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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 1B/22 
 
 

Datum:     16.11.2022 
Místo:     Obecní úřad, Vltavská 14, Větrušice 
Přítomni:    7 členů zastupitelstva: Filip Damek – starosta obce, Ing. 

Michael Buchar, Ing. Petr Havlík, Ing. Jana Růžičková, Petra 
Šefčíková, Karel Špírek, Adéla Trochtová 

 
Omluveni:    0 
Neomluven:    0 
Počet přítomných občanů:  0 
Hosté:     0 
 
Zasedání zastupitelstva řídila: Filip Damek (starosta obce) 
Zastupitelé pověřili zápisem: Janu Růžičkovou 
 
Zasedání zahájeno v   18:01 
Zasedání ukončeno v   19:30 
 
Starosta obce F. Damek podle prezenční listiny shledal, že zastupitelstvo je usnášeníschopné a 
zahájil zasedání. 
 
Následně navrhl za zapisovatele zasedání zastupitelů Ing. Janu Růžičkovou. Zastupitelé schválili 
navrženého zapisovatele hlasováním. 
 
Pro: 6   Proti: 0  Zdrželi se: 1 (J. Růžičková) 
 
Předsedající F. Damek navrhl ověřovatele zápisu Petru Šefčíkovou a Karla Špírka. K návrhu nebyly 
vzneseny žádné protinávrhy. Zastupitelé obce schválili navržené ověřovatele hlasováním. 
 
Pro: 5   Proti: 0  Zdrželi se: 2 (Karel Špírek, Petra Šefčíková) 
 
F. Damek po úvodní části přednesl navržený program, kdy přítomné zastupitele seznámil 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. Schválení Jednacího řádu zastupitelstva obce 
 3. Návrh rozpočtu na rok 2023 
 4. Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2023 - 2025 
 5. Záměr prodeje části pozemku p.č. 145/16  
 6. SOSB Čez 
 7. Smlouva o věcném břemenu kanalizace 
 8. Projednání žádosti o změnu územního plánu 
 9. Vstup do spolku Koridor D8 
 10. Stavební 
 11. Činnost obecního úřadu 
 12. Závěr 
 
Vzhledem k tomu, že žádný ze zastupitelů nepožádal o zařazení mimořádného bodu, dal předsedající 
F. Damek (starosta obce) hlasovat o navrženém programu. 
 
Návrh usnesení 1/1B/22 
Zastupitelstvo obce Větrušice schvaluje program zasedání zastupitelstva tak, jak byl vyvěšen na 
úřední desce OÚ. 
 
Pro: 7   Proti: 0  Zdrželi se: 0 
 
Usnesení 1/1B/22 bylo přijato. 
 
 
 1. KONTROLA USNESENÍ MINULÉHO/MINULÝCH ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 
 
Usnesení 9/5/22 
Odkup povrchu komunikace 211/1 – ZD Klecany. Odkup a podpis smlouvy dosud neproběhl. Bude 
řešeno dle domluvy s ZD Klecany na zasedání zastupitelstva v prosinci. 
 
Usnesení 10/5/22 
Zpracování změn v pasportu komunikací a jeho aktualizace proběhla.   
 
Usnesení 10/7/22 
Návrh darovací smlouvy na veřejné osvětlení v lokalitě ing. Grošové byl odsouhlasen ze strany obce 
a nyní se čeká na odsouhlasení ze strany investorky. Po měsíci bylo urgováno, odpovědí bylo, že 
neměla čas ze soukromých důvodu a je na dovolené, bude se tomu věnovat v měsíci říjnu. Obec 
dosud neobdržela vyjádření Ing. Grošové k návrhu darovací smlouvy, bude opětovně zaurgováno. 
 
Usnesení 2/8/22 
Rozpočtové opatření č. 7/2022 bylo zveřejněno v souladu se zákonem. 
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Usnesení 3/8/22 
Kupní smlouva na část pozemku parc. č. 207/1 o výměře 62 m2 dle geometrického plánu č. GP-437-
99/2021 byla podepsána a žadatelem byl podán návrh na vklad do katastru nemovitostí. 
 
