Obec Horka II
Zastupitelstvo obce Horka II

Zápis
ze zasedání Zastupitelstva obce Horka II
konaného dne 20.3.2017 od 18.00 v Horce II
Přítomni: Simona Vacíková, Radek Filip, Pavel Březina, Antonín Kubín, Vladimíra Píchová,
Antonín Setnička, Jaroslav Vacík, Petr Vacík
Omluveni: xxx
Starostka obce zahájila zasedání zastupitelstva, které se konalo 20.3.2017 v zasedací
místnosti na zámku, v 18 hodin. Uvedla, že zasedání bylo řádně svoláno a bylo vyvěšeno na
úředních deskách i vyhlášeno místním rozhlasem. Přítomno bylo všech 8 zastupitelů, takže dle §
92 odst. 3 zákona o obcích zastupitelstvo obce Horka II usnášeníschopné.
1. Určení zapisovatele zápisu a ověřovatelů zápisu
V prvé řadě navrhla starostka zapisovatelku a ověřovatele. Jako zapisovatelka navrhla
starostka Vladimíru Píchovou a jako ověřovatele zápisu Pavla Březinu a Jaroslava Vacíka.
Návrh usnesení – Zastupitelstvo obce schvaluje zapisovatelkou Vladimíru Píchovou,
ověřovateli zápisu Pavla Březinu a Jaroslava Vacíka.
Pro:

8

Proti: 0

Zdržel se hlasování: 0

Přijaté usnesení č. 001/2017 - Zastupitelstvo obce Horka II schvaluje zapisovatelkou
Vladimíru Píchovou, ověřovateli zápisu Pavla Březinu a Jaroslava Vacíka.

2. Schválení programu
Druhým bodem zasedání bylo schválení programu. Program byl předložen ve stejném
znění, jako ten, který byl vyvěšen na úředních deskách.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

zahájení, určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
schválení programu
kontrola usnesení z předcházejících zasedání
dotace na rok 2017
rozpočtová opatření roku 2017
pronájem hospody
organizační věci
diskuze
závěr

Návrh usnesení – Zastupitelstvo obce schvaluje program zasedání dle předloženého návrhu.

Pro:

8

Proti: 0

Zdržel se hlasování: 0

Přijaté usnesení č. 002/2017 – Zastupitelstvo obce schvaluje program zasedání dle
předloženého návrhu.

3. Kontrola usnesení
Po schválení programu přednesla starostka přehled rozpracovaných úkolů, které byly
schváleny na předcházejících zasedáních.
usnesení č. 58/2015 – směna pozemku s p. E - odloženo, dokud nebude dohoda mezi
oběma účastníky
usnesení č. 29-30/2016 – práce na územních studiích – rozpracováno, řešeno s ing. arch. C
usnesení č. 33/2016, 63/2016 – průběžné zpracovávání geometrických podkladů, jednání
s úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových
usnesení č. 64-66/2016 – bude řešeno v rámci dotací
usnesení č. 133-134/2016 – prodej a pronájem pozemku – práce na smlouvě a dělení
pozemků
usnesení č. 137-138/2016 – dary nebyly zohledněny v rozpočtu, mělo by být ošetřeno
v rozpočtovém opatření
Návrh usnesení - Zastupitelstvo obce Horka II bere na vědomí přehled plnění usnesení.
Pro:

8

Proti: 0

Zdržel se hlasování: 0

Přijaté usnesení č. 003/2017 - Zastupitelstvo obce Horka II bere na vědomí přehled plnění
usnesení.

