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Zápis o průběhu  
24. jednání zastupitelstva  

Obce Vestec 
konaného dne 19. 08. 2009 

v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Vestci od 18:05 h 
 
 

 
 
 
 
 

Účast členů zastupitelstva 

Člen zastupitelstva Přítomen Omluven Neomluven Poznámka 

Norbert Dostál ●    
Eduard Jarolímek ●    
Miroslav Pašek, starosta ●    
Jana Stupková ●    
Alena Šedivá ●    
František Šimeček, 2. místostarosta ●    
Ing. Ludvík Vopálenský, 3. místostarosta ●    
Petr Zderadička ●    
MUDr. Eleni Zíková, 1. místostarosta ●    
 
Počet přítomných členů zastupitelstva: 9 (devět) 
 
 
 
 
 
 
Z průběhu zasedání byl pořizován zvukový záznam. O této skutečnosti informoval přítomné starosta. 
 
Zapisovatel: Tibor Švec 
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Průběh jednání 

 
 

 
 
Bod č. 1 

 
Volba ověřovatelů zápisu 
 

 

   
Popis Miroslav Pašek: 

Navrhuji ověřovatele zápisu Eduarda Jarolímka a MUDr. Eleni Zíkovou. 
 

   
Diskuse, 
návrhy 
a připomínky 

---  

   
Stanoviska 
občanů 
a vlastníků 
nemovitostí 

---  

   
Návrh 
usnesení 

Zastupitelstvo obce schvaluje jako ověřovatele zápisu Eduarda Jarolímka.  

   
Hlasování Člen zastupitelstva Hlasoval(a) 

pro návrh 
Hlasoval(a) 
proti návrhu Zdržel(a) se Nehlasoval(a) 

Norbert Dostál ●    
Eduard Jarolímek   ●  
Miroslav Pašek, starosta ●    
Jana Stupková ●    
Alena Šedivá ●    
František Šimeček, 2. místostarosta ●    
Ing. Ludvík Vopálenský, 3. místostarosta ●    
Petr Zderadička ●    
MUDr. Eleni Zíková, 1. místostarosta ●    

 
Pro návrh: 8, proti návrhu: 0, Zdržel(a) se: 1, Nehlasoval(a): 0. 
 
Návrh byl přijat. 

 

   
Přijaté 
usnesení 

č. 09/24/1a 
Zastupitelstvo obce schvaluje jako ověřovatele zápisu Eduarda Jarolímka. 

 

   
Návrh 
usnesení 

Zastupitelstvo obce schvaluje jako ověřovatele zápisu MUDr. Eleni Zíkovou.  

   
Hlasování Člen zastupitelstva Hlasoval(a) 

pro návrh 
Hlasoval(a) 
proti návrhu Zdržel(a) se Nehlasoval(a) 

Norbert Dostál ●    
Eduard Jarolímek ●    
Miroslav Pašek, starosta ●    
Jana Stupková ●    
Alena Šedivá ●    
František Šimeček, 2. místostarosta ●    
Ing. Ludvík Vopálenský, 3. místostarosta ●    
Petr Zderadička ●    
MUDr. Eleni Zíková, 1. místostarosta ●    

 
Pro návrh: 9, proti návrhu: 0, Zdržel(a) se: 0, Nehlasoval(a): 0. 
 
Návrh byl přijat. 
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Přijaté 
usnesení 

č. 09/24/1b 
Zastupitelstvo obce schvaluje jako ověřovatele zápisu MUDr. Eleni Zíkovou. 

 

 
 
 
 

 
Bod č. 2 

 
Schválení navrženého pořadu jednání 
 

 

   
Popis Miroslav Pašek: 

Navržený pořad jednání 
 

1. Volba ověřovatelů zápisu 
2. Schválení navrženého pořadu jednání 
3. Kontrola usnesení z 23. zasedání zastupitelstva obce 
4. Informace o projektu „Mateřská škola Vestec“ 
5. Rozpočtové opatření č. 4 
6. Schválení přijetí dotace projektu „Mateřská škola Vestec včetně napojení na 

inženýrské sítě“ 
7. Spolufinancování projektu „Mateřská škola Vestec včetně napojení na inženýrské 

sítě“ 
8. Výjimka ze zákazu stavební činnosti podle §99, odst. 3. zák. č. 183/2006 Sb. na 

části pozemku parc. č. 109/8 – manželé Stupkovi 
9. Uznání trhové smlouvy na část pozemku parc. č. 112/4 
10. Pronájem části pozemku parc. č. 112/4 a pozemku parc. č. 1019/2 
11. Pronájem pozemků parc. č. 885/2, 892/2, 720/50, 644/607, 720/40 a části 

pozemku parc. č. 1041 o výměře 3.000 m2 
12. Prodej pozemku parc. č. 896/21 
13. Žádost o finanční příspěvek – Koncert sboru Bambini di Praga 
14. Žádost o finanční příspěvek – Honební společenství Jesenice-Vestec 
15. Žádost o finanční příspěvek – TJ Viktoria Vestec 
16. Darovací smlouva na pozemky parc. č. 197/67 a část pozemku st. 96/3 
17. Darovací smlouva na pozemek parc. č. 1029/4 
18. Smlouva o jednotném reklamně navigačním systému 
19. Smlouva o spolupráci při zasíťování průmyslové zóny 
20. Diskuse 

 

   
Diskuse, 
návrhy 
a připomínky 

Miroslav Pašek: 
Navrhuji vložit do pořadu jednání bod č. 20 - Schválení přijetí dotace projektu Rekonstrukce 
rybníka Vestecký a bod Diskuse posunout na bod č. 21. 

 

   
Stanoviska 
občanů 
a vlastníků 
nemovitostí 

Barbora Bucharová: 
Vzhledem k tomu, že na minulém zasedání zastupitelstva obce nebyl v rozporu se 
schváleným programem projednán bod Diskuse, ráda bych tímto předem upozornila, aby 
nedošlo k obdobnému nedorozumění, že jsem si připravila tři záležitosti k projednání. 
 
Dále upozorňuji, že při pořizování zápisu je porušováno programové prohlášení zastupitelstva 
obce, neboť v nich není uváděno jmenovité hlasování. Bude na základe této připomínky při 
pořizování dnešního zápisu zjednána náprava? 

 

   
Návrh 
usnesení 

Zastupitelstvo obce schvaluje rozšíření pořadu jednání o bod - Schválení přijetí dotace 
projektu „Rekonstrukce rybníka Vestecký“. 
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Hlasování Člen zastupitelstva Hlasoval(a) 
pro návrh 

Hlasoval(a) 
proti návrhu Zdržel(a) se Nehlasoval(a) 

Norbert Dostál ●    
Eduard Jarolímek ●    
Miroslav Pašek, starosta ●    
Jana Stupková ●    
Alena Šedivá ●    
František Šimeček, 2. místostarosta ●    
Ing. Ludvík Vopálenský, 3. místostarosta ●    
Petr Zderadička ●    
MUDr. Eleni Zíková, 1. místostarosta ●    

 
Pro návrh: 9, proti návrhu: 0, Zdržel(a) se: 0, Nehlasoval(a): 0. 
 
Návrh byl přijat. 

 

   
Přijaté 
usnesení 

č. 09/24/2 
Zastupitelstvo obce schvaluje rozšíření pořadu jednání o bod - Schválení přijetí dotace 
projektu „Rekonstrukce rybníka Vestecký“. 

 

   
Diskuse, 
návrhy 
a připomínky 

Alena Šedivá: 
Technická poznámka č. 1:  
U všech smluv v pořadu jednání má být uveden návrh. 
Technická poznámka č. 2: 
Nemůžeme schvalovat rozpočtové opatření v bodě pořadu jednání 5, neboť v bodech 13, 14 
a 15 budeme schvalovat žádosti o příspěvky, které jsou součástí tohoto rozpočtového 
opatření. 
Technická poznámka č. 3: 
V bodě 11 je uvedena výměra pouze u pozemku parc. č. 1041 a nejsou zde uvedeny výměry 
u všech pozemků a součet všech výměr pozemků je téměř 10 tisíc metrů, v tomto případě by 
tento bod byl zmatečný.  
Navrhuji proto, aby došlo k úpravě. 
 
Jana Stupková: 
Pořadí bodů je uvedeno správně, rozpočtové opatření se musí dělat předem a ne ex post. 

 

   
Návrh 
usnesení 

Zastupitelstvo obce schvaluje následující změny pořadu jednání: U všech smluv v pořadu 
jednání bude uveden návrh. Změní se pořadí bodů, tak aby rozpočtové opatření bylo 
projednáno po bodech č. 13, 14 a 15, které jsou součástí tohoto rozpočtového opatření. 
V bodě č. 11 budou uvedeny výměry všech pozemků. 

 

   
Hlasování Člen zastupitelstva Hlasoval(a) 

pro návrh 
Hlasoval(a) 
proti návrhu Zdržel(a) se Nehlasoval(a) 

Norbert Dostál   ●  
Eduard Jarolímek   ●  
Miroslav Pašek, starosta   ●  
Jana Stupková   ●  
Alena Šedivá ●    
František Šimeček, 2. místostarosta   ●  
Ing. Ludvík Vopálenský, 3. místostarosta   ●  
Petr Zderadička   ●  
MUDr. Eleni Zíková, 1. místostarosta   ●  

 
Pro návrh: 1, proti návrhu: 0, Zdržel(a) se: 8, Nehlasoval(a): 0. 
 
