Obec Újezd u Plánice

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Újezd u Plánice, konaného
dne 31.3.2017 od 19:00 hodin v KD v Újezdě u Plánice, č.p. 25
Přítomni:

Milan Moudrý, Mgr. Vladimír Kabrt, Veronika Fialová, Bc. Petr Kulich,
Jiří Fremund, Václav Tícha

Hosté:

p. Ing. Gubric, p. Bělohlavý

1. Zahájení
Řádně svolané veřejné zasedání zastupitelstva (dále v textu ZO) zahájil starosta obce
v 19:00 hodin a přivítal všechny přítomné členy ZO a hosty. Poté starosta předal slovo
místostarostovi panu Kabrtovi, který schůzi dále řídil (dále v textu předsedající). Ten
konstatoval, že je přítomno 6 zastupitelů z celkového počtu 7 a zastupitelstvo obce je tedy
usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích). Omlouvá se paní Blanka Kantová, která je
v pracovní neschopnosti.

2. Určení návrhové komise a ověřovatelů zápisu
Za ověřovatele zápisu pro dnešní zasedání předsedající navrhl Bc. Petra Kulicha
a Veroniku Fialovou, zapisovatelem byl navržen Mgr. Vladimíra Kabrt. Dále předsedající
navrhl zvolit návrhovou komisi ve složení Jiří Fremund a Václav Tícha. Předsedajícím bylo
dále oznámeno, že se zastupitelé i občané mohou vyjadřovat ke každému bodu zvlášť.
NÁVRH USNESENÍ č. 1
Zastupitelstvo obce schvaluje ověřovatele zápisu Bc. Petra Kulicha, Veroniku Fialovou,
zapisovatele Mgr. Vladimíra Kabrta. Zastupitelstvo obce schvaluje návrhovou komisi ve
složení Jiří Fremund a Václav Tícha.
Výsledek hlasování: Pro 6
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 1 bylo schváleno.
Program dnešního jednání byl zveřejněn a navržen takto:
1. Zahájení
2. Určení návrhové komise a ověřovatelů zápisu
3. Kontrola usnesení z minulého zasedání
4. Seznámení s došlou poštou
5. Zpráva starosty o činnosti OÚ od minulého zasedání
6. Zpráva inventurní komise
7. Zpráva o činnosti Policie ČR obv. odd. Plánice za rok 2016
8. Zpráva obecního hajného o postupu prací v obecním lese
9. Projednání návrhu rozpočtu na rok 2017
10. Různé
11. Diskuze
12. Usnesení
13. Závěr
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NÁVRH USNESENÍ č. 2
Zastupitelstvo obce schvaluje přednesený program zasedání.
Výsledek hlasování: Pro 6
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 2 bylo schváleno.

3. Kontrola usnesení z minulého zasedání
Zápis z předchozího jednání byl ověřen ověřovateli paní Kaisrovou a Fialovou a
nebyly proti němu podány námitky.
Z předcházejícího zasedání zastupitelstva nevyplývají pro zastupitelstvo žádné nedořešené
úkoly. Ze záležitostí, které se na minulém zasedání nastínili, že se budou řešit:
• proběhla kontrola evidence zdravotního pojištění a odvodů za roky 2012-2016 – bez
závad.
• obecním úřadem byla řešena obecně závazná vyhláška o místním poplatku za odpady a ze
psů a také evidence právních předpisů, kterou je obec povinna vést dle zákona o obcích –
starosta
byl
kvůli
tomu
na
odboru
veřejné
správy,
dozoru
a kontroly Ministerstva vnitra ČR, zda naše vyhlášky vyhovují –tyto vyhlášky nám byly
vráceny k přepracování, aby byly dle nových platných zákonů. Tyto vyhlášky budou nově
zpracovány a schvalovány na příštím zasedání.
• řešila se kvalita vody v obecní studni, bude o tom mluvit pan starosta v jiném bodu
• z minulého zápisu dále vyplývá, že ZO přislíbilo hasičům se zabývat opravou nefunkčního
odtoku na koupališti. Byla podána žádost o dotaci od Plzeňského kraje. Bude se
schvalovat na zasedání plzeňského kraje 10.4.
• na minulém zasedání se schválil nákup nového počítače a tiskárny. Počítač se koupil,
tiskárna v rámci úspor ne, ale pořídit se bude muset, protože současná je poruchová
• občané byli vyzváni, že se můžou přihlásit do výboru pro rozvoj obce, který hodlala obec
zřídit, pokud bude zájem. Nikdo se nepřihlásil, výbor se zřizovat nebude.
• řešilo se, co bude dál s hostincem a kdo se ho ujme. Zprávu o tom bude mít dál pan
starosta.

