OBEC MĚLNICKÉ VTELNO
Mělnická 49, 277 38 Mělnické Vtelno
Zápis č. 1/2018
z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Mělnické Vtelno, konaného
dne 6.3.2018 od 19,00 hod v budově OÚ Mělnické Vtelno
Přítomno 8 členů zastupitelstva, 1 člen kontrolního a 2 členové finančního výboru, občané obcí.
Program:
1. Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání ZO
2. Přijetí dotace na poskytování pečovatelské služby
3. Schválení výběru dodavatele na akci „Posílení sběru tříděného odpadu v obci Mělnické Vtelno“
4. Schválení změny územního plánu zkráceným postupem
5. Dotace z rozpočtu obce Mělnické Vtelno
6. Žádost Římskokatolické farnosti Nebužely
7. Různé
Ověřovatelé:
Zapisovatelka:
Datum pořízení zápisu:

Ing. Vacek, paní Kyselová
paní Martečíková
6.3.2018

Zahájení a schválení programu
Jednání zastupitelstva obce v 19:00 hod zahájila a dále řídila starostka obce Bc. Martina Karbanová.
V úvodu starostka obce konstatovala, že zastupitelstvo obce bylo řádně svoláno a vyhlášeno a při zahájení
jednání bylo přítomno z celkového počtu 8 zastupitelů obce, tímto je zasedání zastupitelstva obce schopno
usnášet se ve všech bodech programu.
Ze ZO byl omluven pan Pokorný ze zdravotních důvodů.
Starostka obce konstatovala, že pro potřeby zápisu bude pořizován zvukový záznam ze zasedání ZO.
Zapisovatelkou dnešního ZO je paní Martečíková, jako ověřovatelé zápisu byli navržení pan
Ing. Vacek a paní Kyselová.
ZO bere na vědomí.
Starostka obce Bc. Karbanová seznámila přítomné s navrženým programem jednání, který byl zveřejněn a
rozeslán zastupitelům spolu s písemnými materiály a byl sestaven v souladu s jednacím řádem zastupitelstva
obce.
Starostka seznámila ZO s programem:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání ZO
Přijetí dotace na poskytování pečovatelské služby
Schválení výběru dodavatele na akci "Posílení sběru tříděného odpadu v obci Mělnické Vtelno"
Schválení změny územního plánu zkráceným postupem
Dotace z rozpočtu obce Mělnické Vtelno
Žádost Římskokatolické farnosti Chorušice
Různé

Starostka vyzvala zastupitele k možnému rozšíření programu zasedání ZO.
Nikdo nevznesl návrh na jeho rozšíření.
Starostka obce navrhla hlasovat o návrhu usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje navržený program jednání
zastupitelstva obce ze dne 6.3.2018.
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Výsledek hlasování:
Z přítomných: 8 , Pro: 8 , Proti: 0 , Zdrželi se: 0
Usnesení bylo schváleno.
Usnesení č. 1/0/2018
Zastupitelstvo obce schvaluje navržený program jednání zastupitelstva obce ze dne 6.3.2018.

