Zápis
z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Veverské Knínice
č. 5/2011 konaného dne 7.12. 2011

I. Technický bod
Starosta zahájil veřejné zasedání zastupitelstva obce Veverské Knínice v 19:05 hodin a
přivítal všechny účastníky zasedání. Oznámil, že zasedání bylo řádně svoláno, oznámení
bylo vyvěšeno v zákonné lhůtě na úřední desce a elektronické tabuli, dále bylo zveřejněno
na webových stránkách obce, rozeslány pozvánky písemné a formou SMS zpráv. Konání
zasedání bylo také vyhlášeno místním rozhlasem.
Dále starosta uvedl, že podle prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva je
přítomno 8 členů zastupitelstva, takže zastupitelstvo je usnášeníschopné. Omluvil neúčast
místostarostky, paní Ludmily Kačerovské, která je na služební cestě a bude-li to možné,
dostaví se v průběhu zasedání. Dále starosta konstatoval, že usnesení z minulého zasedání
zastupitelstva bylo řádně ověřeno určenými ověřovateli a nebyly proti němu vzneseny žádné
námitky. Zápis včetně usnesení je předložen k nahlédnutí na tomto zasedání. Všechna
usnesení z minulého veřejného zasedání zastupitelstva byla splněna.
Starosta seznámil přítomné s řešením připomínek občanů z diskuze minulého
zasedání.
K bodu 11.1 . Paní Richterová se dotázala, zda by bylo možné opravit část vozovky za
zahradou pana Zoubka.
- starosta sdělil, že oprava je možná živičným recyklátem. V případě opravy vozovky na
Oulehlích by mohla být oprava realizována. Oprava vozovky je plánována na příští rok.
K bodu 11.2. Starosta přečetl písemný dotaz, kdy budou letos hody. Vzhledem k tomu, že
obec nebyla informována, paní Plšková informovala přítomné, že hody budou 1.října.
K bodu 11.3. Další písemný dotaz se týkal kanálu u Kurkových.
- starosta uvedl, že pan Kurek při prohlídce na místě slíbil, že bude OÚ informovat o
vhodném termínu k započetí úprav, což dosud neučinil. Vzhledem k tomu, že zemědělská
společnost již letos pole osela, nebude určitě možné provádět úpravy.
K bodu 11.4 Starosta přečetl další dotaz, že ze Skalky zatéká voda do uličky k Veverkovým.
- starosta uvedl, že stavební výbor plánuje umístit před křižovatku ACO Drainy, které by vodu
zachytily. Dále uvedl, že je třeba snížit krajnici od křižovatky u ZD, odkud teče do obce po
silnici také velké množství vody. Uvedl, že se pokusí o zapůjčení příslušné techniky.
Techniku se bohužel nepodařilo dosud sehnat. Věc nám komplikuje skutečnost, že pozemky
jsou nadále ve vlastnictví státu a nebyly vráceny obci. Aco Drainy plánujeme umístit na jaře.
K bodu 11.5. Další písemný dotaz byl na slabé osvětlení od hřbitova k sokolovně.
- starosta uvedl, že konzultoval tuto věc s panem Ustohalem, který uvedl, že na této trase
.jsou umístěna nevyhovující světla. Pan Carda uvedl, že by bylo vhodné je postupně je

vyměnit za LED světla ale vše záleží na finanční situaci obce. V návrhu rozpočtu na příští rok
je počítáno s obměnou části světel za LED diodové lampy.
K bodu 11. 6. Paní Armutidisová požádala občany o písemné příspěvky do připravovaného
pololetníku Knínického zpravodaje. Pololetník by měl vyjít přes svátky v prosinci.
K bodu 11.7. Paní Dufková upozornila na nebezpečí, plynoucí z nekontrolovaného
rozrůstání túje u domu pana Cardy pod školou. Túje brání výhledu dětí na silnici a protože
často běhají z kopce od školy, hrozí zde nebezpečí střetu s vozidlem.
- starosta přislíbil, že pracovníci obce zjistí situaci na místě a pokusí se zjednat nápravu.
Pracovníci OÚ provedli úpravu túje, nebezpečí již nehrozí.
K bodu 11.8. Paní Plšková se dotázala, kdy se může spalovat suchý biologický odpad
- starosta odpověděl, že obec neupravuje a ani nehodlá upravovat doby, kdy by se pálilo
nebo sekala tráva. Ze zkušeností v jiných obcích to zastupitelstvo nepovažuje za vhodné.
Dále uvedl, že uvedené práce by se měly vykonávat s ohledem na směr větru a povětrnostní
podmínky, především tak ohleduplně, aby byli co nejméně omezováni ostatní spoluobčané.
K bodu 11.9. Pan Bém poděkoval za zvolení a poděkoval také občanům, že neznečišťují
odpadky třešňovou alej na Oulehlích, jak tomu bylo v minulosti. Dále uvedl, že občanské
sdružení Melkran zajistí novou výsadbu třešní v aleji nad Popelkovými.

