ZAPIS
Z jednání zastupitelstva obce Statenice
dne 30.12. 2013 v 16 hodin

na obecním úřadě Statenická 23

1.

Zaháieni'

Starosta zahájil jednání v 16 hodin. Konstatoval, že je přítoimo 7 zastupitelů, omluveni p.
Nyklas a MUDr. Picek. Zastupitelstvo je tedy usnáš eníschopné. Védením zasedání a

pořízením zápisu pověřil pana Mrázka. Za ověřovatele zápisu navrhl pana Vondru a pana
Pokomého. Konstatoval, že zastupitelé dostali podklady pro jednání včas. Starosta navrhl
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2.

Schválení orogramu a ověřovatelů záDisu

Program byl navržen nově v této podobě:
1.

Zahájení

2.

Schválení programu a ověřovatelů zápísu

3.

Kontrola plnění minulých usnesení zastupitelstva

4.

Příloha ozv k likvidaci odpadu

5.

Rozpočet 2014

6.

Rozpočet DSo od okoře k vltavě 2014

7.

Rozpočtové opatření č. 3/2013

8.

9.

10.

Zruš en

Přijetí finančního daru od Letiš tě praha a.s.

Schválení dodatku

č.1

kdohodě vlastníků

provozně

souvisejících vodovodů

dodávkách vody a souvisejících vzájemných právech a povinnostech z 30.11.2009

11.

Souhlas obce statenice se zařazením do územní působnosti MAS přemyslovské
1

o

střední Čechy ops

12.

Schváleníprodejeasměnypozemků

13.

Schválení záměru směny pozemků s Alfou praha

14.

Diskuse s občany

15.

Závěr

16.

Spor se společností pRISVICH

Návrh usnesení: 235/2/13
Zastupitelstvo
schvaluje navržený program
zvolilo pana Pokorného a Vondru jako ověřovatele zápisu

Výsledek hlasování: pro 7 proti 0 zdižel se 0
Usnesení č. 235/2/13 bylo schváleno

3.

Kontrola plnění minulých usnesení zastupitelstva

Podklady připraví pan Mrázek

Byl podepsán právní dokument o převodu stavebního povolení č.j. Vod. 2353654, 3656/05/RVej. ze
dne 22.5. 2006 ze spol. Ballymore Statenice na obec Statenice?

Odpověď starosty: ANO byla

Zastupitelstvo vzalo informaci na vědomí

4.

Příloha

Příloha ozv k likvidaci odDadu

č.

2

kvyhláš ce

č.

5/2012

o

místním

poplatku

za

provoz

systému

shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
Odpadů
Schválené Zastupitelstvem obce dne 10.12.2012

0bec Statenice

Rozúčtování nákladů obce na sběr a svoz komunálního odpadu na osobu za rok 2013
Celkové náklady na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za kalendářní rok
2013 : 900.658, Kč
Počet osob s pobytem na území obce dle § 10b odst.1 písm. a) zák. č. 565/1990 Sb.: 1276

Počet staveb určených k individuální rekreaci, ve kterých není hláš ena k pobytu žádná fyzická
osoba: 160

Počet rodinných domů, ve kterých není hláš ena k pobytu žádná ĎJzická osoba: 145
Počet povinných plátců celkem: 1581

Náklady na sběr a svoz komunálního odpadu na 1 plátce v roce 2013: 569,68,Kč

Sazba pop]atku pro rok 2014 zůstává beze změny ve výš i 600,Kč

Ve Stanicích 12.12.2013

Zpracovala Šmardová

Návrh usnesení: 236/4/13

Zastupitelstvo schvaluje přílohu k OZV 5/2012 o místním poplatku za provoz, systému
shromažd'ování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů, která stanoví výš i poplatku na rok 2014 a to ve výš i základního poplatku 600
Kč na poplatníka a jeho splatnost do 30. dubna 2014
Výsledek hlasování: pro 7 proti 0 zdržel se 0
Usnesení č. 236/4/13

5.

bylo schváleno

RozDočet 2014

návrh Rozpočtu na rok 2014
ze dne 20. Iistopadu 2013 vypracovaný v souladu se zněním § 11 zákona č. 250/2000 Sb., o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění zák. č. 320/2001 Sb., č. 450/2001 Sb., č.

