OBEC MĚLNICKÉ VTELNO
Mělnická 49, 277 38 Mělnické Vtelno
Zápis č. 2/2021
z veřejného zasedání zastupitelstva obce Mělnické Vtelno, konaného dne
07.04.2021 od 17.00 hod v zasedací místnosti Obecního úřadu Mělnické Vtelno
Přítomno: 8 členů zastupitelstva
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Schválení programu
Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání ZO
Poskytnutí dotací z rozpočtu obce na rok 2021
Dodatek č. 3 ke Smlouvě o zabezpečení sběru, přepravy a odstraňování komunálních odpadů
Dodatek č. 4 ke Smlouvě o zabezpečení sběru, přepravy a odstraňování tříděného odpadu
Dotace z rozpočtu Středočeského kraje
Žádost o odkoupení pozemku p.č. 710/10 k.ú. Radouň
Dodatek smlouvy o dílo č. 1 Rekonstrukce hřbitovní zdi katolického hřbitova Mělnické Vtelno
Projednání výsledků výběrového řízení Oprava rybníku na p.č. 16 k.ú. Vysoká Libeň
Dětské hřiště Radouň
Žádost nájemkyně o odpuštění nájemného v Kulturním domě Vysoká Libeň
Různé

Ověřovatelé: Ing. Marcela Hrejsová, Ing. Josef Chramosta
Zapisovatelka: Šárka Martečíková
Datum pořízení zápisu: 07.04.2021
Zahájení a schválení programu
Jednání zastupitelstva obce v 17.02 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 byla omluvena paní Gabriela Poláková ze zdravotních důvodů.
Zapisovatelkou dnešního ZO je paní Šárka Martečíková, jako ověřovatelé zápisu byli navrženi
paní Ing. Marcela Hrejsová a pan Ing. Josef Chramosta.
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
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zasedání zastupitelstva byla na úřední desce Obecního úřadu Mělnické Vtelno zveřejněna v souladu se
zákonem po dobu nejméně 7 dní a to od 29.3.2021. Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“.
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. Schválení programu
2. Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání ZO
3. Poskytnutí dotací z rozpočtu obce na rok 2021
4. Dodatek č. 3 ke Smlouvě o zabezpečení sběru, přepravy a odstraňování komunálních odpadů
5. Dodatek č. 4 ke Smlouvě o zabezpečení sběru, přepravy a odstraňování tříděného odpadu
6. Dotace z rozpočtu Středočeského kraje
7. Žádost o odkoupení pozemku p.č. 710/10 k.ú. Radouň
8. Dodatek smlouvy o dílo č. 1 Rekonstrukce hřbitovní zdi katolického hřbitova Mělnické Vtelno
9. Projednání výsledků výběrového řízení Oprava rybníku na p.č. 16 k.ú. Vysoká Libeň
10. Dětské hřiště Radouň
11. Žádost nájemkyně o odpuštění nájemného v Kulturním domě Vysoká Libeň
12. Různé