4. Dotace – začátek roku 2017
Starostka přednesla možnosti dotací v roce 2017. Uvedla, že dvě žádosti byly už podány.
Jednalo se o akce, které byly promítnuty v rozpočtu nebo byly odsouhlaseny v minulém
roce. Další z MZE na rybník v Čejticích bude podána až na základně usnesení z tohoto
zasedání. Informoval o krajských dotačních titulech, kde měla jen základní informace,
protože programy byly vyvěšeny v pátek 17.3.2017. Sdělila zastupitelům, že přehled pošle
elektronicky společně s možnostmi čerpání. Na dalším zasedání se rozhodne konkrétně.
a. MZE – Program 129 662 Údržba a obnova stávajících kulturních prvků venkovské
krajiny
V rámci tohoto programu se mohlo požádat o opravu křížků a soch, které jsou v katastru
obce. Vzhledem k tomu, že některé tyto stavby byly opraveny v roce 2011, se nakonec do
programu zařadily sochy, které v roce 2011 nemohly být opraveny. Žádost tedy byla
podána na restaurování sochy Panny Marie u fotbalového hřiště a sochy sv. Jana
Nepomuckého u pískovny.
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Návrh usnesení – Zastupitelstvo obce Horka II schvaluje podání žádosti o dotaci na
akci/projekt „Restaurování soch v obci Horka II – sochy sv. Jana Nepomuckého a sochy
Panny Marie“ v rámci dotačního programu „ 129 662 Údržba a obnova stávajících
kulturních prvků venkovské krajiny“ vyhlášeného MZE a zavazuje se spolufinancovat
uvedený projekt v minimální výši 30 % z celkových způsobilých výdajů projektu.
Pro:

8

Proti: 0

Zdržel se hlasování: 0

Přijaté usnesení č. 004/2017 – Zastupitelstvo obce Horka II schvaluje podání žádosti o
dotaci na akci/projekt „Restaurování soch v obci Horka II – sochy sv. Jana Nepomuckého a
sochy Panny Marie“ v rámci dotačního programu „ 129 662 Údržba a obnova stávajících
kulturních prvků venkovské krajiny“ vyhlášeného MZE a zavazuje se spolufinancovat
uvedený projekt v minimální výši 30 % z celkových způsobilých výdajů projektu.

b. MZE – Program 129 663 Údržba a obnova významných zemědělských historických
dominant jedinečného charakteru a hasičských zbrojnic
Program, který je určen k opravně významných dominant zemědělského charakteru,
umožňuje ze 70% financovat opravy budov. Obec proto připravila žádost, do které
zahrnula část bývalého „zámeckého“ statku, která nyní slouží pro zabezpečení činnosti
obce. Kvůli lepšímu bodovému ohodnocení byla zahrnuta v žádosti pouze oprava střechy.
.

Návrh usnesení – Zastupitelstvo obce Horka II schvaluje podání žádosti o dotaci na
akci/projekt „Rekonstrukce střechy objektu na pozemku St. 1/12“ v rámci dotačního
programu „ 129 663 Údržba a obnova významných zemědělských historických dominant
jedinečného charakteru a hasičských zbrojnic“ vyhlášeného MZE a zavazuje se
spolufinancovat uvedený projekt v minimální výši 30 % z celkových způsobilých výdajů
projektu.
Pro:

8

Proti: 0

Zdržel se hlasování: 0

Přijaté usnesení č. 005/2017 – Zastupitelstvo obce Horka II schvaluje podání žádosti o
dotaci na akci/projekt „Rekonstrukce střechy objektu na pozemku St. 1/12“ v rámci
dotačního programu „ 129 663 Údržba a obnova významných zemědělských historických
dominant jedinečného charakteru a hasičských zbrojnic“ vyhlášeného MZE a zavazuje se
spolufinancovat uvedený projekt v minimální výši 30 % z celkových způsobilých výdajů
projektu.

