Zápis z jednání – 16. řádné veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkovice volebního
období 2014-2018
Začátek jednání 18:05 dne 17. 10. 2016
Přítomni: Zdeněk Gajdoš, Luboš Trestr, Jaroslav Jelínek, Mgr. Bc. Martina Týlová, Aleš Kozel, Milan Svojše, Mgr.
Arnošt Waschta, Ing. Vlastimil Slavík, Ing. Jan Moša, Jaroslav Řehák, Pavel Kimmer, Luboš Oszvald (příchod
18:34) a Petra Skružná (příchod 18:45)
Omluveni: Petr Čermák, Stanislav Suchý
Hosté: Ing. Petra Krobová – účetní obce, Martin Štorkán (spol. ELPOŠ)
Mgr. A. Waschta zahájil jednání a konstatoval, že zastupitelstvo bylo řádně a včas svoláno a je
usnášeníschopné.
A) Volba návrhové komise
Starosta vyzval k návrhu na členy návrhové komise plénum. Plénum nenavrhlo nikoho, proto sám navrhl p.
Svojšeho, p. Kozla a p. Jelínka
-> schváleno 8 pro, 3 se zdrželi (p. Svojše, p. Kozel a p. Jelínek)
USNESENÍ:
Zastupitelstvo obce Čížkovice schvaluje členy návrhové komise p. Svojšeho, p. Kozla a p. Jelínka.
B) Volba ověřovatelů zápisu
Starosta vyzval k návrhu na ověřovatele zápisu plénum. Plénum nenavrhlo nikoho, proto sám navrhl Mgr.
Týlovou a Ing. Slavíka.
-> schváleno 9 pro, 2 se zdrželi (Mgr. Týlová, Ing. Slavík)
USNESENÍ:
Zastupitelstvo obce Čížkovice schvaluje ověřovateli zápisu Mgr. Týlovou a Ing. Slavíka.
C) Schválení programu
Starosta přečetl program jednání a zeptal se, zda má někdo návrhy na doplnění.
Žádné návrhy nebyly, proto navrhl usnesení: Zastupitelstvo obce Čížkovice schvaluje předložený program
jednání.
-> schváleno 11 pro
USNESENÍ:
Zastupitelstvo obce Čížkovice schvaluje předložený program jednání.
1. Podání informace o činnosti rady ze dne 3. 10. 2016
Starosta přečetl usnesení rady obce ze dne 3. 10. 2016 a 12. 10. 2016.
Starosta k bodu usnesení ohledně zaměření pozemků uvedl, že se jedná o pozemek u domu č. p. 266, který
upozorňoval na zaorávání tohoto pozemku. Dále o pozemek od ul. U hřiště směrem na sídliště.
Starosta ke studii na multifunkční hřiště uvedl, že ta byla předána sportovní komisi k vyjádření a je domluvena
schůzka s projektantem. Starosta dále řekl, že studie bude po vyjádření sportovní komise předána k projednání
zastupitelstvu. Uvedl také, že studie je umístěna na webových stránkách obce a v tištěné verzi na obecním
úřadě. Upozornil na to, že výstavba multifunkčního hřiště je ve stádiu příprav a o ničem není dosud rozhodnuto.
Starosta závěrem vyzval zastupitele k přemýšlení a případným návrhům ke studii.
Nikdo neměl žádné dotazy k činnostem rady, proto starosta navrhl usnesení: Zastupitelstvo obce Čížkovice bere
na vědomí zprávu o činnosti rady obce od posledního zasedání zastupitelstva.
-> schváleno 11 pro
USNESENÍ:
Zastupitelstvo obce Čížkovice bere na vědomí zprávu o činnosti rady obce od posledního zasedání
zastupitelstva.
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2. Studie veřejného osvětlení
Starosta přivítal p. Štorkána ze spol ELPOŠ, aby odprezentoval studii veřejného osvětlení (VO).
P. Štorkán se uvedl a řekl, že zadáním bylo vypracování dokumentace stávajícího stavu pasportu, zpracování
generelu a návrhu na úsporu elektrické energie. Při zpracování vycházeli z pasportu obdrženého od obecního
úřadu.
P. Štorkán předvedl pasport VO obce na www.cleerio.com a pustil reportáž ČT ohledně veřejného osvětlení v
obcích.
