Zápis ze 46. zasedání Zastupitelstva obce Včelná
konaného dne 5.4.2018 od 18,30 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu
Navržený program jednání:
1. Schválení programu jednání
2. Jmenování ověřovatelů zápisu
3. Kontrola usnesení ze 44. a 45. zasedání ZO
4. Zpráva o daňových příjmech k 31.3.2018
5. Zpráva o plnění rozpočtu k 31.3.2018
6. Projednání rozpočtových změn
7. Schválení účetní závěrky Mateřské školy Včelná za rok 2017
8. Návrh na odpis majetku Mateřské školy Včelná
9. Žádost o navýšení příspěvku PO Mateřská škola Včelná
10. Nahrazení obecně závazné vyhlášky č. 3/2009 "Požární řád" vnitřní směrnicí
11. Dodatek č. 27 smlouvy o poskytování služeb s firmou FCC České Budějovice, s.r.o.
12. Schválení výsledku výběrového řízení na "Kanalizaci v ulici Nová, Včelná"
13. Schválení výsledku výběrového řízení na "Stavební úpravy vodovodu Na Hraničkách, Včelná"
14. Návrh změny směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
15. Kronika obce za rok 2017
16. Zprávy místostarostů obce
17. Zprávy předsedů výborů a komisí obce
18. Různé
19. Diskuze
Přítomní zastupitelé:
1) Mgr. Kamil Feitl – místostarosta
2) Antonín Krajčír
3) Ing. Jan Lexa
4) Ing. Karel Pokorný
5) Miroslava Stránská
6) Michal Šlinc
7) Roman Zajíček – místostarosta

Omluvení zastupitelé:
 Ing. Jarmila Mandžuková
 Ing. Stanislav Pražák
Další zúčastněné osoby:
– zapisovatel Mgr. František Mareš
– 7 hostů

Zasedání zahájeno v 18:30 hodin.
Jednotlivé body jednání doprovázeny informací promítanou dataprojektorem.
Z jednání pořizován neveřejný zvukový záznam k případné kontrole zápisu.
1. Zasedání zahájil místostarosta Mgr. Kamil Feitl. Přivítal přítomné, konstatoval, že zastupitelstvo
je při 7 přítomných zastupitelích usnášeníschopné.
Navrhuje rozšířit program jednání o body 4 a 5: zprávu o daňových příjmech a zprávu o plnění
rozpočtu. S tímto rozšířením program jednání schválen 7 hlasy pro – 0 proti – 0 se zdrželi.
2. Ověřovateli zápisu předsedající jmenuje Antonína Krajčíra a Miroslavu Stránskou.
3. Místostarosta Mgr. Kamil Feitl seznamuje s plněním usnesení z posledních dvou zasedání:
usnesení č. 1/44/2018 – dotace SK Včelná vyplacena, 3/44/2018 – smlouva o výpůjčce podepsána,
4/44/2018 – navýšení kapacity MŠ Včelná promítnuto do školského rejstříku, 5/44/2018 – dotace
spolku Včelňáci proplacena, 5/45/2018 – kupní smlouva s vítězem výběrového řízení uzavřena,
plnění zatím částečné.
4. Místostarosta Mgr. Kamil Feitl informuje, že schválil rozpočtové opatření č. 7/2018, jímž
se navyšují příjmy o 50.073 Kč (především daň z příjmu za obec) a výdaje o 5.358 Kč.
Dále schválil rozpočtové opatření č. 8/2018, jímž se navyšují příjmy o 1.748.660 Kč (především 1,5
mil. Kč za vynětí půdy z lesního fondu na stavbu dálnice) a výdaje o 200.000 Kč (převod mezi
vlastními účty).
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Dále schválil rozpočtové opatření č. 9/2018, jímž se navyšují příjmy o 135.000 Kč (převod mezi
vlastními účty) a výdaje o 197.550 Kč (především převod mezi vlastními účty).
