ZZO - 14.12.2020 – č.14

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Boháňka
konaného 14.12.2020 od 18.00 hod. v zasedací místnosti OÚ v Boháňce
Přítomni: Milan Heligr, Miloslav Korbel, Ing. Petr Fejfar, Martina Oubramová, Jan
Toth, Josef Kleandr, L. Jezbera, P. Fofová, Bc. V. Exnerová.
Přítomno:

9 z 9 zastupitelů

Omluveni: 0

Neomluveni: 0

Zapisovatel: M. Korbel
Ověřovatelé: Jan Toth, Josef Kleandr
Hosté: Účetní obce I. K
Program zasedání ZO
1. Seznámení s navrhovaným programem
2. Určení ověřovatelů a zapisovatele
3. Předložení usnesení z minulého zasedání zastupitelstva obce
4. Rozpočet obce na rok 2021
5. Střednědobý výhled rozpočtu obce na 2022-2023
6. Inventarizace majetku
7. Rozpočtová opatření
8. Seznámení s výsledkem auditu obce
9. Dar obce pro trvale žijící občany ve věku 75+. Nová pravidla
10. Nákup provizorní „plachtové“ garáže pro parkování obecního vozu
11. Nákup plechové boudy pro elektroodpad a oleje na sběrný dvůr obce
12. Seznámení s průběhem rekonstrukce 1NP v obecním domě Skála
Průběh vestavby apartmánu.
13. Plánovaná redukce a odborné zabezpečení přerostlých lip - náves Skála
14. Podání Informace ve věci dotací na vodní nádrže a vrt Votuz
15. Zpevnění obecní cesty v k.ú Boháňka p.č. 265/33
16. Zjištění zatěžování obecních kontejnerů odpadem soukromých firem atp.
17. Rychlé info ke situaci COVID 19
18. Poděkování za činnost v roce 2020
19. Ostatní/ různé
20. Návrh usnesení

21. Diskuze
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1. ZO bylo seznámeno s navrženým programem.
K programu nebyly připomínky ani doplnění.
Starosta dává hlasovat o schválení navrhovaného programu.
ZO schvaluje navržený program, zapisovatele a ověřovatele zápisu všemi
hlasy přítomných
2. Předložení zápisu a usnesení z minulého zasedání zastupitelstva obce.
Proti uvedenému nebyly žádné připomínky.
Zastupitelé berou na vědomí
3. Finanční dar obce Boháňka pro občany s trvalým bydlištěm v obci

ve věku 75+
Starosta obce M. H. předkládá zastupitelům nový návrh a způsob předání
daru občanům ve věku 75+. Starosta obce navrhuje předat občanům
v uvedeném věku dar 1000, -- Kč. Forma předání bude v podobě „nákupních
poukázek“ na zboží o hodnotě 200,-- Kč. + darovací list. Občan ve věku 75+
tedy obdrží 5 poukázek v hodnotě 200,-- Kč/ks. Poukázky bude možné
uplatnit při nákupech v obchodě Jednota - COOP v Boháňce.
Poukázky občanům ve věku 75+ budou předány oproti podpisu
prostřednictvím starosty, místostarosty či zastupitelem obce. K uvedenému
návrhu proběhla krátká debata a nebyl vznesen žádný jiný návrh způsobu
předání daru.
Starosta obce dává hlasovat o schválení tohoto návrhu a způsobu vyplacení
daru.
Hlasování zastupitelů PRO schválení 9 z 9 přítomných t.j.100%

