OBEC ČINĚVES
Činěves 250
289 01 Dymokury

tel., fax: 325 635 113
e-mail: ou@cineves.cz

Zápis č. 4/2011
ze zasedání zastupitelstva obce
ze dne 6. dubna 2011
1) ZASEDÁNÍ ZAHÁJIL V 19,00 HODIN STAROSTA OBCE MIROSLAV KELLER
Přítomno 9 zastupitelů (viz. listina přítomných), nikdo nebyl omluven.
2) SEZNÁMENÍ S PROGRAMEM
Pan Knytl: Proč nebyla úplná pozvánka? Starosta: Některé body byly zapsány
do programu až po vyvěšení pozvánky.
3) URČENÍ OVĚŘOVATELŮ A ZAPISOVATELE
Ověřovatelé: Jana Malá, Jaroslav Janouch
Zapisovatel: Marie Vorlíčková
4) KONTROLA USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA ZE DNE 28.02.2011,
Č.J. 3/11
1. Připravit soupis pohledávek a návrh řešení jejich vymáhání:
- řešení vymáhání pohledávek konzultováno s Mgr. Kuklou, soupis pohledávek
přečten jmenovitý seznam dlužníků.
Pan Souček: Někomu dát nevymáhání pohledávek v minulých letech k náhradě, dát
na internet zápisy, co se dělalo s upomínáním pohledávek.
Opožděné splátky na koupi nemovitosti čp. 190:
- řešení konzultováno s Mgr. Kuklou, manželům Godlovým zaslán dopis, termín na
zaplacení dlužných splátek do 31.5.2011.
Pan Souček: Proč se takhle dlouho toleruje, že neplatí. Navrhuji, aby se dům nechal obci
a uskladňovaly se tam křovinořezy, sekačky. Pracovníci obce by tam měli zázemí. Proč
se smlouva neřeší s tím právníkem, který ji tvořil? Pan Sýkora: Právnička, která smlouvu
psala, je v plném invalidním důchodu a nevykonává praxi.
Pohledávka manželů Kamhalových:
- řešení konzultováno s Mgr. Kuklou, manželům Kamhalovým zaslán dopis, termín
na vystěhování z bytu v DPS do 30.4.2011.
Pan Knytl: Toto se řeší už dlouho, aby se konečně dotáhlo.
Návrh a cenová kalkulace na nákup sekacího traktůrku:
- cenové nabídky předloženy zastupitelům, vytipovány nabídky tří firem, tyto firmy
budou osloveny kvůli předvedení nabídnutých strojů.
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2. Osazení obrubníků podél silnice II/330:
- jednání s ing. Křížovou na stavebním úřadě v Městci Králové a se zástupci SÚS
Kutná Hora. S nimi bude naplánováno místní šetření v termínu cca od 11. do 14.
dubna.
4. Změny na živnostenských listech:
Pan Knytl: Je nebo není živnostenský list na ubytování?
Zřízení koncesní listiny:
- koncesní listina byla zřízena.
10. Nadační fond Františka Lukeš:
- smlouva podepsána.
- brigáda studentů se uskuteční, ubytování budou mít studenti na faře zdarma.
Soupis majetku fary:
- soupis předán zastupitelům.
11. Příspěvek na Policii ČR, obvodní oddělení Městec Králové:
- peníze zatím neodeslány, dle instrukcí starosty z Městce Králové se má vyčkat.
12. Prošetření obecních studní:
- dne 16.3.2011 byla odeslána na MěÚ Poděbrady žádost o změnu s nakládáním
s podzemními vodami. Zatím ještě nepřišlo vyjádření.
Rozbor hospodaření rybníka Zásadník:
- rozbor předložen zastupitelům a občanům na zasedání.
Pan Souček: Mezi občany kolují informace, že někteří lidé nosí několikrát denně z rybníka
domů ryby.
Jsou vůbec nakoupené ryby v rybníce? Kdo je přebírá? Starosta: Přebírám je já.
Paní Zajíčková: Proč se zvyšuje nákup ryb a klesají příjmy za povolenky?
Pan Souček: Bylo mi řečeno, že pan Mašek nepobíral peníze. Vy oficiálně lžete! V dopise
jste mi napsali, že nic pan Mašek nepobírá.