Usnesení 4/8/22 
Kupní smlouva na část pozemku parc. č. 145/16 o výměře 40 m2 dle geometrického plánu č. GP-403-
79/2021 nebyla podepsána. Ve vyvěšeném záměru prodeje byla uvedena výměra 40 m2, dle GP je 
správná výměra pozemku 41 m2. Z tohoto důvodu bude dále řešeno v bodu č. 5 dnešního zasedání 
zastupitelstva. 
 
 
 2. SCHVÁLENÍ JEDNACÍHO ŘÁDU ZASTUPITELSTVA OBCE 
 
F. Damek uvedl, že vzhledem k povolebním změnám bylo nutné upravit jednací řád zastupitelstva 
obce Větrušice. 
Jednací řád obdrželi zastupitelé v předstihu a nebyly k němu vzneseny žádné námitky a připomínky. 
 
Návrh usnesení 2/1B/22 
Zastupitelstvo obce Větrušice schvaluje Jednací řád zastupitelstva obce, tak jak byl předložen. 
 
Pro: 6   Proti: 0  Zdrželi se: 1  
 
Usnesení 2/1B/22 bylo přijato. 
 
 
 3. NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2023 
 
F. Damek sdělil, že na rozpočtu pracoval společně s J. Růžičkovou a M. Bucharem a je sestaven jako 
vyrovnaný. 
Návrh rozpočtu na rok 2023 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 
F. Damek rozpočet schválit. 
 
Následně P. Šefčíková vznesla připomínku, že je třeba doplnit do rozpočtu fond oprav do ČOV, což 
obci ukládá dotační program. Dále se P. Havlík zeptal na částku v paragrafu 3745, ta mu byla 
upřesněna. Dále P. Šefčíková sdělila, že se domnívá, že by bylo třeba pořídit ještě jeden traktůrek na 
sekání. F. Damek jí odpověděl, že v tuto chvíli má obec dva traktůrky, jeden je v servisu a mělo by to 
tedy stačit. P. Šefčíková se dotázala na rozdělení dotací spolkům, kde je oproti loňskému roku  
navýšení o 2 000 Kč, celkem na 12 000 Kč. F. Damek sdělil, že se jedná o procentuální navýšení. 
Dalším dotazem P. Šefčíkové byla částka navrhovaná jako dotaci pro Sokol, ta je v návrhu rozpočtu 
navržena na  50 000, Kč. M. Buchar upřesnil, že po vyvěšení návrhu rozpočtu na obec byla podána 
za Sokol žádost na 45 000 Kč, což bude řešeno na zastupitelstvu v prosinci. P. Šefčíková upozornila, 
že dotace sokolu, je třeba vyúčtovat. Dále vznesla dotaz, proč je v návrhu rozpočtu právě částka 
50 000 Kč. F. Damek sdělil, že návrh rozpočtu byl řádně vyvěšen a teprve následně přišla žádost od 
Sokola na 45 000 Kč, což je o 5000 Kč více než byla letošní dotace pro Sokol. K. Špírek uvedl, že výši 
dotace Sokolu bude ještě i zastupitelstvo schvalovat samostatně v prosinci.  
Po ukončení diskuze k rozpočtu J. Růžičková vznesla dotaz, zda po doplnění fondu oprav ČOV je 
rozpočet pro zastupitele schválitelný na prosincovém zastupitelstvu, aby nenastalo rozpočtové 
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provizorium, což je pro obec značně komplikovaný stav hlavně ze strany plateb nákladů. Nikdo ze 
zastupitelů nevyjádřil námitku nebo další dotaz k vysvětlení. Rozpočet bude tedy doplněn o fond 
oprav na ČOV a bude vyvěšen znovu. 
 
