Zápis
ze zasedání Zastupitelstva obce Petrovice I., konaného dne
13. 5. 2021 v 18.00 hodin
Zasedání Zastupitelstva obce Petrovice I. bylo zahájeno starostou Josefem Jaruňkem v 18.00
hodin. Zastupitelstvo obce bylo řádně svoláno a vyhlášeno.
Přítomni: Jan Červinka, Gabriela Dastych, Martin Dolejší, Alena Kohoutová Pavlásková
Omluveni: 0
Zastupitelstvo obce Petrovice I. bylo označeno jako usnášeníschopné – přítomni jsou čtyři
členové zastupitelstva ze čtyřech.
Složení slibu členy zastupitelstva
Předsedající v souladu s § 69 odst. 2 zákona o obcích vyzvala přítomné členy
zastupitelstva ke složení slibu. Před složením slibu předsedající upozornil přítomné
členy zastupitelstva, že odmítnutí složit slib nebo složení slibu s výhradou má za
následek zánik mandátu (§ 55 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev
obcí a o změně některých zákonů, v platném znění).
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 Petrovice I a jejích občanů a řídit se Ústavou
a zákony České republiky.“ a jmenovitě vyzval 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.
Usnesení č. 1: Určení ověřovatelé zápisu a návrhové komise:
Navrženi ověřovatelé zápisu a návrhové komise: Gabriela Dastych, Martin Dolejší.
Zapisovatelkou navržena Alena Kohoutová Pavlásková.
K návrhu nebyly vzneseny protinávrhy.
Výsledek hlasování: Pro - 4, Proti – 0, Zdrželi se - 0
Usnesení bylo schváleno.
Starosta obce Petrovice I. oznámil přítomným, že v současné chvíli je celkový počet zastupitelů
obce Petrovice I. čtyři osoby. Dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb. v tento okamžik nemůže
zastupitelstvo rozhodovat o některých věcech, ale stále musí pořádat veřejné schůze, kdy se
hlasuje tak, že usnesení je platné, když je PRO nadpoloviční většina současných zastupitelů.
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Starosta obce navrhl program schůze dle vyvěšené pozvánky.
Bylo navrženo rozšířit program schůze o další bod:
- Objednávka na servis a úpravu filtrů na vodárně v Petrovicích I. (navrhl Josef Jaruněk)
Výsledek hlasování: Pro - 4, Proti – 0, Zdrželi se - 0
Bod do návrhu programu byl schválen.
Návrh programu a usnesení:
1. Složení slibu členů zastupitelstva (§ 69 odst. 2 zákona o obcích)
2. Určení ověřovatele zápisu a zapisovatele.
3. Schválení pravidel rozpočtového provizoria obce Petrovice I., dle zákona č. 250/2000 Sb.
4. Smlouvy o dílo na letní údržbu zelených ploch v celé obci
5. Objednávky služby těžby dřeva v obecním lese
6. Prodej dřevěné kulatiny z obecního lesa
7. Změna provozního řádu Minigolfu
8. Dodatek smlouvy na svoz komunálního odpadu
9. Editace webových stránek obce Petrovice I.
10. Objednávka na servis a úpravu filtrů na vodárně v Petrovicích I.
11. Různé
12. Diskuse
Starosta seznámil přítomné s programem zastupitelstva a návrhem usnesení. Navržený program
byl rozšířen o další body a byl schválen 4 hlasy.

