Zápis z 9. zasedání zastupitelstva obce Třemešná
konaného dne 27. 6. 2019
Přítomní: R. Kocián, R. Zahradník, Z. Pecháček, M. Peterová, T. Salvet, L. Králová,
J. Kománek, P. Baron
Omluveni: F. Pašas
Zasedání zahájil a řídil starosta obce. Konstatoval, že zasedání bylo svoláno řádně a včas.
starosta - dovolte mi, abych Vás informoval o tom, že z dnešního jednání ZO se pořizuje
audiozáznam, který je nezbytný pro ochranu práv a právem chráněných zájmů správce nebo
dotčené osoby podle § 5 odst. 2 písm. e)zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
a o změně některých zákonů. Diktafon je statický a zabírá pouze prostor pro zastupitele
a řečníky z řad veřejnosti. Tento záznam nebude zveřejněn na webových stránkách obce.
Pokud fyzická osoba, k níž se osobní údaje vztahují, žádá o vypuštění osobních údajů, uplatní
své právo ve smyslu § 21 zákona o ochraně osobních údajů.
starosta určil:
Ověřovatelé zápisu: M. Peterová, J. Kománek
Zapisovatelem: R. Zahradník
Návrh na složení návrhové komise:
předseda – Z. Pecháček
členové – P. Baron, T. Salvet
Hlasování: pro: 8

proti: 0

zdržel se: 0

Usnesení č. 103/9/2019 bylo schváleno.
Ke kontrole zápisu z minulého zasedání - k zápisu byly vzneseny připomínky zapracovány.
Návrh programu
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Zahájení – určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Volba ověřovatelů zápisu, schválení programu
Rozpočtová opatření
Dodatek smlouvy s MSK – modernizace ČOV
Výběrové řízení Revitalizace bytového domu Třemešná č.p. 90-II.etapa
Závěrečný účet DSO Osoblažsko 2018 a Závěrečný účet Mikroregionu Krnovsko 2018
Údržba veřejných prostranství obce
Nákup, prodej a nájmy pozemků
Informace starosty
Diskuse
Závěr

starosta – vyzval zastupitele k doplnění programu zasedání.
Peterová – navrhuji doplnit bod, týkající se mateřské školy Liptaň jako odloučeného
pracoviště ZŠ a MŠ Třemešná.
starosta – navrhuji doplnit bod Obecně závazné vyhlášky.

Doplněný program zasedání:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Zahájení – určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Volba ověřovatelů zápisu, schválení programu
Rozpočtová opatření
Dodatek smlouvy s MSK – modernizace ČOV
Výběrové řízení Revitalizace bytového domu Třemešná č.p. 90-II.etapa
Závěrečný účet DSO Osoblažsko 2018 a Závěrečný účet Mikroregionu Krnovsko
2018
7. Údržba veřejných prostranství obce
8. Nákup, prodej a nájmy pozemků
9. ZŠ a MŠ Třemešná
10. Obecně závazné vyhlášky
11. Informace starosty
12. Diskuse
13. Závěr

Návrh schválení doplněného programu.
Hlasování: pro: 8

proti: 0

zdržel se: 0

Usnesení č. 104/9/2019 bylo schváleno.

3. Rozpočtová opatření
RO č. 7/2019 - nemění objem rozpočtu v příjmové a výdajové části. Jedná se o přesun mezi
položkami. Posílení položky hasiči o 1 000 000 Kč.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí.

4. Dodatek smlouvy s MSK
Obec v roce 2017 uzavřela s MSK smlouvu na poskytnutí dotace k odkanalizování dalších
částí obce s možností napojení na stávající ČOV. Dotace byla poskytnuta do 30. 6. 2019.
Vzhledem k tomu, že se obci nepodařilo zajistit projektanta na projekční práce pro tento
projekt, požádala obec o prodloužení termínu realizace do 31. 12 2020. Žádost byla úspěšná,
a je nutno schválit dodatek smlouvy.