4. Nákup provizorní garáže pro parkování obecního vozu.
Na základě několika poptávek a cenových nabídek oslovených firem starosta
seznamuje s návrhem zakoupit plachtovou garáž pro obecní auto. Problémem
je rozměr, který by byl pro tuto variantu vhodný.
Obec Boháňka aktuálně nedisponuje vhodnými prostory pro parkování a
umístění obecních strojů a nářadí a o tomto problému se již mnohokrát
debatovalo s tím, že se situace musí nutně řešit. Provizorní a dočasná garáž
by byla umístěna vedle hasičárny v obci Skála. Starosta vyzývá zastupitele
k debatě či dalšímu návrhu, jak situaci řešit. V této debatě byl několikrát
zmíněn taktéž návrh plechové garáže. Jan Toth uvádí, že zřejmě ví o firmě,
která vhodné garáže dodává. Starosta J.T ukládá zjistit kontakt a možnosti
firmy. J.T. starostovi zašle kontakt.
V diskuzi zastupitelů došlo k jednotné shodě v tom, že je nákup alespoň
provizorního zastřešení pro obec nutný a neodkladný a zplnomocňují starostu
ke shromáždění dalších nabídek a vybrání té nejvhodnější vyhovujícím
požadavkům a potřebám využití.
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Na základě této shody zastupitelů dává starosta obce hlasovat o schválení
nákupu provizorního zastřešení pro obecní vozidlo.
Hlasování zastupitelů PRO 9 z 9 přítomných t.j.100%
5. Průběhem rekonstrukce 1NP Obecním dům Skála.
Starosta obce zastupitele podrobně seznamuje s dříve schváleným návrhem o
postupném dokončení 1NP v obecním domě ve Skále.
Dle dohody a na základě dřívějšího schválení je prováděno postupné
dokončení vestavby apartmánu tak, aby bylo možné prostory a budovu plně
využívat. Jsou dokončeny příčky, část elektroinstalace a bude proveden
rozvod vody a odpadů. Bude dokončeno v první polovině roku 2021. Starosta
požaduje, aby se zastupitelé podíleli na občasné kontrole či prohlídce průběhu
prováděných prací a nabízí zastupitelům po dohodě schůzku na místě.
Zastupitelé berou na vědomí
6. Redukce stromů „ Lip“ v obci Skála.
Starosta obce seznamuje zastupitele s nutnou redukcí a zabezpečením
stromoví na návsi v obci Skála. V září tohoto roku došlo za silného větru
k poškození několika stromů a pádu mnoha větví na zem.
Aktuální stav: Stromy jsou přerostlé a zlámané větve ohrožují okolí.
Z tohoto důvodu bylo rozhodnuto o odstranění zlámaných větví ze stromů, což
bylo svépomocí dobrovolníky provedeno.
Vzhledem k této situaci začala jednání s odbornou firmou Sýkora. Jednání se
účastnil starosta a místostarosta obce + občan K.J.
Na místě byl představen postup případných nutných prací (prořez a umístění
napěťové vazby). Další zásah po napučení listů a posouzení stavu stromů.
Zástupci obce je požadována cenová nabídka, která byla dne 1.12. doručena
a je zastupitelům předložena.
Starosta navrhuje zabezpečení provést co nejrychleji a předejít tak případným
škodám a požaduje po zastupitelích vyjádření či doporučení další firmy, která
by co nejdříve zabezpečení provedla.
Zastupitelé zmiňují možnost a navrhují oslovit ještě další firmy
V. Exnerová zmiňuje, že osloví firmu, na kterou má kontakt. V diskuzi byla
zmíněna též jména dalších firem, m.j. Zahradnictví KVĚT a firma Bobr, které
na žádost zastupitelů osloví starosta. Starosta upozorňuje, že dle základního
posouzení ošetření celkem spěchá a nesnese dlouhého odkladu. Zastupitelé
souhlasí s nutným ošetřením zanedbaných stromů na základě nejlepší
nabídky a zplnomocňují starostu k oslovení firem a vybrání vhodné firmy.
Starosta obce dává na základě výše uvedených skutečností hlasovat o
schválení prořezu skupiny stromů „Náves Skála“.
Hlasování zastupitelů PRO 9 z 9 přítomných t.j.100%
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7. Podání Informace ve věci možných dotací na rekonstrukci

