Obec Moravskoslezský Kočov
Moravský Kočov 200, Moravskoslezský Kočov, 792 01 Bruntál 1
tel.č.: 554 712 216 | e-mail: obeckocov@centrum.cz

ZÁPIS
zasedání číslo 1 Zastupitelstva obce Moravskoslezský Kočov
konané dne 11. 12. 2018 v Kulturní dům od 17:00 hod.
Upozornění: Jedná se o neúplný zápis. Plná verze zápisu je k dispozici na obecním úřadě.

Doba jednání:

1 hodina a 20 minut

Přítomno:

Ing. Josef Havlík, Hana Süssová, Hana Kovačíková, Ing. Vít Antl, Petr Zlámal,
Jitka Dostálová, Ladislav Kvasničák, Bc. Aleš Polcr, Dagmar Palupčíková

Omluveni:

---

Neomluveni:

---

Předsedající:

Ing. Josef Havlík

Zapisovatel*:

Petra Pavlíková

Ověřovatelé zápisu: Ing. Vít Antl, Hana Süssová
*Předsedající v souladu s jednacím řádem obce určil výše uvedenou osobu.
O veškerých přijatých usneseních bylo hlasováno veřejně, zdvižením ruky.

1. Zahájení
starosta: " Vážení občané,
vítám Vás na 1. řádném zasedání zastupitelstva obce v tomto složení, po volbách v říjnu 2018. Vzhledem
k přítomnosti nadpoloviční většiny zastupitelů - dnes všech, je zastupitelstvo usnášeníschopné a může být
zahájeno podle § 92 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění.
Navrhuji tento program:
1) Zahájení
2) Prodej pozemků
3) Odkup pozemku - komunikace
4) Finanční dary na sport (oddíl stolního tenisu, off road team)
5) Rozpočet MŠ a Obce pro rok 2019, příspěvek zřizovatele MŠ pro rok 2019
6) Rozpočtový výhled MŠ a Obce pro období 2020-2022
7) Odměny členům finančního a kontrolního výboru - nečlenům zastupitelstva obce
8) Odměny neuvolněným zastupitelům obce
9) Obecně závazná vyhláška - odpady
10) Obecní lesy
11) Dotace na místní komunikace
12) Různé

Vytvořeno v aplikaci UZOb.

strana 1 / 16

13) Závěrečná diskuse"

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Moravskoslezský Kočov schvaluje program 1. řádného zasedání zastupitelstva obce
dne 11.12.2018.
Výsledek hlasování:
Pro: 9 / Proti: 0 / Zdrželo se: 0
Usnesení č. 1a/1/2018 bylo schváleno.
"Zapisovatelkou dnešního jednání určuji paní Petru Pavlíkovou.
Ověřovateli zápisu z dnešního zasedání zastupitelstva navrhuji: Ing. Víta Antla a Hanu Süssovou."
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Moravskoslezský Kočov schvaluje ověřovatele zápisu z dnešního zasedání
zastupitelstva obce: Ing. Víta Antla a Hanu Süssovou.
Výsledek hlasování:
Pro: 9 / Proti: 0 / Zdrželo se: 0
Usnesení č. 1b/1/2018 bylo schváleno.
2. Prodej pozemků
"Mám tu žádost Ludmily Mlčkové o odkup pozemků parc. č. 111 - 524 m2 a 112 - 538 m2 v k. ú. Moravský
Kočov, které se nacházejí kolem rodinného domku č. p. 30 a tvoří tak jeho přístupovou cestu a zahradu. Tyto
pozemky jsou v pronájmu, tudíž nevidím důvod, proč je neprodat."

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Moravskoslezský Kočov schvaluje záměr na prodej pozemků parc. č. 111 o výměře
524 m2 a 112 o výměře 538 m2 v k. ú. Moravský Kočov.
Výsledek hlasování:
Pro: 9 / Proti: 0 / Zdrželo se: 0
Usnesení č. 2/1/2018 bylo schváleno.
"Dále pak tu mám žádost pana Radima Krayzela o dokup části pozemku parc. č. 1305/1 v k. ú. Moravský Kočov,
zhruba o velikosti 350-400 m2 za účelem srovnání terénu s jeho pozemkem, na kterém staví rodinný dům.
Obec v této lokalitě výhledově plánuje zástavbu rodinnými domky a jediná věc, která brání k rozparcelování a
prodeji je ta, že část přístupové cesty je v majetku státu - Pozemkového úřadu. Dokud nám tento pozemek stát
úplatně nepřevede, nedá nám stavební úřad souhlas k dělení stavebních pozemků a nemůžeme začít jakkoliv
řešit tento záměr. Já osobně bych tento prodej nedoporučil a nechal záležitost ležet do té doby, než bude
provedeno rozdělení na stavební parcely, mohlo by to narušit celou koncepci."

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Moravskoslezský Kočov schvaluje záměr na prodej části pozemku parc. č. 1305/1
o velikosti cca 400 m2 v k. ú. Moravský Kočov.
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Výsledek hlasování:
Pro: 0 / Proti: 7 (Antl V., Dostálová J., Havlík J., Kovačíková H., Kvasničák L., Süssová H., Zlámal P.) /
Zdrželo se: 2 (Palupčíková D., Polcr A.)
Návrh usnesení nebyl přijat.
"Dále pak tu mám opětovně prodej části pozemku parc. č. 77, dílu a) o velikosti 114 m2 manželům
Palupčíkovým, kteří na tomto pozemku staví svoji stavbu "garáže či dílny" bez stavebního povolení či souhlasu
obce. Na zasedání v září letošního roku byl tento bod odložen k projednání novému zastupitelstvu obce,
po komunálních volbách. Dnes se Vás ptám na Váš názor, zda pozemek prodat, či ne.
Někdo z manželů Palupčíkových podal trestní oznámení na mně, jako starostu obce pro pomluvu s tím, že
se nejedná o černou stavbu. Vyšetřování policie stále ještě probíhá a není uzavřeno. Třeba policie rozhodne, že
jde opravu o pomluvu a stavba je legální a pozemek se prodá tak, jak je stanoveno znaleckým posudkem. Proto
bych dnes o tomto prodeji nehlasoval, dokud policie celou věc neuzavře."

Diskuze:
Miroslav Pavlica

starosta
Miroslav Pavlica

starosta

Bc. Aleš Polcr

starosta
Bc. Aleš Polcr
starosta

Bc. Aleš Polcr
starosta
Bc. Aleš Polcr
Vytvořeno v aplikaci UZOb.

