Obec Libice nad Cidlinou
Husova 4, 289 07 Libice nad Cidlinou, tel.č. 325 637 141(254)
E-mail: podatelna@libicenadcidlinou.cz
ČS Poděbrady a.s. 0504253319/0800, IČO - 239 381

--------------------------------------------------------------------------------

Zápis č. 7/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Libice nad Cidlinou konaného
dne 16. 12. 2015 od 19.00 hod ve vinárně KD
Starostka obce zahájila zasedání ZO, které bylo řádně svoláno dle jednacího řádu.
Program byl rozeslán spolu s pozvánkou všem členům ZO a dále byl zveřejněn na úřední
desce a způsobem v místě obvyklým.
Starostka konstatovala, že je přítomno 10 zastupitelů dle presenční listiny.

Nepřítomni: Ing. Žižka, Ing. Vondráček
Zasedání ZO Libice nad Cidlinou je usnášeníschopné.
Hlasování proběhne veřejně - zdvižením ruky.
Hlasování přítomno: 13 pro: 13 proti: 0 zdržel se: 0
Zapisovatelkou je určena paní Kamila Růžičková a ověřovateli zápisu B. Jiránek a I. Myšková
Hlasování přítomno: 13 pro: 10 proti: 0 zdržel se: 3
Program na pozvánkách byl:
1. Zahájení
2. Usnesení rady
3. Rozpočet obce na rok 2016
4. Rozpočtové opatření č. 5/2015
5. Stanovisko MF ČR ke koncesní smlouvě
6. Schválení koncesní smlouvy a pověření starostky k podpisu smlouvy
7. Návrh - Obecně závazná vyhláška č. 2/2015 o místním poplatku za provoz systému
Shromažďování sběru, přepravy, třídění využívání a odstraňování komunálních
odpadů.
8. Prodej stavebních parcel na základě žádostí
9. NYKOS - dodatek č. 3
10. Příkazní smlouva na zajištění ostatní dopravní obslužnosti pro rok 2016
11. Různé - zájemci o parcely
12. Diskuze
13. Závěr

Starostka navrhla doplnit program o Dodatek č. 1/2016 ke smlouvě na zabezpečení
odpadového hospodářství firmou Nykos, bod bude projednán jako č. 11.
Návrh usnesení č. 74/7/15: ZO Libice nad Cidlinou schvaluje:
Program
1. Zahájení
2. Usnesení rady
3. Rozpočet obce na rok 2016
4. Rozpočtové opatření č. 5/2015
5. Stanovisko MF ČR ke koncesní smlouvě
6. Schválení koncesní smlouvy a pověření starostky k podpisu smlouvy
7. Návrh - Obecně závazná vyhláška č. 2/2015 o místním poplatku za provoz systému
Shromažďování sběru, přepravy, třídění využívání a odstraňování komunálních
odpadů.
8. Prodej stavebních parcel na základě žádostí
9. NYKOS - dodatek č. 3
10. Příkazní smlouva na zajištění ostatní dopravní obslužnosti pro rok 2016
11. Dodatek č. 1/2016 ke smlouvě na zabezpečení odpadového hospodářství firmou
NYKOS
12. Různé - zájemci o parcely
13. Diskuze
14. Závěr

Hlasování přítomno: 13 pro: 10 proti: 0 zdržel se: 3
Usnesení č. 74/7/15 bylo přijato
Ad. 2.Usnesení Rady Obce Libice nad Cidlinou
- žádost o přístavbu chaty- chatová osada Oseček
-výměna oken v č. p. 183
-pronájem 2 tříd v ZŠ Libice n. C. škole Prosperity
- souhlasné vyjádření k odstranění stávajícího rodinného domu a stodoly č. p. 49
-smlouva o výpůjčce s VaK Nymburk do ukončení koncesního řízení- Vodovod Libice n. C. –
I. etapa
- výběr firmy FEMONT- oprava odtahu v kuchyni KD
-souhlas s umístěním optické sítě- firma ProTelPro -„ Optické připojení buňky BTA v objektu
Husova č. 2
- schválení žádosti p. Hynka Třísky o poskytnutí veřejného prostranství za účelem pořádání
pouti
- navržení inventarizační komise – OU, KD
- přijetí dotace z rozpočtu Středočeského kraje a uzavření smlouvy- Středočeský fond
podpory dobrovolných hasičů a složek IZS
- schválení Zásad pro poskytování dotací na rok 2016
- zakoupení ozdob na vánoční smrk - chráněná dílna DIAKONIE
-jmenování členů komise pro otevírání obálek z dotace Podpora obnovy techniky výzbroje a
výstroje jednotek SDH- Oprava nástavby u vozidla CAS 32
- výsledky hodnotící komise a schválení nejvhodnější nabídky ve výběrovém řízení
Provozovatel vodovodu Libice n. C. – I. etapa
- nákup záchranářských nosítek typu SCOOP pro jednotku SDH