1. Kontrola plnění z usnesení z minulého zasedání ZO
A) Starostka obce konstatovala, že zápis ze zasedání ze dne 18.12.2017 konaného v KD Vysoká Libeň byl ověřen.
Paní starostka informovala, že usnesení č. 7/6da/2017 nebyl splněn - jednalo se o schválení bezúplatného převodu
pozemků v k.ú. Vysoká Libeň u rybníka - smlouvy jsou připraveny k podpisu, čeká se na geometrický plán.
Další bod usnesení č. 7/6db/2017- kde ZO schválilo zaměření pozemku p.č. 14/1 a 14/2 v k.ú. Vysoká Libeň
v majetku spol. Bruininvest s.r.o. s tím, že si obec tento pozemek převezme do majetku - nebylo splněno, protože
společnost již tento pozemek obci darovat nechce. Všechny ostatní body usnesení byla splněna.
ZO bere na vědomí.
B) Na zasedání ZO ze dne 15.11.2017 byl odročen bod 7/b, ve kterém pan Roman Pazderka žádá obec o schválení
pronájmu pozemků p.č. 1106/2 o výměře 69 m2, p.č. 1105/2 o výměře 2227 m2, p.č. 1107 o výměře 1632 m2, vše
v k.ú. Mělnické Vtelno za účelem použít vodní plochu, která je u čističky, pro chování ryb. Pan Pazderka měl dodat
návrh na dohodu o užívání. Žádné dokumenty od pana Pazderky nebyly dodány a z tohoto důvodu se žádost zamítá.
Výsledek hlasování:
Z přítomných: 8, Pro: 7 (pí.Kyselová, Ing.Opršal, Ing.Vacek, Bc.Karbanová, Ing.Chramosta, p.Radil, p.Knobloch),
Proti: 0, Zdrželi se: 1 (pí.Rašáková)
Usnesení bylo schváleno.
Zápis o jednání ZO č. 1/1B/2018
Zastupitelstvo obce ruší usnesení ze dne 15.11.2017 bod 7/b, že odročuje projednání dlouhodobého pronájmu
pozemku p.č. 1106/2 o výměře 69 m2, p.č. 1105/2 o výměře 2227 m2 a p.č. 1107 o výměře 1632 m2 z důvodu
nedodání podkladů ohledně dohody.
C) Na zápis ze zasedání ZO ze dne 18.12.2017 byla vznesená námitka a to zastupitelem Janem Knoblochem tohoto
znění: Vznáším námitku ke zveřejněnému zápisu ZO ze dne 18.12.2017. V zápise není uvedené, jak sama paní
starostka řekla, že o zavezení kalu vedle Radouňského hřbitova rozhodla sama s místostarostou Ing.Vackem, bez
souhlasu zastupitelstva. V této věci byla vedena diskuse.
S námitkou se navrhla starostka vypořádat se takto: Starostka obce Mělnické Vtelno s místostarostou Ing. Vackem
sami rozhodli o zavezení strže invertním materiálem u hřbitova, pozemek č. 111/1 v k.ú. Radouň, bez toho, že by o
tomto nechali hlasovat zastupitele na veřejném ZO. Tento záměr byl myšlen dobře - aby již nedocházelo k vytváření
černých skládek v této strži. V této věci starostka uznává, že měli nejprve zažádat o územní souhlas - tento se nyní
řeší a poté požádat ZO o odsouhlasení.
Hlasování o vypořádání námitky.
Výsledek hlasování:
Z přítomných: 8, Pro: 8, Proti: 0, Zdrželi se: 0
Usnesení bylo schváleno.
Zápis o jednání ZO č. 1/1C/2018
Starostka obce Mělnické Vtelno s místostarostou obce Ing. Vackem sami rozhodli o zavezení strže invertním
materiálem u hřbitova p.č. 111/1 v k.ú. Radouň bez toho, že by o tomto nechali zastupitele na veřejném
zasedání hlasovat.
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2. Přijetí dotace na poskytování pečovatelské služby
Obec podala žádost o poskytnutí dotace na poskytování sociální služby na rok 2018. Tato žádost byla schválena
ve výši 514.900,- Kč. ZO obdrželo e-mailem návrh veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace k prostudování.
Paní Rašáková měla připomínku na co se finanční prostředky použijí, následně vedená diskuze, že finanční
prostředky z dotace jdou především na mzdy pečovatelek
Výsledek hlasování:
Z přítomných: 8, Pro: 8, Proti: 0, Zdrželi se: 0
Usnesení bylo schváleno.
Usnesení č. 1/2/2018
Obec Mělnické Vtelno schvaluje přijmutí dotace od Středočeského kraje na poskytování sociální služby
ve výši 514.900,- Kč a pověřuje starostku k podpisu Veřejnoprávní smlouvy o této dotaci
ev. č. smlouvy S-0197/SOC/2018 s tím, že bude provedena oprava na str.3 smlouvy, kapitola 3, bod 2, že částka
určena na mzdy a jejich navýšení nebude 0 Kč.
3. Schválení výběru dodavatele na akci "Posílení sběru tříděného odpadu v obci Mělnické Vtelno"
ZO na svém posledním zasedání konaného dne 18.12.2017 usnesením zrušilo výběrové řízení na 2. část veřejné
zakázky Nosiče kontejnerů k pojektu "Posílení sběru tříděného odpadu v obci Mělnické Vtelno" a dále usnesení
schválilo vyhlášení nového výběrového řízení. Toto výběrové řízení bylo znovu vyhlášeno a dne 8.1.2018 proběhlo
otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek komisí ve složení Ing. Vacek, Ing. Chramosta, Ing. Hrejsová.
Komise doporučila přijetí nabídky od firmy JG Plus, s.r.o., IČO: 24797693, která splnila všechny požadavky s
nabídkovou cenou 385.000,- Kč bez DPH.
Výsledek hlasování:
Z přítomných: 8, Pro: 7 (pí.Kyselová, Ing.Opršal, Ing.Vacek, Bc.Karbanová, Ing.Chramosta, p.Radil, p.Knobloch),
Proti: 0, Zdrželi se: 1 (pí.Rašáková)
Usnesení bylo schváleno.
Usnesení č. 1/3/2018:
Zastupitelstvo obce schvaluje výběr dodavatele na 2. část veřejné zakázky "Nosiče kontejnerů" na projekt
"Posílení sběru tříděného odpadu v obci Mělnické Vtelno" firmu JG Plus, s.r.o., IČO: 24797693, se sídlem
Bezděčín 118, Mladá Boleslav, s nabídkovou cenou 385.000,- Kč bez DPH a pověruje starostku obce k podpisu
smlouvy.

