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  OBEC ČINĚVES 
 Činěves 250   tel., fax: 325 635 113 
 289 01  Dymokury  e-mail: ou@cineves.cz  

 
 

Zápis č. 3/2011 
ze zasedání zastupitelstva obce 

ze dne 28. února 2011 

 
1) ZASEDÁNÍ ZAHÁJIL V 19,00 HODIN STAROSTA OBCE MIROSL AV KELLER 

Přítomno 9 zastupitelů (viz. Listina přítomných), nikdo nebyl omluven. 
 
2) SEZNÁMENÍ S PROGRAMEM 

Pan Knytl: Proč nebyla úplná pozvánka? Starosta odpověděl, že některé body byly 
zapsány do programu až po vyvěšení pozvánky. 
 

3) URČENÍ OVĚŘOVATEL Ů A ZAPISOVATELE 
Ověřovatelé: Václav Bittman, Miroslava Kršňáková 
Zapisovatel: Marie Vorlíčková 

 
4) KONTROLA USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA ZE DNE  29.01.2011, 
Č.J. 2/10 
a) Stavební úpravy silnice II/330 se budou projednávat na dnešním zasedání. 
b) Smlouva se správcem fary byla uzavřena. 
c) Administrativní pracovnice nastoupila 01.02.2011. 

 
5) PAN SOUČEK PŘEDLOŽIL DVA NÁVRHY 

a) Odvolání předsedy finanční komise 
b) Snížit plat místostarostky 

 
6) ZPRÁVY OBECNÍCH VÝBOR Ů - FINANČNÍ VÝBOR 

Výbor se sešel 16.02. 2011 a projednávala tyto body: 
a) Vymáhání pohledávek: předseda výboru přednesl návrh, zda by nebylo možné 

na vymáhání najmout nějakého pracovníka, který by se staral o vymáhání 
 
Paní Zajíčková: Kolik činí pohledávky a za co jsou? Právník je drahý, zda by 
se vyplatil na vymáhání pohledávek? 
 
Pan Souček: Co dělal minulý starosta, když jsou velké pohledávky? Co dělal 
pro vymáhání pohledávek? 
 
Pan Knytl: Chodím pravidelně na zasedání zastupitelstva, ale nikdy jsem neslyšel 
o řešení pohledávek. 
 
Paní Zajíčková: Do příštího zasedání připravit soupis pohledávek. 
Vedení obce + administrativní pracovnici se ukládá do příštího zasedání zastupitelstva: 
připravit soupis pohledávek. 
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Pan Souček: Podal návrh, že by bylo vhodné připravovat měsíční rozbor hospodaření, 
aby byli občané obce řádně informováni. Měl připomínku, že místostarosta má 
ekonomické vzdělání, bere plat ca 14 000,- Kč a mohla tedy něco udělat, když už měla 
výplatu za dva měsíce ve výši cca 28 000,- Kč. 
 

b) Investiční činnost: při své schůzce udělal výbor prohlídku domu s pečovatelskou 
službou (dále jen DPS) a předseda vznesl připomínku, zda by se neměl přizvat 
odborník z oblasti elektro a stavař, aby se s ním mohl konzultovat stav.  
 
Finanční výbor má pocit, že rekonstrukce tří bytů v DPS se pojala ve velkém stylu, 
náklady jsou vyšší než se předpokládalo. Udělila se výtka starostovi, aby příště 
projednával práce v takovém vysokém finančním obnosu se zastupiteli a nerozhodoval 
sám. 

 
c) Údržba zeleně v obci: finanční výbor navrhuje nákup nové sekačky na trávu. 

Starostovi se ukládá do příštího zasedání zastupitelstva: předložit návrh a cenovou 
kalkulaci na nákup sekačky. 
 
Vedení obce se ukládá do příštího zasedání zastupitelstva: navrhnout pracovníka 
na údržbu zeleně (např. František Kubálek). 
 

7) ZPRÁVY OBECNÍCH VÝBOR Ů - KULTURNÍ VÝBOR 
Výbor se sejde ve středu 02.03.2011. 
 
