Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Včelná
konaného dne 28.1.2019 od 18,30 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu
Navržený program jednání:
1. Schválení programu jednání
2. Jmenování ověřovatelů zápisu
3. Kontrola usnesení z 3. zasedání ZO dne 17. 12. 2018
4. Zpráva o daňových příjmech k 30. 12. 2018
5. Zpráva o plnění rozpočtu k 30. 12. 2018
6. Rozpočtové změny na vědomí – 37/2018, 38/2018, 39/2018, 1/2019, 2/2019 a 3/2019
7. Schválení podání žádosti o poskytnutí dotace Jihočeského kraje – Podpora školství –
Rekonstrukce budov mateřských škol zřizovaných obcemi za účelem snížení jejich energetické
náročnosti
8. Schválení návrhu „Zadání Územního plánu Včelná“
9. Schválení dodavatele veřejné zakázky „Osobní automobil“
10. Schválení dodavatele veřejné zakázky „Komunální traktor“
11. Žádost o souhlas s vybudováním provozovny pro služby na pozemku č. 685/13 v k.ú. Včelná
12. Žádost o dotaci spolku SK Včelná – 180 000 Kč
13. Žádost o dotaci spolku Včelná pro všechny z. s. – 85 000 Kč
14. Žádost o příspěvek Český červený kříž
15. Schválení přísedících soudců pro Okresní soud v Českých Budějovicích
16. Schválení výsledků inventarizace majetku obce k 31.12.2018
17. Aktualizace Jednacího řádu zastupitelstva obce Včelná
18. Zprávy starostky obce
19. Zprávy místostarostů obce
20. Zprávy předsedů výborů
21. Různé
22. Diskuze
Přítomní zastupitelé:
1) Mgr. Kamil Feitl
2) Ing. Bc. Karel Koktavý
3) Ing. Jan Lexa
4) Ing. Jarmila Mandžukova
5) RNDr. Ivo Nesrovnal
6) JUDr. Ivana Rygálová
7) Ing. Iva Smudková
8) Miroslava Stránská
9) Michal Šlinc

Omluvení zastupitelé:
•
Další zúčastněné osoby:
– zapisovatel Mgr. František Mareš
– 13 hostů dle prezenční listiny

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 zahájila starostka Miroslava Stránská. Přivítala přítomné, konstatovala, že zastupitelstvo je při 9 přítomných zastupitelích usnášeníschopné.
Navrhuje rozšířit bod 6 o představení schválených rozpočtových změn č. 1/20191, 2/2019 a 3/2019.
S tímto doplněním program jednání schválen jednohlasně.
2. Ověřovateli zápisu předsedající jmenuje JUDr. Ivanu Rygálovou a Ing. Jarmilu Mandžukovou.
3. Starostka seznamuje s plněním usnesení z minulého zasedání zastupitelstva. Uložený úkol
pro starostku z usnesení č. 4/3/2018 je dlouhodobějšího charakteru. Jinak vše splněno.
4. Starostka podává zprávu o daňových příjmech k 31.12.2018. Za prosinec 2018 činily daňové
příjmy 2,57 mil. Kč, což je oproti stejnému období minulého roku o 276 tis. Kč více. Od počátku
roku jsou příjmy vyšší již o 3,67 mil. Kč.
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5. Starostka podává zprávu o plnění rozpočtu k 31.12.2018. Příjmy naplněny na 100 % (45,4 mil. Kč),
výdaje též na 100 % (28,6 mil. Kč). Stav na účtě je 41,8 mil. Kč.
6. Starostka informuje, že schválila rozpočtové opatření č. 37/2018, jímž se navyšují příjmy
o 28.105.273,94 Kč a výdaje o 21.454.593,56 Kč (především převody mezi vlastními účty
a upravení rozpočtu dle skutečného plnění).
Dále schválila rozpočtové opatření č. 38/2018, kterým se snižují příjmy o 599.843 Kč (především
snížení předpokládaných daňových příjmů) a snižují výdaje o 419.987 Kč (především nižší odvody
DPH a dorovnání na skutečné plnění).