Návrh na usnesení:
ZO schvaluje DODATEK č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu
Moravskoslezského kraje evidenční číslo 01717/2017/RRC ze dne 20. 6. 2017 s MSK.
Hlasování: pro: 8

proti: 0

zdržel se: 0

Usnesení č. 105/9/2019 bylo schváleno.
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5. Výběrové řízení Revitalizace bytového domu Třemešná č.p. 90-II.etapa
starosta - otevírání obálek proběhlo 25. 6. 2019 v 15:30. Zprávu přednese předseda komise
pro otevírání obálek pan Pecháček.
Pecháček – do výběrového řízení zaslalo nabídku celkem 5 firem. Nejnižší nabídku podala
firma Taylor stavení s.r.o. Město Albrechtice, nejvyšší nabídku pak firma BOBISTAV
s.r.o. Jeseník. Nabídka třech firem byla kompletní, u firmy Taylor stavební s.r.o. nebyl
dodán krycí list rozpočtu a v návrhu smlouvy byl uveden jiný název zakázky. Firma
Remax neprokázala kvalifikační předpoklady. Obě firmy nebyly hodnoceny. Jediným
hodnotícím kritériem bylo podání nejnižší cenové nabídky, a proto hodnotící komise
vyhodnotila jako nejvýhodnější nabídku firmy Vapes CE s.r.o. s cenou 2 312 276,12
Kč bez DPH.
starosta – výsledek komise pro otevírání obálek má charakter doporučující. Z mého pohledu
je pro obec výhodnější vyzvat k podpisu smlouvy uchazeče, který podal nejnižší
nabídku a to firmu Taylor. I přesto, že nedodala krycí list. Krycí list je pouze souhrn
základních informací z podávané nabídky. Je na zastupitelstvu. Jak se v tomto případě
při zakázce malého rozsahu rozhodne. Máme zkušenosti s oběma firmami, obě v obci
odváděly práce kvalitně.
Kománek – navrhuji, aby byl zohledněn závěr vyhodnocení komisí pro otevírání obálek, a to
oslovením vítězné firmy Vapes CE s.r.o.
Králová – v ceně je půl milionu rozdíl. Firmu Taylor, by šlo vyzvat k doplnění pokladů.
Salvet – nabídnutá cena firmou Taylor odpovídá ceně poptávané ve výběrovém řízení. Nedá
se tedy říci, že je příliš nízká. Cenový rozdíl mezi ním a dalšími firmami je, myslím
nezanedbatelný. Nedodané poklady, u kterých je opomenutí uchazeči zjevné a u
kterých z praxe výběrových řízení víme, že je uchazeč bezesporu má, doporučuji
vyzvat k jejich doplnění. Osobně bych se přikláněl uzavřít smlouvu s firmou Taylor.
Pecháček – významné je, že rozdíl mezí firmou Taylor a Vapes CE s.r.o je přes 400 000 Kč
a firma Taylor při výběrovým řízení na hasičskou zbojnici všechno předložila. Bude
mít obec jistotu, že se cena nezvýší vícepracemi?
Králová – pokud chystal položkový rozpočet projektant, tak by u zakázky neměly být
vícepráce. Doporučuji zakotvit do smlouvy, že nebudou žádné vícepráce.
Salvet – o vícepracích musíme být informováni předem, před jejich započetím a musí se pod
ně podepsat stavební dozor. A pak jej vzít k zodpovědnosti, ať nám to vysvětlí.
starosta – do smlouvy nelze zakotvit, že se neobjeví žádné vícepráce. U každé zakázky
existují vícepráce a méněpráce. Pokud vzniknou vícepráce, a smlouvu o dílo
odsouhlasilo zastupitelstvo, tak o proplacení víceprací rozhoduje také zastupitelstvo.

Návrh na usnesení:
ZO bere na vědomí výsledky výběrového řízení na projekt Revitalizace bytového domu
Třemešná č. p. 90-II.etapa a schvaluje uzavření Smlouvy o dílo s firmou Vapes CE s.r.o.
Stonavská 51/6, 735 35 Horní Suchá v celkové hodnotě 2 312 276,12 Kč bez DPH.
Zastupitelstvo pověřuje starostu podpisem smlouvy.
Pro: 1 (Kománek) Proti: 5

Zdrželi se: 2 (Pecháček, Salvet)

Usnesení č. 106/9/2019 nebylo schváleno.
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Návrh na usnesení:
ZO bere na vědomí výsledky výběrového řízení na projekt Revitalizace bytového domu
Třemešná č. p. 90-II.etapa a schvaluje uzavření Smlouvy o dílo s firmou Taylor
stavební s.r.o., Opavice 29, 735 95 Město Albrechtice v celkové hodnotě 1 872 112,52 Kč bez
DPH. Zastupitelstvo pověřuje starostu podpisem smlouvy s firmou Taylor stavební s.r.o.
Hlasování: pro: 7

proti: 0

zdržel se: 1(Kománek)

Usnesení č. 107/9/2019 bylo schváleno.

