Zápis z jednání obecního zastupitelstva 28.3. 2018
č.j. 4/2018
I.) ZAHÁJENÍ: 18:00 hod.
Přítomni: Řezníčková Jarmila, Straka Jan, Lišková Ludmila, Ing. Čepilová Hana, Hájková
Michaela
Omluveni: Stanislav Pastýř
Neomluveni: Ing. Báča Petr, Ing. Němec Vladislav
Před zahájením zasedání oznámila starostka přítomným členům zastupitelstva, že novým
členem Zastupitelstva obce Staré Město se stal pan Stanislav Pastýř ode dne 27. 2. 2018. Pana
Stanislava Pastýře paní starostka oslovila po rezignaci Mgr. Jolany Sejbalové a on se rozhodl
funkci přijmout. Jednání dnešního zastupitelstva se však nemohl z osobních a pracovních
důvodu zúčastnit.
Paní starostka informovala, že po doplnění členů zastupitelstva je třeba zvolit nového
místostarostu, zda tedy chtějí zastupitelé volit nebo volbu odložit. Zastupitelé se rozhodli
volbu místostarosty/místostarostky odložit z důvodu malé účasti.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí, že ode dne 27. 2. 2018 přijal funkci člena Zastupitelstva
obce Staré Město pan Stanislav Pastýř.

II.) URČENÍ OVĚŘOVATELŮ A ZAPISOVATELE
Zapisovatel:
Bc. Hana Mausová
Návrhová komise:
Lišková Ludmila, Hájková Michaela
Ověřovatelé:
Ing. Čepilová Hana, Straka Jan
III.) PROGRAM JEDNÁNÍ:
1. Kontrola usnesení předešlého zastupitelstva.
2. Smlouvy:
 Dodatek Smlouvy – T-Mobile,
 Veřejnoprávní smlouvy na neinvestiční dotace a Žádosti,
 Smlouva o poskytování služeb pověřence – Schola Servis GDPR, s.r.o.,
Prostějov,
3. Rozpočtové opatření obce.
4. Žádosti:
 oprava cesty okolo Sokolovny,
 účetní závěrka PO a rozdělení HV za r. 2017,
 o přijetí finančního daru pro ZŠ,
 o pronájmu Sokolovny.
5. Různé:
 topení na obecním úřadě.
6. Diskuze + Závěr.

Schválení programu jednání zastupitelstva
Návrhy na doplnění programu:
Paní starostka navrhla doplnit původní program o body:
-

Směna pozemků do bodu Pozemky
Souhlas se stavbou D35 do bodu Žádosti
Žádost o digestoř a linoleum do č.p.146 – restaurace + zpráva z kontroly do bodu Žádosti
Zajištění stropu v Sokolovně do bodu Různé

Paní Lišková požádala o doplnění Zápisu z minulého zastupitelstva. Doplnění se týká bodu
Diskuze, kde se pan Kunc informoval ohledně stočného a paní Lišková mu vysvětlovala, jaký
je vzorec stočného. Paní Lišková trvá na tom, aby se do zápisu vždy zapsalo vše, co ona říká.
Žádá tedy doplnění zápisu o vzorec stočného – bude zařazeno jako první bod programu.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje navržené změny programu.
Pro

5

Proti

0

Zdrželi se

0

Usnesení č. 1 bylo schváleno
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje program jednání zastupitelstva s uvedenými změnami.
Pro

5

Proti

0

Zdrželi se

0

Usnesení č. 2 bylo schváleno
Ad) 1) Doplnění zápisu z jednání obecního zastupitelstva ze dne 28. 2. 2018
Paní Lišková shrnula, že kalkulační vzorec stočného sestává jednak z nákladů a jednak
z odpisů, protože kanalizace má nějakou dobu, kdy funguje a pak se bude muset udělat nová
a kdyby se odpisy zahrnuly všechny do kalkulačního vzorce, tak stočné by bylo 120 Kč.
Ad 2) Kontrola usnesení předešlých zastupitelstev
Zastupitelstvo obce bere na vědomí kontrolu usnesení předešlého zastupitelstva ze dne
28. 2. 2018.