1. Schválení programu
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. 2/1/2021 bylo schváleno.

2. Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání ZO
Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání ZO, které se konalo dne 17.02.2021 v zasedací místnosti
Obecního úřadu Mělnické Vtelno – zápis byl ověřen, všechny body usnesení byly splněny, nikdo nevznesl
námitku.
ZO bere na vědomí
Návrh usnesení:
Usnesení č. 2/2/2021 zastupitelstvo obce Mělnické Vtelno bere na vědomí.
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3. Poskytnutí dotací z rozpočtu obce na 2021
ZO na svém zasedání konaném dne 17.2.2021 usnesením č. 1/4B/2021 vyhlásilo dotační řízení z rozpočtu
Obce Mělnické Vtelno na rok 2021 s termínem podání žádostí od 18.2.2021 do 15.3.2021. Hodnocení žádostí
provedl finanční výbor obce, zprávu o posouzení přednesla předsedkyně finančního výboru obce Ing.
Hrejsová.
A) Schválení dotace z rozpočtu obce na rok 2021 pro Tělocvičnou jednotu Sokol Mělnické Vtelno
TJ Sokol Mělnické Vtelno – žádost doručena 15.3.2021, účel dotace - zájezdy do plaveckého bazénu,
návštěvy lezecké stěny ve Mšeně, cyklovýlety po okolí sousedních obcí, požadovaná dotace z rozpočtu obce
- 11.000,- Kč, finanční výbor doporučuje žádosti vyhovět v plném rozsahu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Mělnické Vtelno schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Mělnické Vtelno
pro rok 2021 Tělocvičné jednotě Sokol Mělnické Vtelno, IČ: 70885311 ve výši 11.000,- Kč.
Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Zdrželi se: 0
Usnesení č. 2/3A/2021 bylo schváleno.
B) Schválení dotace z rozpočtu obce na rok 2021 pro MS „Višňovec“ Vysoká Libeň
MS Višňovec Vysoká Libeň – žádost doručena 10.3.2021, účel dotace – zajištění úživnosti honitby (obdělání
mysliveckých políček, nákup krmiva pro zvěř, nákup léčiv pro zvěř), zakoupení materiálu na údržbu a
pořízení mysliveckých zařízení, zakoupení materiálu na výstavbu myslivecké klubovny, požadovaná dotace
z rozpočtu obce - 48.000,- Kč, finanční výbor doporučuje žádosti vyhovět v plném rozsahu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Mělnické Vtelno schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Mělnické Vtelno
pro rok 2021 MS „Višňovec“ Vysoká Libeň, IČ: 65602617 ve výši 48.000,- Kč.
Výsledek hlasování: Pro: Ing. Chramosta, Ing. Hrejsová, pí. Saifrtová, Ing. Vacek, pí. Poláčková,
pí. Hütterová, Ing. Videman, Proti: 0, Zdrželi se: Bc. Karbanová
Usnesení č. 2/3B/2021 bylo schváleno.
C) Schválení dotace z rozpočtu obce na rok 2021 pro spolek Život venkova
Život venkova – žádost doručena 15.3.2021, účel dotace – křeslo pro hosta, tvořivé a výtvarné dílny, dětský
den, divadlo na návsi, advent, zakoupení plynového grilu a vidlic na opékání, požadovaná dotace
z rozpočtu obce – 44.000,- Kč, finanční výbor doporučuje žádosti vyhovět v plném rozsahu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Mělnické Vtelno schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Mělnické Vtelno
pro rok 2021 Spolku Život venkova z.s., IČ: 3221865 ve výši 44.000,- Kč.
Výsledek hlasování: Pro: Bc. Karbanová, Ing. Chramosta, Ing. Hrejsová, Ing. Vacek, pí. Hütterová,
pí. Poláčková, Ing. Videman, Proti: 0, Zdrželi se: pí. Saifrtová
Usnesení č. 2/3C/2021 bylo schváleno.
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D) Schválení dotace z rozpočtu obce na rok 2021 pro MS Pramínek Mělnické Vtelno
MS Pramínek Mělnické Vtelno - žádost doručena 10.3.2021, účel dotace – obhospodařování mysliveckých
políček, nákup krmiva a léků pro zvěř, pořádání memoriálu Miroslava Vítka (materiální zabezpečení akce),
