OBEC MĚLNICKÉ VTELNO
Mělnická 49, 277 38 Mělnické Vtelno
Zápis č. 3/2022
z veřejného zasedání zastupitelstva obce Mělnické Vtelno, konaného dne
30.06.2022 od 18.00 hod v OÚ Mělnické Vtelno
Přítomno: 8 členů zastupitelstva
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Schválení programu
Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání ZO
Schválení dodavatele na akci Pořízení cisternové automobilové stříkačky
Schválení dodavatele na akci Autobusový záliv včetně chodníků a přechodů v Mělnickém Vtelnu I.
etapa
Projednání smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemku p.č. 1456/2 k.ú. Mělnické Vtelno pro
ČEZ Distribuce a.s.
Projednání smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby na
pozemku p.č. 1445/1 k.ú. Mělnické Vtelno pro ČEZ Distribuce a.s.
Mimořádná odměna členovi zastupitelstva
Různé

Ověřovatelé: Ing. Josef Chramosta, Petra Hütterová
Zapisovatelka: Ing. Marcela Hrejsová
Datum pořízení zápisu: 30.06.2022
Zahájení a schválení programu
Jednání zastupitelstva obce v 18.00 hod zahájila a dále řídila starostka obce Bc. Martina Götz. 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 omluven Ing. Martin Videman.
Zapisovatelkou dnešního ZO je Ing. Marcela Hrejsová, jako ověřovatelé zápisu byli navrženi Ing. Chramosta a
paní Hütterová.
ZO bere na vědomí.
Starostka obce Bc. Götz 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 10.05.2022. 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.
Schválení programu
2.
Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání ZO
3.
Schválení dodavatele na akci Pořízení cisternové automobilové stříkačky
4.
Schválení dodavatele na akci Autobusový záliv včetně chodníků a přechodů v Mělnickém Vtelnu I.
etapa
5.
Projednání smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemku p.č. 1456/2 k.ú. Mělnické Vtelno pro ČEZ
Distribuce a.s.
6.
Projednání smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby na
pozemku p.č. 1445/1 k.ú. Mělnické Vtelno pro ČEZ Distribuce a.s.
7.
Mimořádná odměna členovi zastupitelstva
8.
Různé
1. Schválení navrženého programu jednání
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. 3/1/2022 bylo schváleno.
2. Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání ZO
Kontrola plnění usnesení ZO ze dne 25.5.2022 konaného v KD Vysoká Libeň - zápis byl ověřen, nikdo nevznesl
námitku, usnesení č. 2/6F/2022 – nebylo splněno, TJ Sokol se nedostavil k podpisu smlouvy, dále usnesení č.
2/10A/2022, 2/10B/2022, 2/10C/2022 – nebylo splněno, do dnešního dne i přes výzvu nebyl předložen
geometrický plán na oddělení pozemků potvrzený katastrálním úřadem, další body usnesení byly splněny.
ZO bere na vědomí
Návrh usnesení:
Usnesení č. 3/2/2022 zastupitelstvo obce Mělnické Vtelno bere na vědomí.
3. Schválení dodavatele na akci Pořízení cisternové automobilové stříkačky

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje výsledky zadávacího řízení v nadlimitní veřejné zakázce
na dodávky „Pořízení cisternové automobilové stříkačky - obec Mělnické Vtelno“, zadávané v
otevřeném řízení podle § 56 zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění,
uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek pod ev. č. zakázky Z2022-019466 a v Ústředním věstníku
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Evropské unie pod číslem oznámení 2022/S 099-273595. Akce je spolufinancována v rámci projektu
Ministerstva vnitra č. 01426 „Dotace pro jednotky SDH obcí“, Název projektu: "FZŠ – Mělnické
Vtelno - Cisternová automobilová stříkačka“, EDS: 014D261002023 a dále z rozpočtu Středočeského
kraje ze Středočeského Fondu podpory dobrovolných hasičů a složek IZS, Název projektu: Pořízení
nové CAS, Evidenční číslo: HAS/CAS/046589/2022. Nejvhodnější nabídka od účastníka: KOBIT,
spol. s r.o., IČ 44792247; nabídková cena: 7 248 500,- Kč bez DPH. Dále ZO pověřuje starostku obce
k vydání rozhodnutí o výběru dodavatele: KOBIT, spol. s r.o., IČ 44792247 a pověřuje starostku obce
k podpisu smlouvy s vybraným dodavatelem: KOBIT, spol. s r.o., IČ 44792247.
Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Zdrželi se: 0
Usnesení č. 3/3/2022 bylo schváleno.
4. Schválení dodavatele na akci Autobusový záliv včetně chodníků a přechodů v Mělnickém Vtelnu I.
etapa
Návrh usnesení:
ZO projednalo a schvaluje výsledky zadávacího řízení v podlimitní veřejné zakázce na stavební práce
pod názvem „Autobusový záliv včetně chodníků a přechodů v Mělnickém Vtelnu I. etapa", zadávané
postupem pro zjednodušená podlimitní řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek (ZZVZ). V zadávacím řízení v rámci projektu „Autobusový záliv včetně chodníků a
přechodů v Mělnickém Vtelnu I. etapa“, ISPROFOND 5217510428 (dotační programu SFDI pro rok
2021 ke zvýšení bezpečnosti nebo plynulosti dopravy nebo opatření ke zpřístupňování dopravy
osobám s omezenou schopností pohybu nebo orientace) podala nejvýhodnější nabídku firma
STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN s.r.o., IČ 28177851, nabídková cena: 16 416 743,33 Kč včetně DPH.
ZO pověřuje starostku vydáním rozhodnutí o výběru dodavatele, vybraným dodavatelem je:
STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN s.r.o., IČ 28177851. Dále ZO schvaluje uzavření smlouvy o dílo na
akci „Autobusový záliv včetně chodníků a přechodů v Mělnickém Vtelnu I. etapa“ se zhotovitelem
STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN s.r.o., Mělník, Jugoslávská 2090, PSČ 27601, IČ 28177851. Smlouva
je přílohou č. 1 tohoto zápisu.
Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Zdrželi se: 0
Usnesení č. 3/4/2022 bylo schváleno.
5. Projednání smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemku p.č. 1456/2 k.ú. Mělnické Vtelno pro
ČEZ Distribuce a.s.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-6029032/VB/02 na
pozemku p.č. 1456/2 k.ú. Mělnické Vtelno a pověřuje starostku k podpisu této smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Zdrželi se: 0
Usnesení č. 3/5/2022 bylo schváleno.

