obecní úřad MšeckéŽehrovice
MšeckéŽehrovice č.77
IČ :00244104
ZáPiszveřejného zasedánizastupitelstvaobceMšecké Žehrovicedne 17. 12.2018

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce MšeckéŽehrovice
konaného dne 17. 12.2018 v zasedací místnosti oÚ čp.77
1)

Zasedání zastupitelstva obce Mšecké
ice (dále ,,zastupitelstvo", ZO)by|o zahájeno
starostkou obce pí. Romanou Metelkovou (dále ,,předsedající.').

v

18.00 hodin

Předsedající veřejného zasedánikonstatova la, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace podle
§93 odst.1
Zékona o obcích byla na uřední desce OÚ Mšecké Žehrovice zveřejněna v souladu ,"
po dobu
",ákorr.m
nejméně 7 dni, a to od 7. 12. do 17. 12.2018
SouČasně byla pozvánka zveřejněna i na,,elektronické uřední desceoo na weboqfch stránkách obce.

Předsedající dále konstatovala, z celkového počtu 7 zastupítelů,podle presenční listiny přítomných členů
(Příloha Č.l), je Přítomno 6 členůZO.PaníIveta Bláhováiylařádně o*luu.rru (z&žeruv silnični zácpé)
a na zasedtíní se dostavila od bodu č. 5 ,,Návrh rozpoitu obce na rok 2d19". Dnešní VZ iO je
usnášeníschopné(v souladu s §92 odst.3 zákonao obcích).
Předsedající dále sdělila, že ustavují cí zasedáníz minulého zasedánizastupitelswa bylo řádně ověřeno
urČenými ověřovateli a nebyly proti němu vzneseny žádné námitky. Usnesení jsou řádně plněna. Zápis
z Ustavujícího zasedáru zastupitelstva předložila předsedající účastníkům
zasedání k nahlédnutí.
PředloŽený zápis je dostupný k nahlédnutí také na webových stránkách obce, kde budou všechny další
zápísy ze zasedáni dostupné.

Dále Předsedající oznámila, že zdnešniho zasedáru vyřazuje zprogramu bod. č. 1l. Schvalování
rozpoČtových opatření zastupitelstvem není třeba. S každým rozpočtovým opatřením jsou pruběžně
zastupitelé seznámeni akaždérozpočtové opatření je veřejně dostupné na weboqých stránkách obce.
Dále Předsedající informuje, že bude ze zasedémízastupitelstva pořízen audio záznam, a to zdůvodu co
nejPřesnějŠÍho vypracoviání zápisu ze zasedání. Nikdo neměl žádnépřipomínky, proto bylo zapnuto
záznamové zařízeru.

2)

Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu:

Zapisovatelem dnešního zasedání navrhuji p. Zdeňka Janouška.
Ověřovateli zápisu navrhuji p. Františka Náprstka a pí. Pavlínu Skleničkovou
Před hlasov ánim dávámmožnost zastupitelům i přítomqýrn občanůmsdělit své stanovisko.
Núvrh usnesení:
iort"pit"Nno olce MšeckéŽehrovice určuje zapisovatelem p. Zdeňka Janouška, ověřovateli zúpisu
p. Františka Ndprstka a pí. Pavlínu Skleničkovolt.
Výsledek hlasování:
pro
Usnesení č. 1 bylo schváleno

6

proti
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3)

Schválení programu:

Předsedaj íc i seznámilapřítomné s návrhem programu.