Ad 3) Smlouvy
a Rámcová smlouva o službách elektronických komunikací a o prodeji elektronických
komunikačních zařízení a jejich příslušenství - nové znění (Dodatek Smlouvy – TMobile)
Dne 18. 5. 2018 končí účinnost Účastnické smlouvy č. 39073503 pro firemní zákazníky
s T-Mobile. Smlouva byla uzavřena na 24 měsíců. Nová smlouva na telefony bude s nižší
cenou. Starostka řekla, že se musela určit odpovědnou osobou, aby smlouvu přichystala, ale
chce, aby byla určena nová odpovědná osoba. Smlouva bude doplněna ještě o jedno telefonní
číslo na zabezpečovací zařízení Fidler, které bude nově na čističce odpadních vod.

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje novou Rámcovou smlouvu o službách elektronických
komunikací a o prodeji elektronických komunikačních zařízení a jejich příslušenství, č.
390073503 s firmou T-Mobile Czech Republic, a.s., Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha 4
s minimální cenou 2700 Kč + DPH.
Pro

5

Proti

0

Zdrželi se

0

Usnesení č. 3 bylo schváleno
Paní starostka uvedla, že je potřeba zvolit pověřenou osobu pro komunikaci s T-Mobile za
Mgr. Sejbalovou. Paní Lišková se zeptala, zda by šlo zvolit i někoho, kdo na jednání
zastupitelstva není, že by navrhovala třeba pana Krejzka. Starostka navrhla paní Liškovou.
Paní Lišková doporučila počkat s volbou na příští zastupitelstvo, až bude přítomno více členů.
Paní Lišková se zeptala, zda budeme v rámci smlouvy za 5 000 Kč opět kupovat nějaké
telefony. Paní starostka odpověděla, že pravděpodobně ano, protože pan Straka by si rád
o telefon zažádal.
Pan Straka vysvětlil, že si kompletně zničil svůj telefon při pondělním hasičském zásahu, a to
bylo již po několikáté, proto o telefon žádá.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje pořízení nového telefonu z budgetu 5 000 Kč pro pana Jana
Straku, Staré Město 300, 569 32 Staré Město.
Pro

5

Proti

0

Zdrželi se

0

Usnesení č. 4 bylo schváleno

Žádosti o poskytnutí neinvestiční dotace a žádosti o poskytnutí finančního
daru.
Paní starostka předložila ke schválení žádost o poskytnutí neinvestiční dotace pro rok 2018
pro Spolek branných sportů Moravská Třebová (dříve AVZO) na zabezpečení 43. ročníku
Dětřichovského memoriálu ve výši 2 000 Kč a žádosti o poskytnutí finančního daru pro paní
Miloslavu Němcovou, Dis. na pořádání čarodějnic v Radišově ve výši 5 000 Kč a pro Spolek
přátel Petrušova na zajištění tří akcí (Petrušovský glgánek, Pálení čarodějnic, Soutěž o
nejlepší kotlíkový guláš) ve výši 5 000 Kč.
b)

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje Žádost o poskytnutí neinvestiční dotace na zabezpečení 43.
ročníku Dětřichovského memoriálu ve výši 2 000 Kč Spolku branných sportů Moravská
Třebová, T.G.Masaryka 121/18, 571 01 Moravská Třebová, dále schvaluje žádosti o
poskytnutí finančního daru na pořádání čarodějnic v Radišově ve výši 5 000 Kč paní
Miloslavě Němcové, Dis., Radišov 66, 571 01 Moravská Třebová, rovněž schvaluje žádost o

poskytnutí finančního daru na pořádání Petrušovského glgánku, Pálení čarodějnic v Petrušově
a Soutěž o nejlepší kotlíkový guláš ve výši 5 000 Kč Spolku přátel Petrušova, Petrušov 10,
571 01 Moravská Třebová.
Pro

