OBEC MĚLNICKÉ VTELNO
Mělnická 49, 277 38 Mělnické Vtelno
Zápis č. 3/2021
z veřejného zasedání zastupitelstva obce Mělnické Vtelno, konaného dne
04.05.2021 od 17.00 hod v zasedací místnosti Obecního úřadu Mělnické Vtelno
Přítomno: 8 členů zastupitelstva
Program:
1.
2.
3.
4.
5.

Schválení programu
Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání ZO
Delegace zástupce akcionáře VKM
Delegace zástupce do Svazku měst a obcí VKM
Různé

Ověřovatelé: paní Pavlína Saifrtová, Ing. Jaroslav Vacek
Zapisovatelka: Šárka Martečíková
Datum pořízení zápisu: 04.05.2021
Zahájení a schválení programu
Jednání zastupitelstva obce v 17.04 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 Pavlína
Saifrtová a Ing. Jaroslav Vacek.
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 26.4.2021. 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.
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Starostka obce seznámila ZO s programem:
1. Schválení programu
2. Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání ZO
3. Delegace zástupce akcionáře VKM
4. Delegace zástupce do Svazku měst a obcí VKM
5. 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. 3/1/2021 bylo schváleno.

2. Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání ZO
Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání ZO, které se konalo dne 07.04.2021 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. 3/2/2021 zastupitelstvo obce Mělnické Vtelno bere na vědomí.

3. Delegace zástupce akcionáře VKM

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Mělnické Vtelno tímto v souladu s § 84, odst. 2, písm. g) zákona č. 128/2000 sb.,
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů deleguje Bc. Martinu Karbanovou, starostku
Obce Mělnické Vtelno a jejího náhradníka zastupitele obce Ing. Josefa Chramostu jako zástupce
Obce Mělnické Vtelno k zastupování na všech mimořádných a řádných valných hromadách
společnosti Vodárny Kladno - Mělník, a.s., IČO: 46356991, se sídlem v Kladně, U Vodojemu 3085,
které se budou konat v roce 2021 až 2022. Zástupce je oprávněn činit veškeré právní úkony, k nimž
je oprávněna obec jako akcionář Vodárny Kladno-Mělník, a.s., zejména účastnit se valné hromady,
hlasovat na ni v souladu se schváleným hlasovacím řádem valné hromady, požadovat a dostat na ni
vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti, které jsou předmětem jednání valné hromady,
podávat návrhy a protinávrhy k projednávaným bodům programu.
Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Zdrželi se: 0
Usnesení č. 3/3/2021 bylo schváleno.
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4. Delegace zástupce do Svazku měst a obcí VKM

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Mělnické Vtelno tímto v souladu s § 84, odst. 2, písm. g) zákona č. 128/2000 sb.,
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů deleguje Bc. Martinu Karbanovou, starostku
Obce Mělnické Vtelno a jejího náhradníka zastupitele obce Ing. Josefa Chramostu jako zástupce
Obce Mělnické Vtelno k zastupování na všech mimořádných a řádných valných hromadách Svazku
měst a obcí VKM, se sídlem Kojetická 1028, 277 11 Neratovice, IČO: 71193766, které se budou
konat v roce 2021 až 2022. Zástupce je oprávněn činit veškeré právní úkony, k nimž je oprávněna
obec jako akcionář Vodárny Kladno-Mělník, a.s., zejména účastnit se valné hromady, hlasovat na ni
v souladu se schváleným hlasovacím řádem valné hromady, požadovat a dostat na ni vysvětlení
záležitostí týkajících se společnosti, které jsou předmětem jednání valné hromady, podávat návrhy a
protinávrhy k projednávaným bodům programu.
Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Zdrželi se: 0
Usnesení č. 3/4/2021 bylo schváleno.