MUDr. Luxemburk se dotázal Ing.Vondrušky, zda pracoval pro firmu Femont. Ing.
Vondruška odpověděl, že on ne, ale firma používá jeho projekty.
MUDr. Luxemburk se dále ptal, která je to chata na Osečku. Starostka odpověděla, že mu
číslo pozemku může poskytnout a že mu to pošle mailem.
Na zasedání ZO se v 19.15 hod dostavil Ing. Vondráček. Počet zastupitelů: 14.
Ad. 3. Návrh rozpočtu obce na rok 2016
Rozpočet byl součástí pozvánky. Zprávu přednesl Ing. Růžička.
MUDr. Luxemburk uvedl, že rozpočet je deficitní a navrhnul snížení odměn pro zastupitele na
minimum. Ing. Růžička odpověděl, že ve výdajích jsou priority obce – kulturní dům, základní
škola. Bc. Král odpověděl, že rozpočet je deficitní proto, že rozpočet v r. 2015 skončí
s výrazným přebytkem, úspory budou použity na deficit. Starostka navrhla, že od ledna se
budou navyšovat mzdy a navýšení nemusí být schváleno. Bc. Král vyzval MUDr. Luxemburka,
aby uvedl konkrétní částku. MUDr. Luxemburk odpověděl, že konkrétní sumu neví a dále
navrhnul snížení par. 3392 - zájmová činnost v kultuře o 500.000,- Kč, par. 5512 - požární
ochrana o 300.000,- Kč, par. 3745 – péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň o 70.000,- Kč, par.
2219 – ostatní záležitosti poz. komunikací o 200.000,- Kč. Deficit by byl 1,778.946,- Kč, výdaje
17,432.485,- Kč. I. Myšková vyjádřila souhlas, aby se o snížení odměn jednalo na příštím
zastupitelstvu v lednu.
V 19.30 hod odešel Ing. Vondráček. Počet zastupitelů: 13.
MUDr. Luxemburk podal protinávrh o snížení uvedených 4 položek.
Bc. Král ještě před hlasováním uvedl, že částka pro hasiče je navýšena o dotaci 510.000,- Kč,
dále zvýšená o 260.000,- ušetřených v r. 2015 a z dotace za výjezdy. Obec vloni žádala o
dotaci na rekonstrukci TATRA, dostali nejvyšší částku a nyní probíhá výběrové řízení.
Jednotka musí být funkční, jinde nezajišťují požární služby v takové kvalitě.
MUDr. Luxemburk odpověděl, že jeho protinávrh platí, v loňském roce byla částka od obce
410.000,- Kč a jiných obcích je to míň.
Starostka dala hlasovat o protinávrhu MUDr. Luxemburka.
Návrh usnesení č. 75/7/15: ZO Libice nad Cidlinou schvaluje v souladu s § 84, odst. 2, písm.
b) zákon č. 128/2000 Sb. O obcích, v platném znění Rozpočet obce Libice nad Cidlinou pro
rok 2016 v závazných ukazatelích (paragrafech) dle přílohy, kde budou opraveny položky:
Par. 3392 Zájmová činnost v kultuře snížení o 500.000,- na částku 1,100.000,- Kč
Par. 5512 Požární ochrana snížení o 300.000,- Kč na částku 910.000,- Kč
Par. 3745 Péče o vzhled obcí a veř. zeleň snížení o 70.000,- na částku 200.000,- Kč
Par. 2219 Ostatní záležitosti poz. komunikací snížení o 200.000,- na částku 900.000,- Kč.
Hlasování přítomno: 13 Pro: 3 Proti: 10 Zdržel se: 0
Usnesení č. 75/7/15 nebylo přijato.
Starostka dala hlasovat o radou předloženém návrhu rozpočtu na rok 2016.
Návrh usnesení č. 76/7/15 ZO Libice nad Cidlinou schvaluje v souladu s § 84, odst. 2, písm. b)
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích, v platném znění Rozpočet obce Libice nad Cidlinou pro rok
2016 v závazných ukazatelích (paragrafech) dle přílohy.

