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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 1/22 
 
 

Datum:     31.1.2022 
Místo:     Obecní úřad, Vltavská 14, Větrušice 
Přítomni:    5 členů zastupitelstva: Petra Šefčíková – starostka obce, Ing. 

Michael Buchar, Filip Damek, Karel Špírek, Adéla Trochtová 
 
Omluveni:    2 (Ing. Petr Havlík – rodinné důvody, Ing. Jana Růžičková – 

dovolená) 
Neomluven:    0 
Počet přítomných občanů:  0 
Hosté:     0 
 
Zasedání zastupitelstva řídila: Petra Šefčíková (starostka obce) 
Zastupitelé pověřili zápisem: Filip Damka 
 
Zasedání zahájeno v   18:30 
Zasedání ukončeno v   19:28 
 
Starostka obce P. Šefčíková podle prezenční listiny shledala, že zastupitelstvo je usnášeníschopné a 
zasedání zahájila přivítáním přítomných občanů. 
 
Následně navrhla za zapisovatele zasedání zastupitelů F. Damka. Zastupitelé schválili navrženého 
zapisovatele hlasováním. 
 
Pro: 4   Proti: 0  Zdrželi se: 1 (Damek) 
 
Předsedající P. Šefčíková navrhla ověřovatele zápisu K. Špírka a M. Buchara. K návrhu nebyly 
vzneseny žádné protinávrhy. Zastupitelé obce schválili navržené ověřovatele hlasováním. 
 
Pro: 5   Proti: 0  Zdrželi se: 0 
 
P. Šefčíková po úvodní části 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. Podání žádosti o dotaci z MPO na rekonstrukci veřejného osvětlení 
 3. Volba přísedícího k okresnímu soudu Praha-Východ 
 4. Stavební 
 5. Činnost obecního úřadu 
 6.  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 1/1/22 
Zastupitelstvo obce Větrušice schvaluje program zasedání zastupitelstva tak, jak byl vyvěšen na 
úřední desce OÚ. 
 
Pro: 5   Proti: 0  Zdrželi se: 0 
 
Usnesení 1/1/22 bylo přijato. 
 
 
 1. KONTROLA USNESENÍ MINULÉHO/MINULÝCH ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 
 
Usnesení 5/10/21 
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na realizaci projektu Kanalizace a ČOV, ev. č. projektu 
ISF/ŽIV/044712/2021 nebyla dosud podepsána starostkou obce, jelikož obec dosud návrh smlouvy 
neobdržela. 
 
Usnesení 8/10/21 
Smlouva o zřízení VB služebnosti inženýrské sítě s vlastníkem pozemku parc. č. …………. v rozsahu 
10,58 m délky již byla podepsána vlastníkem pozemku. Byl podán návrh na vklad do KN (společně s 
prvním smlouvou, která byla podepsána již dříve). 
 
Usnesení 9/10/21 
Smlouva o zajištění financování dopravní obslužnosti kraje byla podepsána starostkou obce. 
 
Usnesení 2/11/21 
Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na rok 2022 pro spolky - TJ Sokol Větrušice, MS Zdiby-
Klecany a Svaz včelařů organizace Klecany byly podepsány starostkou obce a dané částky byly 
odeslány na bankovní účty jednotlivých spolků. 
 
Usnesení 3/11/21 
Adresný záměr …………………. – odprodej části pozemku parc. č. 145/16 – 13 m2. Byl vyhotoven 
geometrický plán a dále bude předmětem jednání dnešního zastupitelstva v bodě č. 5 – činnost 
obecního úřadu. 
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Usnesení 4/11/21 
Schválené rozpočtové opatření č. 12 bylo zveřejněno na webových stránkách obce a na úřední 
desce. 
 
Usnesení 5/11/21 a 6/11/21 
Stanoviska zastupitelů k projektovým dokumentacím byly předány investorům (žadatelům). 
 