Dále schválila rozpočtové opatření č. 39/2018, kterým se zvyšují příjmy o 2.393 Kč a snižují výdaje
o 34.770 Kč (nedočerpané výdaje ke konci roku).
Zastupitelé berou rozpočtová opatření č. 37/2018, 38/2018, 39/2018 na vědomí.
Starostka dále informuje, že schválila rozpočtové opatření č. 1/2019, jímž se navyšují příjmy
o 100.270 Kč (úhrada za věcné břemeno od firmy Starnet) a výdaje o 45.500 Kč (především
na nová počítačová technika a kancelářské židle).
Na dotaz Ing. Jarmily Mandžukové starostka odpovídá, že byly konkrétně pořízeny notebook
s monitorem a tiskárnou pro starostku a počítač s monitorem pro úředníka a kancelářské židle
pro všechny čtyři pracovníky OÚ. Technika byla již značně zastaralá, počítače byly vybírány
ze dvou nabídek.
Starostka dále informuje, že schválila rozpočtové opatření č. 2/2019, kterým se zvyšují příjmy
o 21.000 Kč (sponzorské dary na obecní ples) a zvyšují výdaje o 25.670 Kč (především finanční
dary právnickým subjektům).
Dále schválila rozpočtové opatření č. 3/2019, kterým se zvyšují příjmy o 527.380 Kč (především
státní dotace na výkon státní správy) a zvyšují výdaje o 5.000 Kč (skříňka na klíče).
Zastupitelé berou rozpočtová opatření č. 1/2019, 2/2019, 3/2019 na vědomí.
7. Starostka informuje o podání žádosti o poskytnutí dotace Jihočeského kraje – Podpora školství –
Rekonstrukce budov mateřských škol zřizovaných obcemi za účelem snížení jejich energetické
náročnosti. Z dotačních možností se ta z Jihočeského kraje jeví jako nejsmysluplnější. Dotace
může být až 500 tis. Kč. Rozpočet na samotné zateplení je 1,6 mil. Kč, k tomu se však budou
provádět i opravy předzahrádek a lodžií. Podání žádosti je třeba schválit v zastupitelstvu obce.
Návrh usnesení č. 1/4/2019: "Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje podání žádosti
o poskytnutí dotace Jihočeského kraje – Podpora školství – Rekonstrukce budov
mateřských škol zřizovaných obcemi za účelem snížení jejich energetické náročnosti."
schválen hlasováním 9 pro – 0 proti – 0 se zdrželi.
8. Starostka představuje návrh „Zadání Územního plánu Včelná“ vypracovaný Odborem územního
plánování Magistrátu města České Budějovice. Zastupitelům byl rozeslán předem, starostka děkuje
těm, kdo měli k návrhu faktické připomínky. Zastupitelé k návrhu zadání již nemají námitek.
Michal Šlinc se dotazuje starostky, jaký bude další postup ohledně nového územního plánu.
Starostka odpovídá, že osloví architekty, z nichž se vybere zpracovatel ÚP, zpracovatel vytvoří
návrh, k němuž se vyjádří dotčené instituce, po čemž bude následovat projednání s občany.
Návrh usnesení č. 2/4/2019: "Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje návrh Zadání Územního
plánu Včelná." schválen hlasováním 9 pro – 0 proti – 0 se zdržel.
9. Starostka představuje zápis komise pro výběr dodavatele veřejné zakázky „Osobní automobil“. Byli
osloveni tři dodavatelé, kteří nabídli shodně automobil Škoda Rapid Style 1.0 TSI 81 kW.
Doporučen byl komisí nejlevnější dodavatel s cenou 282.618 Kč bez DPH. V rozpočtu se na koupi
automobilu počítalo s částkou 350.000 Kč včetně DPH.
Návrh usnesení č. 3/4/2019: „Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje dodavatele veřejné
zakázky „Osobní automobil kategorie M1“ firmu AUTO ŠEVČÍK c.z., spol. s r.o., IČ 48207322,
Vinařického 961, Vodňany." schválen hlasováním 9 pro – 0 proti – 0 se zdrželi.