Návrh nebyl přijat. 
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Diskuse, 
návrhy 
a připomínky 

Miroslav Pašek: 
Navrhuji tento pořad jednání s odsouhlasenými změnami: 
 

1. Volba ověřovatelů zápisu 
2. Schválení navrženého pořadu jednání 
3. Kontrola usnesení z 23. zasedání zastupitelstva obce 
4. Informace o projektu „Mateřská škola Vestec“ 
5. Rozpočtové opatření č. 4 
6. Schválení přijetí dotace projektu „Mateřská škola Vestec včetně napojení na 

inženýrské sítě“ 
7. Spolufinancování projektu „Mateřská škola Vestec včetně napojení na inženýrské 

sítě“ 
8. Výjimka ze zákazu stavební činnosti podle §99, odst. 3. zák. č. 183/2006 Sb. na 

části pozemku parc. č. 109/8 – manželé Stupkovi 
9. Uznání trhové smlouvy na část pozemku parc. č. 112/4 
10. Pronájem části pozemku parc. č. 112/4 a pozemku parc. č. 1019/2 
11. Pronájem pozemků parc. č. 885/2, 892/2, 720/50, 644/607, 720/40 a části 

pozemku parc. č. 1041 o výměře 3.000 m2 
12. Prodej pozemku parc. č. 896/21 
13. Žádost o finanční příspěvek – Koncert sboru Bambini di Praga 
14. Žádost o finanční příspěvek – Honební společenství Jesenice-Vestec 
15. Žádost o finanční příspěvek – TJ Viktoria Vestec 
16. Darovací smlouva na pozemky parc. č. 197/67 a část pozemku st. 96/3 
17. Darovací smlouva na pozemek parc. č. 1029/4 
18. Smlouva o jednotném reklamně navigačním systému 
19. Smlouva o spolupráci při zasíťování průmyslové zóny 
20. Schválení přijetí dotace projektu „Rekonstrukce rybníka Vestecký“ 
21. Diskuse 
 

 

   
Návrh 
usnesení 

Zastupitelstvo obce schvaluje navržený pořad jednání.  

   
Hlasování Člen zastupitelstva Hlasoval(a) 

pro návrh 
Hlasoval(a) 
proti návrhu Zdržel(a) se Nehlasoval(a) 

Norbert Dostál ●    
Eduard Jarolímek ●    
Miroslav Pašek, starosta ●    
Jana Stupková ●    
Alena Šedivá  ●   
František Šimeček, 2. místostarosta ●    
Ing. Ludvík Vopálenský, 3. místostarosta ●    
Petr Zderadička ●    
MUDr. Eleni Zíková, 1. místostarosta ●    

 
Pro návrh: 8, proti návrhu: 1, Zdržel(a) se: 0, Nehlasoval(a): 0. 
 
Návrh byl přijat. 

 

   
Přijaté 
usnesení 

č. 09/24/3 
Zastupitelstvo obce schvaluje navržený pořad jednání. 
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Bod č. 3 

 
Kontrola usnesení z 23. zasedání zastupitelstva obce 
 

 

   
Popis Miroslav Pašek: 

Usnesení č. 09/23/4 – Se společností SWIETELSKY stavební s.r.o bylo dohodnuto finanční 
vypořádání, Obec Vestec uhradí pouze skutečně vynaložené náklady, odstoupení od smlouvy 
nebylo zatím projednáno.  
Usnesení č. 09/23/5 – Schválená obecně závazná vyhláška obce Vestec č. 2/2009 byla řádně 
oznámena na úřední desce obce a po oznámení rozeslána příslušným orgánům státní 
správy. 
Usnesení č. 09/23/6 – Schválené výhrady k závěrečnému účty byly zaslány Odboru finanční 
kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje. 
Usnesení č. 09/23/9 – Směnná smlouva nebyla zatím uzavřena, chybí souhlas Stavebního 
úřadu Jesenice s dělením pozemku. 
Usnesení č. 09/23/10 – Kupní smlouva na pozemek parc. č. st. 751 byla uzavřena, kupní 
cena byla uhrazena. 

 

   
Diskuse, 
návrhy 
a připomínky 

Alena Šedivá: 
Pane starosto, dostal jste za úkol objednat znalecký posudek na výplatu mzdových 
prostředků vyplacených obecním úřadem Vestec. Máte ten posudek?  
 
Miroslav Pašek: 
Ano, byl objednán. 
 
Alena Šedivá: 
A byl objednán znalecký posudek? 
 
Miroslav Pašek: 
Ano. 
 
Alena Šedivá: 
S kulatým razítkem? 
 
Miroslav Pašek: 
Ano.  
 
Alena Šedivá: 
U koho byl objednán? 
 
Tibor Švec: 
U Ing. Soni Bourové, soudní znalkyně v oboru ekonomika, odvětví mzdy. 
 
Alena Šedivá: 
Kdy bude hotov? 
 
Tibor Švec: 
Je hotov. 
 
Alena Šedivá: 
Žádám o tento znalecký posudek. 
 
Tibor Švec: 
Po ukončení zasedání Vám poskytneme kopii. 

 

   
Stanoviska 
občanů 
a vlastníků 
nemovitostí 

---  
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Vzato na 
vědomí 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí stav plnění úkolů vyplývajících z Usnesení 
z 23. zasedání zastupitelstva obce. 

 

 
 
 
 

 
Bod č. 4 

 
Informace o projektu „Mateřská škola Vestec“ 
 

 

   
Popis Miroslav Pašek: 

Obec Vestec požádala o dotaci na projekt „Mateřská škola Vestec včetně napojení na 
inženýrské sítě“.  Výbor regionální rady ROP Střední Čechy dne 08. 07. 2009 schválil dotaci 
ve výši 35.488.196,37 Kč. Dalším krokem pro realizaci projektu „Mateřská škola Vestec 
včetně napojení na inženýrské sítě“ je vyhlášení výběrového řízení na dodavatele díla. 
Z tohoto důvodu je potřebné přijmout usnesení o zahájení řízení dle zákona č . 137/2006 Sb. 
o veřejných zakázkách. 

 

   
Diskuse, 
návrhy 
a připomínky 

---  

   
Stanoviska 
občanů 
a vlastníků 
nemovitostí 

Barbora Bucharová: 
Částka 50 mil. byla stanovena kým a na základě čeho? A co tato částka zahrnuje?  
 
Eleni Zíková: 
Tato částka vychází z oceněného výkazu výměr zpracovaného projektantem. Tato částka 
obsahuje výhradně mateřskou školku a napojení na inženýrské sítě. 

 

   
Návrh 
usnesení 

Zastupitelstvo obce schvaluje zahájení řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách, v platném znění o zadání podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem 
,,Mateřská škola Vestec včetně napojení na inženýrské sítě“ s předpokládanou hodnotou 
veřejné zakázky 50.000.000,- Kč bez DPH, a to formou otevřeného řízení. Zastupitelstvo 
pověřuje MUDr. Eleni Zikovou, 1. místostarostu, zajištěním realizace řízení o zadání 
předmětné veřejné zakázky a v součinnosti s osobou zmocněnou jednat jménem zadavatele 
dle § 151 zákona o veřejných zakázkách, a dále ji zmocňuje k jednáni jménem zadavatele 
a učinění nezbytných úkonů, které s řízením souvisejí, včetně odpovídajících rozhodnutí 
zadavatele ve smyslu zákona o veřejných zakázkách, vyjma rozhodnutí zadavatele o výběru 
nejvhodnější nabídky, které si zastupitelstvo vyhrazuje. 

 

   
Hlasování Člen zastupitelstva Hlasoval(a) 

pro návrh 
Hlasoval(a) 
proti návrhu Zdržel(a) se Nehlasoval(a) 

Norbert Dostál ●    
Eduard Jarolímek ●    
Miroslav Pašek, starosta ●    
Jana Stupková ●    
Alena Šedivá ●    
František Šimeček, 2. místostarosta ●    
Ing. Ludvík Vopálenský, 3. místostarosta ●    
Petr Zderadička ●    
MUDr. Eleni Zíková, 1. místostarosta ●    

 
Pro návrh: 9, proti návrhu: 0, Zdržel(a) se: 0, Nehlasoval(a): 0. 
 
Návrh byl přijat. 
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Přijaté 
usnesení 

č. 09/24/4 
Zastupitelstvo obce schvaluje zahájení řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách, v platném znění o zadání podlimitní veřejné zakázky na stavební práce 
s názvem ,,Mateřská škola Vestec včetně napojení na inženýrské sítě“ s 
předpokládanou hodnotou veřejné zakázky 50.000.000,- Kč bez DPH, a to formou 
otevřeného řízení. Zastupitelstvo pověřuje MUDr. Eleni Zikovou, 1. místostarostu, 
zajištěním realizace řízení o zadání předmětné veřejné zakázky a v součinnosti s 
osobou zmocněnou jednat jménem zadavatele dle § 151 zákona o veřejných zakázkách, 
a dále ji zmocňuje k jednáni jménem zadavatele a učinění nezbytných úkonů, které s 
řízením souvisejí, včetně odpovídajících rozhodnutí zadavatele ve smyslu zákona o 
veřejných zakázkách, vyjma rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky, 
které si zastupitelstvo vyhrazuje. 

 

 
 
 
 

 
Bod č. 5 

 
Rozpočtové opatření č. 4 
 

 

   
Popis Miroslav Pašek: 

Členům zastupitelstva byl předložen návrh rozpočtového opatření č. 4. Toto rozpočtové 
opatření projednal Finanční výbor na svém 21. zasedání dne 10. 08. 2009. 
 