Pan Knytl: Na vysvětlení vyplacených peněz panu Maškovi a panu Kellerovi st.: jednalo
se o rybářskou stráž, která fungovala cca 1 rok. Měla za úkol kontrolovat, kolik kdo
nachytal ryb.
Paní Zajíčková: Jaký je záměr s rybníkem? Starosta: bude se řešit v dalším bodě dnešního
jednání. Bylo by potřeba vybudovat sociální zařízení.
Pan Souček: Jak se to bude řešit, když je tam stavební uzávěra?
Osobně jsem si měřil pozemek pod vagónem, který měli Suchánkovi umístěný u Zásadníka.
10 000,- Kč za nájem za rok = 500,- Kč za m2 za rok.Pan Seč si točí pivo zadarmo?
Pan Bittman: Sdružení si hospodaří samo, proč jim má obec dávat peníze na vybudování
sociálních zařízení. Ať si to sami rybáři dotují, ať hospodaří s plusem.
Pan Souček: Pan starosta je nedůvěryhodný v otázce rybníka. Proč si tam pan Seč točí
pivo zadarmo a ostatní občané nemají takovou výhodu? Starosta: Obec má uzavřenou
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smlouvu s Občanským sdružením Zásadník (dále jen OSZ), když se pořádají akce, velká
chata se užívá zdarma. Smlouva s OSZ končí k 31.12.2011.
Pan Souček: V hospodaření na rybníce jsou velké ztráty, jak se bude řešit?
Paní Sýkorová: Bylo by vhodné pozvat na příští zasedání zastupitelstva někoho z rybářů.
Paní Bittmanová: Jak to že je tak velký propad v pronájmu chatek? Starosta: Během let
se změnily povolenky, ke kterým se váže pronájem chatek. Ke změně povolenek došlo
z toho důvodu, že nešlo v týdnu uhlídat rybáře. Bylo by vhodné vybudovat sociální
zařízení, aby vznikl nějaký „kemp“ a mohlo se na rybníce lépe vydělávat.
Pan Plaček: Proč sem nechodí bývalí zastupitelé? Teď nedostávají peníze, proto nechodí?
Pan Sýkora: Navrhuji dodržovat směrnice zasedání zastupitelstva obce.
Pan Juklíček: Žádný zastupitel se nevyjadřuje.
Pan Souček: Pan Sýkora je tady 8 let. Jak můžete sedět ve finančním výboru? Říká se, že
si to zezadu držíte přes paní Sýkorovou.
Pan Knytl (vrací se k bodu obecní studny): Studny se řeší minimálně od roku 2007, není
ale stále vyřešeno.
Paní Topinková: Kdo odebírá vodu, měl by ji zaplatit. Pan Sýkora: obec nemůže vodu
prodávat.
Pan Souček: Zavřete vodu. Jak se bude řešit? Obci uteklo 450 000,- Kč.
Domek (mlékárenský) se opravil za 50 000,- Kč, bylo to fingované? Pan Sýkora: Nebylo
to realizované.
Pan Knytl: Je to 300 000,- Kč v mínusu. Kdyby se voda prodávala, vybíralo by se
i za stočné.
Zjišťoval si jak je to s prodejem vody: 6 000 m3 za rok je limit. Pod tento limit se nemusí
platit státu. Je to komodita a může se prodávat.
Pan Plaček: Neuvědomujete si, že tady jste pro nás. Jen tady mlžíte.
Pan Sýkora: Žádám, aby se pokračoval ve schůzi.
14. Vykácení bříz a kontrola stavu zeleně:
- břízy byly vykáceny, kontrola provedena s panem Tomášem Peřinou, byly
pokáceny suché nebo nemocné stromy.
15. Žádosti DPS:
- odeslány dopisy, že zatím nebylo rozhodnuto o přijetí či nepřijetí do DPS, protože
probíhá rekonstrukce.
16. Návrh obecně závazné vyhlášky komunální odpady:
- místostarostka připravila návrh a odeslala ke kontrole na ministerstvo vnitra, zatím
nepřišla odpověď.
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17. Předseda finanční komise:
Pan Sýkora: Žádám doplnit do bodu 17. jméno občana. Starosta: Občan – ing. František
Souček.
