Zápis
z ustavujícího zasedání zastupitelstva Obce Libavské Údolí konaného dne 1.11.2018
v zasedací síni Obecního úřadu od 17.00 hod.
Zahájení zasedání zastupitelstva obce Libavské Údolí (dále též jako
„zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 17:00 hodin dosavadní starostkou obce Libavské Údolí
(„dále jako „předsedající“). Před zahájením zasedání bylo členům zastupitelstva obce (při
prezenci) předáno osvědčení o zvolení členem zastupitelstva obce podle § 53 zákona č.
491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, v platném znění.
Předsedající schůze konstatovala, že zasedání bylo řádně svoláno tak, aby se v souladu s § 91
odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, konalo do 15 dnů
ode dne uplynutí lhůty pro podání návrhů soudu na neplatnost voleb nebo hlasování (lhůta
uplynula dne 19. 10. 2018 a žádný návrh nebyl podán). Informace podle § 93 odst. 1 zákona o
obcích byla na úřední desce Obecního úřadu Libavské Údolí zveřejněna v souladu se
zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to od 23.10.2018 do 2.11.2018. Současně byla zveřejněna
na „elektronické úřední desce“.
Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha 1)
konstatovala, že přítomno je 9 členů zastupitelstva (z celkového počtu 9 členů zastupitelstva),
takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).
Složení slibu členy zastupitelstva. Předsedající v souladu s § 69 odst. 2 zákona o
obcích vyzvala přítomné členy zastupitelstva ke složení slibu. Složení slibu proběhlo tak, že
předsedající přečetl slib stanovený v § 69 odst. 2 zákona o obcích „Slibuji věrnost České
republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu
obce Libavské Údolí a jejích občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky.“ a
jmenovitě vyzvala přítomné členy zastupitelstva ke složení slibu pronesením slova „slibuji“ a
podpisem na připraveném archu (příloha č. 2) Žádný člen zastupitelstva neodmítl složit slib
ani nesložil slib s výhradou.
1/ Určení ověřovatelů a zapisovatele. Předsedající navrhla určit ověřovateli zápisu paní
Martinu Špačkovou, pana Miloše Marečka a zapisovatelem Miroslava Bobčíka. K návrhu
nebyly vzneseny žádné protinávrhy. Návrh usnesení:
01/18
Zastupitelstvo obce Libavské Údolí určuje ověřovateli zápisu Martinu Špačkovou a
Miloše Marečka, zapisovatelem Bc. Miroslava Bobčíka.
Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení č. 1 bylo schváleno.
2/ Schválení programu:
Předsedající seznámila přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou
předanou členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce.
Předsedající čte návrh programu a navrhuje doplnit bod d) volbu členů finančního výboru a
bod e) volby členů kontrolního výboru. K návrhu programu doplňuje zastupitel pan Vít a
navrhuje doplnit program o zřízení osadního výboru Kolová, kdy má i seznam členů.
Předsedající uvádí, že komise bude zastupitelstvo zřizovat až na dalším zasedání, aby byl čas

na to promyslet které výbory zřídit, kdy ze zákona zřizujeme pouze výbor finanční a
kontrolní. Předsedající doplňuje, že na ustavujícím zasedání by toto do programu
nezařazovala. Zastupitel pan Kábrt doplňuje, že starostka má povinnost o tom nechat hlasovat.
Starostka uvádí, že to samozřejmě můžeme a zastupitel pan Bobčík se dotazuje pan Víta, zda
o tom chce hlasovat. Pan Vít uvádí, že pokud toto projednáme na dalším zasedání tak to tedy
není třeba. Další připomínky a návrhy nebyly vzneseny. Předsedající dala hlasovat o návrhu
programu. Návrh usnesení:
02/18
Zastupitelstvo obce Libavské Údolí schvaluje následující program ustavujícího
zasedání:
1) Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele.
2) Schválení programu.
