Obec Libice nad Cidlinou
Husova 4* 289 07 Libice nad Cidlinou* IČ 239 381;
Tel. 325637141; 325637254; fax : 325637201
Číslo účtu : 0504253319/0800
E-mail: podatelna@libicenadcidlinou.cz
----------------------------------------------------------------------------------------------------Zápis č. 1 / 2014 ze zasedání zastupitelstva obce Libice nad Cidlinou, které se uskutečnilo
dne 26. 2. 2014 od 19.00 hod. ve vinárně kulturního domu.
Paní starostka obce zahájila zasedání ZO, které bylo řádně svoláno dle jednacího řádu.
Program byl rozeslán spolu s pozvánkou všem členům ZO a dále byl zveřejněn na úřední
desce a způsobem v místě obvyklým.
Konstatovala, že je přítomno 10 zastupitelů dle presenční listiny.
Omluveni jsou:. J. Outlý, MUDr. H. Veselá, Ing. M.Růžička,M. Plaček
Neomluveni: Ing. P. Vondráček
Zasedání je usnášeníschopné.
Zapisovatelem zápisu byla určena : paní K. Růžičková
Ověřovatelé zápisu: B. Jiránek, M. Čejka
Hlasování přítomno: 10 ; pro: 8 ; proti: 0 zdržel se 2
Program:
1.
Kontrola usnesení
2. Depolymerizační linka
3. Prodej nemovitostí.
4. Statut cen
5. Vklad majetku vak
6. Příspěvky spolkům.
7. RO č.1/2014
8. Nařízení vlády č. 459/2013
9. Diskuse a závěr
Hlasování přítomno: 10 ; pro: 10 ; proti: 0 zdržel se 0
Program jednání byl schválen.
Ad. 1. Kontrola usnesení.
Zprávu o kontrole usnesení přednesla starostka obce.
Ad. 2. Informace o podnikatelském záměru depolymerizační linka. Projednáno na rozšířeném
zasedání rady obce. RNDr. J Kulich přednesl zamítavé stanovisko komise ŽP s podrobným
odůvodněním. Dále se podrobně vyjádřil Ing. P. Vondráček, který přítomným objasnil
chemické reakce při depolymerizaci pneumatik. Popis předložený s podnikatelským záměrem
je neúplný. Nejedná se o drobné podnikání, ale o chemický průmysl, který není v naší obci dle
územního plánu žádoucí..
Dále všeobecně konstatováno, že není zatím znám budoucí provozovatel a jeho reference a
zkušenosti s touto technologií v ČR.
Rada obce nedoporučuje odsouhlasení tohoto podnikatelské záměru.
Návrh usnesení č. 1 /1 / 14: ZO v souladu s § 84/2a) zák. č. 128/2000 v platném znění
neuděluje předběžný souhlas s realizací výstavby depolymerizační linky v naší obci.

