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Zápis č. 5/2022 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Býkev
konaného dne 5.9.2022 od 17:00 hodin

Starosta obce Martin Prislupský zahájil jednání veřejného zasedání zastupitelstva obce v 17:00 hodin.
Přivítal přítomné, prohlásil jednání obecního zastupitelstva za usnášení schopné, nebot' se dostavili
všichni členové zastupitelstva. Konstatovat, že jednání bylo řádně svoláno a veřejně vyhlášeno.
Starosta sdělil, že každému členu zastupitelstva byl zaslán potřebný materiál k dnešnímu jednání.
l. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele:
Starosta obce Martin Prislupský pověřil zapisovatelkou zápisu Karolínu Boušovou a jako ověřovatele
navrhl pana Ivana Šlajse a Zdeňku Kvídovou.
Starosta se zeptal, jestli má někdo jiný návrh.
p. Mikeš Dalibor navrhl, aby jedním z ověřovatelů byl jmenován p. Mikeš nebo p. Řehák. Starosta
předložil protinávrh ve věci ověřovatelů zápisu.
Návrh usneseni? ZO schvaluje ověřovatele zápisu p. Dalibora Mikeše a p. Zdeňku Kvídovou.
Výsledek hlasování:

pro: 6
proti: l (Prislupský)
zdrželi se: O
Usneseni č. l bylo schváleno
UsnesenL' ZO schvaluje ověřovatele zápisu p. Dalibora Mikeše a p. Zdeňku Kwäovou.

2. Schválení programu:

Starosta obce seznámil s návrhem programu, který byl v souladu s pozvánkou předanou členům
zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce.
'
Starosta přečetl program jednání:
Program:

l)
2)
3)
4)

Volba ověřovatelů zápisu a zapisovatele
.
Schválení programu
Rozpočtové opatření obce č. 4/2022
výběr dodavatele gastro zařízení pro MŠ

5) Ostatní
6) Diskuse

Před hlasováním dal starosta možnost vyjádřit se k návrhu programu přítomným zastupitelům i
občanům.
Výsledek hlasování:

pro: 7
proti:' O
zdrželi se: O
Usnesení Č. 2 bylo schváleno
Usneseni? zastupitelstvo obce souhlasí s návrhem programu jednání

Starosta obce přítomným sdělil, že zápis z jednání byl řádně ověřen, a je k dispozici v kanceláři
obecního úřadu k nahlédnutí všem členům zastupitelstva a každému občanovi, který má trvalý pobyt
na území obce Býkev a Jenišovice.
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3. RozpoČtové opatření obce Č.4/2022
Starosta předložil zastupitelstvu obce RO č. 4/2022. Předmětem opatření jsou příjmy a výdaje, které
nejsou zahrnuty v rozpočtu.
Výsledek hlasování:

pro: 5
proti: 2 (Mikeš, Řehák)

zdrželi se: O
Usnesení č. 3 bylo schváleno
Usneseni? zastupitelstvo obce schvaluje royočtové opatření obce č. 4/2022 v předloženém znění a
bez výhrad.
4. výběr dodavatele gastro zařízení
Starosta připomněl, že na minulém jednání zastupitelstvo obce odsouhlasilo tři potencionální
dodavatele gastro zařízeni pro MŠ, tito uchazeči byli obesláni k podání cenové nabídky. Cenové
nabídky obdržela obec ode všech tří uchazečů.

l.
2.
3.

Blažek Gastro, s.r.o., Jihlavská 524/66, 140 00 Praha 4 - cena vybavení kuchyně 979 990 KČ
bez DPH
MUSIL Gastro s.r.o., Lužická 519/2, 353 01 Mariánské Lázně - cena za vybavení kuchyně
l 157 780 Kč bez DPH
PMN - výroba nerezového zařízení s.r.o., Novgorodská 326/7, 101 00 Praha, Vršovice - cena
za vybavení kuchyně l, 041 845 KČ bez DPH

p. Mikeš Dalibor - měli by se ceny uvádět s DPH
p. starosta - cena s DPH je l 185 787,9 Kč u nejnižší nabídky
p. Mikeš Dalibor - kolik budou stát energie v kuchyni.
p. starosta - v dnešní době se cena elektřiny předpovídá složitě, prioritou bude zajistit co
nejvýhodnější tarif.
p. M
Př
- jaké jsou na spotřebiče záruky
p. starosta — řeší to smlouva o dílo, záruční doba je standartní na 2 roky.
výsledek hlasování:

pro: 5
proti: 2 (Mikeš, Řehák)
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zdrželi se: O
Usnesení č. 4 bylo schváleno
Usneseni? Zastupitelstvo obce na základě předložených cenových nabídek souhlasí, aby
dodavatelem gastro zařízení pro MŠ Býkev byla společnost Blažek Gastro, s.r.o., Jihlavská 524/66,
140 00 Praha 4. Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce k uzavřenísmlouvy o důo.
5. Ostatní