Dále schválil rozpočtové opatření č. 10/2018, jímž se navyšují příjmy o 77.878 Kč (především 75,5
tis. Kč vyúčtování dopravní obslužnosti) a výdaje o 68.000 Kč (především šití plachet na stánky
a služby pověřence GDPR).
Zastupitelé berou rozpočtová opatření č. 7/2018, 8/2018, 9/2018 a 10/2018 na vědomí.
Dále představuje návrh rozpočtového opatření č. 11/2018, kterým se navyšují výdaje celkem
o 450.294 Kč. Jedná se o zvýšené platy zastupitelů a místní správy, včetně povinných pojištění,
po novelách odměňovacích nařízení.
Návrh usnesení č. 1/46/2018: "Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje rozpočtové opatření
č. 11/2018, kterým se navyšují výdaje celkem o 450.294 Kč." schválen hlasováním 7 pro –
0 proti – 0 se zdrželi.
5. Místostarosta Mgr. Kamil Feitl představuje účetní závěrku Mateřské školy Včelná. Hospodaření
skončilo se ztrátou 8 tisíc korun. Ztráta bude uhrazena z rezervního fondu MŠ.
Návrh usnesení č. 2/46/2018: "Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje účetní závěrku Mateřské
školy Včelná za rok 2017 se zhoršeným výsledkem hospodaření (ztráta) ve výši 8.676,52 Kč.
Tato ztráta bude uhrazena z rezervního fondu Mateřské školy Včelná." schválen hlasováním
7 pro – 0 proti – 0 se zdrželi.
6. Místostarosta Mgr. Kamil Feitl představuje návrh na odpis opotřebovaného a nepotřebného
majetku z Mateřské školy Včelná. Seznam má hodně položek, ale jedná se většinou o desítky let
starý majetek. Pokud se majetek odepíše, zlikviduje se, případně se může prodat.
Návrh usnesení č. 3/46/2018: "Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje odpis nepotřebného
majetku příspěvkové organizace Mateřská škola Včelná dle návrhu z 15.3.2018." schválen
hlasováním 7 pro – 0 proti – 0 se zdrželi.
7. Místostarosta Mgr. Kamil Feitl představuje žádost o navýšení příspěvku PO Mateřská škola
Včelná. Komentuje jak původní žádost, kde nebyla uvedena finanční částka, tak dodatečně
zaslanou tabulku s oceněnými položkami. Není uvedeno, o kolik se žádá v celkovém součtu.
Místostarosta Roman Zajíček uvádí, že by předpokládal, že si paní ředitelka přijde vysvětlit
osobně do zastupitelstva, proč potřebuje tyto věci a příspěvek na ně. Obec soutěží jako veřejnou
zakázku každých 50 tisíc výdajů, a i nad těmito výdaji by měla mít kontrolu. Paní ředitelka by měla
také vyúčtovat, jak užila dosavadní příspěvek.
Místostarosta Mgr. Kamil upozorňuje, že školka již letos zvýšený příspěvek 350 tis. Kč obdržela.
Antonín Krajčír uvádí, že z tabulky požadavků nepozná, zda je vše pro novou třídu, nebo i pro jiné
účely.
Michal Šlinc uvádí, že když mu přišel e-mail s požadavky od paní ředitelky, tak jí odpověděl,
že zastupitelstvo je veřejné, ale na to již nereagovala. Dle něho je současná paní ředitelka
nekompetentní, aby vedla mateřskou školu. Do školky chodí asi jenom pro výplatu. Není schopná
zavolat a komunikovat se zastupiteli, a žádat o navýšení rozpočtu posláním takovéto tabulky,
to nemůže akceptovat.
Místostarosta Roman Zajíček uvádí, že příspěvek do mateřské školy podpoří rád, ale musí vidět
vyúčtování dosavadního příspěvku a osobní obhájení požadavků paní ředitelkou.
Miroslava Stránská připomíná, že u pořízení nábytku za 200 tis. Kč musí být výběrové řízení,
které si MŠ sama dělat nemůže.