II. Program veřejného zasedání zastupitelstva:
1. Schválení programu
2. Určení zapisovatele veřejného zasedání
3. Určení ověřovatelů zápisu veřejného zasedání
4. Schválení znění smlouvy o poskytnutí dotace na nadstavbu Mateřské školy
5. Smlouva o realizaci stavby - plynofikace objektu čerpací stanice 67 s.r.o.
6. Rozpočtová opatření č. 5, 6 a 7/2011
7. Smlouvy o zřízení věcného břemene
8. Schválení pronájmu bytu dle vyvěšeného záměru
9. Ukončení smlouvy o správě lesů
10. Dodatek smluv OSA a RWE
11. Žádosti o prominutí poplatků za odvádění a čištění odpadních vod
12. Žádost o prodej pozemku
13. Různé
14. Diskuze

1. Schválení programu
Starosta seznámil přítomné s návrhem programu tohoto veřejného zasedání a dále navrhl,
aby zastupitelstvo hlasovalo ke každému navrhovanému bodu samostatně. Nikdo ze členů
zastupitelstva neměl námitky, návrhy k doplnění ani připomínky k navrhovanému programu

ani k návrhu způsobu hlasování. Starosta dal tedy hlasovat o návrhu programu a způsobu
hlasování.
Výsledek hlasování č. 1

Pro - 8

Proti - 0

Zdržel se - 0

Usnesení č. 1:
Zastupitelstvo obce Veverské Knínice schvaluje program veřejného zasedání
zastupitelstva a o každém navrhovaném bodu programu bude hlasovat samostatně.

2. Určení zapisovatele veřejného zasedání
Starosta navrhl, aby zapisovatelkou dnešního veřejného zasedání zastupitelstva byla paní
Ludmila Cejnková. Návrh byl bez připomínek, proto bylo přistoupeno k hlasování.
Výsledek hlasování č. 2

Pro - 8

Proti - 0

Zdržel se - 0

Usnesení č. 2:
Zastupitelstvo obce Veverské Knínice schvaluje zapisovatelkou dnešního veřejného
zasedání paní Ludmilu Cejnkovou.
3. Určení ověřovatelů zápisu veřejného zasedání
Starosta navrhl jako ověřovatele zápisu pana Vítězslava Cardu a paní Irenu Armutidisovou.
Členové zastupitelstva neměli k návrhu připomínky, proto dal starosta hlasovat o návrhu
ověřovatelů zápisu.
Výsledek hlasování č. 3

Pro - 7

Proti - 0

Zdržel se - 1

Usnesení č. 3:
Zastupitelstvo obce Veverské Knínice schvaluje ověřovatele zápisu pana Vítězslava
Cardu a paní Irenu Armutidisovou.
3. Schválení znění smlouvy o poskytnutí dotace na akci Mateřská škola-nadstavba
Starosta vysvětlil přítomným, o jakou dotaci požádala obec na dobudování nadstavby a
zateplení budovy školky. Žádost zněla na 2,5 milionu korun a nebyla schválena. Nyní byla
obci krajem schválena dotace ve výši 200 000,-Kč s 50% účastí obce a dobou čerpání do
30.6.2012 a je třeba schválit zastupitelstvem znění smlouvy o poskytnutí dotace. Zastupitelé
byli se smlouvou seznámeni na pracovní schůzce a nikdo neměl připomínky, proto dal
starosta hlasovat.
Návrh usnesení:
Výsledek hlasování č. 4