oprava a údržba mysliveckých a krmných zařízení v honitbě a bažantnici, požadovaná dotace z rozpočtu
obce - 50.000,- Kč, finanční výbor doporučuje žádosti vyhovět v plném rozsahu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Mělnické Vtelno pro rok 2021 MS
Pramínek, IČ: 49517481 ve výši 50.000,- Kč.
Výsledek hlasování: Pro: Bc. Karbanová, pí. Saifrtová, Ing. Hrejsová, Ing. Vacek, pí. Hütterová,
pí. Poláčková, Ing. Videman, Proti: 0, Zdrželi se: Ing. Chramosta
Usnesení č. 2/3D/2021 bylo schváleno.
E) Schválení dotace z rozpočtu obce na rok 2021 pro FK Slavoj Kropáčova Vrutice
FK SLAVOJ Kropáčova Vrutice – žádost doručena 9.1.2020, účel dotace – fotbalová branka FIFA kompakt
plus bílá + vypínací tyče, zemní rám pro branky, požadovaná dotace z rozpočtu obce je 50.000,- Kč, finanční
výbor doporučuje žádosti vyhovět v plném rozsahu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Mělnické Vtelno pro rok 2021 FK
Slavoj Kropáčova Vrutice, ve výši 25.000,- Kč.
Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Zdrželi se: 0
Usnesení č. 2/3E/2021 bylo schváleno.
F) Schválení dotace z rozpočtu obce na rok 2021 pro pana Jiřího Maťátka
Jiří Maťátko - žádost doručena 8.3.2021, účel dotace – pořádání festivalu KANINAFEST 2021,
požadovaná dotace z rozpočtu obce je 22.000,- Kč, finanční výbor doporučuje žádosti vyhovět v plném
rozsahu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Mělnické Vtelno schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Mělnické Vtelno
pro rok 2021, panu Jiřímu Maťátkovi, ve výši 5.000,- Kč.
Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Zdrželi se: 0
Usnesení č. 2/3F/2020 bylo schváleno.
G) Schválení dotace z rozpočtu obce na rok 2021 pro Linku bezpečí z.s.
Linka bezpečí pro děti a mládež z Obce Mělnické Vtelno – žádost doručena 11.3.2021, účel dotace – provoz
Linky bezpečí pro děti a mládež, požadovaná dotace z rozpočtu obce je 5.000,- Kč, finanční výbor
doporučuje žádosti vyhovět v plném rozsahu.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Mělnické Vtelno schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Mělnické Vtelno
pro rok 2021 Lince bezpečí z.s. ve výši 2.000,- Kč.
Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Zdrželi se: 0
Usnesení č. 2/3G/2021 bylo schváleno.
H) Schválení dotace z rozpočtu obce na rok 2021 pro Diakonii ČCE – středisko Západní Čechy
Diakonie ČCE – středisko Západní Čechy, žádost doručena 12.2.2021, účel dotace – zajištění poskytování
sociálních služeb v zařízení „Domov Radost“ pro občana s trvalým bydlištěm Mělnické Vtelno, požadovaná
dotace z rozpočtu obce je 20.000,- Kč, finanční výbor doporučuje žádosti vyhovět v plném rozsahu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Mělnické Vtelno schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Mělnické Vtelno
pro rok 2021 Diakonii ČCE – středisko Západní Čechy, IČ: 45331154 ve výši 10.000,- Kč.
Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Zdrželi se: 0
Usnesení č. 2/3H/2021 bylo schváleno.
I) Schválení dotace z rozpočtu obce na rok 2021 pro Český svaz včelařů Řepín
Český svaz včelařů ZO Řepín, žádost doručena 9.2.2021, účel dotace - léčivo pro ošetřování včelstev
včelařů, požadovaná dotace z rozpočtu obce je 5.000,- Kč, finanční výbor doporučuje žádosti vyhovět
v plném rozsahu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Mělnické Vtelno schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Mělnické Vtelno
pro rok 2021 Českému svazu včelařů Řepín, ve výši 5.000,- Kč.
Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Zdrželi se: 0
Usnesení č. 2/3I/2021 bylo schváleno.

