OBEC MĚLNICKÉ VTELNO
Mělnická 49, 277 38 Mělnické Vtelno
Zápis č. 7/2020
z veřejného zasedání zastupitelstva obce Mělnické Vtelno, konaného dne
26.11.2020 od 18.00 hod v zasedací místnosti Obecního úřadu Mělnické Vtelno
Přítomno 8 členů zastupitelstva.
Program:
1. Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání ZO
2. Rozpočet Obce Mělnické Vtelno na rok 2021
3. Obecně závazná vyhláška obce Mělnické Vtelno č. 1/2021, o místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů
4. Návrh na pořízení změny č. 3 územního plánu Obce Mělnické Vtelno
5. Mimořádná odměna členovi zastupitelstva
6. Různé
Ověřovatelé: paní Gabriela Poláková, paní Petra Hütterová
Zapisovatelka: paní Šárka Martečíková
Datum pořízení zápisu: 26.11.2020
Zahájení a schválení programu
Jednání zastupitelstva obce v 18.01 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 8 z celkového počtu 9 zastupitelů obce, tímto je zasedání zastupitelstva
schopno usnášet se ve všech bodech programu.
Starostka obce konstatovala, že pro potřeby zápisu bude pořizován zvukový záznam ze zasedání ZO,
tento bude následovně smazán a nebude s ním jiným způsobem nakládáno. Z důvodu GDPR paní
starostka upozorňuje přítomné občany, že pokud si nepřejí být nahráváni, ať se nevyjadřují nebo
odejdou…
Ze zastupitelstva obce byl omluven pan Martin Videman z pracovních důvodů.
Zapisovatelkou dnešního ZO je paní Šárka Martečíková, jako ověřovatelé zápisu byly navržené
paní Gabriela Poláková a paní Petra Hütterová.
ZO bere na vědomí.
Starostka obce Bc. Karbanová konstatovala, že zasedání bylo řádně svoláno tak, aby bylo v souladu s
§ 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informace o konání
zasedání zastupitelstva byla na úřední desce Obecního úřadu Mělnické Vtelno zveřejněna v souladu se
zákonem po dobu nejméně 7 dní a to od 16.11.2020. Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední
desce“.
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Zastupitelům obce byl termín s pozvánkou konání ZO včas řádně zaslán, materiály k jednání byly také
zaslány včas k prostudování.
Dále se k projednávaným bodům programu konala pracovní schůze zastupitelů.
Starostka obce seznámila ZO s programem:
1. Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání ZO
2. Rozpočet Obce Mělnické Vtelno na rok 2021
3. Obecně závazná vyhláška obce Mělnické Vtelno č. 1/2021, o místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů
4. Návrh na pořízení změny č. 3 územního plánu Obce Mělnické Vtelno
5. Mimořádná odměna členovi zastupitelstva
6. Různé
Starostka vyzvala zastupitele k možnému rozšíření programu zasedání ZO. Nikdo nevznesl návrh na jeho
rozšíření. Starostka obce navrhla hlasovat.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Mělnické Vtelno schvaluje navržený program jednání zastupitelstva.
Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Zdrželi se: 0
Usnesení č. 7/0/2020 bylo schváleno.
1. Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání ZO
Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání ZO, které se konalo dne 03.09.2020 v zasedací místnosti
Obecního úřadu Mělnické Vtelno – zápis byl ověřen, usnesení č. 6/7D/2020 – kupní smlouva na pozemky
společnosti Agroservis Jas s.r.o. – smlouva byla odsouhlasená, ale doposud nepřišla podepsaná, usnesení
č. 6/7G/2020 – vklad do VKM, smlouvy podepsány, faktura je již vystavená, akcie nejsou zatím převzaty,
paní starostka bude k převzetí vyzvána. Všechny ostatní body usnesení byly splněny, nikdo nevznesl
námitku.
ZO bere na vědomí
Návrh usnesení:
Usnesení č. 7/1/2020 zastupitelstvo obce Mělnické Vtelno bere na vědomí.
