Obec Bílá
Zápis
ze zasedání zastupitelstva obce Bílá
konaného dne 19. 3. 2019, od 16:00 hodin.
1. Zahájení
Předsedající schůze Ing. Tomáš Kubačák konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno
v souladu s § 91 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění. Informace podle
§ 93 odst. 1 zákona obcích byla na úřední desce Obecního úřadu Bílá zveřejněna
od 12.3.2019. Předsedající konstatoval, že z celkového počtu členů zastupitelstva obce (7)
je přítomno všech 7 členů zastupitelstva, takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3
zákona o obcích).
Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům
zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Zahájení
Volba ověřovatelů zápisu, zapisovatele
Kontrola usnesení z posledního jednání ZO
Zpráva kontrolního výboru
Zpráva finančního výboru
Schválení statutu fondu „Voda“
Dodatek č. 8 ke Smlouvě o úhradě finančního podílu na pořízení movitých věcí
a služeb - projekt Přeshraniční spolupráce v regionu Frýdlantsko – Horné Kysuce
Určení člena zastupitelstva pro územní plánování
Žádost o navýšení příspěvku na požární ochranu
Žádost o odpuštění placení dluhu
Žádost o bezúročnou půjčku
Smlouva o spolufinancování úhrady za svoz závadných látek – Povodí Odry, s. p.
Žádost o pronájem pozemku – IN-SERVISSYRY s.r.o.
Žádost o pronájem pozemku – NIKOS s.r.o.
Žádost o pronájem pozemku –
Schválení sociálního fondu obce
Schválení smlouvy o dodávce vody
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o vytvoření autorského rukopisu pro společnou monografii
obcí Bílá, Staré Hamry a Ostravice
Různé
Diskuze
Závěr

Před hlasováním dal možnost vyjádřit se zastupitelům i přítomným občanům. K návrhu
programu nebyly vzneseny návrhy na doplnění.
Předsedající dal hlasovat o návrhu programu:
Výsledek hlasování

Pro: 7

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 3/1
Zastupitelstvo obce schvaluje program jednání.
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2. Volba ověřovatelů zápisu, zapisovatele
Návrh předsedajícího: ověřovatelé – Ing. Tomáš Večeřa, Ing. Ivana Krňová
Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se zastupitelům i přítomným občanům.
Předsedající dal hlasovat o určení ověřovatelů
Výsledek hlasování

Pro: 5

Proti: 0

Zdrželi se: 2(Večeřa, Krňová)

Usnesení č. 3/2
Zastupitelstvo obce určuje ověřovateli zápisu Ing. Tomáše Večeřu a Ing. Ivanu Krňovou.
Návrh předsedajícího: zapisovatel – Jitka Kaděrková
Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se zastupitelům i přítomným občanům.
Předsedající dal hlasovat o určení zapisovatele
Výsledek hlasování

