Zápis z 11. zasedání zastupitelstva
obce Olešnice
konaného dne 16. 12. 2020 od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.
Přítomní členové zastupitelstva: Zbyněk Dvořák, Michal Jindra, Lenka Müllerová, Petr
Podnecký, Pavel Procházka
Omluveni: Tomáš Bříza, Lukáš Brábník
Zasedání zastupitelstva zahájil v 18.00 hod. starosta obce a současně sdělil, že ze
zasedání zastupitelstva je pořizován audiozáznam spolu s obrazovým záznamem
prezentace, a to za účelem informování veřejnosti způsobem umožňujícím dálkový
přístup. Konstatoval, že informace o místě, době a navrženém programu zasedání
zastupitelstva obce byla zveřejněna na úřední desce souvisle od 8. 12. 2020, nadto byla
pozvánka vyhlášena obecním rozhlasem, oznámení bylo publikováno i na webu obce a
sociální síti Facebook a zprávou SMS. Spolu s informací byly způsobem uvedeným
v Jednacím řádu zastupitelstva poskytnuty podklady k navrženým bodům jednání.
Ověřovateli zápisu byli určeni p. Michal Jindra a p. Petr Podnecký
Starosta informoval, že zápis z minulého zasedání zastupitelstva, konaného dne
16. 9. 2020, schválili jeho ověřovatelé 28. 9. 2020, k nahlédnutí je umístěn na
internetových stránkách obce a na obecním úřadu. Proti zápisu nebyly vzneseny námitky.
Starosta se dotázal, zda někdo z přítomných chce vznést námitku nyní, nikdo se
s námitkou nepřihlásil.
Dále starosta informoval, že je přítomno pět zastupitelů a konstatoval, že je
zastupitelstvo usnášeníschopné.
Starosta poté přistoupil k návrhu programu zasedání. Upozornil, že proti návrhu
na úřední desce přibyl bod č. 5 – Rozpočtové opatření č. 4/2020 a zeptal se zastupitelů,
zda tento bod může být vložen. Zastupitelé souhlasili a starosta představil tento:
Návrh
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

programu:
Návrh na snížení odměn členům kontrolního a finančního výboru
Schválení plánu investic v obci na rok 2021
Rozpočet obce Olešnice na rok 2021
Střednědobý výhled rozpočtu 2022-2023
Rozpočtové opatření 4/2020
Finanční dar Mateřské školce v Převýšově
Revokace usnesení zastupitelstva č. 10/66-2020 a úleva z pronájmu Hostince Na
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8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)

Kopečku z důvodu COVID-19
Žádost o poskytnutí dotace – Knihovna města Hradce Králové, IČ: 00125491
Schválení veřejnoprávní smlouvy s městem Chlumec nad Cidlinou o výkonu úkolů
městské policie
Schválení Darovací smlouvy s městem Chlumec nad Cidlinou
Obecně závazná vyhláška 1-2020 (o poplatku za odpad)
Žádost o změnu Územního plánu obce Olešnice – podnikatelský záměr pana
Faltýnka
Informace starosty
Diskuze
K návrhu programu v rozpravě nikdo nevystoupil. Proto starosta navrhl toto:

Usnesení č. 11/72-2020: „Zastupitelstvo obce schvaluje tento navržený pořad
jednání:
1) Návrh na snížení odměn členům kontrolního a finančního výboru
2) Schválení plánu investic v obci na rok 2021
3) Rozpočet obce Olešnice na rok 2021
4) Střednědobý výhled rozpočtu 2022-2023
5) Rozpočtové opatření 4/2020
6) Finanční dar Mateřské školce v Převýšově
7) Revokace usnesení zastupitelstva č. 10/66-2020 a úleva z pronájmu Hostince Na
Kopečku z důvodu COVID-19
8) Žádost o poskytnutí dotace – Knihovna města Hradce Králové, IČ: 00125491
9) Schválení veřejnoprávní smlouvy s městem Chlumec nad Cidlinou o výkonu úkolů
městské policie
10) Schválení Darovací smlouvy s městem Chlumec nad Cidlinou
11) Obecně závazná vyhláška 1-2020 (o poplatku za odpad)
12) Žádost o změnu Územního plánu obce Olešnice – podnikatelský záměr pana
Faltýnka
13) Informace starosty
14) Diskuze“
Výsledek hlasování:
Brábník
Bříza
Dvořák
Jindra
x
x
pro
pro
Usnesení č. 11/72-2020 bylo přijato.

