
ZÁPIS
ZE 7. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BRAŠKOV,
konaného dne 30. června 2008 od 17,00 hodin v     zasedací síni OÚ Braškov  

Program: 
1) Zahájení
2) Informace o plnění usnesení 6. veř. zasedání a činnosti rady obce 
3) Finanční hospodaření obce k 31.5.2008 
4) Zpráva o přezkoumání výsledku hospodaření obce za r. 2007 a závěrečný účet obce
5) Informace o průběhu přípravy investičních akcí
6) Změna rozpočtu a přijetí dotací
7)  Různé: 

a)  schválení úvěru 
b)  zrušení vyhlášek č. 2/1992 a č. 12/2001

• o použití nižšího koeficientu pro výpočet daně z nemovitosti
• o likvidaci tekutých domovních odpadů

c)  smlouvy o věcném břemenu 
d) příspěvek mikroregionu Bratronicko
e) Háj - změna kategorie lesa 
f)  regenerace zeleně v obci
g) souhlas se založením obč. sdružení Sbor dobrovolných hasičů Braškov
h) příprava nových internetových stránek 

8) Diskuse
9) Usnesení a závěr

 K     bodu 1) ZAHÁJENÍ  
Zasedání zahájil a řídil starosta p. ing. Vladimír Dráb. Konstatoval, že v době zahájení 

je přítomno 11 členů zastupitelstva. Omluveni: M. Cábová, J. Havlík, P . Sklenář a M. Vostrá
Starosta oznámil, že bude z jednání pořízen audiozáznam.

 Starosta dále konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno, návrh programu byl 
odsouhlasen radou obce, zveřejněn na úřední desce a v Braškovských novinách. 

Dále starosta  požádal o hlasování k přednesenému návrhu programu a případně jeho 
doplnění. O doplnění dnešního programu požádala Ing. Machovská, a to bodě Různé: o pořízení 
nových internetových stránek obce a starosta ing. Dráb doplnil program o nový bod: souhlas se 
založením občanského sdružení Sboru dobrovolných hasičů Braškov.

       Další návrhy na doplnění nebyly vzneseny a program byl odsouhlasen jednomyslně, 
všemi hlasy. 

Listiny s podpisy 11 členů zastupitelstva a 13 přítomných občanů jsou přílohou 
originálu tohoto zápisu. Za ověřovatele zápisu z dnešního jednání byli určeni:  ing. V. Rašplička a 
T. Votava. Do návrhové komise byli jednomyslně zvoleni předseda: ing. Doksanský a  členové pí. 
V. Přibylová a ing. J. Pošmourná.

K bodu 2) INFORMACE O PLNĚNÍ USNESENÍ 6. ZASEDÁNÍ A ČINNOSTI RADY OBCE
Starosta uvedl, že písemnou informaci o kontrole plnění usnesení 6. veř. zasedání, která 

je přílohou originálu tohoto zápisu, obdrželi zastupitelé spolu s pozvánkou a byla zveřejněna v 
Braškovských novinách. 

K informaci o činnosti rady starosta uvedl, že zastupitelé i občané jsou informováni 
formou zveřejněných usnesení všech schůzí, a to na úřední desce, na www.stránkách a byla rovněž 
otištěna v Braškovských novinách.
Dotazy ani připomínky k tomuto bodu programu nebyly vzneseny.



K     bodu 3) FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ OBCE K 31.5.2008  
Starosta uvedl, že zprávu o finančním hospodaření obdrželi rovněž zastupitelé spolu s 

pozvánkou na dnešní zasedání. Finanční výbor pod vedení paní Vostré nemá ke zprávě výhrady.
Dotazy ani připomínky k     tomuto bodu programu nebyly vzneseny.  

K     bodu 4) ZPRÁVA O PŘEZKOUMÁNÍ VÝSLEDKU HOSPODAŘENÍ OBCE ZA ROK   
2007 A ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE 
Starosta opět uvedl, že zpráva byla předána zastupitelům předem s podklady pro dnešní 

zasedání a finanční výbor projednal zprávu bez výhrad. Požádal o případné připomínky a dotazy. 
Dotazy ani připomínky k     tomuto bodu programu nebyly vzneseny.  