J) Schválení dotace z rozpočtu obce na rok 2021 pro Zdravotního klauna o.p.s.
Zdravotní klaun o.p.s., žádost doručena 27.2.2021, účel dotace – zajištění provozu Zdravotního klauna.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Mělnické Vtelno schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Mělnické Vtelno
pro rok 2021 spolku Zdravotní klaun o.p.s., ve výši 2.000,- Kč.
Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Zdrželi se: 0
Usnesení č. 2/3J/2021 bylo schváleno.

4. Dodatek č. 3 ke Smlouvě o zabezpečení sběru, přepravy a odstraňování komunálních odpadů
Z důvodu změny zákona o odpadech a navýšení nákladů za odpad je nutné podepsání dodatku ke smlouvě.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Mělnické Vtelno schvaluje uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o zabezpečení
sběru, přepravy a odstraňování komunálních odpadů pro Obec Mělnické Vtelno a pověřuje
starostku k podpisu tohoto dodatku.
Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Zdrželi se: 0
Usnesení č. 2/4/2021 bylo schváleno.
5. Dodatek č. 4 ke Smlouvě o zabezpečení sběru, přepravy a odstraňování tříděného odpadu
Z důvodu změny zákona o odpadech a navýšení nákladů za odpad je nutné podepsání dodatku ke smlouvě.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Mělnické Vtelno schvaluje uzavření Dodatku č. 4 ke Smlouvě o zabezpečení
sběru, přepravy a odstraňování tříděného odpadu pro Obec Mělnické Vtelno a pověřuje starostku
k podpisu tohoto dodatku.
Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Zdrželi se: 0
Usnesení č. 2/5/2021 bylo schváleno.

6. Dotace z rozpočtu Středočeského kraje
Od 6.4.2021 do 20.4.2021 je otevřen příjem žádostí o dotace z rozpočtu Středočeského kraje pro rok 2021.
A) ze Středočeského Humanitárního fondu v rámci Tematického zadání Sociální oblast na naší
terénní pečovatelskou službu
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o dotaci z Programu 2021 pro poskytování dotací z
rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Humanitárního fondu v rámci Tematického zadání
Sociální oblast na naší terénní pečovatelskou službu.
Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Zdrželi se: 0
Usnesení č. 2/6A/2021 bylo schváleno.
B) z Fondu hejtmanky na konání příměstského tábora
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o dotaci z Programu 2021 pro poskytování dotací z
rozpočtu Středočeského kraje z Fondu hejtmanky na konání příměstského tábora.
Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Zdrželi se: 0
Usnesení č. 2/6B/2021 bylo schváleno.
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7. Žádost o odkoupení pozemku p.č. 710/10 k.ú. Radouň
Dne 19.2.2021 podal na obec písemnou žádost pan P. H. na odprodej pozemku p.č. 710/10 k. ú. Radouň.
Jedná se o pozemek ostatní plocha, s využitím neplodná půda o výměře 500 m2.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce neschvaluje prodej pozemku p.č. 710/10 k. ú. Radouň žadateli panu P. H., a to
z důvodu, že by v budoucnu mohl obci vzniknout problém např. při výstavbě kanalizace nebo
veřejného osvětlení.
Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Zdrželi se: 0
Usnesení č. 2/7/2021 bylo schváleno.

8. Dodatek smlouvy o dílo č. 1 Rekonstrukce hřbitovní zdi katolického hřbitova Mělnické Vtelno
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 23.9.2020 na akci
Rekonstrukce hřbitovní zdi katolického hřbitova v obci Mělnické Vtelno s firmou Michal stavby
s.r.o., IČ:01541099 a pověřuje starostku k podpisu tohoto dodatku.
Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Zdrželi se: 0
Usnesení č. 2/8/2021 bylo schváleno.