Müllerová
pro

Podnecký
pro

Procházka
pro

Bod 1. – Návrh na snížení odměn členům kontrolního a finančního výboru
Starosta připomněl, že na minulém zastupitelstvu navrhoval snížení počtu členů u
obou výborů, a to z důvodu jejich nečinnosti a také na zbytečně velký počet členů. Tento
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jeho návrh nebyl přijat. Ani po dalších třech měsících se výbory nesešly, opět připomněl,
že za období 2 a čtvrt roku se finanční výbor sešel 2x a kontrolní výbor 1x. Proto
starosta navrhl snížení odměn členům výboru o 50%.
Do rozpravy se přihlásil pan Jansa a konstatoval, že není nikde dané, že by se měly
výbory scházet a že jim náleží odměna za jejich odpovědnost vůči občanům a že budou
mít jakýsi postih za to, že kontroly neprovádí. Starosta odpověděl, že výborům žádný
postih nehrozí a sdělil, že funkce výborů je kontrola práce starosty a zjištěné závady
sdělit zastupitelstvu. Zastupitelstvo pak může starostu úkolovat či redigovat jeho
konání. Následně pan Jansa vyslovil názor, že pokud se přistoupí ke snížení odměn, že
nikdo nebude chtít být zastupitelem ani ve výborech.
V rozpravě sdělil pan Dvořák, že v případě kontroly se tato odehrála chvíli po
auditu a nebylo co kontrolovat. Vyjádřil názor, že pokud se o výši odměn jednou rozhodlo,
nemělo by se to měnit. Do diskuze se zapojil i pan Jelínek se sdělením, že i současná
situace kolem pandemie ovlivnila častost kontrol.
Dále se do rozpravy nikdo nepřihlásil, proto starosta navrhl toto:
Usnesení č. 11/73-2020: „Zastupitelstvo obce Olešnice v souladu s § 72 odst. 2 a §
84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanovuje nově svým neuvolněným členům
zastupitelstva a členům výborů za výkon funkce odměny v následujících částkách:
zastupitel - předseda výboru:
1.325,- Kč měsíčně
zastupitel - člen výboru:
1.170,- Kč měsíčně
nezastupitel - člen výboru
510,- Kč čtvrtletně
Tato odměna bude poskytována od 1. ledna 2021. U ostatních členů zastupitelstva platí
odměna schválená zastupitelstvem ze dne 18.12.2019 Usnesením č. 7/47-2019.“
Výsledek hlasování:
Brábník
Bříza
Dvořák
Jindra
x
x
pro
pro
Usnesení č. 11/73-2020 bylo přijato.

Müllerová
pro

Podnecký
pro

Procházka
pro

Bod 2. – Schválení plánu investic v obci na rok 2021
Starosta vysvětlil, že plán investic dal do zasedání zastupitelstva záměrně, aby
předešel hlasům, které obviňují starostu z nákupů, které zastupitelstvo neodsouhlasilo.
Následně představil plán investic na rok 2021 tak, jak se se zastupiteli dohodl na
pracovních schůzkách:
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400 000,00 Kč
400 000,00 Kč
490 000,00 Kč
60 000,00 Kč
1 000 000,00 Kč
630 000,00 Kč
70 000,00 Kč
40 000,00 Kč
40 000,00 Kč
20 000,00 Kč
100 000,00 Kč
100 000,00 Kč
100 000,00 Kč
50 000,00 Kč
70 000,00 Kč
80 000,00 Kč
750 000,00 Kč
150 000,00 Kč
50 000,00 Kč
50 000,00 Kč
100 000,00 Kč
60 000,00 Kč
4 810 000,00 Kč

