
Zápis č. 5/2019 
 

ze zasedání Zastupitelstva obce Senohraby konaného dne 10. 12. 2019  
od 19 hodin v Mateřské škole Senohraby, Školní 27 – školní jídelna, Senohraby 

 
Přítomni: Jana Svašková, Vladimír Dvořák, Milan Kraut, Jan Beneš, Radek Skořepa, Lucie Pancířová, 

Alexandra Kloužková, Michal Bílý, Anna Voňavková 
Omluveni: - 
Neomluveni: - 
 

 
 

1. Přivítání, kontrola účasti. 
Zasedání zastupitelstva obce zahájila starostka obce v 19.00 hodin. Dále sdělila, že je pořizován zvukový 
záznam, který bude následně vyvěšen na webových stránkách obce.  
 
Starostka konstatovala, že dle prezenční listiny - příloha zápisu č. 1 - je přítomno 9 členů zastupitelstva 
obce. Zastupitelstvo obce je tedy usnášeníschopné.  
 

2. Volba ověřovatelů zápisu a jmenování zapisovatele zápisu.   
Jmenování zapisovatele. 
Starostka obce jmenovala zapisovatelkou zápisu paní H.O.  
 
Starostka obce navrhla na ověřovatele zápisu paní Voňavkovou a pana Bílého.  
Usnesení č. 54/2019:  Ověřovateli zápisu byli zvoleni paní Voňavková a pan Bílý. 
Výsledek hlasování: 9 hlasů pro  0 hlasů proti  0 hlasů se zdržel 
Toto usnesení bylo přijato. 

           
 

3. Schválení programu jednání zastupitelstva obce.  
1. Přivítání, kontrola účasti. 
2. Volba ověřovatelů zápisu a jmenování zapisovatele zápisu. 
3. Schválení programu jednání zastupitelstva obce. 
4. Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IP-12-6014855/002 – Krátká, ppč. 33/4, kNN. 
5. Věcné břemeno chůze a jízdy k obecnímu pozemku ppč. 545 a ppč. 412/13 v k.ú. Senohraby. 
6. Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace č. 1/2019 a č. 2/2019 se spolky (TJ Sokol Senohraby a 

Senohrabská beseda). 
7. Souhlas obce se zařazením do území působnosti MAS Posázaví pro roky 2021-2027. 
8. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace na poskytování obecně prospěšných služeb 

s Posázaví o.p.s. pro rok 2020. 
9. Kupní smlouva na pozemky ppč. 510/18, 510/20 a 510/21 v k.ú. Senohraby se společností České 

dráhy, a.s. 
10. Příloha č. 9 k obecně závazné vyhlášce č. 12/2011 o poplatku za komunální odpad pro rok 2020. 
11. Úprava cen vodného a stočného pro rok 2020. 
12. Ladův kraj – informace o Závěrečném účtu Ladova kraje za rok 2018. 
13. Zpráva finančního výboru. 
14. Rozpočtové opatření č. 5/2019  č. 6/2019. 
15. Povolení čerpání rezervního fondu ZŠ a MŠ Senohraby. 
16. Střednědobý výhled rozpočtu pro roky 2020-2024. 
17. Výběrové řízení na přístavbu MŠ Senohraby. 
18. Rozpočet obce na rok 2020. 
19. Zpráva kontrolního výboru. 
20. Různé. 
21. Diskuse. 
 



Po přečtení vyvěšeného programu zasedání zastupitelstva obce navrhla zastupitelka Pancířová přesun 
bodu 19 Zpráva kontrolního výboru za bod 13 Zpráva finančního výboru. 
Návrh usnesení: Bod č. 19 Zpráva kontrolního výboru bude zařazen jako bod 14 a budou 

posunuty ostatní body. 
Výsledek hlasování:   3 hlasy pro (Kloužková, Pancířová, Skořepa) 
      6 hlasů proti (Svašková, Voňavková, Dvořák, Kraut, Bílý, Beneš)  

  0 hlasů se zdržel 
Toto usnesení nebylo přijato. 
 
 
Program zasedání zastupitelstva zůstává v podobě, jak byl vyvěšen a přečten. 
Usnesení č. 55/2019: Zastupitelstvo obce schvaluje program zasedání tak, jak byl vyvěšen na úřední 

desce. 
Výsledek hlasování:    6 hlasů pro (Svašková, Voňavková, Dvořák, Kraut, Bílý, Beneš) 
       3 hlasy proti (Kloužková, Pancířová, Skořepa)  

   0 hlasů se zdržel 
Toto usnesení bylo přijato.  
 
