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           OBEC VĚTRUŠICE 

                 Vltavská 14, 250 67 Větrušice, Praha – východ, tel.:220 941 265, 220 940 507 

                       e-mail: obec@vetrusice.cz.                    www.vetrusice.cz 
 

 

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 
 

Poř. číslo 10/21 
 
Datum:    22.11.2021 
Místo:    Obecní úřad, Vltavská 14, Větrušice 
Přítomni: 6 členů zastupitelstva: Petra Šefčíková – starostka obce, Ing. Michael 

Buchar, Filip Damek, Ing. Petr Havlík, Ing. Jana Růžičková, Karel Špírek 
 
Omluveni: 1 – Adéla Trochtová (nemoc) 
Neomluven: 0 
Počet přítomných občanů: 2 
Hosté: 0 
 
Zasedání zastupitelstva řídila: Petra Šefčíková (starostka obce) 
Zastupitelé pověřili zápisem: Filipa Damka 
 
Zasedání zahájeno v  18:02 
Zasedání ukončeno ve 19:55 
 
Starostka obce P. Šefčíková podle prezenční listiny shledala, že zastupitelstvo je usnášeníschopné a 
zasedání zahájila přivítáním přítomných zastupitelů. 
 
Následně navrhla za zapisovatele zasedání zastupitelů F. Damka. Zastupitelé schválili navrženého 
zapisovatele hlasováním. 
 
Pro: 5   Proti: 0   Zdrželi se: 1 (Damek) 
 
Předsedající P. Šefčíková navrhla ověřovatele zápisu M. Buchara a P. Havlíka. K návrhu nebyly vzneseny 
žádné protinávrhy. Zastupitelé obce schválili navržené ověřovatele hlasováním. 
 
Pro: 4    Proti: 0   Zdrželi se: 2 (Buchar, Havlík) 
 
P. Šefčíková po úvodní časti přednesla navržený program, kdy přítomné zastupitele seznámila 
s programem zasedání tak, jak byl vyvěšen na úřední desce. 
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Navržený program zasedání: 
 

1. Kontrola usnesení minulého/minulých zasedání zastupitelstva 
2. Návrh rozpočtu obce na rok 2022 
3. OZV č. 7/2021 – o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci 
4. Přijetí dotace z rozpočtu Středočeského kraje na rok 2021 na akci Kanalizace a ČOV Větrušice 
5. Kalkulace stočného na roky 2021 / 2022 
6. Návrh smlouvy věcného břemene inženýrské sítě (kanalizace) 
7. Návrh smlouvy o zajišťování financování dopravní obslužnosti 
8. Rozpočtové opatření č. 10 
9. Stavební 
10. Činnost obecního úřadu 
11. Závěr 

 
Vzhledem k tomu, že žádný ze zastupitelů nepožádal o zařazení mimořádného bodu, dala předsedající 
P. Šefčíková (starostka obce) hlasovat o navrženém programu. 
 
Návrh usnesení 1/10/21 
Zastupitelstvo obce Větrušice schvaluje program zasedání zastupitelstva tak, jak byl vyvěšen na úřední 
desce OÚ. 
 
Pro: 6   Proti: 0   Zdrželi se: 0 
 
Usnesení 1/10/21 bylo přijato. 
 
 
 

1. KONTROLA USNESENÍ MINULÉHO/MINULÝCH ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 
 
Usnesení 2/9/21 
Dodatek č. 3 v rozsahu změnových listů č. 15 – 17 ke smlouvě o dílo na akci Kanalizace a ČOV Větrušice 
byl podepsán starostkou obce. 
 
Usnesení 3/9/21 
Projekty na rekonstrukci místních komunikací – ulice Křižná (v úseku od křižovatky s ulicí Severní 
směrem k ulici Jana Zapotila), Rovná, Úzká – budou zpracovány Ing. Zákouckou do konce roku 2021. 
 
