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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 8/21 
 
Datum:    6.9.2021 
Místo:    Obecní úřad, Vltavská 14, Větrušice 
Přítomni: 6 členů zastupitelstva: Petra Šefčíková – starostka obce, Ing. Michael 

Buchar, Filip Damek, Ing. Jana Růžičková, Karel Špírek, Adéla Trochtová 
 
Omluveni: Ing. Petr Havlík – dovolená  
Neomluven: 0 
Počet přítomných občanů: 0 
Hosté: 0 
 
Zasedání zastupitelstva řídila: Petra Šefčíková (starostka obce) 
Zastupitelé pověřili zápisem: Filipa Damka 
 
Zasedání zahájeno v  18:19 
Zasedání ukončeno ve 19:31 
 
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 J. Růžičkovou a M. Buchara. K návrhu nebyly 
vzneseny žádné protinávrhy. Zastupitelé obce schválili navržené ověřovatele hlasováním. 
 
Pro: 6    Proti: 0   Zdrželi se: 0 
 
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. OZV č. 6/2021 – Zhodnocení pozemků 
3. Koupě pozemků II. část objízdná komunikace 
4. Aktualizace Střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2021-2022 
5. Úprava nájemného nocležna ČSAD Střední Čechy 
6. Dodatek č. 3 ke SOD Kanalizace a ČOV Větrušice 
7. Stavební 
8. Činnost obecního úřadu 
9. Závěr 

 
P. Šefčíková požádala o zařazení jednoho mimořádného bodu, kterým je bod Projednání a schválení 
zhotovitele na akci Rekonstrukce místních komunikací Severní, Slunečná a Jižní. Tento nový bod č. 3 
bude projednán po bodu č. 2. P. Šefčíková dala hlasovat o navrženém programu s nově zařazeným 
bodem 3. 
 

1. Kontrola usnesení minulého/minulých zasedání zastupitelstva 
2. OZV č. 6/2021 – Zhodnocení pozemků 
3. Projednání a schválení zhotovitele na akci Oprava místních komunikací Severní, Slunečná a 

Jižní 
4. Koupě pozemků II. část objízdná komunikace 
5. Aktualizace Střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2021-2022 
6. Úprava nájemného nocležna ČSAD Střední Čechy 
7. Dodatek č. 3 ke SOD Kanalizace a ČOV Větrušice 
8. Stavební 
9. Činnost obecního úřadu 
10. Závěr 
 

 
Návrh usnesení 1/8/21 
Zastupitelstvo obce Větrušice schvaluje program zasedání zastupitelstva s nově zařazeným bodem 3. 
 
Pro: 6   Proti: 0   Zdrželi se: 0 
 
Usnesení 1/8/21 bylo přijato. 
 
 
 

1. KONTROLA USNESENÍ MINULÉHO/MINULÝCH ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 
 
Usnesení 2/7/21 
Smlouva o dílo na opravu místních komunikací – Severní, Slunečná, Jižní se společností Ekologická 
stavební Králův Dvůr s.r.o. (IČO: 24835030) byla podepsána starostkou obce. 
 
Usnesení 3/7/21 
SOSB o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě a dohoda o umístění stavby č. IE-12-
6009887/SIS/96a na pozemku parc. č. …….. mezi obcí, společností ČEZ a manžely ………………… byla 
podepsána. 
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Usnesení 4/7/21 
SOSB o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě a dohoda o umístění stavby č. IE-12-
6009887/SIS/47a na pozemku parc. č. ………… mezi obcí, společností ČEZ a manžely ………………….. byla 
podepsána. 
 
Usnesení 5/7/21 
SOSB o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě a dohoda o umístění stavby č. IE-12-
6009887/SIS/82c na pozemcích parc. č. ……. a parc. č. ……... mezi obcí, společností ČEZ a manžely 
…………………… byla podepsána. 
 
Usnesení 6/7/21 
Schválení Dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo na akci Kanalizace a ČOV Větrušice je předmětem bodu č. 6 
dnešního zasedání zastupitelstva. 
 
