Obecní úřad Těchlovice
Těchlovice č.p. 37, 405 02 Děčín 2
 412 558 925 fax: 412 558 925 e-mail: ou.techlovice@volny.cz

Zápis z 20. zasedání Zastupitelstva obce Těchlovice,
konaného dne 1. února 2018 od 18:00 hodin v místní knihovně č.p. 120.
Zasedání Zastupitelstva obce Těchlovice bylo zahájeno v 18:00 hod. starostkou obce Jaroslavou Hýlovou.
Přítomni zastupitelé: Jaroslava Hýlová, Jiří Hýl, Martin Cvejn, Mgr. Květoslav Kolařík, Vlasta Krebsová,
Ing. Radka Čepelová.
Nepřítomen omluven: Ing. Michal Macháček

1. Zahájení
Starostka obce konstatovala, že ze sedmičlenného zastupitelstva je přítomno šest členů, takže
zastupitelstvo je usnášeníschopné. Pozvánka byla zveřejněna jak na elektronické úřední desce, tak na
úřední desce obce od 19.1.2018, zastupitelům byla předána v termínu delším, než sedm dní před konaným
zasedáním. Dále uvedla, že zápis z 19. zasedání ZO je bez připomínek a je považován za schválený.
Program: /návrh/
1. Zahájení
2. Schválení programu
3. Schválení ověřovatelů zápisu
4. Určení zapisovatele zápisu
5. Kontrola plnění usnesení ze zasedání č. 19/2017
6. Informace o plnění plánu kulturně-sportovních akcí a neinvestičních prací v roce 2017
7. Bilance roku 2017
8. Schválení rozpočtové změny č. 5/ 2017 a č.1 / 2018 obce
9. Schválení rozpočtové změny č. 1/2017 MŠ
10. Schválení hospodaření obce včetně stavů na BÚ a ČNB za období 01-12 /2017
11. Schválení finančního příspěvku seniorům 70 let a více na dopravné
12. Schválení finančního příspěvku na nákup knižního fondu do knihovny
13. Schválení finančního příspěvků matkám s trvalým pobytem v obci pro nákup vstupenky do divadla
14. Schválení inventarizační zprávy za rok 2017
15. Schválení dodatku č. 2 /2017 ke smlouvě s TS, a.s. Děčín
16. Schválení a projednání dalšího pokračování ve funkci ředitelky MŠ na období 2018 – 2023
17. Schválení plánu porad a zasedání pro rok 2018
18. Schválení financování opravy MK kolem hřbitova v obci
19. Schválení plánu neinvestičních a investičních akcí pro rok 2018
20. Schválení plánu kulturně - sportovních akcí pro rok 2018
21. Schválení pracovníků pro veřejně prospěšné práce v obci a dva pracovníky hrazené z rozpočtu obce
22. Schválení zrušení žádostí o dotaci na dětské hřiště
23. Schválení zrušení žádosti o dotaci na opravu veřejného osvětlení zničené vichřicí
24. Schválení dodatku č. 2 ke smlouvě o užívání Aquaparku Děčín
25. Z práva z provedených kontrol kontrolním výborem a finančním výborem
26. Zpráva o celoročním přehledu o stravování v jídelně za rok 2017
27. Schválení smlouvy na výstavbu NN
28. Na vědomí
29. Různé, 30. Diskuse, 31. Závěr
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2.Schválení programu.
Před schválením programu zasedání požádala starostka o rozšíření programu o jeden bod: „Schválení daru
od KÚ-ÚK“.

Usnesení č. 1/2/2018
Zastupitelstvo obce schválilo program zasedání rozšířený o bod č. 28 „Schválení daru od KÚ-ÚK“.
Výsledek hlasování:
Pro: 6; Proti: 0; Zdržel se: 0

3.Schválení ověřovatelů zápisu.
Starostka navrhla za ověřovatele zápisu pana Martina Cvejna a paní Vlastu Krebsovou.