Pan Knytl: Bod č. 17 byl napsán chybně. Správně mělo být „projevení nedůvěry ing.
Součka“. Při hlasování došlo k porušení zákona. (přečetl výňatek ze zákona)
Pro vysvětlení se jedná o: osoba blízká pan Sýkora a paní Sýkorová. Pan Sýkora: Vůbec
jsem nehlasoval.
Pan Knytl: Bod č. 17 je neplatný. Starosta: Prošetřím tento bod.
Pan Souček: Ti zastupitelé, kteří hlasovali pro paní Sýkorovou (pozn. při volbě
místostarostou), bude to nadále únosné?Není napadnutelná volba paní Sýkorové (pozn.
osoba blízká).
5) ZPRÁVY OBECNÍCH KOMISÍ
a) finanční komise: sešla se 9.3.2011 a řešila:
- obecně závaznou vyhlášku č. 5/2006 a 4/2009 o místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů: navrhují obě vyhlášky sloučit a slevu pro studenty na 50 %
výše poplatku
- projekt chodníku a kanalizace na Městec Králové: nechat vyhotovit odděleně
rozpočet na kanalizaci a chodník
- veřejně prospěšné práce: doporučují přijmout 1 muže a 3 ženy
- demolice mlékárny: navrhují, aby demolici provedlo OZS
- kontrola v domě s pečovatelskou službou (DPS): doporučují konzultaci
s elektrikářem a stavařem. Dle usnesení z 31.5.2010 se odsouhlasila rekonstrukce
dvou bytů do silnice za 50 000,- Kč. Finanční komise navrhuje, aby dnes
zastupitelstvo rozhodlo, jak se bude dál pokračovat s DPS.
b) kontrolní komise:
- provedla kontrolu majetku obce
- vyzývá starostu, aby důsledně dodržoval směrnici o zadávání zakázek malého
rozsahu (viz. rekonstrukce DPS)
- sepsala protokol, v kterém žádá o provedení mimořádné inventury s termínem
do 30.9.2011.
Starosta: jmenoval inventarizační komisi, ve složení M. Kršňáková, J. Janouch, T.
Knytl a všem členům předal protokoly o pověření k provedení inventarizace.
Paní Zajíčková: Přečtěte rozdíly při inventarizaci.
Paní Kršňáková: Lze rozšířit inventarizační komisi? Starosta: Ano, lze.
Paní Kršňáková: (dle zápisu kontrolní komise) Nenašel se software, nedoložen koncept
územního plánu, nedoložena projektová dokumentace…
Pan Knytl: V té době nebyl na obci přítomen člověk, který by nám tyto věci ukázal.
Paní Kršňáková: Návrh na vyřazení čerpadla,všechny stejnokroje hasičů nenalezeny,
na faře se nenašly židle, část z nich je v sokolovně, nenašly se tam ani stoly. Kuchyňská
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linka na faře stále nedodělaná, na faktuře vyfakturovány 2 vařiče, na faře v lince jen
jeden.
Nenašla se faktura k účtu č. 314.
Pan Knytl: Spousta věcí je dost starých. Jak se dělal inventura dřív? Inventura se dělá
špatně, nic není očíslované.
Pan Sýkora: Nebyla jmenovaná inventarizační komise, v které by byl člen, který by
o věcech věděl.
Paní Zajíčková: Pokud jsou to věci Sokola, ať jsou v sokolovně. Ale když jsou to věci obce,
mají být na faře.
Nic není řádně označeno.
Paní Jeřábková: To se nedělaly pořádné inventury?
Pan Souček: Co jste 8 let dělal, pane Sýkoro? Zneužívaly se věci ve prospěch Sokola.
Pane Keller, vyhýbáte se odpovědi.
c) kulturní komise: sešla se 2.3.2011 a vyhodnotila maškarní ples
- na 16.4.2011 je naplánovaná nová akce „tvořivé odpoledne“ (fara)
- čarodějnický rej (u Zásadníka)
- dětský den (fara)
Paní Malá si přeje hlasovat, zda se mohou akce pořádat na faře.
HLASOVÁNÍ: Může kulturní komise využívat faru a přilehlý areál pro pořádání akcí?
PRO: 9
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Bylo rozhodnuto, že kulturní komise může pořádat na faře a v areálu fary akce.
