Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Popovičky
ze dne 20.12.2021

Navrhovaný program:

1) Smlouva o spolupráci – společnost Arendon
•

obec vyjednala dodatečný příspěvek ve výši 2.750.000,- Kč na údržbu a rozvoj infrastruktury
komunikací a stezek
2) Směnná smlouva – společnost Arendon
• jedná se o směnu pozemků pod bývalou komunikací a komunikací vedoucí k zámku Nebřenice
3) Plánovací smlouva – společnost Arendon
• aktualizace smlouvy plánovací týkající se vodovodní a kanalizační infrastruktury v Nebřenicích
s ohledem na dodávky Želivky do Popoviček a Chomutovic
4) Smlouva o služebnosti – společnost Arendon
• jedná se o služebnost průchodu pro pěší skrz areál golfu ve prospěch obce Popovičky (veřejně
prospěšný průchod)
5) Záměr o prodeji pozemků parc. č. 413/37, 413/38, 413/39, 413/40, 413/41, 413/42, 413/17, vše k.ú.
Chomutovice
6) Dohoda o úhradě neinvestičních nákladů s obcí Průhonice ve věci Mateřské školy
7) Změna č.5 ÚPO Popovičky
8) Změna č.6 ÚPO Popovičky
9) Kalkulace vodné / stočné 2022
10) Finanční výbor a Kontrolní výbor
11) Rozpočet obce Popovičky na rok 2022
12) OZV o poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci
13) Pojistná smlouva – rozšíření pojištěného majetku obce – veřejné osvětlení
14) Kontrola výkonu samostatné působnosti svěřené orgánům obce Popovičky
• seznámení s „Protokolem o kontrole“
• přijatá nápravná a preventivní opatření
15) Různé
a) Rozpočtové opatření č.9
b) Příspěvek na infrastrukturu pro trvale hlášené občany v důchodovém věku a držitele průkazu ZTP
c) Příspěvek na infrastrukturu na nemovitost při prokázání efektivního nakládání s odpady
16) Diskuse

Přítomni:
Ing. Jaroslav Richter
Ing. Marek Kubr
Barbora Zichová
Ing. Zuzana Filková (připojena online přes MS Teams)
Marie Formánková
Miroslava Formánková
Omluveni:
Ivana Štěpánková

Zasedání zastupitelstva zahájil v 19:30 starosta obce Ing. Jaroslav Richter, který ověřil počet členů obecního
zastupitelstva v počtu šesti (6) členů, z toho pět (5) členů přítomných a jeden (1) člen (Z. Filková) se vzdáleným
připojením a oznámil, že je schopno usnášet se. Starosta pověřil zapisovatelem paní Marii Formánkovou a
ověřovatelem zápisu paní Barboru Zichovou a Miroslavu Formánkovou.
Pro zamezení pochybností byl po celou dobu jednání a hlasování online přenos obrazem a zvukem (pro zajištění
identity vzdáleně připojených členů zastupitelstva) a zároveň při hlasování vyjadřovali své stanovisko individuálně
a slovem.
Usnesení č. 218
Zastupitelé souhlasí s programem zastupitelstva.
Pro: 6
Zdrželo: 0
Proti: 0

1)

Smlouva o spolupráci – společnost Arendon
Usnesení č. 219
Zastupitelstvo obce bylo seznámeno se zněním „Dodatku č.2“ ke „Smlouvě o spolupráci“ ze dne 24.8.2016 dle
Přílohy č.1 a souhlasí s jejím zněním. Hlavní změnou je poskytnutí dodatečného příspěvku společností Arendon
ve výši 1.750.000,- Kč na budování cyklostezek a byly doplněny podmínky čerpání 1.000.000,- Kč na úpravy,
výstavbu a údržbu infrastruktury předávané do majetku obce Popovičky.
Pro: 6
Zdrželo: 0
Proti: 0

2)