4. Seznámení s došlou poštou
S došlou poštou za předcházející období seznámil přítomné místostarosta pan
Vladimír Kabrt. Informoval přítomné, že za poslední 3 měsíce bylo zaevidováno kolem 200
došlých písemností, ať již v listinné podobě, emailovou poštou nebo datovou schránkou.
Nepočítají se reklamní nabídky. Zmínil tedy jen některé došlé písemnosti a sdělil, že
kompletní přehled je k nahlédnutí na OÚ.

5. Zpráva o činnosti OÚ od minulého zasedání
S činností OÚ za předcházející období, tj. dobu od zvolení do funkcí 2.12.2016
seznámil přítomné starosta obce pan Milan Moudrý. Jeho zpráva je shrnuta v následujících
bodech
•

LES. V únoru byla provedena prohlídka a kontrola stavu obecního lesa. Účastnil se
pan Bělohlavý, za obec p. Moudrý a p. Tícha, z občanů p. Faist a p. Kodalík Také byl
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•

•

•
•
•

•

•

proveden odprodej dřeva občanům obce a OÚ. Pan starosta poděkoval p. Bělohlavému
za prohlídku i správu lesa.
SMLOUVY. Vzhledem k nedohledání některých smluv na OÚ, požádal p. starosta
občany, kteří mají uzavřeny smlouvy s OÚ, aby je předložily na OU ke kontrole.
K nájemní smlouvě s p. Toušem z 1.4.2016 o pronájmu pozemku p. č. 908/1, která
byla na dotaz občanů řešena na minulém zasedání, bylo zjištěno, že uvedené pozemky
má již pronajaté p. Opatrný, a to od června 2013. Tuto smlouvu nám poskytl p.
Opatrný, protože nebyla na OÚ založena. Pan starosta proto 24.2.2017 zaslal písemně
vyrozumění p. Toušovi o odstoupení předmětné smlouvy ze strany pronajímatele, což
uvedená smlouva umožňuje.
PRODEJ POZEMKŮ. Pan Touš podal písemnou žádost o odkoupení části pozemku
p.č. 908/1. Zároveň několik dalších občanů projevilo předběžný zájem
o odkoupení jiných pozemků. K tomu se vyjádřil p. starosta, že v současné době tyto
žádosti o odkoupení, jakožto pronájmy pozemků nebudeme projednávat a počkáme na
rozhodnutí a vyjádření auditu hospodaření. Kvůli nesrovnalostem v nájemních
smlouvách nebude do skončení auditu nijak manipulováno s obecními pozemky.
(prodej a pronájem)
PROPLACENÍ PŘÍSPĚVKŮ. Od začátku roku byl proplacen příspěvek od OÚ na
dary při životním jubileu a na oslavu MDŽ celkem za 3.060 Kč
TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA. V naší obci bylo vybráno 3.362 Kč. Pan starosta
poděkoval všem za příspěvky do sbírky, paní Petrové a Faistové za organizaci akce a
také poděkoval dětem, které koledovaly.
BRIGÁDY. P. Starosta poděkoval členům SDH, Spolku Újezdecké ženy
a občanům za aktivní přístup při úklidu kulturního domu a jeho okolí (prořezání
stromů). Ženám poděkoval za ušití opony v KD. Zmínil, že je rád „že to jde“ a že
odměnou pro nás všechny je společné posezení a odreagování se po práci.
RESTAURACE. Protože nebyla nikým podána žádost o provozování restaurace,
provozování se ujal OÚ, a to koncem měsíce ledna. Veškerý nákup je smluvně sjednán
s firmou Alko Klatovy spol. s.r.o. Sortiment je podle p. starosty dostačující a nemá
cenu kupovat zboží, které se konzumuje jen občas. Starosta připomněl akce, které se
v hostinci již konaly a které se vydařily. Jako byla oslava MDŽ, dětské maškarní nebo
divadelní představení a poděkoval všem, kteří se na přípravě těchto akcí podíleli.
Obsluhy restaurace se ujal p. Kodalík, se kterým je sepsána dohoda. Také jemu
poděkoval starosta za vzornou obsluhu a údržbu. Dále p. starosta požádal konzumenty,
aby ctily a respektovaly nařízení, které bylo nutné v minulosti přijmout. Na základě
nařízení Krajské hyg. stanice o závadnosti vody, bylo nutné přijmout opatření
v podobě rozlévání nápojů do plastu. I přes to nějaký anonym upozornil hyg. stanici,
že někdo pil při divadelním představení ze skla.
Na základě rozboru vody je již povoleno od 27.3. používat vodu jako
užitkovou. Byla provedena oprava bojlerů, splachování na WC a čerpadla na vodu.
K 27.3. byla tržba celkem 47.621 Kč. Výdaje (mzda obsluhy, hyg. potřeby, kelímky
atd a nákup zboží) činily 42.062 Kč. K tomu je ještě nakoupené zboží v hodnotě 7.600
Kč na skladě.
VODA. Dlouhodobým problémem je kvalita vody v Roubance. Pan starosta pozval
Ing. Gubrice, aby pak v diskuzi zodpověděl dotazy občanů. V prosinci byly provedeny
odběry vody a ty vyšly v pořádku. Po dalším odběru v únoru došlo ke zhoršení vody
a byl s okamžitou platností vydán zákaz pití vody, z důvodů zjištění koliformní
bakterie E-coli. Protože je studna Roubanka veřejně přístupná a jsou na ni napojeny
domy, byla přijata opatření desinfekce, obeznámení odběratelů a vydání nařízení o
zákazu pití vody. Nicméně neexistují žádné smlouvy o odběru vody mezi občany a
obcí. V roce 2009 byl schválen provozní řád, který je dodnes platný a v dokumentaci
je zakreslena jen jedna přípojka a to Kulturní dům. Oficiálně tedy není OÚ
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zodpovědný za kvalitu vody odběratelů. Nicméně z lidského hlediska, chce OÚ
kvalitu vody a Roubanku nějak vyřešit. Problémy s kvalitou vody ale trvají již od roku
2009. Na doporučení hygienické stanice může obec zrušit studnu jako veřejný zdroj
pitné vody a voda v Roubance by byla nadále pouze užitková. Jak zajistit pitnou vodu
pro občany je například udělat na náklady obce vrt a vybudovat obecní vodovod a
zároveň kanalizaci. Nebo si budou muset dotčení obyvatelé zařídit pitnou vodu sami.
Někteří z odběratelů vody z Roubanky si již vlastní vrt budují.

