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Zápis ze zasedání zastupitelstva 
 

Poř. číslo 2B/22 
 
 

Datum:     12.12.2022 
Místo:     Obecní úřad, Vltavská 14, Větrušice 
Přítomni:    5 členů zastupitelstva: Filip Damek – starosta obce, Ing. Jana 

Růžičková, Petra Šefčíková, Karel Špírek, Adéla Trochtová 
 
Omluveni:    Ing. Michael Buchar (nemoc), Ing. Petr Havlík (pracovní 

povinnosti) 
Neomluven:    0 
Počet přítomných občanů:  1  
Hosté:     0 
 
Zasedání zastupitelstva řídil: Filip Damek (starosta obce) 
Zastupitelé pověřili zápisem: Janu Růžičkovou 
 
Zasedání zahájeno v   18:10 
Zasedání ukončeno v   19:42 
 
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: 4   Proti: 0  Zdrželi se: 1 (J. Růžičková) 
 
Předsedající F. Damek navrhl ověřovatele zápisu Adélu Trochtovou a Karla Špírka. K návrhu nebyly 
vzneseny žádné protinávrhy. Zastupitelé obce schválili navržené ověřovatele hlasováním. 
 
Pro: 4   Proti: 0  Zdrželi se: 1 (A. Trochtová) 
 
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. Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2023 - 2025 
 3. Návrh rozpočtu na rok 2023 
 4. OZV č. 1/2022 – místní poplatek za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci 
 5. Cena stočného na rok 2023 
 6. SOSB věcné břemeno služebnosti ZD Klecany 
 7. Dotace spolkům na rok 2023 
 8. Stavební 
 9. Projednání zápisů Sociálního výboru 
 10. Projednání zápisů Kontrolního výboru 
 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 1/2B/22 
Zastupitelstvo obce Větrušice schvaluje program zasedání zastupitelstva tak, jak byl vyvěšen na 
úřední desce OÚ. 
 
Pro: 5   Proti: 0  Zdrželi se: 0 
 
Usnesení 1/2B/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 – v bodu č. 6. 
 
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, bylo opětovně zaurgováno 
prostřednictvím paní Ing. …………… . 
 
Usnesení 2/1B/22 
Jednací řád byl schválen tak, jak byl předložen. 
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Usnesení 3/1B/22 
Usnesení 4/8/22 bylo revokováno. 
 
Usnesení 4/1B/22 
Kupní smlouva na část pozemku parc. č. 145/16 o výměře 41 m2 dle geometrického plánu č. GP-403-
79/2021 byla podepsána a žadatelem byl podán návrh na vklad do katastru nemovitostí. 
 
Usnesení 5/1B/22 
SOSB na věcné břemeno služebnosti inženýrské sítě – zemní kabelové vedení NN pro připojení parc. 
č. 149/1 byla podepsána. 
 
Usnesení 6/1B/22 
Smlouva o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě – kanalizační přípojka a revizní 
šachta na pozemku parc. č. 11/1 za úplatu ve výši 1360 Kč, byla podepsána. 
 
Usnesení 7/1B/22 
Žadatelka o změnu územního plánu č. 3 byla informována o rozhodnutí zastupitelstva obce. 
 
Usnesení 8/1B/22 
Obec se stala řádným členem spolku Koridor D8, členský příspěvek na rok 2023 zůstává stejný jako 
letos, tedy 15 Kč / obyvatele na rok. 
 
Usnesení 9/1B/22 
Vyjádření k projektové dokumentaci přípojky NN vedení pro připojení parc. č. 149/1 bylo předáno 
žadateli. 
 
Usnesení 10/1B/22 
Žadatel byl informován o posledním prodloužení výpovědní lhůty do 28. 2. 2023 z pronájmu části 
pozemku parc. č. 182/7. 
 
Usnesení 11/1B/22 
Rozpočtové opatření č. 9 bylo zveřejněno na webu a úřední desce. 
 