Usnesení 4/9/21 
Žádost o dotaci v rámci dotačního programu Ministerstva pro místní rozvoj – Podpora obnovy a rozvoje 
venkova v roce 2022 – MMR – 117D8210A – Podpora obnovy místních komunikací nebyla podána a 
podána nebude.  
P. Šefčíková uvedla, že je to z toho důvodu, že poskytovatel dotace upřesnil podmínky, ze kterých 
vyplynulo, že nemohou o tuto dotaci žádat obce, které v komunikacích budovali novou splaškovou 
kanalizaci. Nemohou žádat 3 roky po dokončení výstavby kanalizace. Usnesení je tedy nezbytné 
revokovat. Projekty na rekonstrukce zmíněných komunikací – část Křižné, Rovné a Úzké ulice, budou i 
přesto zpracovány a obec je bude mít připravené, pokud by se objevila jiná vhodná dotace. 
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Návrh usnesení 2/10/21 
Zastupitelstvo obce Větrušice revokuje usnesení č. 4/9/2021 ze dne 11.10.2021 v plném rozsahu. 
 
Pro: 6   Proti: 0   Zdrželi se: 0 
 
Usnesení 2/10/21 bylo přijato. 
 
Usnesení 5/9/21 
Dvojstranná SOSB o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě a dohoda o umístění stavby 
č. IE-12-6009887/VB/01 na pozemcích ve vlastnictví obce, mezi obcí Větrušice a společností ČEZ byla 
podepsána. 
 
Usnesení 6/9/21 
Trojstranná SOSB o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě a dohoda o umístění stavby 
č. IE-12-6009887/SIS/78 na pozemku parc. č. ………… mezi obcí Větrušice, společností ČEZ a manžely 
………………….. byla podepsána. 
 
Usnesení 7/9/21 
Trojstranná SOSB o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě a dohoda o umístění stavby 
č. IE-12-6009887/SIS/33 na pozemku parc. č. ………… mezi obcí Větrušice, společností ČEZ a 
…………………………………….. byla podepsána. 
 
Usnesení 8/9/21 
Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí finančních prostředků a výpůjčce (kompostéry) mezi obcí 
Větrušice a DSO Dolní Povltaví byl podepsán. 
 
Usnesení 9/9/21 
Smlouva o odebírání BRO z obce Větrušice mezi obcí Větrušice a firmou AGROSS Klíčany (IČO: 
13281534) byla podepsána. 
 
 

 
2. NÁVRH ROZPOČTU OBCE NA ROK 2022 

 
P. Šefčíková sdělila, že na rozpočtu pracovala společně s J. Růžičkovou a F. Damkem a je sestaven jako 
schodkový z důvodu počátečního zkušebního provozu ČOV Větrušice. Než se napojí alespoň 80 % 
nemovitostí, a bude vybíráno stočné, musí obec celý provoz ČOV dotovat. K financování schodku budou 
využity prostředky z úvěru KB a především z úspor na vlastních účtech. 
Návrh rozpočtu na rok 2022 byl vyvěšen na úřední desce 15 dní před tímto zasedáním zastupitelstva.  
Vzhledem k tomu, že nebyly vzneseny žádné připomínky k návrhu rozpočtu na rok 2022, navrhuje P. 
Šefčíková rozpočet schválit. 
 
Návrh usnesení 3/10/21  
Zastupitelstvo obce Větrušice schvaluje rozpočet obce na rok 2022. Příjmy ve výši 9 930 300 Kč. Výdaje 
ve výši 10 503 100 Kč. Financování schodku ve výši 572 800 Kč. Financování schodku bude realizováno 
pomocí bankovního úvěru ve výši 222 800 Kč a financováním z bankovního běžného účtu obce ve výši 
350 000 Kč.  
 