6. Zpráva inventurní komise
Předsedkyně inventurní komise paní Kantová byla ze zasedání omluvena. Zprávu
inventurní komise přečetl v zastoupení starosta obce. Inventury proběhly v lednu a to
14.1.2017 se stavem k 31.12.2016. Komise byly řádně určeny a poučeny. P. starosta
poděkoval komisím a všem co pomohli při inventurách (ženám a SDH). Majetek byl dohledán
a prohlédnut. Na základě zjištěných skutečností byli komisemi provedeny odpisy
nepoužitelného (poškozeného, neopravitelného) majetku, a to v hodnotě celkem 24.120 Kč
.
NÁVRH USNESENÍ č. 3
Zastupitelstvo obce schvaluje zprávu inventurní komise.
Výsledek hlasování: Pro 6
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 3 bylo schváleno.

7. Zpráva o činnosti Policie ČR obv. odd. Plánice za rok 2016
Zprávu npor. Bc. Františka Zahálky, vedoucího oddělení, přednesl zastupitel p. Bc.
Petr Kulich.
Policisté řešili v plánickém obvodu 86 případů přestupků a 35 případů trestných činů.
Objasněnost trestných činů byla v roce 2016 téměř 84%. V roce 2016 došlo k poklesu trestné
činnosti. Několik řidičů bylo přistiženo při řízení motorového vozidla pod vlivem drog
a alkoholu. V oblasti přestupkového řízení bylo zaznamenáno zvýšené množství přestupků
proti občanskému soužití. Z rozpočtu města Plánice byl vybudován městský kamerový
systém. Na úseku dopravy bylo šetřeno celkem 17 dopravních nehod. Při těchto nehodách
nebyla usmrcena žádná osoba, jedna osoba byla zraněna těžce a deset osob bylo zraněno
lehce. Dvě nehody byly způsobeny řidičem pod vlivem alkoholu. V blokovém řízení bylo
řešeno 251 přestupků.
Závěrem zprávy vyslovil p. Kulich přání, aby nikdo z přítomných nerozšířil statistiky
v příštím roce.
NÁVRH USNESENÍ č. 4
Zastupitelstvo obce schvaluje zprávu o činnosti Policie ČR obv. odd. Plánice za rok 2016.
Výsledek hlasování: Pro 6
Proti 0
Zdrželi s e 0
Usnesení č. 4 bylo schváleno.
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8. Zpráva obecního hajného o postupu prací v obecním lese,
Se stavem obecního lesa seznámil jeho správce pan Bělohlavý. Připomněl, že příští
rok bude desátým rokem v desetiletém plánu, ve kterém bylo plánováno vytěžit 10.210 m3
lesa. K dnešnímu dni zbývá ještě vytěžit 2.700 m3, což je 1350 m3 na každý rok. Letos bylo
zatím vytěženo 458 m3. V obecním lese, který se začátkem roku těžil (za panem Husincem),
bylo velmi nekvalitní dřevo. Z 334 vytěžených m3 bylo zdravých jen asi 10 stromů. Pěstební
práce se rozbíhají. V letošním roce bylo zatím prodáno dřevo za 450.000 Kč. Výdaje činily
164.000 Kč. Zisk byl tedy 293.000 Kč. Hlášení na státní správu za rok 2016 bylo řádně
posláno.
NÁVRH USNESENÍ č. 5
Zastupitelstvo obce schvaluje zprávu obecního hajného p. Bělohlavého o postupu prací
v obecním lese.
Výsledek hlasování: Pro 6
Proti 0
Zdrželi s e 0
Usnesení č. 5 bylo schváleno.

9. Projednání rozpočtu na rok 2017
Předsedajícím byl přečten návrh rozpočtu na rok 2017, který byl předtím 15 dní
zveřejněn na úřední desce OÚ.
NÁVRH USNESENÍ č. 6
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet na rok 2017. Příjmy ve výši 2 513 970 Kč, výdaje
ve výši 2 513 970 Kč. Rozpočet je navržený jako vyrovnaný.
Výsledek hlasování: Pro 6
Proti 0
Zdrželi s e 0
Usnesení č. 6 bylo schváleno.

10. Různé
•

Audit hospodaření – zrušení přezkoumání hospodaření Krajským ůřadem Plzeňského
kraje a schválení auditorské firmy HZ Plzeň spol. s.r.o.

NÁVRH USNESENÍ č. 7
Zastupitelstvo obce ruší přezkoumání hospodaření Krajským úřadem Plzeňského kraje
a schvaluje smlouvu o přezkoumání hospodaření s auditorskou firmou HZ Plzeň spol.
s.r.o.
Výsledek hlasování: Pro 6
Proti 0
Zdrželi s e 0
Usnesení č. 7 bylo schváleno.
•

Žádost Divadla Rynek, z.s. o finanční příspěvek na výrobu filmové pohádky O kouzelném jablku, kterou natáčel zmíněný místní spolek na Klatovsku, Domažlicku
a Rokycansku již v roce 2014 a 2015. Díky technickým a finančním problémům se
výroba opozdila. V současné době probíhají dokončovací postprodukční práce (mixáž
hudby, čistý střih, výroba triků a zvukových efektů), které si vyžádají další finanční
náklady, proto žádá spolek o fin. příspěvek obec. Spolek má v úmyslu promítat
pohádku hojně v regionálních kinech Plzeňského kraje, ale i v menších obcích v rámci
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„pojízdného biografu“. Produkcí pohádky na všech těchto místech, bude propagována
i obec Újezd u Plánice. Na tomto projektu se mmj. finančně podílel i Plzeňský kraj a
Město Klatovy. Zastupitel p. Tícha navrhl částku 15.000 Kč. Hlasování se zdržel p.
Kabrt.
NÁVRH USNESENÍ č. 8
Zastupitelstvo obce schvaluje příspěvek pro Divadlo Rynek, z.s. ve výši 15 000 Kč.
Výsledek hlasování: Pro 5
Proti 0
Zdrželi se 1
Usnesení č. 8 bylo schváleno.
•

Dopis letiště – z iniciativy Obce Myslovice vzešel dopis určený letišti Klatovy, ke
kterému se připojili další obce Mikroregionu Plánicko, tedy i Újezd u Plánice.
V dopise žádají obce omezení aktivity, dodržování alespoň dvou „klidových hodin“
denně a větší informovanost zasaženého regionu v době, kdy se předpokládá zvýšený
letecký provoz. Dopis byl přečten předsedajícím v celém znění.