Hlasování přítomno: 10 ; pro: 10 ; proti: 0 zdržel se 0
Usnesení č. 1/1/14 bylo přijato
Ad. 3. O účelový prodej pozemků požádali:
Katastr. Území
pozemek č. u domu čp.
na parcele č.
o výměře m2
-Libice nad Cidl.
483/70
357
356
433
Chrenko Bronislav, nar. 23.9.1970, Asmanová Šárka, nar. 22.1.1983- Na Sídlišti , čp. 357
Návrh usnesení č. 2 / 1 / 14: ZO schvaluje v souladu s § 85/a) zák. č. 128/2000 v platném
znění prodej pozemku parc. č. 483/70 o výměře 433 m2 ,nacházejícího se v katastrálním
území Libice nad Cidlinou, který je zapsán na listu vlastnictví č.10001 u Katastrálního úřadu
pro Středočeský kraj se sídlem v Praze, katastrální pracoviště Nymburk , za smluvní cenu
43.300,- Kč. Panu Bronislavu Chrenkovi , nar. 23.9.1970 a Asmanové Šárce, nar. 22.1.1983,
Na Sídlišti čp. 357. Každému jednou polovinou.
Hlasování přítomno: 10 ; pro: 10 ; proti: 0 zdržel se 0
Usnesení č. 2/1/14 bylo přijato
- Libice nad Cidl.
483/75
347
380
457
Švantner Václav, nar. 31.7.1978, Na Sídlišti čp. 347
Návrh usnesení č. 3 / 1 / 14: ZO schvaluje v souladu s § 85/a) zák. č. 128/2000 v platném
znění prodej pozemku parc.č. 483/75 o výměře 457 m2 , nacházejícího se v katastrálním
území Libice nad Cidlinou,$ který je zapsán na listu vlastnictví č.10001 u Katastrálního úřadu
pro Středočeský kraj se sídlem v Praze, katastrální pracoviště Nymburk , panu Václavu
Švantnerovi, nar. 31.7.1978, Na Sídlišti 347, za smluvní cenu 45.700,- Kč.
Hlasování přítomno: 10 ; pro:10 ; proti:0 zdržel se 0
Usnesení č. 3/1/14 bylo přijato
-Libice nad Cidl.
483/77
361
382
273
Kronusová Eva , nar. 9.11.1969, Na Sídlišti čp. 361
Návrh usnesení č. 4 / 1 / 14: ZO schvaluje v souladu s § 85/a) zák. č. 128/2000 v platném
znění prodej pozemku parc.č. 483/77 o výměře 273 m2 ,nacházejícího se v katastrálním
území Libice nad Cidlinou ,který je zapsán na listu vlastnictví č.10001 u Katastrálního úřadu
pro Středočeský kraj se sídlem v Praze, katastrální pracoviště Nymburk , paní Evě Kronusové,
nar. 9.11.1969, Na Sídlišti 361, za smluvní cenu 27.300,- Kč.
Hlasování přítomno: 10 ; pro: 10 ; proti: 0 zdržel se 0
Usnesení č. 4/1/14 bylo přijato
-Libice nad Cidl.
483/72
359
354
426
Potoček Jiří, nar. 29.12.1974 a Potoček Tomáš, nar. 28.5.1979, Na Sídlišti čp. 359
Návrh usnesení č. 5 / 1 / 14: ZO schvaluje v souladu s § 85/a) zák. č. 128/2000 v platném
znění prodej pozemku parc.č. 483/72 o výměře 426 m2, nacházejícího se v katastrálním
území Libice nad Cidlinou, který je zapsán na listu vlastnictví č.10001 u Katastrálního úřadu
pro Středočeský kraj se sídlem v Praze, katastrální pracoviště Nymburk , panu Jiřímu
Potočkovi, nar. 29.12.1974 a Tomáši Potočkovi, nar. 28.5.1979, Na Sídlišti 359, Libice n.C.,
za smluvní cenu 42.600,- Kč. Každému jednou polovinou
Hlasování přítomno: 10 ; pro: 10 ; proti: 0 zdržel se 0
Usnesení č. 5/1/14 bylo přijato
-Libice nad Cidl.
483/64
351
362
576
Petr Vykydal, nar.27.3.1964 a Eva Vykydalová, nar. 22.1.1955
Miroslav Červinka, nar. 28.10.1967 a Hana Červinková , nar. 7.3.1968, Na Sídl. čp. 351