Směnná smlouva – společnost Arendon
Usnesení č. 220
Zastupitelstvo obce bylo seznámeno se zněním „Směnné smlouvy“, která navazuje na „Smlouvu o smlouvě
budoucí o směně nemovitých věcí“ ze dne 24.8.2016 dle Přílohy č.2 na vyhlášený Záměr o směně ze dne 3.8.2016
a souhlasí s jejím zněním.
Směna se týká:
- souboru pozemků parc.č. 724/30, 427/31, 439/45, 439/46, 439/47, 468/10, 468/11, 468/12, 468/13, vše
v k.ú. Chomutovice u Dobřejovic v majetku společnosti Arendon přecházející do majetu obce Popovičky;
- pozemku parc.č. 470/1 v k.ú. Chomutovice u Dobřejovic (část původní komunikace v Nebřenicích) v majetku
obce Popovičky přecházející do majetku společnosti Arendon.
Pro: 6
Zdrželo: 0
Proti: 0

3)

Plánovací smlouva – společnost Arendon
Usnesení č.221
Zastupitelstvo obce bylo seznámeno se zněním „Dodatku č.1“ k „Plánovací smlouvě“ ze dne 24.8.2016, dle Přílohy
č.3 a souhlasí s jejím zněním.
Změny se týkají v zabezpečení dodávek pitné vody ze zdroje Želivka do částí obce Popovičky a Chomutovice
z Nebřenic. Upraveny jsou zde práva a povinnosti obou stran po dobu výstavby Záměru v Nebřenicích a nastavení
způsobu provozování infrastruktury po dokončení Záměru (předpoklad 1.1.2030)
Pro: 6
Zdrželo: 0
Proti: 0

4)

Smlouva o služebnosti – společnost Arendon
Usnesení č. 222
Zastupitelstvo obce bylo seznámeno se „Smlouvou o služebnosti“ dle Přílohy č.4 a souhlasí s jejím zněním.
Smlouva má za cíl zabezpečit průchodnost pro veřejnost areálem od severu k jihu kolem zámečku v Nebřenicích.
Pro: 6
Zdrželo: 0
Proti: 0

5)

Záměr o prodeji pozemků parc. č. 413/37, 413/38, 413/39, 413/40, 413/41, 413/42, 413/17, vše k.ú.
Chomutovice
Usnesení č. 223
Zastupitelstvo obce bylo seznámeno došlými nabídkami na vyhlášený Záměr o prodeji pozemků ze dne 24.11.2021
a výsledkem Znaleckého posudku, dle Přílohy č.5. Z došlých 7 nabídek byly tři stornovány z důvodu neexistence
inženýrských sítí a nutnosti jednat s dalšími subjekty při jejich výstavbě. Veškerou infrastrukturu
(vodovodní/kanalizační/dešťový řad, plynovod, elektřinu, komunikaci, veřejné osvětlení) bude nutno vybudovat
na vlastní náklady majitelů pozemků, výše uvedené sítě k těmto pozemkům dotáhnout, zajistit souhlas vlastníků
těchto sítí a následně vybudovat sítě i na uváděných dotčených pozemcích.
Z došlých nabídek:
1. Nabídka na koupi 1 pozemku ve výši 1000,- Kč / 1 m2
2. Nabídka na koupi 1 pozemku v celkové výši 550.000,- Kč:
a. o výměře 860m2 nebo
b. o výměře 805m2
3. Nabídka na směnu pozemků za pozemky které v budoucnu budou dotčeny veřejně prospěšnou stavbou
chodníku pro pěší mezi autobusovými zastávkami Popovičky – Chomutovice
4. Nabídka na koupi soboru všech pozemků:
a. v hodnotě 8.780,- Kč/1m2 za stavební pozemek
b. v hodnotě 1.400,- Kč/1m2 za pozemek pro zřízení obecní komunikace
Zastupitelstvo obce rozhodlo o akceptaci „Nabídky č.4“ od společnosti Arendon a pověřilo starostu obce
přípravou kupní smlouvy, která bude předmětem následujícího zastupitelstva.
Pro: 6
Zdrželo: 0
Proti: 0

6)