Usnesení 7/7/21 
Projektová dokumentace soukromého investora byla schválena a investor obdržel vyjádření obce. 
 
Usnesení 8/7/21 
Projektová dokumentace soukromého investora byla schválena a investor obdržel vyjádření obce. 
 
Usnesení 9/7/21 
Žádost soukromého investora byla schválena a investor obdržel vyjádření obce. 
 
Usnesení 10/7/21 
Žádost soukromého investora byla schválena a investor obdržel vyjádření obce. 
 

 
2. OZV Č. 6/2021 – ZHODNOCENÍ POZEMKŮ 

 
P. Šefčíková uvedla, že vzhledem ke kolaudaci kanalizace a ČOV Větrušice a vzhledem k tomu, že bude 
na přelomu září a října spuštěna ČOV do ročního zkušebního provozu, je třeba v době od 1.10.2021 do 
30.9.2022 napojit min. 80 % nemovitostí na veřejnou kanalizaci a splnit tak podmínky dotace z MŽP. 
Vzhledem k tomu, že napojením na veřejnou kanalizaci dojde ke zhodnocení nemovitostí stavebních 
pozemků možností napojení se na veřejnou kanalizaci, zastupitelé navrhují vydat obecně závaznou 
vyhlášku č. 6/2021 o místním poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na 
stavbu kanalizace obce Větrušice. Vyhláška byla zkontrolována předběžně MV, a není v rozporu se 
zákonem. Vyhláška bude řešit především povinnost vlastníků nemovitostí se napojit na veřejnou 
kanalizaci. Povinnost napojení na veřejnou kanalizaci se týká nyní všech nemovitostí v obci s výjimkou 
nemovitostí (převážně chat), kde nebyl položen kanalizační řad a všech budoucích staveb. OZV byla 
navržena tak, aby vlastníci nemovitostí byli osvobozeni od poplatku za zhodnocení pozemku možností 
připojení se na obecní kanalizace, a to – pokud splní podmínku napojení do daného data. Ti, kdo se na 
veřejnou kanalizaci do daného data nenapojí, budou dle vyhlášky povinni uhradit poplatek za 
zhodnocení pozemku možností připojit se na obecní kanalizaci.  
Vyhláška a výpočet ceny za m2 zhodnocení byly zadány odborníkovi s oprávněním OZV pro obce 
připravovat.     
Vzhledem k zpoždění dodání projektů na soukromou část kanalizačních přípojek od ing. Matějkové P. 
Šefčíková navrhuje prodloužit termín pro osvobození od poplatku splněním povinnosti se napojit na 
veřejnou kanalizaci a to do - 30.4.2022. Namísto původního 28.2.2022. Dále navrhuje posunout datum 
pro napojení se, u nemovitostí, které budou mít tlakovou kanalizační přípojku – a to do 30.6.2022. Po 
těchto datech všechny nemovitosti, pokud nebudou napojeny na veřejnou kanalizaci a nebudou mít 
uzavřenu Smlouvu o odvádění splaškových vod s obcí, mají povinnost splnit svou ohlašovací povinnost 
pro poplatek za zhodnocení pozemku napojením na veřejnou kanalizaci a poplatek uhradit. U 
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stavebních pozemků (zahrnutých do ÚZ), vznikne povinnost uhradit obci poplatek okamžikem vydání 
stavebního povolení. 
Zastupitelé vyjádřili souhlas s navrženými termíny – 30.4.2022 (pro přípojky gravitační) a 30.6.2022 
(pro přípojky tlakové). 
 
Návrh usnesení 2/8/21 
Zastupitelstvo obce Větrušice schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 6/2021 o místním poplatku za 
zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu kanalizace obce Větrušice a tato 
vyhláška nabývá účinnosti 15 tým dnem po dni jejího vyhlášení.  
 
Pro: 6   Proti: 0   Zdrželi se: 0 
 
Usnesení 2/8/21 bylo přijato. 
 