4. Schválení změny územního plánu zkráceným postupem
V souvislosti s novelou stavebního zákona platného od 1.1.2018 je možné pořídit změnu uzemního plánu
tzv. zrychleným postupem, kdy odpadne jedna etapa - návrh pro společné jednání. Zkracuje se přímo návrh
pro veřejné projednání a ten se projedná s účastí dotčených orgánů. Pokud ze stanovisek nevyplynou
podstatné úpravy a nebudou námitky vlastníků, je potom možné změnu vydat. Ta nově nabývá účinnosti až
zveřeněním tzv. úplného znění ÚP.
Výsledek hlasování:
Z přítomných: 8, Pro: 8, Proti: 0, Zdrželi se: 0
Usnesení bylo schváleno.
Usnesení č. 1/4/2018:
Zastupitelstvo obce schvaluje, že změna č. 1 Územního plánu obce Mělnické Vtelno bude pořízena zkráceným
postupem podle novely stavebního zákona č. 183/2006 Sb., ve znění zákona č. 225/2017 Sb., § 55a - zkrácený
postup při pořizování změny územního plánu.
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5. Dotace z rozpočtu obce Mělnické Vtelno
A) Zprávu o vyúčtování dotací z rozpočtu obce 2017 přednesla paní Ing. Hrejsová z finančního výboru obce.
V roce 2017 poskytla obec čtyři dotace místním spolkům nad 5.000,- Kč a byla vyúčtována do 31.12.2017.
- TJ Sokol Mělnické Vtelno-poskytnutá dotace 20.000,- Kč, dotace vyčerpána v plné výši, pravidla čerpání dodržena
- MS Pramínek Měl. Vtelno-poskytnutá dotace 40.000,- Kč, dotace z části nevyčerpána, obci vráceno 19.581,-Kč
- MS "Višňovec" Vys. Libeň-poskytnutá dotace 35.200,- Kč,dotace vyčerpána v plné výši, pravidla čerpání dodržena
- Život venkova, z.s. - poskytnutá dotace 38.425,- Kč, dotace vyčerpána v plné výši, pravidla čerpání dodržena
ZO bere na vědomí
B) Pravidla pro poskytování dotací v rámci dotačního řízení vyhlášeného zastupitelstvem obce na daný kalendářní
rok - zasláno ZO k prostudování. Změny v pravidlech jsou: v kapitole II. bod 3 - maximální obcí poskytnutá výše
dotace v dotačním řízení na rok může činit pro jednoho žadatele 50.000,- Kč.
Kapitola VI. bod 3 - příjemce je povinen do 30 dnů po ukončení realizace projektu, nejpozději však do 31. ledna
následujícího kalendářního roku, v němž byla dotace poskytnuta dle pravidel, odevzdat starostce obce závěrečnou
zprávu a vyúčtování přijaté dotace. Kapitola VII. bod 4 - závěrečnou zprávu a vyúčtování poskytnuté dotace
předkládá příjemce dotace do 30 dnů po ukončení realizace projektu, nejpozději však do 31.ledna následujícího
kalendářního roku, v němž byla dotace poskynuta. Ve smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu obce lze stanovit
lhůtu pro předložení vyúčtování odlišně. Ostatní zůstává nezměněno.
Výsledek hlasování:
Z přítomných: 8, Pro: 8, Proti: 0, Zdrželi se: 0
Usnesení bylo schváleno.
Usnesení č. 1/5B/2018:
Zastupitelstvo obce schvaluje změnu pravidel pro poskytování dotací v rámci dotačního řízení vyhlášeného
zastupitelstvem obce na daný kalendářní rok obce Mělnické Vtelno a to takto-kapitola VI. bod 3 příjemce
je povinnen do 30 dnů po ukončení projektu, nejdéle však do 31.ledna následujícího kalendářního roku v
němž byla dotace poskytnuta dle pravidel odevzdat starostce obce závěrečnou zprávu a vyúčtování přijaté
dotace. V kapitole VII bod 4-závěrečnou zprávu a vyúčtování poskytnuté dotace předkládá příjemce dotace
do 30 dnů po ukončení realizace projektu, nejpozdji však do 31. ledna následujícího kalendářního roku v němž
byla dotace poskytnuta.
C) Vyhlášení dotací z rozpočtu obce pro rok 2018
Výsledek hlasování:
Z přítomných: 8, Pro: 8, Proti: 0, Zdrželi se: 0
Usnesení bylo schváleno.
Usnesení č. 1/5C/2018:
Zastupitelstvo obce Mělnické Vtelno vyhlašuje a schvaluje dotační řízení z rozpočtu obce Mělnické Vtelno
na rok 2018 s termínem podání žádosti od 7.3.2018 do 6.4.2018.