3) Volba starosty a místostarosty:
a) určení počtu místostarostů
b) určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě
uvolnění (§ 71 zákona o obcích)
c) určení způsobu volby starosty a místostarosty
d) volba starosty
e) volba místostarosty.
4) Zřízení finančního a kontrolního výboru:
a) určení počtu členů finančního a kontrolního výboru
b) volba předsedy finančního výboru
c) volba předsedy kontrolního výboru
d) volba členů finančního výboru
e) volba členů kontrolního výboru
5) Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva (§ 72 zákona o
obcích).
6) Diskuse.
Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení č. 2 bylo schváleno.
3/ volba starosty a místostarosty
Určení počtu místostarostů: Předsedající navrhla, aby zastupitelstvo volilo pouze jednoho
místostarostu. Jiné návrhy nebyly vzneseny, proto bylo hlasováno. Návrh usnesení:
03/18
Zastupitelstvo obce Libavské Údolí schvaluje zvolení jednoho místostarosty.
Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení č. 3 bylo schváleno
Určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě uvolnění:
Předsedající navrhla, aby funkce starosty obce byla vykonávána jako uvolněná ve smyslu § 71
zákona o obcích a dotazuje se zda má někdo připomínky. Zastupitel pan Kábrt uvádí, že jsme
srovnatelně stejně velcí jako Kaceřov a Šabina kde jsou starostové neuvolněni. Uvádí, že plat
uvolněné starostky a neuvolněného místostarosty nás stojí v rozpočtu ročně 1.015.000,- Kč.
Uvádí, že pro obec naší velikosti je to příliš velký luxus a navrhuje neuvolněného starostu i

místostarostu, kdy již to tu také párkrát bylo a byly to velmi úspěšní starostové. Dále uvádí, že
není třeba aby na úřadě byla starostka 8 hodin denně, když je zde ještě další úřednice a
pomáhá jí místostarosta, a že zde není tolik agendy. Dále předsedající paní Gajičová, reaguje,
kdy zdůvodňuje proč je práce uvolněného starosty důležitá, jaké povinnosti musí starosta
denně vyřizovat, nejen s ohledem na nárůst byrokracie a povinností. Nelze jí vykonávat po
odpolednech a večerech, kdy jsou úřady zavřené a že ve větších městech na tyto věci mají
úřednický aparát na rozdíl od naší obce, kde si starosta vše vyřizuje sám. Uvádí, že si vůbec
neumí představit, že by tuto práci vykonávala souběžně s jinou, neboť by jednu práci musel
člověk šidit. O neuvolněné funkci lze mluvit pouze tehdy pokud by byl člověk v důchodu,
nebo OSVČ s volnou pracovní dobou. Dále, že je možné že před 20 lety šla tato funkce
vykonávat, ale za 20 let se státní správa zcela změnila a zmiňuje další povinnosti, které dnes
musí být plněny.
Pan Kábrt reaguje a uvádí, že je nevkusné, když se k věci vyjadřuje člověk, o jehož mzdu se
jedná a navrhuje, aby se v této věci ti, kterých se to existenčně týká, zdrželi hlasování včetně
jejich rodinných příslušníků, protože jedná se zde o prostředky daňových poplatníků a všichni
víme, jak to tady je a nemusíme si nic nalhávat.
Předsedající se dále dotazuje, zda má někdo další připomínky a žádné nebyly. Předsedající
uvádí, že budeme hlasovat o návrhu pana Kábrta. Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Libavské Údolí v souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona o obcích určuje,
že pro výkon funkce starosty obce bude člen zastupitelstva neuvolněn.
Výsledek hlasování: Pro 2 (Kábrt, Vít) Proti 7 Zdržel se 0
Usnesení nebylo schváleno.
Předsedající dále uvádí, že budeme hlasovat o původním návrhu. Návrh na usnesení:
04/18
Zastupitelstvo obce Libavské Údolí v souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona o obcích určuje,
že pro výkon funkce starosty obce bude člen zastupitelstva dlouhodobě uvolněn.