c. MZE – Program 129 293 Podpora opatření na rybnících malých vodních nádržích ve
vlastnictví obce
Poslední žádostí o dotaci, která byla projednána, byla možnost opravy rybníka v Čejticích.
Program, který by přicházel v úvahu, je určen pro rekonstrukci, obnovu a odbahnění
nerybochovných rybníků a malých vodních nádrží za účelem posílení retence a akumulace
vody v krajině. Rybník částečně podmínky dotace splňuje, ale budou ještě potřeba doložit
další podklady (např. průzkumy ohledně sedimentu) a projektová domuntace. Práce by
měly zajistit odborné firmy, včetně žádosti o dotaci, jelikož je jedná o odborné práce.
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Před podáním žádosti bude nutné zpracovat projektovou dokumentaci společně
s odbornými posudky (cena cca 140 tis.) a zpracování a podání dotace (cena cca 30 tis.).
V případě přidělení dotace by pak byly hrazeny z rozpočtu náklady na opravu rybníka,
odměna dotační kanceláři z přidělené dotace a platba za zpracování výběrového řízení.
Návrh usnesení – Zastupitelstvo obce Horka II schvaluje podání žádosti o dotaci na
akci/projekt „Obnova vodní nádrže v Čejticích “ v rámci dotačního programu „129 293
Podpora opatření na rybnících malých vodních nádržích ve vlastnictví obce“ vyhlášeného
MZE a zavazuje se spolufinancovat projekt v minimální výši 20 % z celkových způsobilých
výdajů projektu.
.

Pro:

8

Proti: 0

Zdržel se hlasování: 0

Přijaté usnesení č. 006/2017 – Zastupitelstvo obce Horka II schvaluje podání žádosti o
dotaci na akci/projekt „Obnova vodní nádrže v Čejticích “ v rámci dotačního programu „129
293 Podpora opatření na rybnících malých vodních nádržích ve vlastnictví obce“
vyhlášeného MZE a zavazuje se spolufinancovat projekt v minimální výši 20 % z celkových
způsobilých výdajů projektu.

5. Rozpočtové opatření
Starostka předložila 1. rozpočtové opatření tohoto roku. Promítnuty v něm byly schválené
např. prosincové dary, které nebyly zahrnuty v rozpočtu, výdaje na plánované dotační
projekty – střecha, sochy, náklady na senior-taxi a na zaměstnance VPP. Rozpočtové
opatření bude dle zákona vyvěšeno na úřední desce a na internetu.
Návrh usnesení – Zastupitelstvo obce bere na vědomí a schvaluje úpravu rozpočtu dle
rozpočtového opatření č. 01/2017.
Pro:

8

Proti: 0

Zdržel se hlasování: 0

Přijaté usnesení č. 007/2017 – Zastupitelstvo obce Horka II bere na vědomí a schvaluje
úpravu rozpočtu dle rozpočtového opatření č. 01/2017.

6. Pronájem hospody
Záměr pronajmout nebytové prostory hospody na zámku byl vyvěšen od 25.11.2016 do
12.12.2016. V březnu o pronájem projevily zájem dva subjekty:



RF, SD Group. cz
EB, Soutice

Oba zájemci popsali plány, které mají v úmyslu uskutečnit v případě pronájmu.
Návrh usnesení – Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření nájemní smlouvy na pronájem
nebytových prostor – hospody v budově Zámku Horka II s panem RF za obvyklých podmínek
a pověřuje starostku obce podpisem nájemní smlouvy.
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Pro: 0

Proti: 8

Zdržel se hlasování: 0

Návrh usnesení – Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření nájemní smlouvy na pronájem
nebytových prostor – hospody v budově Zámku Horka II s paní EB za obvyklých podmínek a
pověřuje starostku obce podpisem nájemní smlouvy.
Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se hlasování: 0

Přijaté usnesení č. 008/2017 – Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření nájemní smlouvy na
pronájem nebytových prostor – hospody v budově Zámku Horka II s paní EB za obvyklých
podmínek a pověřuje starostku obce podpisem nájemní smlouvy.