Usnesení č. 2/2/2018
Zastupitelstvo obce schválilo ověřovatele zápisu pana Martina Cvejna a paní Vlastu Krebsovou.
Výsledek hlasování:
Pro: 6; Proti: 0; Zdržel se: 0

4.Určení zapisovatele zápisu.
Starostka se přítomných dotázala, zda někdo nechce provést zápis ze zasedání, nikdo se nepřihlásil, proto
určila zapisovatelem zápisu pana Jiřího Hýla.

5.Kontrola plnění usnesení č.19/2017.
Schválení smlouvy o dílo webové stránky – odeslána 10.11.2017, splněno prosinec 2017
ČEZ smlouva podepsána 13.11.2017
MAPRV - odesláno včetně doplněných tabulek 15.11.2017
Plán Inventarizace majetku - splněno 31.12.2017
FK – ČL přiložen dodatek ke smlouvě – splněno 10.11.2017
Dotace 250 000,- Kč pro MŠ – splněno 5.1.2018
Dotace 115 000,- Kč pro FK Český lev Těchlovice, z.s. – splněno 5.1.2018
Zpracování žádosti – smlouva odeslána 10.11.2017
Žádost o dotaci na MMR ČR předána 3.1.2018

6.Informace o plnění plánu kulturně-sportovních akcí a neinvestičních prací v roce 2017.
V plánu kulturně – sportovních akcí za rok 2017 bylo 15 akcí, které byly splněny.
V plánu neinvestičních akcí za rok 2017 bylo plánováno 12 akcí, z nichž bylo splněno 7.
Přílohou zápisu.
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7.Bilance za rok 2017.
Starostka seznámila přítomné s událostmi v uplynulém roce.

8. Schválení rozpočtové změny č.5 / 2017 a č.1 / 2018 obce.
Starostka navrhla rozpočtové změny, se kterými se zastupitelé měli možnost seznámit v předstihu na
poradě 25.1.2018.

Usnesení č. 3/2/2018
a) Zastupitelstvo obce schválilo rozpočtové opatření č. 5/2017. Částka příjmů 5 584 310,32 Kč a výdajů
292 088,89 Kč včetně financování – 428 476,43 Kč. Je přílohou zápisu.
b) Zastupitelstvo obce schválilo rozpočtové opatření č. 1/2018. Částka příjmů 33 100,00 Kč a výdajů
33 100,00 Kč. Je přílohou zápisu.
Výsledek hlasování:
Pro: 6; Proti: 0; Zdržel se: 0

9. Schválení rozpočtové změny č. 1/2017 MŠ.
Jedná se o změnu čerpání finančních prostředků mezi jednotlivými paragrafy. Celková částka rozpočtu se
nemění.
Usnesení č. 4/2/2018
Zastupitelstvo obce schválilo rozpočtovou změnu č. 1/2017 s celkovou částkou 250 000,-Kč..
Výsledek hlasování:
Pro: 6; Proti: 0; Zdržel se: 0

10. Schválení hospodaření obce včetně stavů na BÚ a ČNB za období 01-12 /2017.
Příjmy: 7 429 863,38 Kč – tj. plnění plánovaného rozpočtu na 102,71 %
Výdaje: 4 958 096,88 Kč – tj. plnění plánovaného rozpočtu na 63,56 %
Stav na běžném účtu: 7 213 686,67 Kč
Stav na účtu ČNB : 945 309,23 Kč
Stav úvěrového účtu: - 4 166 070,43 Kč
Stav v pokladně: 21 642,-Kč

Usnesení č. 5/2/2018
Zastupitelstvo obce schválilo hospodaření obce za období 01-12/2017 včetně stavu na BÚ 7 213 686,67
Kč, na účtu ČNB 945 309,23 Kč, na úvěrovém účtu -4 166 070,43 Kč. Příjmy činily 7 429 863,38
Kč plnění plánovaného rozpočtu na 102,71 %. Výdaje činily 4 958 096,88 Kč plnění na 63,56 % v porovnání
s rozpočtem. Hospodaření je součástí zápisu.
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Výsledek hlasování:
Pro: 6; Proti: 0; Zdržel se: 0