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 2 (Kábrt, Vít) Zdržel se 0
Usnesení č. 4 bylo schváleno.
Určení způsobu volby starosty a místostarosty: Předsedající konstatovala, že nestanoví-li
zastupitelstvo jinak, probíhá volba starosty a místostarosty veřejným hlasováním. Změnu
způsobu hlasování musí schválit zastupitelstvo. V případě tajné volby budou hlasy
jednotlivými členy zastupitelstva odevzdány do připravené hlasovací urny, následně budou
předsedajícím spočítány a případným členům zastupitelstva bude umožněno výsledek sčítání
zkontrolovat. Předsedající vyzvala členy zastupitelstva k přednesení návrhů, zda chce někdo
hlasovat tajně. Žádné návrhy nebyly podány. Předsedající dále upozornila, že nejdříve bude
volen starosta a po jeho zvolení, případně po nezvolení žádného kandidáta bude přistoupeno k
volbě místostarosty. O jednotlivých kandidátech bude hlasováno v pořadí, v jakém byli
navrženi, přičemž po platném zvolení konkrétního kandidáta již nebude v hlasování
pokračováno.

Navrhování kandidátů na funkci starosty a volba starosty: Předsedající vyzvala členy
zastupitelstva k podávání návrhu na funkci starosty. Člen zastupitelstva pan Bobčík s ohledem
na výsledek voleb navrhuje zvolit do funkce starostky paní Gajičovou. Zastupitelka paní
Dranczákovou a Šebestýnová také navrhují paní Gajičovou. Další návrhy nebyly. Návrh na
usnesení:
05/18
Zastupitelstvo obce Libavské Údolí volí starostkou Ing. Petru Gajičovou.
Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení č. 5 bylo schváleno.
Po zvolení starostky tato nadále vedla zasedání (dále vedena jako „předsedající“).
Předsedající - starostka děkuje za obdržené hlasy a doplňuje informace o spolupráci s občany
obce. Pan Kábrt také děkuje za hlasy voličů a zejména za to, že je zde zastoupen občan
Kolové, kdy doufá, že se zde najdou rozumní lidé pro rozumné návrhy i když jsou to
konkurenční strany.
Navrhování kandidátů na funkci místostarosty a volba místostarosty: Předsedající
vyzvala členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci místostarosty. Paní Dranczáková
navrhla zvolit do funkce místostarosty pana Bobčíka. Předsedající se k návrhu připojuje
s ohledem na předchozí spolupráci. Žádné další návrhy nebyly. Návrh usnesení:
06/18
Zastupitelstvo obce Libavské Údolí volí místostarostou Bc. Miroslava Bobčíka.
Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení č. 6 bylo schváleno.
4/ Zřízení finančního a kontrolního výboru
Zřízení výborů a určení počtu jejich členů: Předsedající úvodem tohoto bodu informovala o
povinnosti zřídit finanční a kontrolní výbor [§ 117 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. l) zákona o
obcích]. Návrh usnesení:
07/18
Zastupitelstvo obce Libavské Údolí zřizuje finanční výbor a kontrolní výbor. Oba výbory
budou tříčlenné.
Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení č. 7 bylo schváleno.

Volba předsedy finančního výboru: Předsedající vyzvala členy zastupitelstva k podávání
návrhů na funkci předsedy finančního výboru. Byly podány následující návrhy: Člen
zastupitelstva a předsedající paní Gajičová navrhla zvolit do funkce předsedy finančního
výboru paní Dranczákovou. Žádné další návrhy nebyly. Návrh usnesení:
08/18
Zastupitelstvo obce Libavské Údolí volí předsedou finančního výboru Bc. Janu
Dranczakovou.
Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení č. 8 bylo schváleno.