Řekl, že jemu připadá nesmyslné neprodávat kvůli nějakému trestnímu oznámení
pozemek Palupčíkovým s tím, že mu připadá, jako by se to starosty nějakým způsobem
dotklo a že se mstí tímto způsobem, že jim to nechce prodat. Dále pak řekl, že kdyby
se Palupčíkovým tento pozemek prodal, k takovéto situaci by vůbec nedošlo. I když měl
někdo něco postavené na obecním pozemku, vždycky se mu v prodeji vyhovělo. Řekl
starostovi, že navádí zastupitele k tomu, aby prodej neodsouhlasili.
Obrátil se na pana Pavlicu s tím, že nerozumí tomu, na co se chce zeptat.
Proč neprodají pozemek a neuvedou celou situaci do pokojného stavu? Řekl starostovi,
že on by měl být tím, kdo to celé zklidní, protože obec na tomto konkrétním pozemku
nemá žádný zájem a nekoliduje to s žádnou budoucí výstavbou či něčím podobným.
Zeptal se starosty, zda se s Palupčíkovými chce snad v budoucnu soudit o to, aby tuto
stavbu zbourali, či co.
Odpověděl, že precedens se může stát, když toto celkem neuváženě povolí. S tím, že
opozice vždycky prosazovala dodržování zákonnosti, celé 4 roky. Jedna věc je to, že
Palupčíkovi podali trestní oznámení za pomluvu a druhá to, že probíhá nějaké správní
řízení mezi Stavebním úřadem a manželi Palupčíkovými. Obec není zúčastněná stana
i přes to, že požádal stavební úřad o to, aby byla obec účastníkem řízení, protože
se jedná o obecní pozemek. Stavební úřad toto nepovolil, tudíž do toho obci nic není.
Jestliže mi někdo začne stavět na obecním pozemku a nejedná se o žádný přístřešek čí
chlívek a je to velká stavba, tak se k tomu obec samozřejmě musí postavit. Původně
podle žádosti manželů Palupčíkových mělo jít o přístřešek pro auto a sklad dřeva.
Dneska v podstatě Palupčíkovi nemají ani kde parkovat a celou dobu parkují
na obecním pozemku vedle požární zbrojnice. Když si můj soused naproti postavil stání
pro auto, kde dnes parkuje, pozemek si nejdříve pronajmul. Kdybych se mstil, tak by
do tohoto vstoupil, ale já to neřeším. Jen jsem to připomenul, když pan Pavlica takto
začal. V každém případě musí jak zastupitelé, tak občané dodržovat zákon a nemůžu
dopustit, aby se z toho stal precedens. Každý si nebude stavět jak chce.
Zeptal se, jaký praktický význam pro obec má pozemek, který se má stát předmětem
prodeje. Jestli tam bude obec něco stavět, nebo jestli tamtudy povede silnice, či něco
podobného.
Zepta se pana Polcra otázkou. Zda tomu rozumí tak, že obhajuje nedodržování zákonů.
Řekl starostovi, že se ptal na něco jiného a zopakoval svoji otázku.
Odpověděl, že mělo proběhnout správní řízení. Měli se k tomu vyjadřovat sousedé. Zeď
této stavby je přímo na hranici pozemku. a v žádném případě by toto neprošlo
stavebním povolení . A odpověděl panu Polcrovi, že na hloupou otázku je asi hloupá
odpověď. Protože neví, jak jinak by mu měl odpovědět s tím, že jemu jako zastupiteli to
přece musí vadit stejně, jako nám ostatním.
Jaká je tedy možnost, aby se tento problém vyřešil?
Zákonný postup. Jednat se stavebním úřadem.
Řekl, že si myslí, že stavebníci jednají se stavebním úřadem. A myslí si, že problém je
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v tom, že stavěli na pozemku, který nebyl jejich. Problém se vyřeší v tu chvíli, když obec
tento pozemek prodá. Proč to teda neuděláte?
starosta
Odpověděl, že to je stejné, jako by panu Polcrovi v rohu zahrady někdo postavil udírnu
a pak mu řekl...no co, tak už to tam stojí, tak mi to prodej.... A zeptal se pana Polcra, jak
si to všechno vlastně představuje? Zopakoval celý postu této stavby od začátku.
Pozemek ještě nebyl ani rozparcelovaný a zapsaný na katastru, když za starostou přišel
geodet a upozornil ho na to, že začala probíhat stavba. To znamená, že stavebník ještě
ani nevěděl, jestli všechny úkony s rozdělením pozemku katastrální úřad schválí a
přitom tam už pomalu byla hrubá stavba. Je to výsměch a nikdo si to nedovolí, takže by
to neměl pan Polcr obhajovat. Podotknul, že když si představí, jak se s ním snaží
opozice cvičit celé 4 roky, že se musí pousmát.
Dagmar Palupčíková Řekla starostovi, že trestní oznámení, o kterém se tu mluví, bylo podané na neznámého
pachatele. Ne přímo na starostu.
starosta
Odpověděl, že mu není jasné proč je tedy vyšetřován on. Ale to je věc policie.
Dagmar Palupčíková Řekla, že trestní oznámení bylo podané na základě starostova elaborátu, který roznášeli
lidem před volbami.
starosta
Zeptal se paní Palupčíkové, zda tam bylo uvedeno něco nepravdivého.
Dagmar Palupčíková Odpověděla, že ano - spousta věcí.
starosta
Na to řekl, že to je mu tedy líto a dále řekl, že všem chybí trocha pokory. Že on ji má, že
dokáže přiznat chybu. Ale jsou mezi námi tací, kteří tu pokoru nemají a to je potom
špatně. To se špatně žije.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Moravskoslezský Kočov schvaluje prodej části pozemku parc. č. 77, díl a) o velikosti
114 m2 za cenu 20.410,- Kč (dle znaleckého posudku č. 2649-49/18 ze dne 5.8.2018) manželům Milanovi a
Dagmar Palupčíkovým, Moravský Kočov č. 158, Moravskoslezský Kočov. Náklady spojené s odkupem
pozemku ve výši 2.071,- Kč uhradí žadatelé (vklad do KN 1.000,- a 1.071,- Kč znalecký posudek).

