Obec Blatno
Blatno č.p. 1, 430 01
Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Blatno,
konaného dne 23.6. 2020, od 18:00 hod.
Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání Zastupitelstva obce Blatno bylo zahájeno v 18°0hod starostkou obce Ivetou
Rabasovou Houfovou (dále jako předsedající).
předsedající schůze konstatovala, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace podle

§ 93

odst. 1zákona a obcích byla na desce obecního úřadu Blatno zveřejněna v souladu se zákonem po
dobu nejméně 7 dni, a to od 16.6.2020 do 24.6.2020. Současně byla zveřejněna na ,,elektronické
úřednídesce".
předsedajÍcÍ schůze dále z prezenční|istjny přítomných členů zastupitelstva (příloha Č.1)
konstatovala, že přítomno je 8 členů zastupitelstva z celkového počtu 9 členů zastupitelstva, takže
zastupitelstvo je usnášeníschopné (§92 odst.3 zákona o obcích). Omluveni - Ladislav Červený.
Určení zapisovatelky zápisu:
předsedajÍcÍ navrhla určit zapisovatelkou zápisu paníjiřinu Tollarovou. K návrhu nebyly vzneseny
žádné protinávrhy.
Návrh ysnesenÍ č. 159/11/2020
Zastupitelstvo obce Blatno určuje zapisovatelku zápisu paníjiřinu Tollarovou.
výsledek hlasování:

Pro

8 členů zastupitelstva

Proti

O

Zdrželi se

O

Usnesení č. 159/11/2020 by'lo schváleno,
Určení ověřovatelů zápisu
předsedajÍcÍ navrhla určit ověřovateli zápisu Petra Brumeisena a Antónii Kordošovou. K návrhu
nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesení_č. 160/11/2020
Zastupitelstvo obce Blatno určuje ověřovateli zápisu Petra Brumeisena a Antonii Kordošovou.
výsledek hlasování:

Pro

8 členů zastupitelstva

Proti

O

Zdrželi se

O

Usneseni č. 160/11/2020 bylo schváleno.

1.

Schváleni programu

předsedajÍcÍ seznámila přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům
zastupitelstva. Další návrhy nebyly vzneseny. předsedajÍcÍ dala hlasovat o návrhu programu.
Návrh usnesení č. 161/11/2020 :
1

Zastupitelstvo obce Blatno schvaluje nás|edujÍcÍ program zasedání:
1.

Schválení program u

2.

Kontrola usneseni

3.

Pozemky

4.

KotlIkové půjčky

5.

Smlouvy

6.

Realizace projektu IRO Blatno

7.

závěrečný účet obce 2019

8.

závěrečný účet OSO 2019

9.

Rozpočtové opatření č. 4

10. Různé
11. Diskuse
12. Usnesení a závěr

výsledek hlasování:
Pro

8 členů zastupitelstva

Proti

O

Zdrželi se

O

Usneseni Č. 161/11/2020 bylo schyá|en,o,

2.

Kontrola usnesení - Usneseni Č._146/10/2020 z 6.$2020

Zastupitelstvo obce pověřuje starostku zajištěním oceněni stavby nezávislým odborníkem.
Starostka informovala, že bylo zadáno nezávislé osobě, v současné době probíhá zhodnoceni stavby a
s výsledkem bude zastupitelstvo seznámeno na přIštím zasedání.
3.

Pozemky

Starostka informovala o žádosti Lesů ČR s. p.(příloha Č.2) o koupi části pozemku 838/1 k. ú Mezihoří
u Chomutova - ostatní plocha, ostatní komunikace cca o výměře 300 m' dle předloženého situačního
plánku. O pozemek maji Lesy ČR zájem z důvodu trvalého záboru pro realizaci stavby ,,LP Biliny, ř. km
2,040-2,178 -Tůně Mezihoří". Obec Blatno má zájem na vzniku tůní, pozemek je ale komunikace a
tu obec nemůže prodat, nicméně vzniku tůni by to nemělo bránit. Dle stávajÍcÍho návrhu projekt řeší
navíc pouze menšítůně, což není žádoucí a zastupitelstvo tedy za těchto podmínek navrhuje
pozemek neprodat. Bylo navrženo usnesení k hlasováni:
Návrh usnesení č. 162/11/202Q;
Zastupitelstvo obce Blatno nemá zájem prodat z majetku Obce Blatno část pozemku p. č. 838/1 o
výměře cca 300 m' v k.ú. Mezihoří.

výsledek hlasováni:

Pro

8 členů zastupitelstva

Proti

O

Zdrželi se

O

Usnesení č. 162/11/2020 bylo sc_hvá|enQ,

2

Žádost o pronájem pozemku Hrádečná

(př1oha Č 3)

jednání zastupitelstva byl přítomen pan
, bytem

č. e.

