Z Á P I S č. 1/20
z veřejného zasedání zastupitelstva obce, které se konalo
ve čtvrtek 23.1.2020 od 18:30 hodin
v kanceláři obecního úřadu

Přítomni: pí. Miloslava Brožková, pí. Hana Pejřilová, pí. Jana Muchnová Valčová, Kateřina
Hrnečková, Marcel Halla, p. Jaromír Brožka
Omluveni: p. Zdeněk Kofroň
Hosté: 9 lidí
Zasedání zahájila starostka obce přivítáním všech přítomných. Konstatovala, že na zasedání je
přítomno 6 zastupitelů a zasedání je usnášeníschopné. Zapisovatelkou jednání jmenovala
Hanu Pejřilovou, ověřovateli zápisu jsou Jaromír Brožka a Marcel Halla.
Program dle požadavků zastupitelů:
1) Zahájení
2) Projednání situace kolem kanalizace v obci v návaznosti na dlouhodobě
problematickou funkčnost ČOV a její plánovanou rekonstrukci s pomocí dotačního
programu
3) Porušení Zákona nesvoláním zastupitelstva obce na základě žádosti jedné třetiny
zastupitelů v zákonem daném termínu.
4) Jednání starostky obce
Jmenování inventarizační komise
5) Předkládání Zápisů z jednání Kontrolních výborů
6) Směrnice na prodej dřeva
7) Jednací řád zastupitelstva
8) Zápisy z jednání ZO
9) Plán zasedání zastupitelstva obce na rok 2020
Různé:
a) Jubilanti
b) Doplnění nápisu Pravda vítězí – TGM na pomníku obětem 1.světové
Bod 3 zařadíme jako první vzhledem na přítomnost a čas odborníka na kanalizaci, ČOV a
odpadní vody

Usnesení č. 1/20: Členové zastupitelstva souhlasí s pozměněným programem dnešního
zasedání.
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Hlasování: Pro: 6, proti návrhu: 0, zdržel se hlasování: 0

1. Zahájení a informace
Projednání jednotlivých bodů předložených k jednání zastupiteli obce pí. Janou
Muchnovou Valčovou, pí. Kateřinou Hrnečkovou, p. Marcelem Hallou
Zastupitelstvo bere na vědomí

2. Projednání situace kolem kanalizace v obci v návaznosti na dlouhodobě
problematickou funkčnost ČOV a její plánovanou rekonstrukci s pomocí
dotačního programu
Návrh na usnesení:
V souvislosti s nutností rekonstrukce ČOV s dotační podporou Zastupitelstvo
ustanovuje komisi pro prošetření stavu a provozování ČOV a kanalizace v obci a
pověřuje starostku a místostarostku obce přípravou kompletních podkladů pro jednání
komise. Cílem komise je zdokumentovat stav a provozování ČOV a kanalizace v Olešné,
zejména kompletnost dokumentace, povolení k provozování, kolaudační rozhodnutí,
kanalizační řád a stav smluv, na jejichž základě by měly být jednotlivé nemovitosti
připojeny a na jejichž základě platí připojení uživatelé obci stočné.
Podkladový materiál byl rozeslán všem zastupitelům k prostudování dne 19.12.2019,
apeluji na jednotlivé zastupitele, kteří si je dodnes podklady neprostudovali, aby
přípravě na jednání věnovali patřičnou pozornost.
Komentář:
Je třeba si urychleně vyjasnit stav kanalizace a její provozování na funkčnost ČOV a
urychleně dát veškeré dokumenty do stavu, odpovídající legislativním požadavkům.
Smlouvy na stočné - v procesu vyřizování máme již rok.
Dne 7.11.2018 pověřilo zastupitelstvo obce starostku na základě školení, kterého se na
svou žádost zúčastnila dne 13.11.2018 zpracováním smluv (viz: ZO pověřuje starostku
vypracováním smluv). Dodnes nejsou smlouvy vyhotoveny a navíc zjišťuji, že
legislativně zřejmě nesplňujeme základní podmínky provozování. Takovouto situaci
považuji za naprosto nepřijatelnou.
Úkol: Obec bude pokračovat v přípravě PD ke stavebnímu řízení na úpravu stávající
ČOV. Dále se prověří stávající pasport a budou zakresleny přípojky včetně popisu jaké
vody tečou do kanalizace. Vytipovat problémová místa, kde se stav kanalizace
prověří kamerovou zkouškou. Dále bude potřeba vypočítat kapacity. U
nepřipojených nemovitostí se nejprve musí zjistit, zda připojení je technicky
proveditelné. Zastupitelka obce pí Jana Muchnová Valčová se pokusí zajistit kopii
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podepsaného rozhodnutí k provozování KS Olešná č. 3108-724351-00511986-3/1 a
ČOV Olešná č. 3108-724351-00511986-4/1 od Krajského úřadu Jihočeského kraje,
odbor životního prostředí, Ing. Helena Rybková.
F. Brožka se domluví s M. Kramlem, projdou obec a doplní pasport kanalizace o
hloubky kanalizace v šachtách. Přípojky řešit nebudou.
Zastupitelstvo bere na vědomí

