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Obec Polerady 

250 63 Mratín 

 
 

250 63 Mratín, tel: 326 902 281, IČO: 00240613 

 
 

Zápis 

ze zasedání zastupitelstva obce Polerady č. 7  2019 
 
 
Datum konání:  30.5. 2019 
Místo konání:  Zasedací místnost Obecního úřadu 
Začátek zasedání: 19:00 hod. 
Účastníci jednání: Členové zastupitelstva: 

Jiří Urban, Martin Kotek, Libor Pýcha, Václav Záruba, Pavel Tryzna,  
Jaroslav Chlumský, Jaroslav Jelínek 

Zapisovatel:   Martin Kotek     
Ověřovatelé zápisu:  Václav Záruba a Libor Pýcha 
 
 
Průběh jednání (podle jednotlivých bodů schváleného programu) zasedání – viz bod 3.:  
 

K bodu 1. - Zahájení 

Zasedání zastupitelstva obce zahájil v 19:00 hod. starosta obce pan Jiří Urban, který přivítal přítomné 
(dál jen „předsedající“). 

Předsedající konstatoval, že zasedání zastupitelstva obce bylo řádně svoláno, informace podle ust. § 93 
odst. 1) zákona o obcích byla na úřední desce Obecního úřadu Polerady zveřejněna v souladu se 
zákonem po dobu nejméně 7 dní, současně byla zveřejněna na elektronické úřední desce.  

Předsedající konstatoval přítomnost 7 členů zastupitelstva obce (z celkového počtu 7 členů 
zastupitelstva), tj. nadpoloviční většiny všech členů zastupitelstva obce, a prohlásil zastupitelstvo obce 
za usnášeníschopné (viz ust. § 92 odst. 3/ zákona o obcích). 

 

K bodu 2. - Určení zapisovatele a volba ověřovatelů zápisu  

Předsedající sdělil, že zapisovatelem zápisu z dnešního zasedání je p. Martin Kotek.  

Ověřovateli zápisu byli předsedajícím navrženi:  p. Václav Záruba 

       p. Libor Pýcha 

K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. Předsedající dal hlasovat o volbě ověřovatelů zápisu. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce volí ověřovateli zápisu z dnešního zasedání p. Václava Zárubu a p. Libora 
Pýchu 

Výsledek hlasování: pro návrh 7   proti návrhu 0    zdržel se 0 

Usnesení č. 20/7/2019 bylo schváleno.  
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K bodu 3. – Schválení programu 

Předsedající předložil zastupitelstvu obce ke schválení návrh programu zasedání 
zastupitelstva obce tak, jak byl zveřejněn na úřední desce a na pozvánce na dnešní zasedání 
zastupitelstva obce doručené členům zastupitelstva obce, a to přesto, že některé z těchto bodů 
již byly a musely být z organizačně technických a právních důvodů realizovány. 
K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy ani návrhy na doplnění programu. Předsedající 
dal hlasovat o návrhu programu. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje následující program dnešního zasedání zastupitelstva obce: 
Program jednání: 

1. Zahájení 
2. Určení zapisovatele a volba ověřovatelů zápisu 
3. Schválení programu 
4. Revitalizace veřejných prostor v obci Polerady – dětské hřiště 
5. Dlouhodobé uvolnění pro výkon funkce starosty obce 
6. Závěrečný účet obce Polerady za rok 2018 
7. Sponzorský dar spolku Pro Polerady 
8. Poplatek pro posílení infrastruktury v obci   
9. Různé 
10. Diskuse 
11. Závěr 

Výsledek hlasování: pro návrh 7 proti návrhu 0    zdržel se 0 

Usnesení č. 21/7/2019 bylo schváleno. 

 

 

Vzhledem k tomu, že body 1. až 3. schváleného programu byly již projednány, bylo předsedajícím 
přistoupeno k projednávání bodu 4. programu. 

 
 

K bodu 4. – Revitalizace veřejných prostor v obci Polerady – dětské hřiště 

 
Předsedající předložil zastupitelstvu obce ke schválení návrh znění výzvy k podání nabídek na 
akci „REVITALIZACE VEŘEJNÝCH PROSTOR V OBCI POLERADY – dětské hřiště“ a 
návrhu smlouvy o dílo.  
K návrhu nebyly vzneseny žádné připomínky. Předsedající dal hlasovat o návrhu. 

 
Návrh usnesení: 
ZO Polerady schvaluje znění výzvy k podání nabídek na akci „REVITALIZACE 
VEŘEJNÝCH PROSTOR V OBCI POLERADY – dětské hřiště“. Dále schvaluje znění 
návrhu smlouvy o dílo (příloha č. 10 výzvy) a ustanovuje komisi pro otevírání obálek a 
hodnocení nabídek ve složení: Jiří Urban, Martin Kotek, Libor Pýcha,  náhradníci  
Jaroslav Jelínek, Václav Záruba, Pavel Tryzna, jejíž činnost bude zahájena dne 18.06.2019 
od 15:00 hod. 
 
ZO Polerady pověřuje starostu obce podpisem rozhodnutí o výběru dodavatele a následně 
smlouvy o dílo s vítězným dodavatelem, který vzejde z VZMR na akci „REVITALIZACE 
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VEŘEJNÝCH PROSTOR V OBCI POLERADY – dětské hřiště“ po doporučení členů 
komise. 
 