, byla projednána žádost manželů

a

o pronájem pozemku - obecní cesty. Vzhledem k tomu, že

svoji žádost odůvodnili potřebou ohradit pozemek - plotem a vraty, které by byly
vysazovací, přesto by byl znemožněn volný přístup k dalšímu pozemku, zastupitelstvo s pronájmem
nesouhlasí. výjimku - pronájem na vždy 1 rok - by mohlo zastupitelstvo projednat v případě, že
doloží písemný souhlas sousedů a majitelů sousedních pozemků.

Pozemek k. ú. Blatno u Chomutova- starostka informovala o žádosti manželů

a

(příloha Č.4) odkoupit pozemek p. č. 1098/5 v k.ú. Blatno u Chomutova o výměře
65 m'. Žádost manželé odůvodnili tím, že vzhledem k terénní nerovnosti by oplocenIm pozemku,
který už vlastni, vznikl nevyužitelný prostor.
Zastupitelstvo již část tohoto pozemku předchozím majitelům sousední nemovitosti odprodalo,
zbývající obecní pozemek je vhodné, aby zůstal neoplocený a obecní, jedná se zvláště v zimě o
nepříjemný úsek a navíc zde byl dalším sousedům poskytnut prostor pro přesunutí vodoměrné
šachty, která je nyní naprosto nevhodně přímo v křižovatce a bývá často poškozována projiždějÍcÍmi
auty. Bylo navrženo usnesení k hlasováni:
Návrh usnesení č. 16.3/_11L2020
Zastupitelstvo obce Blatno nemá zájem prodat z majetku Obce Blatno pozemek p. č. 1098/5 o
výměře 65 m' v k.ú. Blatno u Chomutova.
výsledek hlasování:

Pro

8 členů zastupitelstva

Proti

O

Zdrželi se

O

Usnesení č. 163/11/2020 bylo schváleno.
Pozemek v k ú. Šerchov

žádost o prodej pozemku p. č 321/4 o výměře 36 m'

, bytem

(př'loha č 5) jedná se o upřesněn' pro zcelen' pozemku Ze strany

zastupitelů nebyly vzneseny připomínky a bylo tedy navrženo usneseni k hlasováni.
Návrh usnesení č. 164/11/2_Q2_Q
Zastupitelstvo obce Blatno má zájem prodat z majetku Obce Blatno pozemek p. č. 321/4 o výměře 36
m' v k.ú. Šerchov.
výsledek hlasování:

Pro

7 členů zastupitelstva

Proti

O

Zdrželi se

1 Kordošová

Usneseni č. 164/11/2020 bVlo schváleno.
Pozemky v k. ú. Blatno u Chomutova - žádost o prodej pozemků p. č. 781/4 o výměře 320 m' a
781/6 o výměře 44 m' manželů

a

, bytem

. {přňoha Č.6)

Ze strany zastupitelů nebyla vznesena připomínka a bylo navrženo usnesení k hlasovánI:
Návrh usnesení č._ 165/11//2020
Zastupitelstvo obce Blatno má zájem prodat z majetku obce Blatno pozemky p. č. 781/4 o výměře
320 m' a p. č. 781/6 o výměře 44 m'v k. ú. Blatno u Chomutova.
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výsledek hlasováni:

Pro

8 členů zastupitelstva

Proti

O

Zdržcli se
O
USneseni č. 165/11/2020 bylo schváleno,

Pozemky Mezihoří- prodej z majetku obce Blatno {příloha Č.7)
Zastupitelstvo po projednáni rozhodlo o ceně za m' ve výši 20,- KČ:
Pozemek p.č. 792/2 o výměře 59 m' p.

za cenu 20,- KČ/m'

pozemek p. č. 792/8 o výměře 7 m' paní

za cenu 20,- Kč/m'

pozemek p. č. 792/7 o výměře 36 m' p.

za cenu 20,- Kč/m'

v k. ú. Mezihoří u Chomutova dle geometrického plánu č. 149-103-2017 a bylo navrženo usnesení:
Návrh_usneseni č. 166/11/2020
Zastupitelstvo obce Blatno souhlasí prodat z majetku Obce Blatno pozemky:
Pozemek p.č. 792/2 o výměře 59 m' p.