Rozprava k usnesení č. 2
V případě uplatnění opatření podle zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti nesmí v
souladu s § 13 odst. 4 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
měsíční výdaje stanovené v bodě 2 těchto pravidel rozpočtového provizoria překročit 1/12
schváleného rozpočtu pro předchozí kalendářní rok. Vyšší výdaje lze stanovit pouze v případě,
že jejich zvýšení přímo souvisí se zvýšením financování výdajů stanovených jiným zákonem nebo
v případě zvýšených výdajů z důvodu předfinancování projektů spolufinancovaných z rozpočtu
Evropské unie.
Usnesení č. 2: Schválení pravidel rozpočtového provizoria obce Petrovice I., dle zákona
č. 250/2000 Sb.
Zastupitelstvo obce Petrovice I. schvaluje pravidla rozpočtového provizoria obce platná od
14.5. 2021 tak, že:
a) Obec hradí jen nejnutnější výdaje zabezpečující provoz obecního úřadu a samotného
fungování územního celku, přičemž dbá na hospodárnost a efektivní vynakládání
rozpočtových prostředků.
b) Hradí se výdaje na splnění povinností pracovně právních vztahů.
c) Hradí se výdaje na řešení výjimečných havarijních a krizových situací.
d) Hradí se závazky vyplývající z již uzavřených smluv a na pravidelně se opakující
výdaje.
e) Nesmí se zahajovat žádné investiční akce.
f) Hradí se výdaje na obnovu a údržbu veřejného prostranství.
g) Hradí se výdaje na hospodaření v obecních lesích a pozemcích.
Rozpočtové příjmy a výdaje uskutečněné v době rozpočtového provizoria se stávají příjmy a
výdaji rozpočtu po jeho schválení.
Výsledek hlasování: Pro - 4, Proti – 0, Zdrželi se – 0
Usnesení bylo schváleno.
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Rozprava k usnesení č. 3
Seč některých ploch pouze dvakrát (vrty a cesty). Vrty (prameniště) mají špatný terén, hrbolatý
a podmáčený.
Některé cesty seká Agro Podlesí "rotačkou" zdarma. Cesta do Hološin (cca 1,5 km po obou
stranách) a "spojovačka" na obchvatu u Petrovic I.
Celkové plochy k sekání:
Petrovice I. = 12.750 m2 (4-5 krát za sezonu)
Prameniště a cesty Petrovice I. = 7.800 m2 (2 krát za sezonu)
Senetín = 550 m2 (4-5 krát za sezonu)
Újezdec = 750 m2 (4-5 krát za sezonu)
Usnesení č. 3: Smlouva o dílo na letní údržbu zelených ploch v obcích Petrovice I.,
Senetín, Újezdec
Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o dílo na letní údržbu zelených ploch v obcích
Petrovice I., Senetín a Újezdec. Údržbu zelených ploch bude vykonávat firma
Flexumtrade, a. s., IČO: 28593090, v zastoupení pana Martina Oberreitera. Cena díla se odvíjí
od sečené plochy, která je 0,90,- Kč bez DPH za m2. Provedeno bude pět sečí od května do září
2021, přičemž některé plochy budou sečeny pouze dvakrát. Celková výměra činí 14 050 m2 (5x
za sezónu) + 7 800 m2 (2x za sezónu), dohromady tedy 21 850 m2.
Výsledek hlasování: Pro - 4, Proti – 0, Zdrželi se – 0
Usnesení bylo schváleno.
Usnesení č. 4: Smlouva o dílo na letní údržbu zelených ploch v obci Michalovice
Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o dílo na letní údržbu zelených ploch v obci
Michalovice. Údržbu zelených ploch bude vykonávat pan Miroslav Polák, IČO: 71 24 37 63.
Celkový výměr ploch je 3000 m2. Součástí bude montáž a demontáž vodní pumpy a údržba na
hřbitově v Michalovicích. Čištění a údržba vtoku, výtoku, přepadu a vodní hladiny rybníka v
obci Michalovice. Cena činí 6000,- Kč bez DPH měsíčně. Údržba zelených ploch se vztahuje
na období od května do září 2021.
Výsledek hlasování: Pro - 4, Proti – 0, Zdrželi se – 0
Usnesení bylo schváleno.
Rozprava k usnesení č. 5 a č. 6
Objednávky služby těžby dřeva v obecním lese jsou rozděleny na dvě z důvodu náročnosti práce.
V následující schůzi budou předloženy náklady a výdaje za těžbu dřeva za minulý rok 2020.