Pro: 7

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 3/3
Zastupitelstvo obce určuje zapisovatelkou Jitku Kaděrkovou.
3. Kontrola usnesení z posledního jednání ZO
Předsedající přednesl usnesení z 2. zasedání ZO, konaného dne 19. 12. 2018.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí kontrolu usnesení z 2. zasedání ZO, konaného dne
19.12.2018. Bez hlasování.
4. Zpráva kontrolního výboru
Předseda kontrolního výboru Ing. Vítězslav Kubačák přednesl zprávu kontrolního výboru ZO.
- Schválení jednacího řádu
- Volba místopředsedy (Jan Lapčík)
- Plán jednání (2x ročně, březen a září)
- Kontrola usnesení ustavujícího zasedání ZO
- Kontrola usnesení ZO 19.12.2018 – usnesení 2/9 a 2/14 nemělo být přijato, v usnesení
2/6 chybí schválené finanční částky
- Kontrola usnesení fin. výboru – odloženo
- Dlouhodobé pohledávky – pouze jedna za pitnou vodu, v roce 2015 byl sepsán
splátkový kalendář, byly zaplaceny asi tři splátky a další už ne. Kontrolní výbor
navrhuje tuto pohledávku odepsat.
- Kontrola pohledávky hotelu Bauer – zaplaceno formou finančního daru
- Účtování pitné vody pro podnikající subjekty v rodinných domech – kontrolní výbor
doporučuje konzultovat problematiku s krajským úřadem
- Volné jízdenky na lyžování – kontrolní výbor doporučuje zachovat stejný systém jako
v sezóně 2018/2019. KV se zabýval také tím, jak se volné jízdenky promítají
do celkových tržeb areálu.
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KV doporučuje ZO v souvislosti s nadcházející změnou zákona o místních poplatcích
zabývat se touto problematikou v předstihu a připravit novou obecně závaznou
vyhlášku obce.
KV doporučuje stanovit systém odvozu komunálního odpadu takto: červen až září –
týdenní odvoz, od 15. 12. do 15. 3. týdenní odvoz, jinak odvoz co dva týdny.
KV doporučuje ZO a vedení obce (společně s obcemi Staré Hamry a Ostravice, popř.
v rámci celého mikroregionu) požádat lékařskou komoru o udělení výjimky a navrátit
statut horské lékařky.
KV ZO doporučuje přechod od soukromého auditu ke kontrole hospodaření
u krajského úřadu.

Rozprava:
Starosta – dotázal se, předsedy KV, zda chce zařadit do programu jednání nějaký
ze zmíněných bodů.
Ing. V. Kubačák – nechce zařadit do programu jednání některý ze zmíněných bodů.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu kontrolního výboru.
5. Zpráva finančního výboru
Předseda finančního výboru Martin Blažek, DiS. přednesl zprávu finančního výboru ZO.
- Kontrola evidence hmotného majetku – inventura k 31.12.2018, seznam vyřazeného
majetku
- FV ZO navrhuje zvýšení odměny za úklid autobusových zastávek na 5.000,- Kč/rok.
- FV doporučuje vyřešení účtu 042 0009 na kterém jsou vedeny náklady k projektu
bobové dráhy ve výši 176.120,- Informace o stavu bankovních účtů
Rozprava:
Starosta – dotázal se, zda FV chce zařadit do programu jednání nějaký bod
M. Blažek – ano, vyřazení položky 042 0009
Ing. Večeřa – to, že tato položka figuruje v účetnictví nemá žádný význam, nevidím důvod,
proč by se to mělo teď vyřazovat
Starosta – projekt bobového dráhy se pravděpodobně nebude realizovat, je zbytečné tuto
položku vést
Ing. Večeřa – čím to účetnictví zatěžuje?
Starosta – nezatěžuje, pouze figuruje, pokud se projekt nebude realizovat je to zbytečné
Ing. Večeřa – položka tam může být bez ohledu na to, zda se bude nebo nebude realizovat
Ing. Krňová – Evropské dotace nejsou uzavřeny, mohla by být nějaká vhodná výzva,
i když s pozemkem to bude problematické, není nutné položku vyřazovat.
M. Blažek – je to tam už dlouho, pozemek už dnes patří jinému vlastníkovi a ten určitě nemá
zájem o to, aby tam byla bobová dráha
Ing. Večeřa – máte dokument dokládající, že vlastník nemá zájem o výstavbu bobové dráhy?
Chtěl bych ho vidět.
M. Blažek – ne, takový dokument nemáme
Předsedající dal hlasovat o zařazení dalšího bodu do jednání ZO.
Výsledek hlasování
Pro: 5
Proti: 0
Zdrželi se: 2(Večeřa, Zajac)
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Usnesení č. 3/4
Zastupitelstvo obce schvaluje zařazení bodu – Vyřazení položky 042 0009 z účetnictví
Hlasování: Vyřazení položky 042 0009 z účetnictví:
Výsledek hlasování

Pro: 3

Proti: 3(Večeřa, Zajac, Krňová)

Zdrželi se: 1(Niesner)