6. Žádost Římskokatolické farnosti Chorušice
Římskokatolická farnost Chorušice se sídlem Nebužely zastoupená vikářem Leopoldem Pasekou, nabídla
obci Mělnické Vtelno darem pozemek p.č. 106 o výměře 874 m2 a pozemek p.č. 1039/111 o výměře 397 m2
v k.ú. Mělnické Vtelno - ZO byl zaslán návrh darovací smlouvy. Jak vyplynulo z pracovní schůze ZO, byl učiněn
dotaz na Oddělení památkové péče MěÚ Mělník - toto vyjádření bylo opět zasláno ZO, z tohoto vyplývá, že
vzhledem k vysoké architektonické hodnotě objektu je nutné, aby obnova hřbitovní zdi byla provedena v souladu ze zásadami
památkové péče - je třeba respektovat jeho původní hmotové a tvaroslovné řešení včetně uplatněných materiálů.
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V této věci pan místostarosta zpracoval návrh úprav kolem kostela, toto bylo zasláno opět na Oddělení
památkové péče k vyjádření a jejich stanovisku (kdy do doby konání ZO odpověď nepřišla) . Na dotaz paní Rašákové,
zda darovací smlouvu navrhl sám pan farář nebo zda obec vznesla podnět, bylo zodpovězeno, že pan farář sám
navrhl darování pozemků. V této věci se vedla krátká diskuse.Tento bod je odročen, znovu bude projednáván po
vyjádření MěÚ Mělník Oddělení památkové péče k návrhu revitalizace pozemků.
Výsledek hlasování:
Z přítomných: 8, Pro: 8, Proti: 0, Zdrželi se: 0
Usnesení bylo schváleno.
Usnesení č. 1/6/2018:
Zastupitelstvo obce odročuje rozhodnutí o přijetí darovaných pozemků p.č. 106 o výměře 874 m2 a pozemek
p.č. 1039/111 o výměře 397 m2 v k.ú. Mělnické Vtelno do svého majetku od Římskokatolické farnosti Chorušice.

7. Různé
A) Pečovatelská služba
1. Vzhledem k tomu, že obec obdržela dotaci téměř 2x vyšší než v předchozích letech a vzhledem k tomu, že došlo
k nárustu klientů pečovatelské služby a jedna z pečovatelek je často na nemocenské + dovolené - je problém
službu v jednom člověku zvládnout. Dále nevyčerpání dotace - tato se bude muset vracet a v příštím roce by
došlo opět ke krácení výše této dotace, požádala starostka ZO o schválení přijetí zaměstnance na plný úvazek
jako pečovatelku terénní pečovatelské služby.
Výsledek hlasování:
Z přítomných: 8, Pro: 7 (pí.Kyselová, Ing.Opršal, Ing.Vacek, Bc.Karbanová, Ing.Chramosta, p.Radil, p.Knobloch),
Proti: 0, Zdrželi se: 1 (pí.Rašáková)
Usnesení bylo schváleno.
Usnesení č. 1/7A1./2018:
Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí zaměstnance na plný pracovní úvazek na pracovní poměr pečovatelky
terénní pečovatelské služby v obci Mělnické Vtelno.
2. Vzhledem k potřebnosti vedoucího pracovníka registrované pečovatelské služby v naší obci, která má přísná kritéria,
požádala starostka ZO o schválení její dohody o provedení práce jako vedoucí pečovatelské služby z důvodu změny
zákona o obcích - je nutný souhlas ZO.
Výsledek hlasování:
Z přítomných: 8, Pro: 7 (pí.Kyselová, Ing.Opršal, Ing.Vacek, Bc.Karbanová, Ing.Chramosta, p.Radil, p.Knobloch),
Proti: 1 (pí.Rašáková), Zdrželi se: 0
Usnesení bylo schváleno.
Usnesení č. 1/7A2./2018:
Zastupitelstvo obce schvaluje starostku obce Bc. Martinu Karbanovou jako vedoucí pečovatelské služby, kdy
tato práce nesouvisí s výkonem práce zastupitele obecního zastupitelstva na Dohodu o provedení práce,
která byla uzavřena dne 1.4.2017 na dobu neurčitou.
B) Žádost Oblastní nemocnice Kolín
Dne 20.12.2017 obdržela obec žádost o prodloužení bezplatného pronájmu nebytových prostor od Oblastní nemocnice
Kolín za účelem provozování ordinace dětského lékaře z důvodu neekonomické soběstačnosti ordinace. V této věci se
vedla krátká diskuse, ZO má zájem na zachování ordinace dětského lékaře a její náklady na provoz ze strany obce
jsou minimální.
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Výsledek hlasování:
Z přítomných: 8, Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0
Usnesení bylo schváleno.
Usnesení č. 1/7B/2018:
Zastupitelstvo obce schvaluje bezplatný pronájem, včetně služeb u nebytových prostor p.č. st. 266 v areálu
ZŠ a MŠ na adrese Hlavní 149, Mělnické Vtelno za účelem provozování ordinace dětského lékaře a to
počínaje zpětně od 1.1.2018 do 31.12.2018.

C) Žádost pana Linharta
Pan Lumír Linhart podal na obec žádost o povolení vybudování elektro přípojky, která povede od trafostanice
v areálu TJ Sokol přes obecní pozemek p.č. 117/3 v k.ú. Mělnické Vtelno, dále žádá schválení uzavření budoucí
smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti na tuto elektro přípojku
Výsledek hlasování:
Z přítomných: 8, Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0
Usnesení bylo schváleno.
Usnesení č. 1/7C/2018:
Zastupitelstvo obce schvaluje vybudování elektro přípojky, která povede od trafostanice v areálu TJ Sokol
přes obecní pozemek p.č. 117/3 v k.ú. Mělnické Vtelno, dále schvaluje uzavření smouvy o zřízení věcného
břemene - služebnosti na tuto elektro přípojku.