Pan Holomý: Proč se nedělá zasedání zastupitelstva až po schůzích jednotlivých výborů? 
 
Předsedkyně kulturní komise Jana Malá se tímto omluvila za sebe a zbývající členky 
kulturní komise, že z důvodu nemoci jejich dětí nebylo možné uspořádat schůzi před 
konáním zasedání zastupitelstva. 
 

8) ZPRÁVY OBECNÍCH VÝBOR Ů - KONTROLNÍ VÝBOR 
Výbor dělal kontrolu majetku. V současné době čeká na doklady. 
 

9) REKONSTRUKCE SILNICE II/330 
a) Vyřezávání stromů 
b) Od křižovatky na Dymokury po státní silnici se má dělat nový potah 
 
Pan Bittman: Silnice by se mohla dát do obrubníků, aby to vypadalo pěkně. Propadlé 
chodníky opraví firma Školník. 
 
Pan Souček: V jakém termínu se bude rekonstrukce provádět? Starosta: 7. – 8. 2011. 
Netřebská ulice je pro ostudu, nikde není vidět, že je tam prostavěno cca 920 000,- Kč. 
Měla by se udělat prohlídka v jiné obci, jak mají pěkně udělané ulice (obrubníky, 
zeleň,…). 
Finanční výbor by měl prověřit, jestli byl skoro 1 mil Kč proinvestován v Netřebské ulici. 
Proč není v obci stavební komise? Je tady spousta šikovných lidí, proč nehlídají stavby 
(např. bývalí starostové paní Kršňáková a pan Fidrmuc, atd.? 
 
Pan Hoďák: Úprava mostku, když se bude rekonstruovat silnice. 
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Starosta vznese na investora rekonstrukce silnice II/330 požadavek, aby byly v obci podél 
opravované silnice osazeny obrubníky. Informace podá na příštím zasedání zastupitelstva. 
 

10) DĚTSKÉ HŘIŠTĚ 
Místostarostka oznámila, že budou pravděpodobně v květnu vypsané dotační programy 
na výstavbu dětského hřiště. Z toho důvodu je nutné se konečně rozhodnout o umístění 
dětského hřiště, aby se mohlo požádat o stavební povolení, které je potřeba přiložit 
k žádosti o dotaci. 
 
Pan Holomý: Z jakých komponentů se bude dětské hřiště skládat? Místostarostka podala 
upřesnění, co si představovala. 
 
P. Lounková: Proč se neumístí na farské zahradě? 
 
P. Souček: Případným umístěním „pod hospodou“ se zničí prostor pro kolotoče. Proč 
se neudělá v parku před mateřskou školkou? 
 
Paní Topinková: Pod hospodou je cítit kanalizace, teče voda z vrchní silnice – není 
vhodný prostor pro dětské hřiště. 
 
Pan Hoďák: Nutnost oplotit dětské hřiště. Ochrana před ničením, toulavými zvířaty. 
 
Pan Knytl: Proč se k dětskému hřišti nevyjadřují také zastupitelé? 
 
Paní Malá: Navrhuje hřiště umístit do horní části zahrady mateřské školy. 
 
Pan Vorlíček: Nesouhlasí s návrhem paní Malé z důvodu blízkosti DPS, kde bydlí starší 
občané. 
 
Pan Knytl: Pod hospodou je studna – nebezpečí pro děti. 
 
Paní Bittmanová: V parku před mateřskou školou je už zeleň vzrostlá => bude levnější, 
než „pod hospodou“, kde by se teprve musela vysazovat. 
 
Pan Seč: Mohlo by se udělat referendum. 
 
Pan Sýkora – bytovka: Kdo bude hřiště hlídat, aby se neničilo? Místostarostka 
odpověděla, že by bylo vhodné umístit na hřiště kamerový systém. 
 