6. Závěrečný účet DSO Osoblažsko 2018 a Závěrečný účet Mikroregionu Krnovsko 2018
starosta – Závěrečné účty obou mikroregionů za rok 2018 – DSO Osoblažsko i Mikroregion
Krnovsko jsou zveřejněny na úředních deskách stránek členských obcí.

Návrh na usnesení:
ZO bere na vědomí Závěrečný účet DSO Osoblažsko 2018 a Závěrečný účet Mikroregionu
Krnovsko 2018.
Hlasování: pro: 7

proti: 0

zdržel se: 1(Salvet)

Usnesení č. 108/9/2019 bylo schváleno.

7. Údržba veřejných prostranství
starosta – pokud se má zakoupit dražší technika na údržbu prostranství obce, je potřeba, aby
zastupitelstvo vyčlenilo výši finančních prostředků na nákup zařízení.
Pecháček - technika má sloužit k údržbě obce, a proto by to měl být komunální stroj, aby něco
vydržel a dala se s ním sekat i vysoká tráva. Takovýto stroj nabízejí dvě české firmy,
které jsou schopny zajistit ukázku v obci. O tento zakoupený stroj by se měla starat
jedna osoba, která bude mít hmotnou odpovědnost. Nestojí to malé peníze, ale když se
o něj bude starat zaměstnanec obce, tak vydrží dlouho. A mohl by jezdit s autem
s kontejnerem a postupně kosit všechny zelené plochy v obci. Stroj by mohl sbírat
trávu i po předchozím pokosení křovinořezem v místech se špatnou dostupností.
Salvet - k údržbě zelených ploch potřebujeme profesionální multifunkční techniku
s vysokozdvižným košem, který trávu nejen pokosí, ale současně i vysype
do kontejneru. Kdyby takový byl, nemusela by být posekaná tráva u hasičárny v den
kácení májky ponechána u thují, ale uložená v kontejneru, stojícího 80 m u stodoly.
starosta - padly tady nějaké názory zastupitelů. Zajistím předváděcí akce na poptávanou
techniku a na základě nich se koupí stroj, který se bude jevit jako nejlepší.
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8. Nákup a prodej pozemků
Prodej pozemků
GP došlo k rozdělení parcely č. st. 26 a parcely č. 137/4 v k.ú. Rudíkovy na parcelu č. 708 ost.
pl. o výměře 292 m2, 709 ost. pl. o výměře 86 m2 a 710 ost. pl. o výměře116 m2.
O tyto pozemky požádali pan Ladislav Kiác, Petra Adámková a Ladislav Dodek.

Návrh na usnesení:
ZO schvaluje prodej pozemku parc. č. 708, v k.ú. Rudíkovy, ost. pl. o výměře 292 m2 za cenu
19 640 Kč a pozemku parc. č. 137/4 v k.ú. Rudíkovy, zahrada o výměře m2 za cenu 2 290 Kč
paní Petře Adámkové, GP 1 500 Kč, odhad 1000Kč, 1 000 Kč kolek + 1 000 Kč za
vyhotovení smlouvy.
Hlasování: pro: 8

proti: 0

zdržel se: 0

Usnesení č. 109/9/2019 bylo schváleno.

Návrh na usnesení:
ZO schvaluje prodej pozemku parc. č. 709 v k.ú. Rudíkovy, ost. pl. o výměře 86 m2 panu
Ladislavovi Dodkovi za cenu 5 780 Kč, GP 1 500 Kč, odhad 1000Kč, 1 000 Kč kolek + 1 000
Kč za vyhotovení smlouvy.
Hlasování: pro:
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proti: 0

zdržel se: 0

Usnesení č. 110/9/2019 bylo schváleno.