požárních či vodních nádrží a vodovodní vrt v obci Votuz.
Starosta obce seznamuje zastupitele s průběhem jednání.
V této věci oslovil několik firem, které se danou problematikou zabývají a
s výsledkem seznamuje zastupitele. Další informace obdrží od dotčených
firem v dalších dnech.
K této věci se vyjadřuje i V. Exnerová, uvádí, že existuje dotace z fondu
„Obnova venkova“, která se vztahuje na všechny nádrže včetně betonových a
zachování účelu využití i nádrží požárních. Dále zmiňuje i dotaci z MZ.
Starosta ukládá V. Exnerové dodat k této skutečnosti další podklady tak, aby
bylo srozumitelné, k čemu lze uvedenou dotaci využít, jaké podklady je nutno
dodat a jaké podmínky musí obec splnit.
L. Jezbera taktéž uvádí, že ví o další dotaci, která je právě využita v obci
Doubrava k opravě tamní vodní nádrže. Starosta i jemu ukládá zjistit a dodat
další informace.
Vrt Votuz: V. Exnerová uvádí, že v této věci oslovila hydrogeologa, který jí
sdělil, že obec Boháňka má aktuálně dostatečný zdroje pitné vody a tím
nebudou splněny některé podmínky poskytnutí dotace. V.Exnerová bude dále
kontaktovat osobu z fondu rozvoje a dodá další písemné info.
Starosta dává hlasovat o schválení pokračování jednání v oblasti týkající se
nalezení vhodné dotace, u které by byla obec schopna splnit kritéria a
požadavky poskytovatele.
Hlasování zastupitelů PRO 9 z 9 přítomných t.j.100%
8. Zpevnění obecní cesty v k.ú Boháňka p.č. 265/33
Starosta obce seznamuje zastupitele s dříve schváleným záměrem usnadnit
novým vlastníkům domů a pozemků komfortnější přístup na pozemek
zpevněním stávajících přístupových cest.
Z tohoto důvodu navrhuje zahájit zpevnění obecní cesty „pod obecním
domem“ v k. ú. Boháňka p.č. 265/33. Zpevnění bude dle předchozích jednání
provedeno vyrovnáním plochy, instalací vrstvy podloží – makadamu vhodné
hrubosti a vrchní vrstvou recyklátu. Při zpevnění cesty dojde též k instalaci
veřejného osvětlení uvedené obecní cesty.
Starosta dává hlasovat o schválení a provedení zpevnění obecní cesty v k.ú.
Boháňka p.č. 265/33
Hlasování zastupitelů PRO 9 z 9 přítomných t.j.100%
9. Zatěžování obecních kontejnerů odpadem soukromých firem.
V kontejnerech obce Boháňka byl nalezen odpad, který nepochází z produkce
občanů, nýbrž firem, což je v rozporu s nařízením o nakládání s odpady.
Každá podnikající fyzická a právnická osoba je povinna nakládat s odpadem
dle zákona a na vlastní náklady, a ne na náklady obce. Do obecních
kontejnerů je odkládán i stavební odpad, což je také v rozporu s tímto
nařízením. Porušováním aktuálně platných zákonů a nařízení je neoprávněně
zatěžován obecní rozpočet. Z tohoto důvodu budeme situaci monitorovat a
z dalších porušení budeme nuceni vyvodit důsledky.
Z posledních zjištění například vyplynulo, že byl kontejner na papír v Boháňce
zaplněn pouhou hodinu po vyvezení pouze jedním vlastníkem rekreační
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stavby, což se nám zdá nepřijatelné. Kontejnery slouží k odkládání odpadu,
který je přímo spjat s účelem využití stavby. Odpad vyprodukovaný nad rámec
běžného využití rekreační stavby a stavební odpad musí být likvidován ve
sběrných dvorech příslušný trvalému bydlišti dle tamních podmínek. Starosta
žádá zastupitele o pomoc se sledováním situace a případnému upozornění na
neoprávněné využívání obecních kontejnerů.
K této problematice proběhla dále diskuze. P. Fofová zmiňuje nevhodnost
umístění kontejnerů na odpad zejména v blízkosti autobusové zastávky ve
Skále, s čímž všichni zastupitelé souhlasí. P.F. zmiňuje poznatek
z nedalekých Hořic, kde je nově část kontejnerů skryta dřevěnou palisádou.
Tato možnost byla již před lety diskutována. Budou prověřeny varianty
částečného zakrytí kontejnerů tak, aby to bylo estetické a nebránilo svozové
firmě k vyvážení.
Starosta dále vznáší dotaz, zda je ze strany občanů požadavek k přemístění
kontejnerů na odpad na jiná místa, např. střed obce.
Ze strany zastupitelů nevzešel žádný požadavek na přemístění.
Zastupitele berou na vědomí
10. Nákup přístřešku pro elektroodpad a oleje na sběrný dvůr obce.
Starosta seznamuje zastupitele s návrhem zakoupit plechový přístřešek.
Přístřešek ustavený na pozemku obce bude sloužit k dočasnému ukládání
elektroodpadu a rostlinného oleje do chvíle, než ho odveze specializovaná
firma. Elektroodpad by byl přebírán přímo od původního majitele a uložen.
K tomuto kroku je obec nucena přikročit vzhledem k nekázni občanů v této
věci, kdy je na obecní pozemek i přes zákaz nezákonně odkládán
elektroodpad, který má demontované díly, což je v rozporu s podmínkou firmy
provádějící likvidaci elektroodpadu, nebo kdy jsou z těchto spotřebičů díly
demontovány na místě. K tomuto proběhla diskuze.
V diskuzi zastupitelů došlo k jednotné shodě k nákupu zastřešení a
zplnomocňují starostu ke shromáždění dalších nabídek a vybrání té
nejvhodnější vyhovujícím požadavkům a potřebám využití.
Na základě této shody zastupitelů dává starosta obce hlasovat o schválení
nákupu přístřešku na použitý olej a elektroodpad.
Hlasování zastupitelů PRO 9 z 9 přítomných , t.j.100%
11. Rychlé info k situaci COVID 19
Místostarosta obce seznamuje zastupitele s aktuální situací s nákazou ve
vztahu k dění v obci. Zastupitelům je poskytnuta informace, že je obci
pravidelně poskytována data o počtu nakažených v našich obcích a aktuální
stav je předložen v tištěné podobě. Obec si díky občanům vede dlouhodobě
výborně a díky tomu v posledních 3 měsících nepřekročil počet nakažených
počet 3 osoby. V převážné části období se drží hodnota na hodnotě 0 -1
nakažených, za což starosta občanům i zastupitelům děkuje.
Zastupitelé a přítomní velitelé SDH jsou starostou seznámeni s možností
dalšího poskytnutí dezinfekčního prostředku pro občany obcí zdarma.
Dle informace od velitelů SDH Votuz a Chloumek není požadavek.