Z diskuze vzešly tři návrhy na umístění dětského hřiště: 
a) V horní části zahrady mateřské školy 

HLASOVÁNÍ:  
PRO: 1 PROTI: ZDRŽEL SE: 
 

b) U sochy v parku před mateřskou školou 
HLASOVÁNÍ:  
PRO: 5 PROTI: ZDRŽEL SE: 
Rozhodnutím nadpoloviční většiny všech zastupitelů bylo rozhodnuto, že dětské 
hřiště se umístí do parku před mateřskou školu. 
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c) Pod hospodou 
HLASOVÁNÍ:  
PRO: 2 PROTI: ZDRŽEL SE: 

 
Při hlasování o umístění dětského hřiště SE ZDRŽEL: 1 zastupitel. 
 

11) DODATEK KE SMLOUV Ě AVE – ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ 
Firma AVE předložila nový návrh dodatku, ve kterém bude navýšení o cca 8 000,- Kč/rok 
proti loňskému roku (tj. ca o ½ nižší cena než byla původní nabídka od firmy AVE). 
 
Pan Sýkora: Jak často se vyváží kontejnery (např. u obchodu paní Malé je neustále plný 
kontejner na tmavé sklo). Nešlo by vyvážet častěji? 
Podnikatelé by neměli dávat sklo do obecních popelnic => měli by mít uzavřenou 
smlouvu o nakládání s odpady. 
 
Starostovi se ukládá do příštího zasedání zastupitelstva: projednat se společností AVE 
frekvenci svozu popelnic. 
 
Pan Bittman: Je potřeba, aby všichni podnikatelé v obci předložili na obecní úřad 
smlouvu o nakládání s odpady.  
 
Pan Sýkora: Rómští spoluobčané likvidují vozidla na obecním prostranství. Starosta 
odpověděl, že se toto řeší přes Městský úřad Poděbrady, odbor životního prostředí. 
 
Pan Knytl: Výše uvedené se děje před více domy v obci. 
Když se hodně třídí odpad, neměla by firma, která odpady ováží, vracet nějaký finanční 
obnos za přetříděný odpad? 

 
HLASOVÁNÍ: Má starosta jednat s firmou AVE o četnosti vývozu kontejnerů. 

 PRO: 8 PROTI: ZDRŽEL SE: 1 
Rozhodnutím nadpoloviční většiny všech zastupitelů bylo rozhodnuto, že starosta 
vyvolá s firmou AVE jednání kvůli četnosti vývozu kontejnerů. 
 
 
Dům č.p. 190 – Godlová Lubica  
Tento bod byl mimo připravené jednání, vzešel z diskuze občanů a zastupitelů. 
 
Pan Souček: Navrhnul, že by se z tohoto domu mohla udělat sklad nářadí a techniky 
pro obec, dílna a sociální zařízení pro pracovníky obce.  
 
Starosta potvrdil, že smlouva, která se uzavírala s paní Godlovou, byla ošetřená tak, aby 
se v případě prodlení s úhradou, mohla vystěhovat. 
 
Pan Bittman: Je potřeba zavolat exekutora nebo nějak začít řešit. 
 
Starostovi se ukládá do příštího zasedání zastupitelstva: oslovit právníka, aby se ihned 
začala tato situace řešit. Podá informaci do příštího zasedání. 
 

12) ZMĚNY NA ŽIVNOSTENSKÝCH LISTECH OBCE 
a) Na výpisech byla ještě stará data. 
b) Zřídil se nový živnostenský list – ubytovací služby. 
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c) Z důvodu převážení dřeva je nutno zřídit koncesní listinu na dopravu. Buď bude muset 
mít obec zástupce nebo např. starosta bude muset složit zkoušky. 

 
Pan Knytl: Nebude pokuta za ubytování, když do současné doby nebyla živnost? 
Místostarostka podala vysvětlení, že chatičky u Zásadníky se pronajímaly, tzn. nebyly 
poskytovány ubytovací služby. 
 
Pan Souček: Je potřeba řešit chatičky u Zásadníka. Část parcely, která zasahuje 
do cestiček, je v jeho vlastnictví. 
 
Zastupitelstvo vzalo na vědomí, že byly provedeny změny v živnostenských listech obce. 
 
Místostarostce se ukládá do příštího zasedání zastupitelstva: povede jednání ohledně 
koncesní listiny na dopravu.  
 