Dohoda o úhradě neinvestičních nákladů s obcí Průhonice ve věci Mateřské školy
Usnesení č. 224
Zastupitelstvo obce bylo seznámeno a souhlasí s:
- „Dohodou o úhradě neinvestičních nákladů na žáka mateřské školy“ za období 1.9.2020-30.6.2021 ve výši
10.000,- / 1 žák
- „Dohodou o úhradě neinvestičních nákladů na žáka s trvalým pobytem na území obe Popovičky umístěného
v Mateřské škole Průhonice, okr. Praha – západ“ ve výši 10.000,- Kč / 1 žák; Dohoda je uzavřena na dobu
neurčitou;
dle Přílohy č.6
Pro: 6
Zdrželo: 0
Proti: 0

7)

Změna č.5 ÚPO Popovičky
Usnesení č. 225
Zastupitelstvo obce Popovičky:
a) Bere na vědomí
1. informaci pořizovatele k dokumentům
 záznam o průběhu veřejného projednání návrhu změny č. 5 územního plánu obce Popovičky (dále také jen
„změna č. 5“) konaného dne 2. srpna 2021, uvedený v příloze č. 7.3 tohoto usnesení;
 vyhodnocení veřejného projednání návrhu změny č. 5 konaného dne 2. srpna 2021, uvedené v příloze č. 7.4
tohoto usnesení;

 pokyny pro nepodstatnou úpravu návrhu změny č. 5 před vydáním, uvedené v příloze č. 7.5 tohoto usnesení.
2. Stanovisko Krajského úřadu Středočeského kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu (dále jen
„krajský úřad“), čj. 106435/2021/KUSK ze dne 26. srpna 2021, k posouzení návrhu změny č. 5 podle § 55b odst.
4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „stavební zákon“), uvedené v příloze č. 7.2 tohoto usnesení.
b) Ověřilo
návrh změny č. 5 územního plánu obce Popovičky podle § 54 odst. 2 ve spojení s § 55b odst. 10 stavebního zákona
a konstatuje, že
 není v rozporu s Politikou územního rozvoje České republiky, schválenou usnesením vlády České republiky č.
929 dne 20. července 2009, závaznou pro pořizování a vydávání územních plánů podle § 31 odst. 4 stavebního
zákona, ve znění pozdějších Aktualizací č. 1, 2, 3 a 5 a Aktualizace č. 4, schválené usnesením vlády České
republiky č. 618 ze dne 12. července 2021;
 soulad s územním rozvojovým plánem České republiky nelze ověřit, protože není Ministerstvem pro místní
rozvoj dosud vydán;
 není v rozporu se Zásadami územního rozvoje Středočeského kraje účinnými dne 22. února 2012, ve znění 1.
aktualizace účinné dne 26. srpna 2015 a 2. aktualizace účinné dne 4. září 2018;
 není v rozporu se stanovisky dotčených orgánů nebo stanoviskem krajského úřadu, jak je doloženo přílohami
č. 7.2 a 7.4 tohoto usnesení;
 při projednávání návrhu změny č. 5 nebyl řešen žádný rozpor postupem podle § 136 odst. 6 zákona č. 500/2004
Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“).
c) Rozhodlo
o námitkách dotčených osob (§ 52 odst. 2 stavebního zákona) uplatněných k veřejnému projednání návrhu
změny č. 5 územního plánu obce Popovičky podle § 172 odst. 5 správního řádu, konanému dne 2. srpna 2021,
jak je uvedeno pod bodem 12 textové části odůvodnění opatření obecné povahy č. 1/2021/OOP v příloze č. 7.1
tohoto usnesení.
d) Vydává
změnu č. 5 územního plánu obce Popovičky (zhotovitel ALLCONS C.H.S. s.r.o., IČO 44850964, projektant Ing. arch.
Jaroslav Sixta, autorizovaný architekt ČKA 00876) postupem podle § 171 a násl. správního řádu a v souladu s § 6
odst. 5 písm. c) a § 43 odst. 4 ve spojení s § 55b odst. 10 stavebního zákona, ve formě opatření obecné povahy
č. 1/2021/OOP uvedeného příloze č. 7.1 tohoto usnesení.
e) Ukládá starostovi obce
1. zajistit vyhotovení územního plánu obce Popovičky zahrnujícího úplné znění po vydání změny č. 5 (dále jen „Úplné
znění“) a toto vyhotovení po nabytí účinnosti změny č. 5 opatřit záznamem o účinnosti;
2. doručit změnu č. 5, vydanou ve formě opatření obecné povahy č. 1/2021/OOP v souladu s § 173 odst. 1 správního
řádu, a Úplné znění veřejnou vyhláškou podle § 25 správního řádu a po dni doručení změny č. 5 a úplného znění
vyznačit účinnost změny č. 5;
3. poskytnout Úplné znění po vydání změny č. 5, opatřené záznamem o účinnosti, stavebnímu úřadu, úřadu
územního plánování a krajskému úřadu;
4. zveřejnit způsobem umožňujícím dálkový přístup změnu č. 5 a Úplné znění a místa, kde je možné do těchto
dokumentací a do dokladové dokumentace změny č. 5 nahlížet, a oznámit toto jednotlivě dotčeným orgánům
neuvedeným v předchozím bodu;
5. zpracovat registrační list změny č. 5 a podat návrh krajskému úřadu na vložení jeho dat do evidence územně
plánovací činnosti;
6. uložit změnu č. 5, včetně dokladů o jejím pořizování, do archivu obce Popovičky.
Pro: 6
Zdrželo: 0
Proti: 0