 
 4. NÁVRH STŘEDNĚDOBÉHO VÝHLEDU ROZPOČTU NA ROKY 2023 - 2025 
 
V návaznosti na výše uvedený bod s rozpočtem F. Damek uvedl, že bude nutno přepracovat na 
základě změn v rozpočtu i návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2023 – 2025. Bude tedy 
zapracováno a vyvěšeno znovu na úřední desce 15 dní před tímto zasedáním zastupitelstva. Dále 
konstatoval, že k původnímu návrhu, který byl již vyvěšen nebyly vzneseny žádné připomínky. 
J. Růžičková vznesla na všechny zastupitele dotaz, zda po zapracování změny na fond oprav ČOV je 
návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2023 – 2025 schválitelný. P. Šefčíková vznesla dotaz, 
zda jsou ve výhledu nějaké investice do komunikací. F. Damek sdělil, že ano. 
 
 
 5. ZÁMĚR PRODEJE ČÁSTI POZEMKU P.Č. 145/16 
 
F. Damek uvedl, že zastupitelstvo schválilo dne 15.8.2022 usnesením 7/7/22 záměr prodat část 
pozemku parc. č. 145/16 o výměře 40 m2. Následně byl vyhotoven geometrický plán č. 403-79/2021, 
dle kterého je výměra 41 m2. Z toho důvodu je nutné revokovat usnesení 4/8/22 ze dne 12.9.2022, 
kterým byl schválen prodej a podepsání kupní smlouvy. 
Dne 27.10.2022 byl v souladu se zákonem na 15 dní vyvěšen opravený záměr prodeje části pozemku 
parc. č. 145/16 se správně uvedenou výměrou 41 m2. Jelikož v tuto chvíli již uplynula 15ti denní 
lhůta, je nezbytné znovu schválit prodej této části pozemku a pověřit starostu přípravou kupní 
smlouvy. 
 
Návrh usnesení 3/1B/22 
Zastupitelstvo obce Větrušice revokuje usnesení 4/8/22 v plném rozsahu. 
 
Pro: 7   Proti: 0  Zdrželi se: 0 
 
Usnesení 3/1B/22 bylo přijato. 
 
 
Návrh usnesení 4/1B/22 
Zastupitelstvo obce Větrušice schvaluje prodej části pozemku parc. č. 145/16 o výměře 41 m2 dle 
geometrického plánu č. 403-79/2021 žadateli o odkoupení, paní …………………., za minimální cenu 
stanovenou soudním znalcem v oboru oceňování pozemků ve výši 15 800 Kč (patnáct tisíc osm set 
korun českých), za podmínek úhrady znaleckého posudku ve výši 3000 Kč, nákladů spojených 
s podáním návrhu do katastru nemovitostí a pověřuje starostu obce uzavřením kupní smlouvy.  
 
Pro: 7   Proti: 0  Zdrželi se: 0 
 
Usnesení 4/1B/22 bylo přijato. 
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 6. SOSB NA VĚCNÉ BŘEMENO SLUŽEBNOSTI ČEZ DISTRIBUCE 
 
F. Damek sdělil, že se jedná o přípojku elektřiny k pozemku parc. č. ………. Jedná o stavební pozemek, 
vlastníka ……………………….. Věcné břemeno služebnosti bude sjednáno za úhradu dle platné 
metodiky pro oceňování VB, schválenou obcí Větrušice. Částka 2520 Kč bez DPH dle projektové 
dokumentace. 
Následně P. Šefčíková vznesla dotaz, proč se má překopávat komunikace nyní a nepočká na 
provedení akce ČEZ. F. Damek sdělil, že obdržel informaci od kontaktní osoby z ČEZu, že ČEZ nyní 
přehodnocuje provádění naplánovaných investičních akcí, v nejbližších dnech bude zasedat jejich 
investiční komise. Buď posunou akci ve Větrušicích na podzim příštího roku a nebo odloží na delší 
dobu. 
K. Špírek sdělil, že přípojka elektřiny nemůže čekat na to, jestli ČEZ bude svoji investiční akci provádět 
a zda vůbec. 
 
