Zápis z jednání – 23. řádné veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkovice volebního
období 2014-2018 konaného dne 23. 10. 2017
Přítomni: Petra Skružná, Luboš Trestr, Ing. Jan Moša, Zdeněk Gajdoš, Jaroslav Jelínek, Stanislav Suchý, Milan
Svojše, Aleš Kozel, Jaroslav Řehák, Mgr. Arnošt Waschta, Petr Čermák, Pavel Kimmer, Mgr. Bc. Martina Týlová,
Ing. Vlastimil Slavík (PŘÍCHOD 18:27), Luboš Oszvald (PŘÍCHOD 18:28)
Hosté: Ing. Petra Krobová - účetní
ZAČÁTEK JEDNÁNÍ 18:05
Starosta přivítal zastupitele a hosty a konstatoval, že zastupitelstvo bylo řádně a včas svoláno a zastupitelům
byly předány podklady.
Dále starosta přivítal Ing. Krobovou z účetní kanceláře.
A) Volba návrhové komise
ODCHOD p. Kimmer 18:06
Starosta vyzval k návrhu na členy návrhové komise plénum. Plénum nenavrhlo nikoho, proto sám navrhl p.
Trestra, p. Čermáka a pí. Skružnou.
PŘÍCHOD P. Kimmer 18:07
-> 10 pro, 0 proti, 3 se zdrželi (p. Trestr, p. Čermák a pí. Skružná) -> přijato
USNESENÍ:
Zastupitelstvo obce Čížkovice schvaluje členy návrhové komise Luboše Trestra, Petra Čermáka a Petru
Skružnou.
B) Volba ověřovatelů zápisu
Starosta vyzval k návrhu na ověřovatele zápisu plénum. Plénum nenavrhlo nikoho, proto sám navrhl Mgr.
Týlovou a p. Kozla.
-> 11 pro, 0 proti, 2 se zdrželi (Mgr. Týlová a p. Kozel) -> přijato
USNESENÍ:
Zastupitelstvo obce Čížkovice schvaluje ověřovateli zápisu Mgr. Bc. Martinu Týlovou a Aleše Kozla.
C) Schválení programu
Starosta přečetl navržený program jednání a vyzval přítomné k návrhům na doplnění.
Nikdo neměl žádné návrhy, bylo tedy navrženo usnesení: Zastupitelstvo obce Čížkovice schvaluje předložený
program jednání zastupitelstva obce.
-> 13 pro, 0 proti, 0 se zdržel -> přijato
USNESENÍ:
Zastupitelstvo obce Čížkovice schvaluje předložený program jednání zastupitelstva obce.
1. Podání informace o činnosti rady ze dne 2. 10. a 18. 10. 2017
Starosta přečetl usnesení rady obce ze dne 2. 10. 2017.
Doplnil informace ohledně čestného prohlášení, které každý rok k 30. 6. podávají radní na určeném formuláři, a
to že nově bude tohoto prohlášení podáváno přes webový formulář.
Místostarosta k silniční vegetaci u silnice I/15 upřesnil, že silničáři chtěli od obce prohlášení, že se o silniční
vegetaci nikdy nestarala a nevynakládala na její údržbu žádné prostředky. Vzhledem k tomu, že tomu tak
skutečně není a nebylo, rada toto prohlášení schválila.
Žádné dotazy k jednání rady dne 2. 10. 2017 nebyly, proto starosta přečetl usnesení i z poslední rady dne 18.
10. 2017.
Starosta ohledně vyhlášení výběrového řízení na firmu na údržbu veřejného osvětlení uvedl, že p. Douša již tuto
funkci vykonávat nechce a nebude si tedy prodlužovat potřebná oprávnění.
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Starosta dále vysvětlil, proč rada schválila podání návrhů na změnu opatrovníka u opatrovanců, kteří nežijí
v obci, ale např. v Libochovicích v Chráněném bydlení.
Starosta dále informoval o návrhu rady na prodloužení termínu platnosti dotace na ekologické řešení vytápění
objektu. Rada navrhla termín prodloužení do 31. 8. 2017, aby za dobu do konce volebního období ještě stihla
dořešit případné chyby v žádostech. Starosta uvedl, že rada dostává podklady pro dotace zkontrolované a
připravené, takže jejich schválení netrvá dlouho. Místostarosta doplnil, že dosud byla vyčerpána necelá třetina
uvolněných prostředků. Více bude řečeno v posledním bodě Různé a diskuze.