Usnesení 7/11/21 
Darovací smlouva s Knihovnou Mladá Boleslav pro rok 2022 byla podepsána starostkou obce a 
částka odeslána na bankovní účet knihovny. 
 
Usnesení 8/11/21 
Dárkové karty ve výši 1000 Kč (vánoční odměna) pro zaměstnance obce byly nakoupeny a předány 
zaměstnancům. 
 
Usnesení 9/11/21 
Výpověďi pachtovní a nájemní smlouvy byly odeslány nájemcům. 
 
Usnesení 10/11/21 
Převod hospodářského výsledku bude vždy účtován ke dni schválení účetní závěrky za dané období 
(rok) - sděleno účetní obce. 
 
Usnesení 11/11/21 
Žádost o příspěvek ze státního rozpočtu na provoz DS Větříček z MPSV byla podána. 
 
 
 2. PODÁNÍ ŽÁDOSTI O DOTACI Z MPO NA REKONSTRUKCI VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ 
 
P. Šefčíková sdělila, že MPO vypsalo dotaci z Národního programu obnovy, dotační titul efekt.  
Dotace je určena na rekonstrukce a inovace soustav veřejného osvětlení měst a obcí za účelem 
dosažení úspory elektrické energie. Obec má zajištěnu dotaci ze Středočeského kraje ve výši 675 
000,- Kč na výměnu stožárů a lamp ve stare části obce, ale není zajištěna pokládka kabelového 
vedení v zemi a rovněž projekt rekonstrukce VO ve zbývající části obce není zajištěn, zatím se s ním 
nepočítalo. Proto navrhuje zpracování projektu na akci Výměna zbývajících lamp za úspornější 
(ulice Jižní, Rovná, Severní od křižovatky s Hlavní, Východní, Skalní). Pro podání dotace z MPO bude 
potřeba nechat zpracovat energetický audit a oslovit minimálně 3 firmy na dodávku doporučených 
ledkových lamp.  
Požádala zastupitele o výjádření.  
K. Špírek uvedl, zda by nebylo dobré do projektu zahrnout i lokalitu Ing. Grošové. F. Damek ho 
doplnil s tím, že je také pro, protože pokud tuto lokalitu vynecháme, nebudou v obci svítidla 
sjednocená a stejná. 
A. Trochtová se zeptala, zda budou svítidla schopna např. po 22 hodině ztlumit svítivost jen na 50 
%. 
P. Šefčíková uvedla, že pro dosažení maximální úspory a efektivity veřejného osvětlení se počítá 
s tím, že postupně se budou lampy VO ztlumovat na 50% svítivosti a dále na 30% svítivosti. 
M. Buchar uvedl, že pokud tomu tak je, měla by stejná svítidla být použita i v lokalitě Ing. Grošové, 
aby technologie v celé obci byla stejná. 
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Návrh usnesení 2/1/22 
Zastupitelstvo obce Větrušice schvaluje  

1. Podání žádosti o dotaci na Rekonstrukci VO z programu MPO výzva č. 1/2022 a souhlasí s 
financováním vlastního podílu, který bude představovat rozdíl mezi cenou dle SoD s 
vybraným zhotovitelem a poskytnutou dotací. 

2. Vypracování energetického auditu na VO v celé obci 
3. Cenovou nabídku MAS Nad Prahou na administraci dotace z MPO 

a) Zpracování a podání žádosti o dotaci dle konkrétní výzvy – zdarma 
b) Administrace obdržené dotace za částku 35 000 Kč + DPH  

 
Pro: 5   Proti: 0  Zdrželi se: 0 
 
Usnesení 2/1/22 bylo přijato. 

 
 
 
 3. VOLBA PŘÍSEDÍCÍHO K OKRESNÍMU SOUDU PRAHA - VÝCHOD 
 
F. Damek sdělil, že obec obdržela žádost o znovuzvolení přísedící k okresnímu soudu Praha - 
Východ, a to z toho důvodu, že mandát stávající přísedící paní Blanky Vocáskové končí.  
P. Šefčíková navrhuje znovuzvolit paní Blanku Vocáskovou, která s kandidaturou vyslovila souhlas. 
 