9. Projednání výsledků výběrového řízení Oprava rybníku na p.č. 16 k.ú. Vysoká Libeň
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje výsledky výběrového řízení ve veřejné zakázce malého
rozsahu na stavební práce "Oprava rybníku na p.č. 16 k.ú. Vysoká Libeň, oprava stávající hráze", ve
smyslu ust. § 27 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, zadávané dle Vnitřní
směrnice č. 1/2017 k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, dále v souladu s Pravidly č.j.
42194/2018-MZE-15151 pro poskytování a čerpání dotací z programu 129 290 „Podpora opatření na
drobných vodních tocích a malých vodních nádržích" a také v souladu s dokumentem „Souhlas se
zadáním akce a podmíněný příslib dotace na akci 129D29300 6092“ č.j. 50488/2019-MZE-15151. V
rámci projektu „Oprava rybníku na p.č. 16 k.ú. Vysoká Libeň“, Číslo akce: 129D29300 6092
spolufinancovaného v rámci programu 129 290 Podpora opatření na drobných vodních tocích a
malých vodních nádržích. Nejvhodnější nabídka od firmy: I.P.B.Group.cz s.r.o.,
IČ: 24304883, nabídková cena: 1.280.119,26 Kč vč. DPH. ZO pověřuje starostku obce vydáním
rozhodnutí o výběru dodavatele: I.P.B.Group.cz s.r.o., IČ: 24304883. ZO dále pověřuje starostku obce
podpisem Smlouvy a dílo s vybraným dodavatelem: I.P.B.Group.cz s.r.o., IČ: 24304883.
Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Zdrželi se: 0
Usnesení č. 2/9/2021 bylo schváleno.
10. Dětské hřiště Radouň
Zastupitelstvo obce vybralo a schválilo dodavatele dětského hřiště v Radouni, a to firmu Bonita Group
Service s.r.o., Drásov 583, Drásov.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje vybudování dětského hřiště na návsi v Radouni na p.č. 693/2
k.ú. Radouň a jako dodavatele schvaluje na základě cenové poptávky firmu Bonita Group Service
s.r.o., Drásov 583, 664 24 Drásov, IČ: 27738795 za nabídkovou cenu 354.907,52 Kč vč. DPH.
Dále ZO schvaluje podání žádosti o dotaci na toto hřiště z Programu 2021 pro poskytování dotací
z rozpočtu Středočeského kraje, ze Středočeského fondu sportu, volného času.
Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Zdrželi se: 0
Usnesení č. 2/10/2021 bylo schváleno.
11. Žádost nájemkyně o odpuštění nájemného v Kulturním domě Vysoká Libeň
Nájemkyně KD paní Kateřina Fuchsová podala písemnou žádost o odpuštění nájemného za měsíce říjen a
listopad 2020 a leden a únor 2021.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje odpuštění nájemného z nebytového prostoru Kulturní dům Vysoká
Libeň za měsíc říjen až prosinec 2020, dále za měsíce leden až březen 2021, pouze za podmínky, pokud
do konce měsíce dubna budou plně uhrazeny splátkové kalendáře a dále budou uhrazeny zálohy za
služby od října 2020 do současnosti. V případě, že nedojde k uhrazení těchto dlužných částek, bude
nájemkyni zaslána výpověď z nájmu.
Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Zdrželi se: 0