Usnesení č. 5: Objednávka služby těžby dřeva v obecním lese panu Strakovi
Zastupitelstvo obce schvaluje objednávku služby těžby dřeva v obecním lese panu
Rudolfu Strakovi, IČO: 86 99 68 19. Cena za 1 m3 činí 160,- Kč bez DPH, v objemu do 100 m3.
Výsledek hlasování: Pro - 4, Proti – 0, Zdrželi se – 0
Usnesení bylo schváleno.
Usnesení č. 6: Objednávka služby těžby dřeva v obecním lese panu Dolejšímu
Zastupitelstvo obce schvaluje objednávku služby těžby dřeva v obecním lese a služba
přiblížení dřeva na odvozní místo panu Martinu Dolejšímu, IČO: 06 72 72 71. Cena těžby dřeva
činí 160,-Kč za 1 m3. Cena služby přiblížení na odvozní místo pak činí 180,- Kč bez DPH za
1 m3 .
Výsledek hlasování: Pro - 3, Proti – 0, Zdrželi se – 1
Usnesení bylo schváleno.
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Usnesení č. 7: Prodej dřevěné kulatiny z obecního lesa
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej dřevěné smrkové kulatiny z obecního lesa firmě RK
Dřevěné stavby KH, s. r. o., IČO: 08567646, v zastoupení s panem Křížkem. Cenová výše je
1400,- Kč /m3 bez DPH v objemu do 60 m3.
Starosta obce je pověřen podpisem kupní smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro - 4, Proti – 0, Zdrželi se – 0
Usnesení bylo schváleno.
Usnesení č. 8: Změna provozního řádu Minigolfu
Zastupitelstvo obce schvaluje změnu provozního řádu Minigolfu. Provozní doba bude v
červnu 2021 jiná pouze o víkendech (sobota a neděle), kdy hřiště Minigolfu bude veřejně
zpřístupněno v době od 09:00 do 20:00 hod. Ve všední dny bude hřiště opět zamčené a na
vyžádání bude hřiště odemčeno. Klíčky od hřiště bude mít u sebe paní Dastych. V případě
zájmu o zapůjčení holí tedy volejte jí na číslo 608 868 450. Nutná je ale domluva předem.
Otevřené hřiště Minigolfu bude zatím pouze v červnu. Dle ukázněnosti občanů na hřišti bude
na další schůzi projednáno prodloužení volně přístupného hřiště Minigolfu. V případě
vandalismu, poškozování veřejných věcí, ničení obecního majetku, krádeží apod. bude opět
hřiště uzamčeno.
Výsledek hlasování: Pro - 4, Proti – 0, Zdrželi se – 0
Usnesení bylo schváleno.
Rozprava k usnesení č. 9:
Pro porovnání jsou přiloženy ceny uvedené v dodatku č. 16
- Cena celkem za svoz separovaného odpadu činí 151 570,- Kč/rok
- Cena za každého obyvatele trvale bydlícího na území obce a cena za rekreační
objekty činí 570,- Kč/rok
V porovnání se náklady obce na tříděný odpad navýší o 32 322,-Kč. Nejvíce zdražil svoz plastu,
o 47,-Kč za vývoz. Sklo, kovy, papír a bioodpad se zdražil o 7,- Kč za vývoz. Jedná se o
kontejnery o obsahu 1100 l.
Nově je v dodatku smlouvy č. 17 stanovena cena za každou tunu uloženého směsného
komunálního odpadu. Jelikož je ale zastupitelstvo dočasné, nemůže schválit novou vyhlášku o
poplatku za komunální odpad, která by zahrnovala nově i cenu za každou tunu odpadu. Náklady
se ale i přesto obci budou účtovat a obec je bude platit z obecních prostředků.
Usnesení č. 9: Dodatek smlouvy na svoz komunálního odpadu
Zastupitelstvo obce schvaluje dodatek smlouvy č. 17 ke Smlouvě č.
S/100183/05324207/001/2006 na zajištění odvozu a uložení tuhého komunálního odpadu. Svoz
komunálního odpadu bude zajišťovat firma AVE CZ odpadové hospodářství s. r. o., IČO: 49
35 60 89, zastoupená panem Ing. Radkem Doležalem a paní Mgr. Šárkou Kalivodovou.
Ceny byly upraveny následovně:
- Cena celkem za svoz separovaného odpadu činí 183 892,- Kč/rok
- Cena za každého obyvatele trvale bydlícího na území obce a cena za rekreační
objekty činí 305,- Kč/rok
- Cena za každou tunu uloženého směsného komunálního odpadu činí 680,- Kč/t
Starosta obce je pověřen podpisem smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro - 4, Proti – 0, Zdrželi se – 0
Usnesení bylo schváleno.