 
 2. NÁVRH STŘEDNĚDOBÉHO VÝHLEDU ROZPOČTU NA ROKY 2023 - 2025 
 
F. Damek uvedl, že byl sestaven upravený návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2023 – 
2025 na základě připomínek z minulého zasedání zastupitelstva. Návrh střednědobého výhledu na 
roky 2023 – 2025 byl vyvěšen na úřední desce 15 dní před tímto zasedáním zastupitelstva. Vzhledem 
k tomu, že nebyly vzneseny žádné připomínky k návrhu střednědobého výhledu na roky 2023 – 
2025, navrhuje F. Damek tento střednědobý výhled schválit. 
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Návrh usnesení 2/2B/22 
Zastupitelstvo obce Větrušice schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2023 – 2025. 
 
Pro: 5   Proti: 0  Zdrželi se: 0 
 
Usnesení 2/2B/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. 
Do rozpočtu byly zaneseny připomínky z minulého zasedání – tedy doplnění fondu oprav ČOV. 
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 2023, navrhuje 
F. Damek rozpočet schválit. 
 
Návrh usnesení 3/2B/22 
Zastupitelstvo obce Větrušice schvaluje rozpočet obce na rok 2023. 
 
Pro: 5   Proti: 0  Zdrželi se: 0 
 
Usnesení 3/2B/22 bylo přijato. 
 
 
 
 4. OZV Č. 1/2022 – MÍSTNÍ POPLATEK ZA ODKLÁDÁNÍ KOMUNÁLNÍHO ODPADU 
Z NEMOVITÉ VĚCI  
 
F. Damek zmínil, že byla provedena bilance nákladů a příjmu za odpady pro rok 2022 a rovněž byl 
zpracován výpočet na rok 2023. Výpočet na rok 2023 zahrnuje i zdražení svozové společnosti. 
Nadále však zůstává zachován poměr, že 70% částky známky na popelnice si platí občané a 30% 
částky známky na popelnici doplácí obec na základě platného usnesení z roku 2015. Při zdražení o 
10% od společnosti FCC, je nezbytné opět zdražit známky za popelnice. V roce 2022 byla sazba 0,55 
Kč / litr nádoby. Aby zůstal zachován poměr 70/30, je třeba zvednout sazbu pro rok 2023 na 0,65 Kč 
/ litr nádoby.  
Z toho důvodu předkládá návrh změnové vyhlášky. Návrh změnové vyhlášky byl zastupitelům 
odeslán do mailu. 
 
V případě schválení by ceny známek pro rok 2023 byly následující: 
80 l 1x7 dní = 2704 Kč (zdražení o 416 Kč) 
80 l 1x14 dní = 1352 Kč (zdražení o 208 Kč) 
80 l sezónní = 2184 Kč (zdražení o 336 Kč) 
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120 l 1x7 dní = 4056 Kč (zdražení o 624 Kč) 
120 l 1x14 dní = 2028 Kč (zdražení o 312 Kč) 
120 l sezónní = 3276 Kč (zdražení o 504 Kč) 
 
240 l 1x7 dní = 8 112 Kč (zdražení o 1248 Kč) 
770 l 1x7 dní = 26 026 Kč (zdražení o 4004 Kč) 
1100 l 1x7 dní = 37 180 Kč (zdražení o 5 720 Kč) 
 
Návrh usnesení 4/2B/22 
Zastupitelstvo obce Větrušice schvaluje na základě § 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních 
poplatcích Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2022 o místním poplatku za odkládání komunálního 
odpadu z nemovité věci s účinností dnem 1. 1. 2023. 
 
Pro: 5   Proti: 0  Zdrželi se: 0 
 
Usnesení 4/2B/22 bylo přijato. 
 
 
 
 5. CENA STOČNÉHO NA ROK 2023 
 
F. Damek sdělil, že byla provedena kalkulace stočného na rok 2023, je povinností provozovatele 
vycházet z celkových nákladů na provoz a údržbu a taktéž plnit podmínky dotačních fondů a fondu 
udržitelnosti projektu. Odhadovaný náklad při nátoku 19 500 m3 je 1 518 600 Kč / rok. Cena se 
kalkuluje bez DPH, jelikož obec je plátcem DPH, je ke kalkulované částce nutné připočítat DPH ve 
výši 10 %.  
Při výše uvedených nákladech vychází cena stočného na 53,77 Kč bez DPH. Částka 59,15 Kč včetně 
DPH.  
 