10. Starostka představuje zápis komise pro výběr dodavatele veřejné zakázky „Komunální traktor“. Byli
osloveni tři dodavatelé, kteří nabídli shodně traktor Zetor Proxima 80 CL. Doporučen byl komisí
nejlevnější dodavatel s cenou 1.049.000 Kč bez DPH.
Michal Šlinc informuje, že výkupní cena za starý obecní traktor by mohla být cca 70 tis. Kč.
Návrh usnesení č. 4/4/2019: „Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje dodavatele veřejné
zakázky „Komunální traktor“ firmu AGROZET České Budějovice a.s., IČ 28113128,
U Sirkárny 501/30, České Budějovice." schválen hlasováním 9 pro – 0 proti – 0 se zdrželi.
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11. Starostka představuje žádost o souhlas s vybudováním provozovny pro služby na pozemku č.
685/13 v k.ú. Včelná. S tím souvisí i žádost o odprodej části obecního pozemku 795/8 o výměře
cca 4 m2.
Michal Šlinc za stavební komisi doporučuje nevydávat souhlas se stavbou a neprodávat pozemek.
Umístění schodiště stavby do obecního chodníku mu nepřipadá žádoucí. Dle informace
ze stavebního úřadu by k provozovně musela být zřízena parkovací stání, která není zřejmě kde
vybudovat.
Ing. Karel Koktavý uvádí, že v principu by byl pro zřízení provozovny, služby pro občany v dolní
části obce by byly dobré. Táže se však, zda se dá uplatnit podmínka udržitelnosti záměru?
Michal Šlinc odpovídá, že jak jednou obec prodá pozemek a vydá souhlas se stavbou, tak těžko
uplatní na majitele nějakou páku, zvláště pokud je větší část provozovny v katastru obce Boršov.
Dává ke zvážení zkonzultovat záměr s vedením obce Boršov nad Vltavou.
S touto konzultací souhlasí Ing. Jarmila Mandžukova i další zastupitelé. Až poté bude ve věci
rozhodnuto.
12. Starostka představuje žádost o dotaci ve výši 180 000 Kč spolku SK Včelná.
Žádost odůvodňuje přítomný host – předseda SK Včelná JUDr. František Vavroch. Rozebírá
podrobně zdroje financování Sportovního klubu a dokládá, že žádají o dotace i z jiných zdrojů, než
je obec Včelná. V posledních letech činí 60 tisíc příjmů členské příspěvky, 20 tisíc pronájmy, 180
tisíc od obce, dále sponzorské dary, dotace od státu a dotace z kraje. Aktuálně žádají
na rekonstrukci asfaltového hřiště dotaci ve výši 70 % nákladů, na rekonstrukci sociálu o 77 tis. Kč,
na další akci o 26 tis. Kč. Na provoz SK je ročně třeba celkem 400-450 tis. Kč.
Údržbu potřebuje hlavní hřiště z 50. let, zřízeno bylo tréninkové hřiště, nyní se buduje tenisový kurt,
který by měl být na jaře otevřen. Z již provedených rekonstrukcí se opravovala tělocvična, sociály,
za 800 tisíc se opravily střechy, opravují se postupně okna. S minimem prostředků se areál udržuje
v provozuschopném stavu. Uvažuje se i o zvětšení tělocvičny. Výše příspěvků 500 Kč
pro dospělého a 250 Kč pro děti se zdá přiměřené pro naši obec, aby to nediskriminovalo sociálně
slabší. Fungují oddíly hokejbalu, metané, kopané a cvičení žen.
Přítomný host Petr Voves reaguje ve smyslu, že členský příspěvek 500 Kč ročně znamená
pouhých 1,5 piva měsíčně, takže minimálně u dospělých prostor pro zvýšení příspěvku je.
JUDr. František Vavroch odpovídá, že činnost SK je založena na dobrovolnictví členů, takže
členové v SK i zdarma pracují.