Pro: 5   Proti: 0   Zdrželi se: 1 (Buchar) 
 
Usnesení 3/10/21 bylo přijato. 
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3. OZV č. 7/2021 – O MÍSTNÍM POPLATKU ZA ODKLÁDÁNÍ KOMUNÁLNÍHO ODPADU 
Z NEMOVITÉ VĚCI 
 

P. Šefčíková uvedla, že na úplném konci roku 2020 a poměrně narychlo schválila Poslanecká sněmovna 
rozsáhlý balíček odpadové legislativy, který mimo jiné přinesl nejenom nový zákon č. 541/2020 Sb., o 
odpadech a zrušil ten původní č. 185/2001 Sb., ale také upravil systém vybírání poplatků za odpady v 
zákoně o místních poplatcích 565/1990 Sb. Cílem novely bylo upravit a sjednotit vybírání poplatků za 
odpad, které doposavad upravovaly různé právní předpisy. Nově tedy bude právně upravovat 
správu poplatků za odpad zákon o místních poplatcích. Předmětem poplatku je odkládání směsného 
komunálního odpadu z jednotlivé nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou 
rekreaci, která se nachází na území obce. 
Zákon stanovuje nejvyšší možnou sazbu 6 Kč za kilogram v případě, kdy je základem hmotnost odpadu, 
nebo 1 Kč za litr, je-li jako základ zvolen objem odpadu nebo kapacita soustřeďovacích prostředků. 
V porovnání celkových nákladů za likvidaci odpadů za letošní rok, které se vyšplhali na částku cca 
700 000 Kč navrhla starostka sazbu ve výši 0,55 Kč / 1 litr objemu nádoby. Bude tak zachováno usnesení 
zastupitelstva z roku 2015, kdy celkové náklady na likvidaci všech odpadů z k. ú. Obce Větrušice jsou 
rozděleny v poměru 70 % v cenách nádob a 30 % nákladů půjde z rozpočtu obce.  
  
Návrh OZV zpracovala advokátní kancelář KVB s.r.o., se kterou má obec uzavřenou smlouvu o právním 
zastoupení. Dle předběžného sdělení Ministerstva vnitra je vyhláška v souladu se zákonem a nic tedy 
nebrání jejímu schválení. 
 
F. Damek informoval, že FCC odhaduje navýšení nákladů na svoz odpadů o cca 20 % s ohledem na 
zdražování a zvyšující se náklady na provoz. S tímto zdražením nová vyhláška již uvažuje a její nedílnou 
součástí je Kalkulace cen za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci. Jelikož základem dílčího 
poplatku je kapacita nádoby popelnice (80 l, 120 l, apod), sazba poplatku činí 0,55 Kč za 1 litr nádoby.  
 
Na základě toho vycházejí následující ceny nádob pro rok 2022 dle ceníku, který je součástí navrhované 
vyhlášky: 
 

Objem nádoby 1x 7 dní (52 svozů) 1x 14 dní (26 svozů) Sezónní (42 svozů) 

80 l 2 288 1 144 1 848 

120 l 3 432 1 716 2 772 

240 l 6 864 3 432 5 544 

1100 l 31 460 15 730 25 410 

 
 
Návrh usnesení 4/10/21 
Zastupitelstvo obce Větrušice schvaluje na základě § 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích 
Obecně závaznou vyhlášku č. 7/2021 o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu 
z nemovité věci s účinností dnem 1.1.2022. 

 
Pro: 6   Proti: 0   Zdrželi se: 0 
 
Usnesení 4/10/21 bylo přijato. 
 