Zastupitelé berou na vědomí
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12. Rozpočet 2021
Starosta předložil zastupitelům obce Návrh rozpočtu obce Boháňka na rok
2021, viz. příloha. Návrh rozpočtu byl po dobu 15 dní řádně vyvěšen na
úředních deskách obce a nebyly k němu vzneseny žádné námitky, připomínky
ani úpravy. Účetní obce I.K. podává k návrhu rozpočtu vysvětlení.
Rozpočet obce na rok 2021 je vyrovnaný, příjmy a výdaje jsou ve stejné výši
Kč 4 891 201,--.
O schválení tohoto rozpočtu dává starosta hlasovat.
Zastupitelé obce Boháňka schvalují rozpočet pro rok 2021
Hlasování zastupitelů: PRO – 9 z 9 přítomných t.j. 100%
13. Střednědobý výhled rozpočtu 2022-2023
Starosta předložil zastupitelům obce Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu
obce Boháňka pro období 2021 - 2022, viz. příloha. Návrh střednědobého
výhledu rozpočtu byl řádně vyvěšen po dobu 15 dní na úředních deskách
obce a nebyly k němu vzneseny žádné námitky, připomínky ani úpravy.
O schválení Střednědobého výhledu rozpočtu 2022-2023 dává starosta
hlasovat.
Zastupitelstvo obce Boháňka schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu na
období 2022-2023
Hlasování zastupitelů: Pro – 9 z 9 přítomných t.j. 100%
14. Rozpočtové opatření
Starosta obce Boháňka a I.K. předkládá zastupitelům k seznámení rozpočtové
opatření č. 6 / 2020.
Rozpočtové opatření je vyvěšeno na úředních deskách obce a je přílohou
tohoto zápisu.