Volba předsedy kontrolního výboru: Předsedající vyzvala členy zastupitelstva k podávání
návrhů na funkci předsedy kontrolního výboru. Byly podány následující návrhy: Člen
zastupitelstva a předsedající paní Gajičová navrhla zvolit do funkce předsedy kontrolního
výboru paní Šebestýnovou. Žádné další návrhy nebyly. Návrh usnesení:
09/18
Zastupitelstvo obce Libavské Údolí volí předsedou kontrolního výboru Silvii Šebestýnovou.
Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení č. 9 bylo schváleno.
Volba členů finančního a kontrolního výboru: Předsedající vyzvala předsedkyni finančního
výboru paní Dranczákovou k podání návrhu na členy finančního výboru a tato navrhuje paní
Alenu Květoňovu a Janu Kuhlovou. Návrh usnesení:
10/18
Zastupitelstvo obce Libavské Údolí volí za členy finančního výboru Alenu Květoňovu a Janu
Kuhlovou.
Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení č. 10 bylo schváleno.
Předsedající vyzvala předsedkyni kontrolního výboru paní Šebestýnovou k podání návrhu na
členy kontrolního výboru a tato navrhuje paní Lucii Gajičovou a Radku Sýkorovou. Návrh
usnesení:
11/18
Zastupitelstvo obce Libavské Údolí volí za členy kontrolního výboru Lucii Gajičovou a
Radku Sýkorovou.
Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení č. 11 bylo schváleno.

5/ Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva
Předsedající dává slovo zastupitelům k podání návrhů. Pan Kábrt navrhuje u místostarosty,
kde je maximální částka 22.134,- Kč na polovinu tedy 11.067,- Kč, předseda výboru nebo
komise: 1.250,- Kč, člen výboru nebo komise: 1.025,- Kč, člen zastupitelstva bez dalších
funkcí: 500,- Kč, tedy polovina z maximálních částek.
Předsedající doplňuje, že v minulém zastupitelstvu měli zastupitelé maximální částky a
místostarosta měl 18.000,- Kč., kdy maximum je 22.134,- Kč. Předsedající navrhuje
místostarostovi ponechat částku 18.000,- Kč jako v minulém období a zbytek ponechat
v maximální výši, neboť ty částky nejsou nijak závratné a ti co mají na starosti komise, mají
dost práce. Další návrhy nebyly. Předsedající uvádí, že budeme první hlasovat o návrhu pana
Kábrta. Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Libavské Údolí v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích
stanoví měsíční odměny za výkon jednotlivých funkcí neuvolněných členů zastupitelstva
takto:
místostarosta:
11.067,- Kč
předseda výboru nebo komise:
1.250,- Kč,
člen výboru nebo komise:
1.025,- Kč
člen zastupitelstva bez dalších funkcí:
500,- Kč.
Výše odměn nesmí přesáhnout horní hranici odměn pro neuvolněného člena zastupitelstva,
která je dána nařízením č. 37/2003 Sb., v platném znění.
Výsledek hlasování: Pro 2 (Kábrt, Vít) Proti 7 Zdržel se 0
Usnesení nebylo schváleno
Předsedající uvádí, že budeme hlasovat o dalším návrhu. Návrh usnesení:
12/18
Zastupitelstvo obce Libavské Údolí v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích
stanoví měsíční odměny za výkon jednotlivých funkcí neuvolněných členů zastupitelstva
takto:
místostarosta:
18.000,- Kč
předseda výboru nebo komise:
2.459,- Kč,
člen výboru nebo komise:
2.049,- Kč
člen zastupitelstva bez dalších funkcí:
1.230,- Kč.
Výše odměn nesmí přesáhnout horní hranici odměn pro neuvolněného člena zastupitelstva,
která je dána nařízením č. 37/2003 Sb., v platném znění.
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 2 (Kábrt, Vít) Zdržel se 0
Usnesení č. 12 bylo schváleno.