5

Proti

0

Zdrželi se

0

Usnesení č. 5 bylo schváleno
c)
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace a Smlouvy o
poskytnutí finančního daru.
Paní starostka navrhla schválit smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace pro rok 2018 pro
Spolek branných sportů Moravská Třebová na zabezpečení 43. ročníku Dětřichovského
memoriálu ve výši 2 000 Kč a smlouvy o poskytnutí finančního daru pro paní Miloslavu
Němcovou, Dis. Na pořádání čarodějnic v Radišově ve výši 5 000 Kč a pro Spolek přátel
Petrušova na zajištění třech akcí (Petrušovský glgánek, Pálení čarodějnic, Soutěž o nejlepší
kotlíkový guláš) ve výši 5 000 Kč.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace na
zabezpečení 43. ročníku Dětřichovského memoriálu ve výši 2 000 Kč Spolku branných sportů
Moravská Třebová, T.G.Masaryka 121/18, 571 01 Moravská Třebová, dále schvaluje
Smlouvu o poskytnutí finančního daru na pořádání čarodějnic v Radišově ve výši 5 000 Kč
paní Miloslavě Němcové, Dis., Radišov 66, 571 01 Moravská Třebová, rovněž schvaluje
Smlouvu o poskytnutí finančního daru na pořádání Petrušovského glgánku, Pálení čarodějnic
v Petrušově a Soutěž o nejlepší kotlíkový guláš ve výši 5 000 Kč Spolku přátel Petrušova,
Petrušov 10, 571 01 Moravská Třebová.
Pro

5

Proti 0

Zdrželi se

0

Usnesení č. 6 bylo schváleno

Smlouva o poskytování služeb pověřence – Schola Servis GDPR, s.r.o.,
Prostějov
Paní starostka vysvětlila, že od 25. 5. 2018 vejde v platnost nové Nařízení Evropského
parlamentu a Rady (EU) známé jako Nařízení GDPR. Od tohoto data budou mít všechny
obecní úřady a školy povinnost zajistit si pověřence na ochranu osobních údajů. Mikroregion
udělal poptávku a vybral firmu Schola Servis GDPR, s.r.o. Prostějov. Obec se k tomuto
přidala a paní starostka už firmu kontaktovala, aby zjistila bližší informace. Firma by nám
udělala vstupní audit a pak bychom platili měsíčně za služby pověřence. Za vstupní audit pro
školu zaplatíme částku 9 000 Kč vč. DPH a měsíčně pak 650 Kč vč. DPH a za vstupní audit
pro obec 18 000 Kč vč. DPH a měsíčně 2 100 Kč vč. DPH. Paní starostka informovala, že
smlouva bude ještě případně doplňována, proto chtěla zastupitele požádat o pověření k jejímu
pozdějšímu podpisu. Příští týden bude schůzka Mikroregionu, kde se budou řešit dotazy
Moravské Třebové ke smlouvě. Všech 32 obcí, mimo Moravskou Třebovou, se ke smlouvě
připojilo. Paní Lišková řekla, že chce rovnou schválit smlouvu a je jedno, kdy ji paní starostka
podepíše.
d)

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o poskytování služeb pověřence firmou Schola Servis
GDPR, s.r.o., se sídlem Palackého 150/8, 796 01 Prostějov.
Pro

5

Proti

0

Zdrželi se

0

Usnesení č. 7 bylo schváleno
Ad 4) Rozpočtové opatření obce č. 3
Přednesla starostka.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje Rozpočtové opatření obce č. 3 ze dne 28. 3. 2018.
Pro

5

Proti

0

Zdrželi se

0

Usnesení č. 8 bylo schváleno
Paní Lišková se zeptala, na jaké zařízení je darovací smlouva pro hasiče od nadace Agrofert,
pan Straka jí odpověděl, že se jedná o vyprošťovací zařízení. Starostka doplnila, že o zařízení
se mluvilo již na minulém zastupitelstvu.