Zastupitelé berou na vědomí
15. Inventarizace majetku obce
Starosta dává příkaz k roční inventarizaci majetku obce v roce 2020 a jmenuje
Inventarizační a likvidační komisi.
Předsedou komise je ustanoven Jan Tóth. Členy komise pak Martina
Oubramová a Josef Kleandr.
Inventarizace proběhne ke dni 31.12.2020 s dobou provedení do 31.1.2021 a
bude se řídit dle Plánu inventur pro rok 2020, viz příloha.
Starosta dává hlasovat o schválení komise a inventarizaci majetku obce.
ZO schvaluje jmenovanou komisi a inventarizaci majetku.

Hlasování zastupitelů: Pro – 9 z 9 přítomných t.j. 100%
16. Seznámení s výsledkem auditu obce.
Místostarosta obce M.K. společně s účetní I.K předkládá zastupitelům zápis
z dílčího přezkoumání hospodaření obce Boháňka ze dne 9.12.2020. Audit
hospodaření obce Boháňka za rok 2020 nenalezl žádné chyby ani nedostatky.

Zastupitelé berou na vědomí
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OSTATNÍ RŮZNÉ
I.

Porucha veřejného osvětlení
Starosta obce podrobně seznamuje zastupitele s poruchou
veřejného osvětlení na trase podzemního vedení Skála-Boháňka.
Část prací proběhla za pomoci dobrovolníků. Vyhledání stářím
poškozené části vedení provedla odborná firma. Oprava opět za
pomoci dobrovolníků s potřebnou odborností.
Zastupitelé berou na vědomí

II.

Pokračování s rekonstrukcí veřejného osvětlení v obcích
Starosta zmiňuje, že je nutno po částech pokračovat s plánovanou
rekonstrukcí VO. V této věci oslovuje zastupitele J. T., zda by byl
ochotný na rekonstrukci světel společně s firmou Přemysl Němec
pokračovat. J.T. s tímto souhlasí zmiňuje však, že je nutno zajistit
pracovní plošinu. J.T dále zmiňuje, že bude pokračovat v záměru
natření sloupů VO. Starosta dále uvádí, že je nutno zřídit další bod
VO v části Boháňka západ u domu č.p.2, kde osvětlení schází.
Starosta seznamuje zastupitele s dalším plánem rekonstrukce a
žádá zastupitele o souhlas s nákupem dalších světel.
Starosta obce dává hlasovat o odsouhlasení nákupu dílů
k rekonstrukci VO a nových světel VO.
Hlasování zastupitelů PRO 9 z 9 přítomných tj. 100%

III.

Skládkování polystyrenu pro občany našich obcí
Starosta obce seznamuje zastupitele s průběhem jednání s firmou
Poly-group cz s.r.o. se sídlem ve Votuzi.
Vzhledem k nadměrnému zatěžování obecních kontejnerů
polystyrenem, což zvyšuje vývozní náklady, zahájil starosta obce
jednání s uvedenou firmou. Starosta vyjednal s majitelem firmy
možnost odkládání polystyrénu do k tomu určených nádob.
Místa umístění nádob budou zastupitelům a občanům včas
sdělena. Záměrem obce je snížit náklady na svoz odpadů v obci.
Zastupitelé berou na vědomí

IV.