Místostarosta Mgr. Kamil Feitl dává hlasovat o schválení navýšení příspěvku dle žádosti.
Návrh usnesení: "Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje navýšení příspěvku příspěvkové
organizaci Mateřská škola Včelná na rok 2018 dle žádosti z 15.3.2018." neschválen hlasováním
0 pro – 7 proti – 0 se zdrželi.
Přítomný host pan Voves se táže, zda byly osloveny včelenské firmy vyrábějící některé školkou
poptávané věci, zda by je nedodaly sponzorsky či za snížené ceny.
Místostarosta Mgr. Kamil Feitl odpovídá, že obec je nepoptávala, a zda mateřská škola, to neví.
8. Místostarosta Mgr. Kamil Feitl informuje o proběhlé konzultaci s odborem dozoru a kontroly
ministerstva vnitra, z níž vyplynulo doporučení zrušit obecně závaznou vyhlášku č. 3/2009 "Požární
řád" a nahradit ji vnitřní směrnicí.
Návrh usnesení č. 4/46/2018: "Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje obecně závaznou
vyhlášku č. 1/2018, kterou se ruší obecně závazná vyhláška č. 3/2009 Požární řád." schválen
hlasováním 7 pro – 0 proti – 0 se zdrželi.
Směrnici následně vydá za obec místostarosta.
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9. Místostarosta Mgr. Kamil Feitl informuje o návrhu Dodatku č. 27 smlouvy o poskytování služeb
s firmou FCC České Budějovice, s.r.o. Je požadována vyšší úhrada za likvidaci plastů poté,
co přestaly být odebírány k využití Čínou. Navýšení či ní 1000 Kč na tunu plastů.
Návrh usnesení č. 5/46/2018: "Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje Dodatek č. 27/2018
smlouvy o poskytování služeb s firmou FCC České Budějovice, s.r.o." schválen hlasováním
7 pro – 0 proti – 0 se zdrželi.
Přítomný host p. Voves se táže, zda příjmy ze sběru plastů od Eko-komu stále převyšují výdaje
na sběr placené firmě FCC.
Místostarosta Mgr. Kamil Feitl odpovídá, že ano. Zvýšené náklady budou 30-40 tisíc korun,
odměny od Eko-komu jsou v řádu statisíců.
10. Miroslava Stránská jako předsedkyně komise pro výběr dodavatele stavby "Kanalizace v ulici
Nová, Včelná" komentuje zápis výběrové komise. Nabídku podaly čtyři firmy, všechny nabídky
splnily podmínky zadavatele, takže bylo vybráno podle nabídkové ceny. Rozpětí cen bylo 1,21-1,38
mil. Kč. Nejlevnější nabídku podala firma Swietelsky stavební s.r.o. Na stavbu je požádáno o dotaci
a vyhodnocení krajské dotace by mělo být známé během dubna.
Michal Šlinc se táže, zda se obyvatelům dotčené části obce sdělilo, že se budou muset přepojit
na novou kanalizaci.
Místostarosta Mgr. Kamil Feitl odpovídá, že nová kanalizace obejde především problematické
místo, kde současná kanalizace vede pod rodinným domem. Na možnost nových připojení bude
stavba připravena, ale lidé si mohou ponechat i současné kanalizační připojení.
Návrh usnesení č. 6/46/2018: "Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje dle doporučení
výběrové komise dodavatele veřejné zakázky 'Kanalizace v ulici Nová, Včelná' firmu
Swietelsky stavební s.r.o., IČ 480 35 599, Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice."
schválen hlasováním 7 pro – 0 proti – 0 se zdrželi.
11. Miroslava Stránská jako předsedkyně komise pro výběr dodavatele stavby "Stavební úpravy
vodovodu Na Hraničkách, Včelná" komentuje zápis výběrové komise. Nabídku podaly čtyři firmy,
všechny nabídky splnily podmínky zadavatele, takže bylo vybráno podle nabídkové ceny. Rozpětí
cen bylo 3,55-3,69 mil. Kč. Nejlevnější nabídku podala firma Swietelsky stavební s.r.o.
