Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Statenice konaného
dne 23.1.2019 od 18.00 hodin v budově obecního úřadu Statenická 23.
Program:
1.

Zahájení

2.

Schválení programu a ověřovatelů zápisu

3.

Kontrola plnění usnesení

4.

Úprava rozpočtu 2018

5.

Smlouva s účetní firmou

6.

Různé

7.

Diskuze a závěr

1/ Starostka obce přivítala na zasedání zastupitele a občany obce. Omluven ze zasedání je
ing. Brož. Zastupitelstvo se sešlo v počtu 8 a je usnášeníschopné.
2/ Starostka navrhla rozšířit program o bod 5a – „Smlouva o zpracování osobních údajů“.
Návrh usnesení č.35/23.1/19
Zastupitelstvo schvaluje rozšířit program zasedání o bod 5a.
Pro: 8

Zdržel se: 0

Proti: 0

Usnesení č. 35/23.1/19 bylo schváleno.
Místostarosta Pokorný navrhl rozšířit program zasedání o bod 6a – „Smlouva o smlouvě
budoucí o zřízení věcného břemene – č. 57727_3/BVB. Nová trasa vysokotlakového
plynového potrubí.
Návrh usnesení č.36/23.1/19
Zastupitelstvo schvaluje rozšířit program zasedání o bod 6a.
Pro: 8

Zdržel se: 0

Proti: 0

Usnesení č. 36/23.1/19 bylo schváleno.
Starostka dále navrhla zapisovatele p. Pokorného a ověřovatele zápisu pí. Šmardová a p.
Cechel.
Návrh usnesení č. 37/23.1/19
Zastupitelstvo schvaluje rozšířený program zasedání a za zapisovatele p. Pokorného a
ověřovatele zápisu pí. Šmardovou a p. Cechela.
Pro: 8

Zdržel se: 0

Proti: 0

Usnesení č. 37/23.1/19 bylo schváleno.

3/ Místostarosta přečetl jednotlivá usnesení a starostka odpovídala, jakým způsobem byla
vyřízena.
Č.20/19.12/18 „Plán financování obnovy vodovodů a kanalizace“ – dokument byl podepsán.
Č.21/19.12/18 „Návrh rozpočtu na rok 2019“ – podepsán a vyvěšen.
Č.22/19.12/18 „Pravidla rozpočtového provizoria“ – vyvěšeno
Č.23/19.12/18 „Směrnice GDPR“ – podepsána a vyvěšena
Č.24/19.12/18 „Smlouva se spol. Galileo Corporacion“ – podepsána
Č.25/19.12/18 „Kupní smlouva na p.p.č. 13/38, 273/1, 273/11“ – podepsána, podán návrh na
vklad.
Č.26/19.12/18 „Darovací smlouva na p.p.č. 288/19“ – podepsána, podán návrh na vklad.
Č.29/19.12/18 „Smlouva kupní p.p.č. 221/20“ – probíhá podpis smlouvy účastníky řízení
Č.30/19.12/18 „Smlouva kupní p.p.č. 221/16, 221/38, 391/20 a mostek“ – probíhá podpis
smlouvy účastníky řízení.
Č.31/19.12/18 „Smlouva kupní 398/3“ – zaslán výpis usnesení pro přípravu smlouvy.
Č.32/19.12/18 „Sazba poplatku za odpad na rok 2019“ – zveřejněna
Č.33/19.12/18 „Odborná analýza ÚP 2018“ – dosud nebyla zadána
Zastupitelstvo bere na vědomí.

4/ Místostarosta p. Šanda seznámil přítomné s úpravou rozpočtu roku 2018 a uvedl výše
příjmů 29.624.438,- Kč, kde je nárůst o 7.107.438,- Kč. Výdaje jsou 20.198.291,- Kč, přičemž
v návrhu rozpočtu na rok 2018 byla částka 28.677.500,- Kč. Přebytek (úspora) je 8.479.209,Kč. Na dotaz, že tato úprava měla být provedena do konce roku 2018 reagoval tím, že
účetnictví obce nebylo předáno podle běžných pravidel, protože bývala paní účetní ze
zdravotních důvodů nemohla účetnictví vykonávat a muselo dojít k ukončení smluvního
vztahu. Nová účetní firma neměla patřičné podklady a tento nedostatek je řešen i s bývalou
starostkou Ing. Šmardovou.
Návrh usnesení č. 38/23.1/19
Zastupitelstvo schvaluje úpravu rozpočtu roku na 2018.
Pro: 8

Zdržel se: 0

Proti: 0

Usnesení č. 38/23.1/19 bylo schváleno.