 
 
 
 
 



5 

 

4. PŘIJETÍ DOTACE Z ROZPOČTU STŘEDOČESKÉHO KRAJE NA ROK 2021 NA AKCI KANALIZACE A 
ČOV VĚTRUŠICE 

  
P. Šefčíková informovala, že obci byla schválena dotace z rozpočtu Středočeského kraje na rok 2021 na 
akci Kanalizace a ČOV Větrušice ve výši 985 077 Kč. Připomněla rovněž, že se podařilo získat celkem 3 
dotace ze Středočeského kraje v celkové výši 2 851 200 Kč 
 
Návrh usnesení 5/10/21 
Zastupitelstvo obce Větrušice schvaluje přijetí dotace ve výši 985 077 Kč z rozpočtu Středočeského 
kraje ze Středočeského Infrastrukturního fondu pro rok 2021 a uzavření veřejnoprávní smlouvy o 
poskytnutí dotace na realizaci projektu Kanalizace a ČOV Větrušice, ev. č. projektu 
ISF/ŽIV/044712/2021. 
 
Pro: 6   Proti: 0   Zdrželi se: 0 
 
Usnesení 5/10/21 bylo přijato. 
 
 

5. KALKULACE STOČNÉHO NA ROKY 2021 a 2022 
 
P. Šefčíková sdělila, že při kalkulaci stočného pro rok zbývající část roku 2021 a 2022 je povinností 
provozovatele (obec) vycházet z celkových nákladů na provoz a údržbu veřejné kanalizace a ČOV a 
taktéž povinností plnit podmínky dotačních fondů a fondu udržitelnosti projektu (10 let). Odhadované 
náklady při ročním nátoku na ČOV ve výši 20 000 m3 jsou 1 039 400 Kč / rok. Obec bude i nadále pro 
provoz veřejné kanalizace plátcem DPH, tudíž je potřeba kalkulovat cenu bez DPH a následně DPH ve 
výši 10 % připočítat. Při výše uvedených nákladech vychází propočet stočného ve výši 52,10 Kč bez 
DPH.      
Celková cena za stočné včetně DPH vychází tedy na 57,31 Kč. 
 
Návrh usnesení 6/10/21 

a) Zastupitelstvo obce Větrušice schvaluje kalkulaci stočného na rok 2022 a na zbývají část roku 
2021. 

b) Stočné pro zbývající část roku 2021 a rok 2022 ve výši 52,10 Kč / m3 bez DPH. 
 
Pro: 6   Proti: 0   Zdrželi se: 0 
 
Usnesení 6/10/21 bylo přijato. 
 
 
 

6. NÁVRH SMLOUVY VĚCNÉHO BŘEMENE INŽENÝRSKÉ SÍTĚ (KANALIZACE) 
 

P. Šefčíková uvedla, že v horní části ulice Vltavské v části pozemku pod komunikací, která patří 
soukromým vlastníkům byl položen kanalizační řad, a to z důvodu nedostatku místa s ohledem na 
ostatní inženýrské sítě. Je proto nutné s vlastníky pozemků uzavřít Smlouvu o zřízení břemene 
služebnosti inženýrské sítě, kdy obec v tomto případě vystupuje jako oprávněná. Oba vlastníci souhlasí 
s bezplatným zřízením věcného břemene ve prospěch obce s podmínkou, že oba vlastníci naopak 
využijí umístění revizních šachet u svých přípojek kanalizace na obecním pozemku, tak, aby oba domy 
mohly být odkanalizovány gravitačně. Smlouvy na zřízení VB služebnosti ve prospěch obou vlastníků 
budou uzavřeny taktéž bezúplatně. 
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Návrh usnesení 7/10/21 
Zastupitelstvo obce Větrušice schvaluje Návrh Smlouvy o zřízení VB služebnosti inženýrské sítě 
s vlastníkem pozemku parc. č. ………… v rozsahu 8,06 m délky, a pověřuje starostku obce podpisem 
smlouvy.  
 
Pro: 6   Proti: 0   Zdrželi se: 0 
 
Usnesení 7/10/21 bylo přijato. 
 
 
Návrh usnesení 8/10/21 
Zastupitelstvo obce Větrušice schvaluje Návrh Smlouvy o zřízení VB služebnosti inženýrské sítě 
s vlastníky pozemku parc. č. ………….. v rozsahu 10,58 m délky, a pověřuje starostku obce podpisem 
smlouvy.  
 