Žádné dotazy k činnostem rady obce nebyly.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Čížkovice bere na vědomí zprávu o činnosti rady obce od posledního
konání veřejného zasedání.
-> 13 pro, 0 proti, 0 se zdržel -> přijato
USNESENÍ:
Zastupitelstvo obce Čížkovice bere na vědomí zprávu o činnosti rady obce od posledního konání veřejného
zasedání.
PŘÍCHOD Ing. Slavík 18:27
2. Podání informace o činnosti kontrolního výboru
PŘÍCHOD P. Oszvald 18:28
Starosta přečetl zápis z jednání kontrolního výboru ze dne 9. 10. 2017.
Nikdo neměl žádné dotazy, bylo tedy navrženo usnesení: Zastupitelstvo obce Čížkovice bere na vědomí zprávu
o činnosti kontrolního výboru a jeho schůze ze dne 9. 10. 2017.
-> 14 pro, 0 proti, 1 se zdržel (Ing. Slavík) -> přijato
USNESENÍ:
Zastupitelstvo obce Čížkovice bere na vědomí zprávu o činnosti kontrolního výboru a jeho schůze ze dne 9.
10. 2017.
3. Schválení rozpočtových opatření č. 7/2017 (příloha č. 1)
DISKUZE:
p. Čermák měl dotaz ke zvyšování mezd zaměstnanců.
Ing. Krobová odpověděla, že k navýšení mezd došlo u zaměstnanců DPS, pracovní skupiny a tělocvičny, a to
z nařízení vlády od 1. 7. 2017
Žádné další dotazy nebyly, bylo tedy navrženo usnesení: Zastupitelstvo obce Čížkovice schvaluje Rozpočtová
opatření č. 7/2017 bez výhrad.
-> 15 pro, 0 proti, 0 se zdržel -> přijato
USNESENÍ:
Zastupitelstvo obce Čížkovice schvaluje Rozpočtová opatření č. 7/2017 bez výhrad.
4. Schválení návrhu střednědobého výhledu rozpočtu na r. 2018 – 2021 (příloha č. 2)
Starosta informoval, že povinnost vypracování a zveřejnění střednědobého výhledu rozpočtu obce je stanovena
zákonem. Zároveň poukázal na to, že se jedná pouze o návrh, který se samozřejmě při sestavování rozpočtu na
konkrétní rok bude upravovat dle potřeby. Není to tedy nic závazného.
P. Sviták doplnil, že to je především kvůli obcím, které jsou zadlužené, aby se naučili hospodařit, a vlastně tím
dělají práci za někoho jiného.
DISKUZE:
Ing. Slavík se zeptal, zda výdaje pro rok 2018 v poznámce se mají zobrazit v tabulce nebo naopak nemají.
Starosta odpověděl, že to tam započítáno je. Tabulka je souhrn všeho.
P. Čermák se zeptal, zda jsou na straně příjmů zahrnuty i příjmy ze skládky, a uvedl, že v r. 2021 již určitě
nebudou.
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Ing. Krobová odpověděla, že se jedná o daňové příjmy a zahrnuty tam jsou. Dále uvedla, že se střednědobý
výhled rozpočtu dělá každý rok nový, takže se může případně upravit, až bude jasné, že příjmy již nebudou.
Starosta doplnil, že na základě odpolední schůzky se zástupci SONO se předpokládá fungování skládky ještě 8
let.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Čížkovice schvaluje střednědobý výhled rozpočtu pro r. 2018 – 2021 bez
výhrad.
-> 15 pro, 0 proti, 0 se zdržel -> přijato
USNESENÍ:
Zastupitelstvo obce Čížkovice schvaluje střednědobý výhled rozpočtu pro r. 2018 – 2021 bez výhrad.
5. Stanovení poplatku za TKO pro rok 2018
Starosta navrhl zachovat nulový poplatek za odvoz komunálního odpadu. Uvedl, že dokud má ještě obec příjmy
ze skládky kolem 24 mil. Kč, občané by měli mít odvoz odpadu zdarma. Současně upozornil na to, že zavést
symbolický poplatek (např. 100,- Kč) nemá smysl, protože vymáhání takové částky je nákladnější než vymáhaná
částka.
