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ZASTUPITELSTVO OBCE KALIŠTĚ 

Zápis z 19. zasedání konaného dne 2. 9. 2021 

Zasedání zastupitelstva zahájil starosta obce v 18:00. Přivítal všechny přítomné a konstatoval, že 

zasedání bylo řádně svoláno a informace o konání byla podle § 93 odst. 1 zákona o obcích vyvěšena na 

úřední desce obce Kaliště. Starosta dále konstatoval, že je dle prezenční listiny přítomno všech 7 

zastupitelů a zastupitelstvo je tak usnášeníschopné. Na zasedání je rovněž přítomno několik hostů (viz. 

prezenční listina).  

1. Schválení programu zasedání zastupitelstva 

Starosta seznámil přítomné s návrhem programu zasedání zastupitelstva s tím, že navrhl další dva 

body – Záměr č. 3 a Záměr č. 4: 

1. Schválení programu zasedání zastupitelstva  

2. Určení zapisovatele a 2 ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 Zákona o obcích) 

3. Záměr č. 1 prodej pozemků st. 86/1, 766/14 v k.ú. Kaliště u Horních Dubenek 

4. Záměr č. 2 prodej části pozemku 85/4 v k.ú. Býkovec 

5. Záměr č. 3 prodej pozemku 429/52 v k.ú. Kaliště u Horních duběnek 

6. Záměr č. 4 prodej pozemku 144/12, 144/13 v k.ú. Býkovec 

7. Diskuse, různé 

Usnesení - zastupitelstvo obce schvaluje program zasedání zastupitelstva navržený starostou: 

HLASOVÁNÍ 

Szczyrba Krafka Kučera Horák Kalášek Jakoubek Matějka 

pro pro pro Pro pro pro pro 

Výsledek - pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0 Usnesení č. 195/2021 bylo přijato 

2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu  

Starosta určil p. Krafku jako zapisovatele zápisu a jako jeho ověřovatele p. Kučeru a p. Horáka.  

Starosta podal informace o významných příjmech a výdajích realizovaných v době od minulého 

zasedání, seznámil s aktuálními stavy na obecních účtech a v pokladně. Dále pak stručně informoval o 

ekonomické situaci obecního obchůdku. 

VÝDAJE – TKO (16 000,- + 21 000,- + 15 000,-); montáž žlabu u opraveného mostu v Býkovci (22 530,-)  

oprava topení KD (598 125,-); opravy VO (14 500,- + 44 000,-); zed. práce schody obchůdek (28 000,-); 

pronájem tiskárny (3x 1 200,-); zed. práce KD topení (14 000,-); rozbory vody (2x 3 000,-); dotace MŠ  

1 - 6/2021 (180 000,-); občerstvení pouť (1 500,-); odvhlčovač zdiva MŠ (36 600,-); pletivo k MŠ 

(11 900,-); opravy vodovodu Býkovec (16 000,-); svoz bioodpad (2 660,-); nové zámky + klíče (4 900,-) 

obaly obchůdek (3 700,-); doplatek plyn obchůdek (18 000,- - celkové náklady na plyn 36 373,-). 

PŘÍJMY – FÚ (123 000 + 39 000 + 33 000 + 119 000 + 117 000 + 17 000 + 231 000 + 100 000,-);  

EKO-KOM třídění odpadů (10 000,- + 8 000,-); dotace KÚ OVV 2021 (100 000,-); prodeje dřeva 

(689 000,- + 2 078 000,- + 2 084 000). 

STAVY NA ÚČTECH – ČS 4 286 000,-; ČNB 1 898 883,-. 

OBCHŮDEK – stav účtu 359 000,-; pokladna 27 000,-. Tržby 6 – 8 (182 000,- + 242 000,- + 211 000,-). 