Bod nebyl schválen.
6. Schválení statutu fondu „Voda“
Starosta – informoval o statutu „Voda“, na základě kterého, bude fyzickým osobám vyplácena
náhrada za cenu vodného až do výše 36,- Kč za m³ odebrané vody z obecního vodovodu.
U podnikajících fyzických osob, zejména u těch, kteří v nemovitosti žijí a zároveň poskytují
ubytování budou buď instalovány dva vodoměry, jeden pro potřeby občanů a další
pro podnikatelskou činnost, nebo se částka bude počítat z místního poplatku za lázeňský
nebo rekreační pobyt. Republikový průměr spotřeby vody je 100 l/os./den. Z těchto údajů
lze odvodit spotřebu vody pro podnikající fyzické osoby.
Rozprava:
Ing. Večeřa – oceňuje vznik statutu „Voda“, je také v pořádku, aby podnikající osoby platily
jinou částku za odběr vody než běžní občané.
Uvádí příklad výpočtu podle RP: zaplatí RP 1000,- Kč – měl tedy ubytovaných 100 nocí,
vynásobí se průměrnou spotřebou. 100x100=10000 = spotřebováno10m³ x 40,- Kč.
Vztahuje se i na osoby s trvalým pobytem v rekreačním objektu?
Starosta – ano
Ing. Večeřa – změnit formulaci v bodě 5. (o každém takovém daru rozhodne ZO), v bodě
6. vrácení bude probíhat jen jednou ročně?
Starosta – ano, v polovině roku
Ing. Večeřa – přiklání se k variantě vracení 2x ročně, do 2 měsíců od úhrady vodného
(do konce února a do konce srpna)
Ing. V. Kubačák – spojit s vratkou daně z nemovitosti
Ing. Krňová – při vracení jedenkrát ročně by došlo ke zkreslení výkazů
Starosta – bod bude změněn, vrácení bude probíhat 2x ročně nejpozději do dvou měsíců
od prokazatelné úhrady
Ing. Večeřa – bod č. 8 – finanční prostředky je možné poskytovat opakovaně stejným osobám
v případě, že v žádosti bude uveden požadavek na opakování posouzení žádosti
Starosta – nemusí se pokaždé tedy každé pololetí podávat nová žádost
Ing. Večeřa – účetní to bude vyhovovat? Bude mít jen výdaje?
Starosta – účetní to schválila, znění bude tedy: finanční prostředky je možné poskytovat
opakovaně stejným osobám bez nutnosti předložení další žádosti

Výsledek hlasování

Pro: 7

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 3/5
Zastupitelstvo obce schvaluje předložený statut fondu „Voda“.
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7. Dodatek č. 8 ke Smlouvě o úhradě finančního podílu na pořízení movitých věcí a
služeb – projekt Přeshraniční spolupráce v regionu Frýdlantsko – Horné Kysuce
Starosta seznámil přítomné s projektem (pořízení infokiosku, mobilních telefonů, notebooků).
Udržitelnost do roku 2021.
a Ing. Večeřa přiblížili celý vývoj projektu.
Výsledek hlasování

Pro: 7

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 3/6
Zastupitelstvo obce schvaluje dodatek č. 8 ke Smlouvě o úhradě finančního podílu
na pořízení movitých věcí a služeb s tímto souvisejících z projektu Přeshraniční spolupráce
v regionu Frýdlantsko – Horné Kysuce ze dne 20.5.2011.
8. Určení člena zastupitelstva pro územní plánování
Předsedající informoval o nutnosti dle stavebního zákona jmenovat zastupitele pro územní
plánování. Ve většině obcí, tuto funkci vykonává starosta, byl navržen starosta.
Výsledek hlasování

Pro: 6

Proti: 0

Zdrželi se: 1(Kubačák T.)