Dle kalkulace by mělo dojít ke zdražení o zhruba 2 Kč. F. Damek navrhuje vzhledem k tomu, že ještě 
nebyl vyfakturován celý rok 2022 a neznáme skutečnou bilanci mezi náklady a příjmy, navrhuje pro 
rok 2023 cenu stočného neměnit. Příští rok už budou k dispozici konkrétní údaje za celý jeden 
uzavřený kalendářní rok, což výpočet stočného zpřesní. 
P. Šefčíková sdělila, že by bylo dobré srovnat skutečný stav vodoměrů s tím, co skutečně proteče 
ČOV a to ve spolupráci s vodárnami. 
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Návrh usnesení 5/2B/22 
Zastupitelstvo obce Větrušice 

a) bere na vědomí kalkulaci stočného na rok 2023. 
b) schvaluje stočné pro rok 2023 ve výši 52,10 Kč / m3 bez DPH. 

 

Pro: 5   Proti: 0  Zdrželi se: 0 
 
Usnesení 5/2B/22 bylo přijato. 
 
 
 6. SOSB VĚCNÉ BŘEMENO SLUŽEBNOSTI – ZD KLECANY 
 
F. Damek sdělil, že před podepsáním kupní smlouvy na odkup asfaltového povrchu od ZD Klecany si 
představenstvo ZD Klecany odkup podmínilo zřízením věcného břemene k pozemku, vzhledem 
k tomu, že jde o jedinou přístupovou komunikaci k jejich pozemkům. Vzhledem ke skutečnosti, že 
pozemek je ve vlastnictví státu může být věcné břemeno uzavřeno až ve chvíli, kdy pozemek bude 
převeden na obec. Proto byl připraven návrh smlouvy o smlouvě budoucí věcné břemeno 
služebnosti. Zastupitelé návrh smlouvy dostali v předstihu. Návrh samotné kupní smlouvy, vzhledem 
k tomu, že byla zastupitelstvem dosud odsouhlasena jen kupní cena, bude projednán na lednovém 
zastupitelstvu. 
 
Návrh usnesení 6/2B/22 
Zastupitelstvo obce Větrušice schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí věcné břemeno služebnosti a 
pověřuje starostu obce podpisem smlouvy o smlouvě budoucí. 
 
Pro: 5   Proti: 0  Zdrželi se: 0 
 
Usnesení 6/2B/22 bylo přijato. 
 
 
 7. DOTACE SPOLKŮM 
 
F. Damek sdělil, že Obecní úřad obdržel 4 žádosti o dary (dotace na rok 2023) od místních spolků. 
Tedy od TJ Sokol Větrušice, Mysliveckého spolku Zdiby-Klecany, Český svaz Včelařů a Knihovny 
Mladá Boleslav. Doporučil všechny čtyři žádosti schválit. A navrhuje s ohledem na schválený 
rozpočet pro rok 2023 poskytnout dotace v maximální výši takto: 
 
TJ Sokol Větrušice  45 000 Kč 
MS Zdiby-Klecany  8 000 Kč  
Český svaz Včelařů  4 000 Kč 
Knihovna Mladá Boleslav 5 000 Kč 
 
M. Jaroš (předseda TJ Sokol) předložil vyúčtování dotace TJ Sokol Větrušice. P. Šefčíková vznesla 
dotaz na DPP (komu připadá odměna DPP – ta připadá správci fotbalového hřiště) a na to jak bude 



OBEC VĚTRUŠICE  
Vltavská 14, 250 67 Větrušice, tel.:220 940 507   

ID DS:4pebqfq, e-mail: obec@vetrusice.cz 

 

 

 

7 

 

vypadat rozvoj TJ Sokol pro obec, což byla jedna z dojednaných podmínek poskytnutí dotace. M. 
Jaroš odpověděl, že je v přípravě fotbal pro malé děti, v tuto chvíli shánějí trenéry a na jaře by byl 
spuštěn fotbal pro malé děti. 
Dále P. Šefčíková navrhla rozdělit náklady na pohonné hmoty na traktůrek a to hlavně na sekání 
trávy, protože pan ………. seká trávník pro Sokol i pro obec stejným traktůrkem. M. Jaroš sdělil, že to 
ze strany Sokolu také uvítá, aby se trávník sekal na hřišti jedním traktůrkem a tráva v obci druhým 
traktůrkem. P. Šefčíková dodala, že ji v nadcházejícím období bude zajímat předložení nejen 
nákladů, ale i příjmů a jejich vyúčtování. 
 