Hlasování přítomno: 13 pro: 10 proti: 3 zdržel se: 0
Usnesení č. 76/7/15 bylo přijato
Ad. 4. Rozpočtové opatření č. 5/2015
Rozpočtové opatření bylo součástí pozvánky
MUDr. Luxemburk se dotazoval na par. 3392, kde je navýšení zájmové činnosti o 37.000,- Kč
Ing. Růžička odpověděl, že to je za odsávání v kulturním domě a v příjmech je to z rezerv.
Ing. Růžička uvedl, že předložené rozpočtové opatření navrhuje doplnit o 2 opravy – dotace
9.630,- Kč za výjezdy hasičů, pol. 4122 v příjmech a par. 5512 9.630,- Kč ve výdajích a dále
par. 3745 Péče o vzhled obcí a veř. zeleň - (VPP) snížení o 90.494,- Kč z důvodu změny
nástrojů. Po dopočítání je tedy příjem celkem 26,829.455,14 Kč, výdaj celkem 10,670.535,90
Kč, změna v příjmech 5,879.690,64 Kč, změna ve výdajích 154.235,10 Kč.
Starostka dala hlasovat o navrženém rozpočtovém opatření.
Návrh usnesení č. 77/7/15: ZO Libice nad Cidlinou schvaluje v souladu s § 84, odst. 2, písm.
b) zákon č. 128/2000 Sb. O obcích, v platném znění rozpočtové opatření č. 5/2015 doplněné
o 2 opravy ( částka 9.630,- a částka 90.494,- Kč). Změna v příjmech 5,879.690,64 Kč, změna
ve výdajích 154.235,10 Kč.
Hlasování přítomno: 13 pro: 10 proti: 3
Usnesení č. 77/7/15 bylo přijato.

zdržel se: 0

Ing. Prajer poznamenal, jestli by nebyla možnost pana Luxemburka pozvat do rady. Starostka
uvedla, že měli týden na to, aby se k návrhu rozpočtu vyjádřili. Ing. Hamrník oponoval, že jim
nebylo nabídnuto místo v radě. Bc. Král řekl, že je to lež, a B. Jiránek navrhnul nechat to do
diskuse.
Ad. 5. Stanovisko MF ČR ke koncesní smlouvě
Vyjádření MF ČR bylo přílohou pozvánky.
Návrh usnesení č. 78/7/15 ZO Libice nad Cidlinou bere na vědomí stanovisko MF ČR
k uzavření koncesní smlouvy Obcí Libice nad Cidlinou.
Hlasování přítomno: 13 pro: 10 proti: 0
Usnesení č. 78/7/15 bylo přijato

zdržel se: 3

Ad. 6. Schválení koncesní smlouvy a pověření starostky k podpisu smlouvy
Starostka informovala, že se pokračuje na základě výběrového řízení.
Návrh usnesení č. 79/7/15: ZO Libice nad Cidlinou schvaluje koncesní smlouvu a pověřuje
starostku obce Jaroslavu Vojtíškovou k podpisu smlouvy se společností Vodovody a
kanalizace Nymburk.
Hlasování přítomno: 13 pro: 10 proti: 0
Usnesení č. 79/7/15 bylo přijato

zdržel se: 3

Ad. 7. Návrh Obecně závazné vyhlášky č. 2/2015 O místním poplatku za provoz systému
shromažďování sběru, přepravy, třídění využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Návrh byl součástí pozvánky.
Starostka uvedla, že důvodem nové vyhlášky byla změna zákona. OZV byla konzultována
MVČR. Ing. Hamrník podotkl, že pohonné hmoty se snížily o 10,- Kč/l, ale cena zůstala stejná.
MUDr. Luxemburk dal protinávrh, aby občané s trvalým pobytem v obci byli zproštěni
poplatku 650,- Kč.
Starostka dala hlasovat o protinávrhu.
Návrh usnesení č. 80/7/15: ZO Libice nad Cidlinou schvaluje zproštění od platby poplatku za
odpad ve výši 650,- Kč/rok pro občany s trvalým pobytem v obci Libice nad Cidlinou.
Hlasování přítomno: 13 pro: 3 proti: 10
Usnesení č. 80/7/15 nebylo přijato