ProgramVZ:
1)

2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)

12)

ZAIď^JENÍvZ

voLBA ZAPISOVATELE A ovĚŘovarBr,Ů zÁprsu
SCHVÁLENÍ PROGRAMU YZ

Schválení,,Jednacího řádu zastupitelstva obce''
Návrh rozpočtu obce MšeckéŽehrovice na rok 2019
Schválení plánu inventarizace obecního majetku za rok 2018
Schválení záměru prodeje ostatní plochy o ýměře 89 m2, parc. č. 99
Pověření schvalování rozpočtových opatření
Schválení žádosti o dotaci z Ministerstva pro místnírozvoj ČR
schválení žádosti o dotaci ze středočeského fondu obnow venkova
Diskuse
usnesení a závěr

Před hlasováním dávám možnost zastupitelům i přítomným občanůmsdělit své stanovisko.
Núvrh usnesení:
Zastupitelstvo obce MšeckéŽehrovice schvaluje program veřejného zasedání:
Výsledek hlasovdní:
pro
Usnesení č. 2 bylo schvdleno

6

proti

0

zdržel

se

0

4) Schválení JEDNACÍHO ŘÁDU zastupitelstva obce:
Předsedající YZ předložila zastupitelstvu obce náwh Jednacího řádu zastupitelstva obce. Platnost
Jednacího řádu konČila ukončenímvolebního období obecního zastupitelstva. JÓdnací řád zastupitelstva
obce MŠeckéŽehrovice upravuje přípravu, svolání a pruběh jednani zasfupitelstva obce, způsob jeho
usnáŠenía kontrolu plnění jím pri3atYÓtr usnesení, jakoZ i dalšíotázky souvisejícís organizacia vlastním
Pruběhem jednrání zastupitelstva obce. Nově se v zápisu ze zasedání zastupitelstva obce budou uvádět
jména ČlenŮ zastupitelstva hlasujících proti návrhu a členůzastupitelstva, kteří se zdrželihlasování.
Do souČasnédoby nebyly vzneseny žádnédalšípozměňující či doplňující návrhy.
Před hlasováním dávám možnost zastupitelům i přítomným občanůmsdělit své stanovisko.
Ntívrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje Jednací řúď zastupitelstva obce MšeckéŽehrovice.
Výsleďek

hlasovdní:

pro

Usnesení č. 3 bylo schvúleno

proti 0

5)

zdržel

se

0

Návrh rozpočtu obce MšeckéŽehrovice na rok 2019
Návrh rozpočtu obce na rok 2019 byl vyvěšen na úřednídesce OÚ MšeckéŽetvovice v souladu se
zákonemPodobu15dníatood26. lL 2018do 17. 12.2018. Současněbylzveřejněninaelektronické
uřední desce. Závazným ukazatelem v rozpočtu obce jsou parugraý.
Předsedající seznámila přítomné a návrhem rozpočtu nu.ok 2019.
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Návrh rozpočtu obce na rok 2019 bude součástítohoto zápisu jako příloha č. 3.
Před hlasovaním dávám možnost zastupitelům i přítomn;im obe*ů* sdělit své stanovisko...
Starostka obce vyzvala zúčastněné,aby se vyjadřovali s případným dotazem ,,stanoviskem" ke každému
projednávanému paragrafu v návrhu rozpočtu na rok 2019.

Pí. lvana Prošková se zajímala o výši nájmu v kadeřnictví. Účetní obce pí. Hamouzová odpovědětao
že výše holého nájmu je stanovena na 305o- Kč měsíčně.

íng. Bačkovský vznesl dotaz k položkám v rozpočtu. Opakovaně se navyšujía v plnění rozpočtu
jsou nedostatečné.Například u 2221* pťovoz silničnídopravy. Starostka odpověděla, že částka se
navýŠilapři opravě silnice kolem nového chodníku. Státní i místníkomunikace byla v tomto úseku
ve Špatnémstavu. Po domluvě s Krajskou správou a údržbousilnic Středočeského kraje se obec
podílela na opravě částkou 102.000,-.
Dalšímdotazem pana Bačkovského byl k paragraťu 6112 - Zastupitelstva obeí. Částka navržená
pro rok 2019 se mu zdála nízkís ohledem navýšení platů zastupitelstva. Účetní obce pí. Hamouzová
odpověděla, že částka pro rok 2019 je dostačující.Částka se v roce 2018 navýšila odstupným pro
bývalého místostarostu obce. Starostka obce se lyjádřila, že na odstupné (odchodné) má nárok ze
zákona kaŽďý místostarosta a nikdo nemůžepří sestavování rozpočtu vědět, kdo bude kandidovat,
jak dopadnou volby do zastupitelstva obce, a proto se při lyplacení odstupného částka v plnění
rozpočtu naýšila.