Opět je na tuto stavbu požádáno o krajskou dotaci.
Návrh usnesení č. 7/46/2018: "Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje dle doporučení
výběrové komise dodavatele veřejné zakázky 'Stavební úpravy vodovodu Na Hraničkách,
Včelná ' firmu Swietelsky stavební s.r.o., IČ 480 35 599, Pražská tř. 495/58, 370 04 České
Budějovice." schválen hlasováním 7 pro – 0 proti – 0 se zdrželi.
12. Místostarosta Mgr. Kamil Feitl navrhuje změnit směrnici o zadávání veřejných zakázek malého
rozsahu v tom smyslu, aby nebylo nutné vždy zveřejňovat výzvu k podání nabídky na internetu,
protože pak lze těžko odfiltrovat nespolehlivé firmy.
Roman Zajíček doplňuje, že i pracovnice Stavební poradny, která obci administruje některá
výběrová řízení, upozorňovala, že není vždy výhodné zveřejňovat všechny zakázky na webu,
neboť se mohou přihlásit i "jednomužné" firmy např. ze severu Čech.
Navrženo tedy ke schválení znění směrnice ve smyslu, že zadavatel může zveřejnit zakázku
na webu, musí však vždy přímo obeslat aspoň 3 firmy.
Návrh usnesení č. 8/46/2018: "Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje Směrnici o zadávání
veřejný zakázek malého rozsahu č. 1/2018." schválen hlasováním 7 pro – 0 proti – 0 se zdrželi.
13. Místostarosta Mgr. Kamil Feitl předkládá ke schválení kronikářské zápisy za rok 2017.
Antonín Krajčír uvádí, že s kronikářkou komunikoval po zaslání návrhu kroniky e-mailem
a obsahové nepřesnosti o sportu byly nakonec opraveny. Sportovní informace byly přebírány
ze stránek obce, ale bez jejich ověření osobním jednáním se spolky. Způsob, jakým je kronika
napsaná, se mu nelíbí, je to opisování starých kronik a zpravodajů.
Roman Zajíček uvádí, že je škoda, že na zastupitelstvu není paní kronikářka. Kronika mu přišla
nezáživná, s dlouhým úvodem, který neví, zda musí být.
Předsedající dává hlasovat o schválení kroniky.
Návrh usnesení č. 9/46/2018: "Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje kronikářské zápisy
za rok 2017." schválen hlasováním 5 pro – 1 proti (Antonín Krajčír) – 1 se zdržel (Roman Zajíček).
Přítomný host p. Voves se táže, zda se počítá s digitalizací kroniky.
Místostarosta Mgr. Kamil Feitl odpovídá, že velká část starších kronik je digitalizována a
zveřejněna na webu, nové se také elektronicky zveřejňují.
Michal Šlinc se táže, na jak dlouho má kronikář smlouvu, a jak probíhá jeho výběr. Následuje
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diskuze o formě kroniky, při níž zastupitelé vesměs uznávají, že neznají přesné předpisy, co musí
kronika obsahovat a jak má vypadat.

14. Zprávy místostarostů obce:
a) Místostarosta Mgr. Kamil Feitl informuje o vyhotoveném návrhu Územní studie Bp 25 Včelná.
Jedná se o plochu za areálem podniku Sigma, je navržena k zastavění jedním rodinným
domem. Blíže východiska studie vysvětluje Michal Šlinc.
Přítomný host pan Šafařík jako přímý soused řešené lokality sděluje detaily o místních
poměrech v ulici Na Vyhlídce.
b) Místostarosta Mgr. Kamil Feitl informuje o obdrženém návrhu smlouvy o zřízení věcného
břemene vedení kanalizace na pozemcích firmy Čepro. Požadovaná úhrada dle znaleckého
posudku činí 95 tisíc Kč bez DPH.