Oprava propustku přes potok na návsi proti hospodě
Výměna svítidel veřejného osvětlení za LED
GO místní komunikace (směr František)
zjednodušený projekt GO komunikace
Oprava místní komunikace – nový asfalt
GO střechy KD, oprava vnitřní omítky, olejový nátěr
nová okna, dveře do dvora,
Nové garnyže
záclony a závěsy v KD,
oprava (nebo nový) bar pult
Rekonstrukce WC dámy – nové klozety, umývadlo, dveře, okno
Údržba zeleně / stromů – prořez, bezpečnostní kontrola
nové prvky pro děti - Levín
přístřešek Levín
lavičky, odp.koše - Levín
oprava volej.hřiště - Levín
Projektová dokumentace na rekonstrukci chodníků v Levíně
Stavební úpravy „hasičárny“
Oprava a údržba dětských hřišť
Oprava stavidla u požární nádrže
Vyčištění požární nádrže v Levíně
Elektrovozík - údržba obce
CELKEM

V rozpravě pan Jelínek uvedl pochybnost s cenou za opravu propustku. Dále se rozvinula
diskuze o potřebnosti opravy, o možném zatížení propustku apod.
Do rozpravy se nikdo nepřihlásil, proto starosta navrhl toto:
Usnesení č. 11/74-2020: „Zastupitelstvo obce schvaluje Plán investic na rok 2021 v
celkové rozpočtové částce 4.810.00,- Kč. Rozpis jednotlivých investic je obsahem Zápisu
ze zasedání zastupitelstva.“
Výsledek hlasování:
Brábník
Bříza
Dvořák
Jindra
x
x
pro
pro
Usnesení č. 11/74-2020 bylo přijato.

Müllerová
pro

Podnecký
pro

Procházka
pro

Bod 3. – Rozpočet obce Olešnice na rok 2021
Starosta sdělil, že návrh rozpočtu byl vyvěšen na úřední desce. Sdělil, že příjmy
obce budou 10.182.367 Kč a to včetně dotace na již dokončené chodníky. Dále sdělil, že
výdaje jsou predikovány ve výši 8.340.015 Kč, z toho je cca 5 milionů na investiční výdaje
schválené zastupiteli před tímto bodem, zbytek je pak režie obce. Sdělil, že rozpočet je
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koncipován jako přebytkový ve výši 1.842.352 Kč.
Dále pak představil stav financí na jednotlivých účtech v celkové výši 5.549.511,40
Kč a s odhadovaným zůstatkem ke konci prosince 5.894.402 Kč.
Do rozpravy se přihlásil pan Jansa s dotazem, zda se v rozpočtu počítá se
sníženými příjmy při zrušení superhrubé mzdy a zvýšení úlevy na poplatníka. Starosta
přisvědčil, že rozpočet s tímto počítá. Dodal ještě, že v rozpočtu není ani počítáno se
slibem vlády o 70% kompenzacích.
Dále se do rozpravy nikdo nepřihlásil, proto starosta navrhl toto:
Usnesení č. 11/75-2020: „Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet obce na rok 2021
jako přebytkový s příjmy ve výši 10 182 367,00 Kč, výdaji ve výši 8 340 015,00 Kč.
Závaznými ukazateli rozpočtu jsou třídy. V rámci tříd se změna v jednotlivých položkách
včetně mzdových položek a včetně změn mezi položkami běžných kapitálových výdajů
povoluje.“
Výsledek hlasování:
Brábník
Bříza
Dvořák
Jindra
Müllerová
x
x
pro
pro
pro
Usnesení č. 11/75-2020 bylo přijato.
Bod 4. – Střednědobý výhled rozpočtu 2022-2023