Usnesení č. 3/7
Zastupitelstvo obce schvaluje pana Ing. Tomáše Kubačáka jako určeného zastupitele
pro pořizování územně plánovací dokumentace obce Bílá pro volební období 2018–2022.
9. Žádost o navýšení příspěvku na požární ochranu
Starosta seznámil přítomné s návrhem dodatku ke smlouvě o požární ochraně (navýšení
příspěvku obce na 100.000,- Kč pro rok 2019). Místostarostka poskytla informaci
o hospodaření hasičů. Vzhledem k počtu zásahů na území naší obce je navýšení částky
adekvátní.
Výsledek hlasování

Pro: 7

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 3/8
Zastupitelstvo obce schvaluje dodatek č. 1 ke Smlouvě o zajištění požární ochrany
dle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku.
10. Žádost o odpuštění placení dluhu
Starosta seznámil přítomné s žádostí p.
o odpuštění placení dluhu
ve výši 19.990,86 Kč, který vznikl za vodné v době úmrtí jejího manžela.
Rozprava:
Ing. Večeřa – dluhy by se měly odpouštět pouze v mimořádných případech, nemoci, úmrtí.
žije, pracuje. Odebírali určitě i elektřinu a tu také platili. Obec je ve stejné
pozici jako např. ČEZ. S právníkem najít cestu a částku vymáhat, ne hned odepsat.
Starosta – tato pohledávka se vleče už dlouho

5

Ing. Večeřa – proti paní
nic nemám, ale dluh vznikl v době podnikání, elektřinu
také museli zaplatit jinak by je odpojili. Obec jim přísun vody nezastavila.
Ing. Krňová – audit poukazoval na dlouhodobou pohledávku
Ing. Večeřa – zda takto budeme postupovat u všech
Ing. Krňová – ne, jen vysvětluji, proč dnes tento bod projednáváme
Starosta – hospoda byla manžela paní
, navíc měli bezpodílové manželství,
ona jen podepsala splátkový kalendář
Ing. Večeřa – proběhla nějaká konzultace s právníkem?
Starosta – podepsala splátkový kalendář
Ing. V. Kubačák – právník už to řešil
– pravdu má Ing. Večeřa
Hlasování: Kdo je pro odpuštění dluhu p.
Výsledek hlasování:
Pro: 2 Proti: 2(Večeřa, Zajac)

za odběr pitné vody na adrese

?

Zdrželi se: 3(Krňová, Niesner, Kubačák T.)

Bod nebyl schválen.
11. Žádost o bezúročnou půjčku
Žádost zaměstnance obce p.

o bezúročnou půjčku ve výši
Kč
Smlouvu mezi obcí a zaměstnancem
zpracoval právník, splátky budou probíhat srážkou ze mzdy ve výši
Kč.
Rozprava:
M. Blažek – vše jsme projednali na pracovní schůzce
Starosta – jedná se o zaměstnance obce, exekuce má nyní úrok 30 %, který teď není schopen
dluh splatit
Ing. Večeřa – proti půjčce nic nemám, jen ve smlouvě je převod finančních prostředků na účet
zadlužitele, zde by bylo lepší provést rovnou úhradu exekuce, nepoukazovat prostředky
na účet zadlužitele. Nebo řešit formou notářské úschovny. Jen aby bylo jisté, že peníze dojdou
na účet exekutora.
Starosta – lze řešit vinkulací vkladu
Ing. Večeřa – se dotázal, zda by p.
mohl splácet
Kč?
M. Václavík – ano, a i když budou nějaké odměny budu provádět mimořádné splátky
Výsledek hlasování

Pro: 7

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 3/9
Zastupitelstvo obce schvaluje bezúročnou půjčku ve výši
o zápůjčce peněz, která byla předložena zastupitelům.

Kč dle Smlouvy

12. Smlouva o spolufinancování úhrady za svoz závadných látek – Povodí Odry, s. p.
Příspěvek Povodí Odry na svoz bezodtokových kontejnerů rozmístěných v obci.
Po provedené kontrole ze strany Povodí Odry se rozhodli pro navýšení příspěvku na 80.000,Kč/rok. Smlouva bude platit do roku 2023.
Výsledek hlasování