3

OBEC MĚLNICKÉ VTELNO; Mělnická 49, 277 38 Mělnické Vtelno
6. Projednání smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby na
pozemku p.č. 1445/1 k.ú. Mělnické Vtelno pro ČEZ Distribuce a.s.
Návrh usnesení:
ZO Schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění
stavby na pozemku p.č. 1445/1 v k.ú. Mělnické Vtelno a pověřuje starostku k podpisu této smlouvy
Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Zdrželi se: 0
Usnesení č. 3/6/2022 bylo schváleno.
7. Mimořádná odměna členovi zastupitelstva
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Mělnické Vtelno v souladu s ustanovením § 76 zákona č.128/2000 Sb., o obcích, v
platném znění, schvaluje poskytnutí mimořádné odměny starostce obce Bc. Martině Götz 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. Za osobní přístup při získávání dotací z
různých dotačních titulů, za jejich zpracování, administraci, následné vyúčtování, administrace a
koordinace výběrových řízení atd. – dotace pro pečovatelskou službu, dotace pro hasiče, dotace SFDI
a jiné. Za metodickou pomoc a spolupráci s MÚ Mělník, odbor sociálních věcí a zdravotnictví, za
osobní příklad a podporu aktivního přístupu zaměstnanců obce k plnění pracovních povinností,
zajištění zaměstnanců z Úřadu práce apod., a to ve výši dvojnásobku odměny, která jí náleží za výkon
jí zastávané funkce za měsíc. Odměna bude vyplacena za měsíc červen 2022.
Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželi se: Bc. Götz
Usnesení č. 3/7/2022 bylo schváleno.
8. Různé
A) Schválení přijetí dotace
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí dotace a uzavření Dodatku č. 3 k veřejnoprávní smlouvě o dotaci
na poskytování sociální služby na rok 2022 se Středočeským krajem ve výši 461 600,-- Kč (dotace
celkem na sociální služby za rok 2022 1 145 000,-- Kč), evidenční číslo smlouvy poskytovatele S0631/SOC/2022 a pověřuje starostku k podpisu tohoto dodatku.
Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Zdrželi se: 0
Usnesení č. 3/8A/2022 bylo schváleno.
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B) Technický dozor na stavbě na akci „Autobusový záliv včetně chodníků a přechodů v Mělnickém
Vtelnu I. etapa“
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje podle zaslaných nabídek technický dozor na stavbě na akci
„Autobusový záliv včetně chodníků a přechodů v Mělnickém Vtelnu I. etapa“ pana Ing. Stanislava
Melichara, ČKAIT pod č. 0014013, IČ: 08636966, cena 132 500,-- Kč.
Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Zdrželi se: 0
Usnesení č. 3/8B/2022 bylo schváleno.
Diskuze
Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Závěr
Bc. Götz poděkovala všem přítomným za průběh jednání, dále konstatovala, že program jednání byl vyčerpán.
V 19.00 hod starostka obce ukončila zasedání zastupitelstva obce Mělnické Vtelno.
Usnesení zastupitelstva obce
I. Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
Usnesení č. 3/2/2022:
Zastupitelstvo obce Mělnické Vtelno bere na vědomí.
II. Zastupitelstvo obce schvaluje usnesení:
Usnesení č. 3/3/2022
Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje výsledky zadávacího řízení v nadlimitní veřejné zakázce na dodávky
„Pořízení cisternové automobilové stříkačky - obec Mělnické Vtelno“, zadávané v otevřeném řízení podle § 56
zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek
pod ev. č. zakázky Z2022-019466 a v Ústředním věstníku Evropské unie pod číslem oznámení 2022/S 099273595. Akce je spolufinancována v rámci projektu Ministerstva vnitra č. 01426 „Dotace pro jednotky SDH
obcí“, Název projektu: "FZŠ – Mělnické Vtelno - Cisternová automobilová stříkačka“, EDS: 014D261002023 a