3. Záměr č. 1/2021 – zájemce o koupi – představení plánů 

Starosta přivítal na zasedání p. Kadlece, který projevil zájem o koupi nemovitostí uvedených v záměru 

č. 1/2021, tedy pozemek p. č. st 86/1 včetně stavby a pozemek p. č. 766/14. Jedná se o budovu bývalé 
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přístavby ZŠ (tzv. pavilonu) a přilehlých pozemků. Starosta uvedl, že již dříve o nemovitost projevili 

zájem i další uchazeči, nicméně ti svůj záměr nakonec přehodnotili.  P. Kadlec poté představil 

přítomným formou vizualizace svou představu, jak by mohl vypadat areál po rekonstrukci v případě, 

že by se obec rozhodla nemovitosti prodat právě jemu. P. Kadlec má v plánu budovu „pavilonu“ 

přetvořit v bytový dům o 20ti bytech 2+1. Nutným předpokladem je pak podle něj vybudování 

přilehlého parkoviště, které p. Kadlec plánuje postavit na pozemku bývalé školní zahrady, který sice 

nebyl předmětem prodeje, nicméně s ním p. Kadlec ve svých plánech počítá a je připraven jej případně 

rovněž odkoupit. P. Kadlec dále uvedl, že má svoje návrhy prokonzultované se stavebním úřadem 

v Batelově. Celkové náklady na rekonstrukci odhaduje na 25–30 milionů korun. Starosta upozornil, že 

bude obec v případné kupní smlouvě stanovovat termín realizace a také předkupní právo. P. Kadlec 

s touto podmínkou neměl problém. Dále uvedl, že je v budoucnu ochoten obci nabídnout pro rozličné 

obecní stavební akce služby své stavební firmy. P. Kalášek se zeptal, zdali by bylo možné se domluvit 

například na realizaci rekonstrukcí v budově „staré“ školy. P. Kadlec uvedl, že toto rozhodně možné je 

a má navíc případně k dispozici i specialisty na dotace, takže by byl ochoten pomoci i s případnou 

žádostí. Starosta pokračoval s tím, že plánuje v průběhu následujícího měsíce vybrat vítězného zájemce 

a na příštím zasedání schválit prodej. P. Emmer upozornil na to, že je potřeba získat cenový odhad. 

Starostu dále zajímala doba případné realizace. P. Kadlec uvedl, že odhaduje půl roku na projekt a pak 

zhruba 3,5 roku na realizaci, celkem tedy odhadem 4 roky. Doplnil, že je schopen zajistit odhadce i 

právníka, aby případný prodej proběhl bez komplikací.  

4. Záměr č. 2/2021 – prodej jedinému zájemci 

Starosta připomněl záměr č. 2/2021, který řešil prodej části pozemku p. č. 85/4 (nově oddělené 

p. č. 85/8 o výměře 75 m2) v k.ú. Býkovec. Jediným zájemcem byla p. Kučerová.  

Usnesení -  Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemku p. č. 85/8 na území obce Kaliště a v 

Katastrálním území Býkovec. Zastupitelstvo zároveň pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy. 

HLASOVÁNÍ 

Szczyrba Krafka Kučera Horák Kalášek Jakoubek Matějka 

pro pro pro Pro Pro pro pro 

Výsledek - pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0 Usnesení č. 197/2021 bylo přijato 

5. Záměr č. 3/2021 – vyhlášení 

Starosta seznámil přítomné s žádostí přítomného p. Dufka ml. o odkup části pozemku p. č. 429/52 o 

výměře zhruba 450 m2, která navazuje na již p. Dufkem vlastněný pozemek p. č. 429/21. P. Kalášek a 

Jakoubek nebyli prodeji příliš nakloněni, mimo jiné z důvodu zachování stávající podoby místní 

komunikace. P. Kalášek se poté dotázal, jestli starosta plánuje realizovat případný prodej ještě letos, 

nebo až příští rok (starosta plánuje navýšení a sjednocení prodejních cen za pozemky – nelíbí se mu, 