Návrh na usnesení:
ZO schvaluje prodej pozemku parc. č. 710 v k.ú. Rudíkovy, ost. pl. o výměře 116 m2 panu
Ladislavu Kiácovi za cenu 7 800 Kč, GP 1 500 Kč, odhad 1000Kč, 1 000 Kč kolek + 1 000
Kč za vyhotovení smlouvy.
Hlasování: pro: 8

proti: 0

zdržel se: 0

Usnesení č. 111/9/2019 bylo schváleno.

Záměr pro prodej
ZO schválilo záměr pro prodej pozemků parc. č. 372/1 zahrada o výměře 295 m2 a parc. st.
235/7 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 161 m2 vše v k.ú. Třemešná. O pozemek projevili
zájem manželé Chudárkovi, a o část pozemku parc. č. 372/1 projevil zájem pan Botek Jan.
starosta odprezentoval podanou žádost pana Jana Botka a vyzval přítomné zástupce pana
Botka Jana (rodiče) k doplnění.
Botek - syn o pozemek žádal již před čtyřmi roky a starosta sdělil, že obec nemá zájem. Chce
si vybudovat stání pro auto, ale od spodní silnice to nejde, protože tam vede elektrický
kabel, kterým jsou připojeni Chudáky. Nejschůdnější parkování je od hlavní silnice,
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dle jeho žádosti. Současně s tím navrhujeme směnit stavební pozemek ve vlastnictví
jeho bratra. Je to jediné schůdné řešení.
Pecháček - jsou mi obecně známy problémy kolem těchto pozemků, byl jsem se podívat i na
místě samotném. Pokud obec získá stavební parcelu pana Botka a dojde k vyrovnání
pozemků kolem plotu, pak by se pozemek mohl prodat Janu Botkovi, aby měl kde u
domu parkovat. Panu Chudárkovi by se mohl prodat zbytek, případně i tu směněnou
stavební parcelu.
starosta - vzhledem k tomu, že nejsou přítomni manželé Chudárkovi, není možno udělat
nějaký závěr k oběma žádostem. Na základě přednesených návrhů ze strany zástupců
pana Jana Botka je možno přistoupit k jednání s manželi Chudárkovými o nějaké
variantě třístranné dohody a bod prodeje uvedených pozemků nechat na následující
zastupitelstvo.

17:41 hod - z dalšího jednání zasedání ZO se omluvila paní Králová.

Šperlová - ceny za prodávané pozemky jsou stanovovány na základě čeho? Posledně byly
prodány 3 pozemky o skoro stejných výměrách, ale ceny byly zcela rozdílné.
starosta - na základě znaleckých posudků a ceny jdou každý měsíc nahoru. Reagují na to,
jakým způsobem se vyvíjí trh. Přihlíží se přitom k tomu, zda-li pozemek stojí
u nemovitosti a může se na něm něco postavit.

Smlouva o věcném břemenu ČEZ
starosta – informoval o návrhu Smlouvy o smlouvě budoucí o věcném břemenu č. IP-128023963/JE/1 s ČEZ distribuce ve věci vedení el. přípojky k novostavbě rodinného domu
pana Romana Blahuty.

Návrh na usnesení:
ZO schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí č. o věcném břemenu č. IP-12-8023963/JE/1
s ČEZ distribuce.
Hlasování: pro: 7

proti: 0

zdržel se: 0

Usnesení č. 112/9/2019 bylo schváleno.