Ad 5) Pozemky
a)
směna pozemků
Zastupitelé si na minulém zastupitelstvu vzali lhůtu na rozmyšlenou, ohledně nabídky na
směnu pozemků, kterou jim předložil pan Sýkora.
Pan Sýkora má pozemky různě po katastru Starého Města a chtěl by je k sobě dostat blíže.
Navrhl dvě varianty. Více by měl zájem o lokalitu známou jako Skalka p. č. 4277, výměra
8 387 m2, on vlastní pozemek p. č. 4317 o výměře cca 14 000 m². Pan Sýkora by tuto lokalitu
rád zvelebil a zalesnil. Druhá varianta je směna pozemku za oplocenkou (trvalý travní porost
na kraji lesa). Paní starostka navrhla tuto druhou variantu, protože nechce, aby lokalita Skalka
byla pro občany Starého Města nepřístupná. Paní Lišková chtěla ještě jednou ukázat, o co jde,
od minulého zastupitelstva již zapomněla, o které pozemky se přesně jedná. Paní starostka
chtěla vědět, jakou variantu by zastupitelé preferovali. Paní starostka navrhla hlasovat o
případné druhé variantě směny pozemků.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje preferenci druhé varianty směny pozemků, tj. trvalý travní
porost na kraji lesa.
Pro
Usnesení č. 9 bylo schváleno

5

Proti

0

Zdrželi se

0

Ad 6) Žádosti:
a)
oprava cesty k Sokolovně
Paní starostka uvedla, že v loňském roce byla podepsána smlouva s firmou Profesionálové,
a.s. Hradec Králové, na zpracování podkladů k žádosti o dotaci na opravu cest k Sokolovně a
komunikace pod bytovkou, kde se provádělo prodlužování plynovodního řadu a výměna
vodovodního řadu. Paní starostka informovala, že část cesty u Sokolovny není obecní, ale
soukromá. Firma chce proto vědět, jak nyní postupovat dál, zda obec zafinancuje opravu i na
soukromém pozemku p. č. 2114 nebo zda mají soukromý pozemek vyjmout. Paní starostka
jednala s vlastníkem soukromého pozemku, který s opravou komunikace souhlasí, není
ochoten ji však zaplatit. Přislíbil nebránit ostatním v průjezdu. Pan Straka se zeptal, zda není
možné pozemek od soukromého vlastníka odkoupit. Paní starostka odpověděla, že vlastník
pozemku s prodejem nesouhlasí. Na daném pozemku je již věcné břemeno na splaškovou
kanalizaci a na vodu. Pan Straka navrhl se zaměřit pouze na obecní pozemek, má strach, že
pokud by obec někomu opravila soukromý pozemek, mohli by to požadovat také ostatní
občané. Pan Straka se zeptal, kolik metrů zbývá, jak široký pás. Paní starostka odpověděla, že
zůstane jeden jízdní pruh. Pan Straka řekl, že by komunikace šla v tomto místě vyřešit jako
jednosměrka. Paní Lišková navrhla, aby se udělalo věcné břemeno na cestu, aby se to tam
udělalo kompletně celé. Pan Lachman řekl, že by bylo lepší komunikaci opravit kompletně
celou, ukázal zastupitelům foto, jak komunikace vypadá, když trochu zaprší. Paní starostka již
dříve zastupitele o této situaci informovala. Komunikace byla již nesčetněkrát spravována, ale
bez úspěchu, proto chce, aby byla v příštím roce upravena. Paní Lišková se zeptala, proč
budeme komunikaci spravovat až v příštím roce. Starostka odpověděla, že je to z důvodu
toho, že chceme na opravu využít dotace. Paní Mynářová poukázala na velký provoz
návštěvníků Sokolovny, kdy se za jedno cvičení vystřídá třeba 50 aut. Zastupitelé slibovali
novou komunikaci, jakmile se udělá voda a stále se oprava odkládá. Situace je už neúnosná a
majitelé domů kolem komunikace mají zničené fasády a bláto si tahají domů. Pan Straka řekl,
že oprava komunikace v této lokalitě vyjde zhruba na 4 miliony, proto by to bylo lepší udělat
s dotací. Paní Mynářová řekla, že dotace nemusí dopadnout, a myslí si, že obec hospodaří
dobře a peníze na opravu má. Proto by se oprava mohla udělat mnohem dříve z peněz obce.
Paní starostka se zeptala, zda chceme čekat na dotace nebo jak zastupitelé chtějí pokračovat
dále. Zastupitelé se shodli, že je třeba zjistit, kolik by to přesně stálo. Paní Lišková se zeptala,
o jaký se jedná dotační titul. Paní starostka odpověděla, že se jedná pravděpodobně o SFDI.
Občané na dotace čekat nechtějí. Paní Lišková se zeptala, do kdy má mít firma projekt
hotový. Paní starostka odpověděla, že do konce tohoto roku. Paní starostka navrhla projekčně
komunikaci dotáhnout celou, pokračovat dál včetně soukromého pozemku, co nejdříve
spočítat kalkulaci a podle toho se rozhodnout jak dál. Paní Mynářová se zeptala, proč se o
dotace nezažádalo už vloni, paní starostka odpověděla, že pro podání žádosti ještě nebyla
zpracovaná dokumentace.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje zpracovat projektovou dokumentaci komunikace dle
předloženého návrhu (kolem Sokolovny včetně soukromého pozemku).
Pro
Usnesení č. 10 bylo schváleno