že je cena pro místní výrazně nižší, než pro „přespolní“). P. Dufek se podivil, že má část zastupitelů 

s prodejem problém. Podle něho se v tomto případě jedná o pro obec vcelku nezajímavou plochu 

bývalé skládky, naproti tomu předchozí prodeje pozemků procházely v zásadě bez připomínek, 

přestože se často jednalo o výrazně lukrativnější plochy. Starosta závěrem dodal, že by byl nejraději, 

kdyby došlo k zaměření celých sousedících „humen“, nejen těch u p. Dufka a postupně se prodaly i tyto 

plochy, které již v současné době i tak využívají obyvatelé přilehlých nemovitostí.  
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Usnesení - Zastupitelstvo obce schvaluje vyhlášení záměru č. 3/2021 prodat část pozemku 

p. č. 429/52 o výměře cca 450 m2 v obci Kaliště, katastrálním území Kaliště u Horních Dubenek: 

HLASOVÁNÍ 

Szczyrba Krafka Kučera Horák Kalášek Jakoubek Matějka 

pro pro pro pro pro pro pro 

Výsledek - pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0 Usnesení č.198/2021 bylo přijato 

6. Záměr č. 4/2021 – vyhlášení 

Starosta vrátil po úpravách k projednání uvažovaný prodej částí pozemku p. č. 144/1 v Býkovci o 

výměře zhruba 400 m2. Zastupitelstvo prodej řešilo již v loňském roce (záměr č. 5/2020), nicméně 

nakonec došlo k upřesnění a přesnému zaměření. Aktuálně se jedná o prodej nově oddělených 

pozemků p. č. 144/12 a 144/13. 

Usnesení - Zastupitelstvo obce schvaluje vyhlášení záměru č. 4/2021 prodat pozemky p. č. 144/12 

a 144/13 v obci Kaliště, katastrálním území Býkovec: 

HLASOVÁNÍ 

Szczyrba Krafka Kučera Horák Kalášek Jakoubek Matějka 

pro pro pro pro pro pro pro 

Výsledek - pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0 Usnesení č.199/2021 bylo přijato 

 

7. Diskuse, různé 

➢ Místostarosta seznámil přítomné s žádostí p. Matějky ml. o projednání navrhované trasy 

plánované vodovodní přípojky vedoucí k pozemku p. č. 762/1. P. Matějka požaduje vést budoucí 

vodovod od budovy „školičky“ areálem asfaltového hřiště (kolem běžecké dráhy). To se příliš 

nelíbilo starostovi i dalším zastupitelům, podle kterých by bylo lepší potrubí položit kolem cesty 

mimo běžeckou dráhu a hřiště. P. Kalášek navrhl uskutečnit místní šetření v rámci kterého by se 

rozhodlo o nejlepším možném řešení. Zároveň p. Kalášek navrhl pokácení vzrostlých stromů 

oddělujících asfaltové hřiště od silnice. Starosta spolu s některými přítomnými byli proti tomuto 

návrhu, neboť se podle nich jedná o klidovou zónu, kterou spoluvytvářejí i tyto stromy.  

➢ Starosta informoval přítomné o proběhlém setkání starosty, místostarosty a osadního výboru 

s býkoveckými osadníky na téma hospodaření v obecních lesích. Místostarosta stručně nastínil 

průběh jednání, p. Horák poté přečetl zápis. Ze zápisu bylo patrných několik konkrétních záležitostí, 

které vnímají býkovečtí jako problematické. Nedostatky má podle nich například smlouva uzavřená 

s p. Benešem, který těžbu pro obec zajišťuje. V ní nejsou mimo jiné definovány povinnosti pro 

situace, kdy například dojde během těžby k poškození obecního či soukromého majetku. P. Kučera 

dále uvedl, že nejen on vidí aktuálně nastavený systém jako neprůhledný, protože p. Beneš 

vystavuje faktury obci až jakmile realizuje prodej. V jiných obcích to podle něj funguje poněkud 

jinak – obec prodává dřevo přímo a je tak tedy o hospodaření větší přehled. Starosta se podivil nad 

tím, proč p. Kučera upozorňuje na špatně nastavený systém až nyní, přestože jeho podobu mohl 

znát a připomínkovat už z minulosti, kdy působil jako místostarosta. P. Horák dále citoval ze zápisu 

návrh býkoveckých na zrušení aktuální smlouvy a případné zajištění jiné firmy, která bude těžbu 

organizovat. Případně by podle býkoveckých pro tuto chvíli postačilo alespoň uzavřít dodatek 

smlouvy řešící výše zmíněné situace (zejména poškozování majetku) a také problematiku vyčištění 

lesa či zajištění budoucí výsadby. Dále býkovečtí navrhují zavést kontrolní mechanismus a také 

ověřit, zdali jsou aktuálně využívané těžařské firmy pojištěny pro případ, kdy poškodí cizí majetek. 