D) Žádost pana Litery
Pan Jiří Litera podal na obec žádost o pronájem části pozemku p.č. 121/60 a části pozemku p.č. 121/61 v k.ú.
Mělnické Vtelno o výměře 12,5 arů za účelem provozování drobné zemědělské činnosti pro vlastní potřebu
po nájemci panu Jaromíru Jandovi za částku 300 Kč ročně.
Výsledek hlasování:
Z přítomných: 8, Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0
Usnesení bylo schváleno.
Usnesení č. 1/7D/2018:
Zastupitelstvo obce schvaluje pronájem části pozemku p.č. 121/60 a části pozemku p.č. 121/61 v k.ú. Mělnické
Vtelno o výměře 12,5 arů za účelem provozování drobné zemědělské činnosti pro vlastní potřebu panu
Jiřímu Literovi z Mělnického Vtelna s výši nájemného 300 Kč ročně splatné vždy k 30.6. příslušného roku a
pověřuje starostku obce k podpisu smlouvy o nájmu tohoto pozemku.
E) Nabídka pojišťoven na pojištění obecního majetku
Na základě souhlasu ZO na minulém zasedání došlo k vypracování nabídek od pojišťoven na pojištění obecního
majetku. Nabídky byly zpracovány od pojišťoven: Direct, Generali, Uniqa, Allianz, Slavia a Kooperativa.
Nejlevnější nabídka byla zpracována od pojišťovny Direct, kdy na pracovní schůzi bylo konstatováno, že se jedná
o pojišťovnu, ke které ZO nemá důvěru. ZO byly tyto nabídky zaslány k prostudování. Vedla se krátká diskuze, ve
které se ZO shodlo uzavřít smlouvu s pojišťovnou Generali.
Výsledek hlasování:
Z přítomných: 8, Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0
Usnesení bylo schváleno.
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Usnesení č. 1/7E/2018:
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy na pojištění majetku a odpovědnosti pro obec Mělnické
Vtelno s Generali Pojišťovnou a.s. a pověřuje starostku k podpisu této pojistné smlouvy.
F) Doplacení odměn členům okrskových volebních komisí
Na obec přišla výzva adresovaná zastupitelům obce ohledně doplacení odměn členům okrskových volebních komisí,
vzhledem k tomu, že v druhém kole prezidentských voleb jejich odměna činila pouze 200 Kč. Vedla se krátká
diskuse o tom, že bude problém sehnat členy komise, vzhledem k malé odměně za tuto práci.
Výsledek hlasování:
Z přítomných: 8, Pro: 6 (pí.Kyselová, Ing.Vacek, Bc.Karbanová, Ing.Chramosta, p.Radil, p.Knobloch), Proti: 0,
Zdrželi se: 2 (pí.Rašáková, Ing.Opršal)
Usnesení bylo schváleno.
Usnesení č. 1/7F/2018:
Zastupitestvo obce schvaluje vyplacení jednorázové finanční částky všem členům našich volebních
okrskových komisí z prezidentských voleb ve výši 1.180,- Kč.

G) Souhlas s podání žádostí na dotace
Dodatečný souhlas s podáním žádostí s Programu 2018 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje:
Starostka vysvětlila, že v letošním roce byl termín k podání žádostí již brzy v lednu (vloni byl v dubnu), bez předchozího
upozornění a tedy nebyl časový prostor k projednání na ZO.
Výsledek hlasování:
Z přítomných: 8, Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0
Usnesení bylo schváleno.
Usnesení č. 1/7G1./2018:
Zastupitelstvo obce dodatečně schvaluje podání žádosti o dotaci pro Základní školu a Mateřskou školu
Mělnické Vtelno na projekt Gymnasticko - taneční kroužek ve výši 144.000,- Kč z Programu 2018 pro
poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje.
Výsledek hlasování:
Z přítomných: 8, Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0
Usnesení bylo schváleno.
Usnesení č. 1/7G2./2018:
Zastupitelstvo obce dodatečně schvaluje podání žádosti o dotaci ve výši 464.000,- Kč ze Středočeského
Fondu sportu, volného času a primární prevence v rámci tematického zadání "Podpora volnočasových,
sportovních a vzdělávacích aktivit" na vybudování sportovního areálu u koupaliště ve Vysoké Libni.
Výsledek hlasování:
Z přítomných: 8, Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0
Usnesení bylo schváleno.
Usnesení č. 1/7G3./2018:
Zastupitelstvo obce dodatečně schvaluje podání žádosti o dotaci ve výši 100.000,- Kč ze Středočeského
Fondu kultury a obnovy památek v rámci tématického zadání "Podpora kultury"