5

Proti 0

Zdrželi se

0

b)

souhlas se stavbou D35

Paní starostka informovala, že dostala žádost o souhlas se stavbou dálnice D35 v úseku
Opatovec - Staré Město od firmy Dopravoprojekt Brno, a.s. Ing. Čepilová řekla, že souhlas by
snad měli chtít až v územním řízení, že jsme se již vyjadřovali. Paní starostka vysvětlila, že
souhlas potřebují právě k územnímu řízení. Pan Straka poznamenal, že máme ke stavbě D35
určité podmínky, které se týkají ozelenění, výsadby stromů a stavby protihlukové stěny a
obává se, že pokud bychom dali souhlas už teď, tak by se žádná z podmínek neakceptovala.
Paní starostka vysvětlila, že souhlas můžeme dát s touto podmínkou, kdy půjde o pás o šířce
10 m před dálnicí, firma nám dodá materiál na ozelenění a my si musíme zajistit pozemek,
buď obecní, nebo státní. Paní Lišková má jiný návrh, řekla, že rozhodně nebude souhlasit, na
10 m pás kolem silnice vyjdou pouze dva stromy a je to málo. Řekla, že pokud dávají
podmínky my pozemek a my ozeleníme, takhle to nejde dělat. Potřebovala by si žádost
pročíst. Žádost neviděla, tak se k tomu ani nemůže vyjádřit. Paní Lišková s tím rozhodně
nesouhlasí a požaduje písemnou žádost o souhlas, aby si mohla pročíst, o co přesně žádají.
Souhlasem pozbýváme právo odvolání na cokoliv, potom v územním řízení, pokud bychom
cokoliv chtěli, tak řeknou, že jsme souhlasili. Pan Straka řekl, že chceme pás 25 m kolem
celého Starého Města a paní Lišková řekla, že chce pás 50 m.
Hlasování bylo odloženo na další zastupitelstvo, kdy zastupitelé požadují písemnou žádost,
aby věděli přesně, o co je firma žádá.