Starosta konstatoval, že bude za současného stavu platit způsobené škody související s těžbou 
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v lesích obec, která prodej dřeva objednala a má zisk z prodeje. Býkovečtí navrhli projednat 

s p. Benešem jeho případnou finanční spoluúčast na nutných opravách. Dalším z požadavků bylo, 

aby kamiony s kládami nejezdily přes most na hrázi, který byl poničen důsledkem zvýšeného 

provozu těžkých vozidel v poslední době. Býkovečtí dále projevili zájem o to, aby byli seznámeni se 

zápisem lesního hospodáře p. Havla sepsaným po prohlídce býkoveckých obecních lesů. 

Místostarosta v případě potřeby zápis poskytne. V neposlední řadě pak býkovečtí požádali o 

opravu komunikace vedoucí z Býkovce k mostu přes železnici. Závěrem požádali o zapsání 

stávajících mostů do pasportu komunikací a opravu toho na hrázi (dodali fotodokumentaci 

aktuálního stavu) včetně omezení vjezdu těžkých vozidel. Starosta uvedl, že existuje předběžný 

plán obnovy lesů. Podle p. Kučery ale zatím p. Beneš nevysadil vůbec nic. Starosta konstatoval, že 

aktuální situaci nedokázal nikdo z nás předpovídat a kalamitu jsme si nevymysleli. Nyní je však 

nutné se s ní co nejefektivněji vypořádat. Že v rámci tak rozsáhlé těžby dojde ke způsobení určitých 

škod, je pak podle něj očekávatelné a pochopitelné. P. Kučera znovu otevřel téma mostu před jeho 

domem. Ten podle něj v minulosti opravila farma, pro níž byl poté most dostačující. K poškození 

mostu došlo ve chvíli, kdy přes něj začaly jezdit kamiony se dřevem. Starosta uvedl, že byl most ve 

špatném stavu již dlouhou dobu. P. Kučera doplnil, že je oprava tohoto mostu téměř dokončena. 

P. Štěpanovská vyjádřila svůj dojem, že starosta „kryje“ p. Beneše a jeho rozporuplné počínání. 

S tím starosta nesouhlasil a znovu uvedl, že jsou při takovémto rozsahu těžby související problémy 

bohužel reálné a docházelo by k nim i v případě využívání služeb jakékoliv jiné firmy. Starosta prý 

navíc žádnou jinou alternativu aktuálně k dispozici nemá. P. Kalášek poté uvedl, že stejným 

způsobem ničí například společnost Lesy ČR místní komunikaci vedoucí z Kaliště směrem k Javořici 

a také se neřeší, kdo se bude podílet na opravách. Ty pravděpodobně bude v budoucnu muset řešit 

rovněž obec s tím, že zde na rozdíl od Býkovce neplynou příjmy z prodeje dřeva do obecní 

pokladny. P. Morava vyjádřil své obavy nad tím, že se za nedlouho bude muset řešit havarijní stav 

dalšího mostu (na hrázi) a navrhl projednat s těžaři jinou trasu či způsob přepravy dřeva přes 

Býkovec. Uvedl, že dříve docházelo k překládání dřeva na určených místech tak, aby byla přeprava 

co nejšetrnější. Starosta uvedl, že podepsal žádost o osazení značek omezujících hmotnost vozidel 

do vytipovaných lokalit. Podle p. Jakoubka je škoda, že se rovnou nevyřešilo omezení vjezdu 

těžkých vozidel do určitých míst rovnou i v Kališti. Podle p. Kaláška je problém s poničením 

komunikací těžkými vozidly i v dalších obcích. On a p. Jakoubek pak navrhli uspořádat co nejdříve 

jednání s p. Benešem, kde by se domluvilo vše potřebné.  