Podnecký
pro

Procházka
pro

Starosta uvedl, že sestava výhledu rozpočtu je tak trochu věštění. Zdůvodnil vyšší
výdaje v roce 2022 a to z důvodu realizace akce chodníků druhé etapy, která navazuje
na letošní ukončenou. Sdělil, že i s počítanou dotací by měl být příjem obce 11,81 milionů
a 8,31 milionů výdajů v roce 2022, v roce 2023 pak 6,27 milionů v příjmech i ve výdajích.
Do rozpravy se nikdo nepřihlásil. Proto starosta navrhl toto:
Usnesení č. 11/76-2020: „Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtový výhled obce na
roky 2022-2023 s příjmy ve výši 11.810.000,- Kč a výdaji ve výši 8.310.000,- Kč v roce
2022 a s příjmy i výdaji ve výši 6.260.000,- Kč v roce 2023.“
Výsledek hlasování:
Brábník
Bříza
Dvořák
Jindra
x
x
pro
pro
Usnesení č. 11/76-2020 bylo přijato.

Müllerová
pro

Podnecký
pro

Procházka
pro

Bod 5. – Rozpočtové opatření 4/2020
Starosta předal slovo sl. účetní k vysvětlení Rozpočtového opatření. Slečna
Kadlecová pak vysvětlila, že je potřeba navýšit jednotlivé položky a to z důvodů
některých dalších výdajů na chodníky I. i II. etapy (navýšení částky společnosti COLAS,
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platby pro stavební dozor a bezpečnostní prověrku k chodníkům II.). Druhý bod se pak
týká finančního daru pro sociální služby v Chlumci nad Cidlinou, kteří zajíždějí i do
Olešnice a starají se o naše seniory.
Pan Podnecký se dotázal, proč si koordinátora BOZP neplatí stavební firma,
starosta vysvětlil, že koordinátor musí být nezúčastněná osoba a posuzuje bezpečnost
na stavbě vůči třetím osobám, tedy bezpečnosti občanů, kteří chodí kolem stavby.
Dále se pan Jelínek zeptal, čím se navýšila částka na chodníky. Starosta vysvětlil,
že k navýšení došlo z důvodu neúnosnosti podloží v místě zálivu a na místo
vyprojektovaných 20 cm skrývky bylo nutné jít mnohem hloub, aby měla silnice správnou
únosnost. Dále se pan Jelínek zeptal, kolik stála kanalizace zvlášť z celé částky. Starosta
sdělil, že v ten moment nedokáže odpovědět a nabídl finanční rozbor zaslat panu
Jelínkovi nebo ho představit na příštím zastupitelstvu. Dále pan Jelínek vyslovil názor,
že celé dílo je podvod s tím, že se projekt na kanalizaci vytratil. Starosta oponoval tím,
že se provedlo výběrové řízení na stavbu s celkovou rekonstrukcí kanalizace a po zjištění,
že se dle projektu kanalizace nedá provést, byla vymyšlena alternativní technologie, a
opět se celá akce veřejně soutěžila.
Další dotaz byl od pana Jansy, zda byla oslovena při výběrovém řízení na BOZP
společnost, která obci zajišťuje školení zaměstnanců. Starosta sdělil, že tato firma
oslovena nebyla.
Dále se do rozpravy se nikdo nepřihlásil. Proto starosta navrhl toto:
Usnesení č. 11/77-2020: „Zastupitelstvo obce schvaluje Rozpočtové opatření č.
4/2020.“
Výsledek hlasování:
Brábník
Bříza
Dvořák
Jindra
x
x
pro
pro
Usnesení č. 11/77-2020 bylo přijato.