ODCHOD Mgr. Týlová 18:34
PŘÍCHOD p. Oszvald 18:34
PŘÍCHOD Mgr. Týlová 18:35
P. Štorkán uvedl, že pokud obec nemá peníze, je lepší dělat rekonstrukci VO po částech.
Dále uvedl, že v obci Čížkovice je třeba nejvíce osvětlit silnici I15 a dále ulice Jiráskovu a Benešovu. Silnice I15 je
dle jeho slov špatně osvětlená, a to přesvícením přechodu a špatně osvětleným zbytkem, což není optimální
pro bezpečnost. Místostarosta doplnil, že lampa je zde umístěna v místě budoucího přechodu.
P. Štorkán postupně ukázal fotografie nočního osvětlení celé obce pořízené z plošiny, na kterých vysvětlil
jednotlivé problémy. Poté přednesl návrhy na nové osvětlení
PŘÍCHOD pí. Skružná 18:45
P. Štorkán řekl, že je třeba upřednostnit osvětlení silnice I15 a ul. Jiráskova a Benešova.
Předložil cenové kalkulace na rekonstrukci VO.
P. Štorkán dále doporučil udělat kompletní rekonstrukci VO na sídlišti, protože tam jsou ještě betonové sloupy,
které jsou za svou životností.
Dále doporučil vyměnit stožáry v areálu mateřské školky, protože s tímto typem mají zkušenost, že se vylomí
panty a může to spadnout.
ODCHOD Mgr. Waschta 18:52
P. Štorkán dále uvedl, že stávající VO není v souladu s ČSN.
Navrhované řešení vyjde na zhruba 13 mil. Kč.
PŘÍCHOD Mgr. Waschta 18:55
P. Štorkán dále uvedl možnosti regulace a svítidel VO a navrhl variantu funkce regulace světleného toku pomocí
frekvence po silovém vedení.
Na závěr uvedl příklady návratnosti nákladu ku spotřebě el. energie u off-line i on-line verze.
Starosta požádal p. Štorkána o dodání předvedené prezentace, aby mohla být umístěna na webové stránky
obce, a otevřel diskuzi k případným dotazům.
DISKUZE:
P. Saic se zeptal na návratnost ke všem nákladům.
P. Štorkán uvedl, že pokud by se měnil kus za kus, návratnost by byla 4 – 5 let. V případě výkopů se o nějaké
návratnosti nedá hovořit.
P. Pilc řekl, že by se dalo ušetřit použitím stínidel, aby lampy svítily dolů, nikoliv nahoru.
P. Oszvald uvedl, že pokud je úspora 4 KWh o návratnosti se nedá hovořit.
Starosta uvedl, že studie VO se nedělala kvůli úspoře za elektřinu, ale aby VO bylo dle platných norem.
Ing. Slavík se zeptal, zda bylo bráno v potaz i negativní osvětlení (např. pokud někomu svítí lampa do domu).
P. Štorkán odpověděl, že to bylo také zohledněno.
P. Saic řekl, že návratnost bude v každém případě v bezpečnosti.
Starosta s p. Štorkánem doplnili, že problém pro obec může nastat při dopravní nehodě za špatného osvětlení.
Další dotazy nebyly, starosta poděkoval p. Štorkánovi za prezentaci a požádal zastupitele o přemýšlení k této
věci.
USNESENÍ:
Nebylo přijato.
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3. Schválení rozpočtových opatření
Starosta informoval zastupitele o dodání rozpočtových opatření č. 9/2016, která se týkají výdajů na volby. Ty
bohužel nebyly známy dříve a je nutné je zahrnout do rozpočtu.
Dále uvítal Ing. Krobovou z účetní kanceláře a vyzval zastupitele k případným dotazům.
Nikdo z přítomných neměl žádný dotaz, proto navrhl usnesení: Zastupitelstvo obce Čížkovice schvaluje
rozpočtová opatření č. 8/2016 a č. 9/2016 bez výhrad.
-> schváleno 13 pro
USNESENÍ:
Zastupitelstvo obce Čížkovice schvaluje rozpočtová opatření č. 8/2016 a č. 9/2016 bez výhrad.
4. Stanovení výše poplatku za TKO pro občany a podnikatele pro rok 2017
ODCHOD p. Oszvald 19:24
ODCHOD p. Štorkán 19:24
Starosta uvedl bod programu a navrhl, aby byl zachován nulový poplatek za TKO pro občany i pro podnikatele
s tím, že sběr nebezpečného odpadu od podnikatelů by se měl množstevně omezit nebo úplně vyloučit.