2. Rozpočet Obce Mělnické Vtelno na rok 2021
Ode dne 05.11.2020 do 15.12.2020 byl na úřední desku Obce Mělnické Vtelno vyvěšen Návrh rozpočtu
Obce Mělnické Vtelno na rok 2021. Tento rozpočet byl projednáván na se zastupiteli na online pracovní
schůzce.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Mělnické Vtelno, schvaluje schodkový rozpočet obce na rok 2021 v celkové
výši příjmů 24.804.100,- Kč, v celkové výši výdajů 31.347.400,- Kč a financování ve výši
6.543.300,-Kč, schodek rozpočtu bude kryt zůstatkem finančních prostředků z minulých let.
Dále stanovuje závazný ukazatel v § 3113 položku 5331 ve výši 900.000,- Kč jako provozní
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příspěvek své příspěvkové organizaci Základní škola a Mateřská škola Mělnické Vtelno, dále
zastupitelstvo obce Mělnické Vtelno schvaluje příděl do sociálního fondu obce na rok 2021 ve
výši 150.000,- Kč.
Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Zdrželi se: 0
Usnesení č. 7/2/2020 bylo schváleno.
3. Obecně závazná vyhláška obce Mělnické Vtelno č. 1/2021, o místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů
Vzhledem k navyšování cen za likvidaci odpadů a vysokého doplatku za jejich likvidaci z rozpočtu obce
je navrženo zvýšení poplatku ze současných 550,- Kč na 750,- Kč.
Dále bylo upozornění z Ministerstva vnitra, při kontrole správnosti vyhlášky, na špatné číslování.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Mělnické Vtelno schvaluje a vydává v platnost Obecně závaznou vyhlášku
obce Mělnické Vtelno č. 5/2020, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů s účinností od 01.01.2021.
Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Zdrželi se: 0
Usnesení č. 7/3/2020 bylo schváleno.
4. Návrh na pořízení změny č. 3 územního plánu Obce Mělnické Vtelno
Obec Mělnické Vtelno obdržela dva návrhy na pořízení územního plánu zkráceným postupem – oba
návrhy obsahují vše podle § 55a zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, takže
splňují podmínky na projednávání v zastupitelstvu. V obou návrzích je uvedeno, že náklady na
zpracování změny územního plánu a vše s tím související hradí žadatelé.
A) Schválení pořízení změny územního plánu Obce Mělnické Vtelno
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Mělnické Vtelno schvaluje pořízení změny územního plánu Obce Mělnické
Vtelno zkráceným postupem.
Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Zdrželi se: 0
Usnesení č. 7/4A/2020 bylo schváleno.
B) Schválení obsahu změny územního plánu Obce Mělnické Vtelno – p.č. 1092/16 k.ú. Mělnické Vtelno
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Mělnické Vtelno schvaluje obsah změny územního plánu Obce Mělnické
Vtelno a tím je: změna funkčního využití pozemku č. 1092/16 v k.ú. Mělnické Vtelno ze
současné plochy ZS vyhrazená plocha zeleně na plochu BV – bydlení v rodinných domech –
venkovské, z důvodu umožnění výstavby rodinného domu typu venkovské bydlení žadatele
pana P.N.
Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Zdrželi se: 0
Usnesení č. 7/4B/2020 bylo schváleno.
C) Schválení obsahu změny územního plánu Obce Mělnické Vtelno – p.č. 269/1 k.ú. Vysoká Libeň
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Mělnické Vtelno schvaluje obsah změny územního plánu Obce Mělnické
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Vtelno a tím je: změna funkčního využití pozemku č. 269/1 v k.ú. Vysoká Libeň ze současné
plochy ZS vyhrazená plocha zeleně na plochu BV – bydlení v rodinných domech – venkovské,
z důvodu umožnění výstavby 4 rodinných domů typu venkovské bydlení žadatelky paní V.S.
Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Zdrželi se: 0
Usnesení č. 7/4C/2020 bylo schváleno.
D) Určení zastupitele obce pro spolupráci s pořizováním změny č. 3 územního plánu Obce Mělnické
Vtelno
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Mělnické Vtelno schvaluje určeného zastupitele obce pro spolupráci
s pořizováním změny č. 3 územního plánu Obce Mělnické Vtelno, a to starostku obce
Bc. Martinu Karbanovu.