Müllerová
pro

Podnecký
pro

Procházka
pro

Bod 6. – Finanční dar Mateřské školce v Převýšově
Starosta opět připomněl, že v minulém roce obec přispěla 30 tisíci korunami, že
do této školky chodí naše děti a že každá obec, ze které chodí jejich děti do školky
přispívá nějakou částkou. Sdělil, že i když to není povinnost obce, měli bychom nějakou
částkou přispět a navrhl částku 30.000,- Kč.
Do rozpravy se přihlásil pan Podnecký s dotazem, kolik dětí z Olešnice do školky
chodí. Starosta nedokázal uvést přesný počet, odhadl to na počet okolo 20 dětí.
Dále pak pan Podnecký a paní Koutová diskutovali o spádovosti dětí do školky
v Chlumci nad Cidlinou. Přerušil je s vysvětlením starosta – obec Olešnice s obcí Převýšov
před třemi lety uzavřela veřejnoprávní smlouvu o školském obvodu pro mateřskou školu
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v Převýšově, tedy děti z Olešnice jsou posuzovány jako převýšovské a školka je musí
přijmout. Chlumecká školka může přijmout, ale nemusí. Stejná smlouva byla sepsána
s městem Chlumec nad Cidlinou o docházce do Základní školy.
Dále se do rozpravy se nikdo nepřihlásil. Proto starosta navrhl toto:
Usnesení č. 11/78-2020: „Zastupitelstvo obce souhlasí s poskytnutím finančního daru
Mateřské škole v Převýšově ve výši 30.000,- Kč na nákup potřebného vybavení pro děti
v této mateřské škole a pověřuje starostu obce uzavřením smlouvy na tento finanční
dar.“
Výsledek hlasování:
Brábník
Bříza
Dvořák
Jindra
x
x
pro
pro
Usnesení č. 11/78-2020 bylo přijato.

Müllerová
pro

Podnecký
pro

Procházka
pro

Bod 7. – Revokace usnesení zastupitelstva č. 10/66-2020 a úleva z pronájmu
Hostince Na Kopečku z důvodu COVID-19
Starosta sdělil, že Usnesením č. 10/66-2020 Zastupitelstvo obce schválilo úlevu
nájemného pro Hostinec Na Kopečku ve výši 50% z důvodu uzavření provozovny na
základě nařízení vlády. Z důvodu další vlny COVID-19 vláda opět nařídila uzavření
restaurací a předpoklad je, že budou uzavřené až do ledna 2021. Proto navrhuje
s předjednanou podporou zastupitelů úlevu nájmu v celé výši.
Do rozpravy se nikdo nepřihlásil. Proto starosta navrhl toto:
Usnesení č. 11/79-2020: „Zastupitelstvo obce revokuje své usnesení č. 10/66-2020
ze dne 16.9.2020, v němž zastupitelstvo schválilo 50% úlevu nájemného provozovně
Hostinec Na Kopečku a současně schvaluje novou úlevu ve výši 100% ročního nájemného
za kalendářní rok 2020.“
Výsledek hlasování:
Brábník
Bříza
Dvořák
Jindra
x
x
pro
pro
Usnesení č. 11/79-2020 bylo přijato.

Müllerová
pro

Podnecký
pro

Procházka
pro

Bod 8. – Žádost o poskytnutí dotace – Knihovna města Hradce Králové, IČ:
00125491
Starosta připomněl, že o tuto dotaci žádá knihovna každoročně. Jsou pravidelně
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obměňovány knižní tituly. O knihovnu se stará paní Žiláková ke spokojenosti všech. Jako
každoročně se jedná o částku 3.000,- Kč.
Do rozpravy se nikdo nepřihlásil. Proto starosta navrhl toto:
Usnesení č. 11/80-2020: „Zastupitelstvo obce souhlasí s poskytnutím jednorázové
individuální dotace Knihovně města Hradce Králové, IČ 00125491, na základě její žádosti,
ve výši 3.000 Kč na nákup knih do výměnných fondů v rámci regionálních knihovnických
služeb v období od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021, a pověřuje starostu obce uzavřením
veřejnoprávní smlouvy. Finanční vypořádání dotace bude žadatelem předloženo obci do
10. 1. 2022.“
Výsledek hlasování:
Brábník
Bříza
Dvořák
Jindra
x
x
pro
pro
Usnesení č. 10/80-2020 bylo přijato.