3. Porušení Zákona nesvoláním zastupitelstva obce na základě žádosti jedné
třetiny zastupitelů v zákonem daném termínu.
Komentář: Žádám paní starostku, aby si uvědomila své pravomoci a povinnosti a
neporušovala opakovaně při různých příležitostech své zákonem dané povinnosti.
Konstatování: Ze zákona o obcích může zastupitelstvo obce svolat jakýkoliv
zastupitel, což nikdo neudělal. V lednu je tento úkol z důvodů enormního vytížení
neuvolněné starostky a místostarostky nezvládnutelný.

4. Jednání starostky obce, Jmenování inventarizační komise
Není možné, aby starostka zapsala do Zápisu z jednání, že bylo hlasováno o ustanovení
inventarizační komise a bylo přijato Usnesení, že o tomto bylo hlasováno, když ve
skutečnosti se o inventarizaci na jednání vůbec nemluvilo a starostka teprve
v následujících dnech obvolávala možné členy.
Doufám, že tento způsob jednání se ze strany starostky nebude opakovat.
Je nepřípustné, aby na úřední desce visel Zápis z jednání jiného znění, než který je pak
podepsán a uložen na úřadu! Dále prosím, aby příště byly termíny inventur stanoveny
s patřičným předstihem, ne až na mou urgenci u předsedy komise, který první schůzku
svolával až na základě této urgence.
Ano, udělala jsem chybu, komisi mohu svolat jako starostka po dohodě se členy.
Inventura se uskutečnila za přítomnosti dvou členů komise, účetní a starostky
13.1.2020, další kontrolu provedla další členka komise dne 18.1. 2020 za přítomnosti
předešle jmenovaných.

5. Předkládání Zápisů z jednání Kontrolních výborů
Zápisy z Kontrolního výboru za rok 2019 – pan Kofroň navrhoval první svolání výboru
24.4.2019 – proběhla jednání a jaké jsou výsledky? Kontrolní výbor nehodlá
zastupitele, kteří ho jmenovali a jejichž je poradním orgánem, informovat o svých
jednáních a jejich výsledcích? Prosím o zjednání nápravy.
Dotaz bude položen p. Kofroňovi, až bude přítomen.

6. Směrnice na prodej dřeva
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V dubnu 2019 jsme měli jako zastupitelé předložit návrhy pro vydání Směrnice
k problematice práce v obecním lese, přeložila jsem jeden ze dvou návrhů směrnice,
druhý návrh vypracovala paní Pejřilová. Tato směrnice měla být dopracována a vydána.
Dodnes vydána není, nejsem si vědoma, že by zastupitelstvo následně rozhodlo, že
směrnice se vydávat nebude. Paní starostka o své vůli připravila dle svého vyjádření
pouze smlouvy na prodej dřeva, což ovšem neřeší celkovou situaci spojenou
s vlastnictvím obecního lesa a mimo jiné prodejem dřeva.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo pověřuje starostku obce vypracováním Směrnice
práce v obecním lese a prodej dřeva.
Vyjádření: Hospodaření v lesích je vykonávané odborníkem, ošetřené smlouvou
s obecní hajnou, dle plánu LČR.
Směrnice měla být vytvořena na samovýrobu. Směrnice by neměla potřebnou účinnost,
zejména pro samovýrobce, proto zpracovala starostka Prodejní smlouvu na prodej
dřeva samovýrobou s požadavky BOZP, požární ochrany a ochrany životního prostředí.

