Obec Jankov
část Holašovice
Adresa: Jankov 46
373 84 p. Dubné
Tel: 387 982 133

Vesnice Jihočeského kraje roku 2009

Zápis č. 01/2018
z řádného zasedání zastupitelstva
Obce Jankov
Účastníci - zastupitelé: Ing. Jan Jílek, Ing. František Bürger, Marie Vaňková, Radek Maxa,
Mgr. Jan Ambrož, František Řezníček, Milan Kukla, Lukáš Hála
Omluven: Ing. Andrea Wolfová
Hosté: viz prezenční listina
Dne: úterý 13.2.2018
Od: 18:30 hod
Místo: zasedací místnost OÚ Jankov
Program:
Starosta Ing. Jan Jílek prohlásil, že zasedání bylo řádně svoláno z hlediska nutnosti
potřeby řešení následujících bodů jednání.
Starosta shledal, že zastupitelstvo je usnášení schopné.
Starosta seznámil obecní zastupitelstvo s návrhem programu, vyzval k připomínkám a
doplnění programu. Program byl jednohlasně schválen všemi přítomnými členy
zastupitelstva takto:
Bod č.1 – Kontrola zápisu č. 07/2017
Bod č.2 – Schválení výsledků VŘ na akci „Stavební úpravy objektu kovárny na
pozemku p. č. st. 67/3 v k. ú. Holašovice “
Bod č.3 – Grantové žádosti, investiční a neinvestiční akce r. 2018 – stav
Bod č.4 – Různé
• Projednání nákupu „nového“ komunálního traktoru STERJET
• Projednání nabídky na výměnu vodoměrů osada Holašovice
• Projednání návrhu Smlouvy o dílo na zhotovení fyzického trojrozměrného modelu
o velikosti 1:150 holašovických usedlostí a dotčeného území zapsaného na Seznam
světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO
• Projednání návrhu přístavby skladu u HZ Holašovice
• Projednání plánu nové výsadby krajinných prvků k.ú. Jankov a Holašovice
• Projednání nabídky na výrobu kované mříže (dveří) kaple Jankov
• Projednání možnosti dendrologických úprav porostů veřejných prostranství Jankov
a Holašovice
• Projednání návrhu na řešení obsazení/vybavení koloniálu Jankov a Holašovice
• Seznámení zastupitelstva obce s výsledkem hospodaření obce Jankov za r. 2017
• Projednání stavu změny č.2 ÚPD Jankov a Holašovice
• Projednání reakce zastupitelstva obce k připravované nesystémové a účelové
změně (pozměňovacímu návrhu) zákona o odpadech
Bod č.5 – Diskuse

Výsledky hlasování:
Pro:8

Proti: 0
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Zdržel se: 0

Zastupitelé se dohodli, že zápis č. 01/2018 ověří František Řezníček a Radek Maxa.

Výsledky hlasování:
Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 0

Bod č.1 – Kontrola zápisu č. 07/2017
Při kontrole zápisu č. 07/2017 nebyly zastupitelstvem shledány žádné nedostatky.
Veškeré body a úkoly byly splněny, popřípadě vzaty na vědomí. Další body, které ze
zápisu vyplývají a jsou v řešení, byly projednány a jejich stav je popsán níže.
Bod č.2 – Schválení výsledků VŘ na akci „Stavební úpravy objektu kovárny
na pozemku p. č. st. 67/3 v k. ú. Holašovice “
Zastupitelstvo projednalo a schválilo výběrovou komisí předložený návrh na vítěze
dodavatele prací na „Stavební úpravy objektu kovárny na pozemku p. č. st.
67/3 v k. ú. Holašovice“. Zastupitelstvo vybralo uchazeče na základě hodnotícího
kritéria – nejnižší nabídkové ceny. Zastupitelstvo schválilo pořadí uchazečů (vítěze)
takto:
Tabulka: Seznam předložených nabídek hodnocených na základě nejnižší nabídkové ceny v Kč bez DPH
IČ

Nabídková cena
v Kč bez DPH

Nabídková cena
v Kč s DPH

Pořadí
nabídek

Povltavská stavební společnost s.r.o.

608 50 213

1 951 784 Kč

2 361 659 Kč

1.

STABEX s.r.o.

281 31 967

2 055 394 Kč

2 487 027 Kč

2.

Kohout Company spol. s r.o.

606 46 926

2 116 414 Kč

2 560 861 Kč

3.