Müllerová
pro

Podnecký
pro

Procházka
pro

Bod 9. – Schválení veřejnoprávní smlouvy s městem Chlumec nad Cidlinou o výkonu
úkolů Obecní policie
Starosta připomněl, že jednom z minulých zastupitelstev se schválila potřebnost
Obecní policie a zastupitelé schválili sepsání veřejnoprávní smlouvy o činnosti Obecní
policie na území obce Olešnice. Sdělil, že pravomoci policie budou sjednány pouze ke
kontrole dodržování Silničního zákona, a to případů v její pravomoci. Např. nedovolené
průjezdy motorových vozidel těžších 12 tun či parkování na chodnících. V této souvislosti
se starosta zmínil, že se se zastupiteli dohodl o toleranci parkování na vjezdech s tím,
že musí být chodcům umožněn volný průchod podél plotu i s kočárkem tak, aby chodec
nebyl nucen vozidlo obcházet po silnici.
Do rozpravy se přihlásil pan Drahokoupil s dotazem, zda bude Obecní policie měřit
rychlost v obci, starosta sdělil že nikoliv, protože svolení dává Policie ČR a toto svolení
Obecní policie v Chlumci nemá. Pan Drahokoupil poznamenal, že případné pokuty jsou
příjmem do pokladny Chlumce. Starosta souhlasil, podotkl však, že si myslí, že je
přednější zklidnění dopravy v obci a ne příjem z pokutování. Dále starosta ještě
připomněl, že služba Obecní policie nebude naši obec nic stát a to nejméně 10 let.
Dále starosta připomněl, že smlouvu k prostudování dostali zastupitelé asi dva
měsíce dopředu, byla také zveřejněna na webových stránkách.
Dále se do rozpravy nikdo nepřihlásil, starosta přednesl návrh usnesení:
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Usnesení č. 11/81-2020: „Zastupitelstvo obce souhlasí s obsahem Veřejnoprávní
smlouvy s městem Chlumec nad Cidlinou o výkonu úkolů obecní policie a schvaluje její
uzavření.“
Výsledek hlasování:
Brábník
Bříza
Dvořák
Jindra
x
x
pro
pro
Usnesení č. 11/81-2020 bylo přijato.

Müllerová
pro

Podnecký
zdržel

Procházka
pro

Bod 10. – Schválení Darovací smlouvy s městem Chlumec nad Cidlinou
Starosta uvedl, že se jedná o bezúplatný převod pozemků městu Chlumec nad
Cidlinou, aby město mohlo požádat o dotaci na zbudování protipovodňového opatření u
obce Lučice. Smlouva je sepsána tak, že po skončení doby udržitelnosti budou tyto
pozemky převedeny bezúplatně zpět naší obci.
(Odchází zastupitelé p. Dvořák a p. Jindra – starosta proto vyhlásil přestávku)
O přestávce se diskutovalo o odstaveném vozidle u rybníka.
Po návratu zastupitelů starosta pokračoval v presentaci smlouvy – opět sdělil, že
zastupitelé byli se smlouvou seznámeni s dvouměsíčním předstihem a taktéž byla
zveřejněna na webových stránkách.
Do rozpravy se nikdo nepřihlásil. Proto starosta navrhl toto:
Usnesení č. 11/82-2020: „Zastupitelstvo obce souhlasí s obsahem Darovací smlouvy
mezi městem Chlumec nad Cidlinou a obcí Olešnice a schvaluje její uzavření.“
Výsledek hlasování:
Brábník
Bříza
Dvořák
Jindra
x
x
pro
pro
Usnesení č. 11/82-2020 bylo přijato.

Müllerová
pro

Podnecký
pro

Procházka
pro

Bod 11. – Obecně závazná vyhláška 1-2020 (o poplatku za odpad)
Starosta uvedl, že ke zvýšení poplatku za odpad dochází ze dvou důvodů a to
z důvodu stále se zvyšujícího poplatku za ukládání odpadů a také o míru inflace.
Starosta sdělil, že si myslel, že bude platba ještě dražší a to z důvodu, kdy zákonem
byla stanovena hranice odpadu 200 kg na osobu a při překročení této hmotnosti bude
účtován skládkou další poplatek stanovený za překročení každé další tuny. Bylo mu však
sděleno, že v obci je průměr na jednoho občana menší než 200 kg za rok, a tudíž že je
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další navýšení nepravděpodobné. Dále pak starosta zdůraznil nízké navýšení s tím, že
rozdíly přečetl.
Do diskuze se přihlásil pan Jansa s dotazem, zda obecní úřad neuvažuje o
separátním sběru papíru přidělením popelnice na papír ke každému domu. Starosta
odpověděl, že v příštím roce bude provedena anketa a podle ohlasu obyvatel se zavede
či nezavede popelnice na papír ke každému domu.

