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2. zasedání ZO Černolice dne 18. září 2013: zápis
Zasedání zastupitelstva zahájeno v 19:04 hod.
Zasedání zastupitelstva ukončeno v 20:53 hod.
Přítomní zastupitelé:

Helena Kalivodová, Aleš Macela, Milan
Macela, Jiří Michal, Jiří Mudr, Lenka
Sgalitzerová, Pavel Schmidt

Omluveni:

-

Předsedající:

Pavel Schmidt

Návrh programu
1. volba návrhové komise
2. volba ověřovatelů zápisu
3. schválení programu
4. volba předsedy finančního výboru
5. volba předsedy kontrolního výboru
6. rozpočtový výhled
7. rozpočet 2013
8. závěrečný účet 2012
9. různé

Schválený program
1. volba návrhové komise
2. volba ověřovatelů zápisu
3. schválení programu
4. kontrola minulého zápisu
5. odměna místostarosty
6. volba předsedy finanční komise
7. volba předsedy kontrolní komise
8. rozpočtový výhled
9. rozpočet 2013
10. závěrečný účet 2012
11. účetní uzávěrka
12. žádost J.Kojetínové o souhlas s vybudováním přístupové cesty
13. různé
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1. Volba členů návrhové komise
Navrženi: Jiří Michal, Helena Kalivodová
Jiné návrhy:
Hlasování:
H.Kalivodová A.Macela M.Macela J.Michal
A
A
A
A

J.Mudr
A

L.Sgalitzerová
A

P.Schmidt
A

Usnesení č. 1-2-2013/ZO: ZO schvaluje členy návrhové komise Jiřího Michala a Helenu
Kalivodovou.
2. Volba ověřovatelů zápisu
Navrženi: Milan Macela, Lenka Sgalitzerová
Jiné návrhy:
Hlasování:
H.Kalivodová
A.Macela
M.Macela
A
A
-