PRECIS BUILDING SE

281 47 499

2 144 846, 07 Kč

2 595 263,74 Kč

4.

Stavební firma SIXL, spol. s r.o.

482 04 099

2 218 872 Kč

2 684 835 Kč

5.

Název právnické nebo fyzické osoby

Na základě hodnotícího kritéria – nejnižší nabídková cena – byl výběrovou komisí jako
vítěz výběrového řízení vybrána firma Povltavská stavební společnost s.r.o., jejíž výše
nabídkové ceny činí 2 361 659,- Kč včetně DPH. Zastupitelstvo pověřuje starostu
podpisem předložené smlouvy o dílo.

Výsledky hlasování:
Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 1 Maxa

Bod č.3 – Grantové žádosti, investiční a neinvestiční akce r. 2018 – stav
Starosta zastupitelstvo informoval o stavu příprav a podaných žádostí o grantovou
podporu na rok 2018, o aktuálním stavu připravovaných investičních a neinvestičních
záměrech obce viz tabulka. Zastupitelstvo jednohlasně souhlasí se spoluúčastí
z rozpočtu obce Jankov na celkové realizaci uvedených akcí, popř. s jejich plným
financováním v uvedené výši (předpokládaným či smluvně potvrzeným na základě VŘ).
Za zpracování, podání, kontrolu plnění realizace akcí a vyúčtování grantů a finančních
podpor zodpovídá starosta obce.
Tabulka:
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Výsledky hlasování:
Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 0

Bod č.4 – Různé

4.1. – Výsledek hospodaření za r. 2017
Starosta zastupitelstvo informoval o výsledku hospodaření obce Jankov k 31.12.2017.
Na základě „Výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávních celků,
dobrovolných svazků obcí a regionálních rad“ za rok 2017 byl dosažen záporný
výsledek hospodaření obce za r. 2017 (ztráta) ve výši 418.716,- Kč. Zastupitelstvo
tento výsledek hodnotí s ohledem na výši vynaložených schválených finančních
prostředků na realizaci a dokončení investičních a neinvestiční akcí v průběhu roku
2017 jako značný úspěch, který jak věříme ocení i samotní spoluobčané. Dále starosta
zastupitelstvo informoval o stavu finančních prostředků obce Jankov.
Zastupitelstvo vzalo informaci na vědomí.

4.2. – Projednání nákupu „nového“ komunálního traktoru STERJET
Zastupitelstvo schválilo nákup nového komunálního traktoru STERJET pro potřeby
obce, k využití za účelem provádění komunálních služeb na veřejných prostranstvích
v ceně 90.000,- Kč. Zastupitelstvo pověřuje starostu realizací nákupu.

Výsledky hlasování:
Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 0

4.3. – Projednání nabídky na výměnu vodoměrů osada Holašovice
Zastupitelstvo schválilo nabídku společnosti ČEVAK a.s. na nové ocejchování
domovních vodoměrů v osadě Holašovice. Celkem bude tato nutná a zákonná
povinnost provozovatele veřejného vodovodu stát cca 100.000,- Kč s DPH. Výsledná
cena bude pak rozpuštěna do ceny vodného v osadě Holašovice na období 6ti let.
Koordinací realizace této služby zastupitelstvo pověřuje starostu obce ve spolupráci
s obecním pracovníkem Fr. Kuklou.

Výsledky hlasování:
Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 0

4.4. – Projednání návrhu Smlouvy o dílo – model Holašovice
Zastupitelstvo schválilo Smlouvu o dílo na zhotovení fyzického trojrozměrného modelu
o velikosti 1:150 holašovických usedlostí a dotčeného území zapsaného na seznam
světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO a pověřuje starostu jejím
podpisem.

Výsledky hlasování:
Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 0

4.5. – Projednání nabídky na výrobu kované mříže (dveří) kaple Jankov
Zastupitelstvo schválilo nabídku na výrobu nové kované mříže do kaple Sv. Víta
v Jankově v ceně 57.475,- Kč s DPH. Objednáním zastupitelstvo pověřuje starostu
obce.

Výsledky hlasování:
Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 0

4.6. – Projednání návrhu přístavby skladu u HZ Holašovice
Zastupitelstvo projednalo návrhy na řešení přístavby HZ Holašovice předložené Ing.
arch. Tancerovou a pověřuje starostu dalším administrováním této studie dle
zákonného postupu. Po předložení finální verze projektu přístavby s návrhem rozpočtu
bude tento projekt zastupitelstvem posouzen a rozhodnuto o jeho dalším postupu.

