ZASTUPITELSTVO OBCE KALIŠTĚ
Zápis z 22. zasedání konaného dne 24. 2. 2022
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 6 zastupitelů
a zastupitelstvo je tak usnášeníschopné, omluven je p. Kalášek. Na zasedání je rovněž přítomno několik
hostů (viz. prezenční listina).

1. Schválení programu zasedání zastupitelstva
Starosta seznámil přítomné s návrhem programu zasedání zastupitelstva navrhnul doplnit další dva
body. Jelikož nikdo neměl připomínku, dal starosta hlasovat o tomto upraveném návrhu programu:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Schválení programu zasedání zastupitelstva
Určení zapisovatele a 2 ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 Zákona o obcích)
Záměr č. 3/2021 – prodej částí pozemku p. č. 429/52 v Kališti
Záměr č. 7/2021 – pronájem části pozemku p. č. 429/52 v Kališti
Záměr č. 8/2021 – prodej pozemku p. č. 141/2 a části pozemku p. č. 144/1 v Býkovci
Žádost o odkoupení části pozemku p. č. 1211/27 v Kališti
Žádost o odkoupení pozemku p. č. 132/1 a p. č. 131 v Kališi
Program OVV 2022
Žádost o příspěvek na ošetřování včelstev ZO ČSV Horní Dubenky za rok 2021
Pronájem dvou bytů v bytovém domě Kaliště čp. 81
Rozpočtové opatření 2/2021
Výběrové řízení - revitalizace návesního Horního a Dolního rybníka
Diskuse, různé

Usnesení - zastupitelstvo obce schvaluje program zasedání zastupitelstva navržený starostou:
HLASOVÁNÍ
Szczyrba
Krafka
Kučera
Horák
Kalášek
Jakoubek Matějka
pro
pro
pro
pro
omluven
Pro
pro
Výsledek - pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0
Usnesení č. 229/2022 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 na úvod odsoudil invazi vojsk Ruské federace na území Ukrajiny a uvedl, že obec v rámci svých
možností pomůže uprchlíkům.
Starosta poté jako vždy podal informace o významných příjmech a výdajích realizovaných v době od
minulého zasedání, dále seznámil s aktuálními stavy na obecních účtech a v pokladně a nakonec
stručně informoval o ekonomické situaci obecního obchůdku.
VÝDAJE – oprava topení obchod (44 236,-); výměna osvětlení OÚ (5 800,-); výměna osvětlení OO
(4 290,-) – starosta poděkoval za výměnu světel p. Kalců; nafta do traktoru (2x 1 500,-) – starosta
poděkoval pánům Jakoubkům za vyhrnování sněhu; kalendáře (10 x 130,-); vánoční svíčky (690,-);
Mikuláš (1 350,-); mop a vysavač na OÚ (3 800,-); obaly (1 300,-); plasty-likvidace (1 400,-); TKO
(21 000,-); pronájem tiskárny (2 400,-); oprava kotle KD (4 500,-) – podle p. Jakoubka kotel stále neběží
správně; deskové hry (7 425,-); čerpadlo do vodojemu (18 900,- + výměna 3 700,-); zpracování žádosti
o dotaci MMR na revitalizaci hřiště v MŠ (16 000,-); rozbory vody (1 800,-); doplatek za solární lampu
na hřiště v Býkovci (40 000,-).
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PŘÍJMY – tříděný odpad EKO KOM (92 000,-); prodej nepoužívaného zahradního traktoru (10 000,-);
pronájem plynovodu (64 000,-); transfery FÚ (218 000,- + 196 000,- + 150 000,-)
STAVY NA ÚČTECH – ČS 8 611 tis.,-; ČNB 1 936 008,-; pokladna 144 989,-.
OBCHŮDEK – stav účtu 453 550,-; pokladna 94 327,-. Tržby za prosinec 2021 (237 171,-), leden 2022
(151 932,-), únor 2022 (169 635,-) .
Starosta k bodu doplnil, že tentokrát již v únoru přijde kontrola z krajského úřadu provádět závěrečné
přezkoumání hospodaření za rok 2021.

3.