320/2002 Sb., č. 421/2004 Sb., č. 557/2004 Sb., č. 562/2004 Sb., č. 635/2004 Sb., č. 342/2005 Sb., č.
138/2006 Sb., č. 140/2006 Sb. a č. 245/2006 Sb.
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Daňové příjmy

Paragraf

Položka

Kč

Účelové označení
Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti
Daň z příjmu fyzických osob ze sam. výdělečné činnosti
Daň z přqmu fyzických osob z kapitálových výnosů
Daň z přfimu právnických osob
DPH

Poplatek za likvidaci komunálního odpadu
Poplatek ze psů
Poplatek z uŽívání veřejného prostranství
3

2 100 000,

250 000'
210 000,

2 200 000,
4 200 000'
850 000,

7 2rwf J ,
3 000,

Poplatek z ubytovací kapacity
Odvod výtěžku z provozování loterií
Odvod z výherních hracích strojů

7 000,
100 000'

50 000'

Správní poplatky
Daň z nemovitosti

10 000'

600 000,

Daňové pňjmy celkem

10 652 000,

Nedaňové příjmy

Paragraf

Položka

účelové označení

Kč

2229

Ostatní záležitosti v silniční dopravě dar Letiš tě

300 000,

2310

Pítná voda investor, provozovatel sítě
Odvádění a čistění odpadních vod  dar Letiš tě,
provozovatel sítě
Ostatní záležitosti kultury dary na výstavu
Ostatní záležitosti sdělov.prostřed. Zpravodaj inzerce
Komunální služby a územní rozvoj  prodej, pronájem,
věcná břemena, dar Letiš tě
Sběr a svoz komunálních odpadů dar Letiš tě
Využívání a zneš kodňování komunál.odpadů  Ekokom,

675 000'
600 000'

2321
3319

3349
3639

3722
3725

10 000,

35 000,
615 000,

50 000,
320 000,

Reoios

5313

Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň  dar Letiš tě,
zametací stroj
Bezpečnost a veřejný pořádek přestupky

6171

Činnost místní správy investofi

6310

Obecné pňjmy a výdaje z fin. operací připsané úroky

3745

2 850 000'
7 FJNÍJ ,
151000,

34 000'

Nedaňové pňjmy celkem

5 647 500'

Dotace

Pa'agraf

Položka

Účelové označení

Kč

Neinvestiční transfery ze sR

230 000,

Transfery celkem

230 000,

PŘÍJMY celkem

(j=',r,i;

,

,,ý,l=)

16 529 500,

rJ,/rí,

Běžné výdaje

Paragraf

|

Položka účelové označení

Kč
TJ ryNÍJ, '

1014

Zvláš tní veterinární péče psÍ útulek

2219

Ostatní
záležitosti
pozemních
komunikací
komunikace, chodníky, přechody

2221

Provoz veřejné silníční dopravy ROPID

2310

Pitná voda rekonstrukce, dispečink, prc)jekty

2321

Odvádění
a
čiš tění
odpadních
přečerpávačka, nové stoky, projekty
4



místní

1 700 000'

470 000'

vod

1 200 000,



opravy,

30000o0,

Předš kolní zařízení neinv.příspěvky MŠ Horoměřice
Základní Škola neínv.příspěvky na žáky ZŠ
Knihovnícké činnosti
Ostatní záležitosti kultury výstavy, kronika, občánci

250 000'
0'

4 000'
47 000'
60 000'

Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků  Zpravodaj

Využití volného času dětí a mládeže  kroužky, dětská

100 000,

hřiš tě

Veřejné osvětlení vč. osvětlení přechodu
Pohřebnictví hřbitov Únětice
Územní plánování služby
Komunální služby a územní rozvoj garáž, sál, zastávka

Využívání a zneš kodňování komunálních odpadů tříděný

650 000'
20 000`
500 000,
900 000'
25 000'
1 000 000'
700 000'

Odpad
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň  zametací stroj,

4 300 000,

Sběr a svoz nebezpečných odpadů
Sběr a svoz komunálních odpadů

schody Parádnice ,...
Bezpečnost a veřejný pořádek přestupková komise
Požární ochrana  hasiči Horoměřice
Zastupitelstva obcí
Činnost místní správy