13) DOPRAVNÍ OBSLUŽNOST V ROCE 2011 
Dne 18.02.2011 se konala na Městkém úřadě v Poděbradech schůzka starostů. Jednalo 
se o financování dopravní obslužnosti (kraj, obce). 
Pro občany naší obce důležité jednání ohledně rušení víkendových spojů. Nutno bránit 
všechny víkendové spoje, když se nepodaří uhájit všechny, bránit alespoň odpolední 
autobus směr Dymokury => Poděbrady. 
 

14) ZPRÁVA O DOTACÍCH 
a) kraj: do 15.1.2011 podaná žádost na úroky z kanalizace ve výši 100 000,- Kč 
b) SZIF (Státní zemědělský a intervenční fond): 28.2.2011 byla podána žádost o dotaci 

na opravu Špýcharu (zpracovala firma Sigmám) 
 

15) INSPEKCE V MATE ŘSKÉ ŠKOLE 
Starosta podal informace o konané inspekci v MŠ, nebyly nalezeny žádné 
závady v provozu a vyučování. 
 
Pan Knytl: Neměl by se řešit populační boom v obci? Starosta odpověděl, že byla 
navýšena kapacita MŠ na 25 dětí (do budoucna by ještě šlo navýšit o další 3 děti). 
 
Paní Bittmanová: Proč nepřispívají Dymokury na své děti, které chodí do školky 
v Činěvsi? Starosta odpověděl, že to nelze, protože příspěvek poskytují obce, které nemají 
svoji vlastní školku (viz. Velenice).  
 

16) NÁVRH SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOTNÍC H 
SLUŽEB CENTRUM PODĚBRADY 
Centrum Poděbrady poslalo návrh smlouvy. 
 
Paní Malá: V obci je cca 20 klientů. Je potřeba mít podrobnější informace o jednotlivých 
lidech, kteří služby potřebují.  
 
Starostovi se ukládá do příštího zasedání zastupitelstva: požádá centrum, aby dalo 
podrobný rozpis služeb s cenami a seznam občanů z naší obce, kteří služby využívají. 

 
Pan Souček: Neměl by se udělat sociální rozbor? Např. sdružení Modrá brána z Městce 
Králové. 
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17) NÁVRH DOHODY S NADAČNÍM FONDEM FRANTIŠKA LUKEŠE + ŽÁDOST 
a) Nadační fond žádá o souhlas s konáním brigády 8 studentů v termínu od 30.06. 

2011do 04.07.2011, kteří by byli ubytování zdarma na faře. Jejich náplní by bylo 
sekání trávy, úklid dvora, odvoz šrotu ze dvora, nátěry, drobné terénní úpravy atd. 
Nad studenty by vykonával dohled některý z členů Nadačního fondu Františka 
Lukeše. 

 
b) K návrhu dohody připojil p. Sýkora, že veškeré práce prováděné v areálu fary jsou 

vykonávány na vlastní nebezpečí. 
 

Pan Souček: Kdo je autorem návrhu dodatku? Starosta objasnil, že dodatek vytvořilo 
vedení obce spolu se členy nadačního fondu. 
Ve stodole se nachází věci, které nejsou v majetku obce. Co není obce, nemělo by tam být. 
 
Pan Plaček: Kdo se kolem fary a hřbitova zdržuje? Jedná se o skupinky mladých. Ti patří 
k té nadaci? 
 
Paní Zajíčková + pan Souček: Výroční zpráva o nadaci za rok 2010 není zveřejněna 
na internetových stránkách nadace. (později se připojil i pan Knytl se stejnou otázkou) 
 
Pan Sýkora: Výroční zprávu nadace vždy prověřovalo zastupitelstvo. Je uzavřen 5. rok 
činnosti nadace. Vybralo se cca 200 000,- Kč. Obci narostl majetek.  
 