Starosta obce shrnul právě končící volební období. Uvedl, že toto dnešní jednání zastupitelstva obce je
již 21 za uplynulé čtyři roky. Zastupitelstvo projednalo více jak 200 záležitostí. Obec prošla několika
změnami, např. před čtyřmi roky nebylo možné u nás v obci zakoupení základních potravin, v obci
Jenišovice byla komunikace v nevyhovujícím stavu, nebyla zřízena dětská skupina a nestavěla se
mateřská škola. Starosta obce uvedl, že investičních akcí bylo více, ale není nutné je všechny
vyjmenovávat, nebot' kdo chce, tak je vidí a kdo nechce, tak nevidí nic. Důležité je, do čeho se
investují finanční prostředky, ve většině případů se investovalo do rozšíření vybavenosti obce a také
do majetku. S ohledem na rozpočet obce činili investice do těchto oblastí v hrubém odhadu částku
převyšující 8 mil. K¢ (nepočítá se MŠ). To je prakticky více, než je jeden celý roční rozpočet obce.
Dále starosta uvedl, že v uplynulých čtyřech letech nebyla jednání zastupitelstva jednoduchá, starosta
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připomněl, že některá jednání byla zbytečně vyhrocená, nicméně přesto všechno přijalo končící
zastupitelstvo řadu důležitých rozhodnutí, které jsou a budou prospěšná pro všechny občany obce. Bez
ohledu na to, jak kdo hlasoval, starosta poděkoval všem zastupitelům za jejich práci, která není
jednoduchá, je občany sledována a určitě si zaslouží respekt a poděkování. Poděkoval všem, bez
rozdílu, za jaké volební uskupení byl kdo zvolen a popřál občanům této obce, aby si v nadcházejících
volbách vybrali takové zastupitele, kteří budou ochotni dělat pro obec alespoň tak, jak tomu bylo
v posledních letech.
Dále starosta připomněl, že volby do zastupitelstva obce proběhnou v termínu 23.9. a 24.9.2022 a to
tradičně v pátek od 14:00 do 22:00 a v sobotu od 8:00 do 14:00.
Výsledek hlasování:

pro: 7
proti: O
zdrželi se: O
Usnesení č. 5 bylo schváleno
Usneseni? Zastupitelstvo bere informaci starosQ' o shrnutí volebního období 2018 - 2022 na vědomL