J.Michal
A

J.Mudr
A

L.Sgalitzerová
A

P.Schmidt
A

Usnesení č. 2-2-2013/ZO: ZO schvaluje ověřovatele zápisu Milana Macelu a Lenku Sgalitzerovou.
3. Schválení programu
Návrhy: Návrh na doplnění programu:
1. jako 5. bod programu zařadit Odměna místostarosty,
2. jako 11. bod programu zařadit Účetní uzávěrku za rok 2012,
3. jako 12. Bod programu zařadit žádost J.Kojetínové o souhlas s vybudováním přístupové cesty.
Hlasování:
H.Kalivodová
A.Macela
M.Macela
J.Michal
J.Mudr
L.Sgalitzerová
P.Schmidt
A
A
A
A
A
A
A
Usnesení č. 3-2-2013/ZO: ZO schvaluje program jednání s doplněním o tyto body:
1. jako 5. bod programu zařadit Odměna místostarosty,
2. jako 11. bod programu zařadit Účetní uzávěrku za rok 2012,
3. jako 12. Bod programu zařadit žádost J.Kojetínové o souhlas s vybudováním přístupové cesty.
4. Kontrola minulého zápisu
Připomínky:
Návrh usnesení:
Důvodová zpráva:
Diskuse:
Jiné návrhy usnesení:
Bere na vědomí bez připomínek.
5. Odměna místostarosty (navrhovatel Pavel Schmidt)
Obsah: Pavel Schmidt navrhuje, aby jeho případná roční odměna ve výši cca 50 000 Kč nebyla
vyplacena jemu, ale aby tato částka šla v roce 2014 na dětské hřiště v parku.
Návrh usnesení: ZO schvaluje, aby částka ve výši 50 000 Kč šla v roce na dětské hřiště a neuvolněný
místostarosta nedostával žádnou odměnu.
Důvodová zpráva:
Diskuse:
1. protinávrh:
H.Kalivodová: ZO nepřiznává místostarostovi žádnou odměnu v letech 2013 a 2014.
Hlasování o protinávrhu:
H.Kalivodová
A.Macela
M.Macela J.Michal
J.Mudr
L.Sgalitzerová
P.Schmidt
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A
A
A
N
N
N
2. protinávrh:
J.Michal: Stáhnout bodu z programu jednání ZO.
Odůvodnění: Tím bude dosaženo toho, že místostarosta se vzdává odměny. V návrhu rozpočtu roku
2014 se pak může objevit částka 50 000 Kč určená dětské hřiště v parku.
H.Kalivodová
A.Macela
M.Macela J.Michal
J.Mudr
L.Sgalitzerová
P.Schmidt
A
A
A
A
A
A
Usnesení č. 5-2-2013/ZO: ZO souhlasí se stažením bodu z programu jednání ZO.
6. Volba předsedy finanční komise
Obsah: Návrh Šance: Lenka Sgalitzerová.
Návrh usnesení: ZO schvaluje jako předsedkyni finančního výboru Lenku Sgalitzerovou.
Důvodová zpráva:
Diskuse:
Jiné návrhy usnesení:
Hlasování:
H.Kalivodová
A.Macela
M.Macela J.Michal
J.Mudr
L.Sgalitzerová
P.Schmidt
A
A
A
A
Usnesení č. 6-2-2013/ZO: ZO schvaluje jako předsedkyni finančního výboru Lenku Sgalitzerovou.
7. Volba předsedy kontrolního výboru
Obsah: Návrh Šance: kandidát z hnutí Sportovci pro Černolice nebo Pro Černolice. Alternativně Jiří
Mudr.
Návrh usnesení: ZO schvaluje jako předsedu kontrolního výboru Jiřího Mudra.
Důvodová zpráva: Kontrolní komisi by měli vést lidé z těch politických subjektů, které nejsou ve
vedení radnice.
Diskuse:
P.Schmidt postupně jmenovitě vyzval H.Kalivodovou, M.Macelu a A.Macelu, zda nechtějí vést
Kontrolní výbor. H.Kalivodová to odmítla z časových důvodů, A.Macela pro nedostatek zkušeností
s řízením takového výboru.
J.Michal navrhl za předsedu komise J.Mudra.
Jiné návrhy usnesení:
Hlasování:
H.Kalivodová
A.Macela
M.Macela J.Michal
J.Mudr
L.Sgalitzerová
P.Schmidt
N
A
A
A
A
Usnesení č. 7-2-2013/ZO: ZO schvaluje jako předsedu kontrolního výboru Jiřího Mudra.
8. Rozpočtový výhled na roky 2014 - 2016
Obsah:
Návrh usnesení: ZO schvaluje rozpočtový výhled na roky 2014 – 2016.
Důvodová zpráva:
Diskuse:
M.Macela se zeptal, zda plán prodloužit vodovod a rekonstruovat část komunikace na Novém Dvoře
souvisí s účastí pana Mudra v ZO. J.Michal sdělil, že návrh na opravu komunikace a rozšíření
vodovodu na Novém Dvoře souvisí se zlepšením situace v této lokalitě a ne s panem Mudrem.
M. Macela chtěl vědět, proč je plánovaná trasa přivaděče Baně od křižovatky U křížku v aktuálním
projektu vedena po opačné straně silnice, než byla v projektu původním. Starosta slíbil tuto informaci
obstarat od firmy VRV, která projekt přivaděče pro Svazek obcí připravuje.
M. Macela chtěl dále objasnit zřízení věcného břemene (v souvislosti s vedením přivaděče) přes
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pozemky p. Nováka a Marcišinovi a zda-li má obec na tato věcná břemena prostředky.
J.Michal odpověděl, že tento požadavek vznesli zmínění vlastníci dodatečně. Aby se kvůli tomu celý
projekt přivaděče nezastavil, musela obec převzít zvýšený finanční závazek na sebe. S náklady počítá
rozpočet pro rok 2013.
Jiné návrhy usnesení:
Hlasování:
H.Kalivodová
A.Macela
-