.

5/ Bývalá účetní ze zdravotních důvodů nemohla vykonávat účetnictví pro obec. Po vzájemné
dohodě byla smlouva ukončena výpovědí ze strany obce v listopadu 2018. Na minulém
zasedání byla smlouva mezi obcí a novou účetní firmou stažena z programu zasedání. Po
vzájemné dohodě a úpravě textů byla smlouva předložena zastupitelstvu. Pánové Maxa a
Mašek měli připomínku k zapsané částce ve smlouvě – chyběl písemný text výše částky. Po
doplnění lze smlouvu podepsat.
Návrh usnesení č. 39/23.1/19
Zastupitelstvo schvaluje smlouvu o zpracování účetnictví s firmou ACONT.CZ s.r.o. a pověřuje
starostku podpisem smlouvy.
Pro: 8

Zdržel se: 0

Proti: 0

Usnesení č. 39/23.1/19 bylo schváleno.
5a/ Podle nařízení Evropského parlamentu a rady z roku 2016 účinné od 25.5.2018 musí se
obec řídit nařízením GDPR o ochraně osobních údajů. Starostka vysvětlila, že je nutné, aby
smlouva o ochraně osobních údajů byla uzavřena i s účetní firmou ACONT.CZ.
Návrh usnesení č. 40/23.1/19
Zastupitelstvo schvaluje smlouvu o zpracování osobních údajů s firmou ACONT.CZ s.r.o. a
pověřuje starostku podpisem smlouvy.
Pro: 8

Zdržel se: 0

Proti: 0

Usnesení č. 40/23.1/19 bylo schváleno.
6a/ Místostarosta Pokorný požádal o projednání smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene – č.sml. 57727_3/BVB. Centrem obce vede vysokotlakové potrubí plynu a
společnost GasNet, s.r.o. předložila novou trasu plynovodu, která vede mimo zastavěné
území obce. Nová trasa potrubí vede v pozemcích, které jsou ve vlastnictví obce – pozemek
p.č. 275 v k.ú. Kamýk u Velkých Přílep, pozemek p.č. 353/1 v k.ú. Statenice. Stavba má
označení „Reko VTL 60511 AU Suchdol – Bouchalka, číslo stavby: 57727“.
Návrh usnesení č. 41/23.1/19
Zastupitelstvo schvaluje smlouvu č.sml. 57727_3/ o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene pro uložení plynového zařízení do pozemků p.č. 275 v k.ú. Kamýk u Velkých Přílep a
p.č. 353/1 v k.ú. Statenice se společností GasNet a pověřuje starostku podpisem smlouvy.
Pro: 8

Zdržel se: 0

Proti: 0

Usnesení č. 41/23.1/19 bylo schváleno.
Diskuse:
Místostarosta Pokorný informoval přítomné o těchto jednáních:
-

Obec bude jednat v rámci DSO na přivaděč o podmínkách vybudování společného
vodojemu s obcí Úholičky.

-

Při opravě multikáry Magma bylo doporučeno, aby byla provedena generální oprava,
která by stála cca 150.000,- Kč. Zastupitel Cechel navrhl koupit multikáru novou.
V pátek 25.1. proběhne jednání s dotčenými orgány o opravě mostu u konečné linky
356.

Jedním z problémů pro občany je, že jsou „zamrzlá“ rozhledová zrcadla umožňující bezpečný
výjezd na komunikace.
Dotaz na příměstský letní tábor. Konal se kdy si v minulosti a pořádal ho Sokol a účast byla
skoro nulová – dvě děti.

7. Závěr
Starostka ukončila veřejné zasedání ve 19.20 hodin.

Ověřovatel: Ing. Šmardová

Ověřovatel: Ing. Cechel

Zapisovatel: p. Pokorný

Starostka: MgA Novotná

