ZZÁ
ÁPPIISS ZZEE ZZA
ASSEED
DÁ
ÁN
NÍÍ ZZA
ASSTTU
UPPIITTEELLSSTTV
VA
AO
OB
BC
CEE O
OLLD
DŘ
ŘIIC
CH
HO
OV
VV
VH
HÁ
ÁJJÍÍC
CH
H

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oldřichov v Hájích
Datum jednání:
Místo jednání:
Začátek jednání:
Počet přítomných členů ZO:
Neomluveni:

29. 4. 2019
Zasedací místnost Obecního úřadu v Oldřichově v H.
16.30
Konec jednání: 19.40
7 (od 17.20 počet 6)
Omluveni:
0 (1)
0
Hosté:
0

Starosta obce provedl uvítání a zahájení jednání ZO. Dále stanovil zapisovatele Václava
Knespla a ověřovatele zápisu Petra Martínka a Mgr. Jiřinu Vávrovou.
Dále starosta obce konstatoval, že na základě presenční listiny ZO je přítomna nadpoloviční
většina členů ZO a tudíž je zasedání úsnášeníschopné.
Program jednání:
1) Rozpočet na rok 2019
2) Žádost o finanční příspěvek
3) Žádost o odkoupení části p.p.č. 1023/1 v k.ú. Oldřichov v Hájích
4) Žádost o poskytnutí daru
5) Zápis do kroniky za rok 2018
6) Zakládací listina ústavu Ekocentrum Oldřichov v Hájích, z.ú.
7) Různé
8) Závěr
Doplnění bodů jednání:
Nebylo navrženo doplnění ani změna programu.
Hlasování o
programu jednání

Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Bod 1 – Rozpočet na rok 2019:
Předkladatel starosta obce J. Tichý

Důvodová zpráva – Starosta obce předložil zastupitelstvu obce návrh schodkového rozpočtu
na rok 2019 v celkové výši 15 483 839,48Kč.
Návrh rozpočtu na rok 2019 byl projednán ve finančním výboru obce a řádně zveřejněn na
úřední desce obce v termínu od 21. 3. 2019 do 8. 4. 2019. Do dnešního dne nebyla předložena
k rozpočtu obce žádná připomínka.
Rozprava – J. Svatoňová – připomněla, že je zpracován rozpočet na altán, a že by bylo dobré
to hned změnit v rozpočtu. J. Tichý – řekl, že se schvaluje přednesený rozpočet a nikoli
podrobný rozpis, kde je částka na altán stanovena. Dále řekl, že rozpočet není konečná částka,
a že z výběrového řízení vzejde přesná částka a ta se pak bude rozpočtovat. P. Tichý řekl, že
se položka upraví rozpočtovým opatřením. P. Šarapatka připomněl, aby se rozpočtové
opatření dělalo před výdajem peněz. P. Tichý řekl, že určitě bude. P. Šarapatka podotkl, že se
to doteď v obci tak nedělalo, tak na to upozorňuje. Také vznesl návrh, aby se připravoval
rozpočet už na podzim a mohli jsme ho schválit v prosinci a nemuseli zase hospodařit v
rozpočtovém provizoriu až někdy do dubna 2020.
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USNESENÍ č. 42/4/2019
ZO projednalo a schvaluje v souladu s § 84, odst. 2, písm.c) zák.128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, schodkový rozpočet obce Oldřichov v Hájích
na rok 2019 v celkovém objemu 15 483 839,48Kč příjmů (11 620 360,-Kč příjmů a
financování převodem zůstatku z roku 2018 ve výši 3 863 479,48Kč) a v celkovém objemu
výdajů 15 483 839,48Kč (15 383 831,48Kč výdajů a financování – splátka úvěru ve výši
100 008,-Kč).
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0
Bod 2 – Žádost o finanční příspěvek:
Předkladatel starosta obce J. Tichý
Důvodová zpráva – Obec obdržela žádost o finanční příspěvek na pobyt dětí MŠ Mníšek
v přírodě, na který každoročně přispíváme.
Rozprava – J. Tichý – doplnil informaci k tomuto bodu, že upřesnění k počtu účastníků bylo
zasláno s materiálem k bodu různé. P. Šarapatka se ptal, v jaké položce máme peníze na tyto
dary a příspěvky? P. Tichý odpověděl, že v položce Neinvestiční dotace svazu obcí a obč.
sdružením.