dále z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu podpory dobrovolných hasičů a složek IZS, Název
projektu: Pořízení nové CAS, Evidenční číslo: HAS/CAS/046589/2022. Nejvhodnější nabídka od účastníka:
KOBIT, spol. s r.o., IČ 44792247; nabídková cena: 7 248 500,- Kč bez DPH. Dále ZO pověřuje starostku obce k
vydání rozhodnutí o výběru dodavatele: KOBIT, spol. s r.o., IČ 44792247 a pověřuje starostku obce k podpisu
smlouvy s vybraným dodavatelem: KOBIT, spol. s r.o., IČ 44792247.
Usnesení č. 3/4/2022
ZO projednalo a schvaluje výsledky zadávacího řízení v podlimitní veřejné zakázce na stavební práce pod názvem
„Autobusový záliv včetně chodníků a přechodů v Mělnickém Vtelnu I. etapa", zadávané postupem pro
zjednodušená podlimitní řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (ZZVZ). V
zadávacím řízení v rámci projektu „Autobusový záliv včetně chodníků a přechodů v Mělnickém Vtelnu I. etapa“,
ISPROFOND 5217510428 (dotační programu SFDI pro rok 2021 ke zvýšení bezpečnosti nebo plynulosti
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dopravy nebo opatření ke zpřístupňování dopravy osobám s omezenou schopností pohybu nebo orientace) podala
nejvýhodnější nabídku firma STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN s.r.o., IČ 28177851, nabídková cena: 16 416
743,33 Kč včetně DPH. ZO pověřuje starostku vydáním rozhodnutí o výběru dodavatele, vybraným dodavatelem
je: STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN s.r.o., IČ 28177851. Dále ZO schvaluje uzavření smlouvy o dílo na akci
„Autobusový záliv včetně chodníků a přechodů v Mělnickém Vtelnu I. etapa“ se zhotovitelem STAVEBNÍ
FIRMA NEUMANN s.r.o., Mělník, Jugoslávská 2090, PSČ 27601, IČ 28177851. Smlouva je přílohou č. 1 tohoto
zápisu.
Usnesení č. 3/5/2022
ZO schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-6029032/VB/02 na pozemku
p.č. 1456/2 k.ú. Mělnické Vtelno a pověřuje starostku k podpisu této smlouvy.
Usnesení č. 3/6/2022
ZO Schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby na
pozemku p.č. 1445/1 v k.ú. Mělnické Vtelno a pověřuje starostku k podpisu této smlouvy.
Usnesení č. 3/7/2022
Zastupitelstvo obce Mělnické Vtelno v souladu s ustanovením § 76 zákona č.128/2000 Sb., o obcích, v platném
znění, schvaluje poskytnutí mimořádné odměny starostce obce Bc. Martině Götz 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. Za osobní přístup při získávání dotací z různých dotačních titulů, za jejich zpracování, administraci,
následné vyúčtování, administrace a koordinace výběrových řízení atd. – dotace pro pečovatelskou službu,
dotace pro hasiče, dotace SFDI a jiné. Za osobní příklad a podporu aktivního přístupu zaměstnanců obce k plnění
pracovních povinností, zajištění zaměstnanců z Úřadu práce apod., a to ve výši dvojnásobku odměny, která jí
náleží za výkon jí zastávané funkce za měsíc. Odměna bude vyplacena za měsíc červen 2022.
Usnesení č. 3/8A/2022
Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí dotace a uzavření Dodatku č. 3 k veřejnoprávní smlouvě o dotaci na
poskytování sociální služby na rok 2022 se Středočeským krajem, evidenční číslo smlouvy poskytovatele S0631/SOC/2022 a pověřuje starostku k podpisu tohoto dodatku.
Usnesení č. 3/8B/2022
Zastupitelstvo obce schvaluje podle zaslaných nabídek technický dozor na stavbě na akci „Autobusový záliv
včetně chodníků a přechodů v Mělnickém Vtelnu I. etapa“ pana Ing. Stanislava Melichara, ČKAIT pod č.
0014013, IČ: 08636966, cena 132 500,-- Kč.

…………………………………….
Starostka obce:
Bc. Martina Götz

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

….…………………………………
Zapisovatelka:
Ing. Marcela Hrejsová

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