Problematika navyšování cen za odpady – nový zákon.
Starosta obce seznamuje zastupitele s aktuální problematikou ve
věci svozu odpadů. Zmiňuje výrazný nárůst cen za svoz papíru a
plastů. V této věci starosta uvádí několik návrhů řešení
k zamyšlení, např. nákup vlastního lisu na papír či plast s tím, že
by následně došlo k hromadnému odvozu balíků do vhodné
spalovny či odborné firmy zabývající se likvidací, čímž by se
ušetřilo především na dopravě, kterou obec platí svozové firmě.
Aktuálně vozí svozová firma „vzduch“ (viz. nutný vývoz po zaplnění
kontejneru, neslisovaný materiál). Starosta oslovuje zastupitele
k zamyšlení, jak situaci dále řešit, popřípadě nastínění dalšího
nápadu vedoucího k úspoře nákladů za svozy odpadu.

Zastupitelé berou na vědomí
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V.

Nařízení obce č.4/2020 o zákazu podomního a
pochůzkového prodeje.
Místostarosta obce seznamuje zastupitele s aktuální situací ve věci
aktuálně platného nařízení obce Boháňka č.2/2014 ze dne
1.4.2014. Toto nařízení je nutné z důvodu aktuálně platných
zákonů změnit. Místostarosta obce proto zastupitelům předkládá
nové přepracované nařízení č.4/2020 o zákazu podomního a
pochůzkového prodeje.
Starosta obce dává hlasovat o schválení nařízení č.4/2020
Hlasování zastupitelů PRO 9 z 9 přítomných t.j. 100%

VI.

Smrky u hřiště „v severní části“ obce Chloumek
Starosta seznamuje zastupitele se stížností vlastníka rekreační
stavby v obci Chloumek na smrky, které údajně ohrožují okolní
soukromé pozemky. Starosta v této věci oslovuje zastupitele L.
Jezberu, který v předešlých jednáních přislíbil zajištění odstranění
stromů ve spolupráci s místní jednotkou SDH.
L.J. k tomuto uvádí, že se mu doposud nepodařilo zajistit vhodnou
techniku, která by pomohla zajistit bezpečné pokácení.
Místo a aktuální stav bude v co nejkratším období prověřen.

Zastupitelé berou na vědomí
VII.

K požadavku pana J. Hl
o pořízení změny
územního plánu z důvodu změny účelu aktuálního typu
využití na jiný typ - plocha k rekreaci.
Pozemek v k.ú. Boháňka č.303/11
Po obdržení žádosti pana J.H. oslovila obratem obec Boháňka
příslušná oddělení stavebního úřadu, územního plánování, odbor
životního prostředí a správy lesů s požadavkem o vyjádření k této
věci. K této informaci mají zastupitelé info z předchozích jednání a
s průběhem jsou informováni.
Obec v této věci obdržela 8.12.2020 písemná vyjádření zmíněných úřadů,
která jsou zastupitelům přečtena a předložena, a která se shodují se
záznamy z předešlých jednání, viz. zápis ze společného jednání v této
věci například zápis z jednání ze dne 30.12.2013 a další. Z obdržených
písemností a vyjádření nadřazeného orgánu vyplývá, že je zařazení
zmíněného pozemku do ÚP sice možné, ale stále zůstane v kolizi
s ochranným pásem lesa. Provedení změny užívání nelze vzhledem
k aktuálně platným podmínkám provést.
Z tohoto důvodu nebude u tohoto pozemku zahájení pořízení změny ÚP
z aktuálního stavu na stav Plochy rekreace-plochy staveb pro rodinnou
rekreaci provedeno.
Písemnosti k této věci jsou poskytnuty zastupitelům a k této věci
proběhla diskuze. Na základě informací od nadřazených úřadů
došlo ke shodě zastupitelů, že by byl pokus zahrnout zmíněný
požadavek pana J.H. z důvodu snahy dosáhnout změny způsobu
užívání do územního plánování marnou snahou a zbytečným
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úkonem, který by navíc zatížil bez předpokladu dosažení zdárného
výsledku obecní rozpočet, a proto nebude z tohoto důvodu a pro
tento účel pořízení ÚP zahájeno.
M. Oubramová odešla v 19.50 – návrat ve 20.hod. a v tomto bodu nebude hlasovat.