 
 

3. PROJEDNÁNÍ A SCHVÁLENÍ ZHOTOVITEL NA AKCI OPRAVA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ SEVERNÍ, 
SLUNEČNÁ A JIŽNÍ  
 

P. Šefčíková informovala zastupitele, že vybraný zhotovitel (Ekologická stavební Králův Dvůr s.r.o., IČO: 
24835030, sídlo: Průmyslová 527, 267 01 Králův Dvůr) na akci Oprava místních komunikací Severní, 
Slunečná a Jižní po výzvě k podepsání SoD sdělil, že odstupuje od výběrového řízení, a to z důvodu 
extrémního navýšení ceny asfaltů od dodavatele. Není tudíž schopen dodržet vysoutěženou cenu 
zakázky. Proto byla vyzvána k podpisu SoD druhá firma v pořadí výběrového řízení na zhotovitele, a to 
firma STRABAG a.s., IČO: 60838744, sídlo: Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5, s nabídnutou 
cenou ve výši 2 256 474 Kč. Je tedy nutné revokovat usnesení zastupitelstva č. 2/7/21 ze dne 9.8.2021 
a přijmout nové usnesení. 

 
Návrh usnesení 3/8/21 
Zastupitelstvo obce Větrušice revokuje usnesení č. 2/7/21 ze dne 9.8.2021 v plném rozsahu. 

 
Pro: 6   Proti: 0   Zdrželi se: 0 
 
Usnesení 3/8/21 bylo přijato. 
 
 
Návrh usnesení 4/8/21 
Zastupitelstvo obce Větrušice  

a) Schvaluje přidělení veřejné zakázky na akci Oprava místních komunikací Severní, Slunečná a 
Jižní společnosti STRABAG a.s., IČO: 60838744, která podala nabídku ve výběrovém řízení a 
byla vyhodnocena jako druhá nejvýhodnější v pořadí s nabídnutou cenou ve výši 2 256 474 Kč 
bez DPH. 

b) pověřuje starostku obce podpisem smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem  
 

Pro: 6   Proti: 0   Zdrželi se: 0 
 

Usnesení 4/8/21 bylo přijato. 
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4. KOUPĚ POZEMKŮ II. ČÁST OBJÍZDNÁ KOMUNIKACE 
 

P. Šefčíková sdělila, že byl zpracován nový návrh objízdné komunikace, který musí respektovat 
ochranné pásmo vedení VN ČEZu. Lze tedy přistoupit ke koupi dalších pozemků, které jsou nezbytné 
pro budoucí realizaci objízdné komunikace v obci Větrušice. Na základě geometrického zaměření dle 
projektu trasy objízdné komunikace dostala obec nabídku na odkup pozemků parc. č. 54/15 – 390 m2, 
parc. č. 54/10 – 138 m2, parc. č. 41/20 – 13 m2 , 41/27 – 184 m2, 41/30 – 720m2, 41/31 – 147m2, 41/35 
– 167m2 (celkem tedy 1759 m2), od ZD Klecany, IČO:  00106976, sídlo: Hlavní 91, Větrušice 250 67. 
Nabídková cena je 500 Kč / m2. 
 
Návrh usnesení 5/8/21 
Zastupitelstvo obce Větrušice schvaluje nákup části pozemků parc. č. 54/15, 54/10 a 41/20, 41/27, 
41/30, 41/31, 41/35 o celkové výměře 1759 m2 od ZD Klecany, IČO: 00106976 za částku 500 kč / m2 a 
pověřuje starostku podpisem kupní smlouvy.    
 
Pro: 6   Proti: 0   Zdrželi se: 0 
 
Usnesení 5/8/21 bylo přijato.  
 
 

5. AKTUALIZACE STŘEDNĚDOBÉHO VÝHLEDU ROZPOČTU NA ROK 2021-2022 
 
J. Růžičková uvedla, že na základě doporučení auditu ze Středočeského kraje došlo k aktualizaci 
Střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2021-2022. V rámci aktualizace byl rovnou doplněn i výhled 
na rok 2023. Zastupitelé dostali návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2021-2022 v předstihu 
do e-mailu. 
Jelikož nikdo ze zastupitelů neměl žádné výhrady ke zpracované aktualizaci střednědobého výhledu 
rozpočtu na roky 2021 – 2023 může se o tomto bodu hlasovat. 
 