7. Organizační věci
Starostka informovala přítomné, že obec obdržela několik žádostí o dary nebo příspěvky od
různých organizací.
a. Žádost o příspěvek na babybox v Kolíně
Jako první předložila příspěvek na babybox v Kolíně. Spolek Babybox pro odložené děti –
STATIM, z.s. zaslala žádost o dar na nový babybox, jelikož předchozí z roku 2008 je
technicky zastaralý. Pro informaci uvedla, že v roce 2013 obec zaslala na babybox
příspěvek 1.000 Kč. Navrhla tedy příspěvek ve stejné výši.
Návrh usnesení – Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí daru spolku Babybox pro
odložené děti – STATIM, z.s. na nový babybox v Kolíně ve výši 1000 Kč.
Pro: 0

Proti: 6

Zdržel se hlasování: 2

Přijaté usnesení č. 009/2017 – Zastupitelstvo obce neschvaluje poskytnutí daru spolku
Babybox pro odložené děti – STATIM, z.s. na nový babybox v Kolíně.

b. Žádost o příspěvek na pořádání hasičských soutěží
Okresní sdružení hasičů Kutná Hora zaslalo žádost o příspěvek na práci spojenou
s výchovou mladých hasičů. Bližší informace uvádějí v dopise, který starostka nabídla
k nahlédnutí.
Návrh usnesení – Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí příspěvku Okresní sdružení
hasičů Kutná Hora na práci spojednou s výchovou mladých hasičů ve výši 1000 Kč.
Pro: 0

Proti: 7

Zdržel se hlasování: 1

Přijaté usnesení č. 010/2017 – Zastupitelstvo obce neschvaluje poskytnutí příspěvku
Okresní sdružení hasičů Kutná Hora na práci spojenou s výchovou mladých hasičů.
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c. Žádost o příspěvek na varhany do svatovítské katedrály
Svaz měst a obcí spolu s arcibiskupem Dominikem Dukou požádal obce o příspěvek ve výši
1,- Kč na obyvatele, který má být použitý na varhany do svatovítské katedrály.
Návrh usnesení – Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí příspěvku 399,- Kč na varhany do
svatovítské katedrály.
Pro: 1

Proti: 7

Zdržel se hlasování: 0

Přijaté usnesení č. 011/2017 – Zastupitelstvo obce neschvaluje poskytnutí příspěvku 399,Kč na varhany do svatovítské katedrály.

d. Žádost o příspěvek na projekt „Čistá řeka Sázava 2017“
Další žádostí, která dorazila jako každoročně od MAS Lípa pro venkov, byla žádost o
příspěvek na projekt „Čistá řeka Sázava 2017“. I letos vyrazí děti do přírody a pomohou
s úklidem kolem řeky Sázavy. Příspěvek má sloužit ke koupi materiálu a zajištění dopravy.
S příspěvkem bylo počítáno i ve schváleném rozpočtu na rok 2017.
Návrh usnesení – Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí částky 3.000,- Kč na výdaje
projektu Čistá řeka Sázava a pověřuje starostku obce podpisem Smlouvy o poskytnutí
finančního příspěvku z rozpočtu obce Horka II v roce 2017.
Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se hlasování: 0

Přijaté usnesení č. 012/2017 – Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí částky 3.000,- Kč
na výdaje projektu Čistá řeka Sázava a pověřuje starostku obce podpisem Smlouvy o
poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu obce Horka II v roce 2017.

e. Kácení stromů – MV
Na obec přišly dvě žádosti o pokácení stromů v oblasti chat na stráni. Jedná se o stromy,
které byly vysazeny majiteli chat v době těsně po výstavbě. Teď jsou to vzrostlé stromy,
které většinou jsou vysazeny v těsné blízkosti objektů a buď narušují základy nebo hrozí
nebezpečí pádu na okolní objetky.
První žádost podal pan MV, který koupi chatu č.e. 43 od pana D. Jedná se o smrk vysazený
vedle chaty na pozemku KN 212/29. Hrozí nebezpečí pádu na nemovitost. Pan V předložil
kupní smlouvu, ale ještě není zapsán jako majitel pozemku v katastru nemovitostí, takže
k žádosti musí být přiložen souhlas původního majitele.
Návrh usnesení – Zastupitelstvo obce Horka II povoluje pokácení smrku na parcele KN
212/29 v k.ú. Horka nad Sázavou panu MV podle podkladů na doručené žádosti č.j.
115/2017.
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Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se hlasování: 0