OBEC MĚLNICKÉ VTELNO, Mělnické Vtelno 49, 277 38 Mělnické Vtelno
Výsledek hlasování:
Z přítomných: 8, Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0
Usnesení bylo schváleno.
Usnesení č. 1/7G4./2018:
Zastupitelstvo obce dodatečně schvaluje podání žádosti o dotaci ve výši 275.220,- Kč ze Středočeského
Humanitárního fondu v rámci tématického zadání "Sociální oblast"

H) Obchvat komunikace I/16
Vyjádření k obchvatu I/16 - včera obec obdržela z Krajského úřadu Středočeského kraje z Oboru životního
prostředí a zemědělství ohledně posuzování vlivů na životní prostředí - zahájení zjišťovacího řízení záměru I/16
úsek Mělník - Jizerní Vtelno - obchvaty obci Vavřineč, Liblice, Vysoká Libeň a Mělnické Vtelno v profilu 2+1
v k.ú. Jelenice u Mělníka, Liblice, Byšice, Vysoká Libeň a Mělnické Vtelno.
Výsledek hlasování:
Z přítomných: 8, Pro: 7 (pí.Kyselová, Rašáková, Ing.Opršal, Ing.Vacek, Bc.Karbanová, Ing.Chramosta, p.Radil),
Proti: 0, Zdržel se: 1 (p.Knobloch)
Usnesení bylo schváleno.
Usnesení č. 1/7H/2018:
Zastupitelstvo obce sděluje k žádosti o posuzování vlivů na životní prostředí - zahájení zjišťovacího řízení
záměru I/16 úsek Mělník - Jizerní Vtelno - obchvaty obcí Vavřiněč, Liblice, Vysoká Libeň a Mělnické Vtelno
v profilu 2+1 v k.ú. Jelenice u Mělníka, Liblice, Byšice, Vysoká Libeň, Mělnické Vtelno - že nemá žádné
připomínky ani požadavky k chystanému záměru v oblasti vlivu na životní prostředí a veřejné zdraví.
I) Dodavatel na vypracování realizační projektové dokumentace
Schválení dodavatele na vypracování realizační projektové dokumentace na novostavbu mateřské školky.
Obec nechala zpracovat 3 nabídky: 1. firma Celsa CZ s.r.o.,IČO:24784711 - nabídková cena 526.350,- Kč vč.DPH,
2. firma PMM projekt s.r.o.,IČO: 24315273 - nabídková cena 471.900,- Kč vč.DPH, 3. firma Atelier SimonaBohemia s.r.o.,IČO: 26749092 - nabídková cena 586.850,- Kč vč. DPH.
Výsledek hlasování:
Z přítomných: 8, Pro: 6 (pí.Kyselová, Ing.Vacek, Bc.Karbanová, Ing.Chramosta, p.Radil, p.Knobloch), Proti: 0,
Zdrželi se: 2 (pí.Rašáková, Ing.Opršal)
Usnesení bylo schváleno.
Usnesení č. 1/7I/2018:
Zastupitelstvo obce schvaluje jako dodavatele zhotovení realizační projektové dokumentace pro akci
"Novostavba mateřské školky" v k.ú. Mělnické Vtelno, p.č. 1163/1, st. 70 firmu PMM projekt s.r.o.,
Pražská 3939, Mělník, IČO: 24315273 za nabídkovou cenu 471.900,- Kč.

J) Studie proveditelnosti kanalizace Vysoká Libeň, Radouň
Obec oslovila několik firem ohledně podání nabídek vypracování studie k porovnání možné varianty na
odkanalizování obcí Vysoká Libeň a Radouň . Obdrženy 3 nabídky: 1.firma PIK Vítek s.r.o., IČO: 26509407,
nabídková cena - 56.000,- Kč bez DPH, 2. firma Vodohospodářské inženýrské služby, a.s., IČO: 60193689, nabídková
cena - 78.000,- Kč bez DPH, 3.firma D Plus projektová a inženýrská a.s., IČO: 26760312, nabídková cena 257.000,- Kč bez DPH.
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Zápis o jednání č. 1/7J/2018:
Zastupitelstvo obce bylo informováno, že zpracování studie proveditelnosti odkanalizování obce Vysoká Libeň
a Radouň bude od firmy PIK Vítek s.r.o., IČO: 26509407, Rymáně 898, Mníšek pod Brdy za nabídkovou
cenu 56.000,- Kč bez DPH. ZO bere na vědomí.