24 000`
14 000,
1 400 000,

2 286 000,
200,

Obecné příi.my a výdaje z finančních operací

Běžné výdaje celkem

18 327 200,

18 677 200,

VÝDAJE celkem

příjmy celkem

1 16 529 500,Kč

výdai.e celkem

18 ó77 200,Kč

ROZDÍL SCHODKOVÉHO ROZPOČTU

2147 700,Kč

ČÁST FINANCOVÁNÍ
|

l FINANCOVÁNÍ

1

Položka

Kč

Účelové označení
Změna fin.prostředků na bank.účtech (spoření přebytku)

Financování celkem

příjmy celkem

2147 700,

2147 700,

16 529 500,Kč

Předkládá

:

výdaje celkem

18 677 200,Kč

FINANCOVÁNÍ

2147 700,Kč

lng.Jansládek

Podpis :

starosta obce

Dodatek k návrhu rozpočtu na rok 2014
návrh na plánované investiční akce

Výdaj.ová část návrhu rozpočtu:
odd.§ 2219

chodník na komunikaci statenická u pomni'ku 200 tis Kč
povrchy místních komunikací 1300 tis. Kč

odd.§ 2310

monitoring dodávky pitné vody (napojenína vodárenský dispečink) 300 tis.

Kč

vodovod ul. Za Sokolovnou 900 tis. Kč
odd.§ 2321

kanalizace ul. Za sokolovnou l500tis. Kč
kanalizace ul. Nad Strání 750 tis. Kč
kanalizační přípojka OU 150 tis. Kč

oprava kanalizace Ballymore 750 tis. Kč

odd.§ 3631

osvětlení přechodu 200 tis. Kč

odd,§ 3639

autobusová zastávka Černý Vůl 100 tis. Kč
úprava sálu Statenické krčmy 750 tis. Kč (se Sokolem)

odd.§ 3745

zametacístroj 3000tis. Kč (z dotace sFŽP)
schody Parádnice 400 tis. Kč (z daru Letiš tě Praha)

Ve Statenících dne 27.11.2013

V rámci projednávání rozpočtu obce na rok 2014 vznesla
rekonstrukci nebo opravu stávaj ícího vodovodního řadu do oblasti Račana.

požadavek na

Zastupitel pan Pokomý nesouhlasí s investicí 750 tis. Kč uvedenou v Dodatku k návrhu
rozpočtu v odd. § 3639 a uvádí, že se jedná o investici do soukromého majetku. Starosta
Sládek odpověděl, že se jedná o návrh, nikoli o schválené investice. Dále pan Pokorný
požaduje zpřesnění finančních darů od Letiš tě Praha, stejný je i požadavek finančního výboru.
Rozpočet obce na rok 2014 byl projednán finančním výborem dne 10.12.2013 .

Návrh usnesení: 237/5/13
Zastupitelstvo schvaluje rozpočet obce Statenice na rok 2014 s příjmy 16.529.500,Kč a
výdaji 18.677.200, Kč jako rozpočet schodko`ý se schodkem ve výš i 2.147.700, Kč.
Rozpočet bude dofinancován z naspořeného přebytku minulých let.

Výsledekhlasování: pro 6 protio zdiželse 1
Usnesení č. 237/5/13 bylo schváleno

6.

RozDočet DSO 0d okoře k vltavě

#
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DSO Od Okoře k Vliavě. Pražskál62, 25264 l'elké Přílei)y IČO:7082234J

Adresát.. obclm svaúu
Dne:

13.11. 2013

Čj. : 08 /, 3

Věc: Dopis
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Návrh usnesení:238/6/13
Zastupitelstvo schvaluje rozpočet DSO Od Okoře k V]tavě na rok 2014 s příjmy ve výš i
141010.00 Kč, výdaji ve výš i 145700.00 Kč jako schodkový se schodkem ve výš i 4690.00
Kč, který bude dofinancován z naspořeného přebytku minulých let.

Výsledekhlasování: pro 7 protio zdrželse 0
Usnesení č. 238/6/13 bylo schváleno

7.

RozDočtové oDatření č. 3

10

Obec statenice
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Návrh rozpočtového opatřeni č. 3 / 2oi3
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Zastupitelstvu předloženy ke schválenl úpíavy rozpočtu
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Návrh rozpočtového opatřeni č. 3 / 2oi3

zprac%:::` ;i n2oi3
Vefejnó o.véll®nl
D rcbt`y lii``oiný dlomodoby ma;..`ch

Komun^ln!3lu!bya i'(zomni íozÝ
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.