Záměr č. 3/2021

Starosta připomněl záměr č. 3/2021, který řešil prodej částí pozemku 429/52 za nemovitostmi zde
žijících obyvatel. Záměr před časem inicioval p. Dufek, který měl zájem odkoupit část zmíněného
pozemku přiléhající k tomu jeho. Starosta dále uvedl, že již všichni dotčení obyvatelé projevili zájem o
odkup příslušné části pozemku, většina již i písemně zažádala. Rovněž bylo provedeno geodetické
zaměření (náklady 21 000,- budou následně rozpočítány mezi kupující). Podle starosty se v tuto chvíli
zbývá domluvit na prodejní ceně. Zastupitelé se nakonec usnesli na dosavadní ceně 30 Kč/m2 pro místní
a 100 Kč/m2 pro chalupáře s tím, že pro další prodeje bude stanovena nová cenová politika.
Usnesení - Zastupitelstvo obce schvaluje prodej částí pozemku p. č. 429/52 za cenu 30 Kč/m2 pro
občany s TP v Kališti a 100 Kč/m2 pro osoby bez TP v Kališti:
HLASOVÁNÍ
Szczyrba
Krafka
Kučera
Horák
Kalášek
Jakoubek Matějka
pro
pro
pro
pro
omluven
pro
pro
Výsledek - pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0
Usnesení č. 230/2022 bylo přijato

4.

Záměr č. 7/2021

Starosta připomněl záměr č. 7/2021, který řešil pronájem části pozemku p. č. 429/52. O pronájem měl
stejně jako v minulosti zájem p. Prokůpek. Starosta uvedl, že nechal část pozemku, kterou p. Prokůpek
využívá a kterou si pronajímá za účelem chovu psů, zaměřit, aby bylo možné spravedlivě stanovit cenu
pronájmu. V minulosti p. Prokůpek platil 4 Kč za m2, přičemž odhadovaná plocha byla 500 m2.
Z geodetického zaměření vyplynulo, že má tato část pozemku rozlohu 533 m2. Zastupitelé se dohodli,
že cena za m2 zůstává stejná. S p. Prokůpkem bude uzavřena smlouva na dobu určitou s dobou trvání
jeden rok s platností od 1.1.2022 za celkem 2 132 Kč (533 m2 x 4 Kč).
Usnesení - Zastupitelstvo obce schvaluje pronájem části pozemku p. č. 429/52 o výměře 533 m2 v
obci Kaliště v katastrálním území Kaliště u Horních Dubenek za částku 2 132,- Kč p. Prokůpkovi.:
HLASOVÁNÍ
Szczyrba
Krafka
Kučera
Horák
Kalášek
Jakoubek Matějka
pro
pro
pro
Pro
omluven
pro
pro
Výsledek - pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0
Usnesení č. 231/2022 bylo přijato

5.

Záměr č. 8/2021

Starosta připomněl záměr č. 8/2021 - prodej části pozemku p. č. 144/1 a pozemku p. č. 141/2 – obojí v
Býkovci. O odkoupení pozemku projevili jako jediní zájemci manželé Venglařovi.
Usnesení - Zastupitelstvo obce schvaluje prodej části pozemku p. č. 144/1 a pozemku p. č. 141/2
v obci Kaliště a katastrálním území Býkovec manželům Venglařovým za 100,- Kč za metr příslušné
oddělené části pozemků + částku za zaměření:
HLASOVÁNÍ
Szczyrba
Krafka
Kučera
Horák
Kalášek
Jakoubek Matějka
pro
pro
pro
Pro
omluven
pro
pro
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Výsledek - pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0

6.

Usnesení č. 232/2022 bylo přijato

Žádost o odkoupení části pozemku p. č. 1211/27 v Kališti

Starosta přednesl došlou žádost p. Hájka o odkoupení části pozemku p. č. 1211/27 v Kališti. Zastupitelé
v krátké diskusi projednali, jaká část tohoto pozemku bude určena k případnému prodeji.
Usnesení - Zastupitelstvo obce schvaluje vyhlášení záměru č. 1/2022 - prodej části pozemku
p. č. 1211/27 v obci Kaliště a katastrálním území Kaliště u Horních Dubenek:
HLASOVÁNÍ
Szczyrba
Krafka
Kučera
Horák
Kalášek
Jakoubek Matějka
pro
pro
pro
Pro
omluven
pro
pro
Výsledek - pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0
Usnesení č. 233/2022 bylo přijato

7.