Návrh usnesení č. 6 / 1 / 14: ZO schvaluje v souladu s § 85/a) zák. č. 128/2000 v platném
znění prodej pozemku parc.č. 483/64 o výměře 576 m2 ,nacházejícího se v katastrálním
území Libice nad Cidlinou ,který je zapsán na listu vlastnictví č.10001 u Katastrálního úřadu
pro Středočeský kraj se sídlem v Praze, katastrální pracoviště Nymburk ,
manželům Petru Vykydalovi, nar. 27.3.1964 a Evě Vykydalové, nar. 22.1.1955, Na Sídlišti
351, podíl 71/148 za smluvní cenu 27.632,- Kč.
Manželům Miroslavu Červinkovi, nar. 28.10.1967 a Haně Červinkové, nar. 7.3.1968, Na
Sídlišti 351, podíl 77/148 za smluvní cenu 29.968,- Kč.
Hlasování přítomno: 10 ; pro: 10 ; proti: 0 zdržel se 0
Usnesení č. 6/1/14 bylo přijato
-Libice nad Cidl.
483/76
362
381
354
Manželé Oldřich Mrzena, nar. 24.4.4926 a Jarmila Mrzenová, nar. 20.7.1928, Na Sídlišti
č.p. 362
Návrh usnesení č. 7 / 1 / 14: ZO schvaluje v souladu s § 85/a) zák. č. 128/2000 v platném
znění prodej pozemku parc.č. 483/76 o výměře 354 m2, nacházejícího se v katastrálním
území Libice nad Cidlinou ,který je zapsán na listu vlastnictví č.10001 u Katastrálního úřadu
pro Středočeský kraj se sídlem v Praze, katastrální pracoviště Nymburk , manželům Oldřichu
Mrzenovi, nar. 24.4.1926 a Jarmile Mrzenové, nar. 20.7.1928, Na Sídlišti č.p. 362 za smluvní
cenu 35.400,- Kč.
Hlasování přítomno: 10 ; pro: 10 ; proti: 0 zdržel se 0
Usnesení č. 7/1/14 bylo přijato
-Libice nad Cidlinou 483/84
344
364
340
Zuzana Kubátová, nar. 30.4.1980, Okružní 344
Návrh usnesení č. 8 / 1 / 14: ZO schvaluje v souladu s § 85/a) zák. č. 128/2000 v platném
znění prodej pozemku parc.č. 483/84 o výměře 340 m2 ,nacházejícího se v katastrálním
území Libice nad Cidlinou ,který je zapsán na listu vlastnictví č.10001 u Katastrálního úřadu
pro Středočeský kraj se sídlem v Praze, katastrální pracoviště Nymburk , paní Zuzaně
Kubátové, nar. 30.4.1980 Okružní 344, za smluvní cenu 34.000,- Kč.
Hlasování přítomno: 10 ; pro: 10 ; proti: 0 zdržel se 0
Usnesení č. 8/1/14 bylo přijato
-O prodej pozemku pod trafostanicí požádala firma: ČEZ distribuce IČ 247 290 35 , Děčín,
IV- Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02
Libice nad Cidlinou č. parc. 684 o výměře 8 m 2 , který je oddělen geom. plánem od
parcely č. 483/61, za cenu dohodou ve výši 1.760,- Kč.
Návrh usnesení č. 9 / 1 / 14: ZO schvaluje v souladu s § 85/a) zák. č. 128/2000 v platném
znění prodej pozemku parc. č. 684 o výměře 8 m2 , nacházejícího se v katastrálním území
Libice nad Cidlinou, který je zapsán na listu vlastnictví č.10001 u Katastrálního úřadu pro
Středočeský kraj se sídlem v Praze, katastrální pracoviště Nymburk , firmě ČEZ distribuce IČ
247 290 35 Děčín, IV- Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, za dohodnutou cenu 1.760,Kč.
Hlasování přítomno: 10 ; pro: 10 ; proti: 0 zdržel se 0
Usnesení č. 9/1/14 bylo přijato
Ad.4. Statut cen sam. příloha. Odůvodní pan M. Čejka za komisi kulturní.
Ing. Vondruška – navrhuji:
Čl. 2 doplnit o větu, že ZO může v mimořádných případech čestné občanství odejmout.
M. Hamrníková – je to v zákoně, není potřeba čl. 2 o toto doplňovat.

