Obec Újezd u Plánice

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Újezd u Plánice č.3/2018, konaného
dne 14.9.2018 od 19:00 hodin v KD v Újezdě u Plánice, č.p. 25
Přítomni zastupitelé:
Milan Moudrý, Mgr. Vladimír Kabrt, Jiří Fremund, Bc.Blanka Kantová, Václav
Tícha, Veronika Jakubcová
Omluveni zastupitelé: Ing. Petr Kulich

1. Zahájení
Řádně svolané veřejné zasedání zastupitelstva (dále v textu ZO) zahájil starosta obce v 19:00
hodin, poděkoval všem za účast na zasedání a přivítal všechny přítomné členy ZO
a občany. 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).
Určení ověřovatele zápisu
Za ověřovatele zápisu pro dnešní zasedání předsedající navrhl Bc. Blanku Kantovou
a Veroniku Jakubcovou, zapisovatelem Mgr. Vladimíra Kabrta. 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. Blanku Kantovou a Veroniku Jakubcovou,
zapisovatelem Mgr. Vladimíra Kabrta.
Výsledek hlasování: Pro 6
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 1 bylo schváleno.
Program dnešního jednání byl zveřejněn a navržen takto:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Zahájení
Seznámení s došlou poštou
Zpráva kontrolního výboru
Zpráva starosty o činnosti OÚ od minulého zasedání
Zpráva obecního hajného o postupu prací v obecním lese
Vyhlášení výběrového řízení na obecního hajného.
Pošumavská odpadová, s.ro. – nová smlouva
Projednání rozpočtových změn
Různé
Diskuze
Usnesení a závěr

NÁVRH USNESENÍ č. 2
Zastupitelstvo obce schvaluje přednesený program zasedání.
Výsledek hlasování: Pro 6
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 2 bylo schváleno.
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2. Seznámení s došlou poštou
S došlou poštou za předcházející období seznámil přítomné místostarosta obce.

3. Zpráva kontrolního výboru
Zprávu kontrolního výboru přečetla Veronika Jakubcová, předsedkyně kontrolního výboru. Z
předcházejícího zasedání nevyplývají pro zastupitelstvo žádné nedořešené úkoly. Dodržování
právních předpisů obce je kontrolováno průběžně. Nebyly zjištěny žádné nedostatky.
NÁVRH USNESENÍ č. 3
Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu kontrolního výboru.
Výsledek hlasování: Pro 6
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 3 bylo schváleno.

4. Zpráva starosty o činnosti OÚ od minulého zasedání
S činností OÚ za předcházející období seznámil přítomné starosta obce pan Milan Moudrý.
Jeho zpráva je shrnuta v následujících bodech.
•

•
•
•

•
•

•

•

•
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Připomněl oslavy 120 let SDH a sraz rodáků obce. Poděkoval občanům za přípravy, úklid
obce a účast. Zvlášť poděkoval spolkům obce a zastupitelům za nasazení a zapojení do
programu a celkového dění. Poděkoval také místostarostovi p. Kabrtovi za práci na přípravě
oslav a jejich organizaci.
17.9. jsou pozváni zástupci obce do Poslanecké sněmovny k převzetí obecního znaku
a vlajky
V rámci oslav 120 let SDH poděkoval pan starosta M. Holému za zabezpečení občerstvení,
které dle jeho slov nemělo chybu.
Proběhla pouťová zábava, kterou pořádal SDH, bohužel nebyla velká účast. Pokud má SDH
30 členů, tak považuje pan starosta za slušné, že půjdou členové podpořit akci SDH alespoň
zakoupením vstupenky.
Opékání prasete na návsi 8.9. oproti tomu navštívilo spousty lidí a akce se velice vydařila.
Byla dokončena instalace bezdrátového rozhlasu v obci a ukazatele rychlostního
upozornění. Po opětovném upozornění občanů na špatnou slyšitelnost byla firma vyzvána
k doladění chyb, které několikrát již odstraňovala. Dle jejich zkušeností trvá poladit rozhlas
do bezchybného stavu několik měsíců.
Bylo dokončeno monitorování kanalizace a její částečná oprava. Nyní se zpracovává
dokumentace na základě zjištěného stavu, k dispozici občanům bude dvd s kamerovým
záznamem kanalizace. Byl zjištěn nesoulad (rozdíl) v dokumentaci a ve skutečném stavu.
Obec dříve vykazovala 1 výpusť a další 4 výpustě nebyly evidovány
a odebírány z nich vzorky. Byla přijata opatření k zlegalizování a zakreslení na katastrálním
úřadu, ŽP a dalších institucích, aby obec neplatila hrozící vysoké pokuty. Dne 11.9. byl
proveden odběr vzorků ze všech těchto výpustí, na výsledky se čeká.
Oprava koupaliště je před dokončením, zbývá dodělat drobné úpravy okolí, natření betonu,
apod. Po vypuštění vody a zjištění v jakém stavu je dno a beton jsme po poradě zastupitelů
rozhodly provést namísto lokální opravy děr izolaci a celistvé vybetonování dna.
Vodovod a jeho vybudování je ve stádiu vyřizování potřebných žádostí na dotace na vrty. Je
to běh na dlouhou trať. Ale jsou i jiné věci, které je třeba udělat, jako je např. oprava