M.Macela J.Michal
A

J.Mudr
A

L.Sgalitzerová
A

P.Schmidt
A

Usnesení č. 8-2-2013/ZO: ZO schvaluje rozpočtový výhled na roky 2014 – 2016.
9. Rozpočet roku 2013
Obsah: J.Michal navrhl v rozpočtu dvě úpravy:
1. doplnit výdaje o položku týkající se dohledu Městské policie Mníšek pod Brdy ve výši 58 tisíc Kč,
která omylem z návrhu vypadla,
2. zvýšit částku na podporu tělovýchovy z navrhovaných 20 tisíc na 50 tisíc.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Černolice schvaluje rozpočet na rok 2013 jako schodkový a
upravený ve dvou bodech: doplněný o výdaje na činnost Místní policie Mníšek pod Brdy ve výši 58
tisíc Kč a zvýšení částky na podporu tělovýchovy z navrhovaných 20 tisíc na 50 tisíc.
Důvodová zpráva:
Diskuse:
H. Kalivodová vznesla dotaz, zdali částka 30 000 Kč na studii o školce souvisí s plochou Z10 (pozn.:
zemědělské pozemky ve vlastnictví fy Altstaedter Investments). Starosta odpověděl, že nikoli.
Smyslem studie je zjistit, zdali má – vzhledem k demografickému vývoji – případné zřízení školky v
obci vůbec smysl.
H. Kalivodová chtěla znát hlavní důvody schodku v rozpočtu. Podle starosty to má několik důvodů:
- obec na výdajích za povodně vyplatila více, než doposud od kraje získala. Na kraji leží dodatečná
žádost na 375 tisíc korun. Pokud obec tyto peníze již získala, byl by rozpočet přebytkový,
- dalším důvodem jsou právní spory kolem územního plánu, které obec stály již zhruba 500 tisíc Kč.
H.Kalivodová navrhla dvě doplňující usnesení:
1. Zastupitelstvo obce ukládá starostovi připravit do příštího zasedání zastupitelstva přehled nákladů
na provoz obce v běžném roce,
2. Zastupitelstvo obce vyzývá starostu, aby formou daru vrátil obci ½ ze svého platu za rok 2013 a tyto
prostředky byly použity na úhradu předpokládaného schodku obecního rozpočtu za rok 2013.
J.Michal k prvnímu řekl, že tuto informaci si každý zastupitel může zjistit na webu obce, neboť za po
každém měsíci je zveřejňování tzv. finanční plnění. To dává přehled o provozních nákladech.
Vypracování přehledu nákladů na provoz obce v běžném roce není problém. Druhé usnesení odmítl
s tím, že nezná jediný důvod, proč by ze svého platu měl platit obecní výdaje, které zavinil někdo jiný.
Hlasování o usnesení:
H.Kalivodová
A.Macela
M.Macela J.Michal
N
N
A
Hlasování o 1. doplňujícím usnesení:
Hlasování:
H.Kalivodová
A.Macela
M.Macela J.Michal
A
A
A
A
2. doplňující usnesení:
Hlasování:
H.Kalivodová
A.Macela
M.Macela J.Michal
A
A
A
N

J.Mudr
A

L.Sgalitzerová
A

P.Schmidt
A

J.Mudr
A

L.Sgalitzerová
A

P.Schmidt
A

J.Mudr
N

L.Sgalitzerová
N

P.Schmidt
N

Usnesení č. 9-2-2013/ZO: Zastupitelstvo obce
1. schvaluje rozpočet na rok 2013 jako schodkový a upravený ve dvou bodech: doplněný o výdaje na
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činnost Místní policie Mníšek pod Brdy ve výši 58 tisíc Kč a zvýšení částky na podporu tělovýchovy
z navrhovaných 20 tisíc na 50 tisíc,
2. ukládá starostovi připravit do příštího zasedání zastupitelstva přehled nákladů na provoz obce v
běžném roce.
10. Závěrečný účet za rok 2012
Obsah:
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Černolice schvaluje celoroční hospodaření obce a závěrečný
účet obce za rok 2012 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2012,
s výhradou nedostatku uvedeného ve zprávě o výsledku hospodaření.
Důvodová zpráva:
Diskuse:
H. Kalivodová chtěla znát důvod snížení financí na bankovních účtech obce.
Starosta sdělil, že propad jde na vrub spolufinancování při rekonstrukci vodojemu ve výši 1,6 milionu
Kč.
Jiné návrhy usnesení:
Hlasování:
H.Kalivodová
A.Macela
-