Žádost o odkoupení pozemku p. č. 132/1 a p. č. 131 v Kališti

Starosta přednesl došlou žádost p. Navrátila o odkoupení pozemků p. č. 132/1 a p. č. 131 v Kališti.
Starosta dodal, že o pozemek p. č. 132/1 projevil zájem i p. Říha. Starosta doporučil zastupitelům
pozemky neprodávat – například kvůli zachování přístupu k ostatním přilehlým pozemkům. Zastupitelé
vesměs s tímto názorem souhlasili. Uvažovali o prodeji pouze části pozemku p. č. 131, která by podle
dostupných informací p. Navrátilovi postačovala, ale nakonec se rozhodli záměr nevyhlašovat.

8.

Program OVV 2022

Starosta jako každý rok plánuje využít dotační titul Kraje Vysočina – program Obnova venkova Vysočiny
2022. O tuto dotaci mohou obce žádat od února do června a peníze lze využít na mnoho účelů (s těmi
byly přítomní seznámeni). Maximální příspěvek letos činí 127 000,-, což je po loňském poklesu
opětovné navýšení. Starosta představil tři náměty na projekty, na něž by bylo možné zmíněnou dotaci
využít. Prvním návrhem bylo zateplení MŠ. Starosta prezentoval aktualizovaný předpokládaný
rozpočet na tuto akci - ten byl již dvakrát aktualizován a pokaždé došlo k výraznému navýšení.
V současné době by se náklady vyšplhaly na zhruba 940 000,-. Druhý starostův návrh se týkal opravy
střech na OÚ a bytovce (předpoklad 600 000,- respektive 410 000,-). Poslední variantou, kterou měl
starosta připravenou, byla oprava topení v bytovém domě (předpoklad 200 000,-/byt + nutné úpravy
ve sklepě). Zastupitelé nejvyšší prioritu přisoudili poslední z variant, tedy opravě topení v bytovém
domě. Navíc by bylo možné opravy provést v zásadě neprodleně, protože se brzy postupně uvolní dva
byty a bude tak snazší práce zrealizovat.
Usnesení - Zastupitelstvo schvaluje žádost o dotaci v rámci dotačního titulu Obnova venkova
Vysočiny 2022 za účelem oprav topení v bytovém domě do předpokládané výše 850 000,HLASOVÁNÍ
Szczyrba
Krafka
Kučera
Horák
Kalášek
Jakoubek Matějka
pro
pro
pro
pro
omluven
pro
Pro
Výsledek - pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0
Usnesení č. 234/2022 bylo přijato

9.

Žádost o příspěvek na ošetřování včelstev ZO ČSV Horní Dubenky za rok
2021

Starosta přednesl žádost o finanční dar pro Základní organizaci českého svazu včelařů ve výši 5 000,mimo jiné na ošetřování včelstev v roce 2021. Zastupitelé se rozhodli finanční dar poskytnout
v požadované výši.
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Usnesení – Schvaluje finanční dar ZO ČSV Horní Dubenky ve výši 5 000,- a pověřuje starostu
podpisem darovací smlouvy.
HLASOVÁNÍ
Szczyrba
Krafka
Kučera
Horák
Kalášek
Jakoubek Matějka
pro
pro
pro
pro
omluven
pro
pro
Výsledek - pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0
Usnesení č. 235/2022 bylo přijato

10.