Ing. Karel Pokorný uvádí, že obec platila firmě Čepro nájem z dočasně užívaných pozemků
v průběhu stavby, u jehož výpočtu byl patrně použit nižší výpočtový základ (hodnota pozemků)
než ve znaleckém posudku pro věcné břemeno. Vzhledem k tomu, že jsou břemenem zatíženy
pozemky nikoli přímo v areálu firmy, ale ve veřejné komunikaci, mohl by zpracovat oponentní
posudek s nižším výpočtovým základem. Zastupitelé se zpracováním takového posudku
souhlasí; poté obec zváží postup další komunikace s firmou Čepro.
Michal Šlinc uvádí, že je škoda, že jsme oponentní neudělali před půl rokem, kdy byl obci
posudek zaslán.
c) Místostarosta Mgr. Kamil Feitl předkládá žádost o příspěvek na akci Dubenský běh. Loni obec
Včelná nepřispěla. Zastupitelé diskutují, zda má obec přispět, názory se různí. Dohodnuto, že
vzhledem k tomu, že do 20 tisíc korun nemusí dary schvalovat zastupitelstvo obce,
je rozhodnutí ponecháno na místostarostovi Mgr. Kamilu Feitlovi.
d) Místostarosta Roman Zajíček informuje o tom, že příští týden bude doseta tráva a provedeny
poslední dodělávky na přístavbě MŠ.
e) Místostarosta Roman Zajíček zve na sobotní Včelenské trhy.
Přítomný host p. Brejžková upozorňuje, že hudební produkce p. Hebíka bývá moc nahlas.
Roman Zajíček odpovídá, že tento druh hudby je na takové akci v pořádku.
f) Místostarosta Roman Zajíček informuje o zpracování žádosti o připojení elektřiny k dětskému
hřišti.
Místostarosta Mgr. Kamil Feitl doplňuje, že k hřišti bude také osazen kolostav.
Michal Šlinc navrhuje vyřešit bláto pod lanovkou metrovým pruhem umělé trávy. Ta by se
mohla dát i před vchod na hřiště.
Michal Šlinc informuje, že jeden ze sousedů nedal souhlas se zřízením vodovodní přípojky,
proto navrhuje podat žádost o územní řízení, pro které není předchozí souhlas sousedů
potřeba.
g) Místostarosta Mgr. Kamil Feitl informuje, že byl osloven jednou firmou, zda by na dětském
hřišti mohla proběhnout akce pro děti kombinovaná s reklamní akcí. Hřiště by si k tomu účelu
pronajali. Zastupitelé si vyžádali bližší informace k takové akci.
15. Zprávy předsedů výborů a komisí obce:
a) Předseda komise územního rozvoje a životního prostředí Michal Šlinc informuje o záměru
SÚS provést obnovu asfaltového krytu na tř.5.května. Chtějí však po obci, aby bylo kam napojit
povrchovou vodu. Obec by si tedy měla udělat obrubníky a svést vodu do své kanalizace.
Možná bude třeba vybudovat pro odvodnění hlavní třídy dešťovou kanalizaci, konzultován bude
projektant vodohospodářských staveb.
Miroslava Stránská se táže, zda se zastávky MHD na hlavní třídě mohou předělat do zálivů.
Michal Šlinc odpovídá, že normová zastávka v zálivu se do komunikace nevejde, musela by
být výjimka z normy.
Ing. Jan Lexa se táže, zda se bude ještě upravovat provizorní cyklostezka.
Místostarosta Roman Zajíček odpovídá, že po dosypání bude ještě doválcována a provedena
část k bytovým domům.
Miroslava Stránská dává ke zvážení, zda nezačít s částečnou realizací parku za obecním
úřadem.