11. Schválení finančního daru seniorům 70 let a více na dopravu.
Návrh byl 500,- Kč na jízdné autobusem.
Usnesení č. 6/2/2018
Zastupitelstvo obce schválilo dar seniorům nad 70 let a více na dopravné ve výši 500,-Kč na rok 2018.
Výsledek hlasování:
Pro: 6; Proti: 0; Zdržel se: 0

12. Schválení finančního příspěvku na nákup knižního fondu Městská knihovna Děčín.
Starostka uvedla, že se jedná o částku 15 000,-Kč na nákup knih pro knihovnu/výměnný fond knih.
Dále informovala o počtu návštěvníků knihovny v roce 2017. Zvýšení počtu návštěvníků oproti loňskému
roku na 104,41%, výpůjčky na 105,64% a krásná literatura pro dospělé na 116,56%.

Usnesení č. 7/2/2018
Zastupitelstvo obce schválilo finanční příspěvek na nákup knižního fondu pro místní knihovnu ve výši
15 000,-Kč Městské knihovně Děčín – výměnný fond knih.
Výsledek hlasování:
Pro: 6; Proti: 0; Zdržel se: 0

13. Schválení finančního příspěvků matkám s trv. pob. v obci pro nákup vstupenky do divadla.
Starostka uvedla, že se jedná o částku 500,- Kč na zakoupení vstupenky na zájezd do divadla ke dni matek.

Usnesení č. 8/2/2018
Zastupitelstvo obce schválilo finanční dar matkám s trvalým pobytem v obci ve finanční výši 500,-Kč na
zakoupení vstupenky do divadla ke dni matek.
Výsledek hlasování:
Pro: 6; Proti: 0; Zdržel se: 0

14. Schválení inventarizační zprávy za rok 2017.
Starostka seznámila přítomné s výsledkem inventarizační zprávy za rok 2017. Nebyly rozdíly v dokladech se
skutečností a nebyl podán žádný návrh na vyřazení majetku.
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Usnesení č. 9/2/2018
Zastupitelstvo obce schválilo inventarizační zprávu za rok 2017. Je přílohou zápisu.
Výsledek hlasování:
Pro: 6; Proti: 0; Zdržel se: 0

15. Schválení dodatku č. 2/2017 ke smlouvě s TS, a.s. Děčín.
Starostka upozornila na to, že se jedná o schválení dodatku ke smlouvě č. 314010018 T.S. Děčín a.s.
Nové ceny za svoz domovního odpadu – nárůst o 5%.

Usnesení č. 10/2/2018
Zastupitelstvo obce schválilo dodatek č. 2/2017 ke smlouvě č. 314010018 T.S. Děčín a.s. Ceny za sběr,
svoz a odstraňování odpadu pro rok 2018.
Výsledek hlasování:
Pro: 6; Proti: 0; Zdržel se: 0

16. Schválení a projednání dalšího pokračování ve funkci ředitelky MŠ na období 2018 – 2023.
Starostka předala slovo zastupiteli Mgr. Květoslavu Kolaříkovi, který informoval přítomné, že podle
„Školského zákona“ § 166 odst. 3 nemusí být vyhlášeno výběrové řízení, pokud zřizovatel MŠ nemá
námitek proti řízení MŠ.
Zastupitelka Ing. Radka Čepelová se dotazovala, na jakém základě můžeme rozhodnout o dalším
pokračování Mgr. Ireny Kolaříkové ve funkci ředitelky školky.
Starostka Jaroslava Hýlová sdělila, že v předloňském roce proběhla v MŠ kontrola ze Školní inspekce, která
shledala drobné závady, které byly v krátké době odstraněny (výměna skleněné výplně dveří apod.) Jinak
kontrola na chod MŠ neměla žádné výhrady. Dále uvedla, že v MŠ proběhla kontrola účetnictví
přezkoumání kontroly hospodaření KÚ-ÚK a která neshledala žádné pochybení v hospodaření MŠ.
Zastupitelka Vlasta Krebsová uvedla, že MŠ pomáhá obci jak materiálně tak různými kulturními
vystoupeními dětí, že na obec nepřišla jediná stížnost na činnost MŠ.
Zastupitel Mgr. Květoslav Kolařík přerušil zastupitelku Vlastu Krebsovou s tím, že nemá pravdu a obrátil
diskuzi zpět na školský zákon a chválil chod MŠ.