Návrh usnesení 3/1/22 
Zastupitelstvo obce Větrušice znovuzvolilo v souladu s §64 zákona 6/2002 Sb. do funkce přísedící 
Okresního soudu Praha-Východ paní Blanku Vocáskovou, narozenou ………….., trvale bytem 
………………………………, na volební období 2022-2026. 
 
Pro: 5   Proti: 0  Zdrželi se: 0 
 
Usnesení 3/1/22 bylo přijato. 
 
 
 
 4. STAVEBNÍ 
 
K. Špírek informoval, že obec neobdržela žádné projekty a žádosti o vyjádření. 
 
 
 
 5. ČINNOST OBECNÍHO ÚŘADU 
 
P. Šefčíková sdělila, že po komunikaci s obecní kronikářkou paní Koutskou navrhuje zvýšení 
odměny kronikáře ze stávající odměny 1000 Kč za rok na 2000 Kč za rok. Paní Koutská sepsala 
náklady, které na kronikaření má (internet, cesty do archívů apod.). 
Jelikož je povinností obce vést kroniku, zastupitelé vyjádřili souhlas. 
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Návrh usnesení 4/1/22 
Zastupitelstvo obce Větrušice schvalují zvýšení odměny obecní kronikářky ze stávající odměny 
1000 Kč/rok na odměnu 2000 Kč/rok. Forma odměny bude vyplacena na základě uzavřené DPP. 
 
Pro: 5   Proti: 0  Zdrželi se: 0 
 
Usnesení 4/1/22 bylo přijato. 
 
 
 
P. Šefčíková informovala, že obdržela odpověď na výpověď pachtovní smlouvy s panem 
…………………... V odpovědi pan …………………….. žádá o prodloužení výpovědní doby do konce roku 
2022, z důvodu, aby pozemek, který měl propachtován od roku 1983 mohl řádně uvést do stavu 
pro předání.  
Jelikož zasíťování pozemku bude nějakou dobu trvat, neboť musí být vypracován projekt a vydán 
územní souhlas, zastupitelé vyjádřili s prodloužením výpovědní lhůty do konce roku 2022 souhlas. 
 
Návrh usnesení 5/1/22 
Zastupitelstvo obce Větrušice schlavuje prodloužení výpovědní lhůty pachtovní smlouvy s panem 
………………………………… do 15.12.2022.  
 
Pro: 5   Proti: 0  Zdrželi se: 0 
 
Usnesení 5/1/22 bylo přijato. 
 
 
 
P. Šefčíková sdělila, adresný záměr na prodej části pozemku parc. č. 145/16 (13 m2) bude v souladu 
se znaleckým posudkem na stanovení ceny v místě obvyklé. Připomněla rovněž, že jde o zjištěný 
nesoulad hranice mezi pozemkem parc. č. 145/16 ve vlastnictví obce a pozemkem parc. č. st. 
………… ve vlastnictví manželů …………………… na základě revize katastru nemovitostí. Manželé 
…………………. požádali obec o odkup výše uvedených 13 m2. 
 
Návrh usnesení 6/1/22 
Zastupitelstvo obce Větrušice schvaluje adresný záměr  pro prodej části pozemku parc. č. 145/16 o 
výměře 13 m2. Minimální cena pro prodej bude v souladu se znaleckým posudkem stanovené 
soudním znalcem - ocenění pozemku v místě obvyklé. 
 