Přijaté usnesení č. 013/2017 – Zastupitelstvo obce povoluje pokácení smrku na parcele
212/29 v k.ú. Horka nad Sázavou panu MV podle podkladů na doručené žádosti č.j.
115/2017.

f. Kácení stromu – manželé L
Druhou žádost podali manželé L, kteří vlastní chatu č.e 47 . Předmětem žádosti jsou dva
modříny. Opět jsou vzhledem k výšce stromů a prostoru kolem nich ohroženy objekty.
Návrh usnesení – Zastupitelstvo obce Horka II povoluje pokácení dvou modřínů na parcele
KN 212/25 v k.ú. Horka nad Sázavou manželům KL a PL podle podkladů na doručené
žádosti č.j. 117/2017.
Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se hlasování: 0

Přijaté usnesení č. 014/2017 – Zastupitelstvo obce povoluje pokácení dvou modřínů na
parcele KN 212/25 v k.ú. Horka nad Sázavou manželům KL a PL podle podkladů na doručené
žádosti č.j. 117/2017.

g. Doplnění členů kontrolní komise
Po rezignaci Jiřího Svobody se uvolnilo místo člena kontrolní komise. Starostka navrhla
pana Jaroslava Vacíka.
Návrh usnesení – Zastupitelstvo obce Horka II jmenuje pana Jaroslava Vacíka členem
kontrolní komise od 1. dubna 2017.
Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se hlasování: 0

Přijaté usnesení č. 015/2017 – Zastupitelstvo obce jmenuje pana Jaroslava Vacíka členem
kontrolní komise od 1. dubna 2017.

h. Žádost o podepsání smlouvy budoucí
Na obecní úřad byla k podpisu doručena smlouva se společností Čez distribuce (zastoupená
Tomášem Havlíčkem) o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti
a smlouvu o právu provést stavbu. Starostka upozornila na to, že stavba, které se týká
napojení kabelového vývodu nízkého napětí z trafostanice a připojení parc. č. 953/41
v Onšovci, byla schválena zastupiteli na zasedání dne 26.9.2016.
Návrh usnesení – Zastupitelstvo obce Horka II souhlasí s uzavřením Smlouvy o uzavření
budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu
IP-12-6011256/2, která se vztahuje k pozemkům par. č. 953/2 a 953/26 v katastrální území
Horka nad Sázavou.
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Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se hlasování: 0

Přijaté usnesení č. 016/2017 – Zastupitelstvo obce souhlasí s uzavřením Smlouvy o
uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvu o právu
provést stavbu IP-12-6011256/2, která se vztahuje k pozemkům par. č. 953/2 a 953/26 v
katastrální území Horka nad Sázavou.

i. Žádost o vyjádření k projektové dokumentaci – montáž kabelového svodu
Na obec byla doručena žádost p. Tomáše Havlíčka, která se týká napojení kabelového
svodu a připojení par. č. 203/5 – majitel LS. Trasa, která byla navržena, vede přes místní
komunikaci, ve které vede i obecní vodovod. Starostka uvedla, že všechny tyto musí být
ošetřeny ve vyjádření.
Návrh usnesení – Zastupitelstvo obce Horka II schvaluje trasu umístění kabelů nízkého
napětí s tím, že nedojde k poškození povrchu komunikace a vodovodu, a pověřuje starostku
zasláním informace o ostatních sítích.
Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se hlasování: 0

Přijaté usnesení č. 017/2017 – Zastupitelstvo obce schvaluje trasu umístění kabelů nízkého
napětí s tím, že nedojde k poškození povrchu komunikace a vodovodu, a pověřuje starostku
zasláním informace o ostatních sítích.