 

Přerušení zasedání zastupitelstva: Na návrh pana K. uctili přítomní zastupitelé i občané minutou ticha památku 
obětí střelby v ostravské nemocnici. 

 
 

4.       Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IP-12-6014855/002 – Krátká, ppč. 33/4, kNN. 
Smlouva s ČEZ Distribuce, a.s., se týká již položených kabelů kNN, které se týkají pozemku ppč. 33/4 a 
zasahují do místní komunikace ulice Krátká.  
Usnesení č. 56/2019: Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene – 

služebnosti č. IP-12-6014855/002 mezi obcí Senohraby a společností ČEZ 
Distribuce, a.s., se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 405 02, IČ 
24729035. 

Výsledek hlasování: 9 hlasů pro  0 hlasů proti  0 hlasů se zdržel  
Toto usnesení bylo přijato. 

 
5.       Věcné břemeno chůze a jízdy k obecnímu pozemku ppč. 545 a ppč. 412/13 v k.ú. Senohraby.        

Jde zřízení věcného břemene chůze a cesty pro nemovitost sousedící s budovou Obecního úřadu, která 
nemá přímé napojení na komunikaci. 
Usnesení č. 57/2019: Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene – 

služebnosti cesty mezi obcí Senohraby a paní R.G., Praha 4. 
Výsledek hlasování: 9 hlasů pro  0 hlasů proti  0 hlasů se zdržel 
Toto usnesení bylo přijato. 
 
 

6.     Veřejnoprávní  smlouvy  o  poskytnutí  dotace  č. 1/2019  a  č. 2/2019  se  spolky (TJ  Sokol  Senohraby  a 
         Senohrabská beseda). 

Žádost o poskytnutí dotace pro rok 2019 pro spolky podaly dva spolky: TJ Sokol Senohraby (160 000 Kč) a 
Senohrabská beseda (10 000 Kč), které působí na území obce Senohraby. 
Usnesení č. 58/2019: Zastupitelstvo obce schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí 

investiční/neinvestiční dotace z rozpočtu obce Senohraby č. 1/2019 mezi obcí 
Senohraby a TJ Sokol Senohraby, se sídlem U Hřiště 272, 251 66 Senohraby, IČ 
16554523. 

Výsledek hlasování: 9 hlasů pro  0 hlasů proti  0 hlasů se zdržel 
Toto usnesení bylo přijato. 
 
 
Usnesení č. 59/2019: Zastupitelstvo obce schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí 

investiční/neinvestiční dotace z rozpočtu obce Senohraby č. 2/2019 mezi obcí 



Senohraby a spolkem Senohrabská beseda, z.s., se sídlem Školní 378, 251 66 
Senohraby, IČ 43751547. 

Výsledek hlasování: 9 hlasů pro  0 hlasů proti  0 hlasů se zdržel 
Toto usnesení bylo přijato. 
 
 

7.        Souhlas obce se zařazením do území působnosti MAS Posázaví pro roky 2021-2027.             
MAS Posázaví připravuje pro nové programové období 2021-2027 plán a strategii rozvoje regionu, včetně 
strategických plánů Leader, ze kterých mohou všechny obce v regionu, které jsou součástí MAS Posázaví, 
čerpat finance formou dotací na různé projekty. Obec Senohraby nyní spadá do územní působnosti MAS 
Posázaví a ta se na obec obrátila, zda pod ní chce obec spadat i nadále v novém období 2021-2027. 
Usnesení č. 60/2019: Zastupitelstvo obce Senohraby schvaluje zapojení správního území obce 

Senohraby do přípravy Strategie regionu Posázaví na období 2021-2027 včetně 
strategických plánů Leader. Zastupitelstvo obce Senohraby schvaluje zařazení 
správního území obce Senohraby do území působnosti MAS Posázaví na 
období 2021-2027. Zastupitelstvo obce Senohraby schvaluje zařazení 
správního území obce Senohraby do území turistické oblasti Posázaví. 
Zastupitelstvo obce Senohraby pověřuje starostku podpisem schvalovacího 
protokolu. 

Výsledek hlasování: 9 hlasů pro  0 hlasů proti  0 hlasů se zdržel  
Toto usnesení bylo přijato. 
 
 

8.        Veřejnoprávní  smlouva  o poskytnutí  neinvestiční  dotace  na poskytování  obecně prospěšných služeb  
 s Posázaví o.p.s. pro rok 2020. 