Pro: 5   Proti: 0  Zdrželi se: 0 
 
Usnesení 6/1/22 bylo přijato. 
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P. Šefčíková informovala, že vzhledem k probíhájícímu účetnímu ukončení roku 2021 schválila 
rozpočtové opatření č. 13, které řeší následující změny: 
 
Příjmy 
Par. 0000  - 1 575 385,45  Daňové příjmy a transfery  
Par. 3723  + 10 599  Sběr a svoz ostatních odpadů  
 
Výdaje 
Par. 2212  + 603 Kč  Nákup soli 
Par. 2321  + 57 147 Kč  Nákup vybavení na ČOV 
Par. 3745  + 3 200 Kč  Nákup nářadí 
Par. 6112  + 5 097 Kč  Odměny členů zastupitelstva 
Par. 6171  + 35 640 Kč  Činnost místní správy  
 
Financování 
Pol. 8115  + 1 666 473,45 Kč Změny stavu krátkodobých prostředků 
 
Zastupitelé informaci vzali na vědomí.  
 
 
O slovo požádal M. Buchar ohledně dotací pro rozvoj místních sportovišť – a to z důvodu 
žalostného stavu střechy fotbalových kabin, sociálního zařízení, vstupních dveří apod. 
V letošním roce by měli být vypsány dvě dotace.  
První – Rozvoj místních sportovišť a zázemí – Kabina 2022 – v obcích do 3000 obyvatel. Míra 
dotace je 80 % a žadatelem je obec. Maximální výše podpory je 800 000 Kč. 
Druhá – Regionální sportovní infrastruktura. Míra dotace je  70 % a žadatelem je obec. Výše 
podpory je od min. 1 000 000 Kč do max. 40 000 000 Kč.  
P. Šefčíková uvedla, že obec žádost samozřejmě ráda podá, avšak je nutné, aby podklady tzn. 
zpracování projektu připravil někdo ze zastupitelů a členů Sokola, dále uvedla že poskytne 
maximální součinnost.  
F. Damek navrhl oslovit projektanta se schůzkou na místě, protože je nutné mít zpracovaný 
projekt. Rovněž je třeba zjistit, zda je třeba mít i stavební povolení, nebo stačí ohlašení.  
 
 
F. Damek dále sdělil, že se zúčastnil schůzky s panem ………………. z turistického oddílu Tom Řež a 
s …………………. a společně prošli současný stav Větrušického sadu v nové podobě a tedy tak, jak ho 
nájemce, společnost Bromil, oplotila. Ze schůzky vyplynulo, že pro přístupy na skalní vyhlídky byly 
provedeny pouze dvě branky v okolí Velkého vrchu. Ale v lokalitě Červené skály nejsou branky 
žádné, a lidé, kteří tam chodí na vycházky a za turismem ploty podlézají, přelézají apod. Dále u 
Velkého vrchu je z jedné části neprůchozí cesta k jediné brance, a tudíž tam lidé také plot 
podlézali. Z toho důvodu bude vznesen požadavek na společnost Bromil, k vyhotovení dalších dvou 
branek a rovněž vykleštění první části náletů u Velkého vrchu, tak aby bylo zabráněno podlezáním 
plotů apod. Dále proběhla diskuze ohledně vybudování stezky podél nového oplocení z Větrušic až 
na Červenou skálu směrem k Řeži, a to z toho důvodu, že ve chvíli kdy nové ovocné stromky 
začnou plodit ovoce, je možné, že nájemce sad uzavře. Je tedy nutností vybudovat polní stezku 
mimo sad, tak, aby zůstaly zachovány přístupy ke skalám. Bude se jednat o vymícení náletů a bude 
třeba zjistit, zda jsou k tomu potřeba nějaké legislativní povolení.  
Zastupitelé vyjádřili souhlas. 
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 6. ZÁVĚR 
 
Starostka obce poděkovala přítomným zastupitelům za účast a svolala další zasedání na 28.2.2022 
od 18:00 hodin do budovy Obecního úřadu. 
 
Zasedání bylo ukončeno v 19:28. 
 
 
 
 
 
Zapsal:   Filip Damek 
 
 
 
 
 
 
Ověřovatelé:  Karel Špírek     Ing. Michael Buchar 
 
 
 
 
 
 
 
Starostka obce:  Petra Šefčíková 
 
 
 
 
 
 
 
Vyvěšen dne:  2022      Sejmuto dne:  2022 