c)

účetní uzávěrka PO a rozdělení HV za r. 2017

Starostka seznámila s žádostí ZŠ a MŠ Staré Město o schválení účetní závěrky za r. 2017 a
současně rozdělení hospodářského výsledku, škola navrhuje převést částku 4 021,80 Kč do
rezervního fondu.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku PO za rok 2017 ve výši 4021,80 Kč Základní
škole a mateřské škole Staré Město, okres Svitavy, Staré Město 64, 569 32 Staré Město.
Pro

5

Proti 0

Zdrželi se

0

Usnesení č. 11 bylo schváleno
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje Základní škole a mateřské škole Staré Město, okres Svitavy,
Staré Město 64, 569 32 Staré Město převedení hospodářského výsledku za r. 2017 ve výši
4021,80 Kč do rezervního fondu.
Pro
5
Proti 0
Zdrželi se
0
Usnesení č. 12 bylo schváleno

d)

o přijetí finančního daru pro ZŠ

Přednesla starostka.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje „Žádost o přijmutí finančního daru“ ve výši 55 800 Kč od
Sdružení dobrovolných hasičů Staré Město pro Základní školu a mateřskou školu Staré
Město, okres Svitavy, Staré Město 64, 569 32 Staré Město.
Pro

5

Proti

0 Zdrželi se

0

Usnesení č. 13 bylo schváleno
e)
o pronájmu Sokolovny
Paní starostka oznámila, že obdržela žádost o pronájem Sokolovny od Mysliveckého spolku
Hubert Staré Město za účelem pořádání plesu. Termín pronájmu 11. - 13. 1. 2019 a termín
pořádání plesu 12. 1. 2019.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí Žádost o pronájem kulturního domu ve Starém Městě od
Mysliveckého spolku Hubert Staré Město.

f)

o digestoř a linoleum do č.p. 146 – restaurace + zpráva z kontroly

Žádost se týká pořízení a instalace digestoře do kuchyně v budově č. p. 146. Prostory jsou
vlhké a místy se objevuje plíseň, tudíž je nevyhovující hygienický stav. Dále se žádost týká
pořízení linolea do prostoru restaurace. Podlahová krytina v obou místnostech je vyšlapaná a
částečně poškozená, je tedy nutná její výměna.
Paní starostka vysvětlila, že se jedná o digestoř do zadní části kuchyně, kde je umístěn
konvektomat. Paní Lišková se zeptala, zda je digestoř, která se v kuchyni nachází nyní,
nefunkční. Paní starostka sdělila, že digestoř je funkční, ale je umístěna v přední části
kuchyně. Je tedy potřeba pořízení ještě jedné digestoře. Paní Lišková se zeptala, jaká je její
cena. Paní starostka odpověděla, že cena nebyla sdělena. Paní Lišková řekla, že nebude
schvalovat něco, pokud nezná cenu. Pan Straka souhlasí. Starostka - výměna linolea bude
současně s instalací topení v restauraci, a to zhruba do jednoho roku.
Zastupitelé navrhují žádost odložit, až budou znát konkrétní cenové podmínky digestoře.
Ad 7) Různé:
a)
topení na obecním úřadě
Paní starostka seznámila zastupitele s tím, že je nutná oprava rozvaděče na obecním úřadě. Je
třeba rozhodnout realizaci topení plynového nebo elektrického, podle toho by se rozvaděč
upravil. Opravu je třeba provést do 31. 10. 2018. Paní starostka navrhuje topení plynové. Paní
Lišková souhlasí. Pan Straka navrhuje oslovit pana Tichého, aby zpracoval projektovou
dokumentaci topení. Paní Lišková chtěla ohledně rozvaděče upozornit na jednu věc. Pokud by
se dělal nový rozvaděč a udělaly by se slabší jističe a pak by byly potřeba silnější, platily by
se za to obrovské peníze, navrhuje ponechat tedy jističe silnější a pak upravit podle toho jak
bude třeba.