Usnesení č. 2/11/2021 bylo schváleno.
12. Různé
A) Žádost o prodloužení bezplatného pronájmu nebytových prostor – Nemocnice Kolín
Dne 9.12.2020 obdržela obce žádost o prodloužení bezplatného pronájmu nebytových prostor od Oblastní
nemocnice Kolín za účelem provozování ordinace dětského lékaře z důvodu neekonomické soběstačnosti
ordinace.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Mělnické Vtelno schvaluje bezplatný pronájem, včetně služeb u nebytových
prostor p.č. st. 266 v areálu ZŠ a MŠ na adrese Hlavní 149, Mělnické Vtelno, Oblastní nemocnici
Kolín, a to od 1.1.2021 do 31.12.2022, a to za účelem zachování občanské dostupnosti dětského lékaře
v naší obci.
Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Zdrželi se: 0
Usnesení č. 2/12A/2021 bylo schváleno.
B) Zásilkovna
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Mělnické Vtelno schvaluje uzavření Smlouvy pro umístění Z-Boxu společnosti
Zásilkovna s.r.o., IČ: 28408306 a pověřuje starostku k podpisu této smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Zdrželi se: 0
Usnesení č. 2/12B/2021 bylo schváleno.
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C) Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o bezúplatném převodu vlastnictví nemovitých věcí
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Mělnické Vtelno schvaluje uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o
bezúplatném převodu vlastnictví nemovitých věcí pozemků p.č. 1143/15, p.č. 1143/2, p.č. 1392/2 v k.ú.
Mělnické Vtelno mezi Obcí Mělnické Vtelno jako budoucího nabyvatele a budoucími převodci V.H.,
B.M., J.Š., T.Š., L.Š., V.T. a pověřuje starostku k podpisu této smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Zdrželi se: 0
Usnesení č. 2/12C/2021 bylo schváleno.
D) Smlouva o partnerství a spolupráci
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Mělnické Vtelno schvaluje uzavření Smlouvy o partnerství a spolupráci s Obcí
Chorušice za účelem zajištění kapacity předškolního vzdělávání pro děti v mateřských školách
v obcích a pověřuje starostku k podpisu této smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Zdrželi se: 0
Usnesení č. 2/12D/2021 bylo schváleno.
E) Obecné podmínky pro nově vznikající ulice, výstavbu a rekonstrukci domů v obci Mělnické
Vtelno
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Mělnické Vtelno schvaluje Obecné podmínky pro nově vznikající ulice, výstavbu
a rekonstrukci domů v Obci Mělnické Vtelno.
Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Zdrželi se: 0
Usnesení č. 2/12E/2021 bylo schváleno.
F) Obecné podmínky oprav povrchů po výkopech
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Mělnické Vtelno schvaluje Obecné podmínky oprav povrchů po výkopech v Obci
Mělnické Vtelno.
Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Zdrželi se: 0
Usnesení č. 2/12F/2021 bylo schváleno.