USNESENÍ č. 43/4/2019
ZO projednalo a schvaluje finanční příspěvek pro Základní školu a Mateřskou školu Mníšek, se
sídlem 463 31 Oldřichovská 198, na zotavovací pobyt v přírodě dětí MŠ ve výši 1 300,-Kč
(celkem 7 800,-Kč) na každé zúčastněné dítě s trvalým pobytem v Oldřichově v Hájích dle
prezenční listiny pobytu.
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0
Bod 3 – Žádost o prodej části p.p.č. 1023/1 a 1020/3:
Předkladatel starosta obce J. Tichý
Důvodová zpráva – Při projednávání stavebního povolení k akci humanizace dopravy
v Oldřichově v Hájích projevil Tomáš Janáček, spolumajitel domu čp. 69 a st.p.č. 138 v k.ú.
Oldřichov v Hájích, zájem o náhradu za pozemek, který je nutný k trvalému záboru pro
uvedenou akci. Při tomto jednání bylo dohodnuto, že zastupitelstvo projedná možnost
optimalizace hranice pozemků 1023/1, 1020/3 a st.p.č. 138 tak, aby došlo i k náhradě výměry
za trvalý zábor. Při vytyčení budoucí hranice v terénu však pan T. Janáček projevil další
zájem, a to odkoupení větší části pozemku 1023/1 (dle návrhu cca 320 m2) a žádá
zastupitelstvo o projednání.
Rozprava – J. Tichý doplnil informaci, že se jedná o pozemek v centru obce, a že by se jeho
prodej měl důkladně rozvážit. J. Svatoňová se k názoru přiklonila a řekla, že bychom tu část
pozemku neměli prodávat a zůstat u původního záměru, a to pouze srovnat hranici.
USNESENÍ č. 44/4/2019
ZO projednalo a neschvaluje prodej části pozemkových parcel č. 1023/1 a 1020/3
v katastrálním území Oldřichov v Hájích a současně pověřuje starostu obce zveřejněním
původního záměru.
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0
Bod 4 – Žádost o poskytnutí daru:
Předkladatel starosta obce J. Tichý
Důvodová zpráva – Společnost APOSS Liberec, p.o. zaslala, stejně jako každý rok, žádost o
poskytnutí daru na činnost.
Rozprava – Mgr. R. Šarapatka – požadoval, aby vždy při obdržení žádosti o finanční
podporu bez přesně uvedené částky, byla vždy žadateli zaslána obratem výzva k upřesnění
požadované částky. V. Knespl – navrhl, abychom se rovnou shodli, zda přispějeme nebo
nepřispějeme, a pokud ano, tak navrhuje částku ve výši 1 000,- Kč. P. Svatoňová řekla, že na
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činnost by přispěla ráda, ale na oslavu se jí přispívat nechce. Nakonec domluva, že
symbolický příspěvek 1000 Kč by byl akceptovatelný.
USNESENÍ č. 45/4/2019
ZO projednalo a schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 1 000,-Kč společnosti
APOSS Liberec, p.o., Zeyerova 832/24, 460 01 Liberec 1.
Pro: 6
Proti: 1
Zdržel se: 0
Bod 5 – Zápis do kroniky obce za rok 2018:
Předkladatel Mgr. J. Vávrová
Důvodová zpráva – Kronikářka obce s předstihem rozeslala elektronicky všem zastupitelům
návrh zápisu do kroniky obce za rok 2018. Do dnešního dne nebyly předloženy žádné
připomínky.
Rozprava – Mgr. J. Vávrová – upřesnila, že nějaké připomínky k zápisu obdržela, a pokud to
bylo možné, tak je zapracovala. P. Vávrová vysvětlila připomínku p. Tichého, která přišla
mailem - ohledně označení části obce Na Pilách "osadou" - je to v citaci článku z Libereckého
deníku, proto do toho nemůže zasahovat, jinak samozřejmě souhlasí s tím, že to není správné
označení.
USNESENÍ č. 46/4/2019
ZO projednalo a schvaluje zápis do kroniky obce za rok 2018, který předložila kronikářka
obce Oldřichov v Hájích.