Posázaví o.p.s. zaslalo zprávu o činnosti a detailní vyúčtování činnosti za předchozí období a požádalo o 
podporu na další rok ve výši 100 Kč na osobu a rok, tj. 122 200 Kč, návrh ze strany obce je 116 400 Kč. 
MAS Posázaví (www.leader.posazavi.com) poskytuje svoje služby nejen obci, ale i dalším subjektům, které 
sídlí v obci: spolkům, neziskovkám či podnikatelským subjektům.  
Usnesení č. 61/2019:  Zastupitelstvo obce schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí neinvestiční 

dotace na poskytování obecně prospěšných služeb na území obce Senohraby 
mezi obcí Senohraby a společností Posázaví o.p.s. se sídlem Jemniště 1, 257 01 
Postupice, IČ 27129772. 

Výsledek hlasování:    9 hlasů pro  0 hlasů proti  0 hlasů se zdržel 
Toto usnesení bylo přijato. 

 
 
9.      Kupní smlouva na pozemky ppč. 510/18, 510/20 a 510/21 v k.ú. Senohraby se společností České dráhy, 

a.s. 
Jde o schválení kupní smlouvy na pozemky parkoviště u nádraží, s jejichž koupí a Smlouvou o smlouvě 
budoucí kupní vyslovilo zastupitelstvo v letošním roce souhlas. První část kupní ceny ve výši 500 000 Kč již 
byla zaplacena. Zbytek bude zaplacen v příštím roce. Zastupitel Dvořák byl vyzván k objasnění historie 
zakoupení pozemku ppč. 510/19 podél nemovitosti čp. 33, což učinil. 
Usnesení č. 62/2019:  Zastupitelstvo obce schvaluje Kupní smlouvu o prodeji nemovitých věcí č.j. 

56340/16-O32 mezi obcí Senohraby a společností České dráhy, a.s., se sídlem 
Praha 1, Nábřeží L. Svobody 1222, 110 15.  

Výsledek hlasování:    8 hlasů pro   
   0 hlasů proti   
   1 hlas se zdržel (Dvořák) 

Toto usnesení bylo přijato. 
 
 

SŽDC má v kupovaných pozemcích uloženy kabely, aby je mohla opravovat, je třeba uzavřít Smlouvou o 
smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene - služebnosti. 
Usnesení č. 63/2019:  Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného 

břemene, služebnosti čj. 58800/2019-SŽDC-OŘ PHA-OP mezi obcí Senohraby a 



Správou železniční dopravní cesty, státní organizací, Dlážděná 1003/7, 110 00 
Praha 1, Nové Město, IČ 70994234. 

Výsledek hlasování:    9 hlasů pro  0 hlasů proti  0 hlasů se zdržel 
Toto usnesení bylo přijato. 

 
 
10.      Příloha č. 9 k obecně závazné vyhlášce č. 12/2011 o poplatku za komunální odpad pro rok 2020. 

Pro rok 2020 zůstávají poplatky za svoz komunálního odpadu ve stejné výši jako v roce 2019. Příloha 
zápisu č. 2. Co se týká dalších let, jak již proběhlo v médiích, dojde pro obce k výraznému zdražení 
skládkovného za netříděný komunální odpad, což se v následujících letech promítne do ceny za černé 
popelnice. Postupně by se v obcích mělo vytřídit 75 % vyprodukovaného odpadu. Důležité pro občany je, 
aby se snažili co nejvíce třídit. 
Usnesení č. 64/2019:  Zastupitelstvo obce schvaluje Přílohu č. 9 k obecně závazné vyhlášce č. 

12/2011 o poplatku za komunální odpad pro rok 2020. 
Výsledek hlasování:    9 hlasů pro  0 hlasů proti  0 hlasů se zdržel 
Toto usnesení bylo přijato. 

 
 
11.      Úprava cen vodného a stočného pro rok 2020. 