➢ P. Kučera přednesl zápis z jednání osadního výboru, které se konalo 28. 8. 2021. Osadní výbor mj 

řešil proběhlou prohlídku panskodubenských lesů v majetku a dále pak např. opravu mostu u 

Kučerových či proběhlou sbírku pro obec Hrušky, která byla značně poškozena tornádem – vybralo 

se 34 000,-. 

Usnesení - Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu osadního výboru.: 

HLASOVÁNÍ 

Szczyrba Krafka Kučera Horák Kalášek Jakoubek Matějka 

pro pro pro pro pro pro pro 

Výsledek - pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0 Usnesení č.200/2021 bylo přijato 

➢ Starosta přednesl žádost o finanční dar odeslaný společností Linka bezpečí, z.s. Starosta navrhl 

přispět částkou 2 000,-.     
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Usnesení - Zastupitelstvo obce schvaluje finanční dar společnosti Linka bezpečí, z.s. ve výši 2 000,- 

a pověřuje starostu podpisem darovací smlouvy. 

HLASOVÁNÍ 

Szczyrba Krafka Kučera Horák Kalášek Jakoubek Matějka 

pro pro pro pro pro pro pro 

Výsledek - pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0 Usnesení č.201/2021 bylo přijato 

➢ Starosta připomněl nutnost vyřešit situaci ohledně kontejneru na bioodpad, což se řešilo již na 

jednom z proběhlých zasedání. Aby obec mohla pro své občany i nadále zajišťovat odvoz 

bioodpadu, je potřeba pořídit vlastní kontejner. P. Jakoubek a p. Matějka ml. se pokoušeli sehnat 

starší kontejner, nicméně byly všechny vhodné v příliš velké dojezdové vzdálenosti a doprava by 

tak znamenala značné náklady. Starosta uvedl, že nový kontejner stojí zhruba 50 000,-. 

P. Štěpanovská navrhla zvážit možnost výroby kontejneru. Podle p. Jakoubka není v okolí nikdo, 

kdo by podobný kontejner dokázal zhotovit, protože musí splňovat poměrně přesné parametry, 

aby bylo možné jej například bez problému nakládat za traktor. Starosta uvedl, že do příštího 

zasedání již musí být jasno a není možné déle čekat.  

➢ Starosta seznámil přítomné s novelou zákona o odpadech znamenající nutnost vydání nové 

obecně závazné vyhlášky o odpadech od 1. 1. 2022. Podle starosty dojde k poměrně výrazným 

změnám v poplatcích za TKO. Do příště připraví návrh.  

➢ Starosta přednesl nabídku na novou metodu likvidace plevele (infrazáření + horký vzduch). 

Zastupitelstvo prozatím nevyhodnotilo nabídku jako využitelnou.  

➢ Starosta připomněl dříve projednávanou úpravu hasičského přívěsu, která umožní přívěs připojit 

za osobní automobil – zařídí p. Jakoubek s p. Kaláškem. 

➢ P. Matoušková se dostavila na zastupitelstvo, aby reagovala na vyjádření p. Kaláška z minulého 

zasedání. P. Matoušková řeší s p. Kaláškem spor týkající se haldy kamení, která se nachází na jeho 

pozemku a opírá se o teď p. Matouškové. P. Kalášek na minulém zasedání prohlásil, že je kamení 

na místě již mnoho (zhruba 40) let a p Matoušková s tím doposud problém neměla, což se změnilo 

ve chvíli, kdy ji upozornil na to, aby nevyhrnovala v zimě sníh na jeho nově opravenou zeď. 

P. Matoušková s verzí p. Kaláška nesouhlasila a tvrdila, že tam kamení rozhodně tak dlouho není a 

že požaduje, aby byla halda přesunuta alespoň metr od její zdi. P. Kalášek se znovu podivil tomu, 

proč najednou halda kamení tolik vadí a upozornil p. Matouškovou, že například naopak od ní 

k němu do dvora stéká při deštích z hospodářských budov velké množství vody, což doposud také 

nijak neřešil, protože nechtěl narušovat sousedské vztahy, které se podle svého vyjádření doposud 

obvykle snažil spíše podporovat například příležitostnou drobnou výpomocí. Následovala 

několikaminutová rozepře, v jejímž závěru p. Matoušková opustila zasedání.  