Usnesení č. 11/2/2018
Zastupitelstvo obce schválilo ředitelku MŠ Mgr. et Bc. Irenu Kolaříkovou pro další funkční období 2018 –
2023.
Výsledek hlasování:
Pro: 5; Proti: 0; Zdržel se: 1
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17. Schválení plánu porad a zasedání pro rok 2018.
Starostka uvedla, že plán porad a zasedání si zastupitelé sestavili na poradě zastupitelů.

Usnesení č. 12/2/2018
Zastupitelstvo obce schválilo plán porad a zasedání do září 2018.
Výsledek hlasování:
Pro: 6; Proti: 0; Zdržel se: 0

18. Schválení financování opravy MK kolem hřbitova v obci.
Starostka uvedla, že podala žádost o dotaci na MMR ČR dne 3.1.2018, pokud obec dotaci nedostane tak by
se oprava komunikace kolem hřbitova provedla z finančních prostředků obce.

Usnesení č. 13/2/2018
Zastupitelstvo obce schválilo financování opravy místní komunikace okolo hřbitova v případě, že obec
nezíská dotaci z MMR ČR.
Výsledek hlasování:
Pro: 6; Proti: 0; Zdržel se: 0

19. Schválení plánu neinvestičních a investičních akcí pro rok 2018.
Zastupitelé na poradě sestavili plán neinvestičních akcí na rok 2017. Jedná se o opravu střechy na OÚ,
oprava místních komunikací v Těchlovicích a v Přerově, oprava a prodloužení místního rozhlasu v Babětíně,
zakoupení dvou herních prvků na dětské hřiště a zahrádku MŠ, rekonstrukce záchodů v MŠ a na OÚ,,
statické posouzení mostků, nákup nových světel pro VO a změna hrací plochy na dětském hřišti.
Usnesení č. 14/2/2018
Zastupitelstvo obce schválilo plán neinvestičních akcí pro rok 2018. Je přílohou zápisu.
Výsledek hlasování:
Pro: 6; Proti: 0; Zdržel se: 0

20. Schválení plánu kulturně - sportovních akcí pro rok 2018.
Předseda kulturní komise Mgr. Květoslav Kolařík seznámil přítomné s plánem kulturních a sportovních akcí
pro rok 2018. Jedná se o akce: Masopust, Vítání jara, Čarodějnice v Těchlovicích, zájezd do divadla ke Dni
matek, Dětský den, Vítání prázdnin, Rozloučení s prázdninami, Těchlovické kolečko. Plán akcí je sestaven
do října 2018, jelikož se budou konat komunální volby a další akce si naplánuje nové zastupitelstvo obce.
Dále poděkoval všem, kteří se v uplynulém roce podíleli při organizaci kulturně-sportovních akcí.
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Usnesení č. 15/2/2018
Zastupitelstvo obce schválilo plán kulturních a sportovních akcí do října 2018. Je přílohou zápisu.
Výsledek hlasování:
Pro: 6; Proti: 0; Zdržel se: 0

