
 

 

ZÁPIS A USNESENÍ ZASTUPITELSTVA ZE DNE 11. 7. 2015  číslo 4/2015 

 

 

Program:  

1. Zahájení 

2. Zvolení zapisovatele a ověřovatelů zápisů 

3. Informace k výsledku kontroly kanalizace 

4. Zvážení podání žádosti o dotaci na ČOV 

5. Zvážení zaměstnání dalšího pracovníka v rámci veřejně prospěšných prací za 100% 

podpory od Úřadu práce 

6. Opravená Vyhláška o místních poplatcích č. 2/2015 dle MVCR 

7. Rozpočtové opatření č. 8 

8. Různé 

Přítomni: členové zastupitelstva: p. Matějka František, p. Šímová Hana, p. Blechová Iva, p. 

Anděl Miroslav , p. Koubek Vlastimil, p. Drozd Jan 

Omluveni: p. Joura Leoš 

Jednání se účastnili 2 občané obce. 

Ad1 ) Starosta p. Matějka všechny přivítal, seznámil s programem a zahájil jednání v 19:15. 

Oznámil změnu programu a to vypuštění bodu 6, neboť nově zpracovaná vyhláška nebyla 

ještě vrácena po kontrole z Ministerstva vnitra. Program byl schválen. 

Ad2) Zapisovatelem byla navržena p. Blechová Iva a ověřovateli podpisu p. Koubek Vlastimil 

a p. Šímová Hana 

Hlasování-                            Pro:            6                Proti:            0         Zdržel se:       0 

Výsledek hlasování – Zapisovatele a ověřovatelé byli schváleni. 

Ad3) 

- starosta seznámil přítomné s ukončením kontroly stavu kanalizace videoprohlídkou. Před 

kolaudací budou nutné nějaké opravy – zejména v těchto úsecích: 

- kanalizační stoka podél hlavní silnice na Doubravu (okolo Hronků zahrady) 

K provedení oprav budou osloveny dvě firmy (Bestaw a Š+H) ke zpracování cenové nabídky, 

bude zvolena levnější varianta.  

Dále je třeba také pročistit stávající kanalizaci – větve, které vedou od Blechů k Panochům a 

od bývalé čekárny k rybníku. 



 

Dle upozornění p. Drozda je třeba ještě doměřit část kanalizace vedoucí k jeho domu, která 

není v plánech, aby se také stala předmětem kolaudace. 

Ad4) 

- ZO bylo informováno, že Ministerstvo zemědělství vypsalo Výzvu k podání žádosti o 

poskytnutí podpory v rámci programu: „Výstavba a technické zhodnocení infrastruktury 

vodovodů a kanalizací“. Pro obce s méně jak 300 obyvateli bychom mohli dostat 70% 

prostředků na vybudování ČOV. Hlasovalo se o podání Žádosti o zařazení akce do Seznamu 

akcí Programu MZe 129250. Žádost by vypracoval Ing. Manda, který také digitalizuje projekt 

ČOV a vypracování této žádosti je již zahrnuto v ceně.  

Hlasování-                            Pro:             6                Proti:            0         Zdržel se:    0 

Výsledek hlasování – Schváleno. 

USNESENÍ č. 45:  Obec podá Žádost o zařazení akce do Seznamu akcí Programu MZe 129250. 

  

Ad5) Dále byl předložen návrh zaměstnat dalšího pracovníka za podpory Úřadu práce. 

Jednalo by se o p. Studihrada a byl by zaměstnán do 30. 11. 2015 souběžně s p. Lackem. 

Z Úřadu práce byla podpora odsouhlasena. Zdůvodnění: Dva pracovníci budou rychlejší, 

vzájemně si pomohou. ZO hlasuje o přijetí dalšího pracovníka od nejbližšího možného 

termínu dle dohody s ním na dobu určitou do 30.11.2015. 

Hlasování-                            Pro:              6                Proti:            0         Zdržel se:    0   

Výsledek hlasování – Schváleno. 

USNESENÍ č. 46: Starosta uzavře pracovní poměr s p. Studihradem od nejbližšího možného 

termínu dle dohody s ním na dobu určitou do 30.11.2015 a dále je pověřen podepsat 

smlouvu s Úřadem práce o podpoře.  

Ad6)  VYPUŠTĚNO 

Ad7) Bylo předloženo rozpočtové opatření č. 8 na vědomí zastupitelstvu, jedná se o drobné 

posuny mezi položkami z důvodů probíhajících drobných oprav na sále a na OÚ.  

Ad8) 

• P. Koubek Vlastimil navrhl zakoupení nového kontejneru, protože kontejner na 

Novém Dvoře, který slouží chatařům je již na odpis. Na Nový Dvůr by se dal 

kontejner z Hladné a na Hladnou bychom koupili během roku nový. 

Hlasování-                            Pro:              6                Proti:            0         Zdržel se:    0   

Výsledek hlasování – Schváleno. 

USNESENÍ č. 47: Během roku bude zakoupen jeden nový kontejner na odpad, který se umístí 

na Hladnou a kontejner z Hladné se přendá na Nový Dvůr.  



 

 

• P. Blechová požádala p. Drozda Jana jako správce obecních lesů, aby pravidelně 

každé jednání ZO informoval o stavu lesů – případné kácení, vysazování stromků, 

jejich ošetřování, výseky atd. Neboť dosud takovéto informace chyběly a ZO se o 

těchto skutečnostech dozvědělo, až po obdržení faktury. Případné objednávání prací 

musí být dopředu odsouhlaseno starostou obce. 

• Kanál na rohu sálu a parkoviště je nutné vyvýšit do úrovně nové vozovky, protože 

tam hrozí nebezpečí úrazu – provede obec ve své režii. Pan Anděl navrhl, abychom 

se zabývali vyrovnáním plochy na malé fotbalové hřiště. Pan starosta domluví 

možnosti technických prostředků na srovnání a pořízení zeminy na eventuelní 

dosypání menších nerovností. 

 

 

Jednání zastupitelstva bylo ukončeno v 20:15 hodin. 

 

Zapisovatel: Blechová Iva 

 

Starosta: Matějka František 

 

Ověřovatelé: Koubek Vlastimil 

                        Šímová Hana 

Den sepsání zápisu:  11. 7. 2015 v Hostech 

 

Datum vyvěšení: 

 

Datum sejmutí: 