Návrh usnesení 5/1B/22 
Zastupitelstvo obce Větrušice schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na věcné břemeno 
služebnosti inženýrské sítě – zemní kabelové vedení NN pro připojení parc. č. …….. . Za úhradu ve 
výši 2520 Kč a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy. 
 
Pro: 7   Proti: 0  Zdrželi se: 0 
 
Usnesení 5/1B/22 bylo přijato. 
 
 
 7. NÁVRH SMLOUVY VĚCNÉ BŘEMENO SLUŽEBNOSTI (KANALIZACE) 
 
F. Damek sdělil, že obec obdržela návrh smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské 
sítě mezi obcí Větrušice a panem ……………………. a paní …………………….., na umístění kanalizační 
přípojky a revizní šachty kanalizace v pozemku parc. č. ………… ve vlastnictví obce. 
 
Návrh usnesení 6/1B/22 
Zastupitelstvo obce Větrušice schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti 
inženýrské sítě – kanalizační přípojka a revizní šachta kanalizace na pozemku parc. č. ……… za úplatu 
ve výši 1360 Kč a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy.  
 
Pro: 7   Proti: 0  Zdrželi se: 0 
 
Usnesení 6/1B/22 bylo přijato. 
 
 
 8. PROJEDNÁNÍ ŽÁDOSTI O ZMĚNU ÚZEMNÍHO PLÁNU 
 
F. Damek informoval zastupitele, že dne 19.9.2022 obdržel obecní úřad žádost o změnu územního 
plánu od paní ………….. . 
Paní …………….. je spoluvlastníkem pozemku parc. č. ……… . Žádá o změnu zařazení tohoto pozemku, 
tak aby byl určen k zástavbě, s tím, že náklady spojené se změnou ÚP by uhradila.  
Vzhledem k platnému územní plánu F. Damek nedoporučuje tuto žádost schvalovat a vyjmenoval 
důvody. Pozemek není veden ani v územní rezervě, v níž nelze stavět dokud nebudou zastavěna 
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všechna dosud nezastavěná území a pozemky v obci. Za další není žádoucí další rozšiřování obce a 
tím pádem zvyšování nároku na infrastrukturu – např. příjezdová komunikace, kapacita ČOV apod. 
Rovněž je třeba chránit zemědělskou půdu, která v okolí Prahy nebezpečně ubývá, a to zvláště za 
situace, že v této části Větrušic se nachází půda bonity 1.  
Zastupitelé vyjádřili souhlas s názorem, že není žádný důvod žádost schvalovat. 
 
Návrh usnesení 7/1B/22 
Zastupitelstvo obce Větrušice schvaluje pořízení změny č. 3 územního plánu obce Větrušice. 
 