Předsedající uvádí, že dále budeme hlasovat o podbodech k odměnám. Návrh usnesení:

13/18
1) Zastupitelstvo obce Libavské Údolí v souladu s § 77 odst. 3 písm. b) a § 84 odst. 2 písm. n)
zákona o obcích stanoví, že při souběhu výkonu dvou či více funkcí se odměna neuvolněnému
členovi zastupitelstva obce poskytne pouze jedna, a to ta, která je nejvyšší z měsíčních odměn
stanovených pro jednotlivé funkce ve výše uvedeném bodě usnesení č. 12/18.
2) Zastupitelstvo obce Libavské Údolí v souladu s § 77 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona
o obcích stanoví, že měsíční odměny za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva se
budou poskytovat ode dne přijetí tohoto usnesení. V případě nastoupení náhradníka na
uvolněný mandát bude odměna náležet ode dne složení slibu.
3) V případě personální změny v obsazení jednotlivých funkcí, tj. v případě nového zvolení
do funkce (místostarosty, předsedy výboru, předsedy komise) bude odměna náležet ode dne
zvolení do této funkce.
Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení č. 13 bylo schváleno.
Předsedající uvádí, že program byl vyčerpán a otvírá diskuzi.
6/ Diskuze
Do diskuze se přihlásil pan Kábrt, kdy uvádí, že až občané uslyší nějaký jejich návrh a
odpověď, že nejsou peníze, tak už ví proč. Dále vyzývá ke slovu paní Hořejší z řad občanů,
která zde má nějakou petici. Paní Hořejší uvádí, že předkládá nesouhlasnou petici k výstavbě
cesty, kterou chceme protáhnout parkem, jelikož jak jí bylo starostkou sděleno, tak
připomínky jsou do 5.11.2018, tak ty připomínky platí pro všechny a ne, že jí odkážeme na
stavební úřad. Předává osobně námitku i s podpisy. Starostka uvádí, že všechny zastupitele
seznámí a vydá k věci stanovisko. Pan Kábrt uvádí, že se taky o toto zajímal a seznamuje
přítomné s územním plánem obce. Uvádí, že cesta, která tam je, nevyhovuje a dopravní
inspektorát tam napojení nepovolil. Dále uvádí, že ale další variantou i podle územního plánu
je cesta, která vede okolo domu pana Bobčíka, a tím se dopravní inspektorát nezabýval. Pan
Kábrt uvádí, že obec nechala vypracovat projekt, který vážným způsobem zasahuje do parku
v obci a popisuje místo a záměry obce a projekt. Dále uvádí, že to celé vypadá jen proto, aby
to nemuselo vést okolo domu pana Bobčíka a tohoto se ptá s tím, že tam taky přece bude chtít
mít cestu. Pan Bobčík reaguje, že tam vybudoval obecní cestu ze svých peněz a obec mu
žádnou cestu nedělala. Pan Kábrt uvádí, že by bylo logické, že by cesta vedla tam a bylo to
dle územního plánu. Navrhuje, aby, se projekt zastavil a nezničíme si park uprostřed obce,
aby měl pan Bobčík klid. Pan Bobčík reaguje s tím, že to pan Kábrt stáhl na jeho osobu, a že
je to jeho věc a co bude říkat lidem. Dále pan Bobčík dodává, že jsme zvažovali několik
variant té cesty a kdybychom udělali cestu jinudy, tak přinese petici zase jiná skupina lidí,
kterým se to líbit nebude. Dále uvádí, že zde v obci narážíme vždy na jednu věc, a to na to, že
se zde nikdy cesty neřešili a jsou s nimi problémy a to zejména rozměry, které musí cesty
splňovat a geografické věci jako stoupání, rozhledové zóny a vytáčení vozidel. Uvádí, že se
zastupitelům taky ta varianta parkem moc nelíbila, ale že ta cesta tam v minulosti byla a
jezdilo se tam. Uvádí, že co se týká stromů tak zrovna občané pod parkem a zrovna paní