Ostamí osoDÍ`i vydaje
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Důvodová zpráva k rozpočtovému opatřeni č. 3/2013

\Í souladu s ustanovenim § 16 zakona Č 250/2000 Sb . o rozpočtovych pravidlech uzeí?`m.ch rozpočlú dojde k rozpoč(ovem
opaiteni v případé změí\ Íozpočtovych prostíedkú na zá`'aznych ukazatelich (napf změna objemu nebo přesur`y mezt
u<azaleli)

__|P[agg![a!. z stuízová L!
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Návrh usnesení: 239/7/13
Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření č. 3 v předložené podobě

Výsledekhlasování: pro 7 proti 0 zdrželseo
Usnesení č. 239/7/13 bylo schváleno

8.

9.

Zruš en

Přiietí fmančního daru od Letiš tě praha a.s.

Návrh usnesení: 240m/13
Zastupitekstvo schvaluje přijetí finančního daru ve výš i 300 000 Kč s použitím na opravu schodů
na Parádnici od Letiš tě Praha a.s. v rámci programu Dobré sousedství 2014 a pověřuje starostu
jejím podpisem

Výsledek hlasování: pro 7 proti 0 zdržel se 0
Usnesení č. 240/9/13 bylo schváleno

10.
Schválení dodatku č.1 k dohodě vlastníků Drovozně souviseiících
vodovodů o dodávkách vodv a souviseiících vzáiemnÝch Drávech a
Dovinnostech z 30.11.2009

Seoodb:cvi•,l:ííi:ll:č::y:ap:|e:l;Í:::;iepš ytAmT.?•ev:?ea::řěei;:v.s#T:l,ovuožv:uo'Jik:e;:Ěteiiý;:íř|Íe#z;p!igo:i§
přistoupíme nejdříve pro rok 2015, protože dochází ke změnám v provozování vodárenských
zařízení v Roztokách i ve Velkých Přílepech.

Dohoda vlastníků provozně souviseji'cích vodovodů

o dodávkách vody a souvisejících vzájemných právech a povinnostech dodatek č. 1
uz:awře"á ve smystH § 8 odst. 3 zák. č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro

veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), § 269
odst. 2 zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoníkme!zi..

Obec Velké Přílepy, lč: 002 42 806
se sídlem obecního úřadu Velké Přílepy, Pražská 162, PSČ: 252 64

jednaji'ci' Věrou Čermákovou, starostkou obce

(dále jen „Obec Velké Přílepy")
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2.

Obec Úholičky, lč: 006 40 727
se sídlem obecního úřadu Úholičky, Roztocká 6, PSČ: 252 64

j.ednající lng. Terezie Kořínkovou, starostkou obce

(dále jen ,,Obec Úholičky")

Obec Statenice, lč: 002 41 679
se sídlem obecni'ho úřadu Statenice č.p. 23, 252 62 Horoměřice

jednající lng. Janem Sládkem, starostou obce

(dále jen „Obec Statenice")
(Obec Velké Přílepy, Obec Uholičky a Obec Statenice dále společně též jako „Smluvní
strany")

Smluvni' strany se dohodly, že tímto dodatkem mění text smlouvy Dohoda vlastníků
provozně souvisejících vodovodů o dodávkách vody a souvisejíci'ch vzájemných právech a
povinnostech, kterou uzavřely dne 30. 11. 2009.

V Článku VII. Odstavec 1 se mění doba trvání platnosti smlouvy způvodní hodnoty 31.
prosince 2013 na novou hodnotu 31. prosince 2014 Íďoóc} p/ar#os/j. j'€ /j'm/o prod/wz'zj/.e o

rok'.
Tento dodatek je vyhotoven v 6 stejnopisech, z nichž po jednom obdrží každá ze Smluvních
stran a rovněž smluvní provozovatelé vodovodu a kanalizace v obcích Smluvních stran.

Dodatek je platný a nabývá účinnosti okamžikem jejího podpisu vš emi Smluvni'mi stranami.