Do rozpravy se dále nikdo nepřihlásil. Proto starosta navrhl toto:
Usnesení č. 11/83-2020: „Zastupitelstvo obce schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č.
1-2020 o poplatku za komunální odpad, která je přílohou č. 1 zápisu ze zasedání
zastupitelstva.“
Výsledek hlasování:
Brábník
Bříza
Dvořák
Jindra
x
x
pro
pro
Usnesení č. 11/83-2020 bylo přijato.

Müllerová
pro

Podnecký
pro

Procházka
pro

Bod 12. – Žádost o změnu Územního plánu obce Olešnice – podnikatelský záměr
pana Faltýnka
Starosta uvedl, že obdržel od pana Faltýnka a jeho syna všeobecnou žádost o
změnu územního plánu, aby mohl provést svůj podnikatelský záměr. Aby starosta nebyl
prostředníkem, pozval pana Faltýnka na zastupitelstvo, aby sám přednesl zastupitelům
své záměry. Proto se starosta zeptal zastupitelů, zda souhlasí, aby pan Faltýnek
promluvil na zastupitelstvu. Všichni přítomní zastupitelé s tímto vyslovili svůj souhlas.
Starosta tedy pozval pana Faltýnka do zasedací místnosti a předal mu slovo.
Poté, co starostovi nešel spustit flash disk donesený panem Faltýnkem,
představili pan Faltýnek a jeho syn své představy. Žel si navzájem brali slovo a nebylo
pro zastupitele jasné, o co oběma pánům jde. Vysvětlování bylo velmi chaotické a
nekonkrétní. Proto po dosti dlouhé a nepřehledné diskuzi se zastupitelé dohodli
s panem Faltýnkem a jeho synem, že se ještě jednou sejdou na pracovní schůzce, kde
ještě jednou a konkrétněji představí svoje záměry, kvůli kterým žádají o změnu
územního plánu.

Bod 13. – Informace starosty
•

Starosta uvedl, že z důvodu COVID-19 byly všechny akce zrušeny včetně
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•
•
•

setkání seniorů, byla uskutečněna pouze jediná, a to sportovní odpoledne.
Byl vyčištěn potok i požární nádrž, osev se bude provádět na jaře.
Skončila rekonstrukce chodníků, 10.12. byla provedena kolaudace
Pan Dvořák se zeptal na skládku v Olešnici – starosta sdělil, že by měla být letos
ukončena s tím, že příští rok už budou prováděny pouze terénní úpravy.

Bod 14. – Diskuze
Pan Jelínek požádal, aby informativní e-maily z webových stránek nebyly
odesílány o půlnoci. Starosta přislíbil, že prověří možnost jiného nastavení.
Dále pan Jelínek vyslovil názor, že by oprava silnice měla být provedena později –
za prvé je půlka silnice nová po vybudování kanalizace a také je stále v záruce. K jeho
názoru se přidal i pan Jansa.
Další poznámka pana Jelínka byla ke schvalování změny územního plánu.
Připomněl, že pozemek a budovy jsou dle katastru stále pana Petáka a může být možné,
že by se územní plán schvaloval ve prospěch pana Petáka.
Starosta se dotázal na další témata do diskuse.
Do diskuse se již nikdo nepřihlásil.
Zasedání zastupitelstva starosta ukončil v 20:20 hod.
Dne 20. 12. 2020 zapsal Pavel Procházka.

Dne ________________ 2020 zápis ze zasedání zastupitelstva ověřili:

Michal Jindra -

Petr Podnecký -
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