Pro: 0   Proti: 7  Zdrželi se: 0 
 
Usnesení 7/1B/22 nebylo přijato 
 
 
 9. VSTUP DO SPOLKU KORIDOR D8 
 
F. Damek uvedl, že obec dosud byla členem SOS Koridor D8 (malé sdružení měst a obcí), který 
pravděpodobně přestane fungovat k 31.12.2022, respektive bude změněna jeho forma na zapsaný 
spolek Koridor D8. 
Vznik spolku je dán dle sdělení představitelů Koridoru D8 především snahou o získání dalších 
finančních zdrojů nejen z příspěvků obcí. Např. z dotačních programů. Obcím byly začátkem června 
2022 rozeslány stanovy s tím, že každá obec má možnost se vyjádřit, zda bude součástí spolku či 
nikoliv – což je nutné projednat a schválit na zastupitelstvu. 
Dosud sdružení fungovalo na základě Memoranda z roku 25.4.2018 a obec hradila členské příspěvky. 
Při vstupu do nového spolku stávající obce do data 31.12.2023 neplatí vstupní poplatek. 
Hlavními cíli spolku budou péče o území kolem D8, účast ve správních řízeních, ochrana přírody a 
krajiny, náprava negativních vlivů, biodiverzita. 
Členství může být řádné, přidružené nebo čestné. Řádný člen – má právo účastnit se zasedání, 
hlasovat a volit orgány spolku. Každá samospráva má 1 hlas. Předkládat návrhy, být informován o 
hospodaření spolku. Přidružený člen může předkládat návrhy a připomínky a být informován o 
zásadní činnosti spolku.  
Povinnosti řádných členů – platit příspěvky, plnit usnesení ze schůze, přispívat k úhradě nákladů 
spolků vzniklých během roku. Přidružený člen má povinnost platit příspěvky a dodržovat stanovy. 
 
Stávající výše příspěvku je 15 kč za trvale hlášeného obyvatele na rok. Výše příspěvku na další rok 
pro řádné a přidružené členy, bude předmětem schůze výboru spolku Koridoru D8. 
 
Se vstupem například nesouhlasí ani obec Postřižín, která tehdy byla jedním ze zakládajících členů. 
Obec Máslovice bude jen přidruženým členem. F. Damek navrhuje stát se pouze přidruženým 
členem.  
Následně P. Šefčíková sdělila, že tento spolek je pro nás v podstatě jediná možnost na nějaké 
jednání, pro nás je velmi důležitá silnice č. 608. Dále je v plánu vybudování tramvajové tratě Praha 
Zdiby, týkají se nás haly a kruhový objezd. Doporučuje, aby obec byla řádným členem. Což podpořili 
i ostatní zastupitelé. 
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Návrh usnesení 8/1B/22 
Zastupitelstvo obce Větrušice schvaluje vstup a řádné členství obce Větrušice ve Spolku Koridor D8. 
 
Pro: 7   Proti: 0  Zdrželi se: 0 
 
Usnesení 8/1B/22 bylo přijato 
 
 
 10. STAVEBNÍ 
 
F. Damek uvedl, že obec obdržela žádost o vyjádření k projektové dokumentaci na realizaci přípojky 
zemního kabelového vedení NN pro připojení parc. č. …….. Na tomto pozemku bude probíhat 
výstavba rodinného domu.  
Dle projektu přechod komunikace na pozemku parc. č. ………. bude řešen překopem, rovněž bude 
vyměněna pojistková skříň na sloupu osvětlení. F. Damek navrhuje projekt schválit s těmito 
podmínkami: 

a) Obec jako vlastník pozemku parc. č. 182/57 a 205/2 na uvedenou stavbu inženýrských sítí 
bude uplatňovat schválenou metodiku obce pro zřizování věcných břemen služebností tj. 
úplatné zřízení za částku 500 Kč za bm uložení sítí v obecních pozemcích. 

b) Termín realizace bude oznámen písemně Obecnímu úřadu min. 10 dnů před započetím 
výkopových prací. 

c) Po realizaci bude obci předáno zaměření skutečného provedení v písemné i elektronické 
podobě. 

d) Smlouva o zřízení věcného břemene služebnosti bude podepsána do 30 dnů po realizaci 
stavebního záměru. 

e) Překop komunikace bude uveden do původního stavu včetně terénních úprav přilehlé 
zeleně. Finální výměna živičné vrstvy bude realizována v celé šíři vozovky (tj. max 2 příčné 
spáry). 