Místostarosta Roman Zajíček připomíná, že to souvisí s novým umístěním stanoviště
kontejnerů na odpady, které není vyřešeno. A to zase souvisí s možným zřízením sběrného
dvora u nádraží ČD. České dráhy se ale doposud kladně nevyjádřily k odprodeji části pozemku.
b) Předsedkyně kulturní komise Miroslava Stránská informuje o vítání 41 nových občánků dne
29.4.2018. Pokud zastupitelé chtějí pomoci, budou vítáni.
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30.4. se chystá postavení májky v areálu SK Včelná.
Místostarosta Mgr. Kamil Feitl zde informuje o úmrtí občanky, které byla obec opatrovníkem.
16. Různé:
a) Termín dalšího zasedání ZO byl předběžně stanoven na 10. května od 18 hodin.
b) Místostarosta Mgr. Kamil Feitl navrhuje opět uspořádat akci "Zastupitelé blíže lidem". Termín
bude dohodnut.
c) Ing. Karel Pokorný informuje, že se zúčastnil výrobního výboru Jižní tangenty. Projednávaly se
praktické otázky budoucí výstavby – kudy vést objížďky kolem probíhající stavby.
Michal Šlinc zde připomíná požadavek obce na financování prodloužení protihlukové stěny.
Je třeba jej připsat do zápisu z jednání.
17. Diskuze:
d) Ing. Jan Lexa se táže, zda pokračuje komunikace s firmou T-mobile o výstavbě vysílače u Jižní
tangenty.
Místostarosta Mgr. Kamil Feitl odpovídá, že zatím neposlali žádost o umístění na konkrétním
místě na sever od tangenty. Domluveno, že obec odpoví, že umístění na sever od Jižní
tangenty bude možné.
e) Miroslava Stránská se táže, zda je v běhu projekt zateplení stávajících pavilonů mateřské
školy. Místostarosta Roman Zajíček odpovídá že příprava zateplení běží.
f) Přítomný host p. Brejžková se táže, zda je možno přidat autobusy ve špičce, neboť se údajně
všechny děti nedostanou do autobusu.
Místostarosta Mgr. Kamil Feitl odpovídá, že aby se nenarušily návaznosti dalších spojů, je
možno objednat zvláštní autobus jen ze Včelné do Rožnova. Ale obec by musela platit veškeré
najeté kilometry z depa a zpět, řidiče atd. Pokud však jezdí ve špičce krátký autobus, je možné
problém vyřešit objednáním delšího.
g) Přítomný host p. Voves sděluje, že prohlubně u rybníka v Lesní kolonii někdo vysypal pilinami,
což dle jeho názoru není vhodné a bylo by třeba předělat.
h) Přítomný host p. Voves navrhuje vyznačit parkovací místa u Voráčků u dětského hřiště. Auta
dle něho parkují nevhodně. Michal Šlinc odpovídá, že by stání obec mohla vyznačit, otázka je,
zda to zlepší situaci.
i) Přítomný host p. Voves se táže, zda existuje nějaký cenový předpis či tabulka na oceňování
věcných břemen. Ing. Karel Pokorný, zastupitel a soudní znalec, odpovídá, že ano, existuje
metodika jejich oceňování.
j) Přítomný host p. Babková se ptá, zda se sundá osvětlení z vánočního stromu před obecním
úřadem.
Místostarosta Mgr. Kamil Feitl odpovídá, že ano, demontáž je objednána. Osvětlení nemá
vadit, ani když na stromě přes léto zůstane, ale obec má v úmyslu jej sundat.
k) Přítomný host p. Šafařík děkuje za akce, které obec již zrealizovala: např. přístavba školky
a krásné hřiště pro děti. Obecní park však lidé, s nimiž mluví, považují za zbytečný. Lidé mají
v 95 % zahrádky, kde mohou posedět, a v parku se bude dělat nepořádek.
Především se však zmiňuje opětovně o výstavbě domu pro seniory v obci. Navštívil takový dům
v Kamenném Újezdu, kde viděl spokojené uživatele s měsíční platbou 4,5 tisíce korun.