Pan Plaček: Bydlí vůbec někdo na faře? Starosta: Ano.
Pan Knytl: Kulturní komise pracuje dobře. Loňský karneval skončil – 4 500,- Kč a letošní
+ 1 500,- Kč. Ne všechno je ztrátové jako rybník.
Paní Sýkorová: Lístek do tomboly byl loni za 2,- Kč a letos byl za 5,- Kč. Vstupné bylo
loni dobrovolné.
Paní Bittmanová: Holky obešly hodně lidí a ušetřily tím spoustu peněz.
Paní Malá: Na darech se vybralo 6 500,- Kč.
Pan Souček: Je příjmový doklad, že se vybralo něco na akcích pořádaných kulturní komisí
v minulých letech?
Paní Zajíčková: Dohledat za 3 roky zpátky příjmové doklady.
Na příští zasedání připraví administrativní pracovnice.
6) NEINVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK NA PROVOZ MZŠ DYMOKURY
Z Činěvse chodí do školy 39 žáků. Na rok je příspěvek na jednoho žáka 8 426,- Kč.
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7) VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ TRAKTŮREK
Starosta zařídí na příští týden předváděcí akce nabídnutých strojů. V rozpočtu je
vyčleněno na nákup 150 000,- Kč.
Pan Plaček: Jaký se bude kupovat, s lžící nebo jaký? Starosta: Na sekání a případně
s dalšími doplňky. Ve Velenicích mají stroj řádově za 400 000,- Kč.
Pan Knytl: Taková malá vesnice jsou Velenice, jak to že mají tak drahý traktůrek?
Starosta: Mají dohodu s firmou Proagro.
Pan Souček: Když pan Sýkora řekl, že je na účtech obce dost peněz, staré babičky by jistě
uvítaly, vyklízení mostků v zimě. Když mohou mít takové stroje v Dymokurech
a ve Velenicích, pojďme to taky tak udělat.
Starosta na příští zasedání připraví konkrétní návrh.
8) VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ DĚTSKÉ HŘIŠTĚ
Paní Sýkorová: Zastupitelé sešli, měla jsem snahu je přesvědčit o změně umístění hřiště.
Zastupitelé rozhodli, že bude stačit něco menšího v parku.
Paní Bittmanová: Spoluobčané si už udělali u pomníku hřiště.
Pan Souček: Projektanti jsou napojení na firmy, které staví hřiště.
Pan Knytl: Již 10.12.2010 v informacích o obci se dětské hřiště řešilo a řeší se znova.
Paní Jeřábková: Pamatuji si, jak se stala autonehoda a vozidlo bylo v parku. Je to
bezpečné dělat hřiště?
Pan Souček: Proč se neudělá chodník u kovárny, aby to tam bylo bezpečné? Paní
Sýkorová chce megalomanské dětské hřiště, aby mohla přestříhávat pásku.
Pan Knytl: Jak to tedy bude s hřištěm? Paní Sýkorová: Vyberou se jednotlivé prvky
(houpačky a další drobné prvky).
Jak se bude postupovat? Stihne se to do léta?
Pan Zajíček: Na křižovatce byla vždycky stopka, silnice je nepřehledná. Starosta:
Dopravní inspektorát byl již upozorněn.
Pan Bittman: Když byl v zastupitelstvu ještě za starostky paní Kršňákové, byla snaha
udělat silnici neprůjezdnou.
Pan Zajíček: Nejde to, protože tam jezdí autobus.
Pan Sýkora: Čeká se, až kraj předá obci silnici do majetku, křižovatka zůstane v majetku
kraje.
Starosta: Kraj má veškeré podklady, do 2 až 3 měsíců převede silnici do vlastnictví obce.
Pan Souček: Bude tam je romservis.
9) ŽÁDOST O PŘIJETÍ DO DOMU S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU
Žadatelům zaslat dopis, že o přijetí či nepřijetí bude rozhodnuto až po rekonstrukci DPS
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Vedení obce se ukládá zaslání dopisu.
Pan Knytl: Již 31.5.2010 se začal řešit DPS.
Pan Souček: Kolik stála rekonstrukce? Starosta: Cca 210 000,- Kč. V tom mám prsty já.