 
Následně P. Šefčíková vznesla dotaz, zda zvláštní užívání komunikace bude řešit ČEZ. M. Buchar 
vznesl dotaz, zda součástí zvláštního užívání bude i podmínka označení komunikace. F. Damek 
uvedl, že ano, ČEZ bude řešit zvláštní užívání a označení komunikace je právě v režimu zvláštního 
užívání. Dále P. Šefčíková doporučila dát časové omezení na trvání celé akce, max. 5 dní. K.  Špírek 
uvedl, že záleží, kdy se bude realizovat, může se čekat na asfaltování. F. Damek uvedl, že akce se 
bude provádět s největší pravděpodobností na jaře a tudíž by se vše mělo stihnout do 5 dní. P. 
Šefčíková poznamenal, že je také nutno zkoordinovat termín s ohledem na vyvážení popelnic. 
 
Návrh usnesení 9/1B/22 
Zastupitelstvo obce Větrušice schvaluje projekt přípojky NN vedení pro připojení parc. č. ………. za 
těchto podmínek: 

a) Obec jako vlastník pozemku parc. č. 182/57 a 205/2 na uvedenou stavbu inženýrských sítí 
bude uplatňovat schválenou metodiku obce pro zřizování věcných břemen služebností tj. 
úplatné zřízení za částku 500 Kč za bm uložení sítí v obecních pozemcích. 

b) Termín realizace bude oznámen písemně Obecnímu úřadu min. 10 dnů před započetím 
výkopových prací. Samotný termín realizace odsouhlasit s obcí z důvodu vyvážení popelnic. 

c) Po realizaci bude obci předáno zaměření skutečného provedení v písemné i elektronické 
podobě. 
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d) Smlouva o zřízení věcného břemene služebnosti bude podepsána do 30 dnů po realizaci 
stavebního záměru. 

e) Překop komunikace bude uveden do původního stavu včetně terénních úprav přilehlé 
zeleně. Finální výměna živičné vrstvy bude realizována v celé šíři vozovky (tj. max 2 příčné 
spáry). 

f) Celková doba realizace včetně uvedení do původního stavu bude maximálně do 5 dní. 
 
 
Pro: 7   Proti: 0  Zdrželi se: 0 
 
Usnesení 9/1B/22 bylo přijato 
 

 

F. Damek přednesl obdrženou žádost od pana …………………… . Ten žádá o prodloužení výpovědní 
lhůty z pronajaté části pozemku parc. č. 182/7 o šest měsíců. Pozemek v současné době vyklízí, 
nemá však dosud přemístěné všechny rostliny, z těchto důvodu nestihne pozemek předat 
v původním stavu. 
F. Damek nemá s prodloužením výpovědní lhůty o nějakou další dobu problém, pozemek už je z části 
vyklizený, možná by se doba mohla ale zkrátit. 
A. Trochtová uvedla, že již jednou byl termín pro vyklizení prodloužen a  nevidí nyní důvod pro další 
prodloužení. P. Šefčíková uvedla, že se jedná o pozemek, který může obec zasíťovat a je veden jako 
stavební. Dále skutečnost, že na vyklizení měl pan ………………  9 měsíců. Prodloužila by tedy 
maximálně o měsíc. M. Buchar sdělil, že aktuálně se pozemek nenachází v původním stavu, ale je 
vidět, že vyklízecí práce pokračují. F. Damek navrhl na základě debaty zastupitelů prodloužení do 
konce února s podmínkou, že jde o poslední prodloužení. 
 
Návrh usnesení 10/1B/22 
Zastupitelstvo obce Větrušice schvaluje prodloužení výpovědní lhůty z pronájmu části pozemku 
parc. č. 182/7 o dva měsíce do 28.2.2023. Obci bude za rok 2023 uhrazena poměrná z nájemného, 
dle nájemní smlouvy. 
 
Pro: 5   Proti: 0  Zdrželi se: 2  
 
Usnesení 10/1B/22 bylo přijato. 
 