8)

Změna č.6 ÚPO Popovičky
Usnesení č. 226
Zastupitelstvo obce Popovičky:
a) Bere na vědomí
1.
informaci pořizovatele k dokumentům:
 záznam o průběhu veřejného projednání návrhu změny č. 6 konaného dne 11. října 2021, uvedený v příloze
č. 8.3 tohoto usnesení;
 vyhodnocení veřejného projednání návrhu změny č. 6 konaného dne 11. října 2021, uvedené v příloze č. 8.4
tohoto usnesení.
2.
stanovisko Krajského úřadu Středočeského kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu (dále
jen „krajský úřad“), čj. 133964/2021/KUSK ze dne 27. října 2021, k posouzení návrhu změny č. 6 podle § 55b odst.
4 a ve spojení s § 188 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), uvedené v příloze č. 8.2 tohoto usnesení.
b) Ověřilo
návrh změny č. 6 územního plánu obce Popovičky podle § 54 odst. 2 ve spojení s § 55b odst. 10 stavebního zákona
a konstatuje, že
 není v rozporu s Politikou územního rozvoje České republiky, schválenou usnesením vlády České republiky č.
929 dne 20. července 2009, závaznou pro pořizování a vydávání územních plánů podle § 31 odst. 4 stavebního
zákona, ve znění pozdějších Aktualizací č. 1, 2, 3 a 5 a Aktualizace č. 4, schválené usnesením vlády České
republiky č. 618 ze dne 12. července 2021;
 soulad s územním rozvojovým plánem České republiky nelze ověřit, protože není Ministerstvem pro místní
rozvoj dosud vydán;
 není v rozporu se Zásadami územního rozvoje Středočeského kraje účinnými dne 22. února 2012, ve znění 1.
aktualizace účinné dne 26. srpna 2015 a 2. aktualizace účinné dne 4. září 2018;
 není v rozporu se stanovisky dotčených orgánů nebo stanoviskem krajského úřadu, jak je doloženo přílohami
č. 2 a 4 tohoto usnesení;
 při projednávání návrhu změny č. 5 nebyl řešen žádný rozpor postupem podle § 136 odst. 6 zákona č. 500/2004
Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“).
c) Rozhodlo
o námitkách dotčených osob (§ 52 odst. 2 stavebního zákona) uplatněných k veřejnému projednání návrhu
změny č. 6 územního plánu obce Popovičky podle § 172 odst. 5 správního řádu, konanému dne 11. října 2021,
jak je uvedeno pod bodem 12 textové části odůvodnění opatření obecné povahy č. 2/2021/OOP v příloze č. 8.1
tohoto usnesení.
d) Vydává
změnu č. 6 územního plánu obce Popovičky (zhotovitel společnost ALLCONS C.H.S. s.r.o., IČO 44850964,
projektant Ing. arch. Jaroslav Sixta, autorizovaný architekt ČKA 00876) postupem podle § 171 a násl. správního
řádu a v souladu s § 6 odst. 5 písm. c) a § 43 odst. 4 ve spojení s § 55b odst. 10 stavebního zákona, ve formě
opatření obecné povahy č. 2/2021/OOP, uvedeného příloze č. 8.1 tohoto usnesení.
e) Ukládá starostovi obce
1. zajistit vyhotovení územního plánu obce Popovičky zahrnujícího úplné znění po vydání změny č. 6 (dále jen „Úplné
znění“) a toto vyhotovení po nabytí účinnosti změny č. 6 opatřit záznamem o účinnosti;
2. doručit změnu č. 6, vydanou ve formě opatření obecné povahy č. 2/2021/OOP v souladu s § 173 odst. 1 správního
řádu, a Úplné znění veřejnou vyhláškou podle § 25 správního řádu a po dni doručení změny č. 6 a Úplného znění
vyznačit účinnost změny č. 6;
3. poskytnout Úplné znění po vydání změny č. 6, opatřené záznamem o účinnosti, stavebnímu úřadu, úřadu
územního plánování a krajskému úřadu;
4. zveřejnit způsobem umožňujícím dálkový přístup změnu č. 6 a Úplné znění a místa, kde je možné do těchto
dokumentací a do dokladové dokumentace změny č. 6 nahlížet, a oznámit toto jednotlivě dotčeným orgánům
neuvedeným v předchozím bodu;