Výsledek hlasování:
Pro: 2 / Proti: 7 (Antl V., Dostálová J., Havlík J., Kovačíková H., Kvasničák L., Süssová H., Zlámal P.) /
Zdrželo se: 0
Návrh usnesení nebyl přijat.
Přílohy:
SKM_C224e18112813100,
3. Odkup pozemku - komunikace
"Oslovila mě paní Jazudeková, která vlastní obrovský pozemek navazující na naši tzv. "Novou lokalitu
k výstavbě RD". Vzhledem k tomu, že si nechala svůj pozemek geometricky rozdělit stejným způsobem, jako je
rozdělený obecní pozemek, vzniká tak k prodeji paní Jazudekové dalších 16 stavebních parcel. Vznikla
zde možnost prodloužit místní komunikaci vedoucí mezi obecními pozemky skrz pozemek paní Jazudekové. Je
logické, aby pozemek komunikace odkoupila obec vzhledem k případným sousedským sporům.
To znamená, že se zpracovává celý nový projekt, protože starý pozbyl platnosti v roce 2013. V tomto projektu
je podmínka, aby byla vytvořená točna, či kruhový objezd pro hasiče na konci této komunikace (původní naší).
Pokud by se odkoupila cesta od paní Jazudekové, cesta by se protáhla a byla by průjezdná z obou stran.
Nicméně bych byl s tímto zdrženlivý, protože p. Jazudeková tvrdí, že nám cestu odprodá za symbolickou cenu,
ačkoliv nebyla schopná mi říct, jakou i přes to, že jsem se ptal. A za druhé p. Jazudeková pospíchá
s odprodáváním parcel a ve chvíli kdy cestu koupí obec, padne na ni břemeno poptávky budoucích vlastníků
pozemků, kteří budou požadovat vybudování komunikace po obci z vlastních nákladů. A jelikož se nové
komunikace nekryjí z dotačních titulů. Předběžné náklady na komunikaci v obecní části by měly být bez sítí
kolem 2,5 milionu. S prodloužením cesty bychom se dostali až přes 6 milionů.
Do materiálů jsem Vám dal jednoduchý projekt, ve kterém je vidět zábor komunikace od p. Jazudekové, kdyby

Vytvořeno v aplikaci UZOb.
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obec chtěla přistoupit ke koupi. Jedná se zhruba o 1720 m2, které by sloužily k umístění inženýrských sítí této
komunikace."
Diskuze:
Bc. Aleš Polcr
starosta
Bc. Aleš Polcr
starosta

Jarmila Drhlíková
starosta

Zeptal se, jak je tato parcela označená v územním plánu a co to přesně znamená.
V územním plánu je parcela určitě označená jako stavební místa, jinak by to geodeti
nerozparcelovali.
No já mám obavu, že tomu tak není, ale asi bychom měli vědět, jestli jsou vůbec
stavební.
Já jsem přesvědčený, že je to v pořádku a že tam opravdu jsou stavební parcely. Paní
Jazudeková velmi intenzivně prodává pozemky, ale zatím se jí podařilo prodat jen jednu,
tu horní, protože tam je jiná obecní komunikace.
Zeptala se, kde se tyto pozemky nachází.
Jak bydlí mladý Petr Zlámal, tak vedle něho směrem nahorů. Tam je rozparcelovaných
10 parcel v majetku obce. A nad tím je 16 parcel paní Jazudekové.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Moravskoslezský Kočov schvaluje jednání o prodeji cesty obci na pozemku paní
Jazudekové, parc. č. 1042 v k. ú. Moravský Kočov a následné vyprojektování nové cesty.
Výsledek hlasování:
Pro: 0 / Proti: 8 (Antl V., Dostálová J., Havlík J., Kovačíková H., Kvasničák L., Polcr A., Süssová H., Zlámal
P.) / Zdrželo se: 1 (Palupčíková D.)
Návrh usnesení nebyl přijat.
Přílohy:
SKM_C224e18112813270, SKM_C224e18112813260, SKM_C224e18112813240, Situace záboru
parcely 1042_1
4. Finanční dary na sport (oddíl stolního tenisu a off road teamu)
"Vzhledem k tomu, že tu nemám do dnešního dne žádný požadavek od pana Palupčíka - předsedy TJ
Moravskoslezský Kočov, rozhodl jsem se sportovce v roce 2019 řešit individuálně na základě jejich vlastních
požadavků formou finančních darů od obce. Jedná se o oddíl stolního tenisu a oddíl off road teamu. Navrhuji
rozdělit jim rovným dílem 50 tisíc korun na činnost v celém roce 2019.
Vzhledem k tomu, že v rozpočtu pro příští rok máme poze 40 tisíc, rozhodl jsem se původní požadavky oddílů
změnit, protože přišly až poté, co byl zveřejněn návrh rozpočtu obce s tím, že se nebráníme v průběhu roku,
když se obrátí na obec, jim jejich požadavek navýšit."

Diskuze:
Bc. Aleš Polcr

starosta
Ladislav Kvasničák

Chtěl bych vědět, jakým způsobem bude doloženo, na co byly finanční prostředky
použity.
Odpověděl, že zastupitelé dostali do materiálů k tomuto zastupitelstvu podklady a to
rozpočet od p. Bendy (stolní tenis) a žádost Kobylkových (Off road) kde je uvedeno,
jakým způsobem budou finanční prostředky použity. Ocitoval část žádosti Kobylkových.
Odpověděl, že se ptal na něco úplně jiného ne na co budou použity, ale jakým způsobem
bude doloženo vyúčtováno. Řekl, že dříve to bylo tak, že ten dotčený oddíl se domluvil
s předsedou TJ a ten za ně požádal o dotaci, kterou následně po uplynutí roku, na který
byla dotace poskytnuta, vyúčtoval formou doložení účetních dokladů. Řekl, že neví, zda
tyto oddíly požadovali po předsedovi TJ, aby za ně dal žádost, ale součástí smlouvy,
na základě které byly finance poskytnuty bylo i toto výúčtování. Zopakoval, že se ptal,
že když dají dar fyzické osobě, jakým způsobem bude doloženo vyúčtování tohoto daru.
Poděkoval za příspěvek a řekl, že pak odpoví a udělil slovo p. Kvasničákovi.
Odpověděl panu Polcrovi, že dary pro oddíl stolního tenisu schválí zastupitelstvo, budou
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starosta