Pro: 7

Proti: 0

Zdrželi se: 0
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Usnesení č. 3/10
Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o spolufinancování úhrady za svoz závadných látek
– Povodí Odry, s. p.
13. Žádost o pronájem pozemku – INSERVISSYRY s.r.o.
Žádost o pronájem části pozemku na p. č. 3407/172 o výměře 80 m² pro umístění prodejního
stánku.
Starosta – dle přiloženého nákresu by stánek zabíral parkovací plochu.
Výsledek hlasování:
Pro: 0 Proti: 4(Večeřa, Niesner, Kubačák T., Blažek) Zdrželi se: 3(Kubačák V., Krňová,
Zajac)
Bod nebyl přijat.
14. Žádost o pronájem pozemku –NIKOS s.r.o.
Žádost o pronájem části pozemku na p. č. 4542/17, 4542/15 o výměře 20 m² pro umístění
mobilního prodejního stánku pro prodej sýrových výrobků.
Starosta – parcela u budovy obecního úřad, stánek bez pevného základu
Výsledek hlasování

Pro: 6

Proti: 0

Zdrželi se: 1(Kubačák V.)

Usnesení č. 3/11
Zastupitelstvo obce schvaluje žádost žadatele
, NIKOS s.r.o. o pronájem
pozemku na parcele 4542/17, 4512/15 o výměře 20 m² dle přiložené žádosti.
15. Žádost o pronájem pozemkuŽádost o pronájem části pozemku na p. č. 3407/172 za účelem hry na flašinet, výroby
a prodeje pečených kaštanů, domácí zmrzliny, cukrové vaty, plocha 2,5 – 3 m² v části,
která není určena pro parkování vozidel.
Výsledek hlasování

Pro: 6

Proti: 1 (Krňová)

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 3/12
Zastupitelstvo obce schvaluje žádost o pronájem části pozemku parcely 3407/172
o výměře 2,5 – 3 m² dle přiložené žádosti.
16. Schválení sociálního fondu obce
Starosta - na pracovní schůzce jsme již řešili, požadavek na vznik sociálního fondu vzešel
ze strany zaměstnanců. Sociální fond je již v dnešní době standard. Navrhované stravenky
(poukázky) nemají možnost zaměstnanci v obci využít. Je to také administrativně složité.
Jedná se o odměny a dary při pracovních výročích, příspěvek na rodinnou rekreaci, příspěvek
na penzijní připojištění a příspěvek na pojištění odpovědnosti z výkonu povolání a příspěvek
na kulturní a sportovní akce.
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Ing. Krňová – fond by měl zahrnovat i příspěvek na stravné ve výši 33,- Kč, který již byl
dříve schválen ZO
Ing. Večeřa – sociální fond tvoří zaměstnavatel a ten rozhoduje o tom, jaké benefity
zaměstnancům poskytne, na pracovní schůzce jsme se na něčem dohodli a zde je všechno
jinak. U výročí stanovit fixní částku. O výši částek rozhodne ZO. Měl být příspěvek
na penzijní připojištění ve výši 200,- Kč, příspěvek na pojistku odpovědnosti, stravenky,
které mohou využít kdekoliv. Rodinnou rekreaci ne, a ne formou finanční, pokud nevyčerpá
na dovolenou bude poukázáno v prosinci ve mzdě. Příspěvek na volnočasové aktivity formou
poukázek (lístky do kina, dovolená apod.).
Starosta – jedná se pouze o návrh fondu, pro 6 zaměstnanců nemá cenu řešit formou
poukázek. Návrh fondu je obdobný, jaký mají okolní obce. Na rozdíl od ostatních obcí
jsou částky podstatně nižší.
Ing. Večeřa – to co navrhuji formou stravenek a poukázek je mnohem více, než bylo v návrhu
Hlasování: Kdo je pro přepracování návrhu sociálního fondu?
Výsledek hlasování

Pro: 6

Proti: 1(Blažek)

