Zápis č. 1/2020
z veřejného zasedání zastupitelstva obce Zákolany
konaného dne 22. 2. 2021 od 18.30 hodin v Hasičské zbrojnici
Zahájení
Zasedání Zastupitelstva obce Zákolany (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno
v 18:30 hodin starostkou obce Lucií Wittlichovou („dále jako „předsedající“).
Kontrola usnášeníschopnosti
Přítomno 6 členů obecního zastupitelstva:
Lucie Wittlichová, Vladimír Dobeš, Jakub Nosek, Jiří Šup, Michal Verner, Michal
Nosek
Omluveni: Petr Bláha, Jan Kolenčík, Zuzana Kočířová
Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele
Byl schválen zápis č. 7/2020 na návrh ověřovatelů Jana Kolenčíka a Michala Noska.
Ověřovateli zápisu č. 1/2021 byli předsedající jmenováni Jakub Nosek a Michal
Verner, zapisovatelkou Kateřina Škardová

PROGRAM
I.

Hospodaření s majetkem obce
1) Návrh na dělení, směnu a prodej části pozemku parc. č. 477/1 v k.ú.
Kováry (ostatní plocha, komunikace) za části pozemků parc. č. st. 40
(zastavěná plocha) a parc. č. 51 (zastavěná plocha) v k. ú. Kováry.
2) Návrh na dělení a prodej částí pozemků parc. č. 500/4 a 771 v k. ú.
Kováry.
3) Žádost o pronájem nebytových prostor nádražní budovy za účelem
provozování keramické dílny
4) Žádost Pavla Hladíka o obecní minigrant za účelem zvelebení Tábořiště v
Podholí
5) Žádost SRPŠ a Baráčnické obce o dotaci obce
6) Žádost spolku AVES (Zapsaný spolek pro záchranu ohrožených a
handicapovaných živočichů a ekologickou výchovu o finanční podporu
spolku
7) Záměr zřízení věcného břemene na pozemcích parc. č. 476/5, 95/15,
500/1, 95/42, 95/43 v k. ú. Kováry za účelem vybudování nového zemního
kabelového vedení a rozpojovací pojistkové skříně a uzavření Smlouvy o
budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o umístění
stavby: IV-12-6025773 se společností ČEZ Distribuce a.s.
8) Schválení veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace na

spolufinancování MAS Přemyslovské střední Čechy

9) Rozpočtové opatření č. 1
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II.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

III.

Projekty obce
Změna Územního plánu obce Zákolany č. 1
DSO Kladensko – aktualizace usnesení
Odpadové hospodaření obce
Výsadba stromů z dotačního titulu 9/2019 NPŽP „Sázíme budoucnost“
Pastva ovcí na Kovárských stráních v roce 2021
Kaple sv. Izidora – Rekonstrukce interiéru
Klubovna na Malém sokolském hřišti - rozpočet

Různé

1)
2)
3)
4)

Prezentace výsledků ZŠMŠ ředitelkou Šárkou Třískovou
Žádost P. Bejšáka o vyřezání a údržbu obecních pozemků
Očkování seniorů na Covid 19
Oprava koryta Zákolanského potoka na pozemcích parc. č. 263/1, 334/2,
590, 591/1 a 591/5 v k.ú. Trněný Újezd
5) Oprava nádražní budovy v Zákolanech vč. veřejného osvětlení
6) Oprava mostního tělesa v km 17,451 trati Kladno – Kralupy n. Vltavou
7) Plánovaná oprava mostu

IV.

Diskuse

Usnesení: Zastupitelstvo obce souhlasí s navrženým programem.
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0

I.