5. zpracovat registrační list změny č. 6 a podat návrh krajskému úřadu na vložení jeho dat do evidence územně
plánovací činnosti;
6. uložit změnu č. 6, včetně dokladů o jejím pořizování, do archivu obce Popovičky.
Pro: 5
Zdržel se: 1 (Richter)
Proti: 0
9)

Kalkulace vodné a stočné 2022
Usnesení č. 227
Zastupitelstvo obce Popovičky bylo seznámeno a souhlasí s cenovou kalkulací vodného a stočného pro rok 2022,
dle Přílohy č.9, ve výši:
- vodného 58,19,- Kč/1m3 s DPH;
- stočného 49,67,- Kč/1m3 s DPH;
tj. v součtu 107,86,- Kč/1m3 s DPH. Oproti roku 2021 tak zůstává výsledná kalkulace pro koncové odběratele
stejná.
Pro: 6
Zdrželo: 0
Proti: 0

10) Finanční výbor a Kontrolní výbor
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí zprávu Finančního výboru, dle Přílohy č.10, kterou prezentovala předsedkyně
finanční komise Barbora Zichová. Výbor neshledal žádné nedostatky v hospodaření a čerpání finančních
prostředků s rozpočtovými pravidly.
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí zprávu Kontrolního výboru, dle Přílohy č.11, kterou prezentovala
předsedkyně kontrolní komise Miroslava Formánková. Výbor neshledal žádné nedostatky při postupu dle
platných právních předpisů.
11) Rozpočet obce Popovičky pro rok 2022
Usnesení č. 228
Zastupitelstvo obce bylo seznámeno a souhlasí s Rozpočtem obce Popovičky na rok 2022 dle Přílohy č. 12.
Rozpočet je sestaven jako vyrovnaný ve výši 8.304.500,- Kč na straně příjmů i na straně výdajů.
Pro: 6
Zdrželo: 0
Proti: 0
12) OZV o poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci
Usnesení č. 229
Zastupitelstvo obce bylo seznámeno a souhlasí s Obecně závaznou vyhláškou o poplatku za odkládání
komunálního odpadu z nemovité věci č.2/2021, dle Přílohy č.13, kterou se zároveň ruší Obecně závazná vyhláška
obce o poplatku za komunální odpad č. 2/2020.
Pro: 4
Zdrželo: 2 (Formánková Marie, Formánková Miroslava)
Proti: 0
Zastupitelé obce určili OZV sazbu 0,61 Kč za 1L kapacity sběrné nádoby.
Přílohou OZV je cenová kalkulace, která tak určuje:
- týdenní svoz popelnice o kapacitě 120L za částku 3.800,- Kč
- týdenní svoz popelnice o kapacitě 240L za částku 7.600,- Kč
Obec tak i nadále udržuje kapitolu odpadů jako vyrovnanou (nedotuje ji), určuje poplatek na nemovitost (nikoliv
na občana), navyšuje počet sběrných míst tříděného odpadu (+1 v průběhu roku 2022 v ulici Pod Skalkou) a
četnost vývozu tříděného odpadu na vybraných místech (hřbitov, Petrovy Vrchy, Stádla).