9. Škola
starosta – prezentoval materiály, které obec jako zřizovatel obdržela ze strany pana ředitele
ZŠ a MŠ Třemešná k otázce financování provozu školských zařízení ve vztahu k počtu
dětí a připravované změně financování školství ze strany státu k 1. 1. 2020. Do MŠ
Liptaň je přihlášeno 11 dětí, fyzicky ji navštěvuje 5-6 dětí. V průběhu tohoto roku zde
byla otevřena otázka o způsobu jejího financování na nutné úvazky, které nejsou
financovány státními penězi. Za rok 2018 to bylo 527 631 Kč a předpoklad pro tento
rok 2019 je asi o 20 000 Kč vyšší.
Kománek – vzhledem k tomu, jaké materiály jsme jako zastupitelé obdrželi k financování
školky Liptaň, jsem pro zrušení mateřské školy Liptaň.
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starosta – obec Třemešná nemůže rušit odloučené pracoviště školky Liptaň. Můžeme pouze
vypovědět smlouvu s obcí Liptaň o spolupráci.
Pecháček – jsou nějaká omezující ustanovení ve smlouvě s Liptaní? Škola ji nemá k dispozici.
Už o tomto jednáme dlouho. Buď se MŠ Liptaň zruší k 31. 8. 2019 a nebo pokud jsou
ochotni hradit finance na zaměstnance ze svého rozpočtu, tak ať školka jede.
starosta – smlouva je uložena na obci. Smlouva neobsahuje žádné omezující body
k případnému ukončení smlouvy. K 31. 8. 2019 nejsme toto schopni udělat s ohledem
na prázdniny. Řešení může být k 31. 12. 2019, ale zastupitelé obce Liptaň tuto věc
probíralo na své zasedání a přijali ve věci financování platů pedagogických
pracovníků usnesení. A prezentoval usnesení zastupitelstva obce Liptaň. Obec Liptaň
je připravena na sebe vzít část financování provozu školky a to formou dohlídávání
dětí mimo časový fond zaplacený státem dle počtu dětí prostřednictvím pracovníka
OÚ Liptaň. Pro ně to je východisko. Splnili požadavek a budou si to platit z vlastních
peněz. Pro nás bude zodpovědnost končit ve 12 hodin. Provoz si financují celý oni.
Kománek – to se mi nezdá reálné, lepší je, ať jsou samostatní. Já si myslím, že každá obec by
si MŠ měla provozovat sama.
Krejčí Markéta – dle sdělení pana ředitele je v materiálu zaslanému zastupitelstvu ve věci
financování školky Liptaň uvažovaná varianta s plnými úvazky při celodenním
provozu. V případě kráceného provozu dojde opět ke krácení úvazků. Složité to bude
s vaření celodenní stravy, vydáváním svačinek, obědů a s úklidem za snížený úvazek.
Salvet – já jsem rozhodnutý navrhnout zastupitelům usnesení o zrušení odloučeného
pracoviště MŠ Liptaň, protože doplácet 50 000 Kč na 1 dítě v této školce je ve vztahu
k dětem v naší MŠ, nemorální. Byl bych rád, kdyby na zasedání zavítal někdo z vedení
obce Liptaň a pokud vedení školy potvrdí, že naše obec nebude za MŠ Liptaň platit ani
korunu, případně se uzavře smlouva o tom, že obec Liptaň bude finanční závazky
platit ze svého, tak nemám s tím problém, ale v opačném případě bych navrhl zrušit
MŠ Liptaň. 300 000 Kč je pro naši obec moc.
Pecháček – podle slov ředitele školy se jedná o 500 000 Kč, protože část této částky je
hrazena z projektu ŽS Třemešná.
Baron – já bych zatím nic nerušil, návrh usnesení bych nechal na další zasedání zastupitelstva,
s tím, že přijde někdo ze zastupitelstva obce Liptaň, abychom to tady projednali.
starosta – rozhodnutí o provozu školy Liptaň není možno udělat od tohoto stolu, ale je
bezpodmínečně nutné uskutečnit společné setkání zastupitelů obce Liptaň a Třemešná,
spolu s ředitelem školy.
starosta – v mateřské škole Třemešná byla zvýšena kapacita na počet 24 dětí (plné oddělení)
na výjimku obce 28 žáků. Zvýšení kapacity je podloženo Požárně-bezpečnostní
zprávou schválenou hasiči.
Zastupitelstvo bere informaci o zvýšené kapacitě na vědomí.