Návrh usnesení 6/8/21  
Zastupitelstvo obce Větrušice schvaluje aktualizaci Střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2021 – 
2023 v souladu s doporučením auditu. 
 
Pro: 6   Proti: 0   Zdrželi se: 0 
 
Usnesení 6/8/21 bylo přijato. 
 
 

6. ÚPRAVA NÁJEMNÉHO NOCLEŽNA ČSAD STŘEDNÍ ČECHY 
 
P. Šefčíková informovala, že ČSAD Střední Čechy od roku 2015 platí stále stejné nájemné za nocležnu 
pro řidiče ČSAD, v budově čp 12. Vzhledem k růstu cen v posledních letech navrhuje zvýšit nájemné 
z částky 12 000,- Kč ročně na částku 48 000,- Kč ročně. 
 
Návrh usnesení 7/8/21  
Zastupitelstvo obce Větrušice schvaluje zvýšení ceny za nájem nocležny pro řidiče ČSAD Stření Čechy 
a.s., IČO: 276 16 347, na částku 48 000 Kč / rok s účinností od 1.1.2022. 
 
Pro: 6    Proti: 0   Zdrželi se: 0  
 
Usnesení 7/8/21 bylo přijato. 
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7. DODATEK Č. 3 KE SOD KANALIZACE A ČOV VĚTRUŠICE 
 
P. Šefčíková uvedla, že doposud stále neobdržela od zhotovitele návrh DODATKU č.3, který měl být 
dnes projednán, a proto navrhuje tento bod opět odložit na příští jednání zastupitelstva.  
 
Návrh usnesení 8/8/21  
Zastupitelstvo obce Větrušice schvaluje odložení bodu č. 7 – dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo na akci 
Kanalizace a ČOV Větrušice na následující jednání zastupitelstva.  
 
Pro: 6   Proti: 0   Zdrželi se: 0  
 
Usnesení 8/8/21 bylo přijato. 
 
 
 

8. STAVEBNÍ 
 
K. Špírek informoval, že obecní úřad obdržel prostřednictvím zmocněnkyně paní ……………………… 
projektovou dokumentaci investora pana ……………….. (trvale bytem ………………………………..) pro stavbu 
RD na pozemku parc. č. …………. v k.ú. Větrušice u Klecan a uvedl, že projekt RD nevybočuje z podmínek 
územního plánu a doporučil projekt schválit. 
 
Návrh usnesení 9/8/21 
Zastupitelstvo obce Větrušice schvaluje předloženou projektovou dokumentaci investora pana 
……………………. (trvale bytem ………………………………) na pozemku parc. č. …………. v k.ú. Větrušice u 
Klecan za těchto podmínek: 

a) Stavebník je povinen vybudovat na svém pozemku min. 2 parkovací místa, a případně pro 
každé další auto ve svém užívání další parkovací místo na svém pozemku. 
b) Povolení zřízení sjezdu bude vydáno samostatně. Bude požadavek na odsazení vjezdové 
brány o 1,5 m od hranice pozemku, vzhledem k absenci chodníku. 
c) Platí zákaz vjezdu vozidlům s hmotností nad 3,5 t do centra obce, stavebník je povinen zajistit 
dopravu materiálu na stavbu objízdnou trasou kolem zemědělského družstva. 
d) Daná nemovitost bude napojená do kanalizace, která není v současné době ve vlastnictví 
obce a pokud bude tato kanalizace předána do provozu a majetku obce Větrušice, budeme 
požadovat, aby byly splněny technické podmínky na napojení na veřejnou kanalizaci v obci 
Větrušice. Jde o požadavek na typ revizní šachty – DN 800. 