, bytem

pozemek p. č. 792/8 o výměře 7 m' pI

, za cenu 20,- Kč/m'

, bytem

,

za cenu 20,-

Kč/m'
pozemek p. č. 792/7 o výměře 36 m' p.

, bytem

,

za

cenu 20,-Kč/m' v k. ú. Mezihoří u Chomutova dle geometrického pIánu č. 149-103-2017.
výsledek hlasování:

Pro

8 členů zastupitelstva

Proti

O

Zdrželi se

O

Usneseni č. 166L11/202O.b¥|o_schvá|eno.
Pozemky k.ú. Mezihoří u Chomutova - koupě do majetku obce Blatno (příloha Č.8)
stejně tak zastupitelstvo projednalo stejnou výši kupní ceny 20 KČ za m' při koupi pozemků:
Pozemek p.č. 160/2 o výměře 20 m' od p.

za cenu 20,- Kč/m'

pozemek p. č. 179/19 o výměře 9 m' od paní

za cenu 20,- Kč/m'

pozemek p. č. 179/17 o výměře 21 m', p. č. 171/2 o výměře 55 m' od pana

za cenu

20,- Kč/m'v k. ú. Mezihoří u Chomutova dle geometrického plánu č. 149-103-2017
Návrh usneseni č. 167/11/2020
Zastupitelstvo obce Blatno souhlasí koupit do majetku Obce Blatno pozemky:
Pozemek p.č. 160/2 o výměře 20 m' od p.

, bytem

, za cenu 20,-Kč/m'

pozemek p. č. 179/19 o výměře 9 m' od pI

,

za cenu 20,-

Kč/m'
pozemek p. č. 179/17 o výměře 21 m' , p. č. 171/2 o výměře 55 m' od pana
,

za cenu 20,-Kč/m', v k. ú. Mezihoří u Chomutova dle geometrického

plánu č. 149-103-2017.
výsledek hlasování:

, bytem

Pro

8 členů zastupitelstva

Proti

O

Zdrželi se

O

Us,ňese.ní č. 167/11/2020 bylo schváleno.

4

Pozemek p. č. 795 o výměře 105 m' (příloha Č.9) - záměr o prodeji pozemku byl schválen usnesením
č. 149/10/2020=ze dne 6. 5. 2020. Zastupitelstvo projednalo cenu, za kterou bude pozemek prodán 200,- Kč/m' a bylo navrženo usneseni k hlasováni.
Náurh usneseni Č. 168/11/2020
Zastupitelstvo obce Blatno souhlasí prodat z majetku Obce Blatno pozemek p. č. 795 o výměře 105
m' k.ú. Mezihoří u Chomutova za cenu 200 kč/

, bytem

,

.
výsledek hlasování:

Pro

8 členů zastupitelstva

Proti

O

Zdrželi se

O

Usnesení,č. 168/_11/2020 bylo schvál.eno.

4.
·

Kotlíkové půjčky

Žádost o návratnou f"nančn' výpomoc

200 000 KČ

Návrh usnesení Č. 169/11/2020
Zastupitelstvo obce Blatno schvaluje poskytnutí návratné finančnivýpomoci v rámci Programu obce
Blatno, podporovaná oblast: Předfinancovánívýměny kotlů na pevná paliva podle podmínek
dotačního programu Kotlíkové dotace v Ústeckém kraj - ,,DOTAČNÍ PROGRAM KOTLÍKOVÁ DOTACE 4. výzva Ústeckého kraje" ve výši 200 000 KČ paní
,

, nar.

.

, bytem

a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci

se jmenovaným, přičemž smlouva tvoř1( přílohu č. 10) součást tohoto usnesení a to na základě
žádosti jmenovaného o poskytnuti návratné finanční výpomoci ze dne 4.5.2020, která tvoří ( přílohu
č. 11) tohoto usnesení.
výsledek hlasováni:

Pro

7 členů zastupitelstva

Proti

O

Zdrželi se

1 Dvořák

Usněseni č. 169/11/2020 bylo s_chvále;no,

·

W

žádost o návratnou finanční výpomoc -

200 000 KČ

Návrh usnese_ni,,č, 170/11/2020
Zastupitelstvo obce Blatno schvaluje poskytnuti návratné finanční výpomoci v rámci Programu obce
Blatno, podporovaná oblast: Předfinancovánivýměny kotlů na pevná paliva podle podmínek
dotačního programu Kotlíkové dotace v Ústeckém kraj - ,,DOTAČNÍ program kotlíková dotace 4. výzva Ústeckého kraje" ve výši 200 000 KČ paní
,

, nar.