Hořejší chtěla některé stromy pokácet. Dále, že cesta parkem není ideální, ale jevila se jediná
možná, kdy se jedná pouze o projekt a stavební povolení. Dále, že propojit stavební parcely je

nutné a díky prodaným zahrádkám z minulosti je teď na nás vymyslet řešení a toto se jevilo
jako jediné možné řešení. Uvádí, že to nebyl jen problém cesty, ale naráželi jsme i na jiné
problémy jako přeložky sítí apod. Starostka doplňuje, že je to problém i s vodou jako retenční
nádrže, které řeší srážkovou vodu. Doplňuje, že projektantka to již řeší 2 roky a stále naráží na
problémy. Pan Kábrt doplňuje, že vše je již v územním plánu. Starostka uvádí, že plán je jen
plán nikoliv projekt. Pan Kábrt se ptá, na co ho tedy máme? Starostka uvádí, že řeší budoucí
využití pozemků. Pan Kábrt doplňuje, že kanalizace je tam řešena. Starostka se dotazuje, proč
se pan Kábrt na úřad nepřišel seznámit se skutečnostmi a výří zde své názory. Pan Kábrt
oponuje, že tam byl a řešil to. Starostka upozorňuje, že jsme na ustavujícím slavnostním
zasedání, že bodem programu nebyla komunikace, kdy petici přijala a vyjádřila se a bude se jí
zabývat a pokusí se najít řešení. Pan Kábrt uvádí, že zastupitelstvo je veřejné ze zákona a
když paní tady dá nějaký papír a nikdo se nic nedozví, tak to je k ničemu. Proto je veřejné,
aby se občané dozvěděli, co se projednává a je diskuze. Pan Kábrt doplňuje, že v pondělí
končí připomínky na stavební povolení a pokud bude vydáno a stavba se neuskuteční, tak nám
hrozí sankce. Uvádí, že bychom to měli zvážit a v pondělí věc řešit. Pan Kábrt navrhuje, aby
zastupitelstvo hlasovalo o tom, aby se tento návrh pozastavil, protože je nesmyslný. Starostka
uvádí, že nebude hlasovat o tomto bodě, neboť nebyl v programu. Pan Kábrt uvádí, že je
diskuze. Starostka uvádí, že v diskuzi se nehlasuje, a že měl pan Kábrt možnost doplnit bod
do programu. Pan Kábrt uvádí, že my to nechceme a když nepomohlo zamlžování, tak je to
tlačeno silou.
Dále se do diskuze přihlásila paní Trepáková, která poděkovala všem zastupitelům za práci ve
volebním období a že v obci chodí a vidí, že vše funguje. Popřála zastupitelům, aby se jim
dařilo a minimum překážek. Vyslovila radost z toho, že je v zastupitelstvu člověk z Kolové.
Dále požádala o řešení problémů s volným pohybem zvířectva, neboť se stala s dětmi ze
školky obětí útoku domácího zvířete. Věc již řeší policie. Uvedla, že děti se bojí i na školní
zahradě a žádá o řešení problémů s lidmi, kteří nechávají volně pohybovat svá zvířata.
Apeluje i na lidi, aby chovatele napomínali. Poukazuje na volný pohyb psů a dalších zvířat
s tím, že nemůže jít s dětmi do lesa, aby jí nenapadl kozel. Pan Bobčík uvádí, že i obec má
možnosti, jak řešit tyto problémy a budou tak činit i nadále. Paní Trepáková dále poukazuje
na nevhodné chování členu bezpečnostní agentury. Starostka doplňuje, že na příštím zasedání
budeme řešit co s tím dál, neboť i ona vnímá, že na to na co byla najata agentura se
neosvědčilo.
Dále uvádí paní Hořejší, že není pravda, že chtěli pokácet stromy, že se jednalo pouze o jeden
strom, ze kterého se lámou větvě a padají jim na střechu. Paní Hořejší uvádí, že co se týká
ještě té cesty, tak mají již teď popraskaný barák a když tam budou jezdit náklaďáky tak
můžou dům zbourat. Dále mají problém s přívaly vody a přijdou o parkovací místa.