10. Obecně závazné vyhlášky
starosta – ZO schválilo obecné závaznou vyhlášku o ochraně před hlukem, kterou jsme zaslali
na ministerstvo vnitra a pracovníci tohoto ministerstva si všimli, že v ní máme slovo
pyrotechnika. Podle nich je pyrotechnika velmi široký pojem a je potřeba ho důkladně
specifikovat. Doporučili nám toto slovo z OZV o ochraně před hlukem vynechat. To
znamená zrušit OZV č. 1/2019 a přijmout novou OZV č. 2/2019 o ochraně před
hlukem ve stejném znění, pouze s vynecháním slova pyrotechnika. Doporučili v rámci
slova pyrotechnika, přijmout samostatnou OZV o pyrotechnice, v které by bylo
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zakázáno používat pyrotechniku na území obce Třemešná, vyjma 31. prosince
a 1. ledna. Obec by mohla na základě oprávněné žádosti vydat výjimku.
Salvet - na veřejném zasedání zastupitelstva konaném dne 25. 4. 2019 jsme schválili usnesení
č. 92/7/2019 o změně čl. 2 OZV č. 4/2014 o ochraně před hlukem, týkající se zkrácení
tzv. nevhodné doby použití hlučných strojů v neděli. Je pro mě překvapením, že jsme
schválili OZV č. 1/2019, o které se na veřejném zasedání nehlasovalo, takže je
od počátku neplatná. Co se týče slova pyrotechniky, to na veřejném zasedání
zastupitelstva nikdo nevyslovil a v původní OZV č. 4/2014 toto slovo není uvedeno.
Nelze tedy rušit OZV, která není řádně schválena na veřejném zasedání zastupitelstva.
Usnesení č. 97/7/2019, které je uvedeno v záhlaví neplatné OZV, neexistuje. Toto
číslo je podobné usnesení č. 97/8/2019, kterým jsme odsouhlasili dne 24. 5. 2019
uplatnění předkupního práva k budovám vodojemu Rudíkovy a vodárny Nové
Rudíkovy. Z toho vyplývá, že podzákonná morna OZV č. 4/2014 o ochraně před
hlukem je stále platná. Co se týče návrhu druhé OZV o pyrotechnice, to je pro mě
úplná novinka. Tu bych odsunul k projednání na další zasedání zastupitelstva.
starosta - na doporučení ministerstva je výhodnější starou OZV zrušit a přijmout novou, než
doplňovat původní. Slovo pyrotechnika byla vložena dodatečně z mojí iniciativy,
protože jsem reagoval na podněty občanů. O OZV o pyrotechnice dnes nebudeme
hlasovat, dokud si ji neprostudujete. OZV o ochraně před hlukem upravíme dle vašich
připomínek, i když si myslím, že je to špatně. Takže, budeme revokovat usnesení
č. 92/7/2019, týkající se změny OZP č 4/2014 a schválíme novou OZV č. 1/2019
o ochraně před hlukem, se zapracováním změny, týkající se doby tzv. nevhodné doby
použití hlučných strojů.

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce ruší usnesení ZO č. 92/7/2019 ze dne 25. 4. 2019.
Hlasování: pro: 7

proti: 0

zdržel se: 0

Usnesení č. 113/9/2019 bylo schváleno.

Pecháček - v návrhu OZV o ochraně před hlukem v čl. 2 jsou doplněny ještě Vánoční svátky.
Mně to nevadí, ale co když napadne sníh v této době sníh a občan bude na odklízení
sněhu používat sněhovou frézu a někdo to oznámí jako přestupek.
starosta - to je mimořádná situace, když nasněží, tak to budeme pokládat za mimořádnou
událost.

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 1/2019 o ochraně před hlukem.
Hlasování: pro: 7

proti: 0

zdržel se: 0

Usnesení č. 114/9/2019 bylo schváleno.
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11. Informace starosty
Základní informace
Sociální bydlení Damašek
starosta -charakter řešení sociálního bydlení Damašek má úskalí ve vztahu k Územnímu plánu
obce. Podle něj se na okraji obce preferuje samostatná výstavba. Z toho důvodu nám
zbývá jedině opravit popřípadě zbourat a vybudovat nový dům pro sociálně slabé
na místě dumu v č. p. 29. Po omezení varianty vícebytové stavby budovy bungalového
typu se zabývají projektanti stavební úpravou stávající stavby domu Damašek č. p. 29.
Peterová - jak donutíme ty lidi, kteří neplatí, aby začali platit, až postavíme nové bydlení.
starosta - pokud ho budeme opravovat, tak lidé jej budou muset opustit a zajistíme náhradní
bydlení jen dvěma platícím nájemníkům. Pro ně náhradní bydlení najdeme.