Návrh usnesení 7/2B/22 
Zastupitelstvo obce Větrušice schvaluje dotace spolkům z rozpočtu obce pro rok 2023: 

1) TJ Sokol Větrušice ve výši 45 000 Kč. 
2) MS Zdiby-Klecany ve výši 8 000 Kč. 
3) Svaz včelařů o.s., základní organizace Klecany ve výši 4 000 Kč. 
4) Knihovna Mladá Boleslav ve výši 5 000 Kč. 

a pověřuje starostu obce uzavřít se spolky veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace na rok 2023. 
 
Pro: 5   Proti: 0  Zdrželi se: 0 
 
Usnesení 7/2B/22 bylo přijato 
 
 
 8. STAVEBNÍ 
 
Nebyly předloženy žádné žádosti. 
 
 
 9. PROJEDNÁNÍ ZÁPISŮ SOCIÁLNÍHO VÝBORU 
 
P. Šefčíková informovala, že se sociální výbor se sešel na své první schůzce 14. 11., (zápis z této 
schůze byl během zasedání předán F. Damkovi), na této schůzce byl schválen jednací řád.  
V souvislosti s opětovným zvýšením cen svozové firmy FCC a v důsledku vysoké inflace a krizi 
v oblasti energií sociální výbor navrhuje zvýšení slevy na příspěvek pro občany s trvalým pobytem 
v obci Větrušice z 500 Kč na 700 Kč a rozšíření okruhu osob, které mají na tuto slevu nárok o matky 
samoživitelky s dětmi do 18 let věku a osoby s průkazem ZTP nebo ZTP/P. 

a) Příspěvek bude poskytnut na jakýkoliv typ nádoby a frekvenci svozu 
b) Na příspěvek bude mít nárok starobní nebo invalidní důchodce, který žije sám nebo ve 

společné domácnosti/nemovitosti s jiným starobním či invalidním důchodcem, mají 
společnou nádobu na svoz odpadu a ani jeden z nich nemá žádný jiný příjem (příjem 
z podnikání, pronájmu). U důchodců žijících v bytových domech, kteří mají společnou 
nádobu s ostatními obyvateli domu, bude příspěvek vyplacen na bytovou jednotku. Nárok 
na příspěvek vzniká splněním všech podmínek popsaných v bodě b) 

c) Nárok na příspěvek bude mít nárok matka samoživitelka alespoň s jedním dítětem do 18 let 
věku dítěte 
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d) Domácnost, ve které prokazatelně trvale žije alespoň jedna osoba s průkazem ZTP nebo 
TZP/P 

e) V nemovitosti, bytě či bytovém domě s osobami uvedenými v bodě b) a c) není trvale hlášení 
nebo nežije žádná další osoba výdělečně činná, pokud si neplatí vlastní nádobu na svoz 
komunálního odpadu. 

f) Příslušný poplatník podepíše čestné prohlášení o splnění všech podmínek dle bodu b), c), d) 
nároku pro uznání slevy. 
 

Návrh usnesení 8/2B/22 
Zastupitelstvo obce Větrušice revokuje usnesení č. 6/13/2015 v plném rozsahu. 
 
Pro: 4   Proti: 0  Zdrželi se: 1 (Špírek) 
 
Usnesení 8/2B/22 bylo přijato 
 
 
Návrh usnesení 9/2B/22 
Zastupitelstvo obce Větrušice schvaluje příspěvek obce ve výši 700 Kč na svoz komunálního odpadu 
na poplatníka, který splňuje podmínky uvedené výše v bodě programu č. 9 v bodech b) až e). 
 