K bodu 5) INFORMACE O STAVU PŘÍPRAVY INVESTIČNÍCH AKCÍ
Starosta uvedl, že informace jsou zveřejňovány a aktualizovány v B. novinách, jedná se 

o  plán rozvoje obce do r. 2013.  V současné době je aktuální či spíše akutní stavba kanalizace na 
Valdeku v ul. Karlovarské - pověříme vedením veřejné obchodní soutěže na dodavatele. Za druhé je 
nutné vysoutěžit dodavatele na Revitalizaci návsí a za třetí na poskytnutí úvěru. Na příští schůzi 
rady pověříme Petra Horáka vedením veřejné obchodní soutěže na dodavatele, aby ustanovil komisi 
a spolu s právníkem Dr. Sršněm, aby se vybraly firmy. Zapoměl jsem na chodník z Braškova na 
Valdek, je také nutné vysoutěžit, abychom měli připraveného dodavatele. 
Dotazy ani připomínky k     tomuto bodu programu nebyly vzneseny.  

K     bodu 6) ZMĚNA ROZPOČTU A PŘIJETÍ DOTACÍ  
Starosta uvedl,  že změna rozpočtu musela proběhout na základě přijatých dotací ze Stč. 

kraje cca ve výši 2,5 mil. Kč. Finanční výbor projednal změnu rozpočtu bez výhrad.
Dotazy ani připomínky k     tomuto bodu programu nebyly vzneseny.  

K bodu 7) RŮZNÉ
a) SCHVÁLENÍ ZÁMĚRU NA ZÍSKÁNÍ PŘEKLENOVACÍHO ÚVĚRU  

Starosta vysvětlil, že je zde časová posloupnost. Nejdůležitější je, aby náš projekt na 
rekonstrukci návsí zvítězil a dostal dotaci z EU ve výši 38 mil. Kč. Jestliže zvítězí a peníze 
dostaneme, což se může teoreticky stát, pak přichází na řadu situace, kdy potřebujeme půjčit peníze 
od banky, která nám překlene tuto stavbu. Peníze z EU dostaneme až po našem zaplacení. Musíme 
zafinancovat z vlastních peněz, pak teprve fondy ROP provedou úhradu. Nejdříve musíme vysoutěžit 
firmu, která bude soutěžit dodavatele úvěru, pak ta firma vysoutěži úvěr a pak teprve peníze budeme 
mít k dispozici a použít je můžeme tehdy, až když budeme mít smlouvu s ROP, že nám to zaplatí.
Dotazy:
ing. Machovská: my budeme vybírat firmu a soutěžit úvěr ještě dříve, než budeme vědět, jestli 
dostaneme dotaci? 
Odpověď starosty: Já bych doporučoval mnohem dříve, tím riskujeme ztrátu financí, na tom, že 
firma která bude soutěžit dodavatele úvěru si nechá něco zaplatit, zase máme náskok, pak půjde 
všechno moc rychle budeme muset postavit do r. 2010,  nebude moc prostoru. V současné době stálo 
již tolik peněz, že toto je zanedbatelné. Vysoutěžíme firmu která bude úvěr soutěžit, až k tomu dojde 
bude připravena. Když se dozvíme že náš projekt prošel, budeme muset spěchat, aby byl rychle 
úvěr.Všechno má nějaké lhůty, nabytí právních mocí. Nakonec po proplacení všeho by nás to mělo 
stát 7,5%, což dělá 3 mil. Kč a mohli bychom všechny peníze vrátit, kromě 3 mil. Kč, které jsme 
schopni snadno splácet. Vezmeme si úvěr 38 mil. Kč, stavbu máme rozdělenou do 3 etap, vždy jednu 
etapu postavíme a předáme a oni nám zaplatí. V okamžiku jak ji nepředáme v termínu, nemůžeme 
dostat peníze. Musíme mít rezervu, já si myslím, že možná ani všechny peníze nevyčerpáme. 
Ing. Machovská: jsou nějaké časové limity, do kdy se musí projekt řešit ?
Odpověď starosty: do konce roku 2010. Proto takový spěch, nevíme jestli uspějeme, ale už teď 
děláme územní řízení, vodoprávní řízení. Chceme vysoutěžit dodavatele úvěru a dodavatele stavby 
dříve, zákon nám to umožňuje, nechceme variantu: dělat vše až potom.



b) ZRUŠENÍ VYHLÁŠEK č. 2/1992 A č. 12/2001  
Vyhláškou č. 1/2008 se ruší vyhláška č. 2/1992 o snížení koeficientu pro výpočet daně z 

nemovitosti,  zvyšuje se zákonem  na minimální index 1 z původního 0,6. Dále vyhláška č. 2/2008 
ruší vyhlášku č. 12/2001 o likvidaci tekutých domovních odpadu, která po dokončení soustavné 
kanalizace ztratila význam. Obě vyhlášky obdrželi zastupitelé s dnešní pozvánkou.
Dotazy ani připomínky k     tomuto bodu programu nebyly vzneseny.  