21. Schválení pracovníků pro VPP v obci a dva pracovníky hrazené z rozpočtu obce.
Starostka seznámila zastupitele s tím, že pracovnicí na VPP bude od 1.3.2018 paní Denisa Hrdličková,
bytem Těchlovice č.p. 172. Dále uvedla, že z rozpočtu obce bude zaměstnávat na sekání a odvoz trávy
pana Bohuslava Hrdličku ml., bytem Těchlovice 172 a Bohuslava Hrdličku st., bytem Těchlovice 172 od
dubna do října 2018.
Zastupitelka Ing. Radka Čepelová se dotazovala na základě jaké smlouvy budou zaměstnáni.
Starostka odpověděla, že na základě dohody o provedení práce.
Zastupitelka Ing. Radka Čepelová odpověděla, že na dohodu o provedení práce může být osoba
zaměstnána pouze 2x. S čímž souhlasil i zastupitel Mgr. Květoslav Kolařík.
Starostka odpověděla, že smlouvy sepisuje ekonomka obce, která zodpovídá za vedení agendy. Dále
starostka uvedla, že se jedná pouze o schválení pracovníků a ostatní je práce úřadu.

Usnesení č. 16/2/2018
Zastupitelstvo obce schválilo paní Denisu Hrdličkovou byt. Těchlovice č.p. 172 na VPP v obci a z rozpočtu
obce pana Bohuslava Hrdličku ml., bytem Těchlovice 172 a pana Bohuslava Hrdličku st., bytem Těchlovice
172 pro sekání a odvoz trávy, od dubna do října 2018.
Výsledek hlasování:
Pro: 6; Proti: 0; Zdržel se: 0

22. Schválení zrušení žádostí o dotaci na dětské hřiště.
Starostka uvedla, že žádost obce o dotaci na změnu povrchu dětského hřiště nelze čerpat z programu
MMR ČR. Z tohoto důvodu požádala zastupitele o schválení zrušení žádosti.

Usnesení č. 17/2/2018
Zastupitelstvo obce schválilo zrušení podání žádosti o dotaci na změnu povrchu dětského hřiště.
Výsledek hlasování:
Pro: 5; Proti: 0; Zdržel se: 1
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23. Schválení zrušení žádosti o dotaci na opravu veřejného osvětlení zničené vichřicí.
Starostka přítomným sdělila, že se dne 22.11.2017 zúčastnila školení na KÚ-ÚK, kde bylo sděleno, že nárok
na dotaci mají pouze obce, kde byla způsobená škoda na obecním majetku vyšší než 200 000,-Kč. V naší
obci škoda dosáhla částky 12 000,-Kč. Z tohoto důvodu požádala zastupitele o schválení zrušení podání
žádosti.

Usnesení č. 18/2/2018
Zastupitelstvo obce schválilo zrušení podání žádosti o dotaci na opravu veřejného osvětlení zničené
vichřicí.
Výsledek hlasování:
Pro: 5; Proti: 0; Zdržel se: 1

24. Schválení dodatku č. 2 ke smlouvě o užívání Aquaparku Děčín.
Jedná se dodatek smlouvy na volný vstup pro občany obce do Aquaparku Děčín. Provozovatel poskytl obci
20% slevu ze vstupného.

Usnesení č. 19/2/2018
Zastupitelstvo obce schválilo dodatek č.2 ke smlouvě o užívání Aquaparku Děčín včetně cenové nabídky se
zpětnou platností od 1.11.2017.
Výsledek hlasování:
Pro: 6; Proti: 0; Zdržel se: 0