➢ Starosta upozornil na nutnost výlovu požárních nádrží, aby bylo možné realizovat jejich 

plánovanou revitalizaci. Doplnil, že aktuálně probíhá výběrové řízení, končící 30. 9. 2021. P. Kalášek 

výlov zorganizuje. 

➢ Ve 20:00 dorazil na zasedání p. Beneš – starosta na něj začal směřovat dotazy související s lesním 

hospodářstvím, které padaly dříve v průběhu tohoto zasedání. Na dotaz, zdali je možné překládat 

náklad a tím ulevit býkoveckým komunikacím p. Beneš odpověděl, že by přeprava kratšími vozidly 

„s rukou“ zatěžovala komunikace (respektive most na hrázi) ještě více, protože je hmotnost 

přepočtená na jednu nápravu vyšší než v případě dlouhého vozidla „bez ruky“. Zastupitelé vzali 

vysvětlení na vědomí, nicméně doplnili, že je aktuálně největším problémem poškozování krajnic 

kolem mostku dlouhými vozidly, které se obtížně stáčejí, musí vyjet mimo asfalt a tím je velmi 

namáhána krajnice, podél níž navíc vedou krom jiného komunikační optické kabely. Zastupitelé 

vyzvali p. Beneše, aby bylo při transportu dřeva v tomto místě dbáno na to, aby nedošlo 

k poškození vedení. P. Beneš plánuje komunikaci v problémovém místě vyspravit tak, aby byly 
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chráničky s kabely zabezpečeny. Dále p. Beneš uvedl, že z dané lokality zbývá odvézt zhruba 8 

kamionů, což je vzhledem k dosavadnímu provozu zanedbatelné množství. Další těžba je pak na 

domluvě – aktuálně je v této lokalitě vytěženo zhruba 90 % porostů. P. Kučera zmínil poškozený 

okap a opětovně vyzval k využívání jiných tras, například ke „Kudrnovu rybníku“ či směrem ke 

Klatovci. Podle p. Beneše není trasa přes Klatovec uskutečnitelná. Starostu zajímalo, jakým 

způsobem bude opraven poškozený mostek na hrázi – podle něj se zatím věc řeší pouze 

v teoretické rovině, ale není jasné, jakým způsobem bude sjednána konkrétní náprava. Starosta po 

domluvě pověřil p. Kučeru zajištěním potřebných oprav spočívajících zejména ve vybetonování 

poškozených částí mostku. Jednání pokračovalo zmínkou o druhém, již téměř opraveném mostku 

před Kučerovými. P. Beneš uvedl, že se mostku vybetonováním povrchu snížila nosnost. 

Místostarosta seznámil p. Beneše s dalšími výstupy z jednání s býkoveckými. P. Beneš přiznal, že 

mu rozhodně nedělá radost aktuální situace v lesích, ale bohužel nelze pouze přihlížet a nic 

nedělat. Snaha o zvládnutí situace s sebou podle něj bohužel zákonitě nese nespokojenost místních 

a riziko způsobení určitých škod. Oproti Kališti jsou v Býkovci podle p.  Beneše mnohem horší 

podmínky pro vyvážení dřeva z lesů, neboť zde neexistuje dostačující dopraví infrastruktura, 

respektive dostatečně široká zpevněná cesta. P. Beneš dále prohlásil, že je rád za ochotu řidičů 

vůbec v těchto podmínkách dřevo převážet. Na dotaz p. Matějky ml., zdali je možnost 

spolufinancování oprav ze strany p. Beneše například s využitím pojistky, bylo odpovězeno, že má 

p. Beneš v zásadě pouze klasickou pojistku „na blbost“. P. Štěpanovská podotkla, že by měli být 