 
 11. ČINNOST OBECNÍHO ÚŘADU 
 

a) F. Damek předložil následující návrh rozpočtového opatření č. 9/2022 
 
PŘÍJMY 
Par. 0  + 2 600 000 Kč   RUD 
Par. 3612 + 5 000 Kč   příjem z pronájmu nebo pachtu 
Par. 3939 + 119 000 Kč   příjem z prodeje části pozemků 
Par. 3723 + 98 500 Kč   odpady 
Par. 4339 + 22 000 Kč   dětská skupina příspěvky od státu 
Par. 6171 + 6 000 Kč   činnost místní správy  
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VÝDAJE 
Par. 2321 + 30 000 Kč   ČOV – nákup chemie 
Par. 3722  + 82 500 Kč   Odpady komunální 
Par. 3723 + 147 000 Kč   Odpady ostatní 
Par. 3745 + 120 000 Kč   zeleň  
Par. 4339 + 16 000 Kč   dětská skupina oprava střechy 
Par. 6171 + 100 000 Kč   činnost místní správy 
 
 

Návrh usnesení 11/1B/22 
Zastupitelstvo obce Větrušice schvaluje rozpočtové opatření č. 9/2022, tak jak bylo předloženo. 
 
Pro: 7   Proti: 0  Zdrželi se: 0 
 
Usnesení 11/1B/22 bylo přijato. 

 
 

b) F. Damek informoval o první schůzce DSO Dolní Povltaví. Stěžejními body zasedání byly 
finanční náročnosti projektu – Krajinná opatření v jednotlivých letech a dopad do obecních 
rozpočtů + Projekt sdíleného sociálního pracovníka pro obce Svazku. 
Co se týče krajinných opatření – jde o projekt návrh obnovy cest v krajině (cyklo, pěší = 
propojení obcí), návrh systému krajinné zeleně, návrh úpravy vodního režimu v krajině a 
podklad pro komplexní pozemkové úpravy.  
Projekt by byl započat koncem roku 2022 a trval by do konce roku 2024 – v tomto případě 
jde jen o studii, né konkrétní realizaci.  
Cena celkem je 1 397 550 Kč s DPH. Při zapojení všech 10 obcí svazku by roční výdaj 
představoval 46 585 Kč s DPH, celkově za tři roky 139 755 Kč. Jde o poměrně vysoký náklad, 
obce jako Vodochody či Máslovice by v současné podobě do projektu prostředky 
neinvestovali, pokud by se podařilo sehnat finanční prostředky na zpracování studie z EU, už 
by o zapojení se přemýšleli. F. Damek s tímto postojem rovněž souhlasí, nepovažuje 
krajinnou studii za nezbytně nutnou pro obec Větrušice v současné chvíli. Zároveň, pokud by 
se podařilo pro Svazek zajistit financování studie, nemá problém se zapojením se do 
projektu. F. Damek poprosil o vyjádření zastupitele: 
P. Šefčíková sdělila, že tato možnost se již řešila cca rok nazpět. Pořád se o tom jen mluvilo, 
nyní má probíhat v příštím roce projekt. Na základě požadavků vyplývajících mimojiné 
z tohoto projektu mohou probíhat směny a převody pozemků mezi obcemi a Státním 
pozemkovým úřadem. Jde o tzv. komplexní pozemkové úpravy, což je dobré např. z hlediska 
prostupnosti krajiny (pro pěší, cyklo apod.) 

 M. Buchar se vyjádřil, že by v tuto chvíli nebyl pro, důvodem jsou finance za studii. 
F. Damek sdělil, že pokud by zde byla možnost financování studie z EU, tak ano, pokud by 
nebylo možné spolufinancovat z EU, tak v tuto chvíli ne. 
P. Šefčíková uvedla, že je také možné domluvit si i studii jen v našem malém okolí, není třeba 
zpracovávat studii na celé území DSO Dolní Povltaví. 
Druhým projektem DSO je Sdílený sociální pracovník pro obce Svazku. Zde je poskytována 
dotace ve výši 90 %, s tím, že jde o projekt na tři roky. Roční vklad svazku na projekt by byl 
187 320 Kč. Při zapojení všech obcí (a všechny obce mají zájem o zapojení) by byl roční náklad 
pro obec ve výši 18 732 Kč. V tomto projektu F. Damek jednoznačně smysl vidí a požádal o 
vyjádření ostatní zastupitele: 
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P. Šefčíková sdělila, že možnost sdíleného sociálního pracovníka s městem Klecany bylo 
konzultováno již před nějakou dobou.  
A. Trochtová uvedla, že sociální záležitosti jsou v dnešní době potřeba. 
K. Špírek řekl, že v případě zajištění sociálního pracovníka, by prověřil možnost zrušení 
sociálního výboru. 
 