Bc. Aleš Polcr

Bc. Aleš Polcr

starosta

Miroslav Pavlica

Ladislav Kvasničák
Miroslav Pavlica
Ladislav Kvasničák
Miroslav Pavlica

starosta
Miroslav Pavlica
Ladislav Kvasničák
starosta

v pokladně obecního úřadu a oni si budou chodit vyúčtovávat peníze. S tím, že
se nakoupí nové dresy a pálky pro děti a všechno bude vyúčtované fakturami. Nebude
v tom žádná levárna, jak si pan Polcr myslí. Dřív se to dělalo přes předsedu TJ, ale
dneska je fotbal zrušený - za který je v TJ pan Palupčík, i přes to je stabilně vedený jako
předseda TJ. Máme s ním jako oddíl problémy, nemáme z něho jak dostat finance, je
permanentě zaneprázdněný. Kolikrát urgovali měsíc, měsíc a půl, potřebovali peníze a
pan Palupčík nereagoval.
Řekl, že na to, na co se ptal, byla docela jednoduchá odpověď. Stačilo by říct, že
ve smlouvě bude jednoduchá klauzule, která bude určovat, jak budou prostředky
použity a jak bude dokladováno, na co použity byly.
Řekl panu Polcrovi, že mu ještě neodpovídal na jeho dotaz, protože měl slovo pan
Kvasničák. Odpověděl panu Polcrovi, že dary budou vyúčtovány tak, jak dala obec
darem 80 tisíc na projektovou dokumentaci na opravu kostela, stejně tak byl tento dar
vyúčtován. A kdyby v tom byl jakýkoliv zádrhel, tak příště peníze nedostanou. Řekl že
ví, že mají náklady na činnost, oba tyto oddíly a pokud mají problémy s mateřskou
Tělovýchovnou jednotou, přece je nenechají bez peněz, jen proto, že někdo nemá čas.
Zeptal se pana Kvasničáka, zda oficiálně požádali nějakou písemnou žádostí předsedu
Tělovýchovné jednoty o dotaci. A potom se teprve dohodli na tomto postupu s obcí.
Ujistil se, že neobešli předsedu TJ.
Odpověděl, že ano. A poté se znovu zeptal pana Pavlicy jak to myslí, protože mu zřejmě
neporozuměl.
Zopakoval svoji otázku, zda požádali předsedu TJ.
Odpověděl, že předsedu nežádali, že dali rozpočet přímo obecnímu úřadu. Řekl panu
Pavlicovi, že předseda TJ nepracuje, protože fotbal skončil, jestli si nevšiml.
Trval na svém, že měli požádat předsedu TJ a poté pokud by nereagoval, pak měli žádat
teprve starostu. Řekl, že to mají celé zrušit a odvolat Palupčíka jako předsedu TJ a pak
rozdávat peníze komu chtějí.
Ukončil diskusi, protože se pan Pavlica dohadoval s panem Kvasničákem a neřešila
se podstata věci.
Opětovně se domáhal odpovědi na panu Kvasničákovi, zda oficiálně požádali o peníze.
Opětovně potvrdil, že ano, že oficiálně podali rozpočet oddílu stolního tenisu na obecní
úřad.
Řekl, že TJ ještě nevyúčtovala grant pro letošní rok, ale jen proto, že ještě neuplynul
celý rok. Ke kroku darování určitým osobám ne TJ se přistoupilo z důvodu laxního
přístupu vedení TJ. Kdy stolní tenis má vrchol sezony a je bez prostředků. Tím ukončil
diskusi k tomuto bodu.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Moravskoslezský Kočov schvaluje finanční dar oddílu stolního tenisu TJ
Moravskoslezský Kočov na činnost v roce 2019 na základě "rozpočtu oddílu stolního tenisu" ve výši
20.000,- Kč formou darovacích smluv dvěma členům a následným vyúčtováním tohoto daru:
Bedřichu Bendovi, *** ve výši 10.000,- Kč a
Ladislavu Kvasničákovi, *** ve výši 10.000,- Kč.
Výsledek hlasování:
Pro: 9 / Proti: 0 / Zdrželo se: 0
Usnesení č. 3a/1/2018 bylo schváleno.
Přílohy:
SKM_C224e18120312290
Diskuze:
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Moravskoslezský Kočov schvaluje Finanční dar oddílu Off road Team TJ
Moravskoslezský Kočov na činnost v roce 2019 na základě "žádosti o dotaci" ve výši 20.000,- Kč formou
darovacích smluv dvěma členům a následným vyúčtováním tohoto daru :

Vytvořeno v aplikaci UZOb.
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Jiřímu Kobylkovi, *** ve výši 10.000,- Kč a
Jiřímu Kobylkovi ml., *** ve výši 10.000,- Kč.
Výsledek hlasování:
Pro: 9 / Proti: 0 / Zdrželo se: 0
Usnesení č. 3b/1/2018 bylo schváleno.
5. Rozpočet Mateřské školy a obce pro rok 2019, příspěvek zřizovatele MŠ pro rok 2019
"Dále pak tu mám rozpočet školky od paní ředitelky pro rok 2019, který zastupitelé obdrželi v materiálech
k tomuto jednání."

Diskuze:
Bc. Aleš Polcr
starosta
Bc. Aleš Polcr

starosta
Bc. Aleš Polcr
starosta
Bc. Aleš Polcr
starosta
Bc. Aleš Polcr
starosta
Ludmila Vlčková

Bc. Aleš Polcr
starosta
Bc. Aleš Polcr
Ludmila Vlčková

Bc. Aleš Polcr

starosta

Vytvořeno v aplikaci UZOb.

Zeptal se, zda byly všechny rozpočty, které se dnes budou schvalovat projednány
ve finančním výboru obce.
Odpověděl, že nebyly.
Chtěl vědět, zda může starosta vysvětlit některé položky z rozpočtu školky. A to
položka materiál pro výuku ve výši 50 tisíc a všeobecný materiál ve výši 49 tisíc. Což
znamená 100 tisíc za "nějaký" materiál.
Odpověděl, že se jedná o materiál pro výuku, to může být cokoliv, od omalovánek,
po tužky, prostě všechno. Knížky, názorné pomůcky, prostě cokoliv.
Konstatoval, že se za 100 tisíc tedy nakoupí omalovánky.
Řekl, že paní ředitelka není přítomná, protože je nemocná a že nepředpokládal, že se tu
bude řešit materiál pro výuku v mateřské školce.
Pokračoval a ptal se na položku - služby s náklady 90 tisíc korun.
Odpověděl, že na této položce je zejména dovoz obědů do školky.
Zeptal se na mzdové náklady na dohody.
Odpověděl, že tam jsou náklady na účitelku pro nejmladší děti ve školce, tzv. chůvu a
tahle položka je dotovaná.
Řekla panu Polcrovi, že nechápe, proč to tu řeší, když si mohli před zastupitelstvem
pozvat paní ředitelku a vyříkat si to s ní předem. Že se jí to nelíbí, že tu neustále
"kouzlí".
Na to odpověděl, že když to všechno spočítá dohromady, že mluvil jen
několik málo minut. Zatímco starosta mluví pořád.
Na což mu odpověděl, že to tak bývá, když je předsedající schůze.
Řekl, že je to proto, že se ptá a starosta mu na otázky neodpovídá. Řekl, že když
se schvaluje rozpočet, že to chce přece vědět.
Souhlasila, ale dodala, že tohle si mají vyříkat předem někde na obecním úřadu a
nezatěžovat tím občany, kteří přišli na zasedání zastupitelstva. Ať jde o pana Palupčíka,
nebo o paní ředitelku ze školky.
Odpověděl, že takových položek je v rozpočtu školky asi pět a že předpokládal, že by
to mohl vědět i starosta, jelikož to nebylo projednáno ve finančním výboru a členové
finančního výboru by to věděli. Nelíbí se mu, že se budou schvalovat výdaje, když neví
za co se vydají.
Na to řekl, že tak jako na obci, tak i u školky probíhá audit, takže nejde o žádné mrhání
s finančními prostředky. Rozpočet školky je takový, jaký byl v minulých letech a na celý
rok mají nějakých 350 tisíc korun. Což je pro školku opravdu úsměvné, něco o tom řešit.
Řekl panu Polcrovi, že nechápe, proč na něj pořád útočí, že vede celé zastupitelstvo a
proto hovoří. Řekl mu také, že jeho tázky jsou silně naivní a přitom měl čas, určitě 10
dnů před konáním zastupitelstva a zeptal se ho. Proč nenapsal e-mail na obecní úřad.
S tím, že neustále vypisuje urážlivé e-maily, tudíž nechápe, proč nereagoval na toto,
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Bc. Aleš Polcr