Hlasování: Přítomno: 10 Pro: 3 Proti: 7 Zdržel se: 0
Ing. Vondruška – navrhuji č. 3 doplnit, že čestné uznání bude osvědčeno diplomem
Hlasování: Přítomno: 10 Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0
Návrh usnesení č. 10 / 1 / 14: ZO schvaluje v souladu s § 85/a) zák. č. 128/2000 v platném
znění „Statut cen obce Libice nad Cidlinou“ doplněný v čl. 3 o ustanovení , že udělení
čestného uznání bude osvědčeno diplomem.
Hlasování přítomno:10 ; pro: 10 ; proti:0 zdržel se : 0
Usnesení č. 10/1/14 bylo přijato
Ad. 5. Vklad majetku VAK Nymburk
Jak jsem již informoval v diskuzi na zasedání ZO dne 2.12.2013, existuje možnost vkladu
majetku (vodohospodářského díla kanalizace a ČOV ) do a.s. VaK Nymburk. Obcím by se
zjednodušila problematika vytváření fondu na obnovu tohoto díla. Vkladem do a.s. přechází
obnova majetku na tuto společnost.
Dle znaleckého posudku o ceně nemovitosti vodohospodářského díla kanalizace a
ČOV, vyhotoveného orientačně v roce 2013, by obce Libice n.C., Opolany (Kanín) a Odřepsy
získali dohromady akcie VAK Nymburk za cca 15.783.153,- Kč dle vyhlášek platných v roce
2013. To je asi 1,12 % podílu na majetku Vak NB, s 15.783 ks akcií.
Z toho Libice n.C. - 11.598.408,- Kč = 11.598 ks akcií
Odřepsy – 2.489.963,-Kč = 2.489 ks akcií
Opolany – Kanín – 1.694.781,- Kč = 1.694 ks akcií
Základní kapitál Vak NB činí 708.782.000,- Kč.
Město Poděbrady vlastní akcie v hodnotě- 118.886.000,- Kč;
Nymburk -147.632.000,-Kč;
Městec Králové – 33.080.000,- Kč.
Pozemky pod stavbami ( VS a ČOV) jsou dle nového občanského zákoníku součástí stavby a
vkládají se rovněž za odhadní cenu.
Dotace nelze započítat cenově pro vklad do a.s. Započítává se podíl vlastních prostředků obcí
na stavbě 1. a 2. etapy vodohospodářského díla kanalizace a ČOV.
To je 53 057 104 Kč.
V současné době kanalizaci a ČOV provozuje formou zápůjčky firma VaK Nymburk.
Tento vklad bude projednáván valnou hromadou svazku obcí Cidlina, ZO Libice n.C., ZO
Odřepsy a ZO Opolany. V případě odsouhlasení všech obcí, projedná tento krok i valná
hromada VaK Nymburk. Soud určí odhadce, který pořídí aktuální ocenění majetku k datu
vkladu do a.s.
Rada obce doporučuje zastupitelstvu obce vklad majetku vodohospodářského díla
kanalizace a ČOV do a.s. VAK Nymburk ke schválení.
Postup úkonů předcházejících vkladu majetku do a.s.:
1. Zastupitelstva obcí a valná hromada svazku schválí usnesení.
„Obec …., (Svazek obcí Cidlina), souhlasí s provozováním a vkladem vodohospodářského
díla kanalizace a ČOV v obci (ve svazku obcí) do a.s. VaK Nymburk“.
2. Žádost o možnost provozování a vkladu vodohospodářského díla kanalizace a ČOV
v obcích Libice n.C , Opolany – Kanín, Odřepsy odešleme do a.s. VaK Nymburk.
3. Valná hromada VaK Nymburk projedná v květnu 2014. VaK NB a zahájí příslušné
kroky k ocenění majetku kanalizace a ČOV.
4. Na obcích, ve svazku (2014) a na valné hromadě VaK NB (květen 2015) se projedná
definitivní navýšení základního jmění VaK Nb vkladem majetku obcí dle znaleckého
posudku.