Pan Souček: Chce předložit inventuru majetku na faře, jestli jsou opravdu všechny věci, 
které tam jsou uložené, obce. Jsou zapsané v majetku obce? Paní Kršňáková – 
předsedkyně kontrolní komise podala vyjádření: revize na faře byla provedena. Všechen 
majetek, co se kontroloval, je obecní. Pan Knytl – člen kontrolní komise: Z inventury 
neměl dobrý pocit (např. přesouvání majetku ze sokolovny na faru). 
Za faru by měl být zodpovědný člověk z obce, ne nějaký člověk od pana Horáka. 
 
Pan Plaček: Co se stalo s lešením? Kolik ho tam bylo? Nemá to na faře udržovat správce? 
 
Pan Souček: Kdo přebíral majetek s farou (např. lešení)? 
 
Starostovi se ukládá do příštího zasedání zastupitelstva: připravit kompletní soupis 
majetku na faře. 
 
HLASOVÁNÍ: Kdo je pro uzavření smlouvy s Nadačním fondem Františka Lukeše? 

 PRO: 6 PROTI: 3 ZDRŽEL SE: 0 
Rozhodnutím nadpoloviční většiny všech zastupitelů bylo rozhodnuto, že obec 
uzavře smlouvu s Nadačním fondem Františka Lukeše. 

 
HLASOVÁNÍ: Kdo je pro konání brigády 8 studentů v termínu od 30.06.2011 
do 04.07.2011. 

 PRO: 7 PROTI: ZDRŽEL SE: 2 
Rozhodnutím nadpoloviční většiny všech zastupitelů bylo rozhodnuto, 
že zastupitelstvo souhlasí s konáním brigády. 
 

18) PŘÍSPĚVEK NA POLICII ČR, OBVODNÍ ODDĚLENÍ M ĚSTEC KRÁLOVÉ 
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Předběžně bylo naminulém zasedání zastupitelstva schválen příspěvek ve výši 15 000,- 
Kč. Město Městec Králové udělalo přepočet: 20,- Kč / občan. Pro Činěves vychází tato 
částka na 9 820,- Kč.  
 
HLASOVÁNÍ: Kdo souhlasí s deponováním částky 9 820,- Kč na účet města Městec 
Králové? 

 PRO: 8 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 1 
Rozhodnutím nadpoloviční většiny všech zastupitelů bylo rozhodnuto, že se na účet 
města Městec Králové zašle částka 9 820,- Kč. 
 

19) ŽÁDOSTI DLE ZÁKONA Č. 160/1999 SB. 
a) Občanské sdružení 
Pan Souček: Když se pořádají závody, kdo platí elektřinu? 
 
Pan Seč: Je občanské sdružení, se kterým má obec smlouvu. 
 
Pan Bittman: Jaké je to hospodaření, když rok od roku se vybere méně za povolenky 
a zaplatí se víc za ryby? 
 
Pan Souček: Přes pozemek v jeho vlastnictví vede kabel. Pan Souček si nepřeje, aby 
přes jeho pozemek chodil pan Seč a paní Sýkorová Zd. 
 
Paní Zajíčková: Na příští zasedání zastupitelstva je nutné připravit bilanční rozbor 
za 5 let – rybník Zásadník. Zařídí: místostarostka + administrativní pracovnice. 
 
b) Výkon funkce 
c) Odkoupení parcely č. 489/2, díl 2 
d) Žádost z 9.2.2011 č.j. 39 
e) Odměny 

Pan Bittman: Proč se odměny zastupitelů neřeknou veřejně? 
 
Pan Knytl: Kolik stojí administrativa obce? 
 

HLASOVÁNÍ: Sdělí se veřejně přesná částka odměn zastupitelů? Kdo, za co pracuje? 
 PRO: 8 PROTI: ZDRŽEL SE: 1 

Rozhodnutím nadpoloviční většiny všech zastupitelů bylo rozhodnuto, že se veřejně 
sdělí výše odměn zastupitelů. 
 
f) Sdělení ve věci žádosti ze dne 9.2.2011 č.j. 38 
 
g) Těžba dřeva 
Pan Knytl: Proč nebylo nikde uveřejněno oznámení, že obec nabízí k prodeji 
dřevo?(později se se stejným dotazem přihlásil i pan Plaček) 
 
Paní Lounková: Kdo určuje cenu dřeva? Proč pan Keller st. vozí stále dřevo? Starosta 
odpověděl, že pan Keller st. již pro obec nepracuje.  
 