pravděpodobně pojištěni samotní řidiči nákladních vozů, kteří dřevo vozí. Podle některých 

zastupitelů i p. Beneše však lze těžko najít jednoho konkrétního viníka, který kupříkladu zničil cestu, 

a právě z jeho pojistky by měly být uvolněny prostředky pro opravu. Podle p.  Beneše odpovídají 

způsobené škody běžnému opotřebení, protože se aktuálně týdně vytěží množství dřeva, které se 

dříve vytěžilo za rok. P. Beneš navrhl zastupitelům, aby průběžně investovali určité procento ze 

zisku z prodeje dřeva do obnovy komunikací – dle jeho slov by postačovaly nízké jednotky procent. 

Navíc je podle něj aktuálně možnost odebrat větší množství kameniva (zbytků ze zpracování žuly) 

od firmy p. Máci. Investice 200 000,- do tohoto materiálu a souvisejících prací by podle p. Beneše 

zajistila uvedení většiny aktuálně poničených lesních cest do uspokojivého stavu. Zastupitelé byli 

pro využití této možnosti.  

Usnesení - Zastupitelstvo obce schvaluje opravy komunikací poničených v souvislosti s přepravou 

dřeva do výše nákladů 200 000,-. 

HLASOVÁNÍ 

Szczyrba Krafka Kučera Horák Kalášek Jakoubek Matějka 

pro pro pro pro pro pro pro 

Výsledek - pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0 Usnesení č.202/2021 bylo přijato 

P. Beneš následně nechal promítnout aktuální snímky z vytěžených lokalit obecních lesů. Ze snímků 

bylo patrné, že se plochy začínají samy obnovovat, zejména pak v místech, kde došlo k naorání 

povrchu. P. Beneš uvedl, že jsou nálety dokonce tak intenzivní, že bude nutné postupem času řešit 

prořezávky. Samovolně podle něj nalétne 70-80 % stromů a zbytek se vysadí. P. Kalášek po 

shlédnutí fotodokumentace podotkl, že je navzdory výtkám býkoveckých na nedostatečnou 

obnovu lesa realita poněkud jiná. P. Kučera oponoval, že je v lesích po těžbě velký nepořádek, což 

ale podle p. Beneše neznamená významný problém, protože mladé stromy prorůstají přes 

materiál, který zůstal po těžbě i přes buřeň, kterou vykácené plochy postupně zarůstají. Právě na 

problém s buření a zarůstáním pasek upozornil také p. Morava, který neshledal jako optimální 

nechat plochy dlouhodobě samovolně zarůstat – pokud se nechají pozemky zarůst příliš, bude 

velmi obtížné je vyčistit. P. Beneš s vyčištěním ploch od buřeně v případě potřeby počítá. Dále 

uvedl, že odhaduje podíl břízy na nově vzniklých lesních plochách na zhruba 20 % - rozhodně tak 
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neplánuje obnovit smrkové monokultury. P. Morava vnímal podíl břízy jako příliš vysoký a 

upozornil na hospodářský význam smrku. P. Jakoubek namítl, že je bříza vhodná pro výrobu 

nábytku a její hospodářský význam není tak bezvýznamný, jak by se mohlo jevit. P. Beneš závěrem 

dodal, že preferuje přirozenou obnovu lesa, tedy variantu, kdy většina stromů samovolně nalétne 

z blízkého okolí. Takové stromy mají podle něj mnohem větší šanci na přežití nežli dovezené 

sazenice, které pochází z jiného prostředí a u kterých existuje šance na poškození kořenového 

systému během manipulace.  

 

Starosta poděkoval všem přítomným za účast a pozval je na další zasedání zastupitelstva, které se 

bude konat ve čtvrtek 4. 11. 2021 od 18ti hodin v zasedací místnosti OÚ. Zasedání zastupitelstva 

ukončil v 21:15 hodin.  

 

Zápis dne 10. 9. 2021 zapsal:   Roman Krafka          v. r. 

Zápis ověřili: 
Theodor Kalášek v. r. 

Ladislav Jakoubek v. r. 

Starosta: Ing. František Szczyrba v. r. 

 