Původně se měly rekonstruovat jen dva byty, ale na podnět pana Rosůlka se začal
opravovat i třetí byt (slabá zeď mezi jednotlivými byty). Udělal jsem chybu, měl jsem
práce pozastavit a nechat zastupitelstvem obce schválit další postup. V současné době se
čeká na zapojení bojlerů.
Pan Knytl: Jak je to s rozvody elektro? Kolik by stála elektrika v bytech? Starosta: Bude
se dělat nový pouze přívod k bojleru. Bylo by vhodné zřídit stavební komisi.
Paní Zajíčková: Na příštím zasedání ustanovit stavební komisi.
HLASOVÁNÍ: Zřídí se v obci stavební komise?
PRO: 8
PROTI: 0
Bylo rozhodnuto, že se v obci zřídí stavební komise.

ZDRŽEL SE: 1

Paní Sýkorová: Kolik členů bude v komisi? Starosta: Nejméně 3 členové.
Pan Sýkora: Stavební komise bude jen poradním orgánem. Starosta: Ze zákona můžeme
mít stavební komisi.
Pan Bittman: Je potřeba, aby se někdo došel podívat, jak to se stavbou vypadá, aby to
nedopadlo jako v DPS, kde visí bojlery a není k nim kabel.
Pan Souček: Za pana Sýkory byla stavební komise a ten ji zrušil. Starosta: Do roku 2007
byla stavební komise povinná.
Pan Souček: Je to poradní orgán.
Pan Knytl: Opět bod mimo schválený program.
Paní Zajíčková: Je to ale důležité.
10) ŽÁDOST O POJEDNÁNÍ KLUBOVNY PRO MLÁDEŽ
Pan Bittman: Udělat nějakou smlouvu s rodiči, aby někdo nesl zodpovědnost.
Paní Sýkorová: Navrhnout jim kauci.
Paní Zajíčková: Obnovit hasiče, vtáhnout děti k nim a měly by hned klubovnu.
Paní Malá: Pan Vorlíček by mohl mít hasiče a vést děti. Starosta: Čas od času se vytáhne
hasičské auto a ať jsou děti u toho.
Paní Bittmanová: Když něco chtějí, ať je něco za něco.
Pan Souček: Nebourejte vážní domek, kumbálek v hasičárně je malinký.
Hlasování o tomto bodu se odkládá do příštího zasedání. Starostovi se ukládá projednat
klubovnu s rodiči dětí, které požádaly.
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11) CENTRUM SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB PODĚBRADY
Na minulém zasedání předložen návrh nové smlouvy. Vedení obce si vyžádalo podklady
z Centra soc. a zdrav. služeb Poděbrady.
Pan Knytl: Aby se služby maximálně využívaly.
Paní Zajíčková: Nabídnout lidem služby. Zachovat stávající smlouvu.
Paní Malá: Paní Třísková objíždí lidi při podpisu smluv a sděluje jim možnosti, které
mají.
HLASOVÁNÍ: Kdo je pro zachování stávající smlouvy s Centrem sociálních
a zdravotních služeb Poděbrady?
PRO: 9
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Bylo rozhodnuto, že zůstane v platnosti stávající smlouva s Centrem sociálních
a zdravotních služeb Poděbrady.
12) KRÁDEŽ V BUDOVĚ OÚ
Dne 26.3.2011 se zjistilo, že došlo ke krádeži v budově OÚ. Odcizeny byly 3x křovinořez,
sekací traktůrek, naftové topidlo.
Pan Plaček: Jak to dopadlo se psy? Starosta: Tento bod se bude řešit později.
Pan Knytl: Byla ukradena veškerá technika,kdy se začne s údržbou zeleně? Jaký je plán?
Neplánuje se nějaká náhrada? Starosta: Čeká se na vyjádření policie. Policie má nějaké
indicie.
Pan Plaček: Neplánují se koupit kosy? Cikáni neradi pracují.
13) ZÁSADNÍK
a) vybudovat sociální zařízení:
- OSZ žádá od obce nakoupit materiál, práci si udělají sami
Pan Knytl: Bylo by to legálně? Bude nutný projekt? Starosta: Bylo jednáno
s ing. Křížovou ze stavebního úřadu.