zdržel se: 0

Starostka dala hlasovat o předloženém návrhu OZV č. 2/2015
Návrh usnesení č. 81/7/15: ZO Libice nad Cidlinou schvaluje Obecně závaznou vyhlášku
č. 2/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování sběru, přepravy, třídění
využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Hlasování přítomno: 13 pro: 10 proti: 3 zdržel se: 0
Usnesení č. 81/7/15 bylo přijato
Ad. 8. Prodej stavebních parcel na základě žádostí
Starostka uvedla, že jedna parcela nebyla prodána, jedna žádost byla zrušena.
Ing. Hamrník uvedl, že 22. 6. 2015 byly schváleny podmínky prodeje parcel. Podal si žádost
včas. Dotazoval se, proč mu jeho žádost byla zamítnuta a proč nebyly splněny podmínky.
Starostka odpověděla, že každý hlasuje podle svého. B. Jiránek se dotázal, zda starostka Ing.
Hamrníka oslovila, jestli souhlasí s podmínkami a jestli trvá na ceně 650,- Kč/m2 tak, jak to
bylo dáno do zápisu. Ing. Hamrník uvedl, že žádost o koupi podal jako občan a nikdo ho
neoslovil. Starostka odpověděla, že zastupitelé se při hlasování zdrželi a nyní jsou navrženi
další žadatelé tak, jak jsou v pořadí.
Starostka se Ing. Hamrníka dotázala, zda trvá na žádosti o parcelu č. 483/57 o výměře 358 m2
a par. č. 483/14 o výměře 483/14 o výměře 233 m2, celková výměra 591 m2. Ing. Hamrník
odpověděl, že trvá a starostka dala hlasovat o prodeji výše uvedené parcely Ing. Hamrníkovi.
Návrh usnesení č. 82/7/15: ZO Libice nad Cidlinou v souladu s §85 písm. a) zákon č. 128/2000 Sb.
v platném znění, na základě podané žádosti schvaluje prodej pozemku par. č. 483/57 o výměře 358
m2 a par. č. 483/14 o výměře 233 m2, celková výměra 591 m2 v katastrálním území Libice nad
Cidlinou zapsaného na LV 10001 u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, katastrální pracoviště
Nymburk, dle geometrického plánu č. 496-62/2006 panu Jaroslavu Hamrníkovi, nar. 9. 6. 1977, Na
Valech 41, Libice n. C. Celková cena pozemku činí 531.900,- Kč

Hlasování přítomno: 13 pro: 5 proti: 1
Usnesení č. 82/7/15 nebylo přijato

zdržel se: 7

Starostka dala hlasovat o prodeji parcel dalším zájemcům dle pořadí přijatých žádostí:
1.parcela par. č. 483/57 o výměře 358 m2 a par. č. 483/14 o výměře 233 m2, celková výměra 591 m2

Návrh usnesení č. 83/7/15: ZO Libice nad Cidlinou v souladu s §85 písm. a) zákon č. 128/2000 Sb.
v platném znění, na základě žádosti ze dne 2. 9. 2015 č. j. OU 0852/2015 schvaluje prodej pozemku
par. č. 483/57 o výměře 358 m2 a par. č. 483/14 o výměře 233 m2, celková výměra 591 m2
v katastrálním území Libice nad Cidlinou zapsaného na LV 10001 u Katastrálního úřadu pro
Středočeský kraj, katastrální pracoviště Nymburk, dle geometrického plánu č. 496-62/2006 paní
Petře Čepkové, nar. 6. 2. 1990, trvale bytem Větrná 223, Kolín. Celková cena pozemku činí 531.900,Kč