 
Pro: 6   Proti: 0   Zdrželi se: 0  
 
Usnesení 9/8/21 bylo přijato. 
 
 
P. Šefčíková sdělila, že obdržela Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene 
služebnosti inženýrské sítě. Tato smlouva se týká rozvodu užitkové vody z vrtů na pozemku paní Ing. 
Grošové (na základě podané žádosti, která byla schválena zastupitelstvem dne 2.9.2020), parc. č. 
120/2. Rozvod užitkové vody vede i přes pozemky parc. č. 209/1 a parc. č. 209/2, které jsou oba ve 
vlastnictví obce.  
Proto musí být uzavřena tato smlouva v souladu s metodikou obce pro uzavírání smluv na věcná 
břemena.  
Také sdělila, že obec obdržela z Odboru životního prostředí Městského úřadu Brandýs nad Labem-Stará 
Boleslav Oznámení o zahájení řízení a pozvánka k ústnímu jednání, které se týká rozvodu užitkového 
vodovodu na pozemcích parc. č. 120/2, 142/1, 142/38, 209/1, 209/2 v k.ú. Větrušice u Klecan. A to 
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z toho důvodu, že Odbor ŽP Městského úřadu Brandýs nad Labem-Stará Boleslav požaduje po obci 
stanovisko k tomuto rozvodu. 
 
 
Návrh usnesení 10/8/21 
Zastupitelstvo obce Větrušice schvaluje Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného 
břemene služebnosti inženýrské sítě mezi obcí Větrušice a Ing. Hanou Grošovou v pozemcích parc. č. 
209/1 a parc. č. 209/2.  v rozsahu cca 20 m. 
 
Pro: 6   Proti: 0   Zdrželi se: 0 
 
Usnesení 10/8/21 bylo přijato. 
 
 
Návrh usnesení 11/8/21 
Zastupitelstvo obce Větrušice souhlasí s rozvodem užitkové vody v pozemcích parc. č. 120/2, 142/1, 
142/38, 209/1, 209/2 v k.ú. Větrušice u Klecan.  
 
Pro: 6   Proti: 0   Zdrželi se: 0 
 
Usnesení 11/8/21 bylo přijato. 
 
 
 

9. ČINNOST OBECNÍHO ÚŘADU 
 
a) P. Šefčíková sdělila zastupitelům, že ve dnech 31.8. a 2.9. proběhla kolaudace kanalizačního řadu a 
ČOV. Zhotovitel kanalizace a ČOV Větrušice – firma Ekologická stavební Králův Dvůr s.r.o. se bude 
pohybovat v obci orientačně do konce září, kdy ještě bude odstraňovat vady a nedodělky především 
ty, které se týkají povrchů komunikací. Po nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí a zprovoznění 
technologie ČOV bude možné vyhlásit výzvu pro připojování nemovitostí na veřejnou kanalizaci. 
V souvislosti s tím je nutné projednat a schválit také podmínky pro využití podružných vodoměrů 
k zálivkám zahrad a uplatnění slevy na stočném. 
Jestliže odběratel vodu dodanou veřejným vodovodem zčásti spotřebuje bez vypuštění do kanalizace 
a toto množství je prokazatelně větší než 30 m3 za rok, může uplatňovat nárok na slevu. V těchto 

případech se instaluje tzv. "podružný fakturační vodoměr".                                                           

Zákon na tyto případy pamatuje ustanovením § 19 odst. 7 zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a 
kanalizacích v platném znění. Pro uplatnění nároku na slevu musí odběratel (fyzická osoba) splnit vedle 
zákonné podmínky (množství neodvedené do kanalizace musí být větší, než 30 m3 za rok) také 
povinnost prokazovat toto množství dle platného fakturačního měřidla. Jinými slovy – k prokázání 
množství vody neodvedené do kanalizace je nutné nechat si nainstalovat tzv. "podružný fakturační 
vodoměr". 