Norbert Dostál: 
Paragraf 2212, pol. 5171, navýšení o 700.000,- Kč. Z důvodu spolufinancování opravy 
komunikace III/10114 (ul. Vestecká) je nutné počítat v rozpočtu s částkou 500.000,- Kč na 
opravy vad způsobené sítěmi uloženými v této komunikaci. Spolufinancování je základní 
podmínkou provedení oprav komunikace III/10114. Dále je nutné počítat s částkou 200.000,- 
Kč na opravy všech místních komunikací před zimním obdobím. 
Paragraf 2321, pol. 6121, snížení o 2.248.000,- Kč. Tato položka se snižuje z důvodu 
nerealizování kanalizace na Šátalce v tomto roce. 
Paragraf 2341, pol. 5139, zvýšení o 50.000,- Kč z důvodu nákupu ryb do zrekonstruovaného 
Vesteckého rybníka. 
Paragraf 2341, pol. 6121, zvýšení o 200.000,- Kč z důvodu víceprací na hrázi Vesteckého 
rybníka, jednalo se o prodloužení hráze u křižovatky Hrnčířská x Na Hrišti x K Rybníku. 
Paragraf 3399, pol. 5164, zvýšení o 25.000,- Kč z důvodu podpory absolventského koncerty 
p. L. Jindřicha, jedná se o pronájem kostela sv. Šimona a Judy na Starém Městě 
Paragraf 3723, pol. 5164, zvýšení o 20.000,- Kč z důvodu navýšení počtu nádob pro 
separovaný sběr. 
Paragraf 3745, pol. 5139, zvýšení o 20.000,- Kč z důvodu nákupu zahradnického materiálu. 
Paragraf 3745, pol. 5156, zvýšení o 10.000,- Kč z důvodu zvýšeného počtu sekání trávy při 
teplém deštivé počasí. 
Paragraf 3745, pol. 5169, zvýšení o 150.000,- Kč z důvodu zvýšeného objemu odvážené 
trávy z klimatických důvodů. 
Paragraf 6171, pol. 5011, zvýšení o 390.000,- Kč z důvodu chybějících mzdových prostředků 
do konce roku 2009. 
Paragraf 6171, pol. 5021, zvýšení o 150.000,- Kč z důvodu navýšení ostatních osobních 
výdajů. 
Paragraf 6171, pol. 5031, zvýšení o 100.000,- Kč z důvodu navýšení položek 5011 a 5021. 
Paragraf 6171, pol. 5032, zvýšení o 83.000,- Kč z důvodu navýšení položek 5011 a 5021. 
Paragraf 6171, pol. 5137, zvýšení o 200.000,- Kč z důvodu úprav místností v přízemí OÚ 
Vestec. Jedná se o vymalování, přečalounění židlí, doplnění vybavení zasedací místnosti 
a nový nábytek do přízemní kanceláře z důvodu zřízení pracoviště Czech-point. 
Paragraf 6171, pol. 5171, zvýšení o 50.000,- Kč z důvodu opravy střechy OÚ, zatéká. 
Paragraf 6171, pol. 5321, zvýšení o 50.000,- Kč z důvodu poskytnutí daru obci Šenov 
u Nového Jičína pro účely odstranění následků povodní. 
Paragraf 6171, pol. 5339, zvýšení o 50.000,- Kč z důvodu podaných žádostí o příspěvek. 

 

   



 

Strana 9 (celkem 28) 

Diskuse, 
návrhy 
a připomínky 

Alena Šedivá: 
Proč schvalujeme navýšení 200 tis. na vícepráce na hrázi rybníka, když tyto vícepráce byly 
zahrnuty v projektu? 
 
Miroslav Pašek: 
Tyto vícepráce nebyly zahrnuty v projektu. 
 
Norbert Dostál: 
Tyto vícepráce nebyly zahrnuty v projektu, vycházelo se z výkazu výměr, který tyto vícepráce 
neobsahovaly. 

 

   
Stanoviska 
občanů 
a vlastníků 
nemovitostí 

Barbora Bucharová: 
Výkaz výměr zpracoval kdo? 
 
Miroslav Pašek: 
V případě, že máte zájem o tyto informace, podejte si písemnou žádost. 
 
Barbora Bucharová: 
Vzhledem k neobvykle zarostlému dnu, k němuž přispívá i nedostatek vody ve 
zrekonstruovaném rybníce a obavám z možného negativního dopadu na jeho 
bezproblémovou funkčnost (např. vč. chovu ryb), na které poukázal p. O. Janata, jsem 
kontaktovala odborného poradce Ing. Neuwirtha, který s námi spolupracoval na přípravě 
projektové dokumentace a na žádosti o dotaci. 
Ing. Neuwirth na prosbu o radu obratem reagoval. Doporučil odstranění orobince z ploch, kde 
nebyl plánován litorál, neboť vegetace výrazně zvyšuje výpar z vodní hladiny a biomasa, 
která po napuštění rybníka přes zimní období odumře se v něm bude následně rozkládat. 
Obec by mela na tuto iniciativu navázat, učinit příslušné závěry a případná opatření 
realizovat. 
 
Miroslav Pašek: 
Děkuji paní Bucharové za příspěvek. 
 
Barbora Bucharová: 
Na podzim 2008 mel být na návsi též z prostředků získané dotace (134.000,- Kč) dle 
dendrologického průzkumu spol. Baobab a projektu Ing. arch. Michálkové proveden v rámci 
projektu Revitalizace návsi - III. etapa důkladný zdravotní a bezpečnostní řez původní 
generace stromů. 
Namísto toho se ze zastupitelstva ozvalo:" S NÁVSÍ MÁTE SMŮLU......." 
Dnes, po každém silnějším větru a dešti, vybíhá místní úklidová četa zlikvidovat olámané, 
především suché větve popadené po celé návsi včetně komunikace. Při nedávném krupobití 
větve padaly mezi krokem jedoucí automobily. 
Hodlá obec tuto situaci řešit a počítá v rozpočtu s finančními prostředky na sjednání nápravy, 
nebo budou mít smůlu ti, kteří utrpí újmu na majetku či dokonce na zdraví? 
 
Miroslav Pašek: 
V této kapitole v rozpočtu peníze jsou. 
 
Alena Šedivá: 
Chtěla bych se zeptat ještě na tu trávu. V rozpočtu máme ještě 100 tis., proč se to navyšuje 
ještě o 150 tis.? 
 
Miroslav Pašek: 
Je to z důvodu vyšší četnosti sekání než v loňském roce.  
 
Alena Šedivá: 
Když se obec častěji seká, tak se seká kratší tráva. Takže je to furt stejný. 
 
Ludvík Vopálenský: 
Letos jsou mimořádné klimatické podmínky, tráva roste mnohem více než loni. 
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Alena Šedivá: 
Co jsou to ostatní osobní výdaje? A vůbec nevím, co se bude za 200 tis. na obecním úřadě 
dělat. 
 
Miroslav Pašek: 
Budeme pokračovat dál. 
 
Barbora Bucharová: 
Mám dotaz na ing. Ludvíka Vopálenského, jakožto správce rozpočtu, co jsou to ostatní 
osobní výdaje. 
 
Ludvík Vopálenský: 
Jedná se o nákup některých služeb. 

   
Návrh 
usnesení 

Zastupitelstvo obce schvaluje předložené rozpočtové opatření č. 4.  

   
Hlasování Člen zastupitelstva Hlasoval(a) 

pro návrh 
Hlasoval(a) 
proti návrhu Zdržel(a) se Nehlasoval(a) 

Norbert Dostál ●    
Eduard Jarolímek ●    
Miroslav Pašek, starosta ●    
Jana Stupková ●    
Alena Šedivá  ●   
František Šimeček, 2. místostarosta ●    
Ing. Ludvík Vopálenský, 3. místostarosta ●    
Petr Zderadička ●    
MUDr. Eleni Zíková, 1. místostarosta ●    

 
Pro návrh: 8, proti návrhu: 1, Zdržel(a) se: 0, Nehlasoval(a): 0. 
 
Návrh byl přijat. 

 

   
Přijaté 
usnesení 

č. 09/24/5 
Zastupitelstvo obce schvaluje předložené rozpočtové opatření č. 4. 

 

 
 
 
 

 
Bod č. 6 

 
Schválení přijetí dotace projektu „Mateřská škola Vestec včetně 
napojení na inženýrské sítě“ 
 

 

   
Popis Miroslav Pašek: 

Obec Vestec požádala o dotaci na projekt „Mateřská škola Vestec včetně napojení na 
inženýrské sítě“. Celkové předpokládané náklady, dle žádosti o poskytnutí dotace, na projekt 
činí 42.459.591,00 Kč. Výbor regionální rady ROP Střední Čechy dne 08. 07. 2009 schválil 
dotaci ve výši 35.488.196,37 Kč. Z legislativních důvodů je nutné příjem této dotace schválit a 
schválit předloženou smlouvu o poskytnutí dotace. 

 

   
Diskuse, 
návrhy 
a připomínky 

---  

   
Stanoviska 
občanů 
a vlastníků 
nemovitostí 

---  
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Návrh 
usnesení 

Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí dotace na projekt „Mateřská škola Vestec včetně 
napojení na inženýrské sítě“, v maximální výši 35.488.196,37 Kč, na níž podíl finančních 
prostředků z Evropského fondu regionálního rozvoje činí 32.610.775,04 Kč. Zastupitelstvo 
obce schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace na projekt „Mateřská škola Vestec včetně 
napojení na inženýrské sítě“ s Regionální radou regionu soudržnosti Střední Čechy, 
IČ: 75082314, a pověřuje starostu podpisem této smlouvy. 

 

   
Hlasování Člen zastupitelstva Hlasoval(a) 

pro návrh 
Hlasoval(a) 
proti návrhu Zdržel(a) se Nehlasoval(a) 

Norbert Dostál ●    
Eduard Jarolímek ●    
Miroslav Pašek, starosta ●    
Jana Stupková ●    
Alena Šedivá ●    
František Šimeček, 2. místostarosta ●    
Ing. Ludvík Vopálenský, 3. místostarosta ●    
Petr Zderadička ●    
MUDr. Eleni Zíková, 1. místostarosta ●    

 
Pro návrh: 9, proti návrhu: 0, Zdržel(a) se: 0, Nehlasoval(a): 0. 
 
Návrh byl přijat. 

 

   
Přijaté 
usnesení 

č. 09/24/6 
Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí dotace na projekt „Mateřská škola Vestec včetně 
napojení na inženýrské sítě“, v maximální výši 35.488.196,37 Kč, na níž podíl finančních 
prostředků z Evropského fondu regionálního rozvoje činí 32.610.775,04 Kč. 
Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace na projekt „Mateřská škola 
Vestec včetně napojení na inženýrské sítě“ s Regionální radou regionu soudržnosti 
Střední Čechy, IČ: 75082314, a pověřuje starostu podpisem této smlouvy. 