•

Infraset – informace o podání žádosti o dotaci za mikroregion Plánicko. Na minulé
valné hromadě mikroregionu Plánicko padl návrh na nákup zařízení na opravu výtluků
místních komunikací – INFRASET. Pan Sommer, pan Pavlíček a pan Přerost se byli
na toto zařízení podívat v Dlouhé Vsi a byli velmi spokojeni. Předmětem zamýšlené
dotace v rámci mikroregionu Plánicko bude nákup mechanizační techniky na opravu
výtluků místních komunikací. Toto zařízení bude obsahovat přívěs včetně krycí
plachty, infrazářič, vibrační desku, fukar/vysavač, směs asfaltu, penetrace, speciální
certifikované nářadí pro asfaltování, povinnou výbavu, pracovní stan, dopravní
značení práce na silnici a omezení rychlosti a vysokotlaký čistič. Tato sada Comfort
vychází na 287.000 Kč bez DPH, tedy na cca 350.000 Kč s DPH. Do projektu se
zapojí obce Mlýnské Struhadlo, Hnačov, Nehodív, Číhaň, Bolešiny, Plánice a Újezd u
Plánice. Dotace je poskytována do výše 60 %, tudíž by mohla být cca 210.000 Kč.
Zařízení by po době udržitelnosti zůstalo v obci Plánice. Obce by tak zaplatily podíl na
projektu cca 10.000 Kč a Plánice doplatí zbytek. Po době udržitelnosti projektu by to
měly obce vykompenzované zvýhodněným půjčováním. V každé obci, která má
zaměstnance, bude vyškolen člověk, který by pak mohl s tímto zařízením zacházet.

Z dalšího jednání se omluvila z rodinných důvodů zastupitelka Veronika Fialová.
Zbývající počet zastupitelů je 5, zastupitelstvo je i nadále usnášeníschopné.
•

Oznámení o výkonu topografických prací pro aktualizaci ZABAGED
Během roku 2017 budou v katastru obce provádět zaměstnanci zeměměřičského
ústavu (ZÚ) místní topografické šetření za účelem zpřesnění dat pro mapové
podklady. Oprávnění ke vstupu do prostorů a k provádění topografických prací
prokážou zaměstnanci ZÚ speciálním služebním průkazem ZÚ.

•

Žádost o dotaci – příspěvku na dopravní obslužnost Plzeňskému kraji pro rok
2017. Plzeňský kraj zajišťuje a financuje veřejnou linkovou (autobusovou
a železniční) dopravu v celém kraji v částce téměř 850 milionů korun. Příspěvky obcí
tvoří cca 2 % této částky. Příspěvek vypočítaný pro naši obec je 4.360 Kč
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NÁVRH USNESENÍ č. 9
Zastupitelstvo obce schvaluje Plzeňskému kraji dotaci na zajištění dopravní obslužnosti
ve výši 4.360 Kč.
Výsledek hlasování: Pro 5
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 9 bylo schváleno.
•

Schválení dotace Městu Klatovy na spolufinancování terénního programu Ulice pro
osoby závislé na nelegálních návykových látkách na území města Klatovy a pro
občany regionu Klatovska

NÁVRH USNESENÍ č. 10
Zastupitelstvo obce schvaluje dotaci Městu Klatovy na spolufinancování terénního
programu Ulice pro osoby závislé na nelegálních návykových látkách ve výši 427 Kč
Výsledek hlasování: Pro 5
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 10 bylo schváleno.
•

Oslavy v roce 2018 – Jak již bylo zmíněno na předchozím zasedání OZ, v příštím
roce bude místní SDH oslavovat výročí od 120 let založení sboru. Idea je taková, že
by se zároveň konalo setkání rodáků a další akce. Proto vyzval starosta obce všechny
místní spolky o předložení písemného návrhu programu těchto oslav.