ODCHOD Ing. Krobová 19:25
Místostarosta doplnil, že obec má omezené prostory na sběr nebezpečného odpadu a větší množství se tam
nevejde.
Starosta řekl, že sběr nebezpečného odpadu je i finančně náročný a navrhl, aby nebezpečný odpad od
podnikatelů byl omezen množstvím 20 kg s tím, že by obsluha sběrného dvora musel tento odpad evidovat.
Dále uvedl, že podnikatelé na území obce jí přináší peníze a měli by také pocítit, že obec má skládku.
ODCHOD Mgr. Týlová 19:26
Diskuze:
P. Jelínek se zeptal, jaké jsou náklady za odpad na občana.
Pí. Svojšová odpověděla, že cca. 1.000,- Kč na osobu.
PŘÍCHOD Mgr. Týlová, 19:27
PŘÍCHOD p. Oszvald 19:28
P. Harrer se zeptal, zda dochází ke zneužívání sběrného dvora podnikateli nebo jde spíše o prevenci.
Starosta odpověděl, že spíše o prevenci a že sami podnikatelé musí mít likvidaci nebezpečného odpadu nějak
smluvně vyřešenou.
P. Douša uvedl, že on při nákupu výbojek platí recyklaci a staré odevzdává u dodavatele.
Starosta upřesnil, že toto omezení by se týkalo drobného provozu nikoliv výsledku podnikatelské činnosti. Jako
příklad uvedl prádelnu, která by sběrný dvůr mohla čistícími prostředky zásobovat celý rok.
4A) Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Čížkovice schvaluje nulový poplatek za TKO pro občany a podnikatele
pro rok 2017 s tím, že nebezpečný odpad od podnikatelů bude zdarma odebírán pouze do výše 20 kg za rok.
-> schváleno 12 pro, 1 se zdržel (p. Kozel)
4B) Starosta upozornil na to, že zastupitelé, kteří jsou zároveň podnikateli, by se měli dle §83 Zákona č.
128/2000 Sb, o obcích zdržet hlasování. Požádal proto o zrušení předchozího hlasování.
O tom bylo hlasováno -> 13 pro
P. Svojše navrhl, aby bylo hlasování rozděleno na TKO pro občany a TKO pro podnikatele, aby podnikající
zastupitelé mohli řádně hlasovat při zachování nulového poplatku za TKO pro občany.
4C) Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Čížkovice schvaluje, aby byl pro rok 2017 nulový poplatek za TKO pro
občany i s ukládáním odpadů do sběrného dvora.
-> schváleno 12 pro, 1 se zdržel (p. Kozel)
USNESENÍ:
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Zastupitelstvo obce Čížkovice schvaluje, aby byl pro rok 2017 nulový poplatek za TKO pro občany i s
ukládáním odpadů do sběrného dvora.
4D) Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Čížkovice schvaluje, aby byl pro rok 2017 stanoven nulový poplatek za
TKO pro podnikatele a aby odběr nebezpečného odpadu ve sběrném dvoře byl pro ně omezen na 20 kg za rok.
-> schváleno 10 pro, 3 se zdrželi (Mgr. Týlová, p. Řehák, p. Kozel)
USNESENÍ:
Zastupitelstvo obce Čížkovice schvaluje, aby byl pro rok 2017 stanoven nulový poplatek za TKO pro
podnikatele a aby odběr nebezpečného odpadu ve sběrném dvoře byl pro ně omezen na 20 kg za rok.
5. Projednání výměny schodiště u obchodního střediska
Starosta informoval zprávě bezpečnostního technika k havarijnímu stavu schodiště k obchodnímu středisku a
nevyhovujícímu (nízkému) zábradlí. Dále uvedl, že původně věc předpokládali zahrnout do rozpočtu na příští
rok, ale byli upozorněni, že věc je třeba řešit co nejdříve.
Starosta uvedl, že radou obce byla věc postoupena zastupitelstvu, aby rozhodlo, zda zadat výběrové řízení na
opravu schodiště a rekonstrukci celé plochy.
DISKUZE:
Ing. Slavík se zeptal, zda by se oprava týkala i kotelny, která se nachází pod tím, nebo pouze schodiště a
zábradlí.