.

, bytem

a uzavřenÍveřejnoprávní smlouvy o poskytnuti návratné finanční

výpomoci se jmenovaným, přičemž smlouva tvoří{ přílohu č. 12) součást tohoto usnesení a to na
základě žádosti jmenovaného o poskytnutí návratné finančnívýpomoci ze dne 19.5.2020, která tvoř1{
přílohu Č.13) tohoto usnesení.
výsledek hlasování:

Pro

7 členů zastupitelstva

Proti

O

Zdrželi se

1 Dvořák
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Usnesen_i_č. 170/11/2020 bylo schvále,n,o,

·

Žádost o návratnou f'nančn'výpomoc

200 000 KČ

Návrh usneseni č. 171/11/2020

Zastupitelstvo obce Blatno schvaluje poskytnutí návratné finanční výpomoci v rámci Programu obce
Blatno, podporovaná oblast: Předfinancovánívýměny kotlů na pevná paliva podle podmínek
dotačního programu Kotlíkové dotace v Ústeckém kraj - ,,DOTAČNÍ PROGRAM KOTLÍKOVÁ DOTACE 4. výzva Ústeckého kraje" ve výši 200 000 KČ panu
,

, nar.

, bytem

a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci se

jmenovaným, přičemž smlouva tvOř1( přílohu Č.14) součást tohoto usneseni a to na základě žádosti
jmenovaného o poskytnutí návratné finanční výpomoci ze dne 15.6.2020, která tvoří ( přílohu Č.15)
tohoto usneseni.
výsledek hlasování:

Pro

7 členů zastupitelstva

Proti

O

Zdrželi se

1 Dvořák

Usneseni č, 171/11/2020 bylo schválen,Q,

·

žádost o návratnou

150 000 Kč

Návrh»sneSenÍ č. 172/11/202.0

Zastupitelstvo obce Blatno schvaluje poskytnutí návratné finančnívýpomoci v rámci Programu obce
Blatno, podporovaná oblast: Předfinancovánívýměny kotlů na pevná paliva podle podmínek
dotačního programu Kotlikové dotace v Ústeckém kraj - ,,DOTAČNÍ program KOTLÍKOVÁ dotace 4. výzva Ústeckého kraje" ve výši 150 000 KČ panu
,

, nar.

, bytem

a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci se

jmenovaným, přičemž smlouva tvoř1( přílohu Č. 16) součást tohoto usneseni a to na základě žádosti
jmenovaného o poskytnutí návratné finančnívýpomoci ze dne 15.6.2020, která tvoř1{ přílohu Č.17)
tohoto usnesení.
výsledek hlasování:

Pro

7 členů zastupitelstva

Proti

O

Zdrželi se

1 Dvořák

Usnesení Č,17.2/11/2020_bylo schváleno.

· Žádost o návratnou finanční výpomoc
Návrh usňeseni č. 173/11/2020

200 000 KČ

Zastupitelstvo obce Blatno schvaluje poskytnutí návratné finanční výpomoci v rámci Programu obce
Blatno, podporovaná oblast: Předfinancovánivýměny kotlů na pevná paliva podle podmínek
dotačního programu Kotlíkové dotace v Ústeckém kraj - ,,DOTAČNÍ PROGRAM KOTLÍKOVÁ DOTACE 6

4. výzva Ústeckého kraje" ve výši 200 000 KČ panu

, nar.

.

, bytem

a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnuti návratné finanční výpomoci se
jmenovaným, přičeniž smlouva tvoř1( přílohu Č.18) součásl Luholo usneserň a to na základě žádosti
jmenovaného o poskytnutí návratné finančnívýpomoci ze dne 20.5.2020, která tvoří( přílohu č. 19)
tohoto usneseni.
výsledek hlasování:

Pro

7 členů zastupitelstva

Proti

O

Zdrželi se

1 Dvořák

U_sn,esen1 Č. 173/11/2020 bVlo_Sc.hváleno.

· žádost o návratnou finanční výpomoc
Návrh usneseni č. 174/11/2020

200 000 KČ

Zastupitelstvo obce Blatno schvaluje poskytnutí návratné finanční výpomoci v rámci Programu obce
Blatno, podporovaná oblast: PředfinancovánÍvýnjěny kotlů na pevná paliva podle podmínek
dotačního programu KotlIkové dotace v Ústeckém kraj - ,,DOTAČNÍ program kotlíková dotace 4. výzva Ústeckého kraje" ve výši 200 000 KČ panu
,

, nar.