Pro: 6   Proti: 0   Zdrželi se: 0 
 
Usnesení 8/10/21 bylo přijato. 
 
 
 

7. NÁVRH SMLOUVY O ZAJIŠŤOVÁNÍ FINANCOVÁNÍ DOPRAVNÍ OBSLUŽNOSTI 
 
P. Šefčíková informovala zastupitele o tom, že obec obdržela Návrh smlouvy o zajišťování a financování 
dopravní obslužnosti.  
Smlouva se bude uzavírat mezi Středočeským krajem a obcí Větrušice a plně nahradí současné 
smlouvy, které mají jednotlivé obce uzavřené. Středočeský kraj konečně narovnal výši příspěvků 
jednotlivých obcí Středočeského kraje, neboť doposud byly některé obce, které nepřispívaly na 
dopravní obslužnost kraje nic a některé platily neúměrně vysoké částky. Tuto historickou 
nespravedlnost nyní Středočeský kraj napravil.  
Součástí návrhu je samozřejmě kalkulace, dle které náklady pro obec vycházejí na částku 250 913 Kč.  
Jen za letošní rok obec zaplatila za dopravní obslužnost platby ve výši 508 705,20 Kč.  
Dle nové smlouvy by se obci mělo finančně ulevit. 
 
Návrh usnesení 9/10/21 
Zastupitelstvo obce Větrušice schvaluje Návrh smlouvy o zajištění financování dopravní obslužnosti 
kraje a pověřuje starostku obce jejím podpisem.  
 
Pro: 6   Proti: 0   Zdrželi se: 0 
 
Usnesení 9/10/21 bylo přijato. 
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8. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č. 10 
 
P. Šefčíková přečetla zastupitelům návrh rozpočtového opatření č. 10: 
 
Příjmy 
Pol. 4111 + 102 982  Přijaté transfery 
Pol. 4222 + 529 246  Přijaté transfery od Krajů 
 
Výdaje 
Par. 2212 + 855 000  Rekonstrukce komunikací 
Par. 2310 + 3600   Zálohy vodné 
Par. 4339 + 170 000  DS náklady  
Par. 6112 + 220 000  Zastupitelstvo náklady 
 
Návrh usnesení 10/10/21 
Zastupitelstvo obce Větrušice schvaluje rozpočtové opatření č. 10., tak jak bylo předloženo. 
 
Pro: 6   Proti: 0   Zdrželi se: 0 
 
Usnesení 10/10/21 bylo přijato. 
 

 
 
9. STAVEBNÍ 

 
K. Špírek informoval, že obecní úřad obdržel doplnění projektové dokumentace paní ………………………….. 
(trvale bytem ………………………) pro stavbu RD na pozemku parc. č. ………………… v k. ú. Větrušice u 
Klecan. Bylo doplněno vyjádření Policie ČR s kompletním projektem dopravního řešení a dodatek 
k umístění žumpy. Žumpa bude využívána do doby, než bude možné RD napojit na veřejnou kanalizaci.  
 
Návrh usnesení 11/10/21 
Zastupitelstvo obce Větrušice schvaluje doplnění projektové dokumentace investorky paní 
………………………….. (trvale bytem ……………………………) na pozemku parc. č. ……………… v k. ú. Větrušice u 
Klecan. 

 
Pro: 6   Proti: 0   Zdrželi se: 0 
 
Usnesení 11/10/21 bylo přijato. 
 