starosta

když měl nějaké připomínky. Z toho důvodu dostávají zastupitelé materiály předem.
Tímto to postrádá smysl a může jim materiály rozdat přímo tady. A bude to probíhat
úplně stejně.
Řekl starostovi, že se plete, že materiály k zastupitelstvu musejí být poskytnuty předem.
A že to dobře ví. A proč že nenapsal na úřad? Protože když posledně napsal slušný
dotaz na úřad, tak to trvalo měsíc, než mu starosta odpověděl.
Odpověděl, že neporušil zákonnou lhůtu 30ti dnů.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Moravskoslezský Kočov schvaluje rozpočet Mateřské školy Moravskoslezský Kočov p.
o. pro rok 2019 ve výši: Náklady 358.000,- Kč, Výnosy 28.000,- Kč, Příspěvek zřizovatele 330.000,- Kč.

Výsledek hlasování:
Pro: 7 / Proti: 0 / Zdrželo se: 2 (Palupčíková D., Polcr A.)
Usnesení č. 4a/1/2018 bylo schváleno.
Přílohy:
SKM_C224e18112813560
"Na předchozí bod navazuje příspěvek zřizovatele pro školku pro příští rok."
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Moravskoslezský Kočov schvaluje Příspěvek zřizovatele pro Mateřskou školu
Moravskoslezský Kočov p. o. pro rok 2019 ve výši 330.000,- Kč, bez vymezení závazných ukazatelů,
se splatností čtvrtletně vždy k pátému dni měsíce ledna, dubna, července a října roku 2019.

Výsledek hlasování:
Pro: 7 / Proti: 0 / Zdrželo se: 2 (Palupčíková D., Polcr A.)
Usnesení č. 4b/1/2018 bylo schváleno.
"Dále pak tu mám rozpočet obce pro příští rok. V materiálech jste obdrželi o podrobný rozpis."

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Moravskoslezský Kočov schvaluje rozpočet Obce Moravskoslezský Kočov pro rok
2019 se závaznými ukazateli vyznačenými červeně v příloze:
příjmy: 9.430.900,- Kč
výdaje: 12.958.347,50 Kč
financování: 3.527.447,50 Kč

Vytvořeno v aplikaci UZOb.
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Výsledek hlasování:
Pro: 9 / Proti: 0 / Zdrželo se: 0
Usnesení č. 4c/1/2018 bylo schváleno.
Přílohy:
SKM_C224e18112814010,
6. Rozpočtový výhled Mateřské školy a Obce pro období 2020-2022
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Moravskoslezský Kočov schvaluje střednědobý rozpočtový výhled Mateřské školy
Moravskoslezský Kočov p. o. pro období 2020-2022.

Výsledek hlasování:
Pro: 7 / Proti: 0 / Zdrželo se: 2 (Palupčíková D., Polcr A.)
Usnesení č. 5a/1/2018 bylo schváleno.
Přílohy:
SKM_C224e18112814050
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Moravskoslezský Kočov schvaluje střednědobý rozpočtový výhled Obce
Moravskoslezský Kočov pro období 2020-2022.

Výsledek hlasování:
Pro: 7 / Proti: 0 / Zdrželo se: 2 (Palupčíková D., Polcr A.)
Usnesení č. 5b/1/2018 bylo schváleno.
Přílohy:
SKM_C224e18112013550
7. Odměny členům finančního a kontrolního výboru - nečlenům zastupitelstva obce
"Práce členů zastupitelstva a zároveň členů výboru byla oceněna na ustavujícím zasedání zastupitelstva. Dnes
přistupuji k ocenění členů výboru, kteří nejsou členy zastupitelstva a myslím si, že by měli také dostat za svoji
práci odměnu."
Diskuze:
Bc. Aleš Polcr
František Žmolík

Bc. Aleš Polcr
starosta

Vytvořeno v aplikaci UZOb.

Zeptal se pana Žmolíka, který je členem finančního výboru. Co bude dělat při kontrole,
jestli má nějaké znalosti, co se týká účetnictví, nebo ekonomiky.
Na což mu odpověděl, že si myslí, že na to nemusí být inženýr a ekonom. Řekl, že byl
předsedou okresní revizní rady u hasičů a dělal to 10 let. Takže ví jak vypadají účty a co
se kontroluje. a také jak to má probíhat.
Na to řekl, že souhlasí a že to nevěděl.
Řekl panu Polcrovi, že minulé členy finančního výboru pasoval do role inventurníků.
Protože nešlo o kontrolu, ale o inventuru. Řekl, že zbytečně napadá členy finančního
výboru, že to každý bude dělat podle svých schopností. Samozřejmě je na to metodika,
která se dodržuje a taktéž mají jednací řád výbory.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Moravskoslezský Kočov schvaluje poskytnutí měsíční odměny ve výši 500,- Kč členům
finančního a kontrolního výboru obce - nečlenům zastupitelstva obce, s platností od 1.1.2019.
Výsledek hlasování:
Pro: 9 / Proti: 0 / Zdrželo se: 0
Usnesení č. 6/1/2018 bylo schváleno.
8. Odměny neuvolněných zastupitelů obce
"S platností ke dni 1.1.2019 se podle nařízením vlády č. 202/2018 zvyšují odměny členům zastupitelstva obce
zhruba o 6,5 %. Tímto navrhuji zvýšení stávajících odměn."