 

 
 
 
 

 
Bod č. 7 

 
Spolufinancování projektu „Mateřská škola Vestec včetně napojení na 
inženýrské sítě“ 
 

 

   
Popis Miroslav Pašek: 

Na základě smlouvy o poskytnutí dotace na projekt „Mateřská škola Vestec včetně napojení 
na inženýrské sítě“ a instrukcí ROP Střední Čechy vyplývají pro Obec Vestec následující 
povinnosti: 
 
§ schválení spolufinancování celého projektu, 
§ schválení předfinancování projektu, 
§ založení zvláštního bankovního účtu pro projekt. 

 

   
Diskuse, 
návrhy 
a připomínky 

---  

   
Stanoviska 
občanů 
a vlastníků 
nemovitostí 

---  
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Návrh 
usnesení 

Zastupitelstvo obce schvaluje spolufinancování projektu „Mateřská škola Vestec včetně 
napojení na inženýrské sítě“ (reg. č.: CZ.1.15/3.3.00/23.00548) z rozpočtu obce ve výši 
celkových nákladů 42.459.591,00 Kč. Zastupitelstvo obce schvaluje vyčlenění částky 
9.591.405,- Kč, odpovídající 25% celkových způsobilých výdajů na projekt z rozpočtu obce na 
předfinancování projektu. Zastupitelstvo obce schvaluje založení zvláštního bankovního účtu 
pro projekt „Mateřská škola Vestec včetně napojení na inženýrské sítě“ u společnosti 
Československá obchodní banka, a. s. 

 

   
Hlasování Člen zastupitelstva Hlasoval(a) 

pro návrh 
Hlasoval(a) 
proti návrhu Zdržel(a) se Nehlasoval(a) 

Norbert Dostál ●    
Eduard Jarolímek ●    
Miroslav Pašek, starosta ●    
Jana Stupková ●    
Alena Šedivá ●    
František Šimeček, 2. místostarosta ●    
Ing. Ludvík Vopálenský, 3. místostarosta ●    
Petr Zderadička ●    
MUDr. Eleni Zíková, 1. místostarosta ●    

 
Pro návrh: 9, proti návrhu: 0, Zdržel(a) se: 0, Nehlasoval(a): 0. 
 
Návrh byl přijat. 

 

   
Přijaté 
usnesení 

č. 09/24/7 
Zastupitelstvo obce schvaluje spolufinancování projektu „Mateřská škola Vestec 
včetně napojení na inženýrské sítě“ (reg. č.: CZ.1.15/3.3.00/23.00548) z rozpočtu obce 
ve výši celkových nákladů 42.459.591,00 Kč. Zastupitelstvo obce schvaluje vyčlenění 
částky 9.591.405,- Kč, odpovídající 25% celkových způsobilých výdajů na projekt 
z rozpočtu obce na předfinancování projektu. Zastupitelstvo obce schvaluje založení 
zvláštního bankovního účtu pro projekt „Mateřská škola Vestec včetně napojení na 
inženýrské sítě“ u společnosti Československá obchodní banka, a. s. 

 

 
 
 
 

 
Bod č. 8 

 
Výjimka ze zákazu činnosti podle § 99 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb. na 
části pozemku parc. č. 109/8 – manželé Stupkovi 
 

 

   
Popis Miroslav Pašek: 

Jaroslav Stupka zaslal Obci Vestec žádost o výjimku ze zákazu stavební činnosti podle §99 
odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb. na části pozemku parc. č. 109/8 ve vlastnictví manželů 
Jaroslava a Jany Stupkových. Jaroslav Stupka svojí žádost zdůvodnil následovně: Zákaz 
stavební činnosti byl v obecně závazné vyhlášce č. 2/2006 zdůvodněn „zákazem provádět 
činnosti a opatření, které by mohly ztížit nebo znemožnit budoucí využití území nebo jeho 
organizaci podle připravovaného regulačního plánu.“ Výjimka,  o kterou žádám se vztahuje na 
část pozemku parc. č. 109/8 o výměře 257 m2. Tato malá část je pro budoucí využití území 
bezvýznamná a neznemožní  budoucí využití území případně jeho organizaci pomocí 
připravovaného regulačního plánu. Se zdůvodněním, které Jaroslav Stupka ve své žádosti 
uvedl lze souhlasit, to že uvedená výjimka neztíží a ani neznemožní budoucí využití území 
rozvojové lokality Z8. 

 

   
Diskuse, 
návrhy 
a připomínky 

Jana Stupková 
Oznamuji, v souladu s ustanovením §8 zákona č. 159/2006 Sb. o střetu zájmů, že mám 
v projednávané věci osobní zájem, proto se při projednávání tohoto bodu nezúčastním 
rozpravy, nebudu předkládat návrhy a nezúčastním se hlasovaní. 
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Stanoviska 
občanů 
a vlastníků 
nemovitostí 

Barbora Bucharová 
Chtěla bych se zeptat, kdy pan Stupka žádost podal a mám následující příspěvek: 
Usnesením z roku 2006 byla na konkrétní rozvojové lokality Změny územního plánu č. 3 
vyhlášena stavební uzávěra podmíněná schválením regulačních plánu stanovujících pravidla 
územního rozvoje obce. K zajištění regulačních plánů se zavázalo současné zastupitelstvo ve 
svém programovém prohlášení. Na přípravě regulačních plánů se intenzivně podílel zejména 
manžel a dovedl je až k návrhu zadání. Následující nečinnost se opakovaně řeší 
individuálním udělováním výjimek z nařízení o stavební uzávěře. 
Co učinilo toto zastupitelstvo v průběhu celého následujícího roku pro to, aby byly plány 
alespoň zadány vybraným zpracovatelům? 
 
Alena Šedivá 
Já bych paní Bucharové odpověděla. Na žádosti je jakési datum 4. 8. 2009, ale není zde 
uvedená spisová služba obce. 
 
Tibor Švec 
Podání pana Stupky bylo přijato ve formě e-mailu s přílohou a je považováno za řádné 
podání.  
 
Barbora Bucharová  
V souvislosti s projednáváním výjimky pro stavební aktivity zastupitelky Stupkové bych zde 
ráda připomněla zamítnutí výjimky pro paní Miroslavu Suchou, která žádala o možnost 
výstavby malého RD domku na pozemku podlimitních rozměrů z důvodu zajištění klidného, 
izolovaného bydlení pro syna s opakovanou transplantací srdce. Zastupitelka Stupková patřila 
k těm zastupitelům, kteří žádost zamítli. 

 

   
Návrh 
usnesení 

Zastupitelstvo obce schvaluje výjimku ze zákazu stavební činnosti podle §99 odst. 3 zákona 
č. 183/2006 Sb. na části pozemku parc. č. 109/8 ve vlastnictví manželů Jaroslava a Jany 
Stupkových, na kterou se vztahuje zákaz stavební činnosti. 

 

   
Hlasování Člen zastupitelstva Hlasoval(a) 

pro návrh 
Hlasoval(a) 
proti návrhu Zdržel(a) se Nehlasoval(a) 

Norbert Dostál ●    
Eduard Jarolímek ●    
Miroslav Pašek, starosta ●    
Jana Stupková    ● 
Alena Šedivá   ●  
František Šimeček, 2. místostarosta ●    
Ing. Ludvík Vopálenský, 3. místostarosta ●    
Petr Zderadička   ●  
MUDr. Eleni Zíková, 1. místostarosta ●    

 
Pro návrh: 6, proti návrhu: 0, Zdržel(a) se: 2, Nehlasoval(a): 1. 
 
Návrh byl přijat. 

 

   
Přijaté 
usnesení 

č. 09/24/8 
Zastupitelstvo obce schvaluje výjimku ze zákazu stavební činnosti podle §99 odst. 3 
zákona č. 183/2006 Sb. na části pozemku parc. č. 109/8 ve vlastnictví manželů 
Jaroslava a Jany Stupkových, na kterou se vztahuje zákaz stavební činnosti. 
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Bod č. 9 

 
Uznání trhové smlouvy na část pozemku parc. č. 112/4 
 

 

   
Popis Miroslav Pašek: 

Obec Vestec je výlučným vlastníkem pozemku parc. č. 112/4, o  celkové výměře 3.482 m² 
v katastrálním území Vestec u Prahy zapsaného na LV č. 10001. Na Obec Vestec se obrátila 
pí. Buková se žádostí o přezkoumání vlastnictví části pozemku parc. č. 112/4 a to na základě 
převodu vlastnických práv k této části pozemku trhovou smlouvou ze dne 27. ledna 1950, 
ohlášenou Okresnímu národnímu výboru Praha-východ dne 20. června 1950 pod číslem 
2466. Z této trhové smlouvy vyplývá, že Božena Hrubá a JUDr. Jaroslav Hrubý prodali 
manželům Františku a Růženě Nejedlým, každému ideální ½, část pozemku č. kat. 112/1 
označenou na Geometrickém plánu č. 5800/50, potvrzeném Okresním národním výborem 
Praha-východ dne 1. srpna 1950, písmeny „efike“ o výměře 139 m2. Společnost GEOMETRA 
spol. s r.o. vypracovala pro paní Bukovou rekonstrukci geometrického plánu č. 5800/50 z roku 
1950. Paní Buková bude žádat Katastrální úřad pro Středočeský kraj, katastrální pracoviště 
Praha-západ o zápis duplicitního vlastnictví k pozemku parc. č. 112/141, který vznikne 
oddělením od pozemku parc. č. 112/4, na základě Geometrického plánu č. 1018-269/2007. 
Duplicitní vlastnictví lze odstranit pouze souhlasným prohlášením o uznání vlastnictví, nebo 
žalobou k příslušnému soudu o určení vlastnictví. Paní Buková žádá Obec Vestec 
o souhlasné prohlášení o uznání vlastnictví na základě výše uvedené trhové smlouvy. 

 

   
Diskuse, 
návrhy 
a připomínky 

Miroslav Pašek 
Na základě této žádosti žádám přítomnou paní Bukovou, aby vysvětlila svůj vztah 
k manželům Nejedlým uvedených v trhové smlouvě. 
 
Zuzana Buková 
Manželé Nejedlý byli rodiče mojí babičky. V roce 1953 nemovitosti manželé Nejedlý převedli 
na mojí babičku. V roce 1977 nemovitosti převedli můj děda s babičkou na mého otce a my 
jsme tyto nemovitosti nabyli v roce 2005 po mém otci. 
 