 
Výsledek hlasování: pro návrh 7 proti návrhu 0    zdržel se 0 

Usnesení č. 22/7/2019 bylo schváleno. 

 
K bodu 5. – Dlouhodobé uvolnění pro výkon funkce starosty 

 
Zastupitelstvo obce projednalo návrh na změnu současného výkonu funkce neuvolněného 
starosty na funkci dlouhodobě uvolněnou, s ohledem na skutečný objem práce, spojený se 
současnými a připravovanými projekty a zároveň s ohledem na úpravu pracovního úvazku 
administrativní pracovnice.     
K návrhu nebyly vzneseny žádné připomínky. Předsedající dal hlasovat o návrhu. 

 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce v souladu s ust. § 84 odst. 2) písm. k) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
určuje, že pro výkon funkce starosty bude člen zastupitelstva obce uvolněn, s účinností od 
1.7.2019. 

Zastupitelstvo obce stanovuje v souladu s ust. § 72 odst. 2) a 3) a § 84 odst. 2) písm. n) 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, a s nařízením vlády č. 
318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků, s účinností 
od 1.7.2019 uvolněnému starostovi obce výši měsíčních odměn (odměn za měsíc) za výkon 
funkce  - 39 054,- Kč.  

 

Výsledek hlasování: pro návrh 7 proti návrhu 0    zdržel se 0 

Usnesení č. 23/7/2019 bylo schváleno. 

 
K bodu 6. – Závěrečný účet obce Polerady za rok 2018 

 
Zastupitelstvo obce projednalo závěrečný účet obce za rok 2018.     
K návrhu nebyly vzneseny žádné připomínky. Předsedající dal hlasovat o návrhu. 

 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje závěrečný účet obce Polerady za rok 2018 a vyslovuje souhlas 
s celoročním hospodařením obce Polerady za rok 2018 bez výhrad. 

 

Výsledek hlasování: pro návrh 7 proti návrhu 0    zdržel se 0 

Usnesení č. 24/7/2019 bylo schváleno. 

 
K bodu 7. – Sponzorský dar spolku Pro Polerady  

 
Zastupitelstvo obce projednalo návrh na sponzorský dar spolku Pro Polerady k uspořádání 
Dětského dne.     
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K návrhu nebyly vzneseny žádné připomínky. Předsedající dal hlasovat o návrhu. 
 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje sponzorský dar spolku Pro Polerady ve výši 10.000,- Kč, za 
účelem pořádání Dětského dne.  

 

Výsledek hlasování: pro návrh 7 proti návrhu 0    zdržel se 0 

Usnesení č. 25/7/2019 bylo schváleno. 

 
K bodu 8. – Poplatek pro posílení infrastruktury v obci od nových investorů bytové výstavby 

 
Zastupitelstvo obce projednalo navýšení stávajícího poplatku pro posílení infrastruktury 
v obci od nových investorů bytové výstavby, stanoveného v roce 2007 ve výši 100,- Kč za 
každý metr čtverečný řešené plochy, na částku 250,- Kč za každý metr čtverečný řešené 
plochy. Navýšení je vyvoláno nárůstem všeobecné cenové hladiny nemovitostí, materiálu, 
prací i mezd od roku 2007.   
K návrhu nebyly vzneseny žádné připomínky. Předsedající dal hlasovat o návrhu. 

 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje v rámci posílení infrastruktury obce vybírat od nových 
investorů bytové výstavby v katastru obce Polerady u Prahy částku 250,- Kč za každý jeden 
metr čtverečný řešené plochy, s platností od 1.6.2019. 

 

Výsledek hlasování: pro návrh 7 proti návrhu 0    zdržel se 0 

Usnesení č. 26/7/2019 bylo schváleno. 

 
K bodu 9. –Různé  

 
Starosta obce informoval přítomné o změně místa pro kontejnerové stání pro bytovou zástavbu 
v blízkosti Obecního úřadu, aby dále nedocházelo k hromadění odpadků přímo na parkovišti před OÚ, 
dále o probíhajících jednáních k dokončení Územního plánu obce, které je předpokládané v letních 
měsících letošního roku a o jednáních, týkajících se výstavby dalších obytných lokalit v naší obci.  

Dále informoval o postupu probíhajícího jednání obce se SŽDC a.s., ohledně možnosti odkupu budovy 
železničního nádraží, včetně přidružených pozemků, do vlastnictví obce. SŽDC a.s. připravuje 
podklady a znalecký odhad těchto nemovitostí, na základě kterého se bude obec následně rozhodovat 
o případném odkupu, za účelem zkulturnění této části obce a úpravy stávajícího objektu, na který je 
v současné době vydán demoliční výměr,  na další vhodné využití pro potřeby obce Polerady.  

Obec vzala na vědomí konání akce Dětský den, konané spolkem Pro Polerady dne 1.6.2019 na hřišti.   

 

K bodu 10. - Diskuse  

 
V prostoru pro diskusi nevystoupil žádný z přítomných občanů.  
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K bodu 11. - Závěr  

 
Předsedající poděkoval všem přítomným za účast a zasedání ukončil v 21:30. hod. 
 

 

 
                                     

Tento zápis byl vyhotoven dne 31.5.2019 
 
 
Zapisovatel:  Martin Kotek  dne    _______________________  
 
 
Ověřovatelé:             Václav Záruba  dne   _______________________ 
 

Libor Pýcha    dne   _______________________ 
  
 
Starosta obce:                 Jiří Urban   dne    _______________________ 
 
 