Přítomný host Antonín Krajčír doplňuje, že mezi sebou si členové vybírají ještě oddílový příspěvek
na cestovné apod.
Dáno hlasovat o přidělení dotace na rok 2019.
Návrh usnesení č. 5/4/2019: "Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje dotaci Sportovnímu
klubu Včelná z.s., IČ 14498570, U Stadionu 272, Včelná na podporu sportovní činnosti v roce
2019 ve výši 180.000 Kč a pověřuje starostku obce k uzavření odpovídající veřejnoprávní
smlouvy." schválen hlasováním 9 pro – 0 proti – 0 se zdrželi.
13. Starostka představuje žádost o dotaci ve výši 85 000 Kč spolku Včelná pro všechny z. s.
Slovo dostává předsedkyně spolku paní Květa Jordánová, která oznamuje, že spolek od žádosti
o dotaci odstupuje a podle doporučení místostarosty Michala Šlince požádají obec o příspěvek
na konkrétní akci, kterou budou pořádat.
14. Starostka informuje, že obdržela žádost o příspěvek, resp. zakoupení prezentace obce v publikaci
Českého červeného kříže, která má vychovávat děti ohledně prevence úrazů.
Ing. Jarmila Mandžukova uvádí, že taková žádost již přišla, když byla ve funkci starostky, obec
tehdy přispěla, ale publikace byly nekvalitně zpracované se spoustou reklamy a nebyly použitelné.
Proto by již podruhé toto neobjednávala.
JUDr. Ivaně Rygálové se také podpora této věci nezdá vhodná, není to pro obec náležitě účelové.
Starostka uvádí, že v této věci není třeba přijímat usnesení zastupitelstva a děkuje za doporučení.
15. Starostka představuje žádost o znovuzvolení přísedících soudců pro Okresní soud v Českých
Budějovicích. Dává hlasovat o třech kandidátech, kteří tuto funkci již vykonávali. Komentář
o činnosti přísedících soudců a jejich volbě podává JUDr. Ivana Rygálová. Jedná se o čestnou
funkci.
Návrh usnesení č. 6/4/2019: "Zastupitelstvo obce Včelná volí do funkce přísedícího soudce
ve smyslu § 64 zákona č. 6/2002 Sb. ----anonymizovány osobní údaje 3 osob----." schválen
hlasováním 9 pro – 0 proti – 0 se zdrželi.
16. Starostka představuje zápis o výsledku inventarizace majetku obce k 31.12.2018 vyhotovený
ústřední inventarizační komisí.
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JUDr. Ivana Rygálová doporučuje upřesnit hmotnou odpovědnost starostky za inventarizovaný
majetek ve smyslu zodpovědnosti pouze za svěřené prostředky pro osobní užívání, jako mobil
apod.
Ing. Karel Koktavý se táže, zda opravdu byl schodek 0 Kč, jak čte v inventarizační zprávě, tzn. že
se dohledal naprosto všechen majetek, i když nemáme zavedeny čárové kódy?
Starostka odpovídá, že se opravdu vše našlo, i když to bylo pracné. Zavedení čárových kódů již
poptala a uvažuje s ním pro letošní rok.
Ing. Jarmila Mandžukova se táže, zda byla již vypořádána záležitost hřiště na metanou, které se
nachází v inventurním seznamu obce?
JUDr. Vavroch odpovídá, že ještě ne. Je to stále nedořešené.
Návrh usnesení č. 7/4/2019: "Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje Inventarizační zprávu
ústřední inventarizační komise k provedení inventarizace majetku obce Včelná k 31. 12.
2018." schválen hlasováním 8 pro – 0 proti – 1 se zdrželi (Ing. K. Koktavý).
17. Starostka informuje, že navrhla aktualizaci Jednacího řádu zastupitelstva obce Včelná vzhledem
k poznatkům ze školení ohledně ochrany osobních údajů. Audiozáznam by měl být uchováván jen
po nezbytně dlouhou dobu a neměl by být umožněn poslech pro občany obce, pokud záznam
nebude anonymizován. Změněna je také minimální četnost zasedání zastupitelstva v souladu
se zákonem o obcích. Proti navrženým změnám není námitek.