 
K. Špírek informoval, že obecní úřad obdržel žádost o vyjádření obce, že není možnost se připojit na 
obecní kanalizaci, investorů pana ……………………. a paní …………………………….. (oba trvale bytem 
………………………………………..) pro stavbu RD na pozemku parc. č. ………………. v k. ú. Větrušice u Klecan. 
Uvedl, že investoři žádají o vyjádření ke stavbě vegetační DČOV, protože není aktuálně možnost 
připojení se na obecní kanalizaci v lokalitě ing. Grošové.  
P. Šefčíková k žádosti uvedla, že obec má zkolaudovanou obecní kanalizaci a po kolaudaci kanalizačního 
řadu v lokalitě ing. Grošové je naplánováno propojení obou kanalizačních řadů. Výstavba v lokalitě ing. 
Grošové byla v územním řízení povolena se žumpami.  
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Návrh usnesení 12/10/21 
Zastupitelstvo obce Větrušice schvaluje stavbu vegetační ČOV na pozemku parc. č. ………………… v k. ú. 
Větrušice u Klecan, dle předložené žádosti a projektu investorů pana ……………………………. a paní 
……………………………….. (oba trvale bytem ……………………………..). 

 
Pro: 0   Proti: 6   Zdrželi se: 0 
 
Usnesení 12/10/21 nebylo přijato. 
 
 
P. Šefčíková informovala, že obecní úřad obdržel projektovou dokumentaci investorky paní 
………………………….. (trvale bytem …………………………..) pro stavbu RD na pozemku parc. č. …………………. 
v k. ú. Větrušice u Klecan pouze elektronicky. Obec si vyžádala dokumentaci v tištěné verzi od zástupce 
investorky dne 25.10.2021, avšak dosud tištěnou verzi neobdržela. Navrhuje tedy projednání této 
projektové dokumentace na nadcházejícím jednání zastupitelstva. Zastupitelé vyjádřili souhlas. 
 
 
K. Špírek informoval, že obecní úřad obdržel žádost o souhlas s přípojkou k chatce na vodovodní, 
kanalizační a elektro přípojku dle předložené projektové dokumentace, investora pana 
………………………… (trvale bytem ……………………….). Předpokladem pro realizaci je souhlas vlastníka 
pozemku, přes které by byly vedeny přípojky – na tento souhlas investor čeká.  
K. Špírek k tomu sdělil, že nesouhlasí s realizací kanalizační přípojky, vzhledem k tomu, že se nejedná o 
stavební pozemek, nýbrž pouze o pozemek (dle Územního plánu) soukromé zeleně. Na pozemku je 
umístěna pouze chatka určená k rekreaci. Navrhuje, aby žadatel rozdělil žádost na tři části. Žádost o 
vodovodní přípojku, žádost o elektro přípojku (v předloženém projektu chybí podrobnosti k elektro 
přípojce) a žádost o kanalizační přípojku. Domnívá se, že by bylo vhodnější, aby na pozemku byla 
vybudována žumpa, protože kanalizační přípojky jsou přednostně uvažovány dle kapacity ČOV pro 
stavební pozemky.  
P. Šefčíková uvedla, že žadatele požádá o doplnění žádosti a navrhuje odložit projednání na 
nadcházející zastupitelstvo. 
Zastupitelé vyjádřili souhlas. 
 