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 3/13
Zastupitelstvo obce schvaluje přepracování návrhu sociálního fondu a předložení na dalším
zasedání zastupitelstva.
17. Schválení smlouvy o dodávce vody
Smlouvu vypracovala soudní znalkyně v oboru vodovodů a kanalizací a prošla schválením
právníkem.
Ing. Večeřa – chybí splatnost, v bodě 6. chybná formulace, čl. 8 – změna ceny a forma
vodného – co je forma?
– jednosložková, dvousložková
Starosta – vítám připomínky, objasnil formu placení
Ing. Večeřa – cena a forma jsou uveřejňovány prostřednictvím OÚ – jak? Na úřední desce?
Mělo by se doplnit.
Starosta – opraví se a doplní, včetně sankcí a po konzultaci s právníkem
Nehlasuje se.
18. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o vytvoření autorského rukopisu pro společnou
monografii obcí Bílá, Staré Hamry a Ostravice
Jedná se o prodloužení termínu pro vyhotovení do března 2020
Rozprava:
Ing. Večeřa – proč se termín posunul
Starosta – zdrželi se shromažďováním podkladů, podkladů je příliš mnoho
Výsledek hlasování

Pro: 7 Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 3/14
Zastupitelstvo obce schvaluje dodatek č. 1 ke Smlouvě o vytvoření autorského rukopisu
pro společnou monografii obcí Bílá, Staré Hamry a Ostravice.
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19. Různé
Řád veřejného pohřebiště
V souvislosti se změnou zákona o pohřebnictví dochází ke změně Řádu veřejného pohřebiště
a Smlouvy o nájmu hrobového místa. Řád pohřebiště schválil krajský úřad 18.3.2019.
Výsledek hlasování Pro: 7 Proti: 0
Zdrželi se: 0
Usnesení č. 3/15
Zastupitelstvo obce schvaluje Řád veřejného pohřebiště dle předložených podkladů
zastupitelstvu obce.
Smlouva o nájmu hrobového místa
Výsledek hlasování

Pro: 7 Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 3/16
Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o nájmu hrobového místa dle předložených
podkladů zastupitelstvu.
Grantový program
Průzkum posílení a budování zdrojů pitné vody. Jedná se zejména o enklávy. Dotace
na průzkumné vrty. Míra dotace 50%, max. 40.000,Rozprava:
Ing. Večeřa – kolik máme žádostí od občanů?
Starosta – oficiálně žádnou, ale vím minimálně o 4, kteří by měli zájem (B
). Proto navrhuji alokaci 200.000,- Kč
Ing. Večeřa – je třeba zjistit zájem občanů a zda budou občané schopni splnit stanovené
podmínky. Průzkumný vrt stojí přibližně 100.000,- Kč.
Starosta – chtěl jsem mít tuto dotaci podloženu grantovým programem včetně podmínek,
ne jako u dotací na kotle, které se schválily jen usnesením a také jsme neměli ještě žádné
žádosti.
Ing. Večeřa – lidé už měli kotle vyměněné
M. Blažek – může se to vztahovat i na vrty, které už lidé realizovali
Ing. V. Kubačák – nechte hlasovat
Ing. Krňová – jedná se o dobrý nápad
Ing. Večeřa – neznají podmínky
M. Blažek – průzkumné vrty provádějí firmy a potřebnou dokumentaci dodávají také
Kromě fotodokumentace a výpisu z katastru, které si mohou zajistit sami
Ing. Večeřa – vlastní dofinancování min. 60.000,- Kč.
J. Zajac – určitě by měli zájem ti, kteří si už vrty nechali udělat, ale nebudou mít potřebné
doklady
Ing. Večeřa – počkejme na názory lidí
Hlasování:
Kdo je pro odložení grantového programu, zjištění počtu žadatelů?
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Výsledek hlasování
Pro: 2 Proti: 2(Blažek, Kubačák V.)