Návrh usnesení č. 8/4/2019: "Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje Jednací řád
Zastupitelstva obce Včelná." schválen hlasováním 9 pro – 0 proti – 0 se zdrželi.
18. Zprávy starostky obce:
a) Starostka informuje o zamítavém vyjádření Magistrátu města k žádosti o přepočet úhrady obce
Včelná za provoz linky č. 7 MHD. Snížení úhrady bylo zamítnuto.
Na OÚ Včelná proběhla též porada se starostou obce Boršov nad Vltavou ke zkoordinování
postupu obou obcí při jednání s městem Č. Budějovice.
b) Starostka informuje o žádosti o pronájem parkoviště od občanky s průkazem trvalého
postižení. Blíže požadavek žadatelky komentuje Ing. Iva Smudková.
Zastupitelé se shodují, že pronájem neposkytnou především z důvodu, že by se takových
žádostí nahromadilo více. Dále konstatují že parkování na místě pro invalidy není s tímto
stupněm postižení legální. Pokud má však žadatelka možnost parkovat vozidlo ve své
předzahrádce, kam má vjezdovou bránu z obecní účelové komunikace, k tomuto není námitek.
c) Starostka informuje o žádosti o stavbu přístavku na kontejnery pro bytové domy v ulici Dolní.
Kontejnerů je hodně, plní je i obyvatelé rodinných domů a stavebníci, kontejnery se posouvají
i na chodník či silnici.
Starostka uvádí, že řešení kontejnerů na separovaný odpad se připravuje do budoucna pomocí
zapuštěných kontejnerů, ale na směsný odpad by zvážila vyhovět žádosti. Posoudí to
s předsedou stavební komise Michalem Šlincem prostorově, technicky a i z hlediska nutných
případných povolení ze stavebního úřadu.
d) Starostka informuje o žádosti občana obce o další koš na psí exkrementy v horní části obce a o
posílení spojů MHD.
Uvádí, že posílení spojů MHD bude řešeno při jednání o jízdních řádech.
JUDr. Ivana Rygálová doplňuje, že dle jejích informací by potřebovala MHD posílit mezi 7. a 8.
hodinou pro ranní dopravu dětí do škol.
e) Starostka informuje o žádosti o vyvěšení tibetské vlajky dne 10. 3. Obec ji má z dřívějších let již
zakoupenou, vyvěšuje ji každoročně. Ze zastupitelstva není s vyvěšením námitek.
f) Starostka informuje o poznatcích ze školení a seminářů:
– Krajský úřad mimo poskytl informaci, že Jižní tangenta 1. etapa by měla být zahájena
v letošním roce. Přitom však pozemkově nemají stavbu zatím zajištěnou a vydání stavebního
povolení bude také ještě komplikované.
– Podle nových předpisů bude potřeba proměřit výskyt radonu v mateřských a základních
školách. Proměření v MŠ Včelná již starostka zadala.
– Od dubna tohoto roku nastane povinnost obcí třídit textilní odpad.
– Byla doporučována občasná revize vyhlášek obce kvůli jejich souladu s aktuálními potřebami
obce i novými předpisy. Navrhuje zde tedy pověřit kontrolní výbor kontrolou obecních vyhlášek.
Návrh usnesení č. 9/4/2019: "Zastupitelstvo obce Včelná ukládá kontrolnímu výboru
provést kontrolu obecně závazných vyhlášek obce." schválen hlasováním 9 pro – 0 proti –
0 se zdrželi.
19. Zprávy místostarostů obce: —
20. Zprávy předsedů výborů a komisí obce:
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a) Předseda finančního výboru Ing. Jan Lexa informuje o své účasti na inventarizaci majetkových
účtů, při níž kontroloval účetní stavy a vedení účetních dokumentů obce.
b) Předsedkyně kontrolního výboru Ing. Iva Smudková informuje o připravované kontrole plnění
usnesení.
c) Předseda komise kulturní a sociální Mgr. Kamil Feitl informuje o osobních blahopřáních
jubilantům k výročím 80, 85, 90 a více let a o plánovaných kulturních akcích – v březnu dětský
maškarní karneval a aktuálně obecní ples. Na obecním plese by se měla předat cena obce.