Starosta řekl, že svůj návrh nebude více zdůvodňovat a vyzval zastupitele k jejich vyjádření.
P. Čermák řekl, že souhlasí s nulovým poplatkem a navrhl informovat občany o nákladech na odvoz odpadů, a
to např. v obecních novinách.
Starosta souhlasil.
Mgr. Týlová také souhlasila s nulovým poplatkem a zeptala se, co může teď udělat pro to, když zjistí, že někdo
pálí odpady.
Starosta odpověděl, že to může nahlásit na odbor životního prostředí na Městském úřadě v Lovosicích, kteří se
tím budou zabývat.
Nikdo neměl žádné návrhy, proto starosta navrhl usnesení: Zastupitelstvo obce Čížkovice schvaluje pro rok
2018 nulový poplatek za TKO pro občany i podnikatele s tím, že pro podnikatele platí omezení na nebezpečné
odpady ve stejné míře jako v roce 2017.
-> 14 pro, 0 proti, 1 se zdržel (p. Kozel) -> přijato
USNESENÍ:
Zastupitelstvo obce Čížkovice schvaluje pro rok 2018 nulový poplatek za TKO pro občany a podnikatele s tím,
že pro podnikatele platí omezení pro nebezpečný odpad stejné jako v minulém roce.
6. Schválení výsledků výběrového řízení „Zateplení obecního úřadu Čížkovice“
Starosta informoval o informacích od p. Bittnera ohledně dotace na zateplení budovy obecního úřadu. Uvedl,
že sice p. Bittnerovi již podepsal žádost, ale vzhledem k tomu, že je již vybrán dodavatel a dotace bude až
během příštího roku, by rád žádost o dotaci stáhl a zateplení OÚ udělal ze zdrojů obce v co nejkratším termínu.
Předešlo by se tím i případným spekulacím o tom, že byl vybrán dodavatel ještě před podáním žádosti o dotaci.
Místostarosta doplnil, že samotné zateplení dle rozpočtu vychází asi na necelé 3 mil. Kč, kdežto celá akce spolu
s opravou střechy a bezbariérovým vchodem vychází zhruba na 5 mil. Kč. Řekl také, že otázkou je, jestli by
dotace byla, protože jednou o ni již obec žádala a nedostala ji.
Starosta uvedl, že pokud by se šlo cestou dotace, celá akce by se již nemusela stihnout do konce volebního
období. Znovu navrhl, aby byla žádost o dotaci stažena a zastupitelstvo schválilo opravu střechy a zateplení
budovy OÚ z peněz obce v co nejbližším možném termínu. Dále zmínil, že neví, jestli by se nemuselo výběrové
řízení zrušit a dělat znovu.
DISKUZE:
P. Suchý souhlasil s návrhem a uvedl, že si alespoň bude obec moci vše ohlídat. Zmínil problémy s parkem.
P. Svojše se zeptal, kolik % by činila dotace.
Starosta uvedl, že to právě zatím není úplně jasné.
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P. Oszvald uvedl, že to bývá kolem 50%. Dále uvedl, že by na dotaci nečekal, protože to může být ještě na
dlouho.
P. Trestr řekl, že by také na dotace nečekal a zeptal se, jestli se do výběrového řízení přihlásily pouze 2 firmy.
Místostarosta odpověděl, že osloveno jich bylo 5, ale přihlásily se jen 2.
P. Oszvald řekl, že v současné době je strašný problém se stavebními firmami, protože ty mají před koncem
roku hodně práce a o takové malé zakázky nestojí.
Místostarosta informoval o problému s výběrovým řízením na dětské hřiště v Želechovicích, kdy vítězná firma
uvedla špatné nacenění oplocení. Vzhledem k tomu, že rozdíl byl velký, firma odstoupila a výběrové řízení tak
vyhrála druhá v pořadí.
Ing. Moša také souhlasil a zeptal se, co projekt obsahuje. Zároveň se zeptal, jak je to s vnitřními částmi.
Starosta odpověděl, že dotaci na vnitřní vybavení obec nedostala a zatím je realizován vlastní server.