 
P. Šefčíková informovala o žádosti paní ………………………… (trvale bytem ………………………….) o odklad 
lhůty pro napojení na veřejnou kanalizaci pro objekt č.p. …………. v ulici …………………., a to z důvodu, že 
není vyřízeno dědictví po zesnulém manželovi a pro předání projektové dokumentace ke kanalizaci je 
třeba příslušené formuláře a žádosti podepsat všemi vlastníky nemovitosti, kteří v tuto chvíli nejsou 
známy.  
P. Havlík poznamenal, že bude nutné zjistit vyjádření právní poradny z důvodu, jak se k této žádosti 
postavit vzhledem k tomu, že obec má vydanou obecně závaznou vyhlášku.  
P. Šefčíková právní poradnu již oslovila a dle jejich vyjádření vyplývá následující: 
K vaší žádosti sdělujeme že, zastupitelstvu obce nepřísluší udělovat „výjimky“ z právního předpisu 
obce (obdobně např. nepřísluší poslancům PSP ČR udělovat výjimky ze zákonů). 
Samozřejmě, že to je pro Vás určitě komplikované, nicméně Vám tato situace „nebrání“, abyste si 
nechala zpracovat nezbytnou projektovou dokumentaci, předložila ji Obecnímu úřadu k vyjádření 
(získala k PD souhlas obce) a požádala stavební úřad o územní souhlas (oprávnění k podání žádosti 
Vás nikdo nemůže zbavit … jde o majetek v SJM, kde může každý z manželů jednat samostatně, 
přičemž je fakticky spoluvlastníkem), a pokud Vám nebude stavebním úřadem vydán (máme za to, 
že by mohl), ale pokud ne, tak by stavební úřad měl maximálně řízení přerušit (do doby vyřízení 
dědického řízení) a pak v něm pokračovat, tak to bude důvod k podání žádosti o prominutí daně či 
prodloužení lhůty pro napojení na veřejnou kanalizaci.    
Tato skutečnost by mohla být důvodem pro správce poplatku, jímž je Obecní úřad Větrušice, jako 
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správce poplatku, k prominutí poplatku či lhůty ke splnění uvedeného termínu z důvodu odstranění 
tvrdosti právního předpisu, ať již přímo dle ust. § 16b odst. 1 zákona č. 565/1990 S., o místních 
poplatcích, či dle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád), bude-li o to požádán. 
Takže doporučujeme, činit kroky k získání územního souhlasu, pokud se Vám to „nepodaří“ 
z důvodů, že SÚ bude vyžadovat souhlasy případných ostatních spoluvlastníků /dědiců, tak 
požádáte Obecní úřad Větrušice o prominutí lhůty či poplatku. 
 
P. Šefčíková uvedla, že vzhledem k výše zmíněnému bude žadatelka písemně informována. Zastupitelé 
vyjádřili souhlas. 
 
 
 

10. ČINNOST OBECNÍHO ÚŘADU 
 

a) P. Šefčíková informovala o tom, že schválila rozpočtová opatření č. 7, 8 a 9. Tato rozpočtová 
opatření řeší následující změny: 

 
ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č. 7 
Příjmy 
Pol. 1334 + 77 610   Odvody za odnětí půdy ze ZPF 
Pol. 4111 + 31 000  Neinvestiční transfery 
 
Výdaje 
Par. 2339 + 31 000  Posudek stavu požární nádrže 
Par. 3613 + 34 500  Elektrická energie (nebytové hospodářství) 
Par. 3725 + 43 110  Kompostéry – spoluúčast obce na dotaci 
 
 
ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č. 8 
Příjmy  
Pol. 1337 + 7000   Poplatek za komunální odpad 
Par. 3612 + 4000   Příjmy z pronájmu – bytové hospodářství 
Par. 3723 + 50 000  Sběr a svoz ostatních odpadů (Ekokom) 
Par. 4339 + 45 000  Příjmy stravné + školkovné Dětská skupina 
Par. 6171 + 25 000  Činnost místní správy 
 
Výdaje 
Par. 2221 + 100 000  Komunikace, dopravní obslužnost PID 
Par. 6114 + 31 000  Volby do Parlamentu ČR  
 
 
ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č. 9 
Příjmy 
Pol. 4222 + 53 650  Přijaté transfery od Krajů  
Par. 2321 + 33 000  Odvádění a čištění odpadních vod (čištění dešť. kanalizace) 
Par. 3612 + 2 950   Příjmy z pronájmu – bytové hospodářství 
Par. 6171 + 22 000  Činnost místní správy 
 
Výdaje 
Par. 3722 + 31 600  Sběr a svoz komunálních odpadů 
Par. 3723 + 48 000  Sběr a svoz ostatních odpadů 
Par. 3745 + 32 000  Péče o vzhled a veřejnou zeleň 
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Rozpočtová opatření č. 7, 8 a 9 byla schválena starostkou obce na základě usnesení 5/8/20. 
 