Po analýze roku 2018 a letošního roku VHS Benešov, která má v pronájmu naši vodovodní a kanalizační síť, 
konstatovala, že je v loňském roce na k.ú. Senohraby ve ztrátě. Je to dané jak nižším odběrem (hotel Sen), 
tak i tím, že obec má velké ztráty vody, ve výši 25 %, pro srovnání Mirošovice mají 15 %. Je to dané 
zastaralou vodovodní sítí v některých lokalitách (V Břízkách, U Hřiště). Po nevýrazném zvyšování cen 
v předchozích letech se pro rok 2020 vodné se zvyšuje o 3 Kč bez DPH na 34,93 bez DPH, tj. 40,17 vč. DPH 
15 %; stočné se zvyšuje o 3 Kč bez DPH na 30,63 bez DPH, tj. 35,23 Kč včetně DPH 15 %. S celkovou cenou 
75,40 vč. DPH 15 % jsme stále pod cenou republikového průměru. Co se týká výše DPH, je v současnosti 
15 %, od května 2020 by měla být ve výši 10 %. 
Usnesení č. 65/2019:  Zastupitelstvo obce schvaluje úpravu ceny vodného na 34,93 bez DPH a ceny 

stočného na 30,63 bez DPH pro obec Senohraby na rok 2020. 
Výsledek hlasování:    9 hlasů pro  0 hlasů proti  0 hlasů se zdržel 
Toto usnesení bylo přijato. 

 
 
12.  Ladův kraj – informace o Závěrečném účtu Ladova kraje za rok 2018. 

Starostka předložila informaci o schváleném Závěrečném účtu svazku obcí Ladův kraj za rok 2018.  
Příjmy celkem vč. zůstatku na bankovních účtech:  4 110 789,00 Kč 
Rozpočtové výdaje celkem:     1 911 156,00 Kč  
 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí informace o Závěrečném účtu Ladova kraje za rok 2018. 

 
 
13. Zpráva finančního výboru. 

Finanční výbor (FV) na svém jednání dne 13. 11. 2019 měl na programu kontrolu plnění rozpočtu obce 
s výhledem do konce roku 2019, projednání návrhu rozpočtu obce na rok 2020 v položkovém znění a 
návrh Střednědobého rozpočtu na léta 2020-2024. FV konstatoval, že letošní rozpočet skončí jako 
vyrovnaný či s mírným přebytkem. FV projednal jednotlivé položky příjmů a výdajů v návrhu rozpočtu na 
rok 2020 a doporučil zvážit, aby případné dodatečné zdroje příjmů do rozpočtu byly použity do oprav 
místních komunikací. Příloha zápisu č. 3. 

          
            Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu finančního výboru. 
 
 
14.  Rozpočtové opatření č. 5/2019 a č. 6/2019. 

Starostka předložila členům zastupitelstva k informaci rozpočtové opatření č. 5/2019. Příloha zápisu č. 4. 
Celkové příjmy před rozpočtovým opatřením č. 5/2019 činí: 28 813 829,00 Kč 
Celkové příjmy po rozpočtovém opatření č. 5/2019 činí:  28 829 529,00 Kč 



Celkové výdaje před rozpočtovým opatřením č. 5/2019 činí: 30 243 201,00 Kč 
Celkové výdaje po rozpočtovém opatření č. 5/2019 činí:  30 258 901,00 Kč 
 
Starostka předložila členům zastupitelstva ke schválení návrh rozpočtového opatření č. 6/2019. Příloha 
zápisu č. 5. 
Celkové příjmy před rozpočtovým opatřením č. 6/2019 činí: 28 829 529,00 Kč 
Celkové příjmy po rozpočtovém opatření č. 6/2019 činí:  30 903 329,00 Kč 
Celkové výdaje před rozpočtovým opatřením č. 6/2019 činí: 30 258 901,00 Kč 
Celkové výdaje po rozpočtovém opatření č. 6/2019 činí:  31 858 301,00 Kč 
 
Usnesení č. 66/2019:  Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové opatření č. 5/2019 a schvaluje 

rozpočtové opatření č. 6/2019. 
Výsledek hlasování:    6 hlasů pro (Svašková, Voňavková, Dvořák, Kraut, Bílý, Beneš) 
       3 hlasy proti (Kloužková, Pancířová, Skořepa)  

   0 hlasů se zdržel 
Toto usnesení bylo přijato. 
 
Do zápisu:  Pancířová hlasovala proti, protože neměla podklady k rozpočtovému opatření 6/2019. 
   Kloužková, Pancířová, Skořepa hlasovali proti, protože byla porušena rozpočtová kázeň. 

 
 
15.  Povolení čerpání rezervního fondu ZŠ a MŠ Senohraby. 

Ředitelka MŠ a ZŠ Senohraby požádala o převod částky 143 000 Kč z rezervního fondu do investičního 
fondu a jejich následné čerpání na nákup profesionální myčky, nástěnné sprchy, stolu, instalaci elektřiny 
pro připojení myčky a šatní sestavy pro MŠ a ZŠ. 
Usnesení č. 67/2019:  Zastupitelstvo obce schvaluje převod částky 143 000 Kč z rezervního fondu do 

investičního fondu ZŠ a MŠ Senohraby a následné čerpání na pořízení položek 
uvedených v žádosti školy ze dne 1. 11. 2019. 