Dále zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o pořízení změny č. 3 územního plánu Obce
Mělnické Vtelno na MěÚ Mělník, odbor výstavby.
Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Zdrželi se: 0
Usnesení č. 7/4D/2020 bylo schváleno.
5. Mimořádná odměna členovi zastupitelstva
A) Odměna místostarostovi obce Ing. Jaroslavu Vackovi
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Mělnické Vtelno v souladu s ustanovením § 76 zákona č.128/2000 Sb., o
obcích, v platném znění, s c h v a l u j e poskytnutí mimořádné odměny místostarostovi obce
Ing. Jaroslavu Vackovi za splnění mimořádných a zvláště významných úkolů obce profesionální a osobní přístup k plnění úkolů ve vztahu k místním spolkům a občanům, řešení
nenadálých problémů ve vztahu k fungování obce, za osobní účast na kontrolních dnech a řešení
problémů spojených se stavbou nové mateřské školy, požární zbrojnice, opravy rybníka ve
Vysoké Libni, osobní fyzická pomoc při výstavbě, opravě a udržování majetku obce, a to ve výši
dvojnásobku odměny, která mu náleží za výkon jeho zastávané funkce za měsíc. Odměna bude
vyplacena v nejbližším výplatním termínu.
Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželi se: Ing. Vacek
Usnesení č. 7/5A/2020 bylo schváleno.
B) Odměna starostce obce Bc. Martině Karbanové
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Mělnické Vtelno v souladu s ustanovením § 76 zákona č.128/2000 Sb., o
obcích, v platném znění, s c h v a l u j e poskytnutí mimořádné odměny starostce obce
Bc. Martině Karbanové za splnění mimořádných, a zvláště významných úkolů obce –
profesionální a osobní přístup k plnění pracovních úkolů ve vztahu k místním spolkům,
občanům obcí a organizacím zřizovaných obcí s přihlédnutím k četnosti a účasti na jejich
akcích a jednáních, a to nad rámec svých pracovních povinností. Za příkladné zajištění
informovanosti občanů o dění v obci a za osobní účast na tvorbě místních novin. Za osobní
přístup při získávání dotací z různých dotačních titulů, osobní zpracování žádostí a jejich
administrace. Za aktivní a osobní účast na realizaci akcí hrazených z těchto dotací. Za vysoce
efektivní postoj k řešení problematiky v souvislosti s epidemií Covid – 19 – zajištění ochranných
pomůcek pro zaměstnance a obyvatele obce, atd.. Za soustavnou modernizaci pracovního
prostředí pro zaměstnance obce, za osobní příklad a podporu jejich aktivního přístupu k plnění
pracovních povinností pro občany obce apod., a to ve výši dvojnásobku odměny, která jí náleží
za výkon jí zastávané funkce za měsíc. Odměna bude vyplacena v nejbližším výplatním
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termínu.
Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželi se: Bc. Karbanová
Usnesení č. 7/5B/2020 bylo schváleno.
6. Různé
A) Uzavření dodatku č. 2 se společností AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Mělnické Vtelno schvaluje uzavření Dodatku č. 2 s účinností od 1.1.2021 ke
Smlouvě o zabezpečení sběru, přepravy a odstraňování komunálních odpadů pro Obec
Mělnické Vtelno, která nabyla účinnosti 1.1.2017 a pověřuje starostku k podpisu tohoto
dodatku.
Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Zdrželi se: 0
Usnesení č. 7/6A/2020 bylo schváleno.
B) Uzavření dodatku č. 3 se společností AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Mělnické Vtelno schvaluje uzavření Dodatku č. 3 s účinností od 1.1.2021 ke
Smlouvě o zabezpečení sběru, přepravy a odstraňování komunálních odpadů pro Obec
Mělnické Vtelno, která nabyla účinnosti 1.1.2017 a pověřuje starostku k podpisu tohoto
dodatku.
Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Zdrželi se: 0
Usnesení č. 7/6B/2020 bylo schváleno.
Diskuze
Vznesen dotazy:
- kdy se budou v obci realizovat chodníky, paní starostka odpovídá, že projekt chodníky je rozdělený na
dvě etapy, v současné době se zpracovává žádost o dotaci, která bude podaná během ledna 2021, když vše
proběhne v pořádku, zahájí se výstavba v roce 2022
- jak to vypadá s obchvatem – paní starostka s panem místostarostou odpovídají, že kolem našich obcí
povede delší varianta obchvatu, která je již schválená, výstavba kolem Mělnického Vtelna by měla být
realizována v roce 2026 a zprovoznění by mělo být v roce 2028
- zda se bude opravovat komunikace v ulici Slepá – paní starostka odpovídá, že tato ulice se určitě opravovat
v současné době nebude, jelikož se v této ulici staví nový dům a jezdí tam těžká technika, dále proběhnou
v této ulici úpravy, jelikož ČEZ bude do budoucnosti pokládat elektrické vedení do země a bude se zde
opravovat i
vodovod. Tato komunikace se nebude opravovat, dokud toto všechno nebude hotové. Paní starostka zařídí,
že se na jaře opraví velké díry recyklátem a opraví se i propadlý asfalt u vjezdu na hlavní silnici.

Závěr
Bc. Karbanová poděkovala všem přítomným za průběh jednání, dále konstatovala, že program jednání byl
vyčerpán.
Ve 18.46 hod starostka obce ukončila zasedání zastupitelstva Obce Mělnické Vtelno.
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Usnesení zastupitelstva obce
I. Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
Usnesení č. 7/1/2020:
Zastupitelstvo obce bere na vědomí.
II. Zastupitelstvo obce schvaluje usnesení:
Usnesení č. 7/0/2020:
Zastupitelstvo obce Mělnické Vtelno schvaluje navržený program jednání zastupitelstva.
Usnesení č. 7/2/2020:
Zastupitelstvo obce Mělnické Vtelno, schvaluje schodkový rozpočet obce na rok 2021 v celkové výši
příjmů 24.804.100,- Kč, v celkové výši výdajů 31.347.400,- Kč a financování ve výši 6.543.300,-Kč,
schodek rozpočtu bude kryt zůstatkem finančních prostředků z minulých let. Dále stanovuje závazný
ukazatel v § 3113 položku 5331 ve výši 900.000,- Kč jako provozní příspěvek své příspěvkové organizaci
Základní škola a Mateřská škola Mělnické Vtelno, dále zastupitelstvo obce Mělnické Vtelno schvaluje
příděl do sociálního fondu obce na rok 2021 ve výši 150.000,- Kč.
Usnesení č. 7/3/2020:
Zastupitelstvo obce Mělnické Vtelno schvaluje a vydává v platnost Obecně závaznou vyhlášku obce
Mělnické Vtelno č. 5/2020, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů s účinností od 01.01.2021.
Usnesení č. 7/4A/2020:
Zastupitelstvo obce Mělnické Vtelno schvaluje pořízení změny územního plánu Obce Mělnické Vtelno
zkráceným postupem.
Usnesení č. 7/4B/2020:
Zastupitelstvo obce Mělnické Vtelno schvaluje obsah změny územního plánu Obce Mělnické Vtelno a
tím je: změna funkčního využití pozemku č. 1092/16 k.ú. Mělnické Vtelno ze současné plochy ZS
vyhrazená plocha zeleně na plochu BV – bydlení v rodinných domech – venkovské, z důvodu umožnění
výstavby rodinného domu typu venkovské bydlení žadatele pana P.N.
Usnesení č. 7/4C/2020:
Zastupitelstvo obce Mělnické Vtelno schvaluje obsah změny územního plánu Obce Mělnické Vtelno a
tím je: změna funkčního využití pozemku č. 269/1 k.ú. Vysoká Libeň ze současné plochy ZS vyhrazená
plocha zeleně na plochu BV – bydlení v rodinných domech – venkovské, z důvodu umožnění výstavby 4
rodinných domů typu venkovské bydlení žadatelky paní V.S.