Podružný fakturační vodoměr je vždy v majetku odběratele a musí v souladu s platnou legislativou 
splňovat veškeré náležitosti platného normalizovaného fakturačního měřidla včetně jeho osazení 
(vodoměrná sestava). Množství vody odvedené do kanalizace je vypočteno jako rozdíl mezi množstvím 
vody zjištěném odečtem hlavního fakturačního vodoměru a množstvím vody zjištěném odečtem 
podružného fakturačního vodoměru. 
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Po konzultaci s dvěma firmami, které provozují veřejné kanalizace a s naší odpovědnou osobou dle 
zákona, panem ing. Zdrůbkem předložila starostka zastupitelům níže uvedené podmínky k projednání 
a schválení.  

a) Množství vody neodvedené do kanalizace musí činit nejméně 30 m³ za kalendářní rok ve 

smyslu ustanovení § 19, odst. 7 zákona o vodovodech a kanalizacích č. 274/2001 Sb. 

Odběratel bere na vědomí, že nárok na slevu na stočném nemá, pokud množství vody 

neodvedené do kanalizace bude menší než 30 m³ za kalendářní rok.  

b) Pokud vypočtený rozdíl mezi fakturačním a podružným vodoměrem bude nižší než stanovená 

spotřeba dle směrných čísel pro daný počet skutečně žijících obyvatel v objektu, bude stočné 

účtováno podle těchto směrných čísel.  

c) Odběratel si zajistí na své náklady osazení vodoměrné fakturační sestavy včetně 

zaplombování podružného vodoměru oprávněnou firmou proti neoprávněné manipulaci a 

doloží Obecnímu úřadu doklad o provedené montáži a číslo plomby s fotodokumentací.  

d) Umístění podružného fakturačního vodoměru musí být vždy mimo rodinný dům nejlépe ve 

vodoměrné šachtě a současně, vodovodní potrubí za podružným fakturačním vodoměrem 

nesmí vést přes rodinný dům.  

e) Umístění hlavního a podružného vodoměru zakreslí žadatel do situačního plánku a předá 

před vlastním osazením ke schválení na Obecní úřad. 

f) Při osazování vodoměrné sestavy a fakturačního vodoměru musí být splněny příslušné normy 

a předpisy (ČSN ISO 4064-2, ČSN EN 1717, apod.). 

 

Návrh usnesení 12/8/21 
Zastupitelstvo obce Větrušice schvaluje podmínky pro využití fakturačního podružného vodoměru za 
účelem slevy na stočném.  

a) Množství vody neodvedené do kanalizace musí činit nejméně 30 m³ za kalendářní rok ve 

smyslu ustanovení § 19, odst. 7 zákona o vodovodech a kanalizacích č. 274/2001 Sb. 

Odběratel bere na vědomí, že nárok na slevu na stočném nemá, pokud množství vody 

neodvedené do kanalizace bude menší než 30 m³ za kalendářní rok.  

b) Pokud vypočtený rozdíl mezi fakturačním a podružným vodoměrem bude nižší než stanovená 

spotřeba dle směrných čísel pro daný počet skutečně žijících obyvatel v objektu, bude stočné 

účtováno podle těchto směrných čísel.  

c) Odběratel si zajistí na své náklady osazení vodoměrné fakturační sestavy včetně 

zaplombování podružného vodoměru oprávněnou firmou proti neoprávněné manipulaci a 

doloží Obecnímu úřadu doklad o provedené montáži a číslo plomby s fotodokumentací.  

d) Umístění podružného fakturačního vodoměru musí být vždy mimo rodinný dům nejlépe ve 

vodoměrné šachtě a současně, vodovodní potrubí za podružným fakturačním vodoměrem 

nesmí vést přes rodinný dům.  

e) Umístění hlavního a podružného vodoměru zakreslí žadatel do situačního plánku a předá 

před vlastním osazením ke schválení na Obecní úřad. 

f) Při osazování vodoměrné sestavy a fakturačního vodoměru musí být splněny příslušné normy 

a předpisy (ČSN ISO 4064-2, ČSN EN 1717, apod.). 