Diskuze:
Dagmar Palupčíková Se zeptala, jaká bude odměna starosty od 1.1.2019.
starosta
Odpověděl, že odměna se také navyšuje a to na 43.858,- korun hrubého. Tato odměna je
pevně stanovená v tabulkách nařízení vlády a nehlasuje se o ní. Starosta má
pevnou měsíční odměnu, žádné odměny navíc nemá, ty by mu muselo schválit případně
zastupitelstvo obce. Ale jelikož o žádnou odměnu navíc nežádá, žádnou ani nedostává.
Maria Machů
Řekla, že to proto se tak všichni dohadovali před volbami kdo bude starostou.
starosta
Na to řekl, že o něm někdo z obce napsal, že by to musel za ty peníze dělat jenom
"srdcař". Protože když to člověk přepočítá na ty hodiny, které ve funkci stráví - víkendy,
svátky, tak to není ani 50 korun na hodinu. Ale to neřeší.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Moravskoslezský Kočov schvaluje navýšení odměn neuvolněným zastupitelům
od 1.1.2019 takto:
člen zastupitelstva bez funkce: 1.316,- Kč
člen výboru a zastupitelstva obce: 2.193,- Kč
předseda výboru a člen zastupitelstva obce: 2.631,místostarostka neuvolněná: 16.042,-

Výsledek hlasování:
Pro: 8 / Proti: 0 / Zdrželo se: 1 (Polcr A.)
Usnesení č. 7/1/2018 bylo schváleno.
Přílohy:
SKM_C224e18120312030
9. Obecně závazná vyhláška - odpady
"Obecně závazná vyhláška se týká poplatku "za tzv. odpad", platby zůstávají stejné, změna spočívá pouze
ve vyčíslení skutečných nákladů obce za uzavřený kalendářní rok, tedy rok 2017.
Vás občany určitě bude zajímat cena. U nás v obci jsou náklady na jednu osobu zhruba 565,- korun a občan

Vytvořeno v aplikaci UZOb.
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platí 480,- korun. Přičemž obec doplácí zhruba na osobu 85 korun. Obec je ekonomicky zdravá a nevidím
důvod, proč bychom to měli navyšovat a zatěžovat občany vyšším poplatkem. Ještě připomínám, že občané nad
70 let neplatí za odpady vůbec nic."

Diskuze:
Maria Machů
Dagmar Palupčíková
Maria Machů
Dagmar Palupčíková
Maria Machů
Dagmar Palupčíková
Maria Machů
Dagmar Palupčíková
Maria Machů

Se zeptala paní Palupčíkové, jak to myslela před volbami, že by neplatili nic
za popelnice.
Odpověděla, že normálně tak, jak to bylo napsáno, že by neplatil nikdo nic.
Se zeptala z čeho by se to tedy platilo.
Na to řekla, že obec má dost peněz.
Se zeptala jak si myslí, že by to probíhalo dál. Jestli by si to okolní vesnice nechaly líbit.
Na to řekla, že je přece jedno jak je to v okolních vesnicích. Důležité je, jak je to tady.
Odpověděla, že si to tom myslí svoje. Řekla paní Palupčíkové, že už bylo předem
domluvené jak chtějí zničit starostu (před volbami).
Řekla, že to byl jejich předvolební program, nic víc.
Na to řekla, že neříká, že to byla pouze ona (p. Palupčíková) s tím, že pokud z nich tu
někdo je, ať si z toho něco vybere. Po prvních volbách, kdy vyhrál starosta, se psalo
sprostě po silnicích. Po těchto volbách se píše na internetu. Řekla paní Palupčíkové, že
se dívá na ni, protože s ní mluví, ale že to neříká jenom jí. Řekla, že je to "hnusné", co
se tam píše a jak se lidi baví o Kočově. Jak je vesnice krásná a přitom co se tu děje.
Řekla, že je škoda, že tu není zrovna paní Surá, ale že když se za bývalé starosty
odvážel velkoobjemový odpad, nevlezlo se na auto tolik odpadu, takže jim nechali
ve dvoře hromadu s tím, že se další týden pojede do Staré Město a že to vezmou.
Protože by to obec stálo dalších 10 tisíc navíc. Nakonec si to museli sami domluvit
s popeláři a dát jim peníze navíc, aby to odvezli při běžném svozu odpadů.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Moravskoslezský Kočov schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 1/2018 s platností
od 1.1.2019.

Výsledek hlasování:
Pro: 9 / Proti: 0 / Zdrželo se: 0
Usnesení č. 8/1/2018 bylo schváleno.
Přílohy:
1-2018 - OZV o poplatku z odpadů, SKM_C224e18112814080
10. Obecní lesy
"Odborný lesní hospodář mi předal návrh žádosti o dotaci na zalesňování a ekologickou údržbu lesa
u Moravskoslezského kraje, tentokrát jde o částku 792.000,-.Podle částky na žádosti o dotaci si určitě
domýšlíte, jaké má obec náklady s asanací a novou výsadbou obecního lesa."

Vytvořeno v aplikaci UZOb.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Moravskoslezský Kočov schvaluje ohlášení žadatele (obce) o poskytnutí finančního
příspěvku na hospodaření v lesích podle části druhé hlav I, II, III a IV nařízení vlády č. 30/2014 Sb.,
z rozpočtu Moravskoslezského kraje ve výši 792.000,- Kč.

Výsledek hlasování:
Pro: 9 / Proti: 0 / Zdrželo se: 0
Usnesení č. 9a/1/2018 bylo schváleno.
Přílohy:
SKM_C224e18112814110
"Výzva k podání nabídky byla zaslána 4 společnostem, po konzultaci s odborným lesním hospodářem. Všechny
podaly svoji nabídku, udělal jsem tabulku, kde je vidět, že společnost Torad Tylov se svojí nejnižší nabídkou
vyhrává. Navrhuji tedy schválit uzavření smlouvy s touto firmou na další 4 roky na základě cen uvedených
v jejich cenové nabídce. "

Diskuze:
Bc. Aleš Polcr
starosta
Miroslav Pavlica
starosta
Miroslav Pavlica
starosta
Miroslav Pavlica
starosta
Miroslav Pavlica
starosta
Bc. Aleš Polcr