Výsledky hlasování:
Pro: 8

Proti: 0
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Zdržel se: 0

4.7. – Projednán plánu nové výsadby krajinných prvků k.ú. Jankov a
Holašovice

(z katastru nemovitostí a územního plánu
obce)

Údaje o pozemku určeného k výsadbě

Starosta zastupitelstvo informoval, že byla podána žádost o dotaci na výsadbu nových
krajinných prvků v k.ú. Jankov a Holašovice takto:
Parcelní číslo

3594/2

1929/6

Výměra (m2)

423

452

Druh pozemku

Orná půda

Orná půda

Způsob ochrany (ZPF)

ZPF

ZPF

Číslo LV

1

1

Počet stromů

16 ks původních alejových
stromů 12-14 cm s balem,
druh dub/lípa

16 ks původních alejových
stromů 12-14 cm s balem,
druh dub/lípa

Katastrální území

Holašovice 656763

Jankov u ČB 656780

Označení v ÚP

NO – plochy zemědělské – NO – plochy zemědělské –
orná půda dle KN
orná půda dle KN
Doplnění interakčního prvku Doplnění interakčního prvku
IP 6
IP 6

Zastupitelstvo souhlasí s návrhem výsadby i financováním akce.

Výsledky hlasování:
Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 0

4.8. - Projednání návrhu na řešení obsazení/vybavení koloniálu Jankov a
Holašovice
Zastupitelstvo obce řešilo personální obsazení koloniálu, který prochází komplexní
rekonstrukcí interiérů objektu a rozhodlo, že nebude koloniál vybavovat provozním
mobiliářem (nábytkem a regály), pokud nebude vyřešeno personální obsazení
nájemcem. Z tohoto důvodu zastupitelstvo intenzivně hledá nájemce prostor sloužících
k podnikání s možností poskytování služeb denní potřeby pro provozovny Jankov a
Holašovice. Podmínky nájmu budou poskytnuty na vyžádání u starosty obce nebo na
obecním úřadě v úředních hodinách.

Výsledky hlasování:
Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 0

4.9. – Projednání stavu změny č.2 ÚPD Jankov a Holašovice
Zastupitelstvo projednalo návrhy na řešení žádostí změny č.2 ÚPD předložené Ing.
arch. Pavelkovou a pověřuje starostu dalším administrováním těchto návrhů dle
zákonného postupu. Po předložení finální verze návrhu bude zastupitelstvem
rozhodnuto o dalším postupu.

Výsledky hlasování:
Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 0

4.10. – Projednání reakce zastupitelstva obce k připravované nesystémové
a účelové změně (pozměňovacímu návrhu) zákona o odpadech
Reakce zastupitelstva obce k připravované nesystémové a účelové změně
(pozměňovacímu návrhu) zákona o odpadech – „Zastupitelstvo projednalo informaci
o riziku navýšení nákladů obce/města na odpadové hospodářství, v případě prosazení
účelové nevládní novely zákona o odpadech obsahující násobné zdražení
skládkovacích poplatků. Zastupitelstvo obce/města nesouhlasí s podobnými
novelizacemi zákona o odpadech, které mají dopad na náklady obce a jejich obyvatel
v oblasti odpadového hospodářství. Zastupitelstvo zastává názor, že nové nastavení
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odpadové legislativy by mělo být provedeno formou vládního návrhu zákona o
odpadech připraveného po schválení nových evropských odpadových směrnic a v úzké
spolupráci s obcemi a městy. ČR by neměla přijímat povinnosti nad rámec evropského
nastavení odpadového hospodářství. Zastupitelstvo vyzývá Svaz měst a obcí ČR a
Sdružení místních samospráv ČR, aby efektivně čelily podobným účelovým snahám,
které obce vystavují zřejmému riziku potřeby navýšení nákladů na odpadové
hospodářství.

Výsledky hlasování:
Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 0

Bod č.5 – Diskuse
Zastupitelstvo po krátké „neformální“ diskusi ukončeno starostou obce ve 22:00 hod.
Termín dalšího řádného zasedání zastupitelstva bude v řádné lhůtě vyvěšen na úřední
desce obce.