11. Diskuze
Celá diskuze probíhala v podstatě na stejné téma: voda a vodovod v Újezdě u Plánice.
Diskuzi zahájil host Ing. Gubric, vedoucí provozu Vodospolu s.r.o. Klatovy, který přijal
pozvání pana starosty. Pan Gubric spolupracoval s OÚ v posledním roce i dříve na řešení
nekvalitní vody v Roubance. Vyjádřil se k historii a kvalitě odebíraných vzorků, zákazu pití
vody od Krajské hygienické stanice. Při zjištění závadnosti byla vždy přijata opatření
k ošetřování a chlorování vody. Opakovaně se voda zlepšovala i zhoršovala a paradoxně
vycházely lépe vzorky přímo ze studny a nikoliv z odběrných míst. Dlouhodobé sledování
jednotlivých ukazatelů ve výsledcích odebraných vzorků ukazuje na sekundární znečištění
studny. Není vyloučeno znečištění ze splaškové vody, protože studna Roubanka – veřejný
zdroj pitné vody, nemá žádné ochranné pásmo, jílová ochranná vrstva na stěnách studny byla
sice před sice 30 lety, ale už dávno není žádná, studna se nachází v těsné blízkosti dvou
komunikací. Zřejmě je ale studna znečišťována obecní kanalizací, která je s nejvyšší
pravděpodobností netěsná, na což ukazují pravidelně zvýšené hodnoty koliformních bakterií.
Pan Moudrý připomněl, že také již asi 15 let nebyl vyvezen septik v KD. Na to reagoval pan
Faist, že septik se vyvážel v roce 2009, kdy byl ucpaný dámský záchod a kontrola kanalizace
byla provedena v roce 2015.
Pan Grubic připomněl, že o těsnosti kanalizace se nechá hovořit, ne když se udělá
vizuální kontrola, ale když se udělá tlaková zkouška (uzavře se na jedné straně zátkou a
kanalizace se natlakuje na několik atmosfér a nesmí poklesnout v potrubí za určitou dobu
žádný tlak. Kanalizace v obci byla pokládaná před cca 50 lety v „akci Z“ – jedná se o nasucho
do sebe napasovaná betonové trubky, takže netěsnost je tam po letech jistá. Navíc je v místě
kanalizace terén mnohde propadlý, například vlivem těžkých aut, apod. Není vyloučené, že
kontaminovanou vodu mají i další občané, kteří si myslí, že vodu mají dobrou, ale rozbor
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vody si nedělali několik let. Na to se přihlásila do diskuze paní Moudrá, že oni mají nepitnou
vodu jak ve svém bydlišti na kraji obce, tak má nepitnou vodu i dcera na návsi.
Pan Grubic dále hovořil o potřebě obecního vodovodu, jako věci, která bude
v budoucnosti stále aktuálnější, a to v souvislosti s vizí stále většího sucha a zhoršující se
kvality vody. A je to také investice pro budoucí generace. Zdroj pitné vody ale doporučuji
mimo obec, ideálně na kopci, kde by se vybudoval vodojem. Jsou na to dotace.
Pan Moudrý vystoupil s myšlenkou, že sice není odborník na vodu, ale bojí se toho,
když si každý bude dělat vrt, že si budou brát lidé navzájem vodu. Na to odpověděl pan
Grubic, že za účelem povolení vrtu se provádí hydrogeologický průzkum, který toto přísně
řeší, takže se může stát, že někdy nastane stop stav.
Pan Faist – hovořil také k tématu kvality vody a kanalizaci. Nezpochybňuje, co kdo
v diskuzi řekl, ale navrhl odebrat vzorky i z ostatních studen, aby se potvrdilo, že kanalizace
prosakuje. Pan Faist vyzval dále bývalé zastupitele, ať se k tomu vyjádří, což nikdo neučinil.
V diskuzi vystoupil pan Rataj. Podle jeho názoru není co řešit, kanalizace je špatná. Zároveň