Přečteno a podepsáno v velkých při'lepech dne

2013:
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Obec velké přílepy
Věra Čermáková
starostka

obec úholičky

Obec Statenice

lng. Terezie Kořínková

lng. Jan Sládek

starostka

starosta

Návrh usnesení:241/10/13
Zastupitelstvo schvaluje Dohodu vlastnílů provozně souvisejících vodovodů o
dodávkách vody a souvisejících vzájemných právech a povinnostech dodatek č.1
Výsledek hlasování: pro 7 proti 0 zdržel se 0
Usnesení č.241/10/13 bylo schváleno

11.

Souhlas obce staterice se zařazením do územni' Důsobnosti MAS
Přemvslovské Střední Čechv oDs
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Ú?J

PŘEMYSLOVSKÉ
STŘEDNÉ.ČECIIY
Wilsonova 599, 274 01 Slaný; t.: 606 60S 202
e.: inío@premyslovci.cz; www,preTnysl()vl`i.Cz

IČ.: 248 28 815; č,ú.: 407422379/0800

Slaný 3. prosince 2013

Vážené dámy a pánové,
při'pravy na dalš i. finančni` období 20142020, v němž chceme opět pro vaš e obce a organizace v jejich

územ' zi'skávat finanční prostředky, se konečně posunuly a čeká nás prvm' krok proji't standarďzací.

Součásti' podmi'nek, které musi'me splnit, je doložit tiLffil3s vš ech obcí se zařazením do územi'

působnostl místn( akční skupiny Přemyslovské střední Čechy o.p.s.
Zařazeni'm do územi' působnosti nevznikají obci žádné závazky vůči o.p.s. Prosi'me Vás proto, abyste
tuto věc projednalí na nejbljžš i'm jednání Vaš eho zastupitelstva.

Následně vás požádáme o výpis z u5neseni' zastupjtelstva a o podpis na společné podpisové listině,

kde kromě názvu obce a data schváleni' zahrnutí obce do územi` působnosti MAS musí být uvedeno i
či'slo jednaci' při'sluš ného usnesení zastupjtelstva obce. Podpis na spo[ečné podpisové listině bude

možný na Setkání starostů ve Velvarech 17.12. 2013, v kanceláři ve Slaném, Wilsonova 599, a dále

samozřejmě po dohodě.
Žádáme Vás, abyste tomuto věnovali zvýš enou pozornost, dodatečné rozš iřováni` územ nebucle po

celou dobu twáni' programovaci`ho období 20142020 možné. Pokud toto obec neschváli`, v obdc]bi`
20142020 ani obec, ani subjekty působi'ci' v obci nebudou moci žádat prostřednictvi.m mi`stni` akčni.
skupiny c) dotace.

Děkuji a jsem s pozdravem
Jaroslava Saifrtová
ředitelka Přemyslovské středni' Čechy o.p.s.

Návrh usnesení: 242/11/13

Zastupitelstvo souhlasí se zařazením správniho území obce Statenice do územní
působnosti místní akční skupiny /MAS/ Přemys]ovské střední Čechy o.p.s.
Výsledek hlasování: pro 7 proti 0 zdržel se 0
Usnesení č. 242/11/13 bylo schváleno

12.

Schválem' Drodeie a směnv Dozemků

Zastupitelstvo znovu projedná prodej oddělených částí obecních pozemků  nově vzniklé
pozemky parc. č.458/5 o výměře 2m2 a st. 992 o výměře 39 m2 žadatelce paní Pohlové
(záměr zveřejněn v lednu 2013).
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Návrh usnesení: 243/12/13

Zastupitelstvo schvaluje kupní smlouvu mezi OÚ Statenice a MUDr. Magdalenou
Pohlovou za cenu Kč 545, v místě obvyklou.
Výsledek hlasování: pro: 6 proti 0 zdržel se: 1
Usnesení č. 243/12/13 bylo schváleno

Zastupitelé

projednají

směnnou

smlouvu

svlastníky

nemovitostí

vulici

Ke

Kříži

(
) záměr zveřejněn v listopadu 2013. Jedná se o směnu
oddělných částí obecních pozemků nyní parc.č. 445/4 (5m2), parc.č. 422/2 (101 m2) a st.
1012 (2 m2), za oddělenou část soukromého pozemku parc.č. 647 (16 m2) s doplatkem obci
ve výš i 66 tis. Kč.