Zapsal: Ing. Jan Jílek - starosta
Zápis ověřili:
František Řezníček – člen zastupitelstva
Radek Maxa – člen zastupitelstva
Zápis schválil: Ing. Jan Jílek - starosta
Vyvěšeno: 27.2.2018
Sejmuto:
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Obec Jankov
část Holašovice
Adresa: Jankov 46
373 84 p. Dubné
Tel: 387 982 133

Vesnice Jihočeského kraje roku 2009

Zápis č. 01/2018
z řádného zasedání zastupitelstva
Obce Jankov
Účastníci - zastupitelé: Ing. Jan Jílek, Ing. František Bürger, Marie Vaňková, Radek Maxa,
Mgr. Jan Ambrož, František Řezníček, Milan Kukla, Lukáš Hála
Omluven: Ing. Andrea Wolfová
Hosté: viz prezenční listina
Dne: úterý 13.2.2018
Od: 18:30 hod
Místo: zasedací místnost OÚ Jankov
Program:
Starosta Ing. Jan Jílek prohlásil, že zasedání bylo řádně svoláno z hlediska nutnosti
potřeby řešení následujících bodů jednání.
Starosta shledal, že zastupitelstvo je usnášení schopné.
Starosta seznámil obecní zastupitelstvo s návrhem programu, vyzval k připomínkám a
doplnění programu. Program byl jednohlasně schválen všemi přítomnými členy
zastupitelstva takto:
Bod č.1 – Kontrola zápisu č. 07/2017
Bod č.2 – Schválení výsledků VŘ na akci „Stavební úpravy objektu kovárny na
pozemku p. č. st. 67/3 v k. ú. Holašovice “
Bod č.3 – Grantové žádosti, investiční a neinvestiční akce r. 2018 – stav
Bod č.4 – Různé
• Projednání nákupu „nového“ komunálního traktoru STERJET
• Projednání nabídky na výměnu vodoměrů osada Holašovice
• Projednání návrhu Smlouvy o dílo na zhotovení fyzického trojrozměrného modelu
o velikosti 1:150 holašovických usedlostí a dotčeného území zapsaného na Seznam
světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO
• Projednání návrhu přístavby skladu u HZ Holašovice
• Projednání plánu nové výsadby krajinných prvků k.ú. Jankov a Holašovice
• Projednání nabídky na výrobu kované mříže (dveří) kaple Jankov
• Projednání možnosti dendrologických úprav porostů veřejných prostranství Jankov
a Holašovice
• Projednání návrhu na řešení obsazení/vybavení koloniálu Jankov a Holašovice
• Seznámení zastupitelstva obce s výsledkem hospodaření obce Jankov za r. 2017
• Projednání stavu změny č.2 ÚPD Jankov a Holašovice
• Projednání reakce zastupitelstva obce k připravované nesystémové a účelové
změně (pozměňovacímu návrhu) zákona o odpadech
Bod č.5 – Diskuse

Výsledky hlasování:
Pro:8

Proti: 0
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Zdržel se: 0

Zastupitelé se dohodli, že zápis č. 01/2018 ověří František Řezníček a Radek Maxa.

Výsledky hlasování:
Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 0

Bod č.1 – Kontrola zápisu č. 07/2017
Při kontrole zápisu č. 07/2017 nebyly zastupitelstvem shledány žádné nedostatky.
Veškeré body a úkoly byly splněny, popřípadě vzaty na vědomí. Další body, které ze
zápisu vyplývají a jsou v řešení, byly projednány a jejich stav je popsán níže.
Bod č.2 – Schválení výsledků VŘ na akci „Stavební úpravy objektu kovárny
na pozemku p. č. st. 67/3 v k. ú. Holašovice “
Zastupitelstvo projednalo a schválilo výběrovou komisí předložený návrh na vítěze
dodavatele prací na „Stavební úpravy objektu kovárny na pozemku p. č. st.
67/3 v k. ú. Holašovice“. Zastupitelstvo vybralo uchazeče na základě hodnotícího
kritéria – nejnižší nabídkové ceny. Zastupitelstvo schválilo pořadí uchazečů (vítěze)
takto:
Tabulka: Seznam předložených nabídek hodnocených na základě nejnižší nabídkové ceny v Kč bez DPH
IČ

Nabídková cena
v Kč bez DPH

Nabídková cena
v Kč s DPH

Pořadí
nabídek

Povltavská stavební společnost s.r.o.

608 50 213

1 951 784 Kč

2 361 659 Kč

1.

STABEX s.r.o.

281 31 967

2 055 394 Kč

2 487 027 Kč

2.

Kohout Company spol. s r.o.

606 46 926

2 116 414 Kč

2 560 861 Kč

3.