•

•

zvoničky, sundání komínu na KD který je v havarijním stavu, dále uvažujeme
o rekonstrukci veřejného osvětlení (výměně za úspornější lampy) a řadu dalších věcí.
Dále starosta informoval o žádosti dětí, které předložily požadavek na OÚ, aby se udělalo i
něco pro ně. Chtěly by něco jako klubovnu, kde by se mohly scházet a hrát si. Je to další
námět, najít místo v KD a poskytnout jim zázemí.
na závěr poděkoval pan starosta občanům za důvěru, kterou mělo zastupitelstvo v tomto
volebním období a také zastupitelům poděkoval za plnění úkolů, vyplývajících z jejich
mandátu.

5. Zpráva hajného o postupu prací v obecním lese
Zprávu přednesl pan Bělohlavý. Za poslední období se vytěžilo zhruba 760 m3, z toho
probírka na Kamejtkách 170 m3 a kůrovec 590 m3, ale celková těžba překročena nebude, protože
podle těžebního plánu zbývá vytěžit ještě 1350 m3. Výdaje (bez DPH) zatím dělají cca 270 tisíc,
pěstební práce zhruba 170 tisíc, lesnická činnost 95 tisíc. Tržby (za rok 2018) zatím 1.220 tisíc.
Čistý zisk za rok 2018 vychází zatím 690 tisíc Kč.
Dále se zmínil pan hajný ohledně nabízeného paliva z kůrovcové kalamity. Nečekal takový
zájem občanů (16 zájemců) a již teď ví, že určitě všechny v letošním roce neuspokojí. Díky tlaku
občanů obec vyšla vstříc a přistoupila pro občany na nízkou cenu na hranici nákladů 500 Kč/m3.
Palivové dříví bude prodáváno podle seznamu v pořadí v jakém se občané přihlásili.
Poté pohovořil pan hajný o problémech s kůrovcem, kterému nahrává i letošní počasí.
Například v jedné lokalitě umístil 3 lapače a napočítal v nich cca 80 tisíc samiček kůrovce. Přesto to
nepomohlo a stromy byly napadeny.
Na závěr pan hajný i OÚ vyjádřil politování, že ani on ani obec nezná často vlastníky lesů,
se kterými sousedíme anebo na ně nemáme kontakt. V tomto směru není ze strany státu ani žádná
opora.
NÁVRH USNESENÍ č. 4
Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o hospodaření v obecním lese.
Výsledek hlasování: Pro 6
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 4 bylo schváleno.