Pan Knytl: Není teď zbytečné mluvit o částkách? Starosta: Není. Je potřeba, aby byli
zastupitelé informování, kolik by to stálo.
Pan Souček: Do doby, kdy bude pan Sýkora zastupitel a vedoucí finanční komise, nebudu
souhlasit s legalizací elektrické přípojky.
Pan Plaček: Po poli nám chodí, s rybníkem jsou jen problémy. Mám v poli pěšinu,
naházené PET láhve. Se psy tam chodí a je tam nakadíno, dyť je to od nich hromada jak
od telete. Za paní Kršňákové se nemohli psi koupat v rybníce. Mladí sedí v autech
u hřbitova, vyhazují vajgly z okénka. Starosta: Ve vyhlášce je o udržování veřejného
pořádku.
Pan Knytl: Postupovalo se někdy podle vyhlášky?
Pan Souček: Když to mají rybáři ve smlouvě, ať to hlídají a starají se.
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Pan Plaček: Když pan Sýkora nastupoval do funkce, byl se koukat na plot, který mají
už 40 let Šantrůčkovi rozbořený. Starosta: Plot je stavba. Měl by tedy řešit stavební úřad.
Pan Plaček: Už něco pamatuji na vsi, je tady bordel. Nic se nevyřeší.
Starosta: Je potřeba dát rybník právně do pořádku, aby se tam mohly vydělávat peníze.
HLASOVÁNÍ: Kdo je pro, abychom se začalo s projektem s vybudováním sociálního
zařízení u Zásadníka?
PRO: 9
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Bylo rozhodnuto, že se začne s projektem na vybudování sociálního zařízení
u rybníka Zásadník.
b) jmenování Jaroslav Janoucha správcem velké chaty:
- jeho funkce by byla: předávat a přebírat chatu, klíče a vybavení chaty
Paní Malá: Jedná se jen o velkou chatu? Starosta: Předpokládala se jen velká chata, ale
bylo by potřeba, aby byl správce pro všechny chaty.
Pan Bittman: Měl by dostávat nějakou odměnu.
Paní Sýkorová: Jaké jsou zkušenosti s pronájmem velké chaty, jak to vypadá po předání?
Starosta: Většinou po starších je chata v dobrém stavu, po omladině většinou ve špatném.
HLASOVÁNÍ: Kdo je pro, aby se pan Jaroslav Janouch stal správce všech 4 chat?
PRO: 8
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 1
Bylo rozhodnuto, že se pan Jaroslav Janouch stane správcem všech 4 chat u rybníka
Zásadník.
Pan Souček: Jaké tam jsou kompetence? Je potřeba dát nějaký řád. Starosta: Pan Janouch
za obec a jemu vznesou požadavky rybáři.
Pan Juklíček: Doufám, že se bude chata pronajímat i panu Sečovi.
c) obnova obecní cesty po hrázi kolem rybníka:
Pan Souček: Jako velký vlastník pozemku, chce řádné vykolíkování. Starosta: Je třeba
nechat cestu zaměřit, jestli nevede v rybníce. Když se dělala státní silnice, rozšiřoval
se rybník.
Pan Bittman: Jaký účel má ta cesta, když na ní není přístup z žádné komunikace.
Paní Sýkorová: Proč to rybáři chtějí? Starosta: Když se něco u rybníka dělá, není tam
přístup.
Paní Topinková: Dřív se prošlo až ke Krsovníku a teď to není možné. Kdo tam má
pozemky? Starosta: Nejsou to obecní pozemky.
Pan Plaček: V rokli si dělali majitelé plot, je to cik – cak. Měli na to povolení? Starosta:
Bylo tam stavební řízení, u kterého byla ing. Křížová ze stavebního úřadu.
Paní Topinková: Rybníček za Zásadníkem je k ničemu, protože v něm není voda.
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Pan Bittman: Retenční nádrž se musela udělat, byly na to dotace od státu. Voda tam je.
Pan Vorlíček: Retenční nádrž je vybagrovaná do 2 m hloubky.
Pan Sýkora: Jedná se o nejnižší bod v okolí, teče tam voda z polí. Jedná se o retenční
nádrž. Mělo by tam být kolem 10 000 m3 vody.
Pan Knytl: Na rybník se cpou peníze, aby to mělo nějaký cíl. Starosta: Nemám bližší
informace, kolik by stála cesta kolem rybníka.