Usnesení č. 7/4D/2020:
Zastupitelstvo obce Mělnické Vtelno schvaluje určeného zastupitele obce pro spolupráci s pořizováním
změny č. 3 územního plánu Obce Mělnické Vtelno, a to starostku obce
Bc. Martinu Karbanovu.
Dále zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o pořízení změny č. 3 územního plánu Obce Mělnické
Vtelno na MěÚ Mělník., odbor výstavby.
Usnesení č. 7/5A/2020:
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Zastupitelstvo obce Mělnické Vtelno v souladu s ustanovením § 76 zákona č.128/2000 Sb., o obcích, v
platném znění, s c h v a l u j e poskytnutí mimořádné odměny místostarostovi obce Ing. Jaroslavu
Vackovi za splnění mimořádných a zvláště významných úkolů obce - profesionální a osobní přístup k
plnění úkolů ve vztahu k místním spolkům a občanům, řešení nenadálých problémů ve vztahu
k fungování obce, za osobní účast na kontrolních dnech a řešení problémů spojených se stavbou nové
mateřské školy, požární zbrojnice, opravy rybníka ve Vysoké Libni, osobní fyzická pomoc při výstavbě,
opravě a udržování majetku obce, a to ve výši dvojnásobku odměny, která mu náleží za výkon jeho
zastávané funkce za měsíc. Odměna bude vyplacena v nejbližším výplatním termínu.
Usnesení č. 7/5B/2020:
Zastupitelstvo obce Mělnické Vtelno v souladu s ustanovením § 76 zákona č.128/2000 Sb., o obcích, v
platném znění, s c h v a l u j e poskytnutí mimořádné odměny starostce obce
Bc. Martině Karbanové za splnění mimořádných, a zvláště významných úkolů obce – profesionální a
osobní přístup k plnění pracovních úkolů ve vztahu k místním spolkům, občanům obcí a organizacím
zřizovaných obcí s přihlédnutím k četnosti a účasti na jejich akcích a jednáních, a to nad rámec svých
pracovních povinností. Za příkladné zajištění informovanosti občanů o dění v obci a za osobní účast na
tvorbě místních novin. Za osobní přístup při získávání dotací z různých dotačních titulů, osobní
zpracování žádostí a jejich administrace. Za aktivní a osobní účast na realizaci akcí hrazených z těchto
dotací. Za vysoce efektivní postoj k řešení problematiky v souvislosti s epidemií Covid – 19 – zajištění
ochranných pomůcek pro zaměstnance a obyvatele obce, atd.. Za soustavnou modernizaci pracovního
prostředí pro zaměstnance obce, za osobní příklad a podporu jejich aktivního přístupu k plnění pracovních
povinností pro občany obce apod., a to ve výši dvojnásobku odměny, která jí náleží za výkon jí zastávané
funkce za měsíc. Odměna bude vyplacena v nejbližším výplatním termínu.
Usnesení č. 7/6A/2020:
Zastupitelstvo obce Mělnické Vtelno schvaluje uzavření Dodatku č. 2 s účinností od 1.1.2021 ke Smlouvě
o zabezpečení sběru, přepravy a odstraňování komunálních odpadů pro Obec Mělnické Vtelno, která
nabyla účinnosti 1.1.2017 a pověřuje starostku k podpisu tohoto dodatku.
Usnesení č. 7/6B/2020:
Zastupitelstvo obce Mělnické Vtelno schvaluje uzavření Dodatku č. 3 s účinností od 1.1.2021 ke Smlouvě
o zabezpečení sběru, přepravy a odstraňování komunálních odpadů pro Obec Mělnické Vtelno, která
nabyla účinnosti 1.1.2017 a pověřuje starostku k podpisu tohoto dodatku.

…………………………………….
Starostka obce:
Bc. Martina Karbanová

…………………………………….
Ověřovatel zápisu:
paní Gabriela Poláková

……………………………………
Zapisovatelka:
Šárka Martečíková

…………………………………….
Ověřovatel zápisu:
paní Petra Hütterová
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