K tomu proběhla mezi zastupiteli e-mailová korespondence, kdy mohl každý oznámkovat
kandidáty.
Ing. Jarmila Mandžuková připomíná původní myšlenku ceny obce, když ji jako starostka
zaváděla, a to, že by to měla být motivace a i finanční podpora talentovaných mladých
sportovců, žáků či studentů. Zároveň je to motivací i pro jejich vrstevníky. Dále se pamětním
listem a dárkovým košem oceňovaly zasloužilé osoby. Rekapituluje udělování cen v minulých
letech.
RNDr. Ivo Nesrovnal uvádí, že je otázka, zda udělovat tuto cenu každoročně, nebo jednou
za dva za tři roky, protože se osobnosti někdy těžko hledají.
Ing. Iva Smudková uvádí, že by cena obce zasluhovala příští rok lepší „marketing“, zveřejnění
ve zpravodaji apod.
JUDr. Ivana Rygálová souhlasí, že se cena nemusí nutně udělovat každý rok. Dále připomíná,
že se na konci roku 2018 stal 11-letý syn paní starostky mistrem republiky v karate a nebyl
původně zahrnut mezi kandidáty, které zastupitelé posuzovali. Dle ní je však ideálním
kandidátem.
Michal Šlinc uvádí, že je obecně také pro oceňování spíše mladších, a letos konkrétně
pro syna paní starostky. Na pamětní list pro zasloužilou osobu pak navrhuje pana Pavla
Rožbouda.
Přítomný host Mgr. Ondřej Scheinost podotýká, že odměňovat jak mladé talenty k další
motivaci, tak starší občany za celoživotní přínos je obojí dobré, ale jsou to dvě rozdílné věci,
které nejsou moc kompatibilní v rámci jednoho „show“, je to spíše „Talent“ vs. „Osobnost“.
Dáno hlasovat o udělení ceny obce.
Návrh usnesení č. 10/4/2019: "Zastupitelstvo obce Včelná uděluje Cenu obce pro rok
2018 s finančním příspěvkem 5000 Kč Danielu Stránskému, ----anonymizovány osobní
údaje----." schválen hlasováním 7 pro – 0 proti – 2 se zdrželi (J. Mandžukova, Ing. K. Koktavý).
Ing. Jarmila Mandžukova dodává, že se zdržela hlasování, neboť lidé nedostali řádnou šanci
mladé lidi na cenu nominovat. Jinak paní starostce k úspěchu syna gratuluje.
Ing. Bc. Karel Koktavý uvádí, že oceňovaného nezná, což je jediný důvod zdržení se
hlasování. Uvádí: „Nevím, jestli to náhodou není – bez urážky – lotr, který náhodou vyhrál
mistra republiky, ale neháže teď někde kamení do oken. Chci věřit tomu, že není, ale neznám
ho.“
Dále hlasováno o udělení pamětního listu obce.
Návrh usnesení č. 11/4/2019: "Zastupitelstvo obce Včelná uděluje Pamětní list a dárkový
koš panu Pavlu Rožboudovi, ----anonymizovány osobní údaje----." schválen hlasováním
7 pro – 0 proti – 2 se zdrželi (Michal Šlinc a JUDr. Ivana Rygálová).
d) Předseda komise územního rozvoje Michal Šlinc informuje o žádosti společnosti T-Mobile
na umístění budoucího vysílače na obecním pozemku a umožnění přístupu k němu. Uvádí
obšírněji historii žádosti. K umístění mezi tangentu a zástavbu se obec vyslovila záporně, ale
za tangentou předběžně souhlasila. Ochranné pásmo stožáru nebude již více znehodnocovat
obecní pozemek. Obec si k žádosti vyžádá další detailnější informace.