Alena Šedivá 
Chtěla bych uvést, že tento pozemek dostala obec od pozemkového fondu. 
 
Miroslav Pašek 
Paní Buková nám předložila dopis, který obdržela od pozemkového fondu, a který chybu 
v evidenci nemovitostí vysvětluje. V tomto dopise se uvádí: „Část pozemku původní p.k. 112/1 
byla geometrickým plánem ze dne 31.5.1948 sloučena do stavební parcely číslo 62, 
pravděpodobně nebyla tato skutečnost zaznamenána do příslušné mapy. Svědčí o tom 
i skutečnost, že v době, kdy probíhaly přípravy digitalizace mapového aparátu v daném 
katastrálním území nebyly zaznamenány u dané parcely žádné připomínky ze strany 
vlastníků sousedních pozemků.“ 

 

   
Stanoviska 
občanů 
a vlastníků 
nemovitostí 

---  

   
Návrh 
usnesení 

Zastupitelstvo obce schvaluje uznání vlastnického práva manželů Františka a  Růženy 
Nejedlých k pozemku parc. č. 112/141 o výměře 124 m2, který vznikne oddělením od 
pozemku parc. č. 112/4, na základě Geometrického plánu č. 1018-269/2007, v katastrálním 
území Vestec u Prahy. Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce k podpisu souhlasného 
prohlášení o uznání vlastnického práva k pozemku parc. č. 112/141 o výměře 124 m2, který 
vznikne oddělením od pozemku parc. č. 112/4, na základě Geometrického plánu č. 1018-
269/2007, v katastrálním území Vestec u Prahy ve prospěch manželů Františka a Růženy 
Nejedlých. Zastupitelstvo obce Vestec dále pověřuje starostu k činnostem vedoucím k zápisu 
vlastnického práva k pozemku parc. č. 112/141 do katastru nemovitostí. 
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Hlasování Člen zastupitelstva Hlasoval(a) 
pro návrh 

Hlasoval(a) 
proti návrhu Zdržel(a) se Nehlasoval(a) 

Norbert Dostál ●    
Eduard Jarolímek ●    
Miroslav Pašek, starosta ●    
Jana Stupková ●    
Alena Šedivá ●    
František Šimeček, 2. místostarosta ●    
Ing. Ludvík Vopálenský, 3. místostarosta ●    
Petr Zderadička ●    
MUDr. Eleni Zíková, 1. místostarosta ●    

 
Pro návrh: 9, proti návrhu: 0, Zdržel(a) se: 0, Nehlasoval(a): 0. 
 
Návrh byl přijat. 

 

   
Přijaté 
usnesení 

č. 09/24/9 
Zastupitelstvo obce schvaluje uznání vlastnického práva manželů Františka a  Růženy 
Nejedlých k pozemku parc. č. 112/141 o výměře 124 m2, který vznikne oddělením od 
pozemku parc. č. 112/4, na základě Geometrického plánu č. 1018-269/2007, 
v katastrálním území Vestec u Prahy. Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce 
k podpisu souhlasného prohlášení o uznání vlastnického práva k pozemku 
parc. č. 112/141 o výměře 124 m2, který vznikne oddělením od pozemku parc. č. 112/4, 
na základě Geometrického plánu č. 1018-269/2007, v katastrálním území Vestec u Prahy 
ve prospěch manželů Františka a Růženy Nejedlých. Zastupitelstvo obce Vestec dále 
pověřuje starostu k činnostem vedoucím k zápisu vlastnického práva k pozemku 
parc. č. 112/141 do katastru nemovitostí. 

 

 
 
 
 

 
Bod č. 10 

 
Pronájem části pozemku parc. č. 112/4 a pozemku parc. č. 1019/2 
 

 

   
Popis Miroslav Pašek: 

Záměr o pronájmu pozemků 1019/2 a části pozemku 112/4 byl řádně oznámen na úřední 
desce obce. Ve lhůtě 15 dnů nebyly uplatněny námitky proti tomuto záměru. O pronájem 
těchto pozemků požádali Martin Buk, Zdenka Buková a Zuzana Buková. Předmětné pozemky 
tvoří dvůr mezi RD a stodolou žadatelů. Předmětné pozemky jsou pro obec Vestec v 
současnosti nevyužitelné. Navrhuji pronajmout pozemek parc. č. 1019/2 a část pozemku 
112/4, v katastrálním území Vestec u Prahy, ve výlučném vlastnictví obce Vestec, za cenu 
100,- Kč za rok, na dobu neurčitou s výpověďní lhůtou 3 měsíce. 

 

   
Diskuse, 
návrhy 
a připomínky 

---  

   
Stanoviska 
občanů 
a vlastníků 
nemovitostí 

Barbora Bucharová 
Těch 100,- Kč je za metr čtvereční? 
 
Miroslav Pašek 
Ne, těch 100,- Kč je za celek. 

 

   
Návrh 
usnesení 

Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o nájmu pozemku parc. č. 1019/2 a části pozemku 
112/4, v katastrálním území Vestec u Prahy, ve výlučném vlastnictví obce Vestec, za cenu 
100,- Kč za rok, na dobu neurčitou s výpověďní lhůtou 3 měsíce. Zastupitelstvo obce pověřuje 
starostu podpisem této smlouvy. 
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Hlasování Člen zastupitelstva Hlasoval(a) 
pro návrh 

Hlasoval(a) 
proti návrhu Zdržel(a) se Nehlasoval(a) 

Norbert Dostál ●    
Eduard Jarolímek ●    
Miroslav Pašek, starosta ●    
Jana Stupková ●    
Alena Šedivá ●    
František Šimeček, 2. místostarosta ●    
Ing. Ludvík Vopálenský, 3. místostarosta ●    
Petr Zderadička ●    
MUDr. Eleni Zíková, 1. místostarosta ●    

 
Pro návrh: 9, proti návrhu: 0, Zdržel(a) se: 0, Nehlasoval(a): 0. 
 
Návrh byl přijat. 

 

   
Přijaté 
usnesení 

č. 09/24/10 
Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o nájmu pozemku parc. č. 1019/2 a části 
pozemku 112/4, v katastrálním území Vestec u Prahy, ve výlučném vlastnictví obce 
Vestec, za cenu 100,- Kč za rok, na dobu neurčitou s výpověďní lhůtou 3 měsíce. 
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu podpisem této smlouvy. 

 

 
 
 
 

 
Bod č. 11 

 
Pronájem pozemků parc. č. 885/2, 892/2, 720/50, 644/607, 720/40 a části 
pozemku parc. č. 1041 o výměře 3.000 m2 
 

 

   
Popis Miroslav Pašek: 

Záměr o pronájmu pozemků parc. č. 885/2, 892/2, 720/50, 644/607, 720/40 a části pozemku 
parc. č. 1041 o výměře 3.000 m2 byl řádně oznámen na úřední desce obce. Ve lhůtě 15 dnů 
nebyly uplatněny námitky proti tomuto záměru. Tyto pozemky užívá pro zemědělské účely 
společnost AGRO Jesenice, a. s. v současnosti bez smluvního zajištění. Cena za pronájem 
ve výši 2% z průměrné ceny zemědělských pozemků je cenou obvyklou za pronájem 
zemědělské půdy. 

 

   
Diskuse, 
návrhy 
a připomínky 

---  

   
Stanoviska 
občanů 
a vlastníků 
nemovitostí 

Barbora Bucharová 
Na minulém zasedání, kde byla obec upozorněna na mnohaletou nečinnost ve věci 
neoprávněného užívání obecních pozemku pro zemědělské hospodaření uvedl místostarosta 
Šimeček, že vlastnící pozemků poskytují půdu k této podnikatelské činnosti zdarma. Tato 
informace se nezakládá zcela na pravdě. Z podkladu jednání se zemědělskými společnostmi, 
které proběhlo již před rokem se nájem za m2 pohybuje v % úřední ceny za tento m2 
pozemku. Obec bude zřejmě platit kromě daně z příjmu i daň z nemovitosti? Je to tak? 
 
Miroslav Pašek 
Ne, není. Obec není plátcem daně z nemovitosti. 
 
Alena Šedivá 
Chtěla bych poznamenat, že se jedná o téměř 10 tisíc metrů čtverečním a že obec za to 
dostane almužnu 4.500,- Kč ročně. Přestože v návrhu smlouvy je uvedeno, že nájemce může 
pozemky dát do užívání třetí osobě nepožaduje obec tržní nájemné.  
 
Petr Krešňák 
Pronajala by si společnost Agro tyto pozemky za vyšší nájemné? 
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Miroslav Pašek 
Ne, nepronajala. 

   
Diskuse, 
návrhy 
a připomínky 

Alena Šedivá 
Navrhuji aby se z článku IV. návrhu smlouvy bude vypuštěn odstavec číslo 1. 

 

   
Návrh 
usnesení 

Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o nájmu pozemků parc. č. 885/2, parc. č. 892/2, 
parc. č. 720/50, parc. č. 644/607, parc. č. 720/40 a části pozemku parc. č. 1041 o výměře 
3.000 m2, v katastrálním území Vestec u Prahy, ve výlučném vlastnictví obce Vestec, za cenu 
určenou dle přílohy smlouvy o nájmu, v současnosti činí nájemné 4.482,81 Kč ročně,  na 
dobu neurčitou s výpověďní lhůtou 1 rok, s výhradou, že bude z této smlouvy vypuštěn 
odstavec číslo 1 článku IV. Zastupitelstvo obce pověřuje starostu podpisem této smlouvy. 

 

   
Hlasování Člen zastupitelstva Hlasoval(a) 

pro návrh 
Hlasoval(a) 
proti návrhu Zdržel(a) se Nehlasoval(a) 

Norbert Dostál  ●   
Eduard Jarolímek  ●   
Miroslav Pašek, starosta  ●   
Jana Stupková  ●   
Alena Šedivá ●    
František Šimeček, 2. místostarosta  ●   
Ing. Ludvík Vopálenský, 3. místostarosta  ●   
Petr Zderadička  ●   
MUDr. Eleni Zíková, 1. místostarosta  ●   

 
Pro návrh: 1, proti návrhu: 8, Zdržel(a) se: 0, Nehlasoval(a): 0. 
 