Starosta odpověděl, že by udělal nejnutnější z důvodu bezpečnosti.
Místostarosta souhlasil, že akutní je pouze zábradlí a schodiště. V ostatním případě (dlažba před drogerií) by šlo
spíše o estetickou stránku.
Starosta doplnil, že by rovnou řešil i estetiku.
Po dotazu na předpokládané náklady, bylo uvedeno, že odhadovaná cena za opravu je 150 tis. Kč a ta je již
uvedena v rozpočtových opatřeních č. 8/2016.
Starosta zmínil problém, který chce řešit na příštím jednání ZO při sestavování rozpočtu, a to porušení
rozpočtové kázně. Pokud ZO něco schválí, nesmí být věc uhrazena dříve, než je rozpočtovým opatřením
zanesena do rozpočtu. Rozpočet tedy bude udělán s předpokládanými částkami, které se pak případně upraví
rozpočtovým opatřením.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Čížkovice schvaluje výměnu schodiště a úpravu zábradlí u obchodního
střediska tak, aby byly splněny všechny bezpečnostní normy.
-> schváleno 13 pro
USNESENÍ:
Zastupitelstvo obce Čížkovice schvaluje výměnu schodiště a úpravu zábradlí u obchodního střediska tak, aby
byly splněny všechny bezpečnostní normy.
Pověřená osoba: Pavel Kimmer, Pavel Grunt
6. Projednání rekonstrukce střechy na budově OÚ
Místostarosta informoval o vyjádření odborné firmy k problému se střechou na budově OÚ, do které v případě
deště a větru zatéká. Bylo zjištěno, že zde není folie a použitý typ tašek se měl podmazávat, k čemuž nedošlo, a
tím vznikly mezery, kterými teď při větru zatéká. Místostarosta dále uvedl, že by se musela udělat kompletně
celá střecha (přelaťovat, natáhnout folii a dát nové tašky).
DISKUZE:
P. Řehák se zeptal na odhadované náklady. Místostarosta odpověděl, že přesné náklady neví, ale tipoval by
minimálně 400 tis. Kč, což ostatním zastupitelům přišlo málo. P. Oszvald cenu odhadl na 800 tis. Kč.
ODCHOD P. Řehák 19:44
p. Saic navrhl, aby se oprava střechy spojila se zateplením budovy, na které je projekt od r. 2011.
Starosta odpověděl, že na 5 - 6 mil. Kč. Místostarosta uvedl, že projekt na rekonstrukci OÚ řešil střechu,
zateplení budovy, podlahy v přízemí, „schodolez“ a dovybavení úřadu (nábytek a počítače).
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P. Saic řekl, že rekonstrukce by se měla dělat, dokud na to má obec peníze.
PŘÍCHOD p. Řehák 19:47
Starosta uvedl, že případná celková rekonstrukce budovy OÚ záleží na návrhu zastupitelstva. Dotace zatím
žádná vypsána není.
P. Oszvald souhlasil s p. Saicem a byl pro celkovou rekonstrukci OÚ.
P. Řehák řekl, aby stavební komise vypracovala návrh. Starosta na to odpověděl, že projekt již je hotový a bylo i
vydáno stavební povolení. Místostarosta ho doplnil, že stavební povolení již není platné a muselo by se vyřídit
znovu.
P. Jelínek navrhl, aby se hlasovalo pro celkovou rekonstrukci OÚ.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Čížkovice schvaluje, aby se do příštího rozpočtového roku zahrnula celková
rekonstrukce budovy OÚ.
-> 13 pro
USNESENÍ:
Zastupitelstvo obce Čížkovice schvaluje, aby se do příštího rozpočtového roku zahrnula celková rekonstrukce
budovy OÚ.
Pověřená osoba: Ing. Jana Svitáková
7. Projednání problematiky dětských hřišť
Starosta připomněl, že se zastupitelé od minulého jednání měli zamyslet, kde se vybudují 2 centrální dětská
hřiště a jaké bude jejich vybavení. Zároveň uvedl, že dětské hřiště bude adekvátně počtu dětí vybaveno i
v Želechovicích, kde v nejbližší době dojde k podpisu smlouvy na pozemky.
DISKUZE:
Pí. Skružná navrhla udělat dětské hřiště v parku.