P. Jelínek upozornil na to, že v předmětu zakázky není uvedena oprava střechy.
Místostarosta uvedl, že v položkovém rozpočtu oprava střechy je. Zde se jedná pouze o název výběrového
řízení.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Čížkovice schvaluje výsledky výběrového řízení „Zateplení obecního úřadu
Čížkovice“ s tím, že zakázka bude realizována kompletně z financí obce, bez dotace, a bude zahájena
v nejbližším možném termínu dle smlouvy a dále Zastupitelstvo obce Čížkovice pověřuje starostu podpisem
Smlouvy o dílo.
-> 15 pro, 0 proti, 0 se zdržel -> přijato
USNESENÍ:
Zastupitelstvo obce Čížkovice schvaluje výsledky výběrového řízení „Zateplení obecního úřadu Čížkovice“
s tím, že zakázka bude realizována kompletně z financí obce, bez dotace, a bude zahájena v nejbližším
možném termínu. Dále Zastupitelstvo obce Čížkovice pověřuje starostu podpisem Smlouvy o dílo.
7. Schválení Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti IV-12-4008021/VB/03 a pověření starosty
jejím podpisem
Místostarosta uvedl, že se jedná o rozvody NN a vysokého napětí pro novou výstavbu pod hřbitovem a za
požární nádrží, a vysvětlil, kudy vedení vede. Vše je zakresleno v geometrických plánech, které jsou
k nahlédnutí. Vysvětlil, že se jedná o věcné břemeno, aby ČEZ mohl v případě poruchy vedení opravit. Uvedl
také, že 95% vedení je po obecních pozemcích, jednotlivým stavebníkům to na pozemky zasahuje pouze
v místě, kde mají antoníček.
Žádné dotazy nebyly.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Čížkovice schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti IV12-4008021/VB/03 a pověřuje starostu jejím podpisem.
-> 15 pro, 0 proti, 0 se zdržel -> přijato
USNESENÍ:
Zastupitelstvo obce Čížkovice schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti IV-124008021/VB/03 a pověřuje starostu jejím podpisem.
8. Schválení Smlouvy o budoucí darovací smlouvě a pověření starosty jejím podpisem
Místostarosta vysvětlil, že se jedná o parkoviště v ulici Zámecká mezi domovem důchodců a domem č. p. 3. Zde
dojde k rozšíření silnice směrem k domovu důchodců a stávající chodník bude přemístěn na druhou stranu, kde
vede dálkový optický kabel, vedení NN, plyn. U vjezdu na parkoviště se musí část vedení NN dát do korýtek, což
bude zařizovat ČEZ. Ten má ale vše naplánováno až na březen 2018, a to jak parkoviště, tak v Želechovicích u
obchodního střediska a na multifunkčním hřišti za školou.
Místostarosta dále uvedl, že na parkoviště je již vydáno územní rozhodnutí a je zažádáno o stavební povolení.
Místostarosta doplnil, že pozemky jsou v majetku kraje, který potřebné části daruje obci.

4

Starosta v té souvislosti zmínil požadavek p. Resky na umístění zrcadla do zatáčky, kde přes zeď domova
důchodců není vidět. Starosta souhlasil, že není od věci tam zrcadlo umístit.
Následovala krátká diskuze, během které starosta upřesnil, které místo je na mysli.
K darovací smlouvě žádné dotazy ani připomínky nebyly.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Čížkovice schvaluje Smlouvu o budoucí darovací smlouvě mezi Ústeckým
krajem a Obcí Čížkovice, jejímž předmětem je darování pozemků č. parc. 711, 712 a 7/2 v k. ú. Čížkovice, a
pověřuje starostu jejím podpisem.
-> 15 pro, 0 proti, 0 se zdržel -> přijato
USNESENÍ:
Zastupitelstvo obce Čížkovice schvaluje Smlouvu o budoucí darovací smlouvě mezi Ústeckým krajem a Obcí
Čížkovice, jejímž předmětem je darování pozemků č. parc. 711, 712 a 7/2 v k. ú. Čížkovice, a pověřuje
starostu jejím podpisem.
9. Projednání projektu chodníků v Želechovicích
Starosta předal slovo místostarostovi, který jednal s osadním výborem.
Ten uvedl, že místo výškově změřil a navrhl 2 řešení. Jedním je silnici od posledního domu po levé straně
vysypat štěrkem, umístit sem betonové žlaby a vést to do strouhy a druhým je vést to podél posledního domu
asi 10 m a pak se dostat na druhou stranu silnice, kde už strouha je. Druhá varianta by byla zřejmě levnější, ale
je otázkou, zda s tím bude Správa a údržba silnic souhlasit.