Zdrželi se: 3 (Kubačák T., Krňová, Zajac)

Bod nebyl schválen.
Hlasování: Kdo je pro předložený grantový program obce Bílá na průzkum a posílení zdrojů
pitné vody?
Výsledek hlasování

Pro: 5 Proti: 0

Zdrželi se: 2(Večeřa, Niesner)

Usnesení č. 3/17
Zastupitelstvo obce schvaluje Grantový program obce Bílá na průzkum a posílení zdrojů
pitné vody.
Starosta – o výši alokace se rozhodne na základě žádostí na dalším ZO.
Rozpočtové opatření č. 2/2019
Starosta seznámil přítomné s rozpočtovými změnami.
Výsledek hlasování

Pro: 7 Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 3/18
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2019.
20. Diskuze
– kdo má na starosti elektřinu na Konečné, Češi nebo Slováci? Leží tam drát na zemi
a nikdo se o to nestará.
Starosta – smlouvu máte uzavřenou s ČEZ Distribuce, ale vedení je ze Slovenska.
– upozorňoval jsem pracovníky ze Slovenska, že jsou tam volné dráty, stačí menší
vítr a dráty se dotýkají a vyhazují jistič, pak musí přijet zase Češi a nahodit jistič na České
straně
p. Zajac – nedá se s tím nic dělat, Češi mají kabely, Slováci dráty
– kabel je k celnici a na Baraní, provešené dráty nechtějí řešit ani Češi ani Slováci
– sloupy jsou ve špatném stavu
Starosta – někde se to řeší tak, že někdo z místních elektrikářů má klíč a nahazuje to sám
– to nechtějí udělat
Starosta – vždy se to snažíme řešit operativně. Můžete ale napsat stížnost na ČEZ, pohotovost
je ve FM
– dluh paní
je po zemřelém manželovi, pan Večeřa zmínil,
že se mohou odpustit dluhy po mrtvých.
podepsala uznání dluhu. Možná
by bylo lepší, kdyby ji zavřeli, aby se jí mohl prominout dluh.
Starosta – ze zákona neměla povinnost podepsat splátkový kalendář, ale když jej už
podepsala, lze dluh vymáhat
J. Zajac – záleží na tom, kdy vznikl dluh, podnikali tam oba i ona užívala vodu
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Ing. Večeřa – nepodnikal jen manžel, pracovali tam spolu, smlouva byla na p. Komoráše
– jednou se to promine, podruhé ne
Ing. Večeřa – záleží na vymahatelnosti
Starosta – jedná se o to, aby se z toho nestal precedens
– každý případ se posuzuje samostatně, každý má jiné podmínky
Starosta – musíme vyčerpat všechny právní možnosti k vymáhání
Ing. V. Kubačák – právních úkonů už bylo provedeno tolik, že pojedete znovu dokola
– právní úkony mohou být dražší než dluh samotný
Ing. V. Kubačák – už bylo odhlasováno
Starosta – budu se tím zabývat
p. Zajac – berou vodu?
J. Kaděrková – odebírají a platí
mřížka na autobusové zastávce na Konečné je příliš hustá, ucpává se
– je třeba to čistit
– kdo odstraní posypový materiál z luk kolem silnice? Když to stát rozházel,
ať si to uklidí. K zimní údržbě – frézování v nočních hodinách na Konečné. Sníh nahrnuli
do vjezdů, tam následně zmrzl. Někteří u vjezdů přibrzdí, při frézování vše nahrnuli
do vjezdů.
Starosta – už jsme řešili, záleží na konkrétním řidiči
– nevyhrnují točku autobusu na Konečné
Starosta – točna bývá plná aut
– točnu autobusu musí udržovat obec podle SÚS, nepomohli řidičce,
když tam zapadla s autobusem
– jezdí sem mnohem později mnohdy leží na silnici 15 cm sněhu.
– vyvážení tříděného odpadu častěji, v centru obce je nepořádek kolem
kontejnerů, roztahá to zvěř.
Starosta – navýšení svozu to neřeší, musí se to stále uklízet. Díky oplocení kontejnerů
na sběrném místě došlo k podstatnému snížení nákladů na svoz odpadu.
– na Konečné je také problém s odpady
Starosta – jedná se o neukázněnost lidí
21. Závěr
Starosta poděkoval přítomným za účast a ukončil jednání ZO v 18:35 hod.
Zápis byl vyhotoven dne:
Zapisovatel:

21. 3. 2019

Jitka Kaděrková

Ověřovatelé:
Ing. Ivana Krňová
Ing. Tomáš Večeřa
Starosta:
Ing. Tomáš Kubačák
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