Obě smlouvy, kupní i směnná, byly předloženy zastupitelům k posouzení.

Návrh usnesení: 244/12b/13

Zastupitelstvo schvaluje směnnou sm]ouvu mezi OÚ Statenice a paní
Doplatek Kč 66.000, bude doplacen na účet obce.
Výsledekhlasování: pro: 7 proti 0
zdrželse: 0
Usnesení č. 244/12b/13 bylo schváleno

13.

Schválení záměru směnv Dozemků s Alfou praha

Navrhovaná směna je součástí programu získání soukromých pozemků na místních
komunikacích tak, aby se obec stala jejich úplným vlastníkem.
Návrh usnesení:245/13/13
Zastupitelstvo schvaLuje záměr směnit obecní pozemek pč. 275 o výměře 105 m2 v k.ú.

Kamýk u Velkých Přílep za pozemky v majetku Alfý Praha a to pč. 219 o výměře 234 m2
a p.č. 283# o výměře 185 m2 v k.ú. Statenice
Výsledek hlasování: pro 6 proti 0 zdržel se 1 ®aní Volková nehlasovala)
Usnesení č. 245/13/13 bylo schváleno

Body 14 (Diskuse) a 15 (Závěr) jsou řazeny za bodem 16

16.

Sporse sDolečnostípRISVICH

Starosta uvedl, že se jedná o práce na územním plánu, jehož pořízení zastupitelstvo zastavilo.
Hlavním důvodem odmítnutí zaplatit byly chyby, které se opakovaly a které vedly ke zruš ení
2. změny UP a ohrozily i existenci 1. změny UP

DOHODA 0 NAROVNÁNÍ
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Obec Staterice
Se sídlem: Statenice 23, 252 62 Horoměřice
IČ: 00241679

]ejímž jménem jedná lng. ]an Sládek, starosta

(dále také jen „oĎcc")
a

PRISVICH, s.r.o.
IČ: 27101053

Se sídlem: Davle, Na Náměstí 63, PSČ 252 06
Zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 96284

(dále také jen „PjiJSVJCH")
spolu uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 585 a násl. zákona č.

40/1964 Sb., občanského zákoníku, tuto dohodu o narovnání (dále také jen „doůodóí"):

1.

Sporná práva
1.

Dne 5. 3. 2010 uzavřely smluvní strany mandátní smlouvu, ve které se společnost

PRISVICH zavázala pro obec pořídit zadání a návrh územního plánu (dále také jen „m4ndÁf#!'

smloď).
2.

Společnost pRISVICH na základě mandátní smlouvy vystavila obci l. dílčí fakturu ze dne

13. 7. 2010 na částku ve výš i 9.000,Kč vč. DPH a 2. dílčí fakturu ze dne 2.11. 2010 na částku ve

výš i 30.000, Kč vč. DPH. Obec obě tyto částky společnosti PRISVICH zaplatila.

3.
Mezi smluvními stranami je sporné, zda má společnost l'RISVICH 2a plnění, které na
základě mandátní smlouvy obci poskytla, nárok na dalš í odměnu případně na vydání
bezdůvodného obohacení.

11.

Narovnání
1.
Smluvní strany se dohodly m narovnání sporných nároků uvedených v čl. I. odst. 3 této
dohody, a to za podmínky, že obec uhradí společnosti PRISVICH do 15 dnů od podpisu této
dohody částku ve výš i 20.000, Kč bezhotovostním převodem na bankovní účet spolcčnosti
PRISVICH č. ú. 51 1531020267/0100.

2.
Uhrazením částky uvedené v prvním odstavci tohoto článku budou vypořádána veš kerá
vzájemná práva a povinnosti mezi smluvními stranami z titulu mandátní smlouvy a z titulu
bezdůvodného obohacení uvedené včl.1. odst. 3 této dohody. Smluvní strany nebudou
v budoucnu v souvislosti s těmito právními tituly vznáš et vůči sobě )akékoliv nároky.
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3.
Pokud obec nesplní řádně a včas svůj závazek popsaný v prvním odstavci tohoto článku
dohody, je společnost PRISVICH oprávněna od této smlouvy odstoupit.

111.