by se měl vyřešit přívod pitné vody pro celou obec. Pan Moudrý reagoval, že obec může
uvažovat o zřízení obecního vodovodu, pouze, když budou mít občané zájem se k němu
připojit. Rád by také, v případě zájmu občanů, vodovod, kanalizaci a plyn řešil zároveň, když
už by bylo obec rozkopaná. Stejně se musí do roku 2022 kanalizace vyřešit obecní čističkou
anebo domácími čistírnami. Pan starosta také připomněl radu pana Rataje, že řešení odpadní
vody lze řešit i dálkovým vedením a přečerpáváním do jiné obce, kde čističku mají.
Pan Fremund st. připomněl, že vodovod se řešil v obci již dříve a pod kravínem
vznikly dva průzkumné vrty, ale pak se od nich ustoupilo, protože nebyly dostatečně vydatné.
To potvrdila i paní Holá, která připomněla, že sama v roce 1985, kdy byla v krajském
zastupitelstvu, řešila pro obec peníze na obecní vodovod, ale kvůli nezájmu se od tohoto
záměru upustilo. Vyzvala proto občany, pokud udělá starosta průzkum, aby to občané nebrali
na lehkou váhu, že je to rozhodnutí pro budoucí generace.
V diskuzi vystoupil znovu pan Faist a sdělil, že využívá část obecního pozemku
v podstatě k podnikání, protože má před domem parkoviště pro své zaměstnance. Není na to
s obcí smlouva a rád by tuto smlouvu zřídil a také zjistil jaký za to bude poplatek. Ohledně
poplatku reagoval pan starosta, že to bude v obecní vyhlášce. Ta je v řešení, aby byla
v souladu s platnými zákony. Vyhláška by se měla schvalovat na příštím zasedání.
V diskuzi vystoupil místostarosta p. Kabrt. Že OÚ zakoupil motorovou pilu Stihl. . Tato bude
k zapůjčení včetně proškoleného pracovníka Jiřího Fremunda ml. Omylem byla sdělena cena
90,- Kč za hodinu půjčení, ale toto je pouze předběžná odměna pro pracovníka obce. Cena za
kompletní pronájem a související náklady budou dořešeny v obecní vyhlášce.
Vystoupil E. Petr, aby tato cena za motorovou pilu nebyla moc malá, aby toho někdo
nezneužíval.
Paní Holá vyslovila přání vybudovat lepší dětské hřiště, kde by mohlo být třeba i více
sportovních aktivit a které by bylo dostupné v centru obce. Na to odpověděl p. Petr, že hřiště
už je jedno na Rajčuru, že stačí obnovit toto.
Následně diskuzi musel uklidnit pan starosta, aby se občané nepřekřičovali a mluvil jen jeden
a věcně.
Místostarosta pan Kabrt připomněl, že nikdo z občanů neměl zájem přihlásit se do
výboru pro rozvoj obce, takže doufá, že budou mít občané zájem alespoň iniciovat obecní
úřad svou myšlenkou nebo přáním, kde co obnovit nebo vybudovat.
Do diskuze se přihlásil pan Zdeněk Vladař. Bylo by podle něj dobré vytvořit anketu,
ve které se mohou občané vyjádřit k různým investičním záměrům, pokud budou mít zájem a
v jakém místě danou věc, třeba hřiště postavit.
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Diskuzi uzavřel pan starosta. Sdělil, že každý má svůj názor a může ho říct. O různých
věcech se pak musí hlasovat, jak dopadne hlasování je druhá věc, ale obec nebude nic
schvalovat proti přání většiny obyvatel.
Před koncem diskuze se omluvil z dalšího zasedání zastupitel Václav Tícha, z důvodu
nástupu do zaměstnání. Zůstali přítomni nadále 4 zastupitelé ze 7, což je usnášeníschopná
většina - byla splněna podmínka o usnášeníschopnosti zasedání (§ 92 ZOZ).