Hospodaření s majetkem obce

1) Návrh na dělení, směnu a prodej části pozemku parc. č. 477/1 v k.ú.
Kováry (ostatní plocha, komunikace) za části pozemků parc. č. st. 40
(zastavěná plocha) a parc. č. 51 (zastavěná plocha) v k. ú. Kováry.
Na základě požadavkú vlastníků nemovitosti parc. č. 40 a 41 v Kovárech došlo
k jednání s vlastníky pozemků, jehož cílem je vzájemné narovnání hranic pozemků a
úprava vedení cesty tak, aby průjezd automobilů neohrožoval sousední nemovitosti.
Po vzájemné dohodě bude odděleno 20 m2 z pozemku parc. č. 477/1 ve prospěch
paní Macháčkové a pana Břešťáka. Naopak z pozemku parc. č. 24/2, bude odděleno
20m2 ve prospěch obce a obecní cesta bude posunuta směrem ke kolejím.
Vzájemné vyrovnání bude řešeno směnou pozemků.
Dále bude odděleno 18 m2 z pozemku parc. č. 51 ve prospěch obce Zákolany a
naopak z pozemku parc. č. 477/1 bude ve prospěch manželů Lautnerových odděleno
107 m2. Rozdíl 89 m2 bude odprodán manželům Lautnerovým za 100,- Kč/1m2.
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Po dohodě o hranicích pozemků přistoupí obec k úpravě cesty. Nutnou podmínkou je
pokácení vrostlého stromu – jasanu, s čímž vyslovila souhlas i Správa železnic.
Úpravy cesty budou zahájeny po vydání stanoviska SŽ, a to za přítomnosti
odpovědného pracovníka SŽ. Předpokládaný termín je duben 2021.
Usnesení: Zastupitelstvo obce souhlasí se záměrem dělení, směny a prodeje
částí obecního pozemku parc. č. 477/1 v k.ú. Kováry (ostatní plocha, ostatní
komunikace) za části pozemků parc. č. st. 40 (zastavěná plocha) a parc. č. 51
(zastavěná plocha) v k. ú. Kováry.
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti: 0 Zdrželi se 0
2) Návrh na dělení a prodej části pozemku parc. č. 500/4 v k. ú. Kováry a
posunutí stávající místní komunikace na pozemek parc. č. 87/1 (lesní
pozemek).
Obec již delší dobu připravuje narovnání návaznosti místní komunikace na 500/4 na
úvozovou cestu (parc. č. 771 (ostatní plocha, ostatní komunikace), k čemuž dojde
posunutím hranic pozemku parc. č. 500/4 a oddělením části pozemku parc. č. 87/1
(lesní pozemek) a nechala návrh dělení připravit geodetem podle situace v terénu
tak, aby cesta plynule navazovala mezi intravilánem a extravilánem (v současné
době nemá cesta kvůli chybě v katastrální mapě žádnou návaznost). Oddělením
části pozemku parc. č. 500/4 (ostatní plocha, ostatní komunikace) vznikne nový
pozemek o rozloze 77 m2, který tvoří oporu plotu a část pozemku, na kterém mají
zahradu manželé Dobešovi. Ti požádali o odkoupení tohoto pozemku. Vzhledem k
tomu, že pozemek parc. č. 87/1 je lesní pozemek, bylo dohodnuto zajistit před
schválením záměru dělení a odlesnění jeho příslušné části.
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Vzhledem k tomu, že pozemek parc. č. 87/1 je lesní pozemek, bylo dohodnuto, aby
před schválením záměru dělení došlo k odlesnění jeho příslušné části.
3) Žádost o pronájem nebytových prostor nádražní budovy za účelem
provozování keramické dílny
V listopadu loňského roku se na obec Zákolany obrátily Lenka Kubínová a Vratislava
Křivanová s prosbou o vhodné prostory pro založení sdílené keramické dílny.
Protože zájem o práci s keramikou je v Zákolanech dlouhodobý (mj. v roce 2016
vrátila Základní škola dotaci ve výši 100.000,- Kč od firmy LEGO, neboť obec
neměla pro dílnu k dispozici vhodné prostory), navrhli jsme k vytvoření dílny využít
nebytové prostory bývalé čekárny na nádraží v Zákolanech. Za tímto účelem bylo
získáno souhlasné stanovisko Správy železnic, a.s.. Žádost výše jmenovaných o
pronájem prostor byla následně zamítnuta s tím, že dílna bude obecní a obec tak
bude mít možnost využívat dílnu jak pro děti, tak pro dospělé dle sjednaných
podmínek. Odpovědnost za provoz (bezpečnost práce, úklid, nákup materiálu apod.)
ponesou L. Kubínová a V. Křivanová.
Finanční příspěvek ve výši 200.000,- byl vyčleněn z dotace dětského klubu Děti