Zeptal se, kde byla tato poptávka zveřejněna.
Odpověděl, že nikde, že byly osloveny 4 společnosti, které provádějí těžbu v naší
lokalitě a pracují pro Lesy ČR. Není podmínkou, aby se poptávka zveřejňovala.
Se zeptal starosty, zda jej nenapadlo, že by tyto firmy mohly podávat nabídku v nějakém
"kartelu".
Odpověděl, že ne.
Na to řekl, že jeho to tedy napadlo.
Na to řekl, že by měl vědět, jak obecní lesy vypadají a pak by mu došlo, že by do toho
nikdo nešel.
Řekl, že on zase ví, jak vypadají uzavřená výběrová řízení.
Souhlasil, ale v tomto případě nejde o desítky hektarů lesů, ale o spoustu lokalit, kde je
jen pár stromů mýtní těžby.
Na to řekl, že teď už se to nedá zjistit, protože je výběrové řízení v této fázi....
Odpověděl, že je to normální způsob výběrového řízení a žádný zákon tím neporušil.
Řekl, že se na to znovu zeptal, protože starosta kdysi slíbil, že se všechno bude
zveřejňovat na stránkách obce. A že si myslel, jestli to tam snad někde nepřehlédl.
S tím, že odpověď slyšel a stačí mu to.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Moravskoslezský Kočov schvaluje výsledek výběrového řízení na těžební činnost
v obecních lesích pro období 2019 - 2022, na základě vítězné nabídky společnosti Torad Tylov s. r. o. a
pověřuje starostu k podpisu smlouvy o dílo.

Výsledek hlasování:
Pro: 7 / Proti: 0 / Zdrželo se: 2 (Palupčíková D., Polcr A.)
Usnesení č. 9b/1/2018 bylo schváleno.

Vytvořeno v aplikaci UZOb.
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Přílohy:
SKM_C224e18112908400
"Výzva k podání nabídky byla zaslána 4 společnostem, po konzultaci s odborným lesním hospodářem. Svoji
nabídku podala ve stanoveném termínu pouze jedna společnost a to Welatech s.r.o., která pro nás již několik
let pracuje, tudíž nevidím důvod proč s ní smlouvu neuzavřít. Dále pak nabídku podala ještě jedna firma a to
společnost, která nebyla oslovena - Hugoles s. r. o.. Její nabídka přišla po stanoveném termínu a mimo jiné
navrhují oproti společnosti Welatech příliš vysoké ceny.
Navrhuji tedy schválit uzavření smlouvy s touto firmou na další 2 roky na základě cen uvedených v jejich
cenové nabídce. K tomu bych chtěl dodat, že tato firma kvalitou své práce zodpovídá za to, že obec obdrží
dotace od Krajského úřadu. Jsou tam také nějaké záruky týkající se uschlých sazenic stromů atd. s tím, že
jsem měl trochu obavu, jak by to bylo s plněním těchto záruk, kdyby vyhrála firma jiná. Pokud si myslíte, že
dotace se dostávají na základě nějakých papírů, tak tomu tak není. Přijedou úředníci z Krajského úřadu, jdou
na vytipované lokality do lesa s odborným lesním hospodářem, tam měří výseky vysazených stromků, kde
počítají dle dané hustoty kolik jich tam skutečně bylo vysazeno a na základě tohoto pak obec obdrží dotaci."

Diskuze:
Miroslav Pavlica

starosta

Miroslav Pavlica
starosta

Řekl, že jeho zaujala fakturace této firmy, ještě když dělali kontroly finančního či
kontrolního výboru. Že v období největšího sucha chodila jejich speciální fakturace
do 50 tisíc, kde se fakturovalo ožínání, což jej zaujalo, protože když byl v lese, tak to
tomu neodpovídalo.
Na to odpověděl, že tohle už se jednou řešilo, že šlo o fakturu, která přišla o dva nebo
tři měsíce později. A věděl o tom odborný lesní hospodář, který jej na to upozorňoval.
S tím, že práce byly provedeny ale nejsou vyfakturovány.
Odpověděl, že když byl v lese, ožínání z této faktura tomu neodpovídalo.
Na to řekl, že tomu tak není, i toto podléhá kontrolám z Krajského úřadu a je to
předmětem dotačního titulu. Stejně tak tomu je i frézování pařezů, při kterém
se zrekultivuje půda a připraví se na novou výsadbu. Kraj z tohoto proplácí asi 60%
nákladů.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Moravskoslezský Kočov schvaluje výsledek výběrového řízení na lesnické práce
(tzv. pěstební činnost) pro období 2019 a 2020 na základě vítězné nabídky společnosti WELATECH s. r. o.
a pověřuje starostu obce k podpisu rámcové smlouvy.

Výsledek hlasování:
Pro: 7 / Proti: 0 / Zdrželo se: 2 (Palupčíková D., Polcr A.)
Usnesení č. 9c/1/2018 bylo schváleno.
Přílohy:
SKM_C224e18120313200
11. Dotace na místní komunikace
"Vyskytla se možnost podat žádost o dotaci na opravu místních komunikací, na kterou jsem tu měl zruba 2 roky
projekt. Některé komunikace jsou v havarijním stavu a proto jsem rád, že s tím můžeme něco udělat.
Podle mých informací tam není žádné omezení, vyjma minimální částky nákladů. Je to obrovský pokrok
oproti minulým letům, kde byly opravy omezeny buď délkou, nebo jednou parcelou."

Vytvořeno v aplikaci UZOb.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Moravskoslezský Kočov schvaluje podání žádosti o dotaci na obnovu místních
komunikací podle projektové dokumentace z roku 2016 u Ministerstva pro místní rozvoj z programu
Podpora obnovy a rozvoje venkova pro obce do 3. tisíc obyvatel, podle bodu 1, ve výši 70% na základě
rozpočtovaných nákladů ve výši 2.837.991,39 Kč včetně DPH prostřednictvím společnosti BON
FINANCE s. r. o., Ostrava.
Výsledek hlasování:
Pro: 9 / Proti: 0 / Zdrželo se: 0
Usnesení č. 10/1/2018 bylo schváleno.
Přílohy:
SKM_C224e18112814210, SKM_C224e18112814190, SKM_C224e18112814180
12. Různé
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Moravskoslezský Kočov bere na vědomí rozpočtová opatření č. 20/2018, 21/2018,
22/2018, 23/2018 a změnu rozpisu rozpočtu č. 3
Výsledek hlasování:
O návrhu usnesení nebylo hlasováno.
Přílohy:
SKM_C224e18112814280,
SKM_C224e18112814281,
SKM_C224e18112814300, SKM_C224e18120311570

SKM_C224e18112814290,

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Moravskoslezský Kočov bere na vědomí zápis z kontroly finančního výboru č. 2/2018
Výsledek hlasování:
O návrhu usnesení nebylo hlasováno.
Přílohy:
SKM_C224e18112814310
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Moravskoslezský Kočov bere na vědomí schválený rozpočet pro rok 2019
Dobrovolného svazku obcí Bruntálsko.