25. Z práva z provedených kontrol kontrolním výborem a finančním výborem.
Finanční výbor ve složení Martin Cvejn a Romana Bečvaříková ml. provedl dne 4.12.2017 kontrolu
hospodaření v MŠ. Kontrola nezjistila žádné závady.
Kontrolní výbor ve složení Ing. Michal Macháček a Ing. Radka Čepelová provedl kontrolu dne 13.12.2017
od 14:15 hod. do 16:45 hod.
Starostka k výsledkům kontroly uvedla, že kontrola zjistila, že výpověď z nájemní smlouvy paní Koblasové
nebyla zaslána, na což starostka odpověděla, že zaslala paní Koblasové usnesení o zrušení nájemní
smlouvy. Dále kontrola zjistila, že nebyla zrušena nájemní smlouva na pozemek okolo vodní nádrže na to
starostka odpověděla, že výpověď nebylo možno zaslat jelikož byl pozemek v dražbě a dále na
nepodepsanou smlouvu s panem Vodičkou, na který starostka odpověděla, že pana Vodičku minimálně 5x
žádala, aby se dostavil k podpisu smlouvy což neučinil. Dále nebyla kontrole předložena smlouva o dílo na
tvorbu webových stránek na to starostka odpověděla, že platba byla rozdělena do dvou splátek
s ukončením k 31.12.2017. Starostka také uvedla, že při kontrole nebyla přítomna ekonomka OÚ paní
Milada Zumrová, která má evidenci smluv, dále uvedla, že kontrolnímu výboru omluvila ekonomku paní
Miladu Zumrovou, která musela z rodinných důvodů odjet se svolením starostky.
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Zastupitelka Ing. Radka Čepelová uvedla, že do výsledků kontroly se zapisují nedostatky, které jsou
následnou kontrolou opět překontrolovány, zda došlo k nápravě. Dále uvedla, že termín kontroly hlásí
dopředu a je tedy nezbytné aby v uvedenou dobu byla kontrole přítomná i ekonomka paní Milada
Zumrová. Dále se dotazovala na dobu kontroly finančního výboru.
Starostka odpověděla, že finanční výbor prováděl kontrolu zhruba hodinu.
Dále starostka uvedla, že o zjištěných skutečnostech z výsledku kontroly informuje zastupitele.

26. Zpráva o celoročním přehledu o stravování v jídelně za rok 2017.
Výsledek celoročních ukazatelů byl ztrátový - 284,51 Kč na rok 2018 z důvodu, že koncem roku 2017 došlo
k velkému nárůstu cen některých potravin. Na rok 2018 se navýšila cena oběda. Celkově bylo 210
stravovacích dnů za rok 2017 – jedná se o cizí strávníky.
MŠ hospodařila s přebytkem 163,47 Kč.
Zastupitelka Ing. Radka Čepelová se dotazovala, zda je možné z kapacitních důvodů navýšení počtu
strávníků.
Starostka odpověděla, že ano celkem lze vařit denně maximálně 50 obědů.
Zastupitelka Ing. Radka Čepelová se dotazovala, zda by byla možná pomoc v nouzi p. Karáskovi.
Starostka odpověděla, že kapacita obědů ještě není vyčerpána a pan Karásek si může obědy zakoupit.

27. Schválení smlouvy na výstavbu NN.
Starostka uvedla, že se jedná o vybudování nového odběrného místa k p.p.č. 764/1 v k.ú. Těchlovice.

Usnesení č. 20/2/2018
a) Zastupitelstvo obce schválilo záměr stavby k investiční akci ČEZ Distribuce, a.s. pro realizaci přípojky NN
pro nové odběrné místo.
b) Zastupitelstvo obce schválilo smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene k p.p.č. 764/1
v k.ú. Těchlovice obce Těchlovice vše pro ČEZ Distribuce, a.s. Děčín 4 – Podmokly ul. Teplická.

Výsledek hlasování:
Pro: 6; Proti: 0; Zdržel se: 0

28. Schválení daru od KÚ-ÚK
Starostka uvedla, že se jedná o dva pozemky v k.ú. Babětín obce Těchlovice okolo vodárny. Pozemek p.p.č.
432/7 o výměře 17 m2 a p.p.č. 432/9 o výměře 13 m2 v k.ú. Babětín. Náklady na rozdělení pozemků hradí
KÚ-ÚK.
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Usnesení č. 21/2/2018
Zastupitelstvo obce schválilo dar od KÚ-ÚK a to p.p.č. 432/7 o výměře 17 m2 a p.p.č. 432/9 o výměře
13 m2 v k.ú. Babětín obce Těchlovice, formou „Darovací smlouvy“.
Výsledek hlasování:
Pro: 6; Proti: 0; Zdržel se: 0