Obec mimo cenovou kalkulaci zaplatí každé nemovitosti RFID čip (nutnost normované plastové 120L/240L
popelnice), který bude umístěn do sběrné nádoby. Obec tak získá podrobný přehled o produkci odpadu na
úrovni jednotlivých nemovitostí v roce 2022 a při příští kalkulaci bude s ním dále pracovat.
13) Pojistná smlouva – rozšíření pojištěného majetku obce o veřejné osvětlení
Usnesení č. 230
Zastupitelé obce byli seznámeni a souhlasí s „Dodatkem č.1 k pojistné smlouvě č. 8603203670“ dle Přílohy č.14.
Dodatek doplňuje rozsah pojištěného majetku obce o veřejné osvětlení.
Pro: 6
Zdrželo: 0
Proti: 0
14) Kontrola výkonu samostatné působnosti svěřené orgánům obce Popovičky
Usnesení č. 231
Dne 25.10.2021 byla odborem veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra, provedena kontrola obce
Popovičky zaměřena na dodržování ustanovení zákona o obcích, zákona o svobodném přístupu k informacím,
správního řádu ve znění pozdějších předpisů, případně dalších souvisejících oblastí samostatné působnosti orgánů
obce.
Zastupitelé obce byli seznámeni s „Protokolem o kontrole výkonu samostatné působnosti“ provedené v obci
Popovičky a k jednotlivým bodům „Zjištění“ porušení zákona přijímají následná preventivní a nápravná opatření.
1/ V případě zápisů ze zasedání ZO konaných dne 25.3.2021 a dne 4.8.2021 zajistí doplnění chybějících podpisů
určených ověřovatelů. Zároveň za účelem nápravy doplní druhého ověřovatele, který byl přítomen ZO a který
zpětně ověří, že zápisy odpovídají skutečnosti.
2/ Neprodleně doplní evidenci právních předpisů tak, aby obsahovala všechny zákonem stanovené náležitosti.
3/ Nelze přijmout nápravné opatření k neprodleně nezaslané vyhlášce č. 1/2021, vyhlášené 24.3.2021 a zaslané
na MV ČR 27.7.2021.
4/ Obec umožní dálkový přístup i s časovým zpožděním k informacím poskytovaným na základě žádosti o
informace.
5/ Obec zveřejní soubor povinně zveřejňovaných informací zveřejněných způsobem umožňující dálkový přístup
podle §5 odst.1 a 2 InfZ, a to dle struktury a se všemi údaji požadovaných vyhláškou č. 515/2020 Sb.
Pro: 6
Zdrželo: 0
Proti: 0
15)
a) Rozpočtové opatření č.9
Zastupitelé byli seznámeni s rozpočtovým opatřením č.9 dle Přílohy č.15.
b) Příspěvek na infrastrukturu pro trvale hlášené občany v důchodovém věku a držitele průkazu ZTP
Usnesení č. 232
Zastupitelé byli seznámeni a souhlasí s příspěvkem na infrastrukturu ve výši 2.800,- Kč pro rok 2022 na
nemovitost v obci Popovičky, kde:
▪ prokazatelně nebo na základě čestného prohlášení žijí pouze osoby pobírající starobní
důchod nebo jsou držitelem průkazu ZTP;
▪ nemovitost není užívána ke komerčním účelům.
Žadatelem může být osoba, která:
▪ má v dané nemovitosti, na kterou je čerpán příspěvek hlášen trvalý pobyt
▪ nemá vůči obci žádných závazků a nedoplatků