Diskuse:
M. Hamrníková – jde o velký majetek, potřebovali bychom víc dokumentace
F.Kubíček – do budoucna bychom měli na tak velký majetek vytvářet rezervy ( na opravy, na
obnovu ). Jde o to, jestli obec bude mít dost financí na nákladné opravy. V případě vkladu
bychom se stali akcionáři a dostávali bychom dividendy. Vklad by proběhl v r. 2015. Ostatní
okolní obce budou o vkladu také jednat.
M. Hamrníková – jde také o to, aby se nezdražil poplatek za stočné
Ing. Vondruška – vybere se na stočném tolik peněz, aby to stačilo na obnovu? Náklady se za
30 let budou blížit 100,000.000,-Kč.
F. Kubíček – rada obce doporučuje tento návrh vkladu ke schválení
Ing. Hamrník – mělo by se dojít za právníkem, aby se neodsouhlasilo něco, co bude nevratné.
Pokud má ZO rozhodnout, musí mít všechny podklady k uzavření smlouvy
F. Kubíček – zatím nejednáme o uzavření smlouvy. Co se týká hospodaření VaK, vše je
zveřejněno na jejich stránkách.
Bc. M.Král – navrhuji do textu návrhu usnesení doplnit „…a možností vkladu…“
Návrh usnesení č. 11/1/14 ZO schvaluje v souladu s § 85/e) zák. č. 128/2000 v platném
znění provozování a možnost vkladu vodohospodářského díla kanalizace a ČOV 2. etapa do
a.s. VaK Nymburk.
Hlasování přítomno: 10 ; pro: 10 ; proti: 0 zdržel se 0
Usnesení č. 11/1/14 bylo přijato
Ad. 6. Příspěvky spolkům.
Příspěvky budou vypláceny ve dvou splátkách – ½ za I. pololetí, ½ za II. pololetí
Návrh usnesení č. 12/1/14 ZO schvaluje v souladu s § 85/e) zák. č. 128/2000 v platném
Návrh příspěvků :

Organizace, sdružení

Požadovaná částka

Doporučený
příspěvek radou
obce

SDH Libice n.C.

80 000,- Kč

80 000 Kč

Tělovýchovná jednota

100 000,- Kč

85 000 Kč

Tělocvičná jednota
SOKOL

100 000,- Kč

100 000 Kč

Středisko DIAKONIE
ČCE Libice n.C.

100.000,- Kč

75 000 Kč

poznámka
Z fondu dětí par
3421
30 000 Kč

SDH Libice nad Cidlinou
Návrh usnesení č. 12/1/14 ZO schvaluje v souladu s § 85/e) zák. č. 128/2000 v platném
znění příspěvek pro SDH Libice n.C. v roce 2014 ve výši 80.000,- Kč, z toho 30.000,- bude
z par. 3421 ( fond dětí )
Hlasování přítomno: 10 ; pro: 10; proti: 0 zdržel se 0
Usnesení č. 12/1/14 bylo přijato