Ukončení soudního sporu
1.
Společnost pRISVICH podala u okresního soudu prahazápad žalobu ze dne 25. 2. 2013,
kterou se po obci domáhá zaplacení částky 50.000, Kč s přísluš enstvh za plnění poskytnuté na
základě mandátní smlouvy. Okresní soud Prahazápad přiděm této věci spisovou značku 16 C
64/2013 (dále také jen „5o#dn!' 5Por`). Smluvní strany se rozhodly uzavřít tuto dohodu zejména
za účelem mimosoudního vyřeš eri soudního sporu.

2.

Společnost pRISVICH se zavazuje do l5 dnů od zaplacení částky dle čl. II. odst.1 této

dohody vzít zpět žalobu uvedenou v prvním odstavci tohoto článku dohody. Obě smluvní strany
se zavazují požádat o zruš ení jednání nařízeného v soudním sporu Okresním soudem Praha
západ na den 23. 1. 2014. Obě smluvní strany se dále zavazují, že nebudou v soudním sporu
požadovat náhradu nákladů řízení.

3.
I'okud jedna smluvní strana poruš í některý ze závazků uvedených ve druhém odstavci
tohoto článku dohody, je druhá smluvní strana oprávněna odstoupit od této dohody.

IV.

Závěrečná ustanovení
1.

Tato dohoda nabývá platnosti dnem podpisu smluvrich stran.

2.
Dohoda může být měněna pouze písemnými číslovanými dodatky podepsanými
smluvními stranami.

3.
Dohoda je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností oridnálu, přičemž každá ze
smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.
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Tménem §polečnosti PRISVICH, §.r.o.

Tménem obce Statenice
lng. Tan Sládek
starosta

Ing. Ladislav Vich
jednatel

Návrh usnesení:246/16/13

Zastupite]stvo schva]uje předloženou dohodu o narovnání mezi obcí Statenice a
spo]ečností PRISVICH s.r.o.
Výsledekh]asování: pro 5 proti 0 zdrže] se 2
Usnesení č. 246/16/13 bylo schváleno
Po projednání tohoto bodu odeš la zastupitelka Šmardová

14.

Diskusesobčanv

15.

Závěr

Zapsal 8. Mrázek

Ověřovatelé:

Michal Pokomý

•

Petr Vondra

Ing. Miroslava Šmar

Ve Statenicích dne 8. ledna 2014

20

UNj/MffstA

Prezenční listina z veřeiného zasedání zastuDitelstva obce

Statenice dne 30.12.2013

Prezenční listina z veřeiného zasedání zastuDitelstva obce

Statenice dne30.12.2013

Pan Jan Nyklas ............ 4%

Pan Bohuslav Mrázek, Dis.
Pan Mudr. Františ ek Picek ...... •

Přítomni:

Nyklas Jan
předseda finančního výboru
Klára Hajoš ová
členka finančního výboru
Vladislava syblíková
členka finančního výboru
lng. Šmardová Miroslava  místostarostka
lng. Michal Hajoš

přizvaný poradce

Dneš ni'ho dne se seš el finanční výbor obce Statenice k projednání návrhu rozpočtu obce na

rok 2014 včetně dodatku k návrhu rozpočtu návrhu na plánované investiční akce.
Příjmy 2014 celkem:
16.529.500,Kč

Výdaje celkem:
18.Ó77.200`Kč

Financování z uspořeného přebytku minulých let:
2.147.700,Kč

r`inanční výbor přezkoumal návrh rozpočtu na rok 2014 s následujícími připomínkami:
V při'jmové části

 v položkách zahmujících dary a dotace tyto v přl'loze rozepsat dle poskytovatelů a jejich
zařazení.

Ve výdajové části
 v dodatku k návrhu rozpočtu 2014 uvést celkový součet plánovaných investičních akci'
 zhodnotit po pěti měsících plánované investiční akce roku 2014 a navrhnout 7měny v
čerpání rozpočtu. rozpočtová opatření.

Finmční výbor požaduje vyčíslit rozdíl mezi poplatky od občanů a platbami za svoz
komunálního odpadu v odd.

3721 a 3722 a 3725 do zasedání Zastupitelstva dne 17.12.2013.

Finanční výbor souhlasí se sestaveným návrhem rozpočtu na rok 2014.

Ínagp`L°rr:tsei[akva!/Í'i=:dova