v akci. Protože tato částka pokryje pouze část nákladů, bude buď ZŠMŠ nebo obec
žádat o dotace prostřednictvím MAS Přemyslovské střední Čechy, MŠMT, případně
z fondů Středočeského kraje. Zahájení provozu dílny je plánováno na září 2021.
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L. Wittlichová požádala Lenku Kubínovou, aby přítomným zastupitelům a sousedům
přiblížila provoz a fungování sdílené keramické dílny. Následně proběhla diskuse,
jejímž jádrem byla účelnost vynaložených prostředků.
M. Verner vyjádřil obavy o možnost využití dotace Děti v akci na pronajatý majetek a
požádal o písemné stanovisko poskytovatele dotace. Dále upozornil na možná rizika
v souvislosti s tří měsíční výpovědní lhůtou ze strany Správy železnic a.s.
L. Wittlichová obavy o vypovězení nájemní smlouvy nesdílí, neboť vytvoření
keramické dílny je ze strany SŽ a.s. vítáno a spolupráce s obcí je vždy solidní.
Š. Třísková deklarovala zájem o dílnu ze strany školy alespoň jedenkrát týdně (1. a
2. třída), mateřinka 1 x měsíčně a vítá i zájmové kroužky pro starší děti.
Další body, které je třeba dořešit, jsou specifikace nákladů na opravy, vybavení a na
na provoz. V neposlední řadě je potřeba specifikovat podmínky, za jakých bude
organizován provoz dílny.
Závěrem bylo konstatováno, že záměr vytvořit v Zákolanech keramickou dílnu je
všeobecně považován za vítaný a zastupitelé budou nápomocni při jeho realizaci.
4) Žádost Pavla Hladíka o obecní minigrant za účelem zvelebení Tábořiště v
Podholí
Pavel Hladík požádal v rámci obecní podpory občanských iniciativ formou Minigrantů
o příspěvek na rozvoj tábořiště v Podholí.
Usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje Minigrant na podporu tábořiště
v Podholí ve výši 10.000,- Kč.
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0
5) Žádost SRPŠ a Baráčnické obce o dotaci obce
Sdružení rodičů a přátel školy a Baráčnická obec požádali prostřednictvím svých
předsedů o příspěvek obce na svou činnost v roce 2020.
Usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje příspěvky SRPŠ a Baráčnické obci
Podbudeč na činnost v roce 2021 ve výši á 10.000,- Kč.
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0
6) Žádost spolku AVES (Zapsaný spolek pro záchranu ohrožených a
handicapovaných živočichů a ekologickou výchovu o finanční podporu
spolku
Spolek pro záchranu ohrožených a handicapovaných živočichů AVES (známý jako
Čabárna), požádal o finanční příspěvek na svou činnost. Protože práce spolku je
prospěšná a zákolanské děti tam jezdí pravidelně na výlety, navrhuje zastupitelstvo
spolek podpořit částkou 10.000,- Kč.
Usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje dar pro spolek AVES z.s. ve výši
10.000,- Kč.
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0
7) Záměr zřízení věcného břemene na pozemcích parc. č. 476/5, 95/15,
500/1, 95/42, 95/43 v k. ú. Kováry za účelem vybudování nového zemního
kabelového vedení a rozpojovací pojistkové skříně a uzavření Smlouvy o
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budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o umístění
stavby: IV-12-6025773 se společností ČEZ Distribuce a.s.
Obec Zákolany byla požádána o stanovisko k záměru na vybudování nového
zemního vedení od trafostanice v Kovárech (u Markupů) ke statku Davida Holíka
(Šestákův statek). Po místním šetření s projekční kanceláří Elektro H.C., s.r.o byl
souhlas podmíněn zrušením souběžného nadzemního vedení, které by bylo
nadbytečné a připojením sousedních nemovitostí k zemnímu vedení. Dále bylo
požádáno o připojení kaple sv. Izidora. Záměr zřízení VB byl dále podmíněn
respektováním ceníku obce Zákolany.
Na základě výše uvedeného bude zastupitelstvo schvalovat smlouvu o zřízení
věcného břemene až po vypořádání připomínek.
8) Schválení veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace na