Ing. Slavík souhlasil s pí. Skružnou, že jediné ideální místo, které splňuje veškeré požadavky, je skutečně
v parku, i když je to památková zóna.
Starosta uvedl, že druhé hřiště je předpokládáno u multifunkčního hřiště. Hřiště v Želechovicích je také jasné.
Starosta vyzval zastupitele k návrhům na částky za vybavení, které se objeví v rozpočtu na příští rok.
Místostarosta uvedl, že záleží na výběru prvků, zda kovové nebo dřevěné, kolik prvků zde bude atd.
Místostarosta řekl, že na hřiště v parku by se měla udělat studie a rozhodnout se, zda hřiště bude dřevěné nebo
kovové, a otázkou je, zda zde vůbec půjde udělat.
Starosta dále uvedl, že v multifunkčním areálu by udělal hřiště moderní – kovové a v parku dřevěné. Dále řekl,
že náklady na dětské hřiště v multifunkčním areálu jsou počítány na 800 tis. Kč.
P. Jelínek řekl, že dětské hřiště vedle tenisových kurtů není úplně vhodné. Bude se muset oddělit živým plotem.
Starosta řekl, že by v současné době neřešil multifunkční hřiště, ale částku.
Místostarosta doplnil, že u multifunkčního hřiště bylo s dětským počítáno od začátku.
Ing. Slavík navrhl držet se odhadu ze studie multifunkčního hřiště, tedy 800 tis. Kč krát 3.
Starosta uvedl návrh Ing. Slavíka s tím, že v případě Želechovic by do částky byl zahrnut i nějaký sportovní
plácek na hřiště pro dospělé. Do rozpočtu by se tedy dala částka 2,4 mil. Kč.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Čížkovice schvaluje, aby byla do rozpočtu na rok 2017 uvedena částka 2,4
mil. Kč na vybudování 3 dětských hřišť, z toho 2 v obci Čížkovice a 1 v obci Želechovice.
-> schváleno 13 pro
USNESENÍ:
Zastupitelstvo obce Čížkovice schvaluje, aby byla do rozpočtu na rok 2017 uvedena částka 2,4 mil. Kč na
vybudování 3 dětských hřišť – 2 v obci Čížkovice a 1 v obci Želechovice.
Pověřená osoba: Ing. Jana Svitáková
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8. Projednání odpovědnosti při vydávání Čížkovických novin
Starosta uvedl, že tento bod je také z minulého zasedání a že je třeba vyřešit odpovědnost při vydávání
Čížkovických novin. Ty by měly být buď pod kontrolou obecního úřadu, nebo úplně nezávislé, protože v případě
žaloby by šla škoda za obcí.
DISKUZE:
Místostarosta zmínil jako prostředek pro informování občanů mobilní rozhlas, kam se může každý v případě
zájmu zaregistrovat.
Na otázku místostarosty, kolik je zájemců do redakční rady, starosta odpověděl, že se přihlásily 2 zájemkyně,
z toho je jedna fotografka.
Starosta řekl, že jeho názor je, aby noviny byly pod obecním úřadem. V případě sporu o vydání článku, by se ten
mohl předat k posouzení zastupitelstvu.
Ing. Slavík řekl, že myšlenka byla taková, aby obec lépe komunikovala s občany a využila dobrovolnictví lidí.
Dále souhlasil s tím, že noviny by měly být vydávány ve spolupráci a s kontrolou obce.
Místostarosta uvedl, že kdo má zájem o informace, má chodit na jednání zastupitelstva.
P. Harrer řekl, že jde o podporu aktuálního redaktora, aby výsledek byl pro občany lepší. Pokud se připojí
k aktuálnímu člověku další dva, odvedou lepší práci.
Starosta uvedl, že sportovní oddíly by měly samy informovat o své činnosti, protože redaktor potřebuje mít
informace.
Ing. Slavík uvedl, že zájmové skupiny dávají na facebookové stránky spoustu informací (např. hasičské závody,
zápasy ve fotbale atd.). Ta tendence sdílet tu tedy je, jen je třeba je podpořit a dát to do článků.
ODCHOD p. Oszvald 20:14
P. Saic řekl, že sportovci dostávají od obce hodně peněz a měli by mít povinnost informovat o své činnosti a za
co utratí peníze.
Starosta uvedl, že sportovci předkládají vyúčtování, ale co se novin týče, tuto povinnost nemají.