b) P. Šefčíková sdělila, že dne 18.11. obdržela Návrh Smlouvy o BMTO GROUP a.s. na zajištění 
zkušebního provozu ČOV a kanalizace v obci Větrušice, který předložila k projednání 
zastupitelům. Servis zajistí řádný průběh zkušebního provozu veřejných čerpacích šachet (dále 
jen ČŠ) a čistírny odpadních vod (dále jen ČOV) v obci Větrušice, včetně pravidelného servisu 
strojně-technologických zařízení ČŠ a ČOV Větrušice 

Ve zkušebním provozu ČOV budou povinností servisní firmy mimo jiné 
- úprava technologického procesu dle hydraulického a látkového zatížení, dle stupně 

zapracování ČOV, dle ročního období, v rámci možností instalovaného řídícího systému 
- servis jednotlivých druhů strojně-technologických zařízení dle návodů na obsluhu a 

údržbu zařízení (mazání, olejové náplně) 
- pravidelná optimalizace čistícího procesu - automatika řízení 
- úprava parametrů provozních zařízení (četnost spínání, rozsah chodu, návaznost atd.) 
- dálkový dohled nad čistícím provozem 
- odběr vzorků odpadních vod (přítok – odtok) v počtu dle vodohospodářského povolení 
- zajištění analýzy odebraných vzorků v akreditované laboratoři 
- zajištění rozborů kalů 
- sledování hydraulického zatížení ČOV a ČŠ 
- vyhodnocení zkušebního provozu dle požadavků SFŽP a vodoprávního úřadu 

 
Návrh usnesení 13/10/21 
Zastupitelstvo obce Větrušice schvaluje Návrh smlouvy o zajištění zkušebního provozu ČOV a 
kanalizace v obci Větrušice a pověřuje starostku jejím podpisem.  
 
Pro: 6   Proti: 0   Zdrželi se: 0 
 
Usnesení 13/10/21 bylo přijato. 
 
 

c) P. Šefčíková informovala zastupitele, že dne 10.12. proběhne na OÚ audit ze Středočeského 
kraje. 

d) P. Šefčíková informovala zastupitele, že bylo po obci naistalováno nové dopravní značení, řešící 
obytnou zónu v ulici Východní, parkování v ulicích Severní a Křižné a zpomalení dopravy kolem 
budovy Dětské skupiny a autobusové zastávky.  

e) P. Šefčíková informovala zastupitele, že k dnešnímu dni je napojeno oficiálně 24 nemovitostí 
na veřejnou kanalizaci obce.  

f) P. Šefčíková informovala zastupitele, že kanalizační řad v severní části obce v lokalitě ing. 
Grošové stále není zkolaudovaný a na OÚ proběhla schůzka mezi zástupcem investorky a obcí, 
kde se řešily podmínky vystrojení přečerpávací šachty v ulici Jana Zapotila a byla provedeno 
místní šetření, kde byly zjištěny závady a nesrovnalosti. Z jednání byl sepsán zápis, který bude 
předán investorce.  

g) P. Šefčíková informovala zastupitele, že ing. Grošová předala obci Revizní zprávu k veřejnému 
osvětlení v této lokalitě a požádala obec o vypracování darovací smlouvy. Starostka následně 
požádala o přípravu smlouvy spolupracující právní kancelář KVB s.r.o.     
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11. ZÁVĚR 
 

Starostka obce poděkovala přítomným zastupitelům za účast a svolala další zasedání na 15.12.2021 od 
18:00 hodin do budovy Obecního úřadu.  

 

Zasedání bylo ukončeno v 19:55 hod. 

 

 

Zapsal:   Filip Damek v.r. 

 

 

 

 

Ověřovatelé:  Ing. Michael Buchar   Ing. Petr Havlík 

 

 

 

 

Starostka obce:  Petra Šefčíková v.r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyvěšeno dne:  2021      Sejmuto dne:     2021 