Pro: 6   Proti: 0   Zdrželi se: 0 
 

Usnesení 12/8/21 bylo přijato. 
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b) P. Šefčíková informovala zastupitele, že doposud nebylo zahájeno kolaudační řízení na splaškovou 
kanalizaci v majetku ing. Grošové – lokalita 35ti RD severní část obce. Napojení této lokality na 
veřejnou obecní kanalizaci obce bude tedy možné až po pravomocné kolaudaci, propojení tohoto řadu 
s obecním a předání do majetku obce. To vše pouze za předpokladu plně funkčního díla. 
 
c) P. Šefčíková sdělila zastupitelům, že OÚ obdržel výpověď Smlouvy o likvidaci bioodpadu uzavřenou 
se ZD Klecany. Smlouva byla uzavřena v roce 2016 a zajišťovala obci odběr veškerého bioodpadu 
vznikajícího na území obce. Vyvstává tak problém, jak nadále bude řešena likvidace bioodpadu z obce. 
Rozhodně už se nepodaří obci dosáhnout bezplatné likvidace. Dále sdělila, že zahájila jednání 
s Klíčanskou kompostárnou pana …………. . Pokud by se podařila domluvit spolupráce, muselo by být 
řešeno umístěním kontejnerů na bioodpad po obci. V možnostech kompostárny je poskytnout obci 
max. 2 velké kontejnery na bioodpad. Druhou variantou je nabídka hnědých popelnic od společnosti 
FCC, která zajišťuje svoz ostatních odpadů z obce. 
 
d) F. Damek připomněl, že očkování psů a koček proběhne dne 11.9.2021 od 9:00 do 10:00 na obecním 
úřadě Větrušice. Tento den bude rovněž k dispozici kontejner na velkoobjemový odpad, v čase mezi 
9:00 – 11:30. 
 
e) F. Damek sdělil, že dne 25.9.2021 od 10:00 proběhne komorní slavnostní přestřižení pásky u budovy 
ČOV Větrušice. Všichni občané jsou srdečně zváni. 
 
f) P. Šefčíková informovala, že ve dnech 8 - 9.10.2021 se konají volby do Poslanecké sněmovny. Volební 
místností bude opět budova Obecního úřadu.  
 
g) P. Šefčíková informovala, že obdržela cenovou nabídku od Ing. Markéty Pešičkové (krajinná 
architekta, spolupracuje s okolními obcemi), IČO: 46034951 na zpracování Koncepční studie veřejného 
prostranství ve Větrušicích – a to okolí vstupu do NPŘ Větrušická rokle v ulici Vltavská, a okolí požární 
nádrže. Rozsah prací je terénní průzkum, fotodokumentace, rozbor stávajícího stavu, návrh 
kompozičního a provozního řešení (situace), návrh programové náplně a mobiliáře a návrh umístění 
parkovacích ploch. Nabídková cena je 40 000 Kč. Navrhuje nabídku schválit, a to i s ohledem na to, že 
požární nádrž je již v havarijním stavu. 
 
Návrh usnesení 13/8/21 

Zastupitelstvo obce Větrušice schvaluje cenovou nabídku Ing. Markéty Pešičkové, IČO: 46034951 na 

zpracování Koncepční studie veřejného prostranství ve Větrušicích za nabídkovou cenu 40 000 Kč. 

Pro: 6   Proti: 0   Zdrželi se: 0 
 

Usnesení 13/8/21 bylo přijato. 
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10. ZÁVĚR 
 

 

Starostka obce poděkovala přítomným zastupitelům za účast a svolala další zasedání na 11.10.2021 od 
18:00 hodin do budovy Obecního úřadu.  

 

Zasedání bylo ukončeno v 19:31 hod. 

 

 

 

 

 

Zapsal:   Filip Damek v.r. 

 

 

 

 

 

Ověřovatelé:  Ing. Jana Růžičková v.r.   Ing. Michael Buchar v.r.   

 

 

 

 

 

Starostka obce:  Petra Šefčíková v.r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyvěšeno dne:  2021      Sejmuto dne:     2021 