Místostarosta uvedl, že možná řešení předal projektantovi, ale zatím od něho nic nedostal. Uvedl, že problém s
odvodněním brzdí vydání územního rozhodnutí na posunutí zastávky a chodníky ve středu obce.
P. Sviták se zeptal, zda voda poteče po silnici.
Místostarosta odpověděl, že voda poteče vedle silnice, podél chodníku jako teď a v místě, kde končí chodník,
poteče do žlabu. Poté ještě upřesnil, že u jejich domu bude zvýšený obrubník a u vjezdu bude snížený asi 4 cm.
P. Sviták se dále zeptal, jak je to s chodníkem u domu č. p. 37, protože na stavebním úřadě mu řekli, že to vůbec
neřeší a v projektu to není vidět.
Starosta řekl, že nový/upravený projekt ještě není. Místostarosta upřesnil, že byl projekt k územnímu
rozhodnutí a na základě připomínek byl vrácen k přepracování.
P. Sviták se zeptal, zda tam tedy chodník bude nebo ne. Místostarosta odpověděl, že tam nebude chodník, ale
zpevněná plocha.
P. Sviták se zeptal, zda tedy mohou díru před jejich domem zasypat. Místostarosta odpověděl, že ano.
P. Sviták zmínil, že kolem jezdí zemědělské stroje a krajnice se již natrhává. Chce tedy díru zasypat, aby se to
neutrhlo úplně.
p. Čermák se zeptal, zda by se mohl stanovit nějaký kontrolní termín.
Starosta řekl, že projektantovi zavolá ve středu a požádá ho o sdělení reálného termínu, ten pak sdělí
zastupitelům. Zároveň uvedl, že není časově náročně předělání projektu, ale spíše čekání na nové vyjádření
všech dotčených orgánů.
Žádné další dotazy nebyly.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Čížkovice bere na vědomí zprávu o stavu projektu chodníků
v Želechovicích.
-> 15 pro, 0 proti, 0 se zdržel -> přijato
USNESENÍ:
Zastupitelstvo obce Čížkovice bere na vědomí zprávu o stavu projektu chodníků v Želechovicích.
10. Různé a diskuze
Starosta připomněl, že do různého chtěl zahrnout návrh na prodloužení přijímání žádostí o dotaci na kotle a
dále o zrušení části usnesení ze dne 24. 4. 2017 ohledně zajištění dotace na zateplení budovy obecního úřadu.
10A) Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Čížkovice prodlužuje dobu přijímání žádostí o dotaci na ekologické
řešení vytápění objektu do 31. 8. 2018.
-> 14 pro, 0 proti, 1 se zdržel (Ing. Slavík) -> přijato
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USNESENÍ:
Zastupitelstvo obce Čížkovice prodlužuje dobu přijímání žádostí na dotaci na ekologické řešení vytápění
objektu do 31. 8. 2018.
10B) Návrh usnesení: Z bodu 1. 9. ze dne 24. 4. 2017 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Čížkovice ruší
Zastupitelstvo obce Čížkovice úkol zaopatření dotace na projekt zateplení budovy obecního úřadu.
-> 15 pro, 0 proti, 0 se zdržel -> přijato
USNESENÍ:
Z bodu 1. 9. ze dne 24. 4. 2017 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Čížkovice ruší Zastupitelstvo obce
Čížkovice úkol zaopatření dotace na projekt zateplení budovy obecního úřadu.
Starosta vyzval přítomné k dalším dotazům nebo připomínkám.
P. Kozel se zeptal, zda by šlo pole Na svobodě od Jenčíků zatím nabídnout JZD k obhospodařování.
Starosta odpověděl, že ho k dispozici mají. Místostarosta doplnil, že toto mohou užívat celé a to za školou pro
multifunkční hřiště nechal vykolíkovat. Zároveň řekl, že to je ohromná plocha a že je zvědavý, kdo to bude
udržovat.
Pí. Žikovská se zeptala, kudy bude přístupová cesta.
Místostarosta odpověděl, že kolem školy.
Mgr. Týlová se zeptala, kdo dával schválení na umístění nadzemního hydrantu u školy.
Místostarosta odpověděl, že nikdo. Určili si to sami dle požadavku od hasičů. Uvedl, že se ho nikdo neptal.