Návrh nebyl přijat. 

 

   
Diskuse, 
návrhy 
a připomínky 

Ludvík Vopálenský 
Navrhuji do odstavce č. 1 článku IV. smlouvy doplnit slova „pouze s výlučným souhlasem 
pronajímatele“. 
 
Norbert Dostál 
Připojuji se k návrhu Ludvíka Vopálenského. 

 

   
Návrh 
usnesení 

Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o nájmu pozemků parc. č. 885/2, parc. č. 892/2, 
parc. č. 720/50, parc. č. 644/607, parc. č. 720/40 a části pozemku parc. č. 1041 o výměře 
3.000 m2, v katastrálním území Vestec u Prahy, ve výlučném vlastnictví obce Vestec, za cenu 
určenou dle přílohy smlouvy o nájmu, v současnosti činí nájemné 4.482,81 Kč ročně,  na 
dobu neurčitou s výpověďní lhůtou 1 rok, s výhradou, článek IV. odst. 1 této smlouvy bude 
doplněn o slova „pouze s výlučným souhlasem pronajímatele“. Zastupitelstvo obce pověřuje 
starostu podpisem této smlouvy. 

 

   
Hlasování Člen zastupitelstva Hlasoval(a) 

pro návrh 
Hlasoval(a) 
proti návrhu Zdržel(a) se Nehlasoval(a) 

Norbert Dostál ●    
Eduard Jarolímek ●    
Miroslav Pašek, starosta ●    
Jana Stupková ●    
Alena Šedivá ●    
František Šimeček, 2. místostarosta ●    
Ing. Ludvík Vopálenský, 3. místostarosta ●    
Petr Zderadička ●    
MUDr. Eleni Zíková, 1. místostarosta ●    

 
Pro návrh: 9, proti návrhu: 0, Zdržel(a) se: 0, Nehlasoval(a): 0. 
 
Návrh byl přijat. 
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Přijaté 
usnesení 

č. 09/24/11 
Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o nájmu pozemků parc. č. 885/2, parc. č. 892/2, 
parc. č. 720/50, parc. č. 644/607, parc. č. 720/40 a části pozemku parc. č. 1041 o výměře 
3.000 m2, v katastrálním území Vestec u Prahy, ve výlučném vlastnictví obce Vestec, za 
cenu určenou dle přílohy smlouvy o nájmu, v současnosti činí nájemné 4.482,81 Kč 
ročně,  na dobu neurčitou s výpověďní lhůtou 1 rok, s výhradou, článek IV. odst. 1 této 
smlouvy bude doplněn o slova „pouze s výlučným souhlasem pronajímatele“. 
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu podpisem této smlouvy. 

 

 
 
 
 

 
Bod č. 12 

 
Prodej pozemku parc. č. 896/21 
 

 

   
Popis Miroslav Pašek: 

Záměr o prodeji pozemku parc. č. 896/21 o výměře 655 m2 byl řádně oznámen na úřední 
desce obce. Ve lhůtě 15 dnů nebyly uplatněny námitky proti tomuto záměru. Tento pozemek 
užívá p. Václav Šmakal. 

 

   
Diskuse, 
návrhy 
a připomínky 

Alena Šedivá 
Žádám o předložení znaleckého posudku vypracovaného ing. Václavem Sekyrou 
z 23.11.2006. Tento znalecký posudek neobsahuje 655 m2, ale daleko menší počet metrů.  
 
Tibor Švec 
Vámi požadovaný znalecký posudek posuzuje 655 m2 a předkládá ho Šedivé. 

 

   
Stanoviska 
občanů 
a vlastníků 
nemovitostí 

---  

   
Návrh 
usnesení 

Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o prodeji pozemku parc. č. 896/21, o výměře 655 m2, 
v katastrálním území Vestec u Prahy, panu Václavu Šmakalovi, za cenu 279,- Kč za 1 m2, 
tj. celkem 182.745,- Kč. 

 

   
Hlasování Člen zastupitelstva Hlasoval(a) 

pro návrh 
Hlasoval(a) 
proti návrhu Zdržel(a) se Nehlasoval(a) 

Norbert Dostál   ●  
Eduard Jarolímek ●    
Miroslav Pašek, starosta ●    
Jana Stupková ●    
Alena Šedivá  ●   
František Šimeček, 2. místostarosta   ●  
Ing. Ludvík Vopálenský, 3. místostarosta ●    
Petr Zderadička ●    
MUDr. Eleni Zíková, 1. místostarosta ●    

 
Pro návrh: 6, proti návrhu: 1, Zdržel(a) se: 2, Nehlasoval(a): 0. 
 
Návrh byl přijat. 

 

   
Přijaté 
usnesení 

č. 09/24/12 
Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o prodeji pozemku parc. č. 896/21, o výměře 
655 m2, v katastrálním území Vestec u Prahy, panu Václavu Šmakalovi, za cenu 
279,- Kč za 1 m2, tj. celkem 182.745,- Kč. 
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Popis Miroslav Pašek 
Prodej pozemků parc. č. 896/22, parc. č. 896/23, parc. č. 896/25, parc. č. 896/26, 
parc. č. 896/27 a parc. č. 896/28 byl schválen zastupitelstvem obce dne 15. 02. 2007. Protože 
smlouvy nebyly následně za obec Vestec podepsány, je nutné z důvodu velké časové 
prodlevy provést jejich nové schválení. 

 

   
Návrh 
usnesení 

Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvy o prodeji pozemků parc. č. 896/22, o výměře 330 m2, 
za cenu 91.868,- Kč, parc. č. 896/23, o výměře 410 m2, za cenu 114.139,- Kč, 
parc. č. 896/25, o výměře 445 m2, za cenu 123.882,- Kč, parc. č. 896/26, o výměře 366 m2, za 
cenu 101.890,- Kč, parc. č. 896/27, o výměře 375 m2, za cenu 104.395,- Kč a parc. č. 896/28, 
o výměře 310 m2, za cenu 82.190,- Kč. Pro text těchto smluv bude použit vzor předložený pro 
prodej pozemku parc. č. 896/21. 

 

   
Hlasování Člen zastupitelstva Hlasoval(a) 

pro návrh 
Hlasoval(a) 
proti návrhu Zdržel(a) se Nehlasoval(a) 

Norbert Dostál ●    
Eduard Jarolímek ●    
Miroslav Pašek, starosta ●    
Jana Stupková ●    
Alena Šedivá ●    
František Šimeček, 2. místostarosta ●    
Ing. Ludvík Vopálenský, 3. místostarosta ●    
Petr Zderadička ●    
MUDr. Eleni Zíková, 1. místostarosta ●    

 
Pro návrh: 9, proti návrhu: 0, Zdržel(a) se: 0, Nehlasoval(a): 0. 
 
Návrh byl přijat. 

 

   
Přijaté 
usnesení 

č. 09/24/13 
Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvy o prodeji pozemků parc. č. 896/22, o výměře 
330 m2, za cenu 91.868,- Kč, parc. č. 896/23, o výměře 410 m2, za cenu 114.139,- Kč, 
parc. č. 896/25, o výměře 445 m2, za cenu 123.882,- Kč, parc. č. 896/26, o výměře 
366 m2, za cenu 101.890,- Kč, parc. č. 896/27, o výměře 375 m2, za cenu 104.395,- Kč 
a parc. č. 896/28, o výměře 310 m2, za cenu 82.190,- Kč. Pro text těchto smluv bude 
použit vzor předložený pro prodej pozemku parc. č. 896/21. 

 

 
 
 
 

 
Bod č. 13 

 
Žádost o finanční příspěvek – Koncert sboru Bambini di Praga 
 

 

   
Popis Miroslav Pašek: 

Lukáš Jindřich požádal obec Vestec o finanční příspěvek pro absolventský koncert, který 
hodlá realizovat v kostele sv. Šimona a Judy se sborem Bambini di Praga a smyčcovým 
orchestrem Pražské komorní filharmonie. Na tento koncert pozval Lukáš Jindřich občany 
Vestce. Odhadované náklady na tento koncert činí 61.000,- Kč. Lukáš Jindřich žádá o částku 
24.500,- Kč, která je určená za pronájem kostela. Doporučuji tento koncert využít jako kulturní 
akci obce Vestec a zajistit dopravu na tento koncert pro seniory. 

 

   
Diskuse, 
návrhy 
a připomínky 

Alena Šedivá 
Jak bude realizovaná doprava našich občanů na tento koncert? 
 
Miroslav Pašek 
Teď řešíme pouze finanční příspěvek, na realizaci dopravy máme ještě dost času. Koncert se 
koná 5.1.2010. 
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Stanoviska 
občanů 
a vlastníků 
nemovitostí 

---  

   
Návrh 
usnesení 

Zastupitelstvo obce schvaluje finanční příspěvek na pronájem kostela sv. Šimona a Judy ve 
výši 24.500,- Kč za účelem realizace absolventského koncertu Lukáše Jindřicha se sborem 
Bambini di Praga. 

 

   
Hlasování Člen zastupitelstva Hlasoval(a) 

pro návrh 
Hlasoval(a) 
proti návrhu Zdržel(a) se Nehlasoval(a) 

Norbert Dostál ●    
Eduard Jarolímek ●    
Miroslav Pašek, starosta ●    
Jana Stupková ●    
Alena Šedivá   ●  
František Šimeček, 2. místostarosta ●    
Ing. Ludvík Vopálenský, 3. místostarosta ●    
Petr Zderadička ●    
MUDr. Eleni Zíková, 1. místostarosta ●    

 
Pro návrh: 8, proti návrhu: 0, Zdržel(a) se: 1, Nehlasoval(a): 0. 
 
Návrh byl přijat. 

 

   
Přijaté 
usnesení 

č. 09/24/14 
Zastupitelstvo obce schvaluje finanční příspěvek na pronájem kostela sv. Šimona a 
Judy ve výši 24.500,- Kč za účelem realizace absolventského koncertu Lukáše 
Jindřicha se sborem Bambini di Praga. 