Tělovýchovná jednota Libice n.C
Ing. Vondruška – navrhli jsme snížit příspěvek na 85.000,- Kč proto, že vyúčtování za loňský
rok neodpovídalo všem pravidlům. V termínu nebyla vyúčtována celá částka, po termínu byly
doloženy doklady.
B. Jiránek – tiskopis vyúčtování není obce Libice, ale je to přesná kopie ze stránek Krajského
úřadu SK.
Bc. M. Král – jak rada přišla na částku 85.000,- Kč? Je to forma trestu?
Ing. Vondruška – TJ dodala doklady, které neodpovídají pravidlům. Proto jsme navrhli
snížení příspěvku.
B. Jiránek - dávám protinávrh, aby byl TJ Libice poskytnut příspěvek ve výši 100.000,- Kč.
Návrh usnesení č. 13/1/14: ZO schvaluje v souladu s § 85/e) zák. č. 128/2000 v platném
znění příspěvek pro Tělovýchovnou jednotu Libice n.C. pro r. 2014 ve výši 100.000,- Kč.
Přítomno: 10 Pro: 4 Proti: 5 Zdržel se: 1
Usnesení č. 13/1/14 nebylo přijato
F. Kubíček: dávám návrh, aby TJ Libice n.C. byl poskytnut příspěvek na rok 2014
v navrhované výši 85.000,- Kč
Návrh Usnesení č. 14/1/14: ZO schvaluje v souladu s § 85/e) zák. č. 128/2000 v platném
znění příspěvek TJ Libice na C. pro rok 2014 ve výši 85.000,- Kč
Přítomno: 10 Pro: 7 Proti: 1 Zdržel se: 2
Usnesení č. 14/1/14 nebylo přijato
TJ SOKOL Libice n.C.
Návrh usnesení č. 15/1/14 : ZO schvaluje v souladu s § 85/e) zák. č. 128/2000 v platném
znění příspěvek TJ SOKOL Libice n.C. pro r. 2014 ve výši 100.000,- Kč
Přítomno: 10 Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 15/1/14 bylo přijato
Diakonie ČCE, středisko Libice n.C.
Návrh usnesení č. 16/1/14 : ZO schvaluje v souladu s § 85/e) zák. č. 128/2000 v platném
znění příspěvek Diakonii ČCE, středisko Libice n.C., pro rok 2014 ve výši 75.000,- Kč
Přítomno: 10 Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 16/1/14 bylo přijato
Ad. 7. RO č.1/2014 v příloze pozvánky
Zprávu přednesl p. Kubíček
B. Jiránek – v RO je pro DS Vojan částka 75.000,- Kč. Proč o tom nerozhoduje ZO?
F. Kubíček – tato částka je převzatá z loňského roku, letos si DS Vojan žádá o 50.000,- a to je
v kompetenci rady obce.
M. Hamrníková – RO by mělo být rozčleněno srozumitelně
B. Jiránek – navrhuji, aby RO bylo opraveno a předloženo ke schválení na dalším zasedání
zastupitelstva. Dále navrhuji, aby byly zastupitelům předkládány zápisy ze zasedání Rady
obce, jak jsem to již jednou požadoval.
F. Kubíček – dávám hlasovat o usnesení – schválení rozp. opatření č. 1/2014 dle přílohy
Návrh usnesení č. 17/1/14 ZO schvaluje v souladu s § 85/e) zák. č. 128/2000 v platném
znění RO č. 1/2014 dle přílohy.
Hlasování přítomno: 10 ; pro: 6 ; proti: 2 zdržel se 2
Usnesení č. 17/1/14 nebylo přijato