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel se: 1
Bod 6 – Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu
provést stavbu:
Předkladatel starosta obce J. Tichý
Důvodová zpráva – Jedná se o nový kabel NN – zařízení distribuční soustavy pro
pozemkovou parcelu č. 1911/1 v k.ú. Oldřichov v Hájích.
Rozprava – Nebyl vznešen žádný dotaz ani připomínka.
USNESENÍ č. 47/4/2019
ZO projednalo a schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a
smlouvu o právu provést stavbu č. IP-12-4009566/VB/02 s ČEZ Distribuce, a.s., která je na
základě plné moci zastoupená Ing. Stanislavem Bílkem, BIMONT s.r.o., se sídlem 460 08
Liberec VIII, České Mládeže 713/122.
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0
Bod č. 7 – Žádost o dar:
Předkladatel starosta obce J. Tichý
Důvodová zpráva – Nadace Ivana Dejmala pro ochranu přírody zaslala Obci OvH žádost o
dar ve formě finančního příspěvku na realizaci projektu Obnova evropsky významné lokality
Jizerské smrčiny.
Rozprava – Mgr. J. Vávrová – doplnila informace o projektu a sdělila, že se z důvodu
členství ve spolku, který se na realizaci podílí, zdrží hlasování. Mgr. R. Šarapatka řekl, že se
jedná o projekt s realizací mimo území katastru obce. K tomuto názoru se přiklonil i J. Tichý
a V. Knespl.
Po dohodě ZO byl tento bod stažen z jednání. Po další diskusi všech přítomných došlo ZO
k závěru, že z důvodu realizace projektu mimo k.ú. Oldřichov v H. nebude na projekt
přispívat.
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Bod č. 8 – Různé:
a/ Zakládací listina Ekocentrum Oldřichov v Hájích, z.ú.
Předkladatel starosta obce J. Tichý
Důvodová zpráva – Zakládací listina Ekocentra Oldřichov v Hájích, z.ú. se projednávala na
posledním zasedání ZO, kde v rozpravě vzešel požadavek na stanovisko právního zástupce
obce, aby zkontroloval, zda ze smlouvy nevyplývají pro obec nějaká rizika.
Rozprava – P. Tichý doplnil na žádost zastupitelů vyjádření obecního právníka ohledně rizik,
která by tato zakládací listina přinesla obci. Právník p. Votruba neshledal pro obec žádná
rizika. P. Svatoňová se ptala, zda na kraji je už zakládací listina schválena. P. Tichý řekl, že
už je to všude schválené.
USNESENÍ č. 48/4/2019
ZO projednalo a schvaluje Zakládací listinu Ekocentra Oldřichov v Hájích, z.ú.
v předloženém znění.
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0
b/ Dodatek ke smlouvě o dílo ze dne 3.10.2018:
Předkladatel starosta obce J. Tichý
Důvodová zpráva – Důvody pro navržení posunu termínu dokončení stavby jsou uvedeny
přímo v návrhu dodatku smlouvy. Jedná se především o zimní přestávku, zdržení před
zahájením stavby (výřez náletových dřevin) a neodpovídající zatřídění zemin.
Rozprava – Mgr. R. Šarapatka – poukazoval na to, že termín prodloužení plnění smlouvy je
pro uvedené důvody příliš dlouhý. J. Tichý uvedl, že je delší z důvodu, aby s ohledem na
technologické termíny byla jistota, že nebude již potřeba termín prodlužovat a návrh
dodavatele, že nebude požadovat finanční navýšení z důvodu nesprávně zatříděné zeminy, je
výhodný pro obě strany. J. Svatoňová se přiklonila k názoru, že je pro obec lepší nový termín
nerozporovat.
USNESENÍ č. 49/4/2019
ZO projednalo a schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 3.10.2018 se
zhotovitelem akce „Rekonstrukce mostu přes Malou Jeřici, fa STYLSTAV Liberec, s.r.o., se
sídlem 463 12 Liberec 25, Dlouhá 55 ve věci stanovení nového termínu dokončení stavby na
2.7.2019.
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0
Poz.: V čase 17.20 hodin se z dalšího jednání ze zdravotních důvodů omluvil místostarosta P.
Martínek.
c/ Žádost o navýšení finančních prostředků pro Oldřichovský festival:
Předkladatel starosta obce J. Tichý
Důvodová zpráva – Hlavní organizátorka festivalu Jana Pospíšilová předložila ZO žádost o
navýšení příspěvku obce na pořádání festivalu, se zdůvodněním na jaké účely budou finance
použity.