Diskuze
- starostka obce informuje zastupitelstvo obce, že pod Vysokou Libení, směrem na Byšice začala výstavba
polních cest včetně výsadby zeleně (v rámci realizace prvků společných zařízení po ukončených
komplexních pozemkových úpravách k.ú. Vysoká Libeň včetně částí k.ú. Radouň a Krpy), dále probíhá
výběrové řízení na zhotovitele další polní cesty, mezi Radouní, přes křižovatku s ulicí V Aleji na Vysoké
Libni a dále směrem na „Vupce“
- dále paní starostka požádala o výběr barvy opravované zdi katolického hřbitova v Mělnickém Vtelně,
zastupitelstvo se domluvilo na šedé barvě
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Závěr
Bc. Karbanová poděkovala všem přítomným za průběh jednání, dále konstatovala, že program jednání byl
vyčerpán.
V 17.59 hod starostka obce ukončila zasedání zastupitelstva Obce Mělnické Vtelno.

Usnesení zastupitelstva obce
I. Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
Usnesení č. 2/2/2021:
Zastupitelstvo obce bere na vědomí.

II. Zastupitelstvo obce schvaluje usnesení:
Usnesení č. 2/1/2021:
Zastupitelstvo obce Mělnické Vtelno schvaluje navržený program jednání zastupitelstva.
Usnesení č. 2/3A/2021:
Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Mělnické Vtelno pro rok 2021 Tělocvičné
jednotě Sokol Mělnické Vtelno, IČ: 70885311 ve výši 11.000,- Kč.
Usnesení č. 2/3B/2021:
Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Mělnické Vtelno pro rok 2021 MS
„Višňovec“ Vysoká Libeň, IČ: 65602617 ve výši 48.000,- Kč.
Usnesení č. 2/3C/2021:
Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Mělnické Vtelno pro rok 2021 Spolku
Život venkova z.s., IČ: 3221865 ve výši 44.000,- Kč.
Usnesení č. 2/3D/2021:
Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Mělnické Vtelno pro rok 2021 MS
Pramínek, IČ: 49517481 ve výši 50.000,- Kč.
Usnesení č. 2/3E/2021:
Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Mělnické Vtelno pro rok 2021 FK Slavoj
Kropáčova Vrutice, ve výši 25.000,- Kč.
Usnesení č. 2/3F/2021:
Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Mělnické Vtelno pro rok 2021, panu Jiřímu
Maťátkovi, ve výši 5.000,- Kč.
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Usnesení č. 2/3G/2021:
Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Mělnické Vtelno pro rok 2021 Lince
bezpečí z.s. ve výši 2.000,- Kč.
Usnesení č. 2/3H/2021:
Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Mělnické Vtelno pro rok 2021 Diakonii
ČCE – středisko Západní Čechy, IČ: 45331154 ve výši 10.000,- Kč.
Usnesení č. 2/3I/2021:
Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Mělnické Vtelno pro rok 2021 Českému
svazu včelařů Řepín, ve výši 5.000,- Kč.
Usnesení č. 2/3J/2021:
Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Mělnické Vtelno pro rok 2021 spolku
Zdravotní klaun o.p.s., ve výši 2.000,- Kč.
Usnesení č. 2/4/2021:
Zastupitelstvo obce Mělnické Vtelno schvaluje uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o zabezpečení sběru,
přepravy a odstraňování komunálních odpadů pro Obec Mělnické Vtelno a pověřuje starostku k podpisu
tohoto dodatku.
Usnesení č. 2/5/2021:
Zastupitelstvo obce Mělnické Vtelno schvaluje uzavření Dodatku č. 4 ke Smlouvě o zabezpečení sběru,
přepravy a odstraňování tříděného odpadu pro Obec Mělnické Vtelno a pověřuje starostku k podpisu tohoto
dodatku.
Usnesení č. 2/6A/2021:
Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o dotaci z Programu 2021 pro poskytování dotací z rozpočtu
Středočeského kraje ze Středočeského Humanitárního fondu v rámci Tematického zadání Sociální oblast na
naší terénní pečovatelskou službu.
Usnesení č. 2/6B/2021:
Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o dotaci z Programu 2021 pro poskytování dotací z rozpočtu
Středočeského kraje z Fondu hejtmanky na konání příměstského tábora.
Usnesení č. 2/7/2021:
Zastupitelstvo obce neschvaluje prodej pozemku p.č. 710/10 k. ú. Radouň žadateli panu P. H., a to z důvodu,
že by v budoucnu mohl obci vzniknout problém např. při výstavbě kanalizace nebo veřejného osvětlení.
Usnesení č. 2/8/2021:
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 23.9.2020 na akci