Ad. 8. Nařízení vlády č. 459/2013 o odměnách členů ZO. Oproti příloze č. 1 nařízení vl. Č.
37/2003 vypouští příloha č. 1 nařízení vlády č. 459/2013 sloupec č. 6 o odměnách
neuvolněného starosty a primátora. Nově se u neuvolněných členů ZO číslují sloupce 6 - 12:
místostarosta - 6a8/2, člen rady- 9 , předseda výboru nebo komise a zastupitel obce – 12a10,
člen výboru nebo komise a zastupitel obce – 11a12 ,předseda výboru a člen rady 9a 10 člen
zastupitelstva obce - 12 ,předseda komise -10
Odměny se zastupitelům vyplácejí od 1.2.2014.
Návrh usnesení č. 18/1/14 ZO schvaluje v souladu s § 85/e) zák. č. 128/2000 v platném
znění odměny neuvolněných členů ZO příloha č. 1 nařízení vlády č. 459/2013 dle sloupců 6 12: místostarosta - 6a8/2, člen rady- 9 , předseda výboru nebo komise a zastupitel obce –
12a10, člen výboru nebo komise a zastupitel obce – 11a12 ,předseda výboru a člen rady 9a
10 člen zastupitelstva obce - 12, předseda komise – 10.
Hlasování přítomno: 10 ; pro: 9 ; proti: 0 zdržel se 1
Usnesení č. 18/1/14 bylo přijato.
Ad. 9. Diskuse a závěr.
F Kubíček – ve škole teče nádrž el. kotle. Dávám na zváženou, zda má rada obce připravit
projekt na opravu nádrže nebo na pořízení nového topení ( odhadovaná investice nového
topení 1,7 mil. Kč )
Bc.M. Král – je možné na toto získat dotaci?
F. Kubíček – ne, časově bychom to nestihli. Náklady na vytápění školy jsou nyní 1,8 mil. Kč
za rok.
Ing. Vondruška – odhadovaná investice na nové topení má předpokládanou návratnost 5 let.
Návrh usnesení č. 19/1/14: ZO pověřuje Radu obce v souladu se zák.č. 128/2000 v platném
znění k přípravě projektu na pořízení nového vytápění ZŠ Libice n.C.
Přítomno: 10 Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 19/1/14 bylo přijato
F. Kubíček – dalším problémem je havarijní stav zdi na evangelickém hřbitově. Je otázkou,
zda opravit zeď najednou nebo opravovat na etapy. Na opravu necháme udělat kalkulaci.
Navrhuji nechat udělat kalkulaci a opravit zeď najednou.
Návrh usnesení č. 20/1/14: ZO souhlasí v souladu se zákonem č. 128/2000 s vypracováním
kalkulace a jednorázovou opravou poškozené hřbitovní zdi evangelického hřbitova.
Přítomno: 10 Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 20/1/14 bylo přijato.
J. Bárta – je možné dát břemeno kanalizace při koupi pozemku ( pozemek u bytových
jednotek Na Sídlišti ) do smlouvy bez geom.zaměření?
F Kubíček – po konzultaci s notářkou nikoliv. Obec dala zaměřit kanalizaci a ve smlouvě
bude uvedeno věc. břemeno a citovaný geom. plán
Z. Kubátová – na Obec jsem psala dotaz, proč jde hl. řad vodovodu přes pozemek, který se
chystám koupit. Proč není řad veden po pozemku, který zůstane obecní?
F. Kubíček – v době, kdy vznikal projekt, to byla nejkratší varianta. Při samotné realizaci se
to dá upřesnit
Z. Kubátová – další můj dotaz byl ohledně oplocení pozemků kolem bytových jednotek.
Ing. Prajer – myslím, že se k oplocení byt. domů bude muset vyjádřit památkáři
F. Kubíček – je v zájmu všech, aby oplocení bylo co nejvíce jednotné

Ing. Prajer – jak je to s věcným břemenem vedení ČEZ a vodov. přípojkou, která jde přes
pozemek, který mám zájem koupit?
F. Kubíček – pozemek budem prodávat s tím, že věc. břemena budou uvedena ve smlouvě
p. Vykydal – před zaměřením pozemku kolem našeho domu jsme si s Červinkovými určili,
jak budeme pozemek užívat. Proč je to rozděleno v geom. plánu jinak?
F. Kubíček – dělení je určeno zákonem
M. Soókyová – na úřad přišel dopis ohledně nepořádku v obci. Co na něj odpovíte? Dnes byl
opět plný kontejner u hřbitova.
Ing. Soukupová – komise ŽP navrhovala přemístění kontejnerů od hřbitova. Je to pietní místo,
proč je tam necháváte?
Ing. Habásková – kolem kontejnerů provádějí naši zaměstnanci pravidelný úklid, sama to
kontroluji. Problém je, že to pracovníci uklidí, krátce na to tam někdo naveze odpad a udělá
nepořádek – těžko se to dá uhlídat.
Ing. Vondruška – je to i záležitost občanů, aby udržovali pořádek.
M. Soókyová – dejte kontejnery jinam. Jak odpovíte na dopis?
Ing. Habásková – odpovíme, že se snažíme pořádek udržovat
M. Hamrníková – dejte kontejnery do parčíku k Cidlině.
F. Kubíček – tam by nezajel svozový vůz
Ohledně přemístění kontejnerů se rozvinula diskuse ze které vyplynulo, že se kontejnery
přemístí do ulice Nerudova, kde už jednou byly umístěny.
Zasedání ZO skončeno ve 21.10 hod
Zapisovatel: Kamila Růžičková
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Ověřovatelé: Milan Čejka
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Bořivoj Jiránek
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Ing. Vladimíra Habásková
Starostka obce
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