spolufinancování MAS Přemyslovské střední Čechy
Obec Zákolany jako členská obec přispívá na činnost MAS Přemyslovské střední
Čechy částkou 5,- Kč / obyvatel. Celková částka tak činí za rok 2021 2855,- Kč.
Usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje o poskytnutí neinvestiční dotace na
spolufinancování MAS Přemyslovské střední Čechy v roce 2021 ve výši 2855,Kč.
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0
9) Rozpočtové opatření č. 1
V rámci rozpočtového opatření je potřeba schválit navýšení dotace na výkon státní
správy 6000,- Kč, dále přijetí vratky od SŽ za neuskutečněná věcná břemena
387.023,- Kč.
Usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 1
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0

II.

Projekty obce

1) Změna Územního plánu obce Zákolany č. 1
V průběhu jednání o požadavcích v rámci změny č. 1 Územního plánu obce
Zákolany bylo navrženo arch. Štádlerovou, abychom přistoupili k novému UP, neboť
změn je hodně a jsou koncepčního charakteru. Protože chyby v UP brání stávajícím
stavitelům v jejich záměru, bylo rozhodnuto zůstat v režimu změny.
V důsledku víceprací, které jsou se změnou UP spojeny, bude navýšen honorář o
40.000,- Kč.
Během projednávání jednotlivých požadavků ze strany občanů bylo nejvíce
diskutovaným požadavkem legalizovat jízdárnu na Mokrých lukách. J. Holíková
předložila vizualizaci a stanoviska odborníků – krajinářů. Hlavními argumenty, které
předložili V. Dobeš a M. Nosek proti návrhu byl nežádoucí zásah do krajiny a
podstatné navýšení kapacity automobilů v dané lokalitě. Dalším argumentem bylo
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rozšíření zastavitelného území. Diskuse byla ukončena poté, kdy nedošlo k dohodě
ohledně přístupu na plánovanou jízdárnu po pozemcích M. Noska.
Proběhla diskuse o možnosti ponechat jízdárnu na stávajícím místě s tím, že by v ÚP
byly tyto plochy vyznačeny jako např. sportoviště. O způsob řešení byla požádána
arch. Štádlerová." dát do zápisu text: " Proběhla diskuse o možnosti legalizovat
změnou územního plánu jízdárnu na stávajícím místě s tím, že by v ÚP tyto plochy
nebyly vyznačeny jako zastavitelné. O způsob řešení byla požádána arch.
Štádlerová".
V průběhu ledna předložil opakovaně požadavek na odlesnění pozemku parc. č. 499
v k. ú. Trněný Újezd Roman Wachauf.. Přítomní zvažovali udělit souhlas, podmínkou
však je odlesnit pouze tu část pozemku, která zasahuje do obytné zóny. R. Wachou
požádá o dělení pozemku.
Aktuálně řešíme zakreslení cest a v průběhu března by měl být UP předán na
Magistrát města Kladna, odbor územního plánování. Následovat bude veřejné
projednání a konečné schválení. Předpokládaný termín je květen 2021.
S. Bejšáková požádala o informace, o jaké cesty se jedná. Bude prezentováno po
obdržení podkladů od paní Morávkové, která řeší krajinné prvky.
Vl. Černý vznesl dotaz, zda obec počítá s rozšířením veřejného prostranství, resp.
komunikace na pozemku pod domem čp. 1, čímž by se otevřela možnost v budoucnu
zlepