáků první třídy. Celkový
počet žáků ve škole by měl být 35 včetně jedné žákyně v zahraniční škole, která dochází
do ZŠ Zbečno na pravidelné přezkušování.
Z důvodu nárůstu počtu žáků by se škola chtěla stát trojtřídní místo dvoutřídní, kterou
je nyní. Dle vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání, škola tvořená pouze třídami
prvního stupně má nejnižší počet žáků ve třídě v případě školy tvořené třemi třídami průměrně
14 žáků. ZŠ Zbečno by tedy v následujícím školním roce mělo chybět 7 žáků.
Povolením výjimky z počtu žáků se zřizovatel zavazuje uhradit zvýšené výdaje na vzdělávací
činnost ZŠ Zbečno
Dle ekonomky školy zůstane i při změně z dvoutřídní na trojtřídní PH Max (počet proplacených
hodin na počet dětí) ve stejném rozmezí a ke zvýšeným výdajům
na
vzdělávací činnost by nemělo dojít.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce povoluje výjimku z počtu žáků v ZŠ Zbečno
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 84/2022 bylo schváleno
Bod č. 11
Pronájem pozemků v Uličkách – p.č. 146 a části pozemku p.č. 911/6 v k.ú.
Zbečno
Na pozemek p.č.146 v k.ú. Zbečno je nyní v platnosti nájemní smlouva s tříměsíční výpovědní
lhůtou. Pronájemce souhlasí s jejím ukončením a vypsáním nových záměrů, které budou
korespondovat s reálně užívanými částmi pozemku p. č. 146 v k.ú. Zbečno p. Č. a p. K. Další
záměr bude vypsán na část pozemku p.č. 911/6, kterou má v užívání p. K. Podrobné podmínky
užívání budou uvedeny v nájemní smlouvě. Pan K. byl požádán o odstranění solitérního
kamene na rohu oplocení.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje vypovězení nájemní smlouvy na pozemek p.č. 146 v k.ú.
Zbečno
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 85/2022 bylo schváleno
Bod č. 12
Informace o zpracování digitální technické mapy
Na základě zákona č. 47/2020 Sb. přibude obcím od 30. 6. 2023 povinnost spočívající
ve vybudování digitální technické mapy. Jedná se o „databázový soubor obsahující údaje
o dopravní a technické infrastruktuře a vybraných přírodních, stavebních a technických
objektech a zařízeních, které zobrazují a popisují jejich skutečný stav. Je vedena pro obce“.
Nyní se zpracovává DTM kraje, z které bude následně obec čerpat, případně doplní další
údaje, které v DTM kraje nejsou uvedeny. Obec zatím nemá ke zpracování žádné další
informace.
Bod č. 13
Rozpočtová opatření č. 4, č. 5 a č. 6
Rozpočtové opatření č. 4 se týká zařazení kompenzačního bonusu dle oznámení KÚSK.
Rozpočtové opatření č. 5 se týká zaúčtování branek umístěných na dětském hřišti
ve Zbečně. Na část jejich nákupu jsme dostali dotaci od NF Veolia..
Rozpočtové opatření č. 6 se týká prodeje vozidla Tatra 148-CAS 32 a ve výdajích navýšení
částky na dopravní obslužnost
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtová opatření č. 4, č. 5 a č. 6
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 86/2022 bylo schváleno
Bod č. 14
Vypsání záměru směny části pozemků p.č. 197/57, 219/2 a 225/37 v k.ú.
Újezd nad Zbečnem
Při přípravě výstavby ATS pro vodovod bylo zjištěno, že hranice parcel v místě nekopírují
skutečný stav a plánovaná ATS se nevejde na obecní pozemek. Zároveň i komunikace
v
zatáčce nad ATS leží na pozemku stejného majitele. Proto bylo s majitelem dotčených
pozemku předjednána směna části pozemků. Jedná se o směnu 64 m2 za 64 m2.
Obec smění část pozemku p.č. 197/57 (geometrickým plánem č. 531-220400/2022 odděleno
jako p.č. 197/76 ) za části pozemků p.č. 219/2 (geometrickým plánem č. 531-220400/2022
odděleno jako p.č. 219/5 a p.č. 219/6) a p.č. 225/37 (geometrickým plánem č. 531220400/2022 odděleno jako p.č. 225/48). Vše v k.ú. Újezd nad Zbečnem.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Zbečno schvaluje záměr č. 4/2022 – směna části pozemku p.č.
197/57 (geometrickým plánem č. 531-220400/2022 odděleno jako p.č. 197/76 ) za části
pozemků p.č. 219/2 (geometrickým plánem č. 531-220400/2022 odděleno jako p.č.
219/5 a p.č. 219/6) a p.č. 225/37 (geometrickým plánem č. 531-220400/2022 odděleno
jako p.č. 225/48). Vše v k.ú. Újezd nad Zbečnem.
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 87/2022 bylo schváleno
Bod č. 15
Vypsání záměru směny pozemků p.č. 226/24 a p.č. 226/34 v k.ú. Újezd
nadZbečnem
Při stavbě kanalizace do lokality nové výstavby pod Újezdem byla kanalizace položila
na pozemek sousedící s obecním. K této situaci došlo opět nesouladem katastru
a skutečnosti. V tomto případě soukromý pozemek zasahuje do křižovatky. Aby se zachovalo
vedení kanalizace na obecních pozemcích, byla s majitelem dotčeného pozemku dohodnuta
směna předmětné části s vedením kanalizace za část vedlejšího obecního pozemku. Touto
směnou se celá komunikace (křižovatka) stane obecním pozemkem. Jedná se o směnu
obecních 18m2 za 17 m2. Obec smění část pozemku p.č. 226/24 (geometrickým plánem č.
527-220400/2022 odděleno jako p.č. 226/41 ) za část pozemku p.č. 226/4 (geometrickým
plánem č. 527-220400/2022 odděleno jako p.č. 226/42). Vše v k.ú. Újezd nad Zbečnem.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Zbečno schvaluje záměr č. 5/2022 – směna části pozemku p.č.
226/24 (geometrickým plánem č. 527-220400/2022 odděleno jako p.č. 226/41 ) za část
pozemku p.č. 226/4 (geometrickým plánem č. 527-220400/2022 odděleno jako p.č.
226/42). Vše v k.ú. Újezd nad Zbečnem.
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 88/2022 bylo schváleno
Bod č. 16
Dluh na nájemném v obecním bytě č.p. 19 ve Zbečně
Nájemník obecního bytu pan V. byl upozorněn na neuhrazení několika nájmů. Byl vyzván
k uhrazení dlužné částky k nápravě. Na základě těchto skutečností mu byl sestaven splátkový
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kalendář. První splátka dle splátkového kalendáře měla být uhrazena dne
23. 6.
2022 – k dnešnímu dni nebyla uhrazena. Místostarostka navrhla posunut první splátku k 3. 7.
2022. V případě neuhrazení bude přistoupeno k okamžitému ukončení nájemní smlouvy.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Zbečno souhlasí s posunem první splátky p. Veselého dle
splátkového kalendáře podepsaného dne 21.6.2022 do 3.7. 2022. V případě neuhrazení
splátky bude přistoupeno k vypovězení nájemní smlouvy.
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 89/2022 bylo schváleno
Bod č. 17
Různé
Informace místostarostky:
1) Poděkování SDH a všem dalším zúčastněným za průběh L Etape Tour de France,
která projížděla naší obcí sobotu 11. 6 .2022.
2) Byla provedena kontrola herních prvků na dětských hřištích. Byly zjištěny nedostatky,
které budou co nejdříve odstraněny.
3) MV byla provedena kontrola webových stránek obce, byly nalezeny nedostatky
(velikost písma u nadpisů,…). Bude předáno firmě Galileo k nápravě.
4) Ve dnech 23. a 24. září proběhnou komunální volby. Zájemci o účast ve volebních
komisích se mohou hlásit na OÚ.
5) Na stránkách Obce jsou vyvěšeny návrhy jízdních řádů autobusové linky 555
a vlakové linky trati 174 . Podněty k nim posílejte přímo dopravcům nebo na OÚ.
555 - změny
• v pracovní dny zrušen spoj v 9:30 z Kladna a 10:28 ze Zbečna
• spoj v pracovních dnech v 8:40 z Kladna byl prodloužen až do Roztok (náhrada
za zrušený spoj v 9:30).
• víkendu zrušen spoj ve 4:25 z Bělče na Kladno
174 – změny jsou již v tomto jízdním řádu
• přidán ranní vlak do Berouna s přestupem na Prahu
• o víkendech přidán večerní spoj
Od 5. 9. do 6. 11. by měla probíhat výluka na trati 174 Roztoky - Křivoklát
6) V Hamouzově statku nyní probíhá zajímavá výstava předmětů, které byly nalezeny při
vykopávkách při stavbě kanalizace na návsi. Výstava potrvá do 2. 10. 2022
7) Spolek Klíčava zve občany dne 1.7. 2022 na zahrádku u Šebků, kde proběhne od 21:30
promítání Letního kina naslepo, termíny dalších projekcí naleznete na vývěskách. Dne
20.8. Proběhne na návsi běžecký závod Zbečenská kachna, součástí programu bude
opět i bleší trh.
8) Obec plánuje v září zájezd pro občany na Zahradu Čech (9. – 14. 9.). Zájezd se
uskuteční podle zájmu občanů. Případní zájemci nechť se předběžně hlásí na OÚ.

Bod č. 18
Diskuze
p. Prošková – oslovil ji p. D., který má připomínky k vyasfaltování slepé ulice V Uličkách. Asfalt
je zde položen vysoko a stékající voda bude stékat do zahrady č.p.109. Je zde nedodělaný
kus. Dále žádá obec o případnou spolupráci formou bezplatné dopravy
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zeminy na dorovnání terénu. P. Embertová – ve středu 29. 6. zde bude prováděna úprava
nástřikem, v případě, že by následná úprava nebyla dostačující, budou zde osazeny svody na
odvedení vody. V případě jakékoliv pomoci ze strany obce je třeba toto dojednat na obecním
úřadu.
p. T. - upozornil na to, že majitel chaty č.e. 0123 má v objektu ubytováno cca 9 občanů
z Ukrajiny. Majitel objektu nezajišťuje vývoz jímky a odpady tečou po cestě, dochází zde často
k rušení nočního klidu. Dále upozornil na to, že došlo k poškození obecní studny.
p.
Embertová – obec požádá o spolupráci Inspektorát ŽP a situaci bude řešit.
p. S. – zda bude instalován na Rivieru zpomalovací práh – p. Embertová – zastupitelstvo
svým rozhodnutím instalaci zamítlo (viz usnesení č. 76/2022)
p. J. – požádal, zda by bylo možné kropit komunikaci resp. Masarykův most až na křižovatku.
P. Embertová – s touto prosbou se obrátí na firmu Kámen Zbraslav, která má kropící vůz.
Bod č. 19
Závěr
Místostarostka poděkovala přítomným za aktivní účast a jednání ukončila v 19.55 hod

Příští jednání zastupitelstva bude v pondělí, 29. srpna 2022
od 18.30 hod na Obecním úřadě ve Zbečně
Zápis byl vyhotoven dne: 1. července 2022

Zapsala: Blanka Dvořáková

……………………………..

………………………………………..…
Taťána Prošková
ověřovatel zápisu

………………………………………..…….
Věra Jarošová
ověřovatel zápisu

………………………………………..
Ing. Jiří Těhan MBA
starosta obce

……………………………………………
Mgr. Renáta Embertová DiS
místostarostka obce
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