PŘÍCHOD p. Oszvald 20:16
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Čížkovice schvaluje, aby redakci obecních novin nadále spravoval obecní
úřad s tím, že do redakčního týmu budou přibráni zájemci o tuto práci.
-> 13 pro
USNESENÍ:
Zastupitelstvo obce Čížkovice schvaluje, aby redakci obecních novin nadále spravoval obecní úřad s tím, že
do redakčního týmu budou přibráni zájemci o tuto práci.
9. Různé a diskuze
ODCHOD Mgr. Týlová 20:18
P. Barva si stěžoval na díry v silnici u cementárny a uvedl, že již 6 let chodí na obecní úřad za panem
místostarostou a se silnicí se stále nic nedělá. Místostarosta uvedl, že silnici zde není tak snadné spravit, musela
by se celá vyfrézovat a udělat znovu, což je finančně nákladné.
PŘÍCHOD Mgr. Týlová 20:19
Starosta uvedl, že jemu se o tomto problému nikdy nezmínil a že od toho je zastupitelstvo a rada, aby věc řešili.
Dále uvedl, že ve schváleném rozpočtovém opatření je 20 tis. Kč na nákup asfaltové směsi za studena, kterou se
ještě letos spraví nejhorší díry. Oprava celé silnice se zahrne do rozpočtu na příští rok.
P. Harrer připomněl, aby se při rekonstrukci veřejného osvětlení počítalo i s přivedením lamp na dětská hřiště.
Starosta uvedl, že s tím počítáno bude. Studie byla pro informaci zastupitelům a na příštím zasedání se domluví,
zda se bude rekonstrukce dělat najednou nebo po částech.
P. Reska se zeptal na stanovisko k jeho dopisu ohledně špatné viditelnosti čar na badminton v tělocvičně.

6

Následovala několikaminutová diskuze, během níž bylo ujasněno, že nárůst počtu čar vznikl přidáním několika
hřišť, což v začátku projektu nebylo jasné a přesný rozkres čar byl dodán až v průběhu realizace. Co se týče
špatné viditelnosti čar, bylo ujasněno, že ta vznikla na základě nové barvy podkladu, na níž šedá barva
badmintonového hřiště není vidět. P. Reska řekl, že k převzetí hotového díla měli být pozváni zástupci
jednotlivých sportovních oddílů, na což starosta odpověděl, že to bohužel vzhledem k termínu dokončení a
pracovní vytíženosti zástupců sportovců nebylo možné. Za sebe uvedl, že on by také nepoznal, že je nějaká čára
špatně vidět, to je otázkou praxe.
Během diskuze pí. Skružná navrhla, aby špatně viditelné čáry byly přemalovány, s čímž závěrem souhlasil
starosta a požádal sportovní komisi, aby předložila návrhy na opravu čar ve sportovní hale.
P. Svojše řekl, že se mu líbí nový plot u parku.
Pí. Skružná, Mgr. Týlová a starosta souhlasili.
P. Saic řekl, že se mu líbí zprávy po telefonu a internetu.
P. Tesař měl dotaz, zda se řešili jeho popelnice na silnici a byli na něho posíláni policisté, aby mu dali pokutu.
Starosta uvedl, že tak to rozhodně nebylo, a upřesnil, že pokud dostane na radě nebo zastupitelstvu nějaké
upozornění, od toho je obecní strážník, aby občany upozornil na to, že je nějaký problém. Zároveň uvedl, že
policista ví, že má nejdříve vše řešit domluvou.
Místostarosta uvedl, že půl metru od krajnice nesmí nic stát kvůli průjezdnosti a že v metrovém pruhu po levé
straně před jednotlivými domy jsou inženýrské sítě, takže se sem nesmí nic sázet, dále zmínil nový občanský
zákoník ohledně výsadby stromů u hranice pozemků.
Mgr. Týlová se snažila vysvětlit, že se řeší projekt bezpečná obec (kde budou chodníky atd.) a řešila se i situace
v ul. Příčná a Okružní, kde se nedá parkovat. Současně s tím padlo i to, že zde navíc stojí i popelnice. Proto byl
podán návrh, aby obecní strážník upozornil majitele, aby popelnice ze silnice odstranili.
Žádné další náměty do diskuze nebyly.
KONEC JEDNÁNÍ 21:00
Zapsala: Vladimíra Svojšová
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