4

Usnesení č. 10: Editace webových stránek obce Petrovice I.
Zastupitelstvo obce schvaluje editaci webových stránek obce Petrovice I. zastupitelstvu
obce. Zastupitelstvu bude zřízena editovatelná rubrika s přesahem do aktualit s vlastními
přístupovými údaji do systému.
Výsledek hlasování: Pro - 4, Proti – 0, Zdrželi se – 0
Usnesení bylo schváleno.
Rozprava k usnesení č. 11
Z důvodu běžné údržby a úpravny vody se provede servis filtračních kolon na vodárně. Jedná
se o zajištění dodávky druhé hlavy filtru místo původní staré mechanické hlavy.
Ve vodárně se nachází dva filtry, které jsou osazené různými hlavicemi. Již minulý rok zástupce
obce s firmou Vodohospodářský ekologický servis projednal, zda půjde vyměnit starou hlavici
za novou. Díky této výměně hlavic se usnadní výroba pitné vody.
Tyto filtry se musí každý rok obnovovat. Jedná se tedy o přidání druhé hlavice do již
nainstalovaných filtrů pro zabezpečení výroby pitné vody zejména v letních měsících. Nejedná
se o investici, ale o obnovu.
Filtrační materiál tvoří cca 1/4 z celkové ceny. Cena dodávky samotné hlavice bude okolo
20 000,- Kč bez DPH.
Usnesení č. 11: Objednávka na servis a úpravu filtrů na vodárně v Petrovicích I.
Zastupitelstvo obce schvaluje objednávku na servis a úpravu filtrů na vodárně v
Petrovicích I. Servis bude zajišťovat Vodohospodářský ekologický servis, IČ: 443 99 219, v
zastoupení pana Miloslava Lichtenberga. Celková cena bude dle skutečně provedených prací
okolo 60 000,-Kč bez DPH. Konečná cena bude fakturována dle skutečného množství
provedených prací a dle použitého materiálu.
Starostou byl proveden průzkum tržních cen.
Výsledek hlasování: Pro - 4, Proti – 0, Zdrželi se – 0
Usnesení bylo schváleno.
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Diskuze:
Minigolf:
- K usnesení č. 8 vznesl pan Václav Jakeš dotaz na provozní řád minigolfu, ohledně
předkládání dokladů pro zapůjčení holí. Pan Jakeš poukázal na protizákonnou
skutečnost - vyžadovat občanský průkaz. Zastupitelstvo tuto skutečnost prověří.
Svoz komunálního odpadu:
- Pan Dušan Navrátil se ptá, zda a jak se bude kontrolovat množství produkovaného
odpadu konkrétní obce. Pan Dušan Navrátil se dále ptá, zda si budeme moct jako
zastupitelstvo obce vyžádat trasu popelářů. Paní Dastych potvrzuje, že vozy byly
vybavené GPS navigací. Dokládá příklad, kdy auto jelo za vývozní službou a
kontrolovalo je. Na příští schůzi předloží zastupitelstvo referát na množství
komunálního odpadu, které bylo odvozeno z obce.
- Pan Dušan Navrátil se ptá, zda by nebylo vhodné udělat poptávku na další služby a
navrhuje službu FCC. Pan Martin Dolejší navrhuje na bioodpad dle zájmu zřídit prostor