j. Žádost o vyjádření k projektové dokumentaci – lesní cesta Milošovická
Projektový ateliér Dlabáček s.r.o. předal starostce dokumentaci, která se týká stavby lesní
cesty na pozemku KN 279. Jedná se o lesní cestu, která by měla navazovat na cesty, které
jsou nyní v majetku obce. Usnesením zastupitelstva ale bylo už v roce 2014 rozhodnuto o
jejich směně. Takže až dojde k dovržení této směny, budou mít Lesy ČR v péči celou
komunikaci od státní silnice.
Návrh usnesení – Zastupitelstvo obce Horka II souhlasí s projektovou dokumentací LC –
Milošovická, kterou dodal Projektový ateliér Dlabáček s.r.o, a nemá k ní žádné námitky.
Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se hlasování: 2

Přijaté usnesení č. 018/2017 – Zastupitelstvo obce souhlasí s projektovou dokumentací LC
–Milošovická, kterou dodal Projektový ateliér Dlabáček s.r.o, a nemá k ní žádné námitky.
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k. Nabídky společností, které nabízejí úsporu energie
Během minulých měsíců navštívili s nabídkami na úsporu elektrické energie tři různé
společnosti. Všechny uvedly, že jsou schopni nám nějakou část nákladů na energii ušetřit.
Starostka navrhla, oslovit i společnosti, které s nabídkou nepřišly samy, ale jsou vedeny u
ERÚ. Z většího počtu nabídek pak vybrat pro obec nejvhodnější.
Návrh usnesení – Zastupitelstvo obce Horka II navrhuje poptat více společností, které
dodávají elektrickou energii, a pověřuje tímto úkolem starostku obce.
Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se hlasování: 0

Přijaté usnesení č. 019/2017 – Zastupitelstvo obce navrhuje poptat více společností, které
dodávají elektrickou energii, a pověřuje tímto úkolem starostku obce.

l. Žádost o odkup lomového kamene
Pan A poslal k projednání žádost o odkup lomového kamene na Budech. Starostka uvedla,
že se snažila zjistit cenu, za kterou by bylo možné kamenivo prodat. Bohužel se jí to
nepodařilo. Navrhla, že by bylo vhodné nabídnout kameny veřejně a na příštím zasedání
zastupitelstva rozhodnout.
Návrh usnesení – Zastupitelstvo obce Horka II odkládá rozhodnutí o prodeji lomového
kamene na příští zasedání zastupitelstva obce.
Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se hlasování: 0

Přijaté usnesení č. 020/2017 – Zastupitelstvo obce odkládá rozhodnutí o prodeji lomového
kamene na příští zasedání zastupitelstva obce.

m. Zpráva starostky
Posledním bodem před diskusí měla být zpráva starostky. Ta však nejdříve požádala
místostarostu, aby přítomné informoval o hospodaření v lese. Radek Filip uvedl, že
v čejtickém lese byly v březnu vytěžené polomy a stromy napadené kůrovcem. Pěkné dřevo
bude prodáno na pilu. Dřevo určené na palivo bude rozděleno do kulturních domů
v Čejticích a v Onšovci.
V kulturním domě v Čejticích byl během prosince a ledna opraven interiér, hlavně
proběhla rekonstrukce WC. Práce na exteriéru by měly být dokončeny nejpozději během
června 2017.
Od ledna pracuje projektová kancelář na studii o obnově parku a okolí zámku. Byla
provedena veškerá zaměření, vyhodnocení stavu stromů a opěrné zdi. Teď probíhají
jednání s památkovým úřadem a práce na studii.
V letošním roce by měla společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. provést
větší údržbu telefonního kabelového vedení. Sloupy bohužel odstraněné nebudou, s tím
společnost nesouhlasí, jelikož posílilo spojení. Bude ovšem provedena jejich údržba a bude
odstraněno velké množství kabelů.
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Cena, za kterou obec nakupuje vodu od společnosti VaK Havlíčkův Brod, stoupla od
1.1.2017 na 37,77 Kč za m3. Cena vodného pro tento rok pro odběratele zůstává stejná,
tedy 37,- Kč za m3. V březnu došlo k závadě na vodojemu a bude nutná oprava napouštění.
Stále se s projektanty řeší umístnění čističky odpadních vod. Kvůli tomu teď projekt
stojí. Smlouvy, které byly občanům zaslány, se už v převážné většině vrátily podepsané.
V únoru se obec zúčastnila dražby pozemků společnosti SINTA. Cena se během dražby
vyšplhala na 740.000 Kč, takže obec v dražbě neuspěla.
Mezi práce, které jsou už naplánovány na tento rok, patří opravy silnic, údržba škarp a
potoka a oprava střechy. Restaurování soch a revitalizace rybníku v Čejticích budou
podmíněny přijetím dotace.
Návrh usnesení – Zastupitelstvo obce Horka II bere na vědomí zprávu starostky obce.
Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se hlasování: 0

