Zápis z průběhu 4. zasedání obecního zastupitelstva v Ptýrově konaného dne 19.9.2017
od 18 hodin.
Přítomni: V. Bartošová, M. Koštejnová, P. Macková, R. Matěna, J. Pešek, D. Šimková
Omluveni: L. Švarzová,
Hosté:
Jednání zahájila M. Koštejnová, která prohlásila, že jednání zastupitelstva obce bylo řádně svoláno a
vyhlášeno, konstatovala přítomnost nadpoloviční většiny členů zastupitelstva,
sdělila, že zápis z minulého zasedání byl ověřen a oznámila, že zapisovatelem jednání je J. Pešek.
Program
1. Schválení programu jednání, zda bude diskuse probíhat ke každému bodu programu
zvlášť
2. Zvolení ověřovatele a zapisovatele zápisu
3. Návrh na vydání změny č. 1 Územního plánu Ptýrov
4. Splašková kanalizace
5. Žádost o prodej pozemku p. č. 837/2, v k.ú. Ptýrov
6. Oprava mostu v Ptýrovci
7. Příspěvek na MŠ
8. Rozpočtové opatření č. 4, 5
9. Diskuse
V jednání bylo projednáno a odsouhlaseno usnesením.
1.

Zastupitelé obce projednali návrh programu jednání a zda bude diskuse probíhat ke
každému bodu programu zvlášť. V rozpravě zastupitelé nedoplnili program.
Usnesení zastupitelstva obce číslo 17/2017
Zastupitelé obce po projednání schválili program jednání a diskuse bude
probíhat ke každému bodu programu zvlášť.
Výsledek hlasování - pro 6, proti 0, zdržel se hlasování 0

2.

Zastupitelé obce projednali a schválili návrh na ověřovatele zápisu – V. Bartošová, D. Šimková
Usnesení zastupitelstva obce číslo 18/2017
Zastupitelé obce schválili za ověřovatele zápisu V. Bartošovou, D. Šimkovou
Výsledek hlasování - pro 6, proti 0, zdržel se hlasování 0

3.

Zastupitelé obce projednali návrh na vydání změny č. 1 Územního plánu Ptýrov předložený
MěÚ Mnichovo Hradiště.
Usnesení zastupitelstva obce číslo 19/2017
a) Zastupitelstvo obce Ptýrov projednalo návrh na vydání změny č. 1 Územního plánu Ptýrov
předložený jeho pořizovatelem, Městským úřadem Mnichovo Hradiště, Odborem výstavby a
životního prostředí, a konstatuje, že změna č. 1 Územního plánu Ptýrov není v rozporu
s Politikou územního rozvoje České republiky, se Zásadami územního rozvoje Středočeského
kraje, ani se stanovisky dotčených orgánů a stanoviskem Krajského úřadu Středočeského
kraje.
b) Vzhledem k výše uvedenému Zastupitelstvo obce Ptýrov vydává v souladu s ustanoveními § 6
odst. 5 písm. c), § 43 odst. 4 a § 54 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu, v platném znění, změnu č. 1 Územního plánu Ptýrov opatřením obecné
povahy č. 1/2017.
Výsledek hlasování - pro 5, proti 0, zdržel se hlasování 1

4.

Starostka obce informovala zastupitele o současném stavu příprav stavby splaškové
kanalizace: Ing. Kozák zpracovává projektovou dokumentaci pro provedení
stavby. Jakmile bude dokončena dokumentace, dojde k vypsání výběrového řízení na
zhotovitele stavby tak, aby stavba mohla být zahájena na jaře 2018. Zastupitelé rozhodli o
čerpání úvěru v maximální výši 12 000 000,- Kč na 10 let.
V nejbližší době obec požádá o dotaci ze Středočeského kraje na opravu krajských
komunikací, které budou poškozeny stavbou kanalizace.
Usnesení zastupitelstva obce číslo 20/2017
Zastupitelé obce rozhodli o čerpání úvěru na stavbu kanalizace v maximální výši 12 000 000,- Kč.
Výsledek hlasování - pro 6, proti 0, zdržel se hlasování 0

5.

Zastupitelé projednali žádost o prodej pozemku č. 837/2, výměra 23m2 v místní části Ptýrovec.
Usnesení zastupitelstva obce číslo 21/2017
Zastupitelé obce schválili prodej pozemku p.č.837/2, ostatní plocha, o výměře 23 m2, k.ú. Ptýrov
za cenu 40 Kč/m2.
Výsledek hlasování - pro 6, proti 0, zdržel se hlasování 0

6.

Zastupitelé obce projednali opravu mostu přes Jizeru v místní části Ptýrovec. Bude
provedena výměna fošen na mostovce. Fošny budou z modřínového dřeva. Starostka
oslovila tři firmy na dodávku dřeva. Z předložených nabídek byla vybrána cenově
nejnižší od p. Lajnera z Horní Bukoviny. Město Mnichovo Hradiště přislíbilo, že uhradí
polovinu nákladů.

.
7.
.

Zastupitelé projednali příspěvky na děti umístěné v mateřských školkách v okolních obcích.
Usnesení zastupitelstva obce číslo 22/2017
Zastupitelé obce schválili příspěvek 500,- Kč měsíčně na dítě umístěné v MŠ v jiné obci.
Výsledek hlasování - pro 6, proti 0, zdržel se hlasování 0

8.

Starostka obce seznámila zastupitele s rozpočtovým opatřením č. 4 a 5.

9.

a) Zastupitelka pí Šimková zorganizovala setkání seniorů v místní hospůdce.
b) Schůzka místních občanů s projektantem kanalizace 21.9.2017 od 14:00 do 17:00 hod. na
sále OÚ.
c) V pondělí 2.10.2017 se starostka zúčastní slavnostního předání obecního znaku v Poslanecké
sněmovně.
d) Opět se projednávalo snížení rychlosti přes obec Braňka. Byl podán návrh zřízení
zpomalovacích pruhů před a za obcí, druhý návrh nový přechod pro chodce u čekárny.

Ověřovatel............................................Ověřovatel......................................

Starosta......................................