pro kompost, aby se množství vyprodukovaného odpadu snížilo. Pan Martin Dolejší
dále dodává, že kompost by následně sloužil občanům jako kompost pro zahrádky.
Poplatek za skládkování bude každý rok narůstat, a proto pan starosta nabádá občany,
aby odpad více třídily. Toto je úkol pro budoucí zastupitelstvo.
Odpočty na vodu:
- Slečna Markéta Jirkovská se ptá, proč se k nám nechodí odečítat voda. Pan starosta
odpovídá, že odběratelé budou odečty vody nahlašovat přímo panu starostovi a poté
proběhne následná kontrola v létě.
- Slečna Markéta Jirkovská se ptá, jak může starosta říct, že si budou muset všichni
občané zřídit online bankovnictví pro platbu vody. Pan starosta odpovídá, že se
nebudeme dohadovat a dodává, že se omlouvá, pokud by něco špatně vyznělo. Nikoho
nelze nutit na zřízení bankovního účtu.
- Slečna Markéta Jirkovská se ptá, proč se vyúčtování vody dělalo až na jaře, když ve
smlouvě je uvedeno, že vyúčtování vody má být čtvrtletně. Pan starosta uvedl, že toto
rozhodnutí bylo jeho a že odběratelé budou stav nahlašovat osobně. V létě se bude dělat
skutečný fyzický odečet vodoměrů a tím bude zajištěno správné doúčtování.
- Slečna Markéta Jirkovská navrhuje zřídit tarifní platbu a zpětně by se řešily doplatky či
přeplatky. Pan starosta odpovídá, že má obavu, aby lidem tímto spíše neublížil. Pan
starosta dále říká, že tato možnost je určitě vhodná na zvážení.
- Pan starosta doplňuje, že v obci Paběnice mají zřízené elektronické vodoměry a
zaměstnanci tak mohou odečítat stavy kdykoliv z ulice z automobilu. Pan starosta dále
říká, že nyní tuto technologii nejde v obci zřídit z důvodu absence rozpočtu. Poukazuje,
že tato technologie je sice velmi drahá, ale také velmi přesná a v mnohém usnadňuje
vyúčtování.
Chybějící poklop:
- Slečna Markéta Jirkovská upozorňuje na chybějící poklopy na obchvatu. Pan starosta
uznává svou chybu a dodává, že jedná s dodavatelem panem Polákem o nápravě. Na
tzv. obchvatu chyběly celkem tři poklopy. Dva poklopy zjednaný dodavatel již dodal na
své místo, jeden, který má menší průměr než zbylé dva, by měl být k dispozici do 14
dnů.
Vlaková rychlodráha - petice:
- Pan Jakeš se ptá, zda starosta řeší petici na vlakovou rychlodráhu. Pan starosta odpovídá,
že petici na webových stránkách nezveřejnil. Pan Jakeš se ptá, proč starosta nevyvěsí
na webových stránkách obce petici. Pan Sládeček dále nabádá zapisovatelku, aby
starosta dal na webové stránky petici. Závěr: Občani požadují zveřejnění petice. Starosta
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se touto peticí bude zabývat. Na příští schůzi bude zastupitelstvo občany informovat.
Pan Šíba poukazuje na možné snížení cen pozemků, jakožto jeden z důsledků vlakové
rychlodráhy.
-