c) F. Damek informace o pádu skalního masivu byla neprodleně sdělena vlastníkům pozemků, 
což jsou správci AOPK a Lesy ČR. Obě zmíněné instituce místo zabezpečili cedulemi a 
ohraničili dalšími páskami. AOPK nechá provést geologické šetření a vytvoří případný 
posudek, který už nám všem řekne více.  
 

d) F. Damek sdělil, že obdržel od ZD Klecany připravenou kupní smlouvu na odkup povrchu, 
který již zastupitelstvo schvalovalo. ZD požaduje věcné břemeno užívání komunikace, 
vzhledem k tomu, že jde o jedinou přístupovou komunikaci k jejich zemědělským 
pozemkům. Návrh smlouvy bude nutné schválit zastupitelstvem.  

 
e) F. Damek informoval, že obec již obdržela kolaudační souhlas s ČOV Větrušice, po závěrečné 

kontrolní prohlídce, jež se konala 1.11.2022. ČOV Větrušice tímto byla uvedena do trvalého 
provozu.  

 
f) P. Šefčíková sdělila, že v návaznosti na jednání sociálního výboru nabízí, že by 1 den v měsíci 

v úředních hodinách přišla na OÚ a byla k dispozici občanům poradit, pomoci s vyřízením 
sociálních dávek, případně dalších záležitostmi dle potřeby občanů. 

 
g) K. Špírek uvedl, že v návaznosti na konec platnosti dotace z kraje na osvětlení, musí obec 

nějakým způsobem řešit prodloužení dotace s ohledem na nejasný termín provedení. F. 
Damek uvedl, že byla podána žádost na prodloužení dotace s krajem, a obec musí počkat na 
vyjádření  ČEZ, zda bude akci v obci skutečně realizovat. V návaznosti na termín realizace od 
ČEZ se bude následně řešit slučitelnost s dotací MPO. Dále K. Špírek uvedl, že měla být 
předložena náplň činnosti sociálního výboru a konstatoval, že kontrolní výbor letos proběhl 
jenom jednou ač dle jednacího řádu kontrolního výboru se má provádět 4x ročně. P. Havlík 
uvedl, že kontrolní výbor bude svoji činnost spojovat s termínem zastupitelstva. Zatím 
neproběhl, vzhledem k tomu, že jediné zastupitelstvo, které dosud proběhlo, bylo 
zastupitelstvo ustavující. K sociálnímu výboru uvedl, že to nebylo na programu jednání, ale 
pošle to dodatečně. Kontrolní výbor se schází dle potřeby, není si jist, zda se má scházet 4x 
ročně. A. Trochtová uvedla, že loni byla kontrola provedena 3x, letošní zápisy budou 
doloženy.    

 
 
 12. ZÁVĚR 
 
Starosta obce poděkoval přítomným zastupitelům za účast a svolal další zasedání na 12.12.2022 od 
18:00 hodin do budovy Obecního úřadu. 
 
Zasedání bylo ukončeno v 19:30 
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Zapsal:   Ing. Jana Růžičková v. r. 
 
 
 
 
 
 
Ověřovatelé:  Petra Šefčíková v. r.    Karel Špírek v. r. 
 
 
 
 
 
 
 
Starosta obce:  Filip Damek v. r.  
 
 
 
 
 
 
Vyvěšen dne: 25.11.2022      Sejmuto dne:  2022 