12. Usnesení
Předsedající přečetl všechny předchozí i v tomto bodu uvedené návrhy usnesení a dal
o nich hlasovat.
NÁVRH USNESENÍ č. 11
Zastupitelstvo obce vyzývá místní spolky o písemný návrh programu oslav v roce 2018, a to
15.6.2017
Výsledek hlasování: Pro 4
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 11 bylo schváleno.
NÁVRH USNESENÍ č. 12
Zastupitelstvo obce schvaluje podání projektu do PSOV PK 2017 na nákup mechanizační
techniky na opravu výtluků místních komunikací a zapojení obcí Mlýnské Struhadlo,
Hnačov, Nehodív, Číhaň, Bolešiny, Plánice a Újezd u Plánice.
Výsledek hlasování: Pro 4
Proti 0
Zdrželi s e 0
Usnesení č. 12 bylo schváleno.
NÁVRH USNESENÍ č. 13
Zastupitelstvo obce vyzývá občany, kteří mají uzavřené smlouvy s obcí nebo obecním
úřadem Újezd u Plánice, aby je předložily ke kontrole. .
Výsledek hlasování: Pro 4
Proti 0
Zdrželi s e 0
Usnesení č. 13 bylo schváleno.

NÁVRH USNESENÍ č. 14
Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávy přednesené v diskuzi.
Výsledek hlasování: Pro 4
Proti 0
Zdrželi s e 0
Usnesení č. 14 bylo schváleno.
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