PRECIS BUILDING SE

281 47 499

2 144 846, 07 Kč

2 595 263,74 Kč

4.

Stavební firma SIXL, spol. s r.o.

482 04 099

2 218 872 Kč

2 684 835 Kč

5.

Název právnické nebo fyzické osoby

Na základě hodnotícího kritéria – nejnižší nabídková cena – byl výběrovou komisí jako
vítěz výběrového řízení vybrána firma Povltavská stavební společnost s.r.o., jejíž výše
nabídkové ceny činí 2 361 659,- Kč včetně DPH. Zastupitelstvo pověřuje starostu
podpisem předložené smlouvy o dílo.

Výsledky hlasování:
Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 1 Maxa

Bod č.3 – Grantové žádosti, investiční a neinvestiční akce r. 2018 – stav
Starosta zastupitelstvo informoval o stavu příprav a podaných žádostí o grantovou
podporu na rok 2018, o aktuálním stavu připravovaných investičních a neinvestičních
záměrech obce viz tabulka. Zastupitelstvo jednohlasně souhlasí se spoluúčastí
z rozpočtu obce Jankov na celkové realizaci uvedených akcí, popř. s jejich plným
financováním v uvedené výši (předpokládaným či smluvně potvrzeným na základě VŘ).
Za zpracování, podání, kontrolu plnění realizace akcí a vyúčtování grantů a finančních
podpor zodpovídá starosta obce.
Tabulka:
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Výsledky hlasování:
Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 0

Bod č.4 – Různé

4.1. – Výsledek hospodaření za r. 2017
Starosta zastupitelstvo informoval o výsledku hospodaření obce Jankov k 31.12.2017.
Na základě „Výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávních celků,
dobrovolných svazků obcí a regionálních rad“ za rok 2017 byl dosažen záporný
výsledek hospodaření obce za r. 2017 (ztráta) ve výši 418.716,- Kč. Zastupitelstvo
tento výsledek hodnotí s ohledem na výši vynaložených schválených finančních
prostředků na realizaci a dokončení investičních a neinvestiční akcí v průběhu roku
2017 jako značný úspěch, který jak věříme ocení i samotní spoluobčané. Dále starosta
zastupitelstvo informoval o stavu finančních prostředků obce Jankov.
Zastupitelstvo vzalo informaci na vědomí.

4.2. – Projednání nákupu „nového“ komunálního traktoru STERJET
Zastupitelstvo schválilo nákup nového komunálního traktoru STERJET pro potřeby
obce, k využití za účelem provádění komunálních služeb na veřejných prostranstvích
v ceně 90.000,- Kč. Zastupitelstvo pověřuje starostu realizací nákupu.

Výsledky hlasování:
Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 0

4.3. – Projednání nabídky na výměnu vodoměrů osada Holašovice
Zastupitelstvo schválilo nabídku společnosti ČEVAK a.s. na nové ocejchování
domovních vodoměrů v osadě Holašovice. Celkem bude tato nutná a zákonná
povinnost provozovatele veřejného vodovodu stát cca 100.000,- Kč s DPH. Výsledná
cena bude pak rozpuštěna do ceny vodného v osadě Holašovice na období 6ti let.
Koordinací realizace této služby zastupitelstvo pověřuje starostu obce ve spolupráci
s obecním pracovníkem Fr. Kuklou.

Výsledky hlasování:
Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 0

4.4. – Projednání návrhu Smlouvy o dílo – model Holašovice
Zastupitelstvo schválilo Smlouvu o dílo na zhotovení fyzického trojrozměrného modelu
o velikosti 1:150 holašovických usedlostí a dotčeného území zapsaného na seznam
světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO a pověřuje starostu jejím
podpisem.

Výsledky hlasování:
Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 0

4.5. – Projednání nabídky na výrobu kované mříže (dveří) kaple Jankov
Zastupitelstvo schválilo nabídku na výrobu nové kované mříže do kaple Sv. Víta
v Jankově v ceně 57.475,- Kč s DPH. Objednáním zastupitelstvo pověřuje starostu
obce.

Výsledky hlasování:
Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 0

4.6. – Projednání návrhu přístavby skladu u HZ Holašovice
Zastupitelstvo projednalo návrhy na řešení přístavby HZ Holašovice předložené Ing.
arch. Tancerovou a pověřuje starostu dalším administrováním této studie dle
zákonného postupu. Po předložení finální verze projektu přístavby s návrhem rozpočtu
bude tento projekt zastupitelstvem posouzen a rozhodnuto o jeho dalším postupu.