Rozprava – Mgr. R. Šarapatka – se zajímal o porovnání nákladů na Mníšecký festival a
Oldřichovský festival.
USNESENÍ č. 50/4/2019
ZO projednalo a schvaluje navýšení nákladů na pořádání Oldřichovského festivalu v roce
2019 na 30 000,-Kč.
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel se: 0
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d/ Upřesnění počtu dětí zotavovacího pobytu a žádost o příspěvek na Sportovně
turistický pobyt ve Splzově:
Předkladatel starosta obce J. Tichý
Důvodová zpráva – ZŠ a MŠ Mníšek zaslali dodatečně upřesnění počtu dětí na pobytu
v přírodě dětí MŠ a současně další žádost o příspěvek na sportovně turistický pobyt dětí ve
Splzově.
Rozprava – J. Tichý – doplnil informaci, že se část přílohy o počtu dětí vztahuje
k předchozímu projednávanému bodu a o další žádost pro děti ZŠ.
USNESENÍ č. 51/4/2019
ZO projednalo a schvaluje finanční příspěvek ve výši 13 125,-Kč pro Základní školu a
Mateřskou školu v Mníšku, se sídlem Oldřichovské 198, na Sportovně-turistický pobyt žáků
ve Splzově pro děti s trvalým pobytem v Oldřichově v Hájích
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel se: 0
e/ Volba člena FV
Předkladatel starosta obce J. Tichý
Důvodová zpráva – Na minulém zasedání předložila Mgr. J. Vávrová rezignaci na členku
Finančního výboru obce a pro funkčnost tohoto orgánu obce je nutné ji v této funkci nahradit
a vyzval přítomné k podání návrhů.
Rozprava – P. Hodač se zeptal, zda má někdo nějaký návrh na doplnění člena finančního
výboru. Svatoňová navrhla p.Věru Landsmanovou, ale podotkla, že se jí na to neptala. Proto
p. Hodač přednesl svůj návrh a navrhl p. Karlu Podlipnou, ta s funkcí souhlasí. P. Šarapatka
připomněl, že je potřeba hlídat rozpočet. P. Hodač řekl, že p. Vávrová chtěla přehled výdajů a
příjmů obce v tabulce a s tím p. Hodač nesouhlasil. P. Vávrová řekla, že je potřeba hlídat
plnění rozpočtu a to se v obci dosud nedělo a že kontrolu, kterou dělal finanční výbor,
považuje za nedostatečnou a proto na funkci ve FV rezignovala.
USNESENÍ č. 52/4/2019
ZO projednalo a schvaluje do funkce člena Finančního výboru obce paní Karlu Podlipnou,
bytem Oldřichov v Hájích XXX.
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel se: 0
f/ Zpráva o činnosti stavebního výboru:
Předkladatel J. Svatoňová
Důvodová zpráva – Předsedkyně stavebního výboru J. Svatoňová přednesla zprávu o
činnosti
Rozprava – P. Svatoňová přečetla zprávu stavebního výboru.
„Zpráva stavebního výboru pro ZO konané dne 29. 4. 2019
Stavební výbor jednal s vlastníky pozemků p.č. 921/8 (SJM Pospíšilovi) a p.č. 948/2 (SJM
Kuklovi) o směně za části pozemkových parcel č. 1970/1, p.č. 1974 a p.č. 921/1.
Vlastníci jsou směně nakloněni. ZO se musí domluvit na přesném rozsahu směňovaných
pozemků, zadat GP a ZP. Důvodem směny je přístup na pěšinu na p.p.č. 1970/1 směrem k
nádraží.“
Řešila se směna pozemku obce a pozemků p. Pospíšila a p. Kukly. P. Tichý zjistí od p.
Maděry informace ohledně záboru na pozemku p. Pospíšila - o kolik metrů se jedná. Pánové
Kukla a Pospíšil jsou zamýšlené směně pozemků nakloněni, p. Tichý tudíž může zadat
vypracování GP. P. Svatoňová pokračovala dále ve čtení zprávy SV.