6. Diskuse

Starosta informoval občany, že 7. - 9.10 bude přistavěn kontejner na velkoobjemový odpad, tradičně
na návsi u obecního úřadu, u nové zástavby v lokalitě Prám a v Jenišovicích.
Dále starosta informoval, že v rámci pozemkových úprav proběhne akce Výsadba stromů a keřů na
stráni a to v termínu září/říj'en. Vše na náklady Státního pozemkového úřadu. Připomněl, že v tuto
chvíli se nebudou realizovat opravy polních cest.
p. Mikeš Dalibor - odkud se bude vysazovat, a bude se řešit i cesta?
p. starosta - podél polní cesty stromy cca od horizontu nad obci směrem k Cítovu.
p. Hrnčířová - Chtělo by prořezat javory u nás.
p. starosta - při výsadbě těchto stromů bylo uvedeno, že tento typ je bezúdržbový, což zatím tomu tak
bylo, ale určitě je možné oslovit zahradnickou školu Mělník, aby provedla údržbu.
p. Mikeš Dalibor - byl jsem nařčen, že jsem ukradl skrývku omice ze školky. Chci se zeptat kde je
uskladněna.
p. starosta - ornice je dočasně uskladněna na Jenišovickém vrchu, nikdo ji nezcizil.
p. Řehák - p. Vě
řekl, že p. Mikeš ukradl ornici a borovice od rybníka, které se káceli.
p. starosta - p. Mikeš si odebral pouze část stromii a řádně uhradil obci částku, která byla vyměřena.
p. No
- nelíbí se mi, že u obchodu mají stůl a každý den tam jsou opilý a dělají hluk.
p. starosta — jestli se občané, kteří se tam zdržují, chovají nevhodně, zavolejte policii
p. Mikeš Dalibor - má tam být školka, musí se s tím něco udělat
p. Go
- tak jim to tam zakažte
p. No
- i když se zavře, tak tam sedí dál
p. šl
- starají se o to, je tam hodně zboží
p. Mikeš Dalibor - jsou tu stížnosti na Ukrajince, že tu onanují a ten problém s Vi
. Kolik jich
tam je?
p. starosta - na stížnost, kdy se jeden z uvedených občanů ukájel u rybníka, reagoval starosta
přivoláním policie. Ta provedla prohlídku a s uvedenými občany provedla pohovor. Konflikt mezi p.
V. a nájemníky ukrajinské národnosti řeší policie ČR. Dle vlastníka nemovitosti p. H. je na této adrese
přihlášeno 6 občanů.
p. Mikeš Dalibor - viděl jsem večer, že jich tam přijelo cca 20.
p. Mikeš Dalibor - mají povolenky na rybník?
p. starosta — nejméně 4 až 5 jich má koupené povolení.
p. Mikeš Dalibor - doplácí se na kanalizaci, kolik se platí Hořínu.
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p. starosta - platí se 43,24 Kč/m3 za kanalizaci Hořínu. Ale cena za předání odpadní vody na ČOV se
nemůže srovnávat s cenou pro občana. Částka 43,24 KČ je pouze jeden z mnoha dalších vstupů
v konečné ceně.
p. Řehák - kanalizace už se zdražila 3x a máme smlouvu s Hořínem?
p. starosta — obec má uzavřenou smlouvu z roku cca z 2008, kterou uzavřel ještě bývalý starosta p.
Go
. V letech 2013-15 měla obec snahu uzavřít dodatek k této smlouvě, nebot' původní smlouva
neodpovídá ani kapacitě ČOV, nicméně ze strany sousední obce nebyla v jejich zastupitelstvu
nalezena shoda. Stále tedy platí původní smlouva.
p. Mikeš Dalibor - jak platí chalupáři, někde platí na Mělník i v Hoříně
p. starosta - chalupáři tu platí za komunální odpad i za kanalizaci, nebot' na území naší obce vlastní
nemovitost.
p. Mikeš Dalibor - kolik se doplácí na kanalizaci
p. starosta - za předání odpadní vody na ČOV vyjde roční platba kolem l mil. KČ, na stočném se
vybere cca 750 000. KČ.
p. Mi
P
- kolik stojí kubík na občana
p. starosta - každý rok musí vedení obce předložit zastupitelstvu a občanům celkové vyúčtování,
z něhož se následně vypočítá cena na následující rok. Je na zastupitelstvu, jestli rozhodne hradit ze
svého hospodaření rozdíl mezi příjmy a výdaji, zatím tomu tak vždy bylo. Provozování kanalizace
nemůže být za současných cen pro obyvatele ziskové pro obec, uvedl starosta.
p. Mi
P
- ví se kolik, byla spotřeba před 3 lety a teď'?
p. starosta - obec má centrální měřič, který je umístěn v šachtě těsně před nátokem na ČOV. Z něho
čerpá data každý měsíc pro vystavení faktury.
p. Mi
Př
- ví se kolik je průměrně m3 na občana a jestli je to stejné
p. starosta - množství odpadní vody se symetricky zvyšuje s nárůstem obyvatel, na jednoho občana se
celkové množství příliš nemění, jedná se o minimální odchylky. Na jednoho občana nám vychází
produkce cca 40m3/ za rok, což je asi o 5 m3 více, než stanoví norma ve vyhlášce.
p. starosta - jsme malá obec a máme přehled, kde se kolik zdržuje lidí.
p. Řehák - když jsem tu měl ubytovanou sestru s dětmi, musel jsem zaplatit za stočné tady v obci a
sestra v místě bydliště.
p. starosta - to, že hradil stočné u nás v obci je v pořádku, nebot' sestra s dětmi zde bydlela, ale do
platby v jiné obci, kde má trvalé bydliště nebo byt nemůže obec zasahovat, to si měla uvedená osoba
vyřešit na příslušném úřadu sama.
p. Mikeš Dalibor - bude se muset zvednout cena .
. a přenocuje u
p. starosta - 99,9% lidí zaplatilo kanalizaci. Starosta neovlivní, kolik lidí přijede večer
někoho v nemovitosti.
p. No
- umí se spočítat, kolik odchází m3 z jednotlivých domů
p. starosta - nelze, při realizaci kanalizace jsme měli tuto myšlenku měřit každou nemovitost, ale
přineslo by to další velké náklady na realizaci. Navíc toto by nebylo podpořené dotačními prostředky.
p. Če
- dá se dohledat kolik je tu cizinců a jestli zaplatili
p. starosta - jsou tu většinou hlášeni k trvalému pobytu, ty co tu jsou ubytování na delší dobu, tak o
nich přehled máme. Ale jsou i občané cizí národnosti, které jsou hlášeni v obci, ale vůbec se zde
nezdržují.
p. starosta - máme zde také občany, kteří jsou hlášení na ohlašovně, ale také někteří z nich se zde
vůbec fyzicky nezdržují.
p. Ko
- jsou nějaké novinky o topolech
p. starosta - povolení o prodloužení lhůty ke kácení bylo příslušným odborem životního prostředí
prodlouženo o rok, i když jsme s tím obec nesouhlasila.
p. Mikeš - kdy se vyzve p. Va
, aby odstranil plot
p. starosta - už jsme jednou p. Va
písemně vyzvali, slíbil, že plot odstraní. Obec jej v nejbližší
době vyzve opakovaně k uvedení nápravy hranice pozemku.

Na závěr starosta obce Martin prislupský diskuzi uzavřel, poděkoval všem za účast a jednání
zastupitelstva ukončil.
Zasedání ukončeno v 17:48.
Ověřovatelé:

l

Pan Mikeš
Paní Kvídová
Zapisovatelka:
Slečna Boušová
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Martin Prislupský
Starosta obce
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