Výsledek hlasování:
O návrhu usnesení nebylo hlasováno.
Přílohy:
schválený rozpočet na rok 2019_jsign
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Moravskoslezský Kočov bere na vědomí kalkulaci ceny vodného od 1.1.2019, cena
vody bude za 39,05 Kč - což je o 1,89 Kč snížení oproti loňskému roku.

Vytvořeno v aplikaci UZOb.
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Výsledek hlasování:
O návrhu usnesení nebylo hlasováno.
Přílohy:
2018-11-30-0008
13. Závěrečná diskuse
Diskuze:
Bc. Aleš Polcr

starosta
Bc. Aleš Polcr

starosta
Bc. Aleš Polcr

Josef Brenkus

starosta

pan Balog
starosta
pan Balog
Ing. Vít Antl
pan Balog
Ing. Vít Antl
Bc. Aleš Polcr
starosta

Karel Lochman

starosta

Vytvořeno v aplikaci UZOb.

Zeptal se starosty, zda by mohl chtít vysvětlení ke Střednědobému rozpočtovému
výhledu obce, který se projednával. Zeptal se na výši rozpočtových příjmů pro rok 2020,
21 a 22 ve výši 25 milionů a odkud byla brána stanovená čísla.
Odpověděl, že se jedná o rozpočtový výhled, jde o formalitu a nemá smysl více rozebírat
položky. Řekl, že se to odvíjí od reality a že nemá, co by k tomu více řekl.
Zeptal se znovu čím to je, že jsou příjmy 25 milionů, když je každoroční rozpočet obce
v příjmech kolem 10 milionů. Dále pak řekl, že když se podíval na rozpočtový výhled,
který se schvaloval loni, tak na rok 2020 byly celkové příjmy 9,8 mil., výdaje 11 mil.
A teď najednou na stejný rok je 25 milionů, což je dost velký rozdíl.
Sdělil, že na tuto otázku odpoví na příštím zasedání zastupitelstva obce.
Na to řekl, že by se neptal, ale že se díval na tyto střednědobé rozpočty asi u 20 jiných
obcí na internetu a všechny měly holé tabulky, jen čísla, tudíž k tomu nebylo žádné
vysvětlení. Proto se ptá, protože z této tabulky nejde nic poznat a i přes to, že to všichni
zastupitelé schválili, tak si myslí, že nemají ani páru o tom, co vlastně schválili. Když to
není schopný objasnit starosta, tak určitě ne zastupitelé, kteří viděli pouze tuto tabulku.
Se zeptal, zda se bude ještě něco dělat se stromem, který má před svým domem a jeden
z kmenů se pokácel - vedle u jeho bratra. Protože strom, který v dotčené lokalitě zůstal,
je také v havarijním stavu a hrozí, že spadne.
Na to dopověděl, že jednal s mladýma vedle z baráku a ti mu řekli, že si přeje, aby tam
ten druhý strom zůstal. Ale vzhledem k tomu, že tomu tak je, podívá se na obecním
úřadě, na čím pozemku strom stojí a pakliže půjde o pozemek pana Josefa Brenkuse,
pomůže mu vyřídit povolení tak jako jeho bratrovi. Případně pokud bude na obecním
pozemku, o pokácení se postará obec.
Se zeptal, proč nebyl finanční rozpočet projednaný ve finančním výboru? Protože je to
základní dokument, podle kterého se řídí celá obec a požadoval vysvětlení.
Odpověděl, že zastupitelé jsou členové finančního výboru, tudíž to bere jako projednané
ve finančním výboru.
Řekl starostovi, že se potom nediví, že se pan Polcr tady ptá na položky rozpočtu, když
není členem finančního výboru. Kde jinde by se na to měl zeptat.
Na to odpověděl, zda by se nemohl zeptat na obci, kdyby chtěl a bylo by to vyřešené.
A nemuseli bychom se tu dohadovat.
Řekl, že to sice ano, ale ...
Řekl, že kdyby se našla chyba, že se to mohlo vyřešit na obci a ne tady.
Řekl, že posledně, když se ptal na obci, dostal odpověď za měsíc, tudíž usoudil, že je
zbytečné se na obci na cokoliv ptát.
Mu na to řekl, že kdyby odepsal za tři dny, tak do těch 30ti dnů, by mezi nimi proběhla
10 další korespondece s tím, že tohle opravdu nemá za potřebí. Že je na obci spousta
jiné práce.
Se zeptal, proč přes samotným zasedáním zastupitelstva nesvolá starosta poradu, kde
by se vše probralo. Když to všechno pana Polcra očividně zajímá. Že byste se tam o tom
pobavili spolu, protože občané dnes na veřejném zasedání zastupitelstva stejně pořádně
neví oč jde a zdržuje je to. Řekl, že když chodil na zastupitelstva poslední 4 roky,
vždycky se kolem každé investiční akce něco řešilo. Konstatoval, že už si připadá jako
v blázinci. Pak podotknul, že by se mělo řešit parkování u hřbitova, že je to tam
nebezpečné, protože auta stojí v zatáčce kolem cesty. Kdyby se zatrubnil kus
příkopy, mohlo by se tam udělat parkoviště a vše se by se vyřešilo.
Starosta se vrátil k prvnímu témtatu, které řešil pan Lochman. Odpověděl, že dříve
dělali pracovní schůzky k tématům, která se budou projednávat na veřejných
zasedáních zastupitelstva s tím, že se na nich mlčelo a vše se řešilo až na těch
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Karel Lochman

starosta

veřejných schůzích, tudíž mu příjde zbytečné něco takového dělat. A už tehdy byly
stejné připomínky za strany občanů. A náměty týkající se třeba toho parkování, je třeba
říct nejen tady. Vyzval pana Lochmana, ať se za ním zastaví na obecním úřadě. Jsou
věci, kolem kterých jezdí denně a ani si je neuvědomuje.
Ještě řekl, že u Hyblerových je spadnuté čelo propustku a vedle u parku by to chtělo
taky zatrubnit příkop, protože tamtudy jezdí autobusy a auto v protisměru nemá kam
uhnout.
Poděkoval za náměty a pozval občany na Adventní koncert obce, který se bude konat
v sobotu 22. prosince v 16,30 hodin v kostele. Popřál pěkné svátky a informoval
o distribuci obecních kalendářů občanům.

Návrh usnesení:
návrh usnesení chybí
Výsledek hlasování:
O návrhu usnesení nebylo hlasováno.

Ověřovatelé: Ing. Vít Antl
Hana Süssová
Starosta

............................................................
............................................................

Ing. Josef Havlík ............................................................

Datum vyhotovení:

Vytvořeno v aplikaci UZOb.
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