6. Vyhlášení výběrového řízení na obecního hajného
S koncem roku bude ve funkci končit pan hajný. Bude proto vyhlášeno nové výběrové řízení na
„odborného lesního hospodáře“. To bude mít na starost nové zastupitelstvo po volbách.
NÁVRH USNESENÍ č. 5
Zastupitelstvo obce schvaluje vyhlášení výběrového řízení na odborného lesního hospodáře.
Výsledek hlasování: Pro 6
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 5 bylo schváleno.
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7. Pošumavská odpadová, s.r.o.
Protože je Obec Újezd u Plánice společníkem Pošumavské odpadové, s.r.o. musí schválit
novou společenskou smlouvu, a to z důvodů navýšení základního jmění v souvislosti s přijetím
nových společníků.
NÁVRH USNESENÍ č. 6
Zastupitelstvo obce:
a) schvaluje navýšení základního kapitálu společnosti Pošumavská odpadová, s.r.o., na novou
výši 2.066.650,- Kč
b) souhlasí s tím, aby nové vklady do společnosti Pošumavská odpadová, s.r.o., byly upsány takto:
stávající společník město Klatovy navýší svůj vklad na novou celkovou výši 1.050.000,- Kč,
přistupující noví společníci město Hartmanice, městys Čachrov, obec Běhařov, obec Žichovice,
obec Nezamyslice a obec Chocomyšl vloží vklady ve výši odpovídající počtu obyvatel dané obce
násobeného 30,- Kč. Konkrétní výše vkladů jednotlivých společníků jsou uvedeny v návrhu
společenské smlouvy.
c) schvaluje novou společenskou smlouvu společnosti Pošumavská odpadová, s.r.o. dle
přiloženého návrhu.
Výsledek hlasování: Pro 6
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 6 bylo schváleno.

8. Projednání rozpočtových změn
NÁVRH USNESENÍ č. 7
Zastupitelstvo obce bere na vědomí Rozpočtové opatření č. 4,5,6,7,8,9/2018
Výsledek hlasování: Pro 6
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 7 bylo schváleno.
Rozpočtové změny, které jsou z valné části z důvodů konání oslav obce, jsou zveřejněny na
internetových stránkách obce a jsou listinnou přílohou písemného zápisu.

9. Různé
Do tohoto bodu nebyla dodána žádná záležitost k jednání.

10. Diskuze
Paní Smolová měla dotaz, na kolik vyšly oslavy nákladů.
Zaokrouhleno: příjem z prodeje reklamních předmětů 37 tisíc Kč, občerstvení, které zaplatila obec
vystupujícím 29 tisíc Kč, kultura 138 tisíc (v ceně vydání a zpracování almanachu obce, kapely,
kulturní vystoupení, včetně opravy kulturního domu), materiál (vlajky, poháry, znaky, trička,
propagační předměty, plakáty, cedule, sanita, voda, Toi toi, pamětní medaile) cca 100 tisíc.
Koupaliště zatím stálo 770 tisíc (z toho 400 tisíc dotace PK), což je dle původní cenové nabídky.
Budou ale vícepráce za opravu dna a zbývá také udělat oplocení.
Dále oznámil pan starosta účetní stav v hostinci. V pokladně v hotovosti 19 tisíc Kč, na účtě 15 tisíc
Kč, v obalech a ve zboží cca 18 tisíc. Po odečtení nákladů, zaplacení obsluhy je zisk od začátku
roku cca 30 tisíc Kč.
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Na závěr diskuze se pan starosta chtěl zeptat, zda občané nezaregistrovali problém s potkany.
Odpověděli že ne.
Pan místostarosta vyzval SDH k vykácení starých uschlých stromů na koupališti, než se koupaliště
osadí plotem, za cca 2-3 týdny.
Pan hajný ještě připomněl, že současná prodejní cena za dřevo šla nahoru a je 1250 Kč/m3. Pan
Faist v té souvislosti připomněl, že i cena truhlářského řeziva stoupla v současné době o 20%.

11. Usnesení a Závěr
NÁVRH USNESENÍ č. 8
Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávy přednesené v diskuzi.
Výsledek hlasování: Pro 6
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 8 bylo schváleno.
Na závěr jednání poděkoval starosta obce všem přítomným za účast, pozval na volby do
zastupitelstva obce, které se konají dne 5.-6.října.
Přílohy zápisu:
1)
2)
3)
4)

Prezenční listina
Zveřejněná informace o konání zasedání podle § 93 odst. 1 zákona o obcích
Rozpočtové opatření č. 4,5,6,7,8,9
Smlouva s Pošumavskou odpadovou, s.r.o.

(přílohy nejsou součástí elektronicky zveřejněné verze zápisu)
Zápis byl vyhotoven dne: 24.9.2018

Zapisovatel:

………………………….
Mgr. Vladimír Kabrt

Ověřovatelé:

………………………….
Bc. Blanka Kantová

………………………….
Veronika Jakubcová

Starosta:

………………………….
Milan Moudrý

………………………….
razítko
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