 

 
 
 
 

 
Bod č. 14 

 
Žádost o finanční příspěvek – Honební společenství Jesenice-Vestec 
 

 

   
Popis Miroslav Pašek: 

Honební společenství Jesenice-Vestec požádalo obec Vestec o finanční příspěvek na krmení 
zvěře a údržbu krmného zařízení. Honební společenství Jesenice-Vestec vykonává právo 
myslivosti na pozemcích v katastrálním území naší obce. Navrhuji finanční příspěvek ve výši 
20.000,- Kč. 

 

   
Diskuse, 
návrhy 
a připomínky 

---  

   
Stanoviska 
občanů 
a vlastníků 
nemovitostí 

---  

   
Návrh 
usnesení 

Zastupitelstvo obce schvaluje finanční příspěvek pro Honební společenství Jesenice-Vestec 
ve výši 20.000,- Kč na krmení zvěře a údržbu krmného zařízení. 
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Hlasování Člen zastupitelstva Hlasoval(a) 
pro návrh 

Hlasoval(a) 
proti návrhu Zdržel(a) se Nehlasoval(a) 

Norbert Dostál ●    
Eduard Jarolímek ●    
Miroslav Pašek, starosta ●    
Jana Stupková ●    
Alena Šedivá ●    
František Šimeček, 2. místostarosta    ● 
Ing. Ludvík Vopálenský, 3. místostarosta ●    
Petr Zderadička ●    
MUDr. Eleni Zíková, 1. místostarosta ●    

 
Pro návrh: 8, proti návrhu: 0, Zdržel(a) se: 0, Nehlasoval(a): 1. 
 
Návrh byl přijat. 

 

   
Přijaté 
usnesení 

č. 09/24/15 
Zastupitelstvo obce schvaluje finanční příspěvek pro Honební společenství Jesenice-
Vestec ve výši 20.000,- Kč na krmení zvěře a údržbu krmného zařízení. 

 

 
 
 
 

 
Bod č. 15 

 
Žádost o finanční příspěvek – TJ Viktoria Vestec 
 

 

   
Popis Miroslav Pašek: 

TJ Viktoria Vestec požádala obec Vestec o finanční příspěvek na financování své činnosti. 
Obec Vestec pravidelně na chod TJ Viktoria Vestec přispívala a to částkou 60.000,- Kč ročně. 
Tato částka byla poskytována ve dvou splátkách po 30.000,- Kč. Tento rok nebyl TJ Viktoria 
Vestec poskytnut žádný finanční příspěvek. TJ Viktoria Vestec požaduje částku 50.000,- Kč. 
Navrhuji finanční příspěvek ve výši 30.000,- Kč. 

 

   
Diskuse, 
návrhy 
a připomínky 

Alena Šedivá 
S TJ Viktoria Vestec byla uzavřena nová nájemní smlouva, ve které je uvedeno, že TJ 
Viktoria Vestec bude žádat o dotace z fondu Středočeského kraje. Je v této věci ze strany TJ 
Viktoria Vestec vyvíjena nějaká aktivita?  
 
Václav Drahoš 
TJ Viktoria Vestec vyvíjí různé aktivity pro získání finančních prostředků, nečeká pouze na 
finanční prostředky od obce.  

 

   
Stanoviska 
občanů 
a vlastníků 
nemovitostí 

Barbora Bucharová 
Jedná se o volnočasové aktivity dospělých lidí a obec my měla zvažovat finanční příspěvky 
na této aktivity.  
 
Miroslav Pašek 
TJ Viktoria Vestec se podílí na realizaci kulturních akcí v obci. 
 
Alena Šedivá 
Žádám o předložení příjmů ze sportovních zařízení v majetku obce. 
 
Miroslav Pašek 
OÚ Vám přehled dodá. 

 

   
Návrh 
usnesení 

Zastupitelstvo obce schvaluje finanční příspěvek pro TJ Viktoria Vestec ve výši 30.000,- Kč 
na financování činnosti TJ Viktoria Vestec. 
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Hlasování Člen zastupitelstva Hlasoval(a) 
pro návrh 

Hlasoval(a) 
proti návrhu Zdržel(a) se Nehlasoval(a) 

Norbert Dostál ●    
Eduard Jarolímek ●    
Miroslav Pašek, starosta ●    
Jana Stupková ●    
Alena Šedivá ●    
František Šimeček, 2. místostarosta   ●  
Ing. Ludvík Vopálenský, 3. místostarosta   ●  
Petr Zderadička ●    
MUDr. Eleni Zíková, 1. místostarosta ●    

 
Pro návrh: 7, proti návrhu: 0, Zdržel(a) se: 2, Nehlasoval(a): 0. 
 
Návrh byl přijat. 

 

   
Přijaté 
usnesení 

č. 09/24/16 
Zastupitelstvo obce schvaluje finanční příspěvek pro TJ Viktoria Vestec ve výši 
30.000,- Kč na financování činnosti TJ Viktoria Vestec. 

 

 
 
 
 

 
Bod č. 16 

 
Darovací smlouva na pozemky parc. č. 197/67 a část pozemku st. 96/3 
 

 

   
Popis Miroslav Pašek: 

Pozemky parc. č. 197/67 a pozemku parc. č. 1090, který vznikne oddělením od pozemku 
st. 96/3, v katastrálním území Vestec u Prahy, tvoří část komunikace ul. Nad Safinou I. Pan 
Veselý nabídl výše uvedené pozemky darem obci. 

 

   
Diskuse, 
návrhy 
a připomínky 

---  

   
Stanoviska 
občanů 
a vlastníků 
nemovitostí 

Barbora Bucharová 
Obec nabytím pozemku získá možnost ovlivňovat vývoj dopravní infrastruktury pro komerční 
zónu. Z neoficiálních informací vyplývá, že obec z důvodů změn v dopravní infrastruktuře 
v této lokalitě pořizuje Změnu č. 5 územního plánu, dále, že proběhlo výběrové řízení na 
zpracovatele. Uveďte, prosím, do zápisu v jakém stavu rozpracovanosti je tato akce, jaké je 
zadání této změny, kdo změnu hradí, proč nebylo pořízení Změny č. 5 v souladu se 
stavebním zákonem schváleno usnesením zastupitelstva obce. 
 
Eleni Ziková 
O ničem takovém nevíme. 
 
Miroslav Pašek 
Ano, obec plánuje změnu č. 5 územního plánu, ale zatím žádné kroky nepodnikla. 
 
Barbora Bucharová 
Byla podepsaná smlouva se zpracovatelem? 
 
Miroslav Pašek 
Ne, nebyla. Nebyly v tom provedeny žádné kroky. 
 
Marek Kowalewski 
Mohla by nám paní Bucharová prozradit zdroj těchto zaručených informací? 
 
Barbora Bucharová 
Nemohla. 
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Návrh 
usnesení 

Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí daru, pozemku parc. č. 197/67 a pozemku parc. č. 1090, 
který vznikne oddělením od pozemku st. 96/3, v katastrálním území Vestec u Prahy. 
Zastupitelstvo obce Vestec přijímá tyto pozemky darem včetně příslušenství. Zastupitelstvo 
obce Vestec schvaluje předloženou darovací smlouvu a pověřuje starostu jejím podpisem. 

 

   
Hlasování Člen zastupitelstva Hlasoval(a) 

pro návrh 
Hlasoval(a) 
proti návrhu Zdržel(a) se Nehlasoval(a) 

Norbert Dostál ●    
Eduard Jarolímek ●    
Miroslav Pašek, starosta ●    
Jana Stupková ●    
Alena Šedivá   ●  
František Šimeček, 2. místostarosta ●    
Ing. Ludvík Vopálenský, 3. místostarosta ●    
Petr Zderadička ●    
MUDr. Eleni Zíková, 1. místostarosta ●    

 
Pro návrh: 8, proti návrhu: 0, Zdržel(a) se: 1, Nehlasoval(a): 0. 
 
Návrh byl přijat. 

 

   
Přijaté 
usnesení 

č. 09/24/17 
Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí daru, pozemku parc. č. 197/67 a pozemku 
parc. č. 1090, který vznikne oddělením od pozemku st. 96/3, v katastrálním území 
Vestec u Prahy. Zastupitelstvo obce Vestec přijímá tyto pozemky darem včetně 
příslušenství. Zastupitelstvo obce Vestec schvaluje předloženou darovací smlouvu 
a pověřuje starostu jejím podpisem. 

 

 
 
 
 

 
Bod č. 17 

 
Darovací smlouva na pozemek parc. č. 1029/4 
 

 

   
Popis Miroslav Pašek: 

Pozemek parc. č. 1029/4, v katastrálním území Vestec u Prahy, tvoří část komunikace 
ul. Na Suchých. Pan Knajzl a paní Chvojová nabídli výše uvedený pozemek darem obci. 

 

   
Diskuse, 
návrhy 
a připomínky 

---  

   
Stanoviska 
občanů 
a vlastníků 
nemovitostí 

---  

   
Návrh 
usnesení 

Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí daru, pozemku parc. č. 1029/4, v katastrálním území 
Vestec u Prahy. Zastupitelstvo obce Vestec přijímá tento pozemky darem včetně 
příslušenství. Zastupitelstvo obce Vestec schvaluje předloženou darovací smlouvu a pověřuje 
starostu jejím podpisem. 
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Hlasování Člen zastupitelstva Hlasoval(a) 
pro návrh 

Hlasoval(a) 
proti návrhu Zdržel(a) se Nehlasoval(a) 

Norbert Dostál ●    
Eduard Jarolímek ●    
Miroslav Pašek, starosta ●    
Jana Stupková ●    
Alena Šedivá ●    
František Šimeček, 2. místostarosta ●    
Ing. Ludvík Vopálenský, 3. místostarosta ●    
Petr Zderadička ●    
MUDr. Eleni Zíková, 1. místostarosta ●    

 
Pro návrh: 9, proti návrhu: 0, Zdržel(a) se: 0, Nehlasoval(a): 0. 
 
Návrh byl přijat. 