29. Na vědomí.
Starostka odpověděla zastupitelce Ing. Radce Čepelové na dotaz z porady ohledně umístění kontejneru na
kov v Přední Lhotě.
Starostka objednala 29.1.2018 kontejner na kov, který bude v dohledné době umístěn na křižovatce ke
kamenolomu v Přední Lhotě.
Dále informovala zastupitelku Ing. Radku Čepelovou na její dotaz z porady ohledně zákona, který upravuje
výběrové řízení v MŠ. Jedná se o zákon č. 561/2004 Sb., §166 odst. 3 - Školský zákon.
Starostka odpověděla i na dotaz Ing. Michala Macháčka, který se na poradě zastupitelů dotazoval na
problém s čipem u dětí, které při výcviku plavání při překročení stanovené doby – čas strávený navíc hradí
žák.
Starostka hovořila s ředitelem Aquaparku, který jí řekl, že o žádném takovém problému neví, a zastupitel
Ing. Michal Macháček může zatelefonovat a případný problém můžou spolu řešit.
Starostka přítomné zastupitele informovala o navýšení platů zastupitelů dle nového zákona platného od
1.1.2018. Zastupitelům se platy nezvyšují, jelikož si schválili pevnou finanční částku pro výkon zastupitele.
Dále informovala zastupitele o smlouvě s panem Kořínkem, který po dohodě kupuje od obce pouze část
pozemku č 164/8 o výměře 59 m2.
Starostka informovala o podání žádosti na SŽDC ze dne 27.11.2017 o opravu komunikace podél kolejí,
která je ve špatném technickém stavu a jehož je SŽDC vlastníkem. Dne 8.1.2018 SŽDC zaslaly odpověď ve
které obci mimo jiné sdělily že z jejich pozice provozovatele dráhy by bylo výhodnější komunikaci uzavřít.
Starostka odpověděla na dopis, že na MK je plánovaná optimalizace traťového úseku UL-DC úprava
přejezdů.
Starostka zastupitelům oznámila, že nebyla použita směrnice č. 1/2017 k čerpání finančních prostředků
k překročení některého paragrafu.
Starostka zastupitelům sdělila, že obdržela žádost ČČK na zakoupení 20 ks publikace za cenu 9 081,- Kč.
Zastupitelé doporučili publikace nekupovat.
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30. Různé.
----------------

31. Diskuze.
Paní Helena Řeháková se dotazovala, zda komunikuje obec s firmou, která provádí lesnické práce okolo
hřbitova, že je silnice zablácená.
Starostka odpověděla, že je v kontaktu s panem Volfem, který těžbu dřeva provádí a za úklid je
zodpovědný. Dále uvedla, že těžba skončila k 31.12.2017.
Zastupitel Martin Cvejn potvrdil, že u hřbitova už od začátku tohoto roku těžba dřeva neprobíhá.
Paní Helena Řeháková zda by obec nezorganizovala besedu s občany obce popřípadě i s občany sousední
vesnice ohledně „Kotlíkové dotace“. Uvedla dále, že po roce 2021 budou zakázány kotle na tuhá paliva a
bylo by dobré občany v besedě na toto upozornit a zvýšit povědomí o možnosti získat dotaci na zakoupení
ekologického kotle. Příjem žádostí současné „kotlíková dotace“ končí dne 29.6.2018, ale připravuje se další
dotace. Beseda by mohla proběhnout v měsíci září z důvodu vytíženosti pracovníků KÚ-ÚK.
Zastupitelka Ing. Radka Čepelová uvedla, že obdobná beseda byla též v Malém Březně, kde byla velmi
malá účast.
Paní Helena Řeháková se dotazovala na veřejný internet v knihovně.
Starostka odpověděla, že po ukončení působení firmy Losan, která zajišťovala internetové připojení v obci
musí oslovit nového poskytovatele a obnovit internetové připojení v knihovně.

32.Závěr.
Zasedání zastupitelstva obce bylo v 19:24 hod. ukončeno.

Zapsal:

….……………………………….

Ověřil:

.….………………………………

Ověřil:

.……………………………………
-------------------------------------------Starostka obce
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