Výsledek hlasování:    6 hlasů pro (Svašková, Voňavková, Dvořák, Kraut, Bílý, Beneš)  
   1 hlas proti (Skořepa) 
   2 hlasy se zdržely (Kloužková, Pancířová) 

Toto usnesení bylo přijato. 
 
 
16.     Střednědobý výhled rozpočtu pro roky 2020-2024. 

Starostka předložila členům zastupitelstva ke schválení návrh Střednědobého výhledu rozpočtu pro roky 
2020-2024. Příloha zápisu č. 6. 
Příjmy celkem za rok 2020:     26 705 000,00 Kč 
Výdaje celkem za rok 2020:     26 705 000,00 Kč 
Příjmy celkem za rok 2021:     18 851 000,00 Kč 
Výdaje celkem za rok 2021:     18 550 000,00 Kč 
Příjmy celkem za rok 2022:     39 809 000,00 Kč 
Výdaje celkem za rok 2022:     47 550 000,00 Kč 
Příjmy celkem za rok 2023:     18 809 000,00 Kč 
Výdaje celkem za rok 2023:     18 550 000,00 Kč 
Příjmy celkem za rok 2024:     18 809 000,00 Kč 
Výdaje celkem za rok 2024:     18 550 000,00 Kč 

 
Návrh usnesení:  Žádáme paní starostku, aby rozšířila a doplnila návrh Střednědobého rozpočtu 

obce Senohraby 2020-2024. 
Výsledek hlasování:    4 hlasy pro (Kloužková, Pancířová, Skořepa, Bílý)  

   3 hlasy proti (Dvořák, Kraut, Beneš) 
   2 hlasy se zdržely (Svašková, Voňavková) 

Toto usnesení nebylo přijato. 



Usnesení č. 68/2019:  Zastupitelstvo obce schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu pro roky 2020-
2024 s tím, že na příštím zastupitelstvu bude tento Střednědobý výhled 
aktualizován. 

Výsledek hlasování:    9 hlasů pro  0 hlasů proti  0 hlasů se zdržel 
Toto usnesení bylo přijato. 

 
 
17.     Výběrové řízení na přístavbu MŠ Senohraby. 

Obec Senohraby dostala z evropských dotací (IROP) dotaci 21 milionů korun na dostavbu mateřské školy: 
rozšíření o jednu třídu (27 dětí), nová kuchyně, nová školní jídelna. Je zpracovaný projekt a máme 
stavební povolení. Stavba by měla začít 7/2020 a skončit 8/2021. Do té doby se musí vyřešit, kde budou 
děti z mateřské školy přechodně umístěny, jak bude probíhat stravování jak dětí z mateřské školy, tak ze 
základní školy a všechny další věci se stavbou spojené. Nyní je nutné schválit vypsání výběrového řízení na 
realizaci akce – zakázky velkého rozsahu, aby se vědělo, za jakou částku se bude stavba realizovat. Dotace 
nepokryje celou částku. Zbytek by měla financovat obec ze svého rozpočtu, pokud se rozhodne stavbu na 
základě výběrového řízení uskutečnit. 
Usnesení č. 69/2019:  Zastupitelstvo obce schvaluje vypsání výběrového řízení na realizaci akce 

Rozšíření kapacity mateřské školy Senohraby.  
Výsledek hlasování:    8 hlasů pro   

   0 hlasů proti   
   1 hlas se zdržel (Kloužková) 

Toto usnesení bylo přijato. 
 
 
18.      Rozpočet obce na rok 2020. 

Starostka předložila členům zastupitelstva ke schválení návrh rozpočtu obce na rok 2020. Příloha zápisu č. 
7. Rozpočet je navržen jako vyrovnaný. Starostka přečetla a okomentovala částky na straně příjmů i 
jednotlivé kapitoly na straně výdajů.  
Celkové příjmy činí:      25 505 097,00 Kč 
Celkové výdaje činí:      25 505 097,00 Kč  
 
Usnesení č. 70/2019:  Zastupitelstvo obce schvaluje Rozpočet obce na rok 2020 ve znění, v jakém byl 

vyvěšen na úřední desce. 
Výsledek hlasování:    6 hlasů pro (Svašková, Voňavková, Dvořák, Kraut, Bílý, Beneš) 
       3 hlasy proti (Kloužková, Pancířová, Skořepa)  

   0 hlasů se zdržel 
Toto usnesení bylo přijato. 
 
