Zápis
zasedání obecního zastupitelstva 5/2017
konaného dne 20.6. 2017 od 18. 00 hodin
v zasedací místnosti Obecního úřadu v Polních Voděradech

Přítomni:

Slavomír Lahoda
Musil Jaroslav
Botoš Jozef
Dočkal Pavel
Michálek Jiří
Fendrychová Eva

Omluveni:

Občané obce :

Zahájení
Starosta obce Jaroslav Musil ( dále jako předsedající) zahájil zasedání v 18:00 hod,
přivítal přítomné na ustavujícím zasedání zastupitelstva obce a podle § 91 zákona
128/2000 Sb., o obcích

Volba ověřovatelů a zapisovatele zápisu
Předsedající navrhl ověřovatele zápisu p. Lahoda Slavomír a p. Michálek Jiří a
zapisovatelkou p. Fendrychová Eva. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Polní Voděrady určuje ověřovateli zápisu p. Lahoda Slavomír a p.
Michálek Jiří a zapisovatelkou p. Fendrychovou Evu

Výsledek hlasování: Pro……5……Proti……0……..Zdrželi se……0……..
Usnesení č. 25 bylo schváleno
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Schválení programu
Po zahájení předsedající seznámil přítomné s programem schůze.
Do programu navrhl zařadit :
- Žádost manželů Mádrových na zařazení části pozemku167/12 v KU Polní
Voděrady do územního plánu obce s využitím pro bydlení.
- Darovací smlouva mezi Obcí Polní Voděrady a Českomoravským
štěrkem,a.s.
- Smlouva o převzetí biologicky rozložitelných odpadů v zařízení
Kompostárna Radim
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Polní Voděrady schvaluje následující program zasedání :

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Změna plánu využívání ložiska Libodřice Lom – 05/2017
Veřejnoprávní smlouva s obcí Křečhoř ( příspěvek na provoz školky)
Darovací smlouva mezi Obcí Polní Voděrady a p.Prof.RNDr. Jiřím Rohnem DrSc
Návrh znaku a vlajky obce
Žádost manželů Mádrových na zařazení části pozemku167/12 v KU Polní Voděrady
do územního plánu obce s využitím pro bydlení.
Darovací smlouva mezi Obcí Polní Voděrady a Českomoravským štěrkem,a.s.
Smlouva o převzetí biologicky rozložitelných odpadů v zařízení Kompostárna Radim
Diskuse
Závěr

Výsledek hlasování: Pro……5………Proti……0……..Zdrželi se……0……..
Usnesení č. 26 bylo schváleno

1. Změna plánu využívání ložiska Libodřice Lom – 05/2017
Předsedající seznámil zastupitelstvo se změnou plánu využívání ložiska Libodřice –
05/2017, těžební organizace Českomoravský štěrk,a.s.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Polní Voděrady schvaluje souhlasné stanovisko s předloženou
dokumentací „Změna plánu využívání ložiska Libodřice -05/2017“ a k následné
změně povolení činnosti prováděné hornickým způsobem.
Výsledek hlasování: Pro……5.………Proti……0……..Zdrželi se……0……..
Usnesení č. 27 bylo schváleno
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2. Veřejnoprávní smlouva s obcí Křečhoř
Předsedající seznámil zastupitelstvo s veřejnoprávní smlouvou o poskytnutí dotace na
úhradu výdajů na celoroční provoz příjemce. Účelem poskytnutí dotace je neinvestiční
příspěvek ve prospěch obce Křečhoř na úhradu neinvestičních nákladů spojených
s docházkou dětí do Mateřské školy Křečhoř – příspěvkové organizace.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo souhlasí s uzavřením veřejnoprávní smlouvy na poskytnutí dotace ve
prospěch obce Křečhoř na úhradu neinvestičních nákladů spojených s docházkou dětí
do Mateřské školy Křečhoř – příspěvkové organizace.
Výsledek hlasování: Pro……5.………Proti……0……..Zdrželi se……0……..
Usnesení č. 28 bylo schváleno

3. Darovací smlouva mezi Obcí Polní Voděrady a p.Prof.RNDr. Jiřím Rohnem
DrSc




Předsedající seznámil zastupitelstvo se záměrem p.Prof.RNDr. Jiřího Rohna DrSc
,darovat obci pozemek parc.č.st. 21, zastavěná plocha a nádvoří, o evidované
výměře 440 m2, jehož součástí je stavba č.e. 2, stavba pro rodinnou rekreaci.
Předsedající seznámil zastupitelstvo s připravenou darovací smlouvou mezi Obcí
Polní Voděrady a p.Prof.RNDr. Jiřím Rohnem DrSc.

Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Polní Voděrady souhlasí s přijetím daru a pověřuje starostu obce,
aby uzavřel předloženou darovací smlouvu s p.Prof.RNDr. Jiřím Rohnem DrSc.
Výsledek hlasování: Pro……5.………Proti……0……..Zdrželi se……0……..
Usnesení č. 29 bylo schváleno

4. Návrh znaku a vlajky obce
Předsedající seznámil zastupitelstvo s upravenými návrhy znaku a vlajky obce Polní
Voděrady vytvořené uměleckoprůmyslovým výtvarníkem p. Stanislavem Pokorným
bytem Dobrovského 418, Kolín
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Polní Voděrady schvaluje návrh znaku a vlajky obce .
Výsledek hlasování: Pro……5.………Proti……0……..Zdrželi se……0……..
Usnesení č. 30 bylo schváleno
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5. Žádost manželů Mádrových na zařazení části pozemku 167/12 v KU Polní
Voděrady do územního plánu obce s využitím pro bydlení
Předsedající seznámil s požadavkem p. Mádra Pavel MVDr. a Mádrové Ľubici MVDr.
zařadit část pozemku 167/12 v KU Polní Voděrady do připravovaného územního
plánu obce jako plochu pro bydlení.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Polní Voděrady nesouhlasí s zařazením pozemku 167/12 v KU
Polní Voděrady do územního plánu jako plochu pro bydlení.
Výsledek hlasování: Pro……3.………Proti……2……..Zdrželi se……0……..
Usnesení č. 31 bylo schváleno
Odůvodnění : obec Polní Voděrady nemůže vydat souhlas k zařazení pozemku
167/12 v KU Polní Voděrady do území pro bydlení. Obec v roce 2015 vydala
souhlasné stanovisko s provozem zařízení pro úpravu stavebních odpadů – Polní
Voděrady. Posudek vlivu na životní prostředí zde nedoporučuje plochy pro bydlení.
6. Darovací smlouva mezi Obcí Polní Voděrady a Českomoravským štěrkem,a.s.
Předsedající seznámil zastupitelstvo s obsahem darovací smlouvy, mezi Obcí Polní
Voděrady a f. Českomoravský štěrk, a.s.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Polní Voděrady souhlasí s přijetím daru a pověřuje starostu obce,
aby uzavřel předloženou darovací smlouvu s f. Českomoravský štěrk, a.s.
Výsledek hlasování: Pro……5.………Proti……0……..Zdrželi se……0……..
Usnesení č. 32 bylo schváleno
7. Smlouva o převzetí biologicky rozložitelných odpadů v zařízení Kompostárna
Radim
Předsedající seznámil zastupitelstvo s obsahem smlouvy, mezi Obcí Polní
Voděrady a obcí Radim – Smlouva o převzetí biologicky rozložitelných odpadů v
zařízení Kompostárna Radim
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Polní Voděrady schvaluje smlouvu o převzetí biologicky
rozložitelných odpadů v zařízení Kompostárna Radim a pověřuje starostu obce, aby
uzavřel předloženou smlouvu .
Výsledek hlasování: Pro……5.………Proti……0……..Zdrželi se……0……..
Usnesení č. 33 bylo schváleno
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8. Diskuse
Do diskuse se nikdo nepřihlásil
9. Závěr
Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva
Zápis byl zhotoven dne: 25.5.2017
Zapisovatel: Fendrychová Eva
Ověřovatelé: Botoš Jozef..…………………………...dne 26.6.2017
Slavomír Lahoda…………………….…dne 26.6.2017
Starosta

Jaroslav Musil………………………….dne 26.6.2017

Vyvěšeno dne: 26.06.2017
Sňato dne: 12.07.2017
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