7. Jednací řád zastupitelstva
Na jednání zastupitelstva bylo před rokem rozhodnuto o přepracování nefunkčního
jednacího řádu ZO. Připomínky byly předány starostce obce dne 23.4.2019.
Dodnes není zpracována nová verze jednacího řádu.
Návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce pověřuje starostku předložením nového
Jednacího řádu ZO k připomínkám do příštího jednání ZO.
Vyjádření: Připomínky jednotlivých zastupitelů jsou bez jejich iniciativní podpory pro
starostu a místostarostu nesplnitelné . Jednací řád je v původním vydání, které se drží zákona
128/2000 Sb., plně funkční. Přílohy jsou součástí zápisů. Jednací řád nebude měněn.

8. Zápisy z jednání ZO
Komentář: dne 7.11.2018 ZO vydalo informaci pro občany, že zápisy ze zasedání ZO
budou na internetových stránkách obce vyvěšeny vždy po dobu jednoho roku. Proč u
všech zápisů na stránkách nyní visí datum sejmutí 31.12.2019?
Kontrolou dne 10.1.2020 je zřejmé, že všechny zápisy z roku 2019 jsou sejmuty a
nejsou občanům k dispozici jinak, než přímo na obci. Zastupitelstvo o ničem takovém
nerozhodlo, na základě čeho starostka obce tyto zápisy sejmula internetových stránek?
Upozorňuji opakovaně paní starostku, že nemá právo VETA vůči rozhodnutím ZO a
nemůže svévolně porušovat to, co bylo zastupiteli dohodnuto.
Zápisy ZO máme od listopadu 2018 dány, že budou po dobu jednoho roku. Bylo
míněno kalendářní či 365 dní. Každý to bral z jiného hlediska. Zápisy ZO se vrátí
zpět.

9. Plán zasedání zastupitelstva obce na rok 2020
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Plán zasedání nebude pevně určen, i samy členové svolávají zastupitelstvo mimo
“léty ověřenou dobu“ dále se budou posílat pozvánky na zasedání ZO dle potřeby.

Různé:
a) Jubilanti
Kdo má na starost hlídat jubilea našich občanů? 5.12.2018 ZO odsouhlasilo, že na
webových stránkách obce budou zveřejňováni Ti, kteří s tím budou souhlasit. Na
stránkách máme jako poslední rok 2017. Mám tomu rozumět tak, že nikdo v roce 2018
ani v roce 2019 nedal souhlas ke zveřejnění svého jubilea? Žádám o jmenování osoby,
která bude současně s gratulacemi pořizovat fotodokumentaci v případě občanů, kteří
dají souhlas s uveřejněním na stránkách obce v sekci jubilanti.
Navrhuji gratulovat občanům od 50 let věku.
O zveřejnění jubilea má zájem pouze část občanů, zveřejnění by nemělo
vypovídající hodnotu. Věk jubilantů 65 let je vázán na odchod do starobního
důchodu.
b) Doplnění nápisu Pravda vítězí – TGM na pomníku obětem 1.světové
Na pomníku obětem 1.světové války – byla podána žádost o dotaci viz usnesení ZO č.
21/19 ze dne 11.5.2019 a s jakým výsledkem?
Dotace byla vypsána 2.1.2020, na dotace bylo požádáno v termínu.
K. Hrnečková odešla ve 21.20
Skončeno 21.50 hod.
Zapsala: Ing. Hana Pejřilová
Ověřili:
Vyvěšeno: 2.2. 2020
Sejmuto: 18.2. 2020

………………………
starostka obce
Brožková Miloslava
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