Hlasování přítomno: 13 pro: 10 proti: 2
Usnesení č. 83/7/15 bylo přijato

zdržel se: 1

Před hlasováním o prodeji par. č. 483/48 starostka informovala, že pan Sixta, kterému byl
prodej schválen na minulém zasedání, písemně oznámil, že o prodej nemá zájem. B. Jiránek
podotkl, že před hlasováním o prodeji par. č. 483/48 se musí zrušit usnesení, kdy parcela
byla prodána panu Sixtovi.
Návrh usnesení č. 84/7/15: ZO Libice nad Cidlinou ruší usnesení ZO č. 65/6/15 ze dne 17. 9.
2015. Toto usnesení se ruší na základě písemného vyjádření pana Sixty, že nemá zájem o
koupi stavební parcely č. 483/48.
Hlasování přítomno: 13 pro: 10 proti: 0
Usnesení č. 84/7/15 bylo přijato

zdržel se: 3

Starostka dala hlasovat o prodeji další parcely:
2. parcela par. č. 483/48 o výměře 652 m2
Návrh usnesení č. 85/7/15: ZO Libice nad Cidlinou v souladu s §85 pís. a) zákon č. 128/2000 Sb.
v platném znění, na základě žádosti ze dne 23. 9. 2015 č. j. OU 891/2015 schvaluje prodej pozemku
par. č. 483/48 o výměře 652 m2 v katastrálním území Libice nad Cidlinou zapsaného na LV 10001 u
Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, katastrální pracoviště Nymburk, dle geometrického plánu č.
496-62/2006 panu Janu Lednickému, nar. 24. 6. 1991, 289 07 Libice nad Cidlinou, Dr. Turka 475.
Celková cena pozemku činí 586.800,- Kč.

Hlasování přítomno: 13 pro: 9 proti: 0
Usnesení č. 85/7/15 bylo přijato

zdržel se: 4

Odešel Bc. Král. Počet zastupitelů: 12.
Ad. 9. NYKOS - dodatek č. 3
Byl přílohou pozvánky
B. Jiránek konstatoval, že kontejner na kov přetéká, vyváží se 4x ročně. Starostka uvedla, že
v příštím roce bude obec dokupovat další. MUDr. Luxemburk řekl, že kontejnery přetékají,
zapáchají a bylo by lepší, aby je vyváželi častěji.
Starostka dala hlasovat o dodatku č.3.
Návrh usnesení č. 86/7/15: ZO Libice nad Cidlinou schvaluje Dodatek č. 3/2015 ke smlouvě
na zabezpečení odpadového hospodářství.

Zavedení svozu zvonů na kovové odpady v intervalu 4x ročně a roční cena za svoz kontejnerů
se zvyšuje o 1,- Kč/obyvatel, tzn. z původních 149,- Kč/obyvatel na 150,- Kč/obyvatel.
Starostka obce projedná s firmou Nykos častější svozy kontejneru na kov.
Hlasování přítomno: 12 pro: 9 proti: 3 zdržel se: 0
Usnesení č. 86/7/15 bylo přijato
Přišel Bc. Král. Počet zastupitelů: 13