P. Jelínek se zeptal, zda by bylo možné namalovat pruhy na parkoviště u školy, protože tu každý stojí jinak a
polovina aut stojí v chodníku.
Starosta zmínil, že pokud zde stojí dlouhé auto, stojí již v chodníku a nemohou zde projet mámy s kočárky.
Starosta řekl, že bylo domluveno na radě, že informuje obecního strážníka, aby začal upozorňovat majitele aut
parkujících na spodní silnici na sídlišti u domu č. p. 260 a za 1,5 měsíce začne pokutovat. Parkoviště u domu č. p.
264 je již hotové a parkují zde 1 – 2 auta (míst je zde 9). Zároveň znovu připomněl, že v případě potřeby by
spodní ulicí neprojeli hasiči.
Obecní strážník bude zatím dávat upozornění za sklo, že od 1. 12. bude pokutováno.
Starosta také zmínil, že je třeba dozadu na nové parkoviště umístit lampu, protože je zde tma.
Pí. Zejbrlíková si stěžovala na hlášení místního rozhlasu, které není slyšet, když projede kolem auto nebo
zaštěká pes.
Starosta vysvětlil, že bohužel pí. Svojšová nemůže vědět, když hlásí, jestli zrovna okolo jejího domu nejede auto,
a odkázal pí. Zejbrlíkovou na mobilní rozhlas, kam se může přihlásit a budou jí zdarma chodit SMSky.
Pí. Zejbrlíková si také stěžovala na petardy na Silvestra.
Starosta vysvětlil, že na Silvestra je to povoleno zákonem a bohužel to obec nemůže nijak zakázat, a to ani
obecní vyhláškou.
Ing. Slavík se zeptal, zda obec dělá něco s černými skládkami a zda je vyhledává.
Starosta odpověděl, že je nevyhledáváme, ale pokud je někdo nahlásí, tak je pracovní skupina zlikviduje.
Pí. Žikovská se zeptala, zda je pozemek u trafostanice ČEZu.
P. Suchý odpověděl, že ano.
Pí. Žikovská si stěžovala, že sem chodí návštěvníci obchodu v ul. Benešova na WC.
Starosta vysvětli, jak se bude snažit řešit problém s návštěvníky popíjejícími před obchodem alkohol. Pokud by
se řešilo přes zákaz požívání alkoholu na veřejnosti, znamenalo by to zákaz i pro předzahrádky obou hospod.
Vysvětlil, že by se dalo řešit přes komunikaci (chodník) před domem, který zde již v domě nákupu byl.
Starosta řekl, že se pokusí s majitelem domluvit. Pokud by domluva nevyšla, pak by se to řešilo nařízením obce.
Ing. Slavík se zeptal, proč obec začala kupovat jiné sáčky na psí exkrementy. Nové jsou slabší.
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Pí. Svojšová odpověděla, že sáčky kupovala ona v době dovolené p. Grunta a jiné nesehnala.
Pí. Žikovská si stěžovala, že jim zaměstnanci obce nechtějí v rámci pytlů odvážet kartony a polystyreny od kotlů,
protože je nemají v pytlích. Uvedla, že kartony i polystyreny sváže a nemůže jim to tedy z auta vypadávat.
Pí. Svojšová a Mgr. Týlová odkázali pí. Žikovskou na sběrný dvůr, kam může odpady odvézt.
P. Oszvald řekl, že není nikde omezeno svážené množství a že není možné, aby si někdo řekl, že to neodveze,
protože toho je hodně.
Ing. Moša řekl, že je třeba rozlišovat tříděný odpad z domácnosti a z podnikatelské činnosti. Pokud je odpad
z podnikatelské činnosti, má si ho p. Žikovský odvézt do sběrného dvora stejně jako to dělají oni.
Pí. Žikovská na to reagovala, že nemají, kdy to odvézt, protože syn je v práci až do večera.
Starosta uvedl, že svážení pytlů je myšleno z domácností, nikoliv z podnikatelské činnosti. Odpady z podnikání
může zdarma odvézt do sběrného dvora a musí si na to udělat čas. Pí. Žikovské bylo také upřesněno, že ve
sběrném dvoře jsou i v sobotu až do 20 hod.
Žádné další dotazy nebyly.
KONEC JEDNÁNÍ 19:51
Zapsala: Vladimíra Svojšová
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