Pronájem dvou bytů v bytovém domě Kaliště č.p. 81

Starosta seznámil přítomné s aktuální situací v bytovém domě a podotkl, že se již z jednoho
z přízemních bytů odstěhovali Šindelářovi. Dále mají v plánu se odstěhovat rovněž Zapletalovi
z prvního patra (do konce března). Oba tyto byty tak budou v blízké době volné pro nové potenciální
nájemníky. Starosta připomněl uvažované opravy topení – zde navrhl nejprve topení opravit
v uvolněných bytech, do kterých by se následně dočasně umístili nájemníci z vedlejších bytů, aby byl
jejich komfort omezen co nejméně. Ostatní zastupitelé ale byli vesměs proti dočasným přesunům
nájemníků a navrhli provést opravy topení tzv. „za provozu“. Dále starosta přečetl 9 žádostí o
pronájem bytu s tím, že by do bytu v prvním patře preferoval vícečetné osazenstvo. P. Jakoubek a
místostarosta vyzvali k pečlivému zvážení a prověření potenciálních nájemníků, aby se předešlo
problémům v budoucnu. Zastupitelé se po diskusi nad došlými žádostmi rozhodli prozatím nevybrat
budoucího nájemníka do většího z bytů – toho v prvním patře. Ze všech došlých žádostí by totiž pro
tento byt byla vhodná pouze jedna zájemkyně. Ta bude nejdříve oslovena, zdali její zájem o byt stále
trvá. Dále se pak zastupitelé zabývali volbou budoucího nájemce menšího bytu v přízemí, přičemž se
nakonec rozhodovali mezi dvěma zájemkyněmi. P. Procházkovou a přítomnou p. Kaláškovou - ta byla
vybrána. Starosta závěrem doplnil, že výše nájemného zůstane prozatím stejná – 3 511,- Kč. V případě,
že v bytě proběhnou opravy, resp. výměna spotřebičů/kuchyňské linky, apod., bude jejich výše
rozpočítána do nájmu. Vzhledem k probíhající rekonstrukci topení bude nájemné hrazeno od dubna.
Usnesení - Zastupitelstvo obce schvaluje přidělení bytu č. 2 v přízemí bytového domu p. Kaláškové
k 1.3.2022 a pověřuje starostu podpisem nájemní smlouvy, nájemné bude hrazeno od dubna 2022
HLASOVÁNÍ
Szczyrba
Krafka
Kučera
Horák
Kalášek
Jakoubek Matějka
pro
pro
pro
pro
omluven
pro
pro
Výsledek - pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0
Usnesení č. 236/2022 bylo přijato

11.

Rozpočtové opatření č. 2/2021

Starosta přednesl obsah připraveného a jím schváleného rozpočtového opatření, které by mělo
zastupitelstvo vzít na vědomí. Starosta uvedl, že se v zásadě jedná o každoroční „vyrovnání“
jednotlivých položek původně plánovaného rozpočtu se skutečností.
Usnesení - Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové opatření č. 2/2021 – prosinec 2021
HLASOVÁNÍ
Szczyrba
Krafka
Kučera
Horák
Kalášek
Jakoubek Matějka
pro
pro
pro
pro
omluven
pro
pro
Výsledek - pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0
Usnesení č. 237/2022 bylo přijato

12.

Výběrové řízení – revitalizace návesního Horního a Dolního rybníka

Místostarosta seznámil přítomné s aktuální situací ohledně výběrového řízení na zhotovitele
revitalizace návesních rybníků. V rámci výzvy k podání nabídek bylo osloveno šest firem, z nichž pět
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podalo nabídku a jedna se omluvila. Dne 22. 2. 2022 pak došlo k otevírání obálek, na základě kterého
byly první dvě firmy konečného pořadí vyzvány k doplnění svých nabídek. K termínu konání dnešního
zastupitelstva bylo doplnění v požadovaném rozsahu dodáno pouze druhou firmou v pořadí, první
firmu s nejnižší nabízenou cenou bude nutné v co nejkratším termínu vyzvat k druhému doplnění a
zastupitelstvo tak prozatím nemůže rozhodnout o vítězi a uzavření smlouvy. Zastupitelé pak svým
usnesením dali najevo svůj stále trvající souhlas s provedením akce a předpokládaným cenovým
rámcem.
Usnesení - Zastupitelstvo obce schvaluje realizaci akce Revitalizace návesního Horního a Dolního
rybníka do předpokládané cenové výše 2,5 milionu korun.
HLASOVÁNÍ
Szczyrba
Krafka
Kučera
Horák
Kalášek
Jakoubek Matějka
pro
pro
pro
pro
omluven
pro
pro
Výsledek - pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0
Usnesení č. 238/2022 bylo přijato