Dále Michal Šlinc zjistil informace ohledně případného přesunu dopravního radaru. Musel by se
vyhotovit projekt změny značení, který pak schvaluje policie a odbor dopravy města. Dále pokud
by nebyl měřič instalován na sloup VO, tak by se musela přitáhnout elektřina. Vše je dost
nákladné.
Dále pracuje na přípravě podkladů pro žádost o dotaci na obnovu komunikace Sokolovského.
21. Různé:
a) Ing. Iva Smudková se táže místostarosty Mgr. Kamila Feitla na detaily projektu Naučné stezky.
Mgr. Kamil Feitl odpovídá, že má obec schválenou 400tisícovou stoprocentní dotaci a je
aktuálně vyzvána k podpisu dotační smlouvy. Součástí budou určitě infotabule o planetách
sluneční soustavy, a k tomu další zatím pevně neurčená témata. K tomu lavičky, koše, hmatový
chodník. Na realizaci jsou dva roky. Dále ozřejmuje poměrně složité podmínky dotace.
Ing. Jarmila Mandžuková sděluje, že naučná stezka byl původně její nápad a je ráda, že došlo
na realizaci.
Starostka vítá iniciativu každého zastupitele, kdo bude chtít na tomto projektu spolupracovat.
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b) Ing. Iva Smudková uvádí, že by chtěla výzvy k podání nabídek posílat zastupitelům před jejich
rozesláním resp. vyhlášením.
Starostka souhlasí. K veřejným zakázkám doplňuje, že byla na semináři, kde doporučovali
mimo jiné stanovit si vlastní rámcové podmínky smluv o dílo, což už při poptávce na zateplení
MŠ udělala.
JUDr. Ivana Rygálová nabízí, že pokud paní Smudková bude mít návrhy na změnu směrnice
o zadávání veřejných zakázek, tak že jí je může poslat a s ní zkonzultovat.
c) Starostka dává ke zvážení termín dalšího zasedání zastupitelstva, předběžně domluveno
4.3.2019 v 18,30 hodin.
22. Diskuze:
a) Přítomný host p. Polesná se táže, kdy proběhne oprava parkoviště u MŠ.
Místostarosta Michal Šlinc odpovídá, že až bude lepší počasí, do konce března určitě ne.
V úvahu to přichází spíše od května, ale ke zvážení je i čas prázdnin, kdy by nebyl problém
s provozem aut kolem MŠ.
b) Starostka sděluje, že byla občany upozorněna na velké výmoly v ulici Luční, což si sama
při průjezdu ulicí ověřila. Se stavební komisí promyslí způsob opravy.
c) Přítomný host p. Polesná upozorňuje, že neexistuje bezpečný přechod přes tř.5.května
ze Čtyřech chalup do vesnice.
Michal Šlinc a starostka odpovídají, že by šlo zřídit místo pro přecházení, avšak nikoli
přechod pro chodce, neboť na to není potřebná kapacita chodců. Situaci by zlepšilo, pokud by
se alespoň chodník protáhl až k hlavní silnici.
d) Přítomný host p. Voves navrhuje možná další řešení, jak by obec mohla pomoci paní
s postižením při parkování – pomoci vyřídit parkovací kartu, dotovat změnu vjezdové brány ap.
Ing. Iva Smudková odpovídá, že paní šlo spíše o to, aby byla obec srozuměna s tím, že bude
zajíždět do své předzahrádky a další iniciativu od obce zřejmě neočekává.
e) Přítomný host p. Voves uvádí, že by bylo třeba opět zasypat výmoly v Roudenské cestě.
Michal Šlinc odpovídá, že až bude dobré počasí, bude dosyp proveden. Tyto opravy však
vydrží tak rok.
Zasedání ukončeno ve 20:42 hodin
Zapsal: Mgr. František Mareš ve dnech 28. - 30.1.2019.

Ověřovatelé:

Starostka:

JUDr. Ivana Rygálová

..............................................

Ing. Jarmila Mandžukova

..............................................

Miroslava Stránská

..............................................
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