M.Macela J.Michal
A

J.Mudr
A

L.Sgalitzerová
A

P.Schmidt
A

Usnesení č. 10-2-2013/ZO: Zastupitelstvo obce Černolice schvaluje celoroční hospodaření obce a
závěrečný účet obce za rok 2012 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok
2012, s výhradou nedostatku uvedeného ve zprávě o výsledku hospodaření.
11. Účetní uzávěrka za rok 2012
Obsah:
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Černolice schvaluje účetní závěrku za rok 2012 bez výhrad.
Důvodová zpráva:
Diskuse:
Jiné návrhy usnesení:
Hlasování:
H.Kalivodová
A.Macela
M.Macela J.Michal
J.Mudr
L.Sgalitzerová
P.Schmidt
A
A
A
A
Usnesení č. 11-2-2013/ZO: Zastupitelstvo obce Černolice schvaluje účetní závěrku za rok 2012 bez
výhrad.
12. Žádost Jaroslavy Kojetínové o souhlas s vybudováním přístupové cesty k pozemku pč. 49/1
Obsah: Jaroslava Kojetínová, majitelka pozemku pč. 49/1 si podala 13.6.2013 žádost o dělení tohoto
pozemku. Dne 11.9.2013 podala k této žádosti ještě dodatek, ve kterém žádá o souhlas s vybudováním
přístupové cesty k tomuto pozemku přes obecní pozemek pč. 56/1. Provedení cesty viz žádost.
Návrh usnesení: ZO souhlasí s vybudováním přístupové komunikace k pozemku pč. 49/1 přes obecní
pozemek pč. 56/1 dle návrhu uvedeného v žádosti žadatelky.
Důvodová zpráva:
Diskuse: V diskusi padl návrh na stažení bodu do vyjasnění okolností stavby. Navrhovatel J.Michal
stáhnul bod z programu. Podklady byly neúplné. Předložen byl pouze “Dodatek k žádosti o dělení
pozemku parcely č.49/1 č.j.404 ze dne 13.6.2013“ Žádost o dělení pozemku nikoli.
Jiné návrhy usnesení:
Hlasování:
H.Kalivodová
A.Macela
M.Macela J.Michal
J.Mudr
L.Sgalitzerová
P.Schmidt
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Bez hlasování (bod stažen).
13. Různé
J.Michal informoval o průběhu soutěží na realizaci projektu Baně.
J.Michal informoval o překopávce silnice v blízkosti Horní návsi s tím, že celá situace je poměrně
nejasná, nebyly dodrženy nutné kroky pro takovou činnost a obec to aktuálně řeší.
H.Kalivodová upozornila na to, že v obci se množí krádeže.
J.Michal reagoval, že prověří u policie situace a požádá je o zvýšenou kontrolu.
Zástupce firmy Altstaedter se zeptal na stav soudních sporů týkajících se územního plánu.
J.Michal a J Mudr odpověděli, že situace se od podání kasačních stížností nezměnila, že tedy ve věci
není zatím nic nového.
Aleš Macela navrhuje pořádat pracovní schůzky zastupitelstva vždy před veřejným zasedáním.
M.Macela požádal o předložení komplexní informace k „akci hasičárna“ (kdy byla podepsána smlouva
a s jakým termínem dokončení, kdy byla stavba zahájena, byl řádně veden stavební deník, kolik bylo
firmě zaplaceno, kdy byla stavba předána obci, s jakými závadami, kdy proběhla kolaudace).

V Černolicích dne 21. 9. 2013

Zapisovatel:
Jiří Mudr ……………………………………………
Ověřovatelé zápisu:
Milan Macela………………………………………..
Lenka Sgalitzerová ………………………………….

Starosta obce:
Jiří Michal …………………………………………...
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Přehled usnesení z 2. zasedání ZO Černolice dne 18.9.2013
Usnesení č. 1-2-2013/ZO: ZO schvaluje členy návrhové komise Jiřího Michala a Helenu
Kalivodovou.
Usnesení č. 2-2-2013/ZO: ZO schvaluje ověřovatele zápisu Milana Macelu a Lenku
Sgalitzerovou.
Usnesení č. 3-2-2013/ZO: ZO schvaluje program jednání s doplněním o tyto body:
1. jako 5. bod programu zařadit Odměna místostarosty,
2. jako 11. bod programu zařadit Účetní uzávěrku za rok 2012,
3. jako 12. Bod programu zařadit žádost J.Kojetínové o souhlas s vybudováním přístupové cesty.
Usnesení č. 5-2-2013/ZO: ZO souhlasí se stažením bodu z programu jednání ZO.
Usnesení č. 6-2-2013/ZO: ZO schvaluje jako předsedkyni finančního výboru Lenku
Sgalitzerovou.
Usnesení č. 7-2-2013/ZO: ZO schvaluje jako předsedu kontrolního výboru Jiřího Mudra.
Usnesení č. 8-2-2013/ZO: ZO schvaluje rozpočtový výhled na roky 2014 – 2016.
Usnesení č. 9-2-2013/ZO: Zastupitelstvo obce
1. schvaluje rozpočet na rok 2013 jako schodkový a upravený ve dvou bodech: doplněný o
výdaje na činnost Místní policie Mníšek pod Brdy ve výši 58 tisíc Kč a zvýšení částky na
podporu tělovýchovy z navrhovaných 20 tisíc na 50 tisíc,
2. ukládá starostovi připravit do příštího zasedání zastupitelstva přehled nákladů na provoz
obce v běžném roce.
Usnesení č. 10-2-2013/ZO: Zastupitelstvo obce Černolice schvaluje celoroční hospodaření obce a
závěrečný účet obce za rok 2012 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok
2012, s výhradou nedostatku uvedeného ve zprávě o výsledku hospodaření.
Usnesení č. 11-2-2013/ZO: Zastupitelstvo obce Černolice schvaluje účetní závěrku za rok 2012
bez výhrad.

V Černolicích dne 21. 9. 2013
Ověřovatelé zápisu:
Milan Macela………………………………………..
Lenka Sgalitzerová ………………………………….

Starosta obce:
Jiří Michal …………………………………………...
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