Starosta dává hlasovat o schválení požadavku pana J. Hl
zahájení pořízení změny ÚP z výše uvedeného požadavku.
Zastupitelstvo obce požadavek pana J. Hl
neschvaluje.

o

z výše uvedených důvodů

Hlasování zastupitelů PROTI schválení 8 z 8 hlasujících tj. 100%
jeden zastupitel z uvedených důvodů nehlasoval.
VIII.

Požadavek paní H. Fofové k dělení pozemků ve věci
plánované výstavby ve Votuzi.
Starosta seznamuje zastupitele s požadavky a průběhem jednání a
složitou situací především ve věci dopravní infrastruktury.
Situace se týká obce Votuz, pozemků určených k výstavbě položka
Z11. Starosta navrhuje vyvolat jednání s vlastníky pozemků v této
položce ÚP. Na základě těchto jednání se uvidí, jak dále v této věci
postupovat.
Na vědomí

IX.

K záměru vystavět budovu a technické zázemí u budovy
č.p.27 v Boháňce.
Starosta seznámil s průběhem jednání v této věci. Záměrem obce
je vystavět dostatečně prostornou budovu vhodnou ke garážování
obecního vozidla, techniky a nářadí. Obec aktuálně nedisponuje
vhodným prostorem k takovému využití a situaci je nutno řešit.
V současnosti je vybavení dočasně uskladněno v soukromých
prostorech. A s tímto umístěním nelze z dlouhodobého hlediska
počítat. Součástí budovy by mělo být i garážové stání pro
uskladnění požární techniky a sociální zařízení pro zaměstnance
obce Boháňka.
Starosta obce v této věci oslovil projektanta a seznámil ho s dříve
projednávaným záměrem a požadavkem obce.
Zastupitelé berou na vědomí

X.

Seznámení s poškozením pískovcové desky na
Chloumku.
Starosta obce obdržel informaci o poškození pískovcové zdi u nově
rekonstruované studánky v Chloumku.
Viník poškození byl znám. Na místo byl občany přivolán starosta a
místostarosta obce.
Podrobným ohledáním bylo zjištěno drobné poškození jedné krycí
pískovcové desky. Došlo k nafocení události a jednání s viníkem o
dalším postupu. Při jednání došlo ke vzájemné dohodě.
Na místo byl přivolán zhotovitel díla, aby vyčíslil způsobenou
škodu. Viník nehody vyčíslenou škodu uhradil za účasti zástupců
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obce M.H. a M.K. přímo zhotoviteli díla. Zhotovitel dílo opraví a
předá zástupcům obce v nejbližším možném termínu.
U jednání přítomen M. Korbel a M. Heligr.
Zastupitelé berou na vědomí
XI.

Poděkování za činnost v roce 2020
Starosta obce v krátkosti shrnul průběh aktivity obce v roce 2020,
plány do dalšího roku a poděkoval zastupitelům za činnost.
Zastupitelé berou na vědomí

XII.

Návrh usnesení – hlasování v jednotlivých bodech.

XIII.

Diskuze – proběhla krátká volná diskuze
Zasedání ZO Ukončeno ve 20.20hod

Zapsal:

Ověřovatelé:

Starosta:

M. Korbel

Jan Toth, Josef Kleandr

Heligr Milan

Vyvěšeno: 24.12.2020

Sejmuto: 8. 1.2021
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