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje zpracování projektu na plynové topení na obecním úřadě Staré
Město od Ing. Tichého z Moravské Třebové.
Pro

5
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0

Usnesení č. 14 bylo schváleno

b)

zajištění stropu v Sokolovně

Paní starostka informovala zastupitele, že byla upozorněna na to, že zpracovaná varianta na
opravu stropu není po praktické stránce zcela vhodná. Oslovila pana Kupsu a Ing. Kolkopa,
kteří s navrhovanou variantou rovněž nesouhlasí. Pan Kupsa navrhl jinou variantu. Navíc bylo
doporučeno provedení mykologického průzkumu.
Ad 8) Diskuze
Paní starostka informovala zastupitele o tom, že v příštím týdnu budou zahájeny práce na
vodovodu v Bílé Studni a dnešním dnem byla zahájena rekonstrukce hasičské zbrojnice. Dále
zastupitele informovala, že dostala žádost, aby znovu probrala na zastupitelstvu materiál,
který bude použit na výměnu krytiny hasičské věže. Panu stavbyvedoucímu se měď nezdá
vhodným materiálem, navrhuje barvený hliník. Pan Khýr se rovněž přiklání k hliníku.
Argumentoval tím, že věž hasičské zbrojnice byla vždy jako dominanta obce červená a neumí
si představit, že by byla nyní měděná, časem černá a pak zelená. Navíc varianta z hliníku by
byla 3x levnější než varianta měděná.
Paní Lišková se zeptala, zda jsme již v bodu diskuze, že by se chtěla zeptat na dvě věci a pak
už bude muset odejít. Paní Lišková se zeptala, kolik obec dostala za dřevo z borovice u
mateřské školy. Paní starostka odpověděla, že to ještě není spočítáno. Dále chtěla paní
Lišková vědět, kde bude provedena náhradní výsadba. Paní starostka odpověděla, že se
náhradní výsadba předpokládá na Kolberku. Paní Lišková chtěla vědět, jestli bylo
v rozhodnutí stanoveno konkrétní místo náhradní výsadby, a pokud ne myslí si, že je to špatně.
Starostka oponovala, že konkrétní místo není nutné. Paní Lišková řekla, že ten strom bude
přeci ve Starém Městě chybět. Paní starostka řekla, že si to nemyslí, že naopak konečně je
vidět, jak je budova mateřské školy krásná a případná náhradní výsadba je možná u sokolovny
nebo byla realizovaná v Radišově při úpravě válečného hrobu.
Paní Lišková se také zeptala, zda je pan Hajský zaměstnaný u obce, paní starostka odpověděla,
že ne. Paní Lišková se zeptala, jak je tedy možné, že ho viděla zametat posypy. Paní starostka
odpověděla, že pan Hajský pracuje dle usnesení od soudu. V 19:15 se paní Lišková rozloučila.
Paní starostka řekla, že se můžeme vrátit zpět k diskuzi o rekonstrukci hasičské zbrojnice. Pan
Straka řekl, že si myslí, že to bylo už dávno rozhodnuto a vůbec nechápe, proč se to znovu
řeší. Rozvinula se diskuze o materiálech a vlivu času na jejich životnost a barvu, o vlivu
měděné střechy na střechu hasičky pod věží. Paní starostka řekla, že si také myslí, že věž
hasičské zbrojnice by měla být červená, a ne černá nebo zelená. Pan Lachman se zeptal, kolik
by měděná střecha stála. Paní starostka odpověděla, že celá rekonstrukce hasičské zbrojnice
bude stát asi 2 100 000 Kč dle žádosti. Pan Mynář řekl, že za tu částku by mohla být opravena
komunikace v uličce. Pan Straka mu odpověděl, že na rekonstrukci hasičské zbrojnice, ale
sehnal 1100 000 Kč na dotacích.