Pan Juklíček: Když se těží dřevo, investuje se také do lesa? Starosta: obec má najatého 
správce lesa, pana Peřinu, který se stará, aby se v lese hospodařilo dle předepsaných 
náležitostí. 
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Pan Knytl: Kolik se vytěží dřeva? 
 
 
h) Místní vodovod 
Pan Knytl: Kolik se dostává za dividenty? 
 
ch) Provoz rybníka 
i) Kulturní, sportovní a sociální výbor 
j)  Obecní studna 
Paní Zajíčková: Odebírá se voda z obecních studní? Platil někdo za odebranou vodu 
z obecních studní? Starosta: k odebírání podzemních vod je třeba vyjádření z životního 
prostředí – povolení s nakládáním s podzemními vodami. 
 
Pan Knytl: „Mlékárenský domek“ – ztrátová akce, kdo dělal přeložku elektřiny a na čí 
náklady? Proč se to dělalo, když se voda neodebírá?  
 
Pan Souček: Část podnikatelů z naší obce má černý odběr vody z obecních studní. 
 
Paní Zajíčková: Jak se vyřeší problém s obesní studnou?Starosta přednesl dva návrhy - 
uzavření studní nebo získání povolení s nakládáním s podzemními vodami. 
 
Pan Knytl: Cituje z usnesení zastupitelstva ze dne 30.5.2007 a 23.1.2008, kde se již 
mluvilo o obecních studních. 
 
Starostovi se ukládá do příštího zasedání zastupitelstva: prošetřit stav studní, zařídit 
povolení k nakládání s podzemními vodami.  
 
k) Opravy a služby 
l) TJ Sokol 
Pan Seč: V kulturní komisi nejsou slušní lidé. Nepodali si včas žádost na konání 
maškarního plesu v sokolovně. 
 
Paní Malá: Když přišla za paní Sečovou, aby s ní dohodla termín maškarního plesu, měla 
paní Sečová dovolenou. Paní Malá ji tedy nechtěla rušit a přišla následující týden. Bylo jí 
sděleno, že v den maškarního plesu bude paní Sečová v zaměstnání a pan Seč si bude 
muset odpočinout po mysliveckém plese. 
 
Pan Knytl: Sdělil, jak se postupně vyvíjely termíny konání maškarního plesu. 
 
Pan Bittman: Kam tečou peníze od obce, které dostává TJ Sokol?  
 
m) Nadační fond Františka Lukeše 
n) Kanalizace 
Paní Kršňáková: Nejsou zkolaudované kanalizační přípojky, bude se to nějak řešit? Cílem 
našeho zastupitelstva by mělo být, aby se dotáhla kanalizace do cíle, aby se zkolaudovaly 
přípojky. 
 
Pan Souček: Proč není dodělaná kanalizace? Kolik bude stát dodělání kanalizace? Hřiště 
je mokré. Proč pan Sýkora zrušil stavební komisi jako poradní orgán? Kolik je vyhrazeno 
v rozpočtu na rok 2011 na dodělání kanalizace? 
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Pan Knytl: V Boháčkově ulici nebyli lidé donuceni, aby se připojili, proto přečerpávají 
do kanalizace. 
 
 

20) Úprava otevíracích hodin na obecním úřadě 
Od března dojde k rozšíření otevíracích hodin na obecním úřadě, a to každou středu 
do 19 hodin. V této době bude vždy přítomen starosta nebo místostarostka. 
 

21) Různé 
a) Žádost Jana Fadrhoncová – kácení 3 kusů bříz 
HLASOVÁNÍ: Kdo je pro pokácení 3 ks bříz? 

 PRO: 8 PROTI: ZDRŽEL SE: 1 
Rozhodnutím nadpoloviční většiny všech zastupitelů bylo rozhodnuto o pokácení 3 
ks bříz, na které si podala žádost Jana Fadrhoncová. 
 