13. Diskuse, různé
➢ Starosta seznámil přítomné s došlou nabídkou na realizaci II. etapy opravy havarijního stavu topení
v KD. Celková cena by neměla překročit částku450 tisíc Kč.
Usnesení - Zastupitelstvo obce schvaluje realizaci II. etapy opravy havarijního stavu topení v KD
s předpokládanými náklady 450 tisíc Kč.
HLASOVÁNÍ
Szczyrba
Krafka
Kučera
Horák
Kalášek
Jakoubek Matějka
pro
pro
pro
pro
omluven
pro
pro
Výsledek - pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0
Usnesení č. 239/2022 bylo přijato
➢ P. Kučera upozornil na velmi špatný stav vodovodu v Býkovci, kde jsou nutné stále častější opravy.
Aktuálně z potrubí uniká cca 30 m3 vody denně a nedaří se najít místo poruchy. Starosta na žádost
p. Kučery neprodleně oslovil odbornou firmu, která s lokalizací problémového místa pomůže.
Podle slov p. Kučery bude nutné se velmi vážně a neprodleně zamyslet nad celkovou výměnou
vodovodu, ideálně spojenou s částečnou změnou trasy. Za tímto účelem již p. Kučera oslovil dvě
firmy z okolí, které odhadly potřebné náklady na 1-2 miliony korun. Starosta podotkl, že je
v každém případě nezbytné provést neprodleně potřebné opravy, ale kompletní výměna vodovodu
není tak snadná, jak by se mohlo zdát a k takové rozsáhlé akci bude zapotřebí kvalitní projekt,
zvláště pak, pokud by se uvažovalo o spolufinancování v rámci vhodné dotace. Dále vyzval
vzhledem ke svému velkému časovému vytížení býkovecké zastupitele, aby si tuto akci vzali na
starost. Místostarosta souhlasil se starostou v tom, že bude výměna vodovodu poněkud
náročnější, než jak ji býkovečtí nastínili a jako příklad uvedl náročnost výběrového řízení na
revitalizaci rybníčků, o kterém mluvil před několika okamžiky. P. Kučera se podivil nad tím, jak se
ostatní zastupitelé výměně býkoveckého vodovodu „brání“ a připomněl, že v rámci prodeje
býkoveckého dřeva míří do obecního rozpočtu nemalé finanční částky. Starosta a místostarosta
ubezpečili p. Kučeru, že nikdo z nich není proti realizaci celé akce, uznali, že je nevyhnutelné
neprodleně opravit poškozená místa, ale následný projekt na celkovou výměnu je nutné připravit
opravdu pečlivě tak, aby byl bez komplikací proveditelný, byť by bylo nutné, aby jej zpracovala
externí firma.
➢ Starosta informoval o počínající obnově obecních lesů po vytěžení (nejen) kůrovcového dřeva.
Podle jeho slov probíhá stavba oplocenek a výsadba v některých místech. P. Horák upozornil na
borovici, která spadla do jedné z oplocenek - starosta na toto upozorní p. Beneše.
➢ P. Jakoubek navrhl koupit elektrocentrálu do prodejny. V rámci nedávného výpadku elektřiny,
které podle starosty trvalo 27 hodin, byla k napájení mrazáků a chladniček využita centrála SDH, se
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➢