Dalšít]otaz byl od panaZázvorky k paragrafu 3742

-

Chráněnó části přírody. Částka 7{}.00CI,- se
mu zdála vysoká s ohledem na stav našeho památného stromu. Starostka obce odpověděla, že částka
na pámatný strom ,,Buk" nebude v péčio něj tak vysoká, ale na paragrafu jsou všechny chráněné
Části přírody a ,,Teplá stráňo" kde je počítános výsadbou nových stromů je také ýznamným
krajinným prvkem a spadá do tohoto paragrafu.

Dalšídotaz byl od pana Bačkovského,lrde jsou pro rok 2a19 navrženy peníze na aktualizaci
projektu na Lodenickou kanalizaci. Pan Bačkovský má prolrlémo že se rozjížtiívelký projekt za
hodně peněz a my žádáme o ciotaci s projektem, který je starý. Starostka obce odpověděla, že

projekt jez212016 a pokud bude potřeba při realizaci nějaké změny, zažádá se o změnu stavby před
dokonČením, proto nebyl navýšen rozpočet v roce 2019. Pokud obec obdržídotaci a dobře dopadne
1. veřejné výběrové řízeni na akci, bude možnétuto akci spustit již v roce 2019. Kanalizace se bude
financovat hlavně z přebytku hospodaření obce, kde se v minulosti šetřily finance právě na tuto
akci.
Dále se pan Bačkovský domnívá,že mnoho lidí v Lodenici nesouhlasí s tím, jak u nieh je kanaiizace
navrŽena a naprojektována. Paní starostka cháperžeby bylo pro občany nejlepšímřešením provést
v obci Lodenice gravitačníkanalizaci, ale to bohužel z technických důvodůnení možn é realizovat.
Občanév Lodenici jsou již dostatečně informováni o nemožnosti naprojektovat kanalizaci pouze
gravitačně. Cílem III. etapy kanalizace je dostavba zbylé veřejné kanalizace. Stoková síto bude
tvořena splaškovou gravitačníkanalizací a kanalizačních ryttaků soustředěných do 2 čerpacích
stanic. Pan Bačkovský je tedy ráď, že obec neočekává žádnéproblémy při samotné akci. Paní
starostka je ale reálný člověk a problémy očekává!!!

Stránka

3

obecní úřad MšeckéŽehrovice
MšeckéŽehtovice č.77
IČ :00244104
Zápis z veřejného zasedáru zastupitelstva obce MšeckéŽeluovice dne 17. 12.2018

Dále se Pan Radek Čech ptal, zda je v rozpočtu počítános nějakým projektem na náves (ohledně
veřejné zeleně). Paní starostka se obávárže není v její moci ,oani nikoho dalšího"stihnout vše v roce
2019. Pan Čech by chtět zbourat atespoň oplocení [Ót.rn
ryúníků.To vidí paní starostka jako dobrý
náPad. Při nedávné anketě se lidé vyjádřili k pomoci pro rozvoj obce pozitivně. Budeme tedy
Pořádat brigády, kde si svépomocí můžemenevyhovující ploty a jejich zrušení lyřešit. Dále se řešil
stav rybníkŮ a tam se obec bude snažit zajistit vhodnou projektovou dokumentaci, která vyřeší
odbahněnÍ, nefunkČníkabernyo hráze a vzhled. Pak bude možnéžádato vhodnou dotaci.
Dále se pan BaČkovský ptal, zda je v plánu investovat nějaké peníze do techniky v péčio veřejnou
zeleň. Pan BaČkovský má pocit, že nějaký multifunkční stroj by omezil počet zaměstnanců obce při
ÚdrŽbě obce. Paní starostka mu sdělila, že s rozpočtem na rok 2019 si nemůžeobec dovolit kupovat
techniku za miliono navíc u nás v obcích nejsou tak velké plochy na udržovánímultifunkčním
strojem. Pan BaČkovský má pocit, že technika by nahradila pracovní síly v podobě zaměstnanců
obce. Pan BaČkovský nám dáIe připomenul povinnosti obce při údržběchodníků (v zimě, sníh).