Pro - 8

Proti - 0

Zdržel se - 0

Usnesení č. 4:
Zastupitelstvo obce Veverské Knínice schvaluje znění smlouvy o poskytnutí dotace
Jmk na akci Mateřská škola-nadstavba

4. Smlouva o realizaci stavby - plynofikace objektu čerpací stanice 67 s.r.o.
Starosta sdělil přítomným, že obec byla požádána společností 67 s.r.o. o vyjádření ke
stavebnímu řízení a k podpisu smlouvy o realizaci stavby přípojky plynu a požádal předsedu
stavebního výboru pana Cardu, aby uvedl podrobnosti. Pan Carda sdělil podrobnější
informace a doporučil smlouvu uzavřít. Členové zastupitelstva neměli k návrhu dotazy ani
připomínky, proto dal starosta o návrhu hlasovat.
Výsledek hlasování č. 5

Pro - 8

Proti - 0

Zdržel se - 0

Usnesení č. 5:
Zastupitelstvo obce Veverské Knínice schvaluje uzavření smlovy o realizaci stavby,
spočívající v realizace stavby na pozemcích obce p.č. 832/3, 831/17 a 815/17, při
budování přípojky plynu pro společnost 67 s.r.o.

5. Rozpočtová opatření 5, 6 a 7/2011
5.1. Starosta uvedl, že od minulého veřejného zasedání bylo nutné provést tři rozpočtová
opatření a požádal paní Cejnkovou, účetní obce, aby vysvětlila změny, plynoucí z
rozpočtového opatření č. 5. Paní Cejnková vysvětlila změny jednotlivých položek a uvedla,
že starosta předběžně rozpočtové opatření schválil. Nikdo neměl připomínky , proto dal
starosta o rozpočtovém opatření č. 5 hlasovat.
Výsledek hlasování č. 6

Pro - 8

Proti - 0

Zdržel se - 0

Usnesení č. 6:
Zastupitelstvo obce Veverské Knínice schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2011
5.2. Starosta požádal paní Cejnkovou, aby vysvětlila změny, plynoucí z rozpočtového
opatření č. 6. Paní Cejnková vysvětlila změny jednotlivých položek a uvedla, že starosta
předběžně rozpočtové opatření schválil. Paní Jelínková, předsedkyně finančního výboru
požádala o upřesnění jednotlivých částek. Po upřesnění již nikdo neměl připomínky , proto
dal starosta o rozpočtovém opatření č. 6 hlasovat.
Výsledek hlasování č. 7

Pro - 8

Proti - 0

Zdržel se - 0

Usnesení č. 7:
Zastupitelstvo obce Veverské Knínice schvaluje rozpočtové opatření č. 6/2011

5.3. Starosta požádal paní Cejnkovou, aby vysvětlila změny, plynoucí z rozpočtového
opatření č. 7. Paní Cejnková vysvětlila změny jednotlivých položek a uvedla, že starosta
předběžně rozpočtové opatření schválil. Nikdo neměl připomínky , proto dal starosta o
rozpočtovém opatření č. 7 hlasovat.
Výsledek hlasování č. 8

Pro - 8

Proti - 0

Zdržel se - 0

Usnesení č. 8:
Zastupitelstvo obce Veverské Knínice schvaluje rozpočtové opatření č. 7/2011

6. Smlouva o zřízení věcného břemene
Starosta uvedl, že obec obdržela návrh na podepsání smlouvy o zřízení práva povídajícího
věcnému břemenu a vyzval předsedu stavebního výboru pana Cardu, aby návrh přednesl.
Pan Carda sdělil, že se jedná o již schválené věcné břemeno pro pana Mazoura, Váňu a
paní Žaloudkovou na veřejném zasedání dne 26.4.2011. Sourozenci se však nedohodli a
pan Mazour požaduje věcné břemeno jen pro svoji osobu. Vzhledem k tomu, že paní Váňová
pomohla obci k tomu, aby jí byl předmětný pozemek navrácen, navrhnul pan Carda vyhovět
návrhu a smlouvu o věcném břemenu upravit dle požadavku. Členové zastupitelstva neměli
k návrhu dotazy ani připomínky, proto dal starosta o návrhu hlasovat.
Výsledek hlasování č. 9