 

   
Přijaté 
usnesení 

č. 09/24/18 
Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí daru, pozemku parc. č. 1029/4, v katastrálním 
území Vestec u Prahy. Zastupitelstvo obce Vestec přijímá tento pozemky darem včetně 
příslušenství. Zastupitelstvo obce Vestec schvaluje předloženou darovací smlouvu 
a pověřuje starostu jejím podpisem. 

 

 
 
 
 

 
Bod č. 18 

 
Smlouva o jednotném reklamně navigačním systému 
 

 

   
Popis Miroslav Pašek: 

Zastupitelstvo obce Vestec schválilo dne 29. 04. 2009 záměr uzavřít se společností 
BULLDOG - orientační systémy s.r.o. smlouvu o vybudování, správě a provozování reklamně-
navigačního systému pro Obec Vestec. Zastupitelstvo obce Vestec na svém zasedání dne 
21. 05. 2009 předloženou smlouvu o vybudování, správě a provozování reklamně-
navigačního systému pro Obec Vestec neschválilo pro formální chyby ve smlouvě a vrátilo 
smlouvu k dopracování. 

 

   
Diskuse, 
návrhy 
a připomínky 

Petr Zderadička 
Navrhuji do smlouvy dopracovat další podmínky, a proto předkládám protinávrh odložit 
projednání této smlouvy na další zasedání. 

 

   
Stanoviska 
občanů 
a vlastníků 
nemovitostí 

---  

   
Návrh 
usnesení 

Zastupitelstvo obce odkládá projednání smlouvy o spolupráci při vybudování, správě 
a provozování reklamně-navigačního systému pro Obec Vestec se společností BULLDOG - 
orientační systémy s.r.o. a pověřuje starostu přepracováním této smlouvy ve smyslu námitek 
členů zastupitelstva. 
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Hlasování Člen zastupitelstva Hlasoval(a) 
pro návrh 

Hlasoval(a) 
proti návrhu Zdržel(a) se Nehlasoval(a) 

Norbert Dostál ●    
Eduard Jarolímek   ●  
Miroslav Pašek, starosta   ●  
Jana Stupková ●    
Alena Šedivá ●    
František Šimeček, 2. místostarosta ●    
Ing. Ludvík Vopálenský, 3. místostarosta ●    
Petr Zderadička ●    
MUDr. Eleni Zíková, 1. místostarosta ●    

 
Pro návrh: 7, proti návrhu: 0, Zdržel(a) se: 2, Nehlasoval(a): 0. 
 
Návrh byl přijat. 

 

   
Přijaté 
usnesení 

č. 09/24/19 
Zastupitelstvo obce odkládá projednání smlouvy o spolupráci při vybudování, správě 
a provozování reklamně-navigačního systému pro Obec Vestec se společností 
BULLDOG - orientační systémy s.r.o. a pověřuje starostu přepracováním této smlouvy 
ve smyslu námitek členů zastupitelstva. 

 

 
 
 
 

 
Bod č. 19 

 
Smlouva o spolupráci při zasíťování průmyslové zóny 
 

 

   
Popis Miroslav Pašek: 

Zastupitelstvo obce Vestec schválilo dne 29. 04. 2009 záměr vybudovat infrastrukturu v nově 
vznikající průmyslové zóně. JUDr. Sršeň vypracoval návrh smlouvy o spolupráci mezi Obcí 
Vestec a vlastníky pozemků v této průmyslové zóně. 

 

   
Diskuse, 
návrhy 
a připomínky 

---  

   
Stanoviska 
občanů 
a vlastníků 
nemovitostí 

Barbora Bucharová 
Co je podstatou této smlouvy?  
 
Tibor Švec 
Obec bude stavebníkem a to po celé územní řízení až do nabytí právní moci stavebních 
povolení jednotlivých inženýrských sítí a místní komunikace. Obec převede před zahájením 
vlastní výstavby převede investorství na investory v této lokalitě. Investoři vybudují inženýrské 
sítě a komunikaci na vlastní náklady a po roce 2020 nabídnou sítě a komunikaci darem obci. 

 

   
Návrh 
usnesení 

Zastupitelstvo obce schvaluje předloženou smlouvu o spolupráci při „Zasíťování průmyslové 
zóny v lokalitě Vestec“ v obci Vestec a pověřuje starostu podpisem této smlouvy. 
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Hlasování Člen zastupitelstva Hlasoval(a) 
pro návrh 

Hlasoval(a) 
proti návrhu Zdržel(a) se Nehlasoval(a) 

Norbert Dostál ●    
Eduard Jarolímek ●    
Miroslav Pašek, starosta ●    
Jana Stupková ●    
Alena Šedivá ●    
František Šimeček, 2. místostarosta ●    
Ing. Ludvík Vopálenský, 3. místostarosta ●    
Petr Zderadička ●    
MUDr. Eleni Zíková, 1. místostarosta ●    

 
Pro návrh: 9, proti návrhu: 0, Zdržel(a) se: 0, Nehlasoval(a): 0. 
 
Návrh byl přijat. 

 

   
Přijaté 
usnesení 

č. 09/24/20 
Zastupitelstvo obce schvaluje předloženou smlouvu o spolupráci při „Zasíťování 
průmyslové zóny v lokalitě Vestec“ v obci Vestec a pověřuje starostu podpisem této 
smlouvy. 

 

 
 
 
 

 
Bod č. 20 

 
Schválení přijetí dotace projektu „Rekonstrukce rybníka Vestecký“ 
 

 

   
Popis Miroslav Pašek: 

Obec Vestec požádala o dotaci na projekt „Rekonstrukce rybníka Vestecký“. Obci Vestec byla 
schválena dotace ze SFŽP ve výši 186.760,80 Kč. 

 

   
Diskuse, 
návrhy 
a připomínky 

---  

   
Stanoviska 
občanů 
a vlastníků 
nemovitostí 

--- 
 

 

   
Návrh 
usnesení 

Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí dotace na projekt „Rekonstrukce rybníka Vestecký“. 
Zastupitelstvo obce schvaluje předloženou smlouvu č. 08014846 o poskytnutí podpory ze 
Státního fondu životního prostředí v rámci operačního programu životního prostředí 
a pověřuje starostu podpisem této smlouvy. 

 

   
Hlasování Člen zastupitelstva Hlasoval(a) 

pro návrh 
Hlasoval(a) 
proti návrhu Zdržel(a) se Nehlasoval(a) 

Norbert Dostál ●    
Eduard Jarolímek ●    
Miroslav Pašek, starosta ●    
Jana Stupková ●    
Alena Šedivá ●    
František Šimeček, 2. místostarosta ●    
Ing. Ludvík Vopálenský, 3. místostarosta ●    
Petr Zderadička ●    
MUDr. Eleni Zíková, 1. místostarosta ●    

 
Pro návrh: 9, proti návrhu: 0, Zdržel(a) se: 0, Nehlasoval(a): 0. 
 
Návrh byl přijat. 
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Přijaté 
usnesení 

č. 09/24/21 
Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí dotace na projekt „Rekonstrukce rybníka 
Vestecký“. Zastupitelstvo obce schvaluje předloženou smlouvu č. 08014846 
o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí v rámci operačního 
programu životního prostředí a pověřuje starostu podpisem této smlouvy. 

 

 
 
 
 

 
Bod č. 21 

 
Diskuse 
 

 

   
Diskuse Barbora Bucharová 

Likvidace navážky na navážce 
Na předminulém zasedání k připomínce k nezrealizovaným sadovým úpravám navážky 
Bobová dráha a k uplynutí platnosti příslušného stavebního povolení místostarostka Zíková 
ujistila, že obec zahájila ve spolupráci se stavebním úřadem a OŽP MÚ Černošice kroky ke 
zjednání nápravy. Jaké jsou po čtvrt roce konkrétní výstupy z této snahy? 
 
Eleni Ziková 
Obecní úřad jedná s panem Růžičkou o řešení této situace. 
 
Barbora Bucharová 
Navrhuji, aby obdobný zodpovědný přístup zaujala obec i k navážkám, které sama vytvořila. 
Jedná se konkrétně o navážku z výstavby multifunkčního hřiště. Pokud se však v tomto 
případě obrátíme na zmíněný stavební úřad, s překvapením zjistíme, že administrativně je 
vše v pořádku, neboť obec řádně doložila likvidaci veškerého odpadu. Obec předkládá tudíž 
stavebnímu úřadu falešné dokumenty, neboť je všeobecně známo, že navážka z výstavby MF 
hřiště zůstala na navážce u fotbalového hřiště (dokonce na ploše Zeleň v ÚP)? Jaký důraz 
má tlak na jiné, když sama obec dělá naprosto totéž? Prosím o uvedení do zápisu, jak hodlá 
obec tuto záležitost konkrétně řešit. 
 
Petr Krešňák 
Prosím zastupitele, aby nečinili žádné kroky k odstranění „bobové dráhy“, protože je to jediná 
překážka na likvidaci hluku z Jahodárny. Chtěl bych, aby obec získala tyto pozemky do svého 
vlastnictví. 
 
Eleni Ziková 
Obec je v tomto s Vámi ve shodě. Takzvanou „bobovou dráhu“ odstraňovat nechce. Obec 
chce tuto navážku osázet stromy a keři. Obec vede jednání s vlastníkem pozemku o převodu 
těchto pozemků do vlastnictví obce. 
 
Václav Šmakal 
Pozoruji jednání zastupitelstva a nabyl jsem přesvědčení, a myslím si, že nejsem sám, že 
tady máme členku zastupitelstva, která sem nechodí pomáhat, ale škodit. Měla by zvážit, své 
odstoupení ze zastupitelstva a přenechat své místo někomu, kdo by pro obec pracoval a ne 
škodil. 
 
Alena Šedivá 
Já ještě tady mám jedno svoje vyjádření k evidenci zastupitele Norberta Dostála ve svazcích 
StB. 
 
Eleni Ziková 
To snad ne, to sem nepatří. 

 

 
 
Miroslav Pašek, starosta, ukončil zasedání v 19:55h. 
 

 





 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Příloha č. 1 
 

Prezenční listina 