11. Diskuse
Ryšková – bude se nějak řešit otázka malých domovních ČOV?
starosta – tento bod se zatím pozastavil.
Pecháček - proč se řešila oprava cesta od pana Vajdíka tím asfaltovým postřikem? Cesty
po celé vesnici opravujeme v provedení balené směsi. Ten kousek by přece nestálo
tolik peněz a byla by pěkná cesta.
starosta - bylo to uděláno z toho důvodu, abychom sloučili zakázku. Čekalo se
na vyhodnocení dotace, která je poskytována od ministerstva pro místní rozvoj na
opravy místních komunikací. Vyhodnocení bylo až v předminulém týdnu a náš projekt
skončil mezi náhradními. Současný postřik je provizorní řešení, aby se cesta
zabezpečila.
Pecháček - u hasičské zbrojnice se bude dělat vjezd. U druhých vrat se najíždí přes příkop,
bylo by potřeba udělat celý nájezd ke zbrojnici a část zatrubnit. Tím vznikne
manipulační prostor a dodávkou se do garáže dokáže couvnout. Pokud tam uděláme
vrata, tak by tam ten nájezd měl být.
starosta - předpokládá se, že se to zatrubní ještě nad hasičskou zbrojnicí až po ten větší spád.
To už je pozemek ŘSD. Současný požadavek je, aby se u prvních vrat dodržela
průjezdní výška 3,5 m, klade nároky na snížení podlahy.
Pecháček - tříkolka není na převoz osob, je pouze pro jednoho. Jezdí na ní 3-4 lidi. Něco se
stane a bude problém. I přes upozorňování stále jezdí bez přilby. A pokud s tou
tříkolkou někdo jezdí, měl mít školení řidičů.
starosta - školení řidičů mají, navrhuji, dejte jim pokutu. Za to je zodpovědný řidič.
Pecháček - je nutné, aby je starosta na to upozornil, já to pokládám za důležité a nejde nad tím
kroutit očima.
Zahradník - školení řidičů nepatří na zasedání zastupitelstva. Každý řidič je zodpovědný za to,
co dělá. To nepatří na toto zasedání zastupitelstva. My jsme se bavili, co má policie
řešit a co ne. To by mělo být zajištěno policejním zásahem.
Pecháček - na sběrném dvoře je bordel. Mám zde několik fotek. Je tam sklo v kýblech, okna,
dřevo. Není to kam dávat a v areálu továrny stojí dva prázdné kontejnery, které se
mohou na to využít. Na kontejnery u zbrojnice by se měl dát přístřešek, aby to bylo
nadkryté a pěkné.
Baronová - jak to vypadá s cyklostezkou?
starosta - máme souhlasy všech vlastníků, takže to bylo postoupeno projektantovi,
aby pokračoval v dalších krocích, má všechny podklady.
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Šperlová – je již nějaký záměr s továrnou?
starosta – zatím žádný konkrétní záměr obec nemá. Provedeme připojení objektů k el. síti
a tím trochu připravíme areál k případnému využití.
Pecháček - můžeme se domluvit, že na Den obce se bude končit ve 2 hodiny. Byly stížnosti
na organizaci dětského dne, která se obrátila proti nám s tím, že paní Petrová má
na starosti kulturní akce a v 17:00 hod se ukončil. Bylo tam málo jídla a málo pití. Nás
se to trochu dotklo, protože jsme za tebou byli (starostou) a ty si nám řekl, že v 17:00
hod předpokládáš konec. Hodně lidí odjelo na jinou akci do okolních obcí.
starosta - kromě jedné SMS z tohoto dne jsem již žádné negativní informace nezaznamenal
a neobdržel. Zabývat se na veřejném zastupitelstvu touto otázkou je pro mne
bezpředmětné, neboť to nic nevyřeší.
Salvet - bylo by lepší takovéto akce lépe koordinovat. Já si myslím, že by se místní spolky
zapojily i proto, že by si něco přivydělaly na vlastní činnost. Jsou to akce, které jsou
pod záštitou obce, která by měla spolky o nich informovat.

Ing. Rostislav Kocián
starosta obce

Ověřovatel zápisu:
M. Peterová

………………….

dne …………………..

J. Kománek

.…………………

dne ………………….
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