„Stavební výbor zajistil souhlas P ČR s umístěním zrcadla na cyklostezku vedle st.p.č. 161.“
Na dotaz p. Svatoňové, zda již přišlo povolení k umístění zrcadla, p. Tichý odpověděl, že
přišlo. Zrcadlo je možné umístit.
„Dále SV podal žádost na MML OD o stanovení místní úpravy provozu. Stavební výbor
zajistil rozpočet na uvažovaný altán v centru obce, pro potřebu dalšího rozhodování ve věci
realizace stavby altánu a ten předal starostovi obce.“
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P. Šarapatka navrhl, aby se dávaly zprávy výborů na obecní web. P. Hodač řekl, že přestal
dávat zprávy na web, když zjistil, že je tam ostatní výbory nedávají. P. Tichý řekl, že by toto
rozhodnutí nechal v pravomoci jednotlivých výborů.
USNESENÍ č. 53/4/2019
ZO projednalo a bere na vědomí Zprávu stavebního výboru bez připomínek.
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel se: 0
g/ Výkon stavebního výboru:
Předkladatel J. Svatoňová
Důvodová zpráva – Dne 3.12.2019 bylo schváleno zřízení stavebního výboru souhlasí 4 –
nesouhlasí 1 – zdržel se 2.
Martin Hodač řekl, že by chtěl znát „noty“, jak bude stavební výbor a starosta spolu fungovat.
Návrh na fungování SV byl předložen dne 21.1.2019 ve Zprávě stavebního výboru, která byla
bez připomínek vzata na vědomí všemi 7 zastupiteli.
Dne 23.4.2019 vznesla Jana Svatoňová dotaz na pana starostu, zda od začátku roku nebyly na
Obec doloženy žádné podněty pro SV.
Pan starosta dne 25.4.2019 odpověděl:
„Stavebnímu výboru, který je poradním orgánem zastupitelstva, ukládá úkoly zastupitelstvo.
Starosta pouze spolupracuje s výborem (jako součást obecního úřadu) na jeho úkolech.“
Z tohoto důvodu je nyní předkládán návrh usnesení, který stanoví, jakým způsobem bude
probíhat výkon stavebního výboru, zastupitelů a starosty obce.
Pozn.: v uplynulém volebním období byly stavebnímu výboru předkládány k posouzení
podněty stavebního charakteru.
Rozprava – P. Svatoňová vysvětlila, že jí starosta nepředává podněty pro SV a ptala se, jak
má spolupracovat, když jí p. Tichý nic nedává. P. Tichý řekl, že s návrhem nebude souhlasit,
protože podle jeho názoru požadavky tohoto rozsahu nemají oporu v žádném předpisu. P.
Svatoňová navrhla, ať tedy p. Tichý do příště připraví svou představu, jak bude SV,
zastupitelstvo a starosta fungovat. P. Tichý přislíbil do příště takový návrh připravit.
USNESENÍ č. 54/4/2019
ZO projednalo a bere na vědomí návrh předsedkyně stavebního výboru a pověřuje starostu
obce do příštího jednání připravit jiný návrh výkonu SV.
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel se: 0
Bod 15 – Diskuse a závěr:
 J. Tichý – podal informaci o záležitosti s promíjením poplatku za odpady u osob
nepobývajících v obci. Tyto záležitosti patří do kompetence Obecního úřadu a nikoli
ZO. Předešlá usnesení se dle informace úřednice Odboru dozoru MV nemusí rušit.
 P. Tichý dále řekl, že už má nabídku na odpadkové koše a lavičky – celkem 316 tisíc
(1 stůl, 3 lavice jednostranné, 4 dvoustranné, 1 stojan na kola, 10 odpadkových košů).
P. Svatoňová žádala o zaslání nabídky mailem. P. Šarapatka upozornil, že se
pohybujeme v režimu nad 200 tisíc a že je třeba výběrko nebo poptávkové řízení. P.
Tichý navrhl posečkat a zkusit podat žádost o dotaci na MZe, že teď už je po termínu,
že se jedná o stejnou dotaci jako na opravu hřbitovní zdi, o které jsme již mluvili. P.
Svatoňová navrhla rozdělení mobiliáře na mobiliář na návsi ve stejném duchu jako již
jedno odpočinkové místo u návsi je osazeno a odpadkové koše podél cyklostezky
vybrat levnější a z jiného materiálu. P. Tichý řekl, že by byl radši, kdyby mobiliář byl
shodný.