Pan Sládeček se ptá, zda na okruhu jsou ty studně. Pan starosta odpovídá, že před chvílí
se ptala slečna Jirkovská. Pan Sládeček se ptá, proč se díra na obchvatu stále neřeší.
(viz. diskuze výše)

Kaplička v Hološinách:
- Pan Šíba se ptá na starostovu verzi k dotacím na kapličku v Hološinách. Starosta
odpovídá, že v roce 2019 obec požádala o dotaci, která jí byla zamítnuta. Poté v průběhu
roku 2020 ministerstvo přes e-mail oznámilo dodatečné přidělení dotace, kterou
podmínila, aby si obec sehnala realizační firmu a uzavřela smlouvu o dílo do konce září
2020.
- V červenci zastupitelstvo schválilo obnovu kapličky a přijetí dotace. Starosta byl
pověřen průzkumem trhu na dodavatele stavby. Nabídka byla předložena od firmy
Flexumtrade. Zastupitelstvo se poté nesešlo v usnášeníschopném počtu a tím pádem tato
dotace padla. Paní Poláková podotkla, že zastupitel pan Malina nebyl dostatečně
informován o termínech naplánovaných schůzí. Pan starosta tuto informaci nechce
komentovat, není si toho vědom.
Závěrečná zpráva na hospodaření obce:
- Pan Šíba se ptá a opakuje otázku: "Má obec v zápisu v auditu s připomínkou nebo ne?!"
Pan starosta: "Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce byla projednána na
zastupitelstvu obce a je zveřejněna na úřední desce." Panu Šíbovi odpověď nestačila a
vyžaduje odpověď "ano" či "ne". Znovu se pan Šíba ptá: "Má obec v zápisu v auditu s
připomínkou nebo ne?!, Byly ve zprávě připomínky o chybách a nedostatkách?!" Pan
Šíba je mírně agresivní. Pan starosta nechce odpovídat. Pan starosta doplňuje, že nějaká
připomínka tam je, ale není si jistý, zda se daná poznámka nazývá "připomínka".
- Paní Poláková podotýká, že závěrečný audit je na webových stránkách obce Petrovice I.
Úřední hodiny:
- Paní Poláková se chce ujistit, jaké jsou konkrétní úřední hodiny, protože věta "V období
vyhlášení nouzového stavu mohou být úřední hodiny starosty obce zrušeny a přesunuty,
dle dané situace." může někoho zmást. Pan starosta odpovídá, že úřední hodiny má v
pondělí a ve středu od 13:30 do 18:00 hodin.
Rekonstrukce hospody:
- Paní Červinková se ptá starosty, proč pan Šíba osočil pana starostu, že obec dluží panu
Šíbovi peníze za rekonstrukci kuchyně.
- Verze pana Šíby:
Pan Šíba říká, že na základě původního rozpočtu bylo na opravu 150.000,- Kč. Poté
přišel pan starosta údajně s tím, že pan Šíba má na obklady pouze 40.000,- Kč. Dále dle
pana Šíby pan starosta řekl, aby si rekonstrukci doplatil sám.
- Verze pana starosty:
Pan starosta odpovídá, že zastupitelstvo odsouhlasilo 150.000,- Kč, to je fakt. Cena se
stanovila na schůzi "od boku". V danou chvíli nebyl stanoven žádný položkový
rozpočet. Cenu tedy schválilo zastupitelstvo po dohodě zastupitelů a přítomného pana
Šíby. Následně byly domluveny 3 objednávky. Prioritní byla elektroinstalace, kterou
pan starosta uzavřel s panem Kohoutem a instalatérské práce s panem Dvořáčkem.
Následně pan starosta zjistil, že má přibližně pouze 50.000,- Kč na úpravy povrchů, tedy
především na obklady. Pan starosta o tom informoval pana Lichtenberga, jehož firma
dané zbylé zednické práce prováděla. Pan starosta poslal návrh objednávky panu
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Lichtenbergovi na část ploch a informoval ho o skutečnosti, že nemohou být realizovány
veškeré plochy, tzn. že plocha, kam se budou dávat obklady se musí zmenšit, aby se
výdaje vešly do 50.000,- Kč. Protistrana se dle starosty rozhodla rekonstruovat prostory
v celé ploše i přes starostovo upozornění. Pan starosta dále říká, že protistraně řekl, že
na schůzi by se mohly peníze navýšit, ale upozornil pana Lichtenberga, aby počkal se
začátkem prací do odsouhlasení zastupitelstvem, což neudělal. V následujícím období
se ale zastupitelstvo na třech plánovaných schůzích nesešlo a později se stalo
neusnášeníschopné.
Zálohy hospody:
- Pan Šíba upozorňuje, že mu měl být nájem v pohostinství navýšen o 300%. Pan starosta
odpovídá, že zálohy měly být navýšené z 3.000,- Kč na 5.000,- Kč z důvodů skutečné
spotřeby nájemce. Pan starosta říká, že se rozhodně nejedná o 300%.