Ad. 10. Příkazní smlouva na zajištění ostatní dopravní obslužnosti pro rok 2016
Smlouva byla součástí pozvánky. Cena je 150,- Kč/občan za rok. Celková cena na rok 2016
činí 193.950,- Kč a je dána součinem počtu obyvatel obce 1293 (vychází ze statistického
údaje ČSÚ o počtu obyvatel k 1. 1. 2015)
MUDr. Luxemburk se dotázal na částku 5.000,- Kč měsíčně, zda si bude městský úřad
nechávat tuto částku za každou obec, a to jen za to, že peníze přepošle. Jestli je to odměna
za to, že to bude někdo zpracovávat, je to moc. 10 obcí zaplatí měsíčně 50.000,- Kč
Starostka podotkla, že město musí zaplatit zaměstnance a pan M. Kožíšek doplnil, že to není
jen o přeposlání. To je tvorba jízdních řádů, to trvá určitou dobu. Starostka dále uvedla, že
když nepodepíšeme smlouvu, nebudou jezdit autobusy. Bc. Král řekl, že si myslí, že částka
5.000,- je za zastupování všech obcí, ne pouze za 1 obec. B. Jiránek poznamenal, že po
ročním zúčtování to budeme vědět. Starostka navrhla, že po předložení ročního vyúčtování,
které nám bude zasláno, bude jednáno o položce 5.000,- Kč, která je zmíněna v příkazní
smlouvě v bodu V. Ostatní ujednání.
Starostka dala hlasovat o příkazní smlouvě.
Návrh usnesení č. 87/7/15: ZO Libice nad Cidlinou schvaluje Příkazní smlouvu pro rok 2016
s městem Městec Králové o zastupování Obce Libice nad Cidlinou s dopravcem a pověřuje
starostku obce k jejímu podpisu. Po předložení ročního vyúčtování, které bude zasláno, bude
jednáno o položce 5.000,- Kč, která je zmíněna v příkazní smlouvě v bodu V. Ostatní
ujednání.
Hlasování přítomno: 13 pro: 7 proti: 2 zdržel se: 4
Usnesení č. 87/7/15 nebylo přijato
Ad. 11 Dodatek č. 1/2016 ke smlouvě na zabezpečení odpadového hospodářství firmou
NYKOS
Starostka uvedla, že Dodatek č. 1 byl obci doručen až po zaslání pozvánky, byl zastupitelům
zaslán dodatečně mailem a předložen na zasedání v tištěné podobě. Ing. Hamrník se dotázal,
jestli je starostka v dozorčí radě. Starostka odpověděla, že ne, že je jako starostka
delegována jako zástupce za obec, která je spoluvlastníkem NY-KO. MUDr. Luxemburk řekl,
že smlouva mu přišla mailem den před zastupitelstvem, že by se měla připravit a že je víc
firem, které zajišťují svoz odpadu. Starostka vyzvala MUDr. Luxemburka, aby oslovil jiné
firmy a zjistil jejich nabídky. Dohodla se s MUDr. Luxemburkem, že jí mailem zašle firmy,
které se zabývají svozem odpadu a ona je osloví k podání nabídek, které budou porovnány.
Návrh usnesení č. 88/7/15: ZO Libice nad Cidlinou schvaluje dodatek č. 1/2016 ke smlouvě
na zabezpečení odpadového hospodářství firmy NYKOS

Hlasování přítomno: 13 pro: 6 proti: 0
Usnesení č. 88/7/15 nebylo přijato

zdržel se: 7

Ad. 12 Různé- zájemci o parcely
Starostka informovala, že na 8 parcel byly uzavřeny smlouvy a ty jsou zaplaceny. Ing.
Hamrník se dotázal, kdo jsou další zájemci. Starostka odpověděla, že pan Krist, Soóky a
Hamrník. MUDr. Luxemburk řekl, že se v zastupitelstvu hádali o podmínkách prodeje. Pokud
jsou podmínky splněny, měl by pan Hamrník parcelu dostat. Bc. Král odpověděl, že pan
Hamrník hlasoval proti podmínkám prodeje. MUDr. Luxemburk odpověděl, že ano, ale
podmínky byly sjednány on je respektuje. Bc. Král uvedl, že nebyl proti, zdržel se hlasování.
Zdržel se, i když se hlasovalo o jeho nevlastní dceři Barboře. Rozhodnutí, jak bude hlasovat,
nemusí nikomu zdůvodňovat.
Ing. Hamrník řekl, že pan Král se na zasedání vyjádřil, že jim bylo nabídnuto místo v radě.
V zápise je, že navrženi byli Král, Vondruška, Myšková a jim to nebylo nabídnuto.
Bc. Král odpověděl, že před ustavujícím zasedáním vedl jednání o vzniku koalice a byl
nominován utvořit radu. Oni se zapojit nechtěli.
Ad 13) Diskuze
M. Soóky se dotázal na problém s televizním příjmem. Informoval se a zjistil, že 9. 12. byl
spuštěn LTE vysílač. Lidé to řeší na své náklady, protože nevědí, že náklady půjdou na vrub
zřizovatele. Vysílač rušil příjem na Diakonii a operátor jim to řešil. Pan Soóky předal starostce
písemnou dokumentaci ohledně tohoto problému k dalšímu zjišťování. Starostka
odpověděla, že občanům toto dáme na vědomí a na webové stránky obce.
Bc. Král upozornil, že nebyla schválena příkazní smlouva. Navrhuje, aby starostka zjistila, jak
je to s částkou 5.000,- Kč a že tuto smlouvu je třeba uzavřít. Tak je to i s firmou NYKOS –
nikdo po novém roce nevyveze odpad. MUDr. Luxemburk odpověděl, že výpovědní doba
smlouvy je ½ roku.
Ing. Prajer se dotázal na svou žádost ohledně prodeje pozemku, která byla řešena na
zastupitelstvu v září a připomněl, že starostka slíbila, že do 30ti dnů vyhledá podmínky
prodeje, které nenašel a že obec tedy nemá dokument, kde by bylo, že pozemek musí koupit
spolumajitelé nemovitosti. Starostka odpověděla, že je také nenašla. Ing. Prajer se s paní
starostkou dohodli na postupu, že doplní původní žádost o souhlas s cenou 100,- Kč/m2 a dle
zjištění u notářky může pozemek koupit jen jeden spoluvlastník bytovky. Bc. Král uvedl, že je
zájem pozemek prodaj, jen nechtěli znevýhodnit jeho matku.
MUDr. Luxemburk uvedl, že zapisovatelka vyměnila na úřední desce již zveřejněný dokument
a že ho zveřejnila i bez jeho podpisu ověřovatele. Paní Růžičková odpověděla, že opravila
dokument na základě jeho připomínky, že neopravovala žádné usnesení, ale jen odpověď v
diskuzi, již zveřejněný dokument vyměnila během asi 10 minut a před výměnou informovala i
druhého ověřovatele. Postupovala podle zákona, kdy v případě, že ověřovatel zápis
nepodepíše, se zápis zveřejní a připomínky se projednají. MUDr. Luxemburk dále řekl, že
zápis byl zveřejněn v kratší lhůtě než 10 dnů. Paní Růžičková řekla, že se termíny zveřejnění