c) SMLOUVY O VĚCNÉM BŘEMENU  
Obě smlouvy o věcném břemenu s paní Velasovou a panem Kohákem musely být 

uzavřeny tak, abychom je mohly do 31.5.2008 předložit k žádosti o dotaci na akci revitalizaci návsí. 
Problém je v tom, že valdecká čekárna je na jejich pozemku, abychom dostali peníze na čekárnu v 
projektu revitalizace návsí, musíme mít jejich souhlas.
Dotazy ani připomínky k     tomuto bodu programu nebyly vzneseny.  

d) PŘÍSPĚVEK MR BRATRONICKO  
                     Podařilo se získat prostřednictvím mikroregionu dotaci na projekt cyklostezky cca ve 
výši 700 tis. Kč a dále jsme dostali 30 tis. Kč na čekárnu a zaplatili jsme příspěvek MR 47 tis. Kč 
za loňský rok. Bez nich by řada věcí nebyla, např. ani projekt návsi - kdybychom neměli většího 
partnera nějaký mikroregion, tak bychom nemohli jít do soutěže o evropské peníze. Domnívám se, 
že po skončení toku peněz z reg. operačních programů, to bude bezpředmětné a bude možno 
vystoupit z MR, ale to už je věc asi dalších zastupitelstev.
Dotazy ani připomínky k     tomuto bodu programu nebyly vzneseny.  

e) HÁJ – ZMĚNA KATEGORIE LESA   
Rada obce připravila projekt na využití uvedeného lesíku pro volnočasové aktivity. 

Podmínkou ovšem je získání souhlasu Odboru život. prostředí Stč. kraje se zvláštním určením 
lesních pozemků. Proto vás žádáme o souhlas s uvedeným záměrem s požadavkem na zařazení 
pozemků č. 245/1, 245/2, 245/3, 245/4 a 245/14 do kategorie les zvl. určení. Chceme, aby se Háj stal 
prostorem, ve kterém budou veřejně prospěšné  stavby, umožňující volnočasové aktivity zejména 
mládeže. Je na to zpracován projekt, chceme žádat o peníze – možná že na podzim bude vypsán 
program na  tyto aktivity. Musíme ovšem les hospodářský, který tam dnes je,  změnit na les zvl. 
určení. Tuto možnost to provést, má Stč. kraj, už nám to jednou zamítli, budeme o to žádat znovu. 
Chceme, aby se vyjádřili zastupitelé k tomu, jestli je to dobrý nápad.
Dotazy:
Ing. Machovská: co tam bude?
Odpověď  starosty: máme zde projektovou dokumentaci, ale to je asi na delší dobu, vhodné až po 
zasedání. Zkusím to popsat: louka vedle Háje: tam bychom chtěli udělat občerstvení – údajně zde za 
1. republiky byl bufet, chtěli bychom to obnovit, aby se zde prodávaly párky a zmrzlina, to je až 
velké přání. Kolem Háje na obecních pozemcích bychom chtěli vybudovat asfaltovou dráhu na 
kolečkové brusle. Na úpatí kopce ke Kyšicím chceme vybudovat dráhu pro skate a snowbord – kde 
nás to nebude rušit a naše děti se nebudou muset jezdit realizovat do jiných obcí. Na louce, o kterou 
žádáme poz. fond, má být dále dětské hřiště. Má se to stát zónou odpočinku pro naše občany. 
Dokumentace je k nahlédnutí zde.

f) REGENERACE ZELENĚ V OBCI  
Předseda komise životního prostředí připravuje opětovně žádost o dotaci na regeneraci 

zeleně v obci.  Jedním z úseků má být i úprava s doplněním zeleně v ul. Sportovců. Pro realizaci 
záměru je nutné získat souhlas pro bezúplatný převod  příslušné části pozemku č. 377/1 ve 
vlastnictví Stč. kraje. Pokud chceme získat peníze, musíme pozemek převést a musí souhlasit 
zastupitelé. 