Dále se do diskuse zapojil pan Drábek. Toho zajímá, zda někdo přemýštel o tom než investovat
velké peníze do VEŘEJNÉ XINaLIZACI' v Lodenici, pořídit za obecní peníze domácí čističky,
které se cenově pohybují kolem 100. 000,-. Paní starostka chápe, že čističkyjsou možným řešením,
ale dotaČně jsou podporovány tam, kde nelze zrealizovat obecní (veřejnou kanalizaci.) Kanalizace
v Lodenici je III. etapou a její realizací se dovršílikvidace odpadů v obou obcích. Domácí čističky
mají i spoustu omezenÍ. NesnáŠíkuchyňskou chemii (tablety do myčky a savo). Domácí čistička
odPadních vod je vodohospodářské díloo tudížjejí realizace má přesná pravidla, i když se domácí
ČistiČkYzdají být logickým (levnějším) řešenímo nedovede si představit financování ani provozování
domácích čističeksamotnou obcí.

Kolem kanalizace v Lodenici a domácích čističekzačala živá diskuse, a proto se předsedající
rozhodla tuto debatu ukončit a přejít k návrhu usnesení...

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce MšeckéŽehrovice schvaluje Rozpočet obce ng rok 2019 jako vyrovnaný. Závazným
ukazatelem v rozpočtu obce MšeckéŽehrovice jsou paragrafy.
Yýsledek hlasování:
pro
Usnesení č. 4 bylo schváleno

7

proti

6)

0

zdržel

se

0

Schválení plánu inventarizace obecního maietku za rok 2018
Předsedající YZ píedložila ZO ke schválení návrh pH"rinu*tu, obe""ího majetku za rok 2018. Školení
inventumích komisí bylo splněno dne 30. 11. 2018 na obecním uřadě. Inventury jsou prováděny od 1. 12.
2018 do 31. 1.2019 se stavem k3I. 12,2018. Inventumí komise pracuje ve složení,předseda komise:
Zdeték Janoušek, členovékomise jsou p. Petr Mansfeld a pí. Naděžda Hamouzová. Dokladová inventurní
komise pracuje ve složeníZdeněk Janoušek a Naděžda Hamouzová. Zápisy o provedení a vyhodnocení
inventur předloží předseda komise do 30. 1.2019.
Před hlasováním dávám možnost zastupitelům i přítomným občanůmsdělit svó stanovisko.
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Núvrh usnesení:
Ž^t"pit"nni atce MšeckéŽehrovice schvaluje plán inventur obecního majetku za rok 20l8 včetně
složeníinventurních komisí.
Výsleďek hlasovúní: pro
(Jsnesení č 5 bylo schvdleno

7

proti

0

zd,ržel

se

0

7)

Schválení záměru prodeie ostatní plochv o rnýměře 89 m2. parc. č. 99
Předsedající předložila ZO kprojednání a schválení žádost na odkoupení pozemku p. č. 99 v nrajetku
obce. Pan Marek Šímavlastní nemovitost č.p.26 ve Mšeckých Žehrovióích a tento pozómek se nacházive
vjezdu k jeho nemovitosti. Obec MšeckéŽehrovice zveřejnila v souladu se zákonem zámér prodat
pozemek p. Č. 99 o výměře 89 m2. Zveřejněni záměru bylo vyvěšeno po dobu 15 dní na uřední desce a to
od26. 11. 2018 do 12. 12.2018. Druh uvedeného pozemku je ostatní plocha a cena vmístě a čase
obvyklá je 40,- Kč za m2. Prodejní cena výměry uvedeného pozemku je 3560,- Kč. Zájemce o koupi
tohoto pozemku byl pouze pan Šíma.
Před hlasovénim dávám možnost zastupitelům i přítomn;ým občanůmsdělit své stanovisko.
Ndvrh usnesení:
Zastupitelsno obce MšeckéŽehrovice schvaluje prodej pozemku parc. č. 99 o celkové výměře 89m2,
který je zapsán na LV 1000l obce MšeckéŽehrovice u Katastrólního pracoviště Rakovník.
Zastupitelstvo obce uklúdá starostce vypracovat ndvrh smlouuy, a tuto smlouvu jménem obce s panem
símou uzavřít.
Výsledek hlasovúní: pro
Usnesení č. 6 bylo schváleno