Paní Malá: Měl by se vysadit nový vánoční strom. Problém s věšením ozdob na současný 
vánoční strom. 
 
Starostovi se ukládá do příštího zasedání zastupitelstva: obejít se správcem lesního 
hospodářství, panem Tomášem Peřinou, vesnici za účelem výběru nemocných stromů, 
které jsou potřeba pokácet. 
 
b) Žádost o pronájem bytů v DPS – p. Šafránková, p. Nová, p. Slopovský 
Starostovi se ukládá do příštího zasedání zastupitelstva: zaslat vyjádření všem třem 
žadatelům, že v současné době probíhá rekonstrukce třech bytů v DPS a zbývající byty 
jsou obydlené. Pronájem bude možný později. 
 
Pan Souček: Proč se neřeší pan Kamhal? 
 
Pan Knytl: Kolik bude stát rekonstrukce? Bude se tam řešit rozvod elektřiny? Starosta: 
rekonstrukce vyjde cca 50 000,- Kč – 60 000,- Kč / byt. Kompletní rozvod elektřiny 
se neubude dělat. Povede se pouze nový kabel od rozvodné skříně k bojleru. 
 
Paní Kršňáková: Nemělo by rozhodovat zastupitelstvo o rekonstrukci, když bude takhle 
vysoká částka? Starosta: zastupitelstvo nerozhodlo proto, že se vycházelo ze starých 
podkladů.  
 
Paní Malá: Proč nikdo nechce řešit rozbitá okna v DPS? 
 
Paní Zajíčková: Ihned vystěhovat Kamhalovi, když je na to vyjádření. 
 
Pan Souček: Navrhuje snížení věkové hranice pro ubytování v DPS. 
 
c) Žádost Bourovi – odpady hájenka 
Vedení obce se ukládá do příštího zasedání zastupitelstva: připravit návrh úpravy obecně 
závazné vyhlášky o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, 
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. 
  
Vybírat důrazně poplatek za odpady od všech trvale hlášených osob. Čestná prohlášení, že 
bydlí nebo platí jinde nepřijímat. 
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d) Žádost Vorlíčková – žádost  
Žádost o poskytnutí informací o zakázkách realizovaných z dotací – malá retenční nádrž, 
oprava pomníku, rekonstrukce fary a špýcharu. 

 
HLASOVÁNÍ: Mohou být poskytnuty informace o zakázkách specifikovaných v žádosti? 

 PRO: 9 PROTI: ZDRŽEL SE:  
Rozhodnutím všech zastupitelů bylo rozhodnuto o poskytnutí informací 
specifikovaných v žádosti. 
 
e) Návrhy ing. František Souček 
- návrh na úpravu odměny místostarostky 
- návrh na odvolání předsedy finančního výboru 

 
Pan Knytl: Předseda finanční komise by měl být ekonom (paní Zajíčková). 
 
HLASOVÁNÍ: Kdo je pro to, aby byl dál ve funkci předsedy finančního výboru František 
Sýkora? 

 PRO: 4 PROTI: 4 ZDRŽEL SE: 1 
Z tohoto hlasování nebylo přijato žádné rozhodnutí. Předsedou finančního výboru 
zůstává František Sýkora. 

 
22) DISKUZE 
Pan Knytl: Měl dotaz na pana Janoucha, proč jednou hlasuje tak a podruhé zas tak? Pan 
Janouch: „Co ti mám na to říct?“ 
 
Pan Bittman: Bylo by vhodné, aby se zasedání zastupitelstva konalo častěji a aby se začalo 
konečně něco dělat. 
 
Starosta sdělil, že veřejné zastupitelstvo se bude konat v intervalech 1,5 – 2 měsíce a každé 
3 týdny plánuje pořádat pracovní zasedání zastupitelstva. 

 
23) ZASEDÁNÍ UKON ČIL STAROSTA V 23,45 HODIN 
 
Zapsala:       Ověřovatelé: 
 
 
 
 
…………………………………    ………………………………… 
 Marie Vorlíčková Miroslava Kršňáková 
 
 
 
 

………………………………… 
  Václav Bittman 
 
 

 