Pro - 7

Proti - 1

Zdržel se - 0

Usneseníč. 9:
Zastupitelstvo obce Veverské Knínice ruší usnesení č. 6 z veřejného zasedání č.
2/2011 ze dne 26.4.2011 o zřízení práva, odpovídajícímu věcnému břemenu pro p.
Mazoura, Váňu a p. Žaloudkovou a schvaluje uzavření smlouvy o zřízení práva,
odpovídajícího věcnému břemenu na parcele č. 868/1 a 869, spočívající v právu chůze
a jízdy po částech uvedených pozemků, vymezených geometrickým plánem pana
Miroslava Mádra, ze dne 14.4.2009, přiloženým ke smlouvě pro Petra Mazoura, byt.
Jílová 149/33, Brno. Věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou, bezplatně.

7. Schválení pronájmu obecního bytu dle vyvěšeného záměru.
7.1. Starosta oznámil přítomným, že dne 26.7.2011 byla podána paní Janou Cardovou
žádost o přidělení bytu, vzhledem k tíživé rodinné situaci. Paní Daně Matyášové , která již
byt se sníženým nájemným užívá od roku 2004 aniž by se snažila řešit svoji bytovou situaci
bylo v souladu s nájemní smlouvou oznámeno, že obec ukončuje smluvní vztah a smlouva o
nájmu, platná do 20.12.2011 již nebude prodloužena. Zároveň byl vyvěšen záměr
pronajmout byt na úřední a elektronické desce a na webových stránkách obce, aby se mohli
přihlásit další případní zájemci. Paní Dana Matyášová požádala o prodloužení nájemní
smlouvy na další rok nebo o půl roku s tím, že obecní byt, vedený jako sociální odpovídá její
několikaleté situaci, která nadále trvá. Starosta uvedl, že zastupitelé obce se při posuzování
sociální potřebnosti pronájmu obecního bytu s tímto názorem neztotožnili a většinou názorů
se shodli na tom, že již uběhla dostatečná doba, aby paní Dana Matyášová mohla svoji
bytovou situaci vyřešit. Proto doporučuje většina zastupitelů žádosti paní Matyášové
nevyhovět . Nikdo neměl připomínky a proto dal starosta hlasovat.
Výsledek hlasování č. 10

Pro - 7

Proti - 0

Zdržel se - 1

Usnesení č. 10:
Zastupitelstvo obce Veverské Knínice neschvaluje prodloužení smlouvy o pronájmu
bytu paní Daně Matyášové a trvá na ukončení pronájmu k datu 20.12.2011, jak je
uvedeno v posledním dodatku nájemní smlouvy.

7.2. Starosta dále uvedl, že při posuzování žádosti paní Jany Cardové bylo zohledněno to,
že vzhledem k dvěma dětem v péči je momentálně její potřebnost k přidělení bytu na
překlenutí tíživé situace vyšší, než u paní Dany Matyášové. Proto se zastupitelé většinou
názorů shodli na tom, že bude vhodné žádosti paní Jany Cardové vyhovět. Zastupitelé
neměli připomínky, proto dal starosta hlasovat.
Výsledek hlasování č. 11

Pro - 6

Proti - 0

Zdržel se - 2

Usnesení č. 11:
Zastupitelstvo obce Veverské Knínice schvaluje pronájem obecního bytu paní Janě
Cardové pro překlenutí složité rodinné situace od 1.1.2012 na dobu určitou, do
31.12.2012.

8. Ukončení smlouvy o právě lesů.
Starosta sdělil přítomným, že pan Patrik Smutný dne 1.11.2011 písemně vypověděl smlouvu
o dílo, uzavřenou 15.3.2011 z důvodu nabídky správy většího lesního celku v blízkosti jeho
bydliště. Doporučil jako nového správce pana Oldřicha Tláskala z Rosic, který by správu lesů
převzal po panu Smutném za stejných podmínek. Starosta s panem Tláskalem o práci
hovořil a doporučuje smlouvu s panem Smutným ukončit a uzavřít novou s panem
Tláskalem. Nikdo ze zastupitelů neměl připomínky, proto dal starosta hlasovat.
Výsledek hlasování č. 12

Pro - 8

Proti - 0

Zdržel se - 0

Usnesení č. 12:
Zastupitelstvo obce Veverské Knínice schvaluje ukončení smlouvy o dílo o správě
lesů s panem Patrikem Smutným k 31.12.2011 a uzavření nové smlouvy o správě lesů
s panem Oldřichem Tláskalem od 1.1.2012.