proti

0

zdržel

se

0

8)

pověření schvalování rozpočtovÝch opatření
Předsedající předložila ZO návrh na pověření starostky obce Romany Metelkové schvalováním
jednotlivých RO v příjmech i ve výdajích v celkovém objemu do výše 50.000,- Kč jednoho rozpočtového
opatření mezi jednotlivými paragrafy obecního rozpočtu a k provádění rozpočtových opatření v případě
přijatých účelovýchdotací bez ohledu na výši ěástky účelovédotace.
Před hlasováním dávám možnost zastupitelům i přítomným občanůmsdělit své stanovisko.

Pan BaČkovský vznesl dotaz, jak se bude řešit, pokud nebude ýše 50. 000,- stačit. Starostka obce
sděIila, že bude potřeba svolat veřejné zasedání, kde se bude o přesunu peněz jednat a hlasovat
zastupitelstvem obce.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Mšecké Žehrovice schvaluje núvrh na pověření starostky obce Romany Metelkové
schvalovúnímjednotlivých RO v příjmech i ve výdajích v celkovém objemu do výše 50.000,- Kč jednoho
RO mezi jednotlivými paragrafy obecního rozpočtu a k provddění RO v případě přijatých účelových
dotací bez ohledu na výši čdstky účelovédotace.
Výsledek hlasování:
pro
Usnesení č. 7 bylo schváleno

7

proti
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9)

Žádost o dotaci z Ministerstva pro místnírozvoi
Předsedající předložila ZO k projednrání návrh žádosti o dotaci zMinisterstva pro místnírozvoj. MMR
vyhlásilo program podpory obnovy a rozvoje venkova s podporou - Rekonstrukce a přestavby veřejných
budov, Dotace je posky.továnaaž do výše 70 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů. Žádost se
bude týkat akce ,,Oprava fasády a opatření proti zemní vlhkosti Obecního úřadu ve Mšeckých
Zehrovicích".
Před hlasováním dávám možnost zastupitelům i přítomným občanůmsdělit své stanovisko.
Pan Bačkovský se zajíma| o výši částky, se kterou se počítána opravu fasády. Starostka obce sdělila,
že položkový rozpočet je2.900. 000,- a nyní se ještě rozpočet upravuje. Záleží hlavně na ceně, za
kterou se akce rysoutěží. Paní starostka sdělilarže je ráda za dotačníprogram, ktený podporuje a
řeŠírekonstrukci a přestavbu veřejných budov (opravu fasády a sanačnípráce.) Do této doby bylo
dotaČně podporováno zateplení budov (s ohledem na ušetření energif) tato budova ale není kvůli své
vlhkosti vhodná k zateplení.

Dalšídotaz byl od pana Zázvorkyo zdaby netlylo vhodnější spojit opravu budovy OÚ s realizací
Školkya řešit tak vše najednou. Paní starostka se domníváo že dotace na školku (částečnou
přestavbu budoly OÚ na školku) nelyřeší celou budovu. V budově jsou prostory určenék bydlení
(komerČnívyužití,pronájem bytu a kadeřnictví) dále z části sloužípracovníkůmna údržbuzeleně

(sklad sekaček, nářadí). Starostka si nedovede představit dotaci, která by řešila školku i opravu
obecního úřadu a dalšíprostory budovy najednou...a byla tak z dotacína realizaci školky
financována i oprava celóho objektu (oprava fasády.)
Pan Zázvorka nám připomenul důležitosta potřebu školky v našíobci. Paní starostka důležitosta
podporu Škotkynepopírá, ale obává se, že není dostatek íinančníchprostředků na VŠnCrtnO.