➢

➢

➢

➢

➢

➢

kterou však byly technické problémy, načež byla zapůjčena centrála od p. Kalců. Zastupitelé se
nakonec rozhodli koupit centrály jak do obchodu, tak do KD a další do Býkovce.
Starosta připomněl v tuto chvíli akutní nutnost pořízení velkoobjemového kontejneru na
bioodpad. Tato záležitost se řešila již na několika minulých zasedáních, ale kontejner stále pořízen
nebyl, přestože se o to zejména p. Jakoubek pokoušel. Pokud by nebyl tento kontejner pořízen,
nebylo by možné zajistit jeho nepřetržité umístění za obchodem.
Starosta dal pokyn k umístění zakoupené solární pouliční lampy na asfaltové hřiště v Kališti, načež
se ozval p. Horák s tím, že bylo již dříve přislíbeno umístění tohoto svítidla do Býkovce, konkrétně
za budovu „Kujóna“ kde již byly provedeny patřičné stavební přípravy. Starosta dal p. Horákovi za
pravdu a souhlasil s původní verzí, tedy přesunem a instalací svítidla v Býkovci.
P. Kučera znovu otevřel téma prodeje části pozemku p. č. 145/4 v Býkovci, o kterou projevil zájem
p. Venkrbec. Podle p. Kučery je p. Venkrbec velmi platným členem býkovecké komunity. Nemá
bohužel možnost parkování jinde než právě na požadované části uvedeného pozemku. P. Kučera
pak požádal ostatní zastupitele o vyhlášení záměru. Proti vyhlášení záměru se vyjádřili p. Jakoubek
a p. Matějka s tím, že by se pozemek znehodnotil – bylo by podle nich možné zde v budoucnu
stavět a oddělená část by pak chyběla, případně by zde stála nevzhledná garáž. S tímto názorem
částečně souhlasil i starosta, který ale neměl vyhraněný názor. Místostarosta naproti tomu uvedl,
že v by v tomto případě měl být vyslyšen a podpořen názor býkoveckých, kteří lépe znají místní
poměry. Navrhl pak pouze mírnou úpravu, kdy by byl z hlediska koncepce pozemek oddělen až po
hranici s pozemkem 145/7 a neřešila se pouze plocha pro stání vozidel. Starosta bod ukončil
informací pro p. Venkrbce, aby si podal novou žádost, kterou zastupitelstvo projedná na dalším
zasedání a případně záměr vyhlásí.
Starosta informoval přítomné o plánované akci setkání rodáků. To bylo uspořádáno poprvé a zatím
naposled před pěti lety v roce 2017. V rámci příprav této události nechal starosta vyhotovit návrh
slavnostní vlajky – jedná se o obecní znak s ozdobným pozadím. Starosta se chtěl poradit se
zastupiteli na barevnosti. Zvítězila žlutá varianta - ta bude zadána do výroby.
Starosta upozornil na nebezpečné sesuvy stráně na fotbalovém hřišti, která přiléhá k budově garáží
a MŠ. Zastupitelé měli možnost zhlédnout fotografie z místa a následně probírali, jak problém
rychle a efektivně vyřešit. Bude nutné sejít se k místnímu šetření.
P. Štěpanovská se výrazně ohradila proti navýšení cen místního poplatku za odpad, který byl
v rámci nové vyhlášky stanoven na 1 100,- Kč za osobu v případě místních a stejnou částku za
nemovitost v případě chalupářů. Podle p. Štěpanovské nejsou tak vysoké poplatky nikde v okolí a
bylo by namístě se zamyslet nad úpravou vyhlášky. Starosta uvedl, že nespokojenost občanů s nově
stanovenou výši poplatku vnímá, nicméně se nejedná o jeho výmysl, ale jde o v zásadě „seshora“
danou věc, kdy podle něj nelze diskriminovat chalupáře vůči místním. On sám prý navrhoval
jednotný poplatek 800,-, ale nakonec přistoupil na návrh p. Kaláška, tedy 1 100,- Kč. Starosta dodal,
že je maximální možná výše poplatku zákonem stanovena na 1 200,- Kč s tím, že reálné rozpočítané
náklady jsou právě někde mezi 1 100,- a 1 200,-. Místostarosta připomněl jím minule zmiňovanou
alternativu, kdy by občané platili za počet vyvezených nádob, namísto poplatku za
osobu/nemovitost. Uvedl, že je tato varianta podle něj určitě spravedlivější, nicméně funguje jen
v případě, že jsou producenti odpadu čestní a vzájemně ohleduplní. V případě využití tohoto
způsobu totiž hrozí, že budou občané vyhazovat svůj odpad do nádob sousedům, či mimo nádoby,
například kolem silnice. Zastupitelé vzali připomínku p. Štěpanovské na vědomí jako
opodstatněnou s tím, že úpravu směrnice zváží. Letos však podle starosty ke změně už nedojde,
zejména vzhledem k tomu, že značná část občanů již poplatek za odpady uhradila.
P. Štolbu zajímal osud budovy „staré“ školy. Byl by podle svých slov nerad, aby budova dále
chátrala a potěšilo by jej, kdyby se obec údržbě této stavby věnovala. Dále dal zastupitelstvu
podnět na zvelebení pomníku padlým z první světové války situovaného před obchodem. Navrhl,
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aby byl odstraněn plot a zídka kolem tohoto pomníku. S touto úpravou souhlasil místostarosta,
starosta odstranění plotu a zídky nakloněn nebyl.
Starosta poděkoval všem přítomným za účast a pozval je na další zasedání zastupitelstva, které se
bude konat ve čtvrtek 21. 4. 2022 od 18ti hodin v zasedací místnosti OÚ. Zasedání zastupitelstva
ukončil ve 21:40 hodin.

Zápis dne 4. 3. 2022 zapsal:
Zápis ověřili:

Starosta:

Roman Krafka

v. r.

Jindřich Kučera

v. r.

Milan Horák

v. r.

Ing. František Szczyrba

v. r.
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