, bytem

a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci se

jmenovaným, přičemž smlouva tvoř1( přIlohu č. 20) součást tohoto usnesení a to na základě žádosti
jmenovaného o poskytnuti návratné finančnívýpomoci ze dne 1.6. 2020, která tvoř1{ přílohu Č.21)
tohoto usneseni.
výsledek hlasování:

Pro

7 členů zastupitelstva

Proti

O

Zdrželi se

1 Dvořák

Usneseni Č. 174/11/2020 b¥|o schváleno,
5.

Smlouvy

Smlouva č. 14971832 o poskytnuti podpory ze SFŽP ČR - Úprava vegetace v Blatně. (přIloha Č.22)
Starostka informovala o poskytnuté dotaci ve výši 500 tis. KČ za umístěnI obce na 3.mistě
v celorepublikovém kole Zelené stuhy, která bude čerpáná na péči o zeleň. Nebyly vzneseny
připomínky a bylo navrženo usnesení:
Návrh usnesení Č. 175/11/2020:
Zastupitelstvo obce Blatno souhlasís uzavřením smlouvy č. 14971832 o poskytnuti podpory ze SFŽP
ČR - Úprava vegetace v Blatně a pověřuje starostku obce podpisem smlouvy.
výsledek hlasování:

Pro

8 členů zastupitelstva

Proti

O

Zdrželi se

O

Usineseni č. 175/11/2020 bylo. schv.á|enQ,
Dodatek č. 1, smlouvy č. 06221711O podpoře ze SFŽP ČR - Vodovod Radenov (příloha Č.23) - po
vyčís|ení skutečných nákladů je potřeba uzavřít dodatek ke smlouvě. Během provádění pracívznikly
vícepráce a méněpráce, které musely být schváleny poskytovatelem dotace a následně jsou
zohledněny v dodatku ke smlouvě. Nebyly vzneseny připomínky a bylo navrženo usneseni:
7

Návrh usnesení č 176/11/202,0
Zastupitelstvo obce Blatno souhlasí s uzavřením dodatku Č.1 ke smlouvě č. . 06221711o podpoře ze
SFŽP ČR ze dne 4.10.2019 a pověřuje starostku podpisem dodatku.
výsledek hlasování:

Pro

8 členů zastupitelstva

Proti

O

Zdrželi se

O

Usněs_ení_č. 176/11/2020 bylo schv.álen,o,
Oprava lesní cesty na pozemku p.č. 1147/1 v k.ú. Blatno u Chomutova - návrh smlouvy o dílo.
Starostka informovala o proběhlém výběrovém řIzenI, které vyhrála firma EUROVIA
Silba,a.s.,Lobezská 1191/74, 326 00 Plzeň. (příloha Č.24)
Pokud by dotace nebyla poskytovatelem dotace potvrzena do 30.9.2020 , obec odstoupí od smlouvy,
což ji ustanoveni smlouvy umožňuje bez jakéhokoli postihu. Pokud bude dotace potvrzena. Práce
mohou proběhnout od 1.10.2020 do května 2021.
Návrh usnesení č. 177/11/202U
Zastupitelstvo obce Blatno suuhksI s návíhem smlouvy o dílo č. 28-1542.0160014ANA ria realizaci
veřejné zakázky - Oprava lesní cesty na p.p.č. 1147/1 v k.ú. Blatno u Chomutova a pověřuje
starostku obce podpisem smlouvy.
výsledek hlasování:

Pro

8 členů zastupitelstva

Proti

O

Zdrželi se

O

Us,ne.seni Č,_177/11/2020 b¥|o schváleno.

6.

Realizace projektu IRO Blatno (příloha Č.25)

Zastupitelstvo bylo seznámeno s projektem iro, na jednání zastupitelstva byly přítomny
koordinátorky projektu.
Návrh usneseni č. : 178/11/2020
Zastupitelstvo obce Blatno bere na vědomí a souhlasís realizacI projektu na území obce a pověřuje
starostku obce podpisem smlouvy o spolupráci.
výsledek hlasování:

Pro

8 členů zastupitelstva

Proti

O

Zdrželi se

O

Usnesení č. 178/11/2020 bylo_schvá]enR,

7.

závěrečný účet Obce Blatno (příloha Č.26,27)