Pan BaČkovský se zeptal, zda jsou všichni zastupitelé seznámeni s projektem na opravu fasády.
Zastupitel Miroslav Štetetoznámil, že s projektem seznámen nebyl.
Se záměrem akce a rozpočtem seznamovala starostka obce zastupitele na pracovní schůzce, které
nebyl pan Štáret přítomen (řádně omluven, přišel později.) Místóstarosta obce si myslí, že pokud
má někdo zájem se s čímkoliseznámit, musí také vyvinout vlastní aktivitu. Paní starostka
s podklady pro dnešníveřejné zasedání všechny zastupitele seznámilao tak pokud někomu vadí,že
se s něčímneseznámilo bude potřeba, aby se v budoucnosti více zajímal. Paní starostka žádné
projekty netají a kdykoli ráda zastupitele s projek§ seznámí.

Nóvrh usnesení:

Zastupitelstvo obce MšeckéŽehrovice schvaluje podání žád,osti o dotaci na projekt ,,Oprava fasády a
opatření proti zemní vlhkosti Obecního úřadu ve Mšeckých Žehrovicích". Dotaci vyhlúsilo Ministerstvo
pro místnírozvoj ČR - program 117D8210 - Podpora obnovy a rozvoje venkova, podprogram na dotační
titul DT 117d821OE - Rekonstrukce a přestavba veřejných budov.
Výsledek

hlasovdní:

skleničkovd
Usnesení č. 8 bylo schváleno

pro

proti
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pavlína

obecní úřad MšeckéŽehrovice
MšeckéŽeítrovice ě.77

IČ 00244104

Zápiszveřejného zasedánízastupitelstvaobceMšecké Žehrovicedne 17. t2.2018
Předsedající předložila ZO k projednánínávrh žádosti o dotaci z programu pro poskýování dotací
z rozpoČtu StředoČeského kraje ze Středočeského Fondu obnovy venkova. Žádost je v souladu
s tematickým zadáním dotace na akci ,,Oprava střechy čp. 77". Oprava střechy spočívá ve výměně krytiny
(Alukryt) vyrovnání azpříIožkování krovu, výměny části krovu. Minimální spoluúčast
žadateleje stanovenana20 yo z celkovýchuznatelných nákladů akce.
Před hlasováním dávám možnost zastupitelům i přítomným občanůmsdělit své stanovisko.

Pan BaČkovský se dotazovalo zda se dodělával podrobný výkres na opravu krovu. Paní starostka
zadala P. Millerovio kte4ý projektovou dokumentaci zpracovával, prošetřit stav krovu. Projektová
dokumentace obsahuje fotodokumentaci stavu krovu.
Paní Vacková vznesla Ůotaz, proč hliníková střech a? Paní starostka chápe, že by byly ktasické tašky
hezčio krov budovy je ale vhodný pouze na lehkou krytinu.
Núvrh usnesení:
zastupitelstvo o,bce MšeckéŽehrovice schvaluje podání žúdostio dotaci na akci "Oprava střechy čp.
77" zprogramu pro poskytovúní dotací zrozpočtu středočeského kraje ze Středočeského Fondu obnovy
venkova.
Yýsledek hlasování:
pro
Usnesení č. 9 bylo schváleno

11)

7

proti

0

zdržel se

0

DISKUSE

Paní starostka otevřela diskusi, kde si vzala slovo jako první. Seznámila v rychlosti přítomné

výsledkY nedávné ankety. Dne 18. 11. 2018 obdržel každý občan zapsaný na seznamu voličůpro
naše obce jeden anketní lístek.
Rozdáno bylo 435 anket, odevzdáno 111. Anketa proběhla od 18. 11. 2018 do 30. 11. 2018.
Vyplňování anke§ proběhlo anonymně.
Starostka obce sděli|a, Že s výsledky ankety je možnése seznámit na stránkách obce. Občanési
nejvíce přejí nové chodníky, v Lodenici kanalizaci.
s

