Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Popovičky
ze dne 30.9.2021

Navrhovaný program:
1) Smlouva o poskytování finančního příspěvku na neinvestiční výdaje – obec Průhonice
- jedná se o příspěvek ZŠ Průhonice na trvale hlášené obyvatele obce Popovičky
2) Smlouva se společností ČEZ
- stanovení podmínek odběru el. energie na rok 2022
3) Informace k připravované OZV o shromažďování odpadu na rok 2022
4) Různé
a) Rozpočtové opatření č.6
5) Diskuse
Přítomni:
Ing. Jaroslav Richter
Ing. Marek Kubr
Ivana Štěpánková
Barbora Zichová
Omluveni:
Miroslava Formánková
Marie Formánková
Ing. Zuzana Filková
Zasedání zastupitelstva zahájil v 19:30 starosta obce Ing. Jaroslav Richter, který ověřil počet přítomných
členů obecního zastupitelstva v počtu čtyř (4) členů a oznámil, že je schopno usnášet se. Starosta pověřil
zapisovatelem paní Ivanu Štěpánkovou a ověřovatelem zápisu paní Barboru Zichovou.
Usnesení č. 203
Zastupitelé souhlasí s programem zastupitelstva.
Pro: 4
1) Smlouva o poskytování finančního příspěvku na neinvestiční výdaje – obec Průhonice
Usnesení č. 204
Zastupitelé byli seznámeni a souhlasí se Smlouvou o poskytování finančního příspěvku na neinvestiční
výdaje s obcí Průhonice ve výši 3.500,- Kč / 1 žák / školní rok ve prospěch základní školy Průhonice na
dobu neurčitou, dle Přílohy č.1.
Pro: 4
2) Smlouva se společností ČEZ.
Usnesení č. 205
Zastupitelé byli seznámeni a souhlasí se Smlouvou o sdružených službách dodávky elektřiny ze sítí nízkého
napětí se společností ČEZ ESCO na dobu určitou, do 31.12.2024, dle Přílohy č.2.
Pro: 4

3) Informace k připravované OZV o shromažďování odpadu na rok 2022
Každá obec, která chce i v roce 2022 vybírat poplatky za odpady, musí přijmout novou obecně závaznou
vyhlášku a stanovit některý z nových poplatků.
Novinkou je, že jsou všechny poplatky obsaženy v jediném zákoně, a to zákoně o místních poplatcích. Obce
mají na výběr ze dvou druhů poplatků, u druhého z nich je pak ještě třeba zvolit jeden ze tří základů.
Jedná se o:
• místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství
• místní poplatek za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci, přičemž na výběr je jeden ze tří
základů:
o kapacita soustřeďovacích prostředků
o hmotnost vyprodukovaného odpadu
o objem vyprodukovaného odpadu
Platí, že obec smí vybrat pouze jednu variantu, nepřístupné jsou kombinace.
Obec nyní uvažuje variantu „Poplatek za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci dle kapacity
soustřeďovacích nádob, která je nejblíže současnému nastavení, kde:
• poplatníkem je každá osoba, při jejíž činnosti vzniká komunální odpad
• plátcem je vlastník nemovitosti
• výše poplatku je až 1 Kč za litr kapacity
• osvobození a úlevy jsou pouze volitelné
• splatnost je v průběhu nebo po skončení poplatkového období
Zásadní pro naše rozhodování bude metodický výklad Ministerstva vnitra ČR a zkušenosti a doporučení
svozové společnosti.
4) Rozpočtové opatření č.6
Zastupitelé byli seznámeni s rozpočtovým opatřením č.6, dle Přílohy č.3.

5) Diskuse
Bez navazující diskuse.
Starosta obce Ing. Jaroslav Richter ukončil zasedání ve 20:10 hodin.
Přílohy dle textu:
1) Smlouva s obcí Průhonice
2) Smlouva se společností ČEZ ESCO
3) Rozpočtové opatření č.6

Ing. Jaroslav Richter
Starosta obce

Barbora Zichová
Ověřovatel zápisu