Pro: 4   Proti: 0  Zdrželi se: 1 (Špírek) 
 
Usnesení 9/2B/22 bylo přijato 
 
 
Následně P. Šefčíková podala za oba dva výbory níže uvedené žádosti o: 

- možnost využívání služebního telefonu pro potřeby výboru společně s KV a tiskárny-kopírky 
- prostor v informačním bulletinu Větrušák, na oficiálních webových stránkách obce, 

facebooku obce a vývěsky obce pro prezentaci činnosti výboru a nabídku konkrétní pomoci 
občanům včetně kontaktu 

- možnost využívání prostor obecního úřadu nebo spolkové klubovny na schůzky s občany, 
případně jednání výboru. Konkrétní termín využití vždy po předchozí domluvě se starostou 
obce 

- za účelem posílení bezpečnosti obce žádá o vypsání opakovaného výběrového řízení na 
instalaci kamerového systému v obci 

- v rámci bezpečnosti pohybu v obci doporučuje v dolní části ulice Vltavská úpravu výšky 
smrků na obecním pozemku 

 
A. Trochtová a P. Šefčíková sdělily, že nebyly informovány o dopise pro řidiče v ulici Východní. Do 
budoucna v rámci lepší komunikace obce s občany žádají, aby byly informovány.  
K. Špírek sdělil, že v jednacím řádu sociálního výboru mu opět schází detailní popis činnosti tohoto 
výboru v sociální  i bezpečností oblasti. 
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 10. PROJEDNÁNÍ ZÁPISŮ KONTROLNÍHO VÝBORU 
 
14. 11. proběhla první schůzka kontrolního výboru, byl schválen jednací řád, zápis z tohoto jednání 
byl v průběhu jednání zastupitelstva předán starostovi obce. Výsledkem byly již výše uvedené 
žádosti spojené s činností sociálního výboru. 
 
 11. ČINNOST OBECNÍHO ÚŘADU 
 

a) F. Damek sdělil, že vzhledem k ukončení zkušebního provozu ČOV a vzhledem k uvedení do 
trvalého provozu je nutné uzavřít smlouvu o servisním zajištění trvalého provozu ČOV a 
kanalizace v obci Větrušice s BMTO Group, a.s. 
Obdržel návrh smlouvy od ……………… a navrhuje servisní smlouvu schválit. P. Šefčíková 
navrhla, že by bylo vhodné zajistit další nabídky servisních smluv, z důvodu porovnání, ač je 
BMTO Group, a.s. dodavatelem veškeré technologie na ČOV. 
Po diskusi zastupitelé odložili na další zasedání. 

b) F. Damek informoval, že odpady lze platit na obecním úřadě od 2. 1. 2023. Platit lze přes účet 
obce 8929201/0100 vedený u KB s tím, že variabilním symbolem je číslo popisné. Přes účet 
lze hradit až od 2. 1. 2023. Nadále platí sleva pro seniory a držitele ZTP-P, a to ve výši 700 Kč 
za kalendářní rok. 

c) F. Damek sdělil, že poplatek za psy zůstává ve stejné výši, tj. 200 Kč/pes/rok. Občané starší 
65 let budou platit pouze 100 Kč.  

d) F. Damek informoval o průběhu dílčího auditu, jež dopadl pro obec dobře. Termín konečného 
přezkoumání bude na jaře 2023. 

   
 
 
 12. ZÁVĚR 
 
Starosta obce poděkoval přítomným zastupitelům za účast a svolal další zasedání na 25. 1. 2023 od 
18:00 hodin do budovy Obecního úřadu. 
 
Zasedání bylo ukončeno v 19:42 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



OBEC VĚTRUŠICE  
Vltavská 14, 250 67 Větrušice, tel.:220 940 507   
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Zapsala:  Ing. Jana Růžičková v.r. 
 
 
 
 
 
 
Ověřovatelé:  Adéla Trochtová v.r.    Karel Špírek v.r. 
 
 
 
 
 
 
 
Starosta obce:  Filip Damek v.r. 
 
 
 
 
 
 
Vyvěšen dne:  2022      Sejmuto dne:  2022 