K) diskuze
- p.Vacek - oprava obchodu ve Vysoká Libeni - návrh na výstavbu valbové střechy, která by opticky
navazovala na vedlejší budovu, vznesen dotaz zda to není historická památka, odpověď paní starostky, že není,
akce bude řešena s projektantem
- p.Vacek - stížnosti na únik tepla v domě s pečovatelskou službou - bylo zjištěno, že únik tepla není okny,
ale střechou, oprava střechy nelze nahradit foukanou izolací, ale musí se zateplit z vrchní strany střechy, sundat
šindele, prkna, provést instalaci parozábrany, umístit první vrstvu minerální izolace, navýšit trámy
a vložit druhou vrstvu izolace, difúzní folii kontra latě, OSB záklop a nová šindelová krytina
- pí.Rašáková - dotaz, kdy se začne úklizet obec po dnešním (6.3.2018) sněžení, odpověď paní starostky, že
sněžilo celý den a sněží i nadále, obec se uklízela průběžně od rána a ráno 7.3.2018 v brzkých hodinách se opět
začne uklízet

Závěr
Bc. Karbanová poděkovala všem přítomným za průběh jednání, dále konstatovala, že program jednání
byl vyčerpán.
Ve 20.56 hod. starostka obce ukončila zasedání Zastupitelstva obce Mělnické Vtelno.