Výsledky hlasování:
Pro: 8

Proti: 0
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Zdržel se: 0

4.7. – Projednán plánu nové výsadby krajinných prvků k.ú. Jankov a
Holašovice

(z katastru nemovitostí a územního plánu
obce)

Údaje o pozemku určeného k výsadbě

Starosta zastupitelstvo informoval, že byla podána žádost o dotaci na výsadbu nových
krajinných prvků v k.ú. Jankov a Holašovice takto:
Parcelní číslo

3594/2

1929/6

Výměra (m2)

423

452

Druh pozemku

Orná půda

Orná půda

Způsob ochrany (ZPF)

ZPF

ZPF

Číslo LV

1

1

Počet stromů

16 ks původních alejových
stromů 12-14 cm s balem,
druh dub/lípa

16 ks původních alejových
stromů 12-14 cm s balem,
druh dub/lípa

Katastrální území

Holašovice 656763

Jankov u ČB 656780

Označení v ÚP

NO – plochy zemědělské – NO – plochy zemědělské –
orná půda dle KN
orná půda dle KN
Doplnění interakčního prvku Doplnění interakčního prvku
IP 6
IP 6

Zastupitelstvo souhlasí s návrhem výsadby i financováním akce.

Výsledky hlasování:
Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 0

4.8. - Projednání návrhu na řešení obsazení/vybavení koloniálu Jankov a
Holašovice
Zastupitelstvo obce řešilo personální obsazení koloniálu, který prochází komplexní
rekonstrukcí interiérů objektu a rozhodlo, že nebude koloniál vybavovat provozním
mobiliářem (nábytkem a regály), pokud nebude vyřešeno personální obsazení
nájemcem. Z tohoto důvodu zastupitelstvo intenzivně hledá nájemce prostor sloužících
k podnikání s možností poskytování služeb denní potřeby pro provozovny Jankov a
Holašovice. Podmínky nájmu budou poskytnuty na vyžádání u starosty obce nebo na
obecním úřadě v úředních hodinách.

Výsledky hlasování:
Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 0

4.9. – Projednání stavu změny č.2 ÚPD Jankov a Holašovice
Zastupitelstvo projednalo návrhy na řešení žádostí změny č.2 ÚPD předložené Ing.
arch. Pavelkovou a pověřuje starostu dalším administrováním těchto návrhů dle
zákonného postupu. Po předložení finální verze návrhu bude zastupitelstvem
rozhodnuto o dalším postupu.

Výsledky hlasování:
Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 0

4.10. – Projednání reakce zastupitelstva obce k připravované nesystémové
a účelové změně (pozměňovacímu návrhu) zákona o odpadech
Reakce zastupitelstva obce k připravované nesystémové a účelové změně
(pozměňovacímu návrhu) zákona o odpadech – „Zastupitelstvo projednalo informaci
o riziku navýšení nákladů obce/města na odpadové hospodářství, v případě prosazení
účelové nevládní novely zákona o odpadech obsahující násobné zdražení
skládkovacích poplatků. Zastupitelstvo obce/města nesouhlasí s podobnými
novelizacemi zákona o odpadech, které mají dopad na náklady obce a jejich obyvatel
v oblasti odpadového hospodářství. Zastupitelstvo zastává názor, že nové nastavení
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odpadové legislativy by mělo být provedeno formou vládního návrhu zákona o
odpadech připraveného po schválení nových evropských odpadových směrnic a v úzké
spolupráci s obcemi a městy. ČR by neměla přijímat povinnosti nad rámec evropského
nastavení odpadového hospodářství. Zastupitelstvo vyzývá Svaz měst a obcí ČR a
Sdružení místních samospráv ČR, aby efektivně čelily podobným účelovým snahám,
které obce vystavují zřejmému riziku potřeby navýšení nákladů na odpadové
hospodářství.

Výsledky hlasování:
Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 0

Bod č.5 – Diskuse
Zastupitelstvo po krátké „neformální“ diskusi ukončeno starostou obce ve 22:00 hod.
Termín dalšího řádného zasedání zastupitelstva bude v řádné lhůtě vyvěšen na úřední
desce obce.

Zapsal: Ing. Jan Jílek - starosta
Zápis ověřili:
František Řezníček – člen zastupitelstva
Radek Maxa – člen zastupitelstva
Zápis schválil: Ing. Jan Jílek - starosta
Vyvěšeno: 27.2.2018
Sejmuto:
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