Paní ProŠková si stěŽovala na stav chodníků v obci, hlavně chodník před čp. 33o které vlastní
Zemědělské druŽstvo Srbeč. Starostka obce uznává, že tento stav je nebezpečný. Při nedávné
schŮzce zastupitelstva (která probíhala pochůzkou po obci) bylo zastupitelstvo §e stavem
seznámeno. Starostka chápe nebezpečnost (chodník se prop adá) a bude potřeba ho co nejdříve
oPravit. Dále se paní Prošková ptala, kdy se budou realizovat nové chodníky před jejím domem.

starostka by ráda nové chodnílcy po celé obci, ale vše je o íinancích.

Pan Čech se otázal, jak se bude řešit stav torza domu p. Malce v zatáčceu hlavní silnice. Tady musí
starostka obce uznato Že naprosto zklamala a není schopná s tím udělat téměř nic. Veškeré snaženía
uPomínky stavu tohoto objektu na majitele p. Yáclava Malce končíneúspěchem a podáváním
dalŠÍchstíŽnostía soudŮ na obec. Pan Malec je v boji proti obci vytrvatý. Veškeréžádosti obce
podané na stavební Úřad v Novém Strašecís žádostí o příkaz k demolici, také končíneúspěchem.
Stránka 7

obecní úřad MšeckéŽehrovice
MšeckéŽetlrovice ě.77
IČ:00244t04
Zápiszveřejného zasedánizastupitelstvaobceMšecké Žebrovicedne l7. 12.20t8
Stav tohoto objektu se řeŠídlouhodobě (minimátně 20 let). Paní starostka se obává hlavně pádu do
silnice, protoŽe tato budova stojí u hlavní silnice a nechtěla by se dočkat toho, že někoho pád
budovy zraní. Tento objekt není oplocený a dětem se těžko vysvětluje,,žetam nemají chodit.

Pan Zázvorka se ptal, kdy se odstraní vady a-nedodělky na kostele. Paní starostka mu odpověděla,
že tašlry jsou již přeloženy. Pan Zázvorka není spokojen s přeložením tašek, bylo mu odpovězenoo že
taŠkypřekládal pan Toužimský a dalšívady a nedodělky se budou předělávat až píi vhodnějším
počasí.
Pan Holý se ptal na kácení stromů v našem lese (isou pokáceny v blízkosti rasovny 2 modříny). Paní
starostka mu odpověděla, že lesy obec pronajímá a zjistí u pana Švece(který má lesy pronajaté)
proč tam stromy nejsou.
Do diskuse

t2)

se

jř

nikdo nepřihlásil.

usNEsENÍ a zÁvňn

Usnesení přijímalo zastupitelstvo obce ihned po projednaní předmětného bodu. Soupis všech přijatých
usnesení z dnešního zaseďání zastupitelstvavedenýchpod číslyl až9jsou součástízápisu.
Na závěr starostka obce jménem zastupitelstva obce poděkovala zaúčasttazasedání.popřála všem klidné
svátky a zasedánízastupitelstva v 19:3 l hodin ukončila.

Přílohy zápisu:
příloha č, ]
příloha č. 2
Příloha č. j

presenčnílistina zo
presenčnílistina občanů
Návrh rozpočtu obce na rok 20]9
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obecní úřad MšeckéŽehrovice
MšeckéŽeltovice č.77
IČ:00244104
Zápisz veřejného zasedání zastupitelstva obce MšeckéŽehrovice dne 17. 12.2018

Zápis byl vyhotoven dne; 27. 12. 2018

Zapisovatel:

zdeněk Janoušek

Ověřovatelé zápisu:

pavlína skleničková

František Náprstek

starostka obce:

Romana Metelková
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