 P. Svatoňová připomněla, že je potřeba dořešit zadání pro p. Klápšťovou na altán –
vyřešit, zda umístit vodovodní kohoutek uvnitř nebo ven. P. Šarapatka zrekapituloval,
na čem je potřeba se ohledně altánu ještě domluvit: kohoutek, výlevka, elektrika,
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vsakování a světla. Představil možnosti. Proběhla podrobná debata ohledně altánu.
Shoda ohledně kohoutku uvnitř, odvodu odpadních vod do žumpy, rozvodná skříň,
bez světel. P. Šarapatka předá informace p. Klápšťové, aby mohla dokončit
projektovou dokumentaci. Toto dá do kopie p. Tichému.
P. Vávrová vznesla dotaz na hromadu odpadu u hřbitovní zdi s tím, zda ten nepořádek
může obec zlikvidovat. P. Tichý uvedl, že si pamatuje, že už se to minimálně 4x
uklízelo. P. Svatoňová a p. Vávrová navrhly umístit ke hřbitovu ještě popelnici na
bioodpad. P. Tichý navrhl umístit tam fotopast, protože tam evidentně někdo vozí
odpad ze zahrady. Z řad občanů zazněl návrh na umístění cedule zákaz skládky pod
pokutou. P. Tichý řekl, že taková cedule je na návsi vedle popelnic a kolikrát je úplně
zarovnaná odpadky. P. Vávrová znovu zopakovala dotaz, zda může obec ten
nepořádek uklidit, p. Tichý potvrdil, že může.
P. Šarapatka rozvinul debatu ohledně dvou černých skládek v obci – u lípy „na
smetišti“ v části obce Pily a v blízkosti bývalé panelárny. Pozemek u lípy je ve
vlastnictví Lesů ČR. P. Tichý řekl, že obec může vyzvat vlastníka pozemku k likvidaci
černé skládky. P. Duda ještě zmínil zbytky staré boudy v blízkosti Sedmidomků, p.
Knespl řekl, že mají v plánu to zlikvidovat.
P. Vávrová se ptala, jak to vypadá s Poštou partner, zda p. Tichý už kontaktoval p.
Zdeňkovou. P. Tichý řekl, že nemohl na p. Zdeňkovou sehnat kontakt a že by p.
Zdeňková již měla jednat sama se zástupci České pošty. P. Svatoňová a p. Šaraptka
upozornili, že by bylo vhodné, aby p. Zdeňkovou písemně starosta informoval o
poskytnutí prostor na Oú a případně se s ní domluvil na užívání.
P. Vávrová se dále ptala na osvětlení u Hájků a Uhrinů - p. Tichý odpověděl, že
technik čeká na dodávku kabelů, ale že snad již příští týden by se do toho měl pustit.
P. Vávrová se dále zajímala o propustek za viaduktem, p. Tichý řekl, že mluvil s p.
Koubkem a ten, že se přijel osobně na propustek podívat, ale že ještě nedal p. Tichému
vědět, jak bude postupovat.
P. Vávrová se dále ptala, zdali už byla zaslána manželům Eichlerovým žádost o výkup
pozemku pod veřejnou cestou, p. Tichý řekl, že to ještě neposlal.
P. Šarapatka připomněl, že obec nemá pasport komunikací a s tím související pasport
osvětlení. P. Tichý řekl, že pasport osvětlení obec má, ale že je potřeba ho aktualizovat
a že má tip na dobrého zpracovatele. Při té příležitosti sdělil přítomným, že někdo
napadl výběrové řízení na humanizaci a že to šetří ÚHOS, že obec byla vyzvána k
podání vysvětlení.
P. Vávrová se ptala na pokutovací radar na Filipce, p. Tichý řekl, že ještě s p.
Rychetským ohledně radaru nemluvil. Z diskuse vyplynulo, že by starosta měl poslat
p. Rychetskému oficiální dopis.
Poslední dotaz se týkal turistického značení v centru obce, p. Šarapatka navrhl oslovit
KČT.

Zapsal:

Václav Knespl…………………………………

Správnost zápisu ověřili:

Petr Martínek………..………………………..
Mgr. Jiřina Vávrová...………………………..
…………………
Jaromír Tichý
starosta obce
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