Usnesení zastupitelstva obce
I. Zastupitelstvo obce bere na vědomí
Zápis o jednání ZO č. 1/1A/2018
Zastupitelstvo obce beze na vědomí plnění usnesení ze zasedání ZO ze dne 18.12.2017.
Dotace z rozpočtu obce Mělnické Vtelno 1/5A/2018
A) Zprávu o vyúčtování dotací z rozpočtu obce 2017 přednesla paní Ing. Hrejsová z finančního výboru obce.
Zápis o jednání č. 1/7J/2018:
Zastupitelstvo obce bylo informováno, že zpracování studie proveditelnosti odkanalizování obce Vysoká Libeň
a Radouň bude od firmy PIK Vítek s.r.o., IČO: 26509407, Rymáně 898, Mníšek pod Brdy za nabídkovou
cenu 56.000,- Kč bez DPH.
II. Zastupitelstvo obce schvaluje:
Usnesení č. 1/0/2018
Zastupitelstvo obce schvaluje navržený program jednání zastupitelstva obce ze dne 6.3.2018.
Zápis o jednání ZO č. 1/1B/2018
Zastupitelstvo obce ruší usnesení ze dne 15.11.2017 bod 7/b, že odročuje projednání dlouhodobého pronájmu
pozemku p.č. 1106/2 o výměře 69 m2, p.č. 1105/2 o výměře 2227 m2 a p.č. 1107 o výměře 1632 m2 z důvodu
nedodání podkladů ohledně dohody.
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Zápis o jednání ZO č. 1/1C/2018
Starostka obce Mělnické Vtelno s místostarostou obce Ing. Vackem sami rozhodli o zavezení strže invertním
materiálem u hřbitova p.č. 111/1 v k.ú. Radouň bez toho, že by o tomto nechali zastupitele na veřejném
zasedání.
Usnesení č. 1/2/2018
Obec Mělnické Vtelno schvaluje přijmutí dotace od Středočeského kraje na poskytování sociální služby
ve výši 514.900,- Kč a pověřuje starostku k podpisu Veřejnoprávní smlouvy o této dotaci
ev. č. smlouvy S-0197/SOC/2018 s tím, že bude provedena oprava na str.3 smlouvy, kapitola 3, bod 2, že částka
určena na mzdy a jejich navýšení nebude 0 Kč.
Usnesení č. 1/3/2018:
Zastupitelstvo obce schvaluje výběr dodavatele na 2. část veřejné zakázky "Nosiče kontejnerů" na projekt
"Posílení sběru tříděného odpadu v obci Mělnické Vtelno" firmu JG Plus, s.r.o., IČO: 24797693, se sídlem
Bezděčín 118, Mladá Boleslav, s nabídkovou cenou 385.000,- Kč bez DPH a pověruje starostku obce k podpisu
smlouvy.
Usnesení č. 1/4/2018:
Zastupitelstvo obce schvaluje, že změna č. 1 územního plánu obce Mělnické Vtelno bude pořízena zkráceným
postupem podle novely stavebního zákona č. 183/2006 Sb., ve znění zákona č. 225/2017 Sb., § 55a - zkrácený
postup při pořizování změny územního plánu.
Usnesení č. 1/5B/2018:
Zastupitelstvo obce schvaluje změnu pravidel pro poskytování dotací v rámci dotačního řízení vyhlášeného
zastupitelstvem obce na daný kalendářní rok obce Mělnické Vtelno a to takto-kapitola VI. bod 3 příjemce
je povinnen do 30 dnů po ukončení projektu, nejdéle však do 31.ledna následujícího kalendářního roku v
němž byla dotace poskytnuta dle pravidel odevzdat starostce obce závěrečnou zprávu a vyúčtování přijaté
dotace. V kapitole VII bod 4-závěrečnou zprávu a vyúčtování poskytnuté dotace předkládá příjemce dotace
do 30 dnů po ukončení realizace projektu, nejpozdji však do 31. ledna následujícího kalendářního roku v němž
byla dotace poskytnuta.
Usnesení č. 1/5C/2018:
Zastupitelstvo obce Mělnické Vtelno vyhlašuje a schvaluje dotační řízení z rozpočtu obce Mělnické Vtelno
na rok 2018 s termínem podání žádosti od 7.3.2018 do 6.4.2018.
Usnesení č. 1/6/2018:
Zastupitelstvo obce odročuje rozhodnutí o přijetí darovaných pozemků p.č. 106 o výměře 874 m2 a pozemek
p.č. 1039/111 o výměře 397 m2 v k.ú. Mělnické Vtelno do svého majetku od Římskokatolické farnosti Chorušice.
Usnesení č. 1/7A1./2018:
Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí zaměstnance na plný pracovní úvazek na pracovní poměr pečovatelky
terénní pečovatelské služby v obci Mělnické Vtelno.
Usnesení č. 1/7A2./2018:
Zastupitelstvo obce schvaluje starostku obce Bc. Martinu Karbanovou jako vedoucí pečovatelské služby, kdy
tato práce nesouvisí s výkonem práce zastupitele obecního zastupitelstva na Dohodu o provedení práce,
která byla uzavřena dne 1.4.2017 na dobu neurčitou.
Usnesení č. 1/7B/2018:
Zastupitelstvo obce schvaluje bezplatný pronájem, včetně služeb u nebytových prostor p.č. st. 266 v areálu
ZŠ a MŠ na adrese Hlavní 149, Mělnické Vtelno za účelem provozování ordinace dětského lékaře a to
počínaje zpětně od 1.1.2018 do 31.12.2018.
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Usnesení č. 1/7C/2018:
Zastupitelstvo obce schvaluje vybudování elektro přípojky, které povede od trafostanice v areálu TJ Sokol
přes obecní pozemek p.č. 117/3 v k.ú. Mělnické Vtelno, dále schvaluje uzavření smouvy o zřízení věcného
břemene - služebnosti na tuto elektro přípojku.
Usnesení č. 1/7D/2018:
Zastupitelstvo obce schvaluje pronájem části pozemku p.č. 121/60 a části pozemku p.č. 121/61 v k.ú. Mělnické
Vtelno o výměře 12,5 arů za účelem provozování drobné zemědělské činnosti pro vlastní potřebu panu
Jiřímu Literovi z Mělnického Vtelna s výši nájemného 300 Kč ročně splatné vždy k 30.6. příslušného roku a
pověřuje starostku obce k podpisu smlouvy o nájmu tohoto pozemku.
Usnesení č. 1/7E/2018:
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy na pojištění majetku a odpovědnosti pro obec Mělnické
Vtelno s pojišťovnou Generali Pojišťovnou a.s. a pověřuje starostku k podpisu této pojistné smlouvy.
Usnesení č. 1/7F/2018:
Zastupitestvo obce schvaluje vyplacení jednorázové finanční částky všem členům našich volebních
okrskových komisí z prezidentských voleb ve výši 1.180,- Kč.
Usnesení č. 1/7G1./2018:
Zastupitelstvo obce dodatečně schvaluje podání žádosti o dotaci pro Základní školu a Mateřskou školu
Mělnické Vtelno na projekt Gymnasticko - taneční kroužek ve výši 144.000,- Kč z Programu 2018 pro
poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje.
Usnesení č. 1/7G2./2018:
Zastupitelstvo obce dodatečně schvaluje podání žádosti o dotaci ve výši 464.000,- Kč ze Středočeského
Fondu sportu, volného času a primární prevence v rámci tematického zadání "Podpora volnočasových,
sportovních a vzdělávacích aktivit" na vybudování sportovního areálu u koupaliště ve Vysoké Libni.
Usnesení č. 1/7G3./2018:
Zastupitelstvo obce dodatečně schvaluje podání žádosti o dotaci ve výši 100.000,- Kč ze Středočeského
Fondu kultury a obnovy památek v rámci tématického zadání "Podpora kultury"
Usnesení č. 1/7G4./2018:
Zastupitelstvo obce dodatečně schvaluje podání žádosti o dotaci ve výši 275.220,- Kč ze Středočeského
Humanitárního fondu v rámci tématického zadání "Sociální oblast"
Usnesení č. 1/7H/2018:
Zastupitelstvo obce sděluje k žádosti o posuzování vlivů na životní prostředí - zahájení zjišťovacího řízení
záměru I/16 úsek Mělník - Jizerní Vtelno - obchvaty obcí Vavřiněč, Liblice, Vysoká Libeň a Mělnické Vtelno
v profilu 2+1 v k.ú. Jelenice u Mělníka, Liblice, Byšice, Vysoká Libeň, Mělnické Vtelno - že nemá žádné
připomínky ani požadavky k chystanému záměru v oblasti vlivu na životní prostředí a veřejné zdraví.
Usnesení č. 1/7I/2018:
Zastupitelstvo obce schvaluje jako dodavatele zhotovení realizační projektové dokumentace pro akci
"Novostavba mateřské školky" v k.ú. Mělnické Vtelno, p.č. 1163/1, st. 70 firmu PMM projekt s.r.o.,
Pražská 3939, Mělník, IČO: 24315273 za nabídkovou cenu 471.900,- Kč.
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