O příspěvek je možno žádat od 3.1.2022.
Pro: 6
Zdrželo: 0
Proti: 0
c) Příspěvek na infrastrukturu na nemovitost při prokázání efektivního nakládání s odpady
Usnesení č. 233
Zastupitelé byli seznámeni a souhlasí s příspěvkem na infrastrukturu ve výši 500,- Kč pro rok 2022 na
nemovitost v obci Popovičky, kde:
▪ prokazatelně bude doložen vývoz domovního odpadu do sběrného dvora, min. 2x v roce
2022
▪ nemovitost není užívána ke komerčním účelům
Žadatelem může být osoba, která:
▪ má v dané nemovitosti, na kterou je čerpán příspěvek hlášen trvalý pobyt
▪ nemá vůči obci žádných závazků a nedoplatků
O příspěvek je možno žádat od 1.12.2022.
Pro: 6
Zdrželo: 0
Proti: 0
16) Diskuse
1/ Dotaz na nový ÚP
O.: V současné době se upravuje o námitky a komentáře z 1. veřejného projednávání. Termín 2. veřejného
projednávání se předpokládá ve 2. kvartále 2022.
2/ Z řad veřejnosti byla vznesena žádost o upozornění vlastníků dotčených nemovitostí ve věci prořezu a ošetření
dřevin, které by mohly ohrozit bezpečnost nebo majetek třetích stran. Situace se týká zejména veřejných
prostranství.
O.: Obec přislíbila vlastníky opakovaně upozornit.
3/ Byla vznesena námitka z řad veřejnosti na neplatnost schválené OZV dle bodu 12) tohoto jednání.
O.: Šetřením bylo zjištěno, že vyhláška i kalkulace jsou v souladu s platnou legislativou a námitka byla podavatelem
z řad veřejnosti stažena zpět.
4/ Vznesen návrh ze stran veřejnosti na příspěvek občanům, kteří si zřídí trvalé bydliště v obci Popovičky.
O.: Obec neuvažuje o zřízení tohoto příspěvku, byť podíl občanů využívající místní infrastrukturu je odhadován na
dalších cca 20-25% z celkového počtu trvale hlášených občanů (435). Důvodem je silná motivace těchto občanů
míti trvalé bydliště v jiné lokalitě.
5/ Dodávky z vodního zdroje Želivka
O.: Obec Popovičky má rezervovány 2 sekundové litry pro potřeby Chomutovice a Popovičky. V současné době
probíhá úprava stávající infrastruktury pro přepojení na vodní zdroj Želivka. Pro plynulost dodávek je diskutována
rovněž výstavba nového vyrovnávacího vodojemu.

Starosta obce Ing. Jaroslav Richter ukončil zasedání ve 21:30 hodin.

Ing. Jaroslav Richter
Starosta obce

Barbora Zichová
Ověřovatel zápisu

Marie Formánková
Zapisovatel

Miroslava Formánková
Ověřovatel zápisu
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1) Smlouva o spolupráci – společnost Arendon
2) Směnná smlouva – společnost Arendon
3) Plánovací smlouva – společnost Arendon
4) Smlouva o služebnosti – společnost Arendon
5) Znalecký posudek
6) Dohoda o úhradě neinvestičních nákladů s obcí Průhonice ve věci Mateřské školy
7) 7.1 Opatření obecné povahy č. 1/2021/OOP
7.2 Stanovisko K.Ú. Stř. kraje - změna č. 5 ÚPO
7.3 Záznam o průběhu veřejného projednání - změna č. 5 ÚPO
7.4 Vyhodnocení veřejného projednávání návrhu - změna č. 5 ÚPO
8) 8.1 Opatření obecné povahy č. 2/2021/OOP
8.2 Stanovisko K.Ú. Stř. kraje - změna č. 6 ÚPO
8.3 Záznam o průběhu veřejného projednání - změna č. 6 ÚPO
8.4 Vyhodnocení veřejného projednávání návrhu - změna č. 6 ÚPO
9) Kalkulace vodné a stočné 2022
10) Zpráva Finančního výboru
11) Zpráva Kontrolního výboru
12) Rozpočet obce Popovičky na rok 2022
13) OZV o poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci
14) Pojistná smlouva – společnost Kooperativa
15) Rozpočtové opatření č.9