5. Různé
A) Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo na akci Výstavba požární zbrojnice
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Mělnické Vtelno schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne
29.9.2020 na akci Mělnické Vtelno – Výstavba požární zbrojnice s firmou Mironstav s.r.o.,
IČO: 24696668 a pověřuje starostku k podpisu tohoto dodatku.
Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Zdrželi se: 0
Usnesení č. 3/5A/2021 bylo schváleno.
B) Vyhlášení záměru obce pronájmu restaurace a kulturního domu ve Vysoké Libni
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Mělnické Vtelno schvaluje vyhlášení záměru pronájmu restaurace a kulturního
domu ve Vysoké Libni na adrese Mělnická 98, Mělnické Vtelno – Vysoká Libeň, dále ZO schvaluje
vyhlášení výběrového řízení na pronájem, kdy minimální částka nájmu bude činit 5.000,- Kč.
Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Zdrželi se: 0
Usnesení č. 3/5B/2021 bylo schváleno.
Diskuze
- paní starostka informovala zastupitele, že si obec Nemyslovice požádala o zajištění požární ochrany,
odpověď panu starostovi z Nemyslovic byla, že toto lze sesmluvnit za poplatek 5.000,- Kč ročně
- informace k příměstskému táboru – kompletně na starosti má tábor paní Ing. Hrejsová, která bude
individuálně povolovat výjimky pravidel tábora, dále paní starostka oznámila, že pro děti z okolních obcí
bude cena za tábor navýšena z 2.000,- Kč na 2.500,- Kč
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Závěr
Bc. Karbanová poděkovala všem přítomným za průběh jednání, dále konstatovala, že program jednání byl
vyčerpán.
V 17.44 hod starostka obce ukončila zasedání zastupitelstva Obce Mělnické Vtelno.

Usnesení zastupitelstva obce
I. Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
Usnesení č. 3/2/2021:
Zastupitelstvo obce bere na vědomí.
II. Zastupitelstvo obce schvaluje usnesení:
Usnesení č. 3/1/2021:
Zastupitelstvo obce Mělnické Vtelno schvaluje navržený program jednání zastupitelstva.
Usnesení č. 3/3/2021:
Zastupitelstvo obce Mělnické Vtelno tímto v souladu s § 84, odst. 2, písm. g) zákona č. 128/2000 sb., o
obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů deleguje Bc. Martinu Karbanovou, starostku Obce
Mělnické Vtelno a jejího náhradníka zastupitele obce Ing. Josefa Chramostu jako zástupce Obce Mělnické
Vtelno k zastupování na všech mimořádných a řádných valných hromadách společnosti Vodárny Kladno Mělník, a.s., IČO: 46356991, se sídlem v Kladně, U Vodojemu 3085, které se budou konat v roce 2021 až
2022. Zástupce je oprávněn činit veškeré právní úkony, k nimž je oprávněna obec jako akcionář Vodárny
Kladno-Mělník, a.s., zejména účastnit se valné hromady, hlasovat na ni v souladu se schváleným
hlasovacím řádem valné hromady, požadovat a dostat na ni vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti,
které jsou předmětem jednání valné hromady, podávat návrhy a protinávrhy k projednávaným bodům
programu.
Usnesení č. 3/4/2021:
Zastupitelstvo obce Mělnické Vtelno tímto v souladu s § 84, odst. 2, písm. g) zákona č. 128/2000 sb., o
obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů deleguje Bc. Martinu Karbanovou, starostku Obce
Mělnické Vtelno a jejího náhradníka zastupitele obce Ing. Josefa Chramostu jako zástupce Obce Mělnické
Vtelno k zastupování na všech mimořádných a řádných valných hromadách Svazku měst a obcí VKM, se
sídlem Kojetická 1028, 277 11 Neratovice, IČO: 71193766, které se budou konat v roce 2021 až 2022.
Zástupce je oprávněn činit veškeré právní úkony, k nimž je oprávněna obec jako akcionář Vodárny KladnoMělník, a.s., zejména účastnit se valné hromady, hlasovat na ni v souladu se schváleným hlasovacím řádem
valné hromady, požadovat a dostat na ni vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti, které jsou
předmětem jednání valné hromady, podávat návrhy a protinávrhy k projednávaným bodům programu.
Usnesení č. 3/5A/2021:
Zastupitelstvo obce Mělnické Vtelno schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 29.9.2020
na akci Mělnické Vtelno – Výstavba požární zbrojnice s firmou Mironstav s.r.o., IČO: 24696668 a
pověřuje starostku k podpisu tohoto dodatku.
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Usnesení č. 3/5B/2021:
Zastupitelstvo obce Mělnické Vtelno schvaluje vyhlášení záměru pronájmu restaurace a kulturního domu
ve Vysoké Libni na adrese Mělnická 98, Mělnické Vtelno – Vysoká Libeň, dále ZO schvaluje vyhlášení
výběrového řízení na pronájem, kdy minimální částka nájmu bude činit 5.000,- Kč.

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

…………………………………….
Ověřovatel zápisu:
paní Pavlína Saifrtová

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

…………………………………….
Ověřovatel zápisu:
Ing. Jaroslav Vacek
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