Rekonstrukce hřbitovní zdi katolického hřbitova v obci Mělnické Vtelno s firmou Michal stavby s.r.o.,
IČ:01541099 a pověřuje starostku k podpisu tohoto dodatku.
Usnesení č. 2/9/2021:
Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje výsledky výběrového řízení ve veřejné zakázce malého rozsahu
na stavební práce "Oprava rybníku na p.č. 16 k.ú. Vysoká Libeň, oprava stávající hráze", ve smyslu ust. § 27
písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, zadávané dle Vnitřní směrnice č. 1/2017 k
zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, dále v souladu s Pravidly č.j. 42194/2018-MZE11
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15151 pro poskytování a čerpání dotací z programu 129 290 „Podpora opatření na drobných vodních tocích
a malých vodních nádržích" a také v souladu s dokumentem „Souhlas se zadáním akce a podmíněný příslib
dotace na akci 129D29300 6092“ č.j. 50488/2019-MZE-15151. V rámci projektu „Oprava rybníku na p.č.
16 k.ú. Vysoká Libeň“, Číslo akce: 129D29300 6092 spolufinancovaného v rámci programu 129 290
Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích. Nejvhodnější nabídka od firmy:
I.P.B.Group.cz s.r.o., IČ: 24304883, nabídková cena: 1.280.119,26 Kč vč. DPH. ZO pověřuje starostku obce
vydáním rozhodnutí o výběru dodavatele: I.P.B.Group.cz s.r.o., IČ: 24304883. ZO dále pověřuje starostku
obce podpisem Smlouvy a dílo s vybraným dodavatelem: I.P.B.Group.cz s.r.o., IČ: 24304883.
Usnesení č. 2/10/2021:
Zastupitelstvo obce schvaluje vybudování dětského hřiště na návsi v Radouni na p.č. 693/2 k.ú. Radouň a
jako dodavatele schvaluje na základě cenové poptávky firmu Bonita Group Service s.r.o., Drásov 583,
664 24 Drásov, IČ: 27738795 za nabídkovou cenu 354.907,52 Kč vč. DPH.
Dále ZO schvaluje podání žádosti o dotaci na toto hřiště z Programu 2021 pro poskytování dotací z rozpočtu
Středočeského kraje, ze Středočeského fondu sportu, volného času.
Usnesení č. 2/11/2021:
Zastupitelstvo obce schvaluje odpuštění nájemného z nebytového prostoru Kulturní dům Vysoká Libeň za
měsíc říjen až prosinec 2020, dále za měsíce leden až březen 2021, pouze za podmínky, pokud do konce
měsíce dubna budou plně uhrazeny splátkové kalendáře a dále budou uhrazeny zálohy za služby od října
2020 do současnosti. V případě, že nedojde k uhrazení těchto dlužných částek, bude nájemkyni zaslána
výpověď z nájmu.
Usnesení č. 2/12A/2021:
Zastupitelstvo obce Mělnické Vtelno schvaluje bezplatný pronájem, včetně služeb u nebytových prostor p.č.
st. 266 v areálu ZŠ a MŠ na adrese Hlavní 149, Mělnické Vtelno, Oblastní nemocnici Kolín, a to od 1.1.2021
do 31.12.2022, a to za účelem zachování občanské dostupnosti dětského lékaře v naší obci.
Usnesení č. 2/12B/2021:
Zastupitelstvo obce Mělnické Vtelno schvaluje uzavření Smlouvy pro umístění Z-Boxu společnosti
Zásilkovna s.r.o., IČ: 28408306 a pověřuje starostku k podpisu této smlouvy.
Usnesení č. 2/12C/2021:
Zastupitelstvo obce Mělnické Vtelno schvaluje uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o
bezúplatném převodu vlastnictví nemovitých věcí pozemků p.č. 1143/15, p.č. 1143/2, p.č. 1392/2 v k.ú.
Mělnické Vtelno mezi Obcí Mělnické Vtelno jako budoucího nabyvatele a budoucími převodci V.H., B.M.,
J.Š., T.Š., L.Š., V.T. a pověřuje starostku k podpisu této smlouvy.
Usnesení č. 2/12D/2021:
Zastupitelstvo obce Mělnické Vtelno schvaluje uzavření Smlouvy o partnerství a spolupráci s Obcí
Chorušice za účelem zajištění kapacity předškolního vzdělávání pro děti v mateřských školách v obcích a
pověřuje starostku k podpisu této smlouvy.
Usnesení č. 2/12E/2021:
Zastupitelstvo obce Mělnické Vtelno schvaluje Obecné podmínky pro nově vznikající ulice, výstavbu a
rekonstrukci domů v Obci Mělnické Vtelno.
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Usnesení č. 2/12F/2021:
Zastupitelstvo obce Mělnické Vtelno schvaluje Obecné podmínky oprav povrchů po výkopech v Obci
Mělnické Vtelno.

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

…………………………………….
Ověřovatel zápisu:
Ing. Marcela Hrejsová

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

…………………………………….
Ověřovatel zápisu:
Ing. Josef Chramosta

13