na el. úřední desce zkontroluje, až bude v práci a celá věc se dořeší na lednovém
zastupitelstvu.
M. Hamrníková upozornila, že na katolickém hřbitově je hned za vraty bláto, cestička je úzká
a zarostlá, a dále nejde klika a zda by se na to mohl pracovník obce, který se stará o hřbitovy,
podívat. Starostka odpověděla, že letos se dělaly cesty na evangelickém hřbitově, příští rok
bude upravena cesta na katolickém hřbitově.
Ing. Hamrník se dotázal, kdo rozhodl o místění zátarasů u čističky, že to umístění je
nebezpečné, protože je to v zatáčce a jestli se k tomu umístění někdo dotazoval. Starostka
obce odpověděla, že jde o místní komunikaci a že o umístění rozhodla rada. Bc. Král
poznamenal, že jak posoudit, co je více nebezpečné, že tam jezdili auta mezi maminkami
s kočárky.
V. Šafránek doplnil dotaz paní Hamrníkové ohledně hřbitova. Navrhnul, jestli by obec
nezvážila udělat po levé straně ke katolického hřbitovu chodník nebo do vrat na
evangelickém hřbitově vsadit branku, kde by stačilo při přecházení z jednoho do druhého
hřbitova jen přejít silnici.
J. Teslíková se dotázala MUDr. Luxemburka, kde jste vzal u hasičů snížení částky o 300.000,Kč. Uvedla, že letos bylo sucho, hasiči byli pořád v pohotovosti. Jsou velmi důležití, a že
v dnešní neklidné době díky za to, že tady jsou. MUDr. Luxemburk odpověděl, že kdo ví, kolik
by měli mít? Co je moc a co je málo? Dále uvedl, že má právo dát protinávrh.
Ing. Prajer upozornil na to, že v době, kdy byl řešen projekt vodovodu, nikdo nedomyslel, že
u bytových domů je jen jedna vodovodní přípojka na 2 byty a v jeho případě on je z kupní
smlouvy povinen zásobovat vodou i sousední nemovitost. Dle jeho zjištění nemůže jedna
přípojka kapacitně dostačovat. M. Kožíšek připomněl, že před zakreslením do projektu
projektant každého obešel a konzultoval připojení. Pan Prajer navrhnul, aby se na tyto
problémy myslelo při další etapě vodovodu a dodatečně byly zřízeny druhé přípojky u
bytovek.
Ad 14) Konec zasedání: 21.57 hod
Z průběhu zasedání ZO byl pořízen zvukový záznam a je k přehrání na OÚ.
Zapisovatelka: K. Růžičková

…………………………………………………………..

Ověřovatelé: Bořivoj Jiránek

…………………………………………………………..

Iveta Myšková

…………………………………………………………..

Jaroslava Vojtíšková
Starostka obce