- Paní Červinková se ptá, proč pan Šíba platí pouze 500,- Kč, když podniká.
- Paní Červinková se ptá pana Šíby, zda v té špíně vaří. Pan Šíba odpovídá, že tam
rozhodně žádnou špínu nemá. Paní Červinková je z odpovědi pana Šíby udivená a říká,
že tam "tuhle" jen nakoukla a z té špíny se jí udělalo špatně.
Pálení čarodějnic + hřiště:
- Slečna Markéta Jirkovská se ptá na skutečnost ohledně čarodějnic. Pan starosta
odpovídá, že pálení čarodějnic bude v tomto měsíci dle počasí.
- Slečna Markéta Jirkovská poukazuje na přeplněné odpadkové koše na velkém hřišti.
Pan starosta odpovídá, že již zařídil pracovníka, který bude provádět údržbu. Paní
Čermáková souhlasí, že jsou na hřišti plné koše. Paní Červinková říká, že už je vynesla.
Seřízení veřejného osvětlení:
- Paní Čermáková se ptá, proč se svítí, když je venku světlo. Pan starosta se omlouvá,
neboť lampy ještě neseřídil.
- Paní Čermákovou by zajímalo, kolik je vyúčtování za celý rok na osvětlení. Starosta
obce na příští schůzi připraví informaci o zálohách na energie veřejného osvětlení.
Túje:
- Paní Čermáková požaduje ostříhané túje nejen na hřbitově.
- Pan Sládeček potvrzuje a přidává, že u kostela jsou suché lípy. Dále pan Sládeček
poukazuje na možnost nebezpečí. Pan starosta říká, že se mohou zjednat další práce na
údržbu zeleně.
Brigádnické práce:
- Slečna Markéta Jirkovská se ptá, proč se nezapojí děti na práci a služby v obci, např.
nátěr nebo broušení plotu. Pan Martin Dolejší s panem starostou reagovali na návrh
negativně s ohledem na bezpečnost práce a dále by bylo problematické zajistit
kvalifikovaný dozor brigádníků. Z tohoto důvodu by bylo lepší, zjednat si dané práce
službou.
Veřejné osvětlení:
- Pan Jakeš se ptá, jak bude v Újezdci řešeno osvětlení, až ČEZ umístí své rozvody do
země. Pan starosta odpovídá, že v Senetíně se projektová dokumentace na veřejné
osvětlení vytváří, aby byla vytvořena pro případ realizace. Stejně tak bude zadána
dokumentace pro Újezdec. Pan starosta se ale obává, že to bude investiční akce a v
provizorním režimu ji zastupitelstvo nebude moct schválit, protože provizorní
zastupitelstvo může schvalovat pouze nejnutnější neinvestiční výdaje.
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Rybník Kněžovka:
- Paní Poláková se ptá na dotaci ohledně rybníka Kněžovky. Pan starosta odpovídá, že
smlouva na realizaci nemůže začít v tomto roce, neboť je zastupitelstvo v provizorním
režimu a nemá rozpočet. Pan starosta již oslovil dodavatele služby zpracování
výběrového řízení. Výběrové řízení bude schváleno na schůzi, přičemž ve smlouvě musí
být uvedeno, že realizace musí být až další rok po schválení rozpočtu nového
zastupitelstva po volbách. Starosta poukazuje na to, že rozhodující slovo v tomto má
dotační orgán.
Rychlost motorových vozidel v obci:
- Paní Čermáková požaduje retardér nebo semafory do obce. Pan starosta odpovídá, že
na krajské komunikaci to neprojde, jelikož retardéry a brzdící semafory nejsou ze strany
policie povolovány. Paní Čermáková dále navrhuje, aby na začátku obce byla dána
nějaká atrapa, např. falešný policajt.
Schůze byla ukončena ve 20:05 hodin.
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Závěr diskuze:
Z diskuze vyplynulo několik požadavků. Zastupitelstvo obce:
- prověří vyžadování občanského průkazu pro zapůjčování holí od minigolfu
- na příští schůzi předloží referát na množství komunálního odpadu, které bylo odvozeno
z obce
- bude řešit petici proti vlakové rychlodráze (Na příští schůzi bude zastupitelstvo občany
informovat.)
- seřídí veřejné osvětlení v Petrovicích I.
- se bude zabývat prací k prořezání tújí a stromů
- projedná možnost "atrapy" na snížení rychlosti v obci
- na příští schůzi připraví informaci o zálohách na energie veřejného osvětlení
- předloží referát na téma hospodaření obce v obecních lesích za rok 2020

Starosta:

Josef Jaruněk

……………………………………

Místostarosta:

Jan Červinka

……………………………………

Zapisovatelka: Alena Kohoutová Pavlásková

……………………………………

Ověřovatelé zápisu: …………………………

………………………….
Martin Dolejší

Gabriela Dastych
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