Pro starší a sociálně slabé by taková možnost bydlení byla určitě vítána. Ne všichni si mohou
postavit dům či koupit byt. Stát snad dokonce začne dotovat výstavbu sociálního bydlení. V této
souvislosti připomíná, že plocha parku za OÚ by na dům pro seniory dle jeho názoru stačila.
Místostarosta Mgr. Kamil Feitl uvádí, že zastupitelé se o tomto radili, i když neprojednávali
konkrétní návrhy na zasedání zastupitelstva, neboť nebylo nalezeno možné umístění.
l) Přítomný host p. Šafařík uvádí, že byla zavedena poloviční četnost svozů, což je prakticky
poloviční služba, ale nebyl podstatně snížen poplatek za odpady. Uvádí příklad jiné obce
s nízkým poplatkem.
Místostarosta Mgr. Kamil Feitl odpovídá, že předně objem odpadů se sváží z obce stále
stejný. Dále jsou obce, kde je svoz odpadů i zdarma, ale obec to pak musí doplácet.
Přítomný host p. Voves doplňuje, že některé obce zvýší daň z nemovitostí například až
na pětinásobek, a odvoz odpadů dají potom zdarma. Protože daň z nemovitostí vybírá stát,
není na první pohled vidět, že poplatek obec od občanů vybrala jinak.
m) Přítomný host p. Čejka uvádí, že on i někteří další občané nechtějí chodit na zasedání,
protože musí čekat dvě hodiny až na diskuzi na konci zasedání.
Místostarosta Mgr. Kamil Feitl odpovídá, že tak je to upraveno v jednacím řádu. Jednání
zastupitelstva je primárně pro zastupitele, aby jednali o tom, jak vést obec, a občané se mohou
vyjádřit až v diskuzi na konci. Mohou se však také jednotlivě tázat zastupitelů mimo zasedání.
Přítomný host p. Čejka pokračuje, že je nespokojen, že posílení vodovodu Na Hraničkách
5/6

se opět odsouvá, až zda obec dostane dotaci, stejně jako v dubnu minulého roku. Přitom další
stavby kanalizací pro pár domů, v ulici Lesní kolonie a Nová, se schvalují k realizaci i bez
dotace. Nízký tlak vody v řádu je dle něho protiprávní stav, který musí obec řešit, a to bez
ohledu na to, zda stavebníci rodinných domů v dané lokalitě původně souhlasili s tím, že staví
na výjimku a zařídí si zvýšení tlaku vlastním zařízením. Správce vodovodu neměl vydávat
souhlasné stanovisko k výstavbě, a pokud jej udělil, má povinnost dodržovat zákonné hodnoty
tlaku vody.
Místostarosta Mgr. Kamil Feitl říká, že na příštím zasedání bude pravděpodobně rozhodnuto,
zda bude vysoutěžená stavba vodovodu provedena i bez dotace.
Miroslava Stránská uvádí, že obec učinila všechny kroky, aby mohlo být posílení vodovodu
zahájeno – projekt, stavební povolení a nyní i výběrové řízení na zhotovitele. Je na
zastupitelích, jak na příštím jednání rozhodnou, až bude známo, zda byla dotace na tuto akci
přidělena.
Antonín Krajčír zdůvodňuje, proč kanalizace dostala přednost před vodovodem. Chybějící
kanalizace je dle něho v 21. století zásadní nedostatek, kdežto voda pro domy Na Hraničkách
teče, pouze stavebníci souhlasili s tím, že si pořídí domácí vodárnu na posílení tlaku. Jako
protiargument zase zaznívá, že stavebníci, kde se stavěla kanalizace, také mohli řešit
odkanalizování zřízením jímek na vyvážení, tedy vlastní investicí. Následuje víceméně neřízená
diskuze s výměnou osobních názorů.

Zasedání ukončeno v 20:57 hodin
Zapsal: Mgr. František Mareš ve dnech 5. - 9.4.2018.
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