Přijaté usnesení č. 021/2016 – Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu starostky obce.

8. Diskuse
Během zprávy starostky už se rozběhla diskuse mezi občany ohledně oprav silnic. Pan
PV upozornil na to, že se v posledních dvou letech neopravily. S tím starostka souhlasila a
uvedla, že opravy by se měly uskutečnit během dubna – května.
Pan FV přednesl návrh, že by se měly opravit schody u křížku v Onšovci – Na Mikulce,
když už se žádá o dotace na sakrální stavby. Starostka řekla, že ví, že okolí tohoto křížku je
ve špatném stavu, ale křížek prošel opravou v roce 2011 a teď by bylo obtížné dostat na něj
dotaci.
Slečna T měla dotaz k probíhající změně územního plánu. Starostka odpověděla, že teď
se čeká na vyjádření z krajského úřadu.
Větším bodem diskuse byla opět kanalizace a čistička. Pan JŘ měl připomínky k tomu,
že se buduje tlaková kanalizace a ne gravitační. Toto téma se snažili objasnit všichni
zastupitelé. Znovu se vysvětlovalo, že na gravitační kanalizaci právě kvůli nákladnosti
nesplníme podmínky a proto bychom si stavbu za cca 60 mil. museli financovat sami.
Starostka se snažila vypočítat, že jsme na 5 let sice ušetřili cca 8 mil. Kč, ale za cenu toho, že
neproběhli téměř žádné investice a opravy jen minimální míře. Letos, když se bude muset
investovat to oprav, tak obec by mohla ušetřit maximálně 1 mil. ročně (pravděpodobně
méně). A ještě bude platit za projekt, takže se z uspořených peněz bude čerpat. Teoreticky
spočítáno, pokud bychom měli budovat kanalizaci a čističku za své, přicházelo by to
v úvahu za 60 let, a to do toho není započítáno, že se stavby každým rokem prodražují.
Ovšem nic jiného by se v obci nemohlo opravit, natož postavit.
Také byla připomínka k tomu, že by se postavila nejdříve čistička a do ní by se odpadní
vody svážely. To bohužel není možné, protože do zařízení se může týdně přivést jen
omezené množství zahnívajících odpadních vod, aby nedošlo k zničení procesu čištění
(laicky zničení bakterií).
Řešilo se i umístění čističky odpadních vod. Byly připomínky, že čistička zapáchá a tudíž
by měla být umístěna někde, kde to nebude vadit. Starostka vysvětlovala přítomným, že
technologie postupují stále dopředu. Čističky lze vybavit filtry, které tyto výpary eliminují a
co nejvíce zvyšují komfort obyvatel v okolí. Připomněla to, že stále ještě o umístění není
rozhodnuto.
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Bylo v rámci diskuse upozorňováno, že obec Vlastějovice dokázala gravitační kanalizaci
postavit. Starostka souhlasila, ale poukázala na to, že Vlastějovice žádali v minulém
dotačním období, kde byly podmínky mnohem výhodnější než ty, které jsou nyní.

Starostka ukončila jednání v 19.15 hod a poděkovala všem přítomným za účast.

Starostka

Simona Vacíková

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

Místostarosta

Radek Filip

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

Ověřovatelé:

Pavel Březina

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

Jaroslav Vacík

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