Zastupitelstvo bylo seznámeno s podklady pro schválení závěrečného účtu a účetní závěrky, nebyly
vzneseny připomínky a byla navržena usneseni:
Návrh usnesění č. 179/11/2020
Zastupitelstvo obce Blatno schvaluje Závěrečný účet obce Blatno za rok 2019 včetně Zprávy o
výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2019 a vyjadřuje souhlas s celoročnIm hospodařením a to
bez výhrad.
výsledek hlasování:

Pro

8 členů zastupitelstva
8

Proti

O

Zdrželi se

O

Usnesení Č._179/11/2020 by|Q._Schyá|eno.
Návrh usneseníč. 180/11/2020
Zastupitelstvo obce Blatno schvaluje Účetní závěrku obce Blatno za rok 2019.
výsledek hlasování:

Pro

8 členů zastupitelstva

Proti

O

Zdrželi se

O

Usneseni č. 180/11/2020 bylo schváleno.
8.

Závěrečný účet DSO ( příloha Č.28)

Zastupitelé byli seznámeni s podklady závěrečného účtu Dobrovolného svazku Chomutovsko, nebyly
vzneseny připomínky a bylo navrženo usnesení:
Návrh usneseni Č. 181/11/2020
Zastupitelstvo obce Blatno bere na vědomí závěrečný účet OSO Chomutovsko za rok 2019.
výsledek hlasování:

Pro

8 členů zastupitelstva

Proti

O

Zdrželi se

O

Usneseni č. 181/11/2020 bylo schváleno.

9.

Rozpočtové opatření č. 4 (příloha č. 29)

Zastu pitelé byli seznámeni s jednotlivými položkami zahrnutými v rozpočtovém opatření č. 4. Nebyly
vzneseny připomínky a bylo navrženo usnesení:
Návrh usneseni Č 182/11/202.0.:
Zastupitelstvo obce Blatno schvaluje RO č. 4 .Příjmy : 3 874 460 kč , výdaje : 2 013 000 kč.
výsledek hlasováni:

Pro

8 členů zastupitelstva

Proti

O

Zdrželi se

O

UsnesenĹč._1.82/11/2020 bylo schváleno.
10. Různé
Prominuti poplatku za odpady - na obec se obrátil živnostník s dotazem, zda obec uvažuje o
prominutítohoto poplatku. Vzhledem k tomu, že skutečné náklady na poplatníka se pohybuji
v rozmezí 5500 - 5800 KČ ročně, z čehož je patrné, že itak obec svoz odpadu dotuje ze svého
rozpočtu, není možné poplatek odpustit. Na podporu poskytovatelů ubytování byl v předchozích
letech zrušen rekreační poplatek.
Územní plán - bude stanoveno veřejné projednání, pravděpodobně v prázdninových měsIcIch a
následně pak územní plán schváli zastupitelstvo.
Firma DAŠ nabídla obci pojištěni právní ochrany formou předsmluvnIho dokumentu, obec nemá
zájem o uzavření smlouvy s ohledem na potřebu finančních úspor z důvodu snižování příjmů obce ze
státního rozpočtu.

9

11. Diskuse

Betonové sloupy kolem pastvin - starostka inforrnovala zastupitele, že již stavební úřad
pravděpodobně ukončil řIzenI, z kterého mělo být patrné, zda bude instalování sloupů posuzovat jako
stavbu či nikoliv. Vzhledem k tomu, že nezahájil řjzenÍo dodatečném povolení stavby, kterého by
obec byla účastníkem, je zřejmé, že se dle stavebního úřadu o stavbu nejedná. ještě stále probíhá
řízení odboru ochr. Životní prostředí, které řeší prostupnost krajiny, a tedy výstavbu branek, aby bylo
možné krajinou procházet, pokud se v konkrétní ohradě zrovna nepase dobytek. Také probíhá řízenI
řešIcI nepovolené kácení. Pastviny zahrnují některé obecní cesty, k některým není jinak než přes
pastvinu přistup. Zastupitelstvo obce povařuje starostku vypracováním návrhu řešení, které bude
následně předloženo firmě Zebre, jak tuto situaci v zájmu obce vyřešit.

předsedající ukončila zasedání zastupitelstva obce v 19,40 hod.
Zápis byl vyhuLuven dne: 29.6.2020
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Za pisovatelka: Jiřina Tollarová
Ověřovatelé:

Starostka:

.
ň d,,

Petr Brumeisen
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Antónia Kordošová
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Iveta Rabasová Houfová
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