Starostovi se do příštího zasedání ukládá zjistit, kolik by stálo zaměření cesty u rybníka
Zásadník.
Pan Bittman: Jaký je účel té cesty?
Pan Knytl: Jsou blbě dané podklady. Vezmu to a pořádně vyznačím, o co jde.
Pan Souček: Rozmyslet ten účel cesty.
Pan Knytl: Opět se dalo na jednání na poslední chvíli a nejsou pořádné podklady. Tento
bod se odkládá na další zasedání.
14) ŽÁDOST AC ČINĚVES O VYHLOUBENÍ ODVODŇOVACÍ RÝHY PODÉL
HŘIŠTĚ
Pan Juklíček: Zabrání se také vjíždění vozidel na hřiště.
Pan Souček: Zamyslete se, došlo k poničení původního řádu na odvod vody. Obešel jsem
si to, byl jsem za panem Jizbou st., za bývalým starostou panem Fidrmucem, aby mi řekli,
jak to vedlo. Když se dělala kanalizace, zničilo se to.
Pan Sýkora mě považuje za duševně chorého. Sračky vedou zpátky do vesnice. Dejte
dohromady, aby tam fungoval vodní režim.
Pan Vorlíček: Hrál jsem tam fotbal a na jaře tam byla vždycky voda. Kopali jsme tam
díry.
Pan Souček: V letech 2001 – 2004 pan Vlastimil Jeník vyhrabal rýhu a opravilo se to tam.
Dřív na poli byli čápi. Pak se dalo pole za panem Erkerem do pořádku. Trubka
pod bývalou drážkou je ucpaná.
Pan Bittman: Už to neřešte, dejte o tom hlasovat.
Pan Souček: K čemu by, pane Sýkora, vadil příkop?
Pan Knytl: Má přečerpávací stanice přepad?
Pan Souček: Topoly jsou moje, když zavřu vjezd od Herčíkových, nikdo se na hřiště
nedostane. Starosta: Kdo by realizoval případné zemní práce?
Pan Souček: Obec jako majitel.
Pan Sýkora: Je potřeba udělat rýhu a napojit ji na trativod.
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HLASOVÁNÍ: Kdo souhlasí s tím, aby se prokonzultovalo s odborníkem přímo na místě
vykopání rýhy v termínu ihned?
PRO: 9
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Bylo rozhodnuto, že ihned se provede konzultace s odborníkem kvůli vykopání rýhy
podél hřiště.
Pan Souček: Na hloupoučkou stružku 50x50 budete zvát odborníky! Zítra objedu vesnici!
Strčte si hřiště někam, já tam nebudu vůbec nic dělat! Ty, jsi to u nás, Miroslave, prohrál.
S tebou osobně končím, Miroslave!
15) KANALIZACE
Pan Sýkora: Pan Cígler může přečerpávat.
Pan Knytl: Kolik je ve vesnici domů, které nejsou technicky možné připojit na kanalizaci?
Starosta: Je to kolem 10 domů.
Pan Plaček: V ulici za mnou čerpají septiky do dešťové kanalizace, může to tak být?
Pan Sýkora: Už není dešťová kanalizace. Je to společná kanalizace a do ní to být může.
HLASOVÁNÍ: O prominutí placení stočného u nemovitostí, u kterých není možné se
technicky připojit a u neobydlených nemovitostí, když majitelé čestným prohlášením
prokážou, že je dům neobývaný?
PRO: 9
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Bylo rozhodnuto, že se promine platba stočného u nemovitostí, u kterých není možné
se technicky připojit a u neobydlených nemovitostí, když majitelé čestným
prohlášením prokážou, že je dům neobývaný.
Pan Bittman: Nebyla by možná sleva pro ty, kteří přečerpávají a mají s tím práci?
Pan Souček: Ať nepřečerpávají, ať se připojí.
16) ZASEDÁNÍ UKONČIL STAROSTA V 22,00 HODIN
Příští zasedání se uskuteční 20.4.2011 od 19 hodin. Místo konání se určí později.

Zapsala:

Ověřovatelé:

…………………………………
Marie Vorlíčková

…………………………………
Jana Malá

…………………………………
Jaroslav Janouch
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