 
Usnesení č. 71/2019:  Zastupitelstvo obce navrhuje, aby příjmy, které do obce přitečou nad rámec 

příjmové částky, byly prioritně převedeny do paragrafu silnice v roce 2020. 
Výsledek hlasování:    9 hlasů pro  0 hlasů proti  0 hlasů se zdržel 
Toto usnesení bylo přijato. 
 

 
19.     Zpráva kontrolního výboru. 

Kontrolní výbor (KV) na svém jednání dne 27. 11. 2019 kontroloval usnesení z předešlého zápisu 29. 4. 
2019, dále nezkontrolovaná usnesení do této doby a několik podnětů z řad občanů. Většina usnesení je 
splněna, některá trvají. Problematické je usnesení č. 14/02/2016 – projekt dopravního řešení v obci, které 
je stále nesplněno. KV proto navrhuje zastupitelstvu obce pro nesplnitelnost toto usnesení revokovat. 
Dále KV navrhuje investici do IT zabezpečení na obecním úřadu.  
Paní starostka uvedla, jaké jsou kompetence KV a nadále se vyjádřila ke každému podnětu a vysvětlila jej. 
Finální verze Zprávy kontrolního výboru bude dopracována.  

 
 
 



20.      Různé. 
Pro pozemek ppč. 477/1 bude zřízena přípojka kNN. Jde o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení 
věcného břemene a dohodu o umístění stavby se společností ČEZ Distribuce, a.s. 
Usnesení č. 72/2019:  Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného 

břemene a dohodu o umístění stavby č. IP-12-6016541/VB/1 Senohraby, Hlavní 
č. parc. 477/1 mezi obcí Senohraby a ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 
874/8, 405 02 Děčín, Děčín IV-Podmokly, IČ 24729035. 

Výsledek hlasování:    5 hlasů pro (Svašková, Dvořák, Kraut, Bílý, Beneš)  
   2 hlasy proti (Skořepa, Kloužková) 
   2 hlasy se zdržely (Voňavková, Pancířová) 

Toto usnesení bylo přijato. 
 
 
21.     Diskuse. 

V rámci diskuse bylo nadneseno několik témat: zastupitelka Pancířová se dotazovala na bezpečnostní 
standardy nově otevřené pobočky Pošta Partner; pan K. se dotazoval na případnou opravu schodů u 
mostu podél dráhy, na neexistenci svodidla u nově zbudovaného chodníku v zatáčce pod mostem, 
parkování vraků po obci, zpracování dřeva z padlé borovice; paní S. se ptala na opravu schodů u mostu 
podél dráhy; pan K. se vyjádřil k výborům; zastupitelka Kloužková navrhla pověřit finanční výbor úkoly; 
paní T. se věnovala námitkám a připomínkám k návrhu územního plánu; pan R. navrhnul získávat od 
majitelů psů telefonní čísla.  
Starostka se vyjádřila k nadneseným otázkám a zodpověděla je. Zároveň poděkovala majitelům kmene 
padlé borovice za jeho darování obci k dalšímu využití. 

 
Usnesení č. 73/2019:  Zastupitelstvo obce navrhuje, aby finanční výbor prošetřil nákup nástěnek, 

náklady na pobočku Pošta Partner, projekty veřejného osvětlení, podlahy 
v hasičárně, územní plán. 

Výsledek hlasování:    9 hlasů pro  0 hlasů proti  0 hlasů se zdržel 
Toto usnesení bylo přijato. 

 
Starostka ukončila zasedání zastupitelstva obce ve 23.01 hodin. 
 
Zapsal: H.O. 
 
Čistopis zápisu byl vyhotoven: 18. 12. 2019 
 
Ověřovatelé zápisu: 

 
 
 
----------------------------------------                                      -----------------------------------   
          Anna Voňavková v.r.                                                    Michal Bílý v.r. 

 
 
 

---------------------------------------- 
Jana Svašková v.r. 

starostka obce 
 
 
 
Zápis byl ověřovateli zápisu podepsán dne: 19. 12. 2019    
 
Zápis byl starostkou obce podepsán dne: 19. 12. 2019 
 
Zápis byl vyvěšen: 9. 1. 2020 