Dále uvádí paní Kábrtová, že když se hlasovalo o té cestě tak dostala mylnou informaci, že ta
cesta nad panelákem tam nemůže vést a tudíž jsme byli oklamáni a nepodívali jsme se do
územního plánu a pak zjistila, že jsem se měli zabývat tou cestou okolo pana Bobčíka. Dále
uvádí, že pan Bobčík měl územní plán jako argument při tom, když se dávali výpovědi ze
zahrádek, protože dle územního plánu to jsou stavební parcely. Nyní když by měla vést cesta
okolo pana Bobčíka, tak není územní plán závazný a je to jen pomůckou a můžeme vést
silnici třeba přes park. Zrušit park dětem na hraní kam chodí a udělat tam silnici, už v tak
hnusné obci přispívá to k tomu, aby se člověk odstěhoval.
Dále uvádí paní Domabylová, že přeje všem členům zastupitelstva hodně úspěchů a dále, že
se nemáme nechat odradit lidmi, kteří stále něco kritizují, kteří jsou zapšklí a kterým se naše
obec nelíbí. Uvádí, že s manželem zde žijí od roku 1959 a obec je čím dál hezčí. Dále uvádí,
že by mohli zastupitelé mluvit více nahlas, neboť starší občané zastupitele neslyší. Dále
děkuje, že zastupitelé myslí na důchodce, a že jim důchodci z ostatních měst závidí. Dále

prosí členy zastupitelstva, aby se jako zvolení zástupci občanů účastnili obecních akcí, jako
otevření hřiště, oslavy 100 let vzniku Československa apod.
Pan Kábrt reaguje na paní Domabylovou, kdy jí žádá, že to že je nejstarší neznamená, že
může napadat lidi, kteří vyjádří s něčím nespokojenost, že jsou zapšklí a žádá jí, aby se na
zastupitelstvu chovala slušně.
Pan Marek se ptá, koho to napadlo vést cestu parkem, takový nesmysl, že tam budou těžké
stroje buldozery, zruší se půlka parku a co ty lidi, kam budou dávat auta a popelnice. Uvádí,
že tam cesta nikdy nebyla, že tu cestu tam udělali ty, co tam odváželi popel z popeliště.
Uvádí, že je to nehorázný nesmysl. Navrhuje použít techniku a zarovnat úvoz u pana
Marečka. Paní Hořejší doplňuje, že tam budou jezdit náklaďáky a budou bydlet v jednom
staveništi ať zastupitelé uvažují.
Paní Valtová uvádí, že mají v ulici taky úzkou cestu a nerozumí, proč ta cesta nad panelákem
nemůže být dále využívána. Dále uvádí, že děkuje panu Kábrtovi, když se budoval chodník u
nich v ulici, tak taky lidi nesouhlasili, ale chodník se udělal a když teče voda tak to pomáhá.
Uvádí, že ta jejich cesta je hrozná a že jsou na tom nejhůř, když třeba přivezou dřevo apod.
Dále děkuje za hřiště, které se vybudovalo.
Paní Kábrtová děkuje panu Markovi, že promluvil zdravý selský rozum, protože mnoho slov
nepomůže, ale přemýšlet u toho. Máme tady krásný park uprostřed obce pro tolik lidí a zničit
ho je naprostá tragédie. Také že je pamětník a ví dobře, jak to tu vypadalo a že tam žádná
cesta nevedla. Pan Kábrt uvádí, že kdyby se někdo chtěl podívat, jak jsou komunikace
v územním plánu k napojení na ty parcely, tak může, že to má vyfocené a může to i zvětšit.
Pan Geyer se ptá k tomu parku, zda ty stromy nejsou již staré a nemocné a pokud by některé
měly být odstraněny, tak by se měla řešit výstavba.
Starostka obce - předsedající po poděkování přítomným ukončila ustavující zasedání
zastupitelstva v 18:05 hodin.
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