 Dotazy ani připomínky k     tomuto bodu programu nebyly vzneseny.  



g) SOUHLAS SE ZALOŽENÍM OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ   
SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ BRAŠKOV

Dnešní Sbor dobrovolných hasičů, který zde na Braškově máme,  má IČO hasičů a nesmí 
dělat nic, než hasit. Nesmí sekat trávu, ani zimní údržbu, jak dnes dělá. Chtěli bychom, protože je to 
vynikající skupina vynikajících lidí,  aby si mohli vydělat peníze a sami hospodařit, samozřejmě pod 
dohledem rady a zastupitelstva - vytvořením občanského sdružení SDH Braškov, které zapadá do 
struktury SDH Čech, Moravy a Slezska. K založení tohoto sdružení jsou potřeba dva základní 
souhlasy jeden - nás zastupitelů a druhý Okresní organizace hasičů. Pokud schválíme tady, navrhuji 
dát do usnesení a budeme žádat o souhlas okresní výbor HZS.
Dotazy:
Ing. Machovská: teď hasiči budou samostatná jednotka?
Odpověď starosty: budou mít své účetnictví,  svoji účetní, daňové přiznání prostě všechno, což 
přináší komplikace samozřejmě. Pokud jim toto neumožníme, tak oni už dál nemají, jak jít a musí 
zůstat tam, kde jsou, nebo jít zpátky.  Pomocí svého IČO a účetnictví, pokud budou zodpovědní, 
mohou svoji činnost rozšířit. Je možné, že si koupí novou komunální techniku a budou moci tu práci 
dělat ke spokojenosti občanů a budou moci vydělávat. Obec bude mít jenom funkci dozorovou. 
Další připomínky ani dotazy nebyly vzneseny.

h) PŘÍPRAVA NOVÝCH INTERNETOVÝCH STRÁNEK OBCE  
Ing. Machovská uvedla, že webové stránky dlouhou dobu nefungovaly, informace na 

nich nejsou kompletní a jsou povinné ze zákona. Pokud obec nemá své www.stránky, má 
zveřejňovat povinné informace ze zákona na stránkách obce s rozšířenou působností. Na vytvoření 
nových webových stránek sehnala kontaktní osobu, nabídku zaslala starostovi e-mailem vč. ceny 
15 tis. Kč za vytvoření a 450,- Kč měsíčně za aktualizaci. Je ochotna si to vzít na starost a v 
nabídce jsou i ankety prostřednictvím počítače.

K bodu 8) DISKUSE:
V diskusi se přihlásili o slovo:
ing. Najmanová:  jsme z  ul. V Jezerech a ul. Akátové a dozvěděli jsme se, že se chystá výstavba 

chodníku na Valdeku  od Autodrátu až ke křižovatce u hospody. Bohužel nevíme, jak se 
to bude realizovat. Měli bychom připomínky, protože se to dotýká našich pozemků a 
plotů, a chtěli bychom vysvětlit.

Odpověď starosty: Jde o komplikovanou a rozsáhlou stavební akci. Jedná se o vybudování splaškové 
kanalizace u domů, které ji dosud nemají - směrem od rybníka na Dobrou, pak je tam 
kanalizace dešťová, veřejné osvětlení a  chodníky, které zde dosud nebyly a komunikace, 
kterou platí Středočeský kraj. Proč je chodník vyprojektován vlevo  a ne vpravo? Máme 
projekt, který si může každý prohlédnout. Chtěl jsem sám zdůvodnit, proto se sešel 
projektant, p. Drábek, p. Haas a já. Máte to tady písemně, každý z bodů si můžeme 
rozebrat, proč chodník vlevo a ne vpravo. Když jsem si to odůvodnění přečetl, došel jsem 
k závěru, že vlevo bude levnější a duchaplnější, chodník vpravo je technicky 
nesrovnatelně náročnější a dražší.

Ing. Najmanová: vlevo od Kyšic není chodník potřeba, z domů máme východy vnitřkem na ulici V 
Jezerech na místní komunikaci. Naopak další  argument, při chodníku vpravo by nemuseli 
občané z ul. Akátové přecházet silnici. Bavili jsme se o tom, že není potřeba udělat 
chodník z ul. Akátové ve výšce silnice.

Odpověď starosty: chodník dole není řešitelný z mnoha technických důvodů: měl by značný spád, 
musely by se budovat opěrné zdi. Nechal jsem si udělat oponentní posudek, nedělá se 
chodník kvůli mně. Po prostudování jsem došel k závěru, že chodník vpravo od Kyšic by 
byl dražší a špatný. Pokud to chcete doložit jako občané, je možno se sejít na úřadě s 
projektantem. Navrhuji schůzku příští pondělí v 15,00 hodin s dotčenými odborníky na 
obecním úřadě. Můžeme si prohlédnout i na Valdeku na místě.



p. Chalupa: jsem z č.p. 74, protože se zabývám profesionálně tvorbou webových stránek, navrhuji 
zastupitelstvu zdarma posoudit  smlouvy a návrhy. Když by bylo potřeba, můžeme spolu 
dělat stránky, podle vašich potřeb. Vytvořit je případně můžeme, údržba je náročnější, má 
řadu specifik, které je nutné probrat, aby fungovalo, uvést podklady.

Odpověď starosty: bylo by dobré, kdyby to byl někdo z obce, můžete probrat podrobnosti s ing. 
Machovskou.

pí. Poštolková: jak bude odkloněna doprava při opravě Karlovarské silnice. Až se bude projednávat, 
chci, abychom mohli být účastníky řízení.

Odpověď starosty:  Bude se zpracovávat dopravní opatření, možností řešení není nekonečně mnoho, 
jestli se Valdek zavře, počítejte s tím, že to Braškov odnese a zase obráceně.

p. Strnad: na stávající Karlovarské je kanalizace nefunkční. Přečerpávací stanice nefunguje, splašky 
vytékají do polí, už upozornuji na problém několik let. 

Odpověď starosty: na pravé straně nefunguje, poprosím p. Haase o odpověď.
Odpověď p. Haas: na pravé straně kanalizace ze 60. let - je netěsná. Je z betonových trub na sraz, kde 

to protéká a bude se vložkovat. Vlevo se bude dělat nová kanalizace. Je již zpracován 
projekt, realizace při rekonstrukci Karlovarské. 

p. Beníšek: v Braškovských novinách jsem četl, že pokud se bude realizovat revitalizace návsí, v 
případě že budou peníze, by se měli posouvat zastávky. Snažil jsem se zjistit kam, ale 
nikdo mi nebyl schopen říci. Vyznačili se barevně značky, a nevím jestli jde o zastávky.

Odpověď starosty: čekárny jsou v projektu revitalizace návsi, můžete si prohlédnout, umístění 
nebylo z vůle starosty, ale bylo jednoznačně dané referátem dopravy. Neměli jsme 
mandát, všechno nám zamítali, až se došlo k řešení. Jde o komplexní problém - vše se 
schvalovalo 10x: kde se mohly umístit semafory, přechody, čekárny a vše schvaluje 
dopravní inženýr z dopravního inspektorátu a referát dopravy.

p. Beníšek: v novinách bylo, že už jsou schváleny a budou se dělat semafory, proč není u školky? Z 
jedné strany máme rychlost 30 km/h a z druhé strany značka 50 km/h, která pomohla, 
kdyby se podařilo dát níže... 

Odpověď starosty: semafory už visí, ke školce nám je dát nedovolili. Řekli jsme si, že aspoň jeden 
bezpečný přechod by byl dobrý. Odbor dopravy je zásadně proti 30 km/hod. a budeme 
rádi, když nám ji nezruší. Je proti měření rychlosti, proti semaforům a proti všemu. 
Občani ho vůbec nezajímají. Značky jsou bezvadné, lidé jezdí jinak, jak vidím u servisu. 
Byl to boj, když se provádělo přezkoumání na místě, když se podaly stížnosti na referátu 
dopravy.  Nakonec, co jsme dokázali, je po útrapách jediné řešení, které nám dovolili.

p. Beníšek:  poslední dotaz – u tenisového hřiště jsme narazili na problém. Naše děti mají trenéra, 
který si s nimi pinká, ale mají problém, jestli si mají objednávat kurt děti či on. 

Odpověď starosty: moje děti také chodí na tenis. Měl jsem schůzku se správcem p. Beranem, 
domluvili jsme se na to, že místní občané si koupí lístky a zamluví si čas. Nechci bojovat 
s lidmi, kteří se o hřiště starají, chlapi kteří to mají na starost, to dělají dobře.

pí. Nekvidová – bydlím v Jezerech, máme špatnou vodu z vodovodního řádu. Máme psát stížnost 
sami na vodárny nebo přes obecní úřad. Chybí zde údajně odkalovač, chtěli bychom se 
zeptat, jak to budeme řešit. Nedá se pít – v projektu cyklostezky navrhujete pítka, to lidi 
moc nepotěšíme - kalná voda. Stěžují si i v Akátové ulici,  není to rez.

Odpověď starosty: je lepší, když budete žádat vy, občané, kteří mají špatnou vodu, my se, jako obec, 
přidáme, budeme žádat o nápravu vodárny. Ať se vzorky vyhodnotí. Žádost navrhuji 
nechat podepsat občanům. 

Ing. Pošmourná: když nefungují webové stránky obce, můžete posílat zastupitelům zápisy z rady - 
e-mailem na adresu zastupitelů.

Odpověď starosty: usnesení ano, zápis není veřejný. 
Ing. Machovská: dotaz na ing. Kolruse kvůli popelnici na bioodpad. Mám k tomu značné výhrady, 

vyváží se 1x za 14 dní, jsou hodně drahé a pokud si objednám popelnici na bio ještě 
musím zaplatit za dům 400 Kč za ostatní odpady. To není spravedlivý systém. Myslím, že 



by se mělo nějakým způsobem řešit. Máme popelnici každý týden a dám do ní i trávu. 
Náklady nejsou adekvátní. Dala bych jako úkol pro komisi životního prostředí, předala 
jsem článek z časopisu “Odpady” ing. Kolruszovi.

Odpověď pí. Střelečková vyvážet trávu je na vesnici luxus, myslím, že bychom řešit nemuseli. Mám 
kompostér, štěpkovač a kompost mi na podzim ještě schází.

Odpověď p. Strnad: vyprávíme si, jak jsme všichni vzorní, jak to vše zpracováváme, ale stydím se za 
tuny trávy, kterou vidím vyvážet do lesa. Vítám likvidaci bio odpadu a naprosto s ní 
souhlasím.

Odpověď ing. Kolrus jsme na vesnici, nechápu dost dobře, proč lidé nechtějí na zahradě kompost a 
kompostér - je ideální na vesnici, nestojí to pak už nic: kvalitní kompostovku máme 
doma, připravený substrát na příští rok. Píšu 6 let do novin, snažím se vysvětlovat, proč 
večer lidi chodí sypat trávu do strouhy nebo do lesa. Nádoby na bioodpad si objednalo 
cca 22 domů a nemají s tím  problém. Pro ty lidi, co nechtějí kompost, jsme zajistili svoz. 

Odpověď starosty: Pokud si pamatuji ing. Machovská iniciovala tuto aktivitu -  do obce nádoby na 
bio odpad zavést. U tohoto problému řešit cenu je stejně úspěšné, jako měnit cenu coca-
coly v Tescu. Nemáme ani skládku ani popelnice, jenom jsme to zajistili pro občany, aby 
firma k nám jezdila. Pro koho je to drahé, ať to nedělá.

p. Kaňka: už zde zaznělo, v Dubinách je opravdu skládka. Co s tím dělat, je to jedno kolečko za 
druhým. Koho uvidíme, že veze trávu mám napsat? 

Odpověď starosty:  poradím vám,  foťte to, uděláme si nástěnku na obecním úřadě.
p. Kaňka: další věc je spalování odpadu, každý jde na vesnici k lesu, aby měl čisté prostředí,  ale 

zapálí bordel ze zahrady - v neděli v poledne. To je neskutečné. Ti lidi jsou naprosto 
nezodpovědní a je jim to jedno.

Odpověď starosty: každopádně to nedělají všichni, dělá to někdo. Sdělujete nám závažnou 
skutečnost, která nás trápí, ale potřebujeme především vědět, kdo to je, potřebujeme 
informace. Když to bude takhle, že někdo, někde, někdy, neadresně, tak se ho nezbavíte. 
Můžeme o tom psát v novinách každý měsíc, ale toto je jediná zbraň, jinak nám nic 
nepomůže. Nejdřív mu můžete říci, že než ho udáte, tak ho varujete.

p. Kouba: chci pár vět k zákonu o odpadech – původcem odpadu  není občan, ale obec. Občan má 
povinnost odkládat odpad na místech k tomu určených. Navrhoval jsem vytvořit sběrný 
dvůr, vše od šrotu až po trávu, pak nikdo nemusí vozit do lesa. Je třeba zvážit i z tohoto 
pohledu, ubylo by černých skládek. Není to jednoduché, je potřeba, aby někdo hlídal 
udržoval, staral se. Stovky letáků jsem rozdal o kompostování, osvěta je dobrá, ale kdo 
vás poslechne, jen malé procento. 

Další diskusní příspěvky nebyly předneseny.

 
K bodu 9) USNESENÍ A ZÁVĚR

 Návrh usnesení přečetl předseda návrhové komise ing. Doksanský:

Výsledek hlasování o návrhu usnesení – odsouhlaseno jednomyslně:
pro: 11 hlasů
proti:   0
zdržel se:   0

Zasedání bylo ukončeno v 18,30 hodin.