10. Dodatky smluv OSA a RWE
Starosta uvedl, že obci byly doručeny smlouvy od Ochranného svazu autoru o provozování
bezúplatné veřejné produkce, čímž je myšleno pouštění skladeb v místním rozhlase za které
je nutné zaplatit autorské poplatky. Druhý dodatek smlouvy od RWE se týkal zachování
stejné ceny plynu po dobu dvou let. Oba dodatky byly termínované a bylo nutné je
neprodleně podepsat. Proto byly starostou podepsány a nyní starosta navrhnul, aby byly

vzaty na vědomí zastupitelstvem. Nikdo ze zastupitelů neměl připomínky, proto dal starosta
hlasovat.
Výsledek hlasování č. 13

Pro - 8

Proti - 0

Zdržel se - 0

Usnesení č.13 :
Zastupitelstvo obce Veverské Knínice bere na vědomí dodatky smluv OSA o
autorských poplatcích a RWE o zachování stejné ceny plynu po dobu dvou let,
podepsané starostou obce.

11. Žádosti o prominutí poplatků za odvádění a čištění odpadních vod.
Starosta uvedl, že na obecní úřad byla doručena žádost pana Münze, který se napojil na
veřejnou splaškovou kanalizaci. Pan Ing. Münz požádal obec o prominutí poplatků za
odvádění a čištění odpadních vod na dobu 10 let vzhledem k tomu, že napojení jeho objektu
nebylo možné gravitační cestou a musel investovat nemalé náklady na pořízení čerpadel.
Vzhledem k tomu, že projekt kanalizace je proveden v některých místech tak, že opravdu
není možné napojení gravitační cestou již minulé obecní zastupitelstvo se rozhodlo
neúměrně vysoké náklady na pořízení čerpadel zmírnit tím, že osvobodí takovou domácnost
od placení poplatků po dobu 10 let. Proto starosta navrhnul osvobodit také pana Ing. Münze
od placení poplatků za odvádění a čištění odpadních vod na dobu 10 let. Po tomto návrhu
někteří občané protestovali, že s tím nesouhlasí, někteří naopak tvrdili, že je to správné.
Starosta vysvětlil, že by nebylo vhodné některým občanům výhodu uznat a jiným nikoli a
spočítal, že v domácnosti pana Ing. Münze částka, o kterou bude osvobozen za 10 let
zdaleka nedosáhne výše pořizovacích nákladů a nákladů na provoz. Dále uvedl, že se jedná
jen o několik domácností, kdy vlivem špatného projektu není možné připojení gravitační
cestou . Poté vyzval zastupitele, zda má někdo připomínky a protože nikdo připomínky
neměl, dal hlasovat.
Výsledek hlasování č. 14

Pro - 6

Proti - 2

Zdržel se - 0

Usnesení č. 14:
Zastupitelstvo obce Veverské Knínice souhlasí s osvobozením domácnosti pana
Münze č. p. 290 od placení poplatků za odvádění a čištění odpadních vod na dobu 10
let, do 31.12.2021.
Dále starosta uvedl, že stejného problému se týká doručená žádost manželů Cardových,
kteří se nyní za stejných podmínek napojili na splaškovou kanalizaci. Upozornil občany, kteří
hlasovali pro či proti minulému usnesení, že právo hlasovat a platné hlasy mají pouze
zastupitelé a vyzval zastupitele, aby přednesli případné připomínky. Protože nikdo
připomínky neměl, dal starosta hlasovat.
Výsledek hlasování č. 15

Pro - 6

Proti - 2

Zdržel se - 0

Usnesení č. 15:
Zastupitelstvo obce Veverské Knínice souhlasí s osvobozením domácnosti manželů
Cardových č. p. 282 od placení poplatků za odvádění a čištění odpadních vod na dobu
10 let, do 31.12.2021.

12. Žádost o prodej pozemku.
Starosta uvedl, že pan František Dvořáček podal žádost o prodej obecního pozemku p.č.
126, který užívá v současné době jako zahradu v nájemním vztahu. Dále uvedl, že
zastupitelé při posuzování této žádosti většinou názorů došli k tomu, že z důvodu možného
pozdějšího využití tohoto pozemku obcí není žádoucí jeho současný prodej a navrhují žádost
o prodej zamítnout. Protože neměl nikdo připomínky, dal starosta hlasovat.
Výsledek hlasování č. 16

Pro - 8

Proti - 0

Zdržel se - 0

Usnesení č. 16:
Zastupitelstvo obce Veverské Knínice nesouhlasí s prodejem pozemku p.č. 126
a schvaluje prozatímní ponechání pozemku v nájemním vztahu.

13. Různé
13.1. Plán inventur.
Starosta uvedl, že vydal příkaz k provádění inventur a byl vypracován plán inventur na rok
2011. Inventura bude zahájena dne 1.1.2012 a ukončena dne 20.1.2012. Plán inventur na
rok 2011 obsahuje složení inventarizačních komisí a termíny provádění jednotlivých
činnosti. Uvedl, že zastupitelé, provádějící inventury byli s plánem inventur seznámeni.
Nikdo neměl k plánu připomínky, proto dal starosta hlasovat.
Výsledek hlasování č. 17

Pro - 8

Proti - 0

Zdržel se - 0

Usnesení č. 17:
Zastupitelstvo obce Veverské Knínice schvaluje plán inventur na rok 2011.

13.2 Jízdní řády.
Starosta oznámil, že od 11.11.2011 budou platit nové jízdní řády. Podařilo se dojednat, aby
všechny linky jezdily na zastávku u horní studny. Úprava jízdních řádů však byla prováděna
na poslední chvíli před schválením, proto jsou v nich určité nedostatky. Obci bylo přislíbeno,
že bude moci v lednu příštího roku jízdní řády připomínkovat a budou provedeny příslušné
změny.

13.3. Dílčí přezkoumání hospodaření obce
Starosta uvedl, že dne 6.12.2011 bylo pracovníky JMK provedeno dílčí přezkoumání
hospodaření obce za rok 2011. Při dílčím přezkoumání hospodaření nebyla zjištěna žádná
závažná rizika, která by mohla mít negativní dopad na hospodaření územního celku v
budoucnosti.

13.4. Telefonica O2
Starosta oznámil, že dnešního dne byla zprovozněna ústředna O2, umístěná na OÚ a dle
sdělení pana Sapáka, který inicioval její provoz v obci bude nyní možné zvyšovat rychlost
internetového připojení klientů O2. Přesnější informace budou zveřejněny v nejbližší době.

14. Diskuze:
14.1. Starosta přečetl písemný dotaz, proč se kácely stromky na place.
Starosta vysvětlil, že věc byla konzultována s odborem životního prostředí v Rosicích s paní
Ing. Královou, která doporučila uvedenou úpravu.
14.2. Starosta přečetl další písemný dotaz, zda jsou všichni občané připojeni na kanalizaci.
Starosta uvedl, že v naší obci byla provedena kontrola z JMK , která zjistila vypouštění
splaškových vod do dešťové kanalizace a potoka. Nyní chodí kontroly z MÚ Rosice po
jednotlivých domácnostech a občané musí prokazovat jak likvidují odpadní vody. Kontroly
budou nadále probíhat.
14.3. Starosta přečetl další písemný dotaz, zda bude vybudován chodník ke hřbitovu.
Starosta uvedl, že záměr vybudovat chodník nadále trvá. Pozemky o jejichž vrácení obec
požádala, nebyly vráceny. Obec bude hledat možnosti jak chodník vybudovat.
14.4. Paní Šancová se zeptala, zda občané, kteří mají možnost se napojit a připojeni nejsou,
budou potrestání.
Starosta uvedl, že právě probíhají kontroly s odborem životního prostřední, který může
ukládat pokuty za nezákonnou likvidaci splaškových vod. Dále se rozvinula diskuze občanů
za jakých podmínek, je možné se připojit. Pan Kozlíček uvedl, že postup byl kdysi popsán ve
zpravodaji včetně příslušných sankcí. Starosta ještě uvedl, že kontroly budou probíhat ve
vytipovaných domácnostech a pokuty budou odborem životního prostředí ukládány.
14.4. Pan Bém se dotázal, kolik se vybralo při sbírce a benefiční zábavě na TJ SOKOL.
Starosta uvedl, že při sbírce byla vybrána částka přibližně 26 000,- Kč. Bližší informace má
paní Kačerovská, která zveřejní výsledky na příštím zasedání. Pan Carda doplnil, že výnos
z benefiční zábavy byl 18 000,- Kč.
14.5. Paní Hniličková uvedla, že mikulášská besídka pro děti byla hrozná a že v sále byla
zima.

Starosta odpověděl, že program mikulášské besídky nepovažuje za špatný, jsme si vědomi
toho, že v sále bylo chladněji, protože je porouchaný kotel. Proto se dělala sbírka a benefiční
zábava pro TJ SOKOL, aby bylo možné provést potřebné opravy.
14.6. Paní Cardová se zeptala co konkrétně se, bude v mateřské škole ze schválených
finančních prostředků dotace.
Starosta odpověděl, že zastupitelé zváží co bude momentálně nejužitečnější, patrně se bude
jednat o výměnu oken.
14.7. Paní Šancová uvedla, že neslyší rozhlas.
Starosta uvedl, že v letošním roce byla provedena oprava místního rozhlasu, která si
vyžádala náklady asi 25 000,- Kč. Na příští rok je počítáno v rozpočtu s dalšími finančními
prostředky na rozšíření a opravu rozhlasu.
14.8. Paní Macáková, pochválila vánoční strom na návsi.
Starosta paní Macákové poděkoval.
14.9.Paní Dufková, poděkovala za úpravu túje u školy, o kterou požádala zastupitelstvo.Dále
se zeptala, zda děti budou čekat na ranní autobus linky 153 na prostranství před hostincem.
Starosta uvedl, že ano.
14.10. Paní Jamborová se zeptala na lékařskou pohotovost.
Starosta uvedl, že informace jsou na webových stránkách obce a pokud dojde, ke změně
bude zveřejněna.
14.11. Pan Stejskal uvedl, že plán kanalizace je vypracován pro celou obec.
Starosta uvedl, že na obecním úřadě se nacházejí jen plány již dokončených etap.
14.12. Pan Hnilička uvedl, že občané nechodí na veřejná zasedání a proto nevědí co se děje
v obci. Při sbírce na TJ SOKOL musel vysvětlovat některým občanům, že se v obci opravdu
něco děje.
14.13. Starosta uvedl, že zastupitelstvo se včas nedohodlo na návrhu rozpočtu na rok 2012
a proto bude v tomto roce ještě jedno veřejné zasedání, jehož hlavním bodem bude
schválení rozpočtu na rok 2012.
14.14. Paní Šancová se dotázala na opravu vozovky na Oulehlích.
Starosta uvedl, že oprava vozovky byla vázaná na opravu vpustí na konci Oulehlí. Jedna
vpusť je již částečně opravena, z důvodu nepřízně počasí se však nepodařilo opravit druhou
vpusť. Proto se veškeré práce přesunou až na jaro roku 2012.
Paní Šancová se zeptala, kdo opravu bude platit.
Starosta uvedl, že na úhradě se bude finančně podílet firma VHS společně s obcí. Podíl
příspěvku firmy VHS byl vypočítán po změření nerovnosti vozovky.

14.15. Paní Cardová upozornila, že než proběhne oprava vozovky, musí být všichni připojeni
na sítě.
Starosta uvedl, že to je samozřejmostí, že do nové vozovky nebude možné zasahovat.
14.16. Paní Šancová uvedla, že v uličce vedle jejího domu vede z pozemku pana Kukly
plastová roura a ptala se zda z této roury nepoteče voda do uličky.
Starosta odpověděl, že se jedná o drenážní hadici, která bude panem Kuklou zaústěna do
dešťové kanalizace. Nebezpečí vytékání většího množství vody z drenáže nehrozí. Pan
Carda doplnil, že v uličce nyní poteče podstatně méně vody, než teklo doposud.
Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva obce ve 20:15 hodin.
Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina
2) Zveřejněná informace o konání veřejného zasedání

Zapisovatel: Ludmila Cejnková

Ověřovatelé: .............................................. dne ............................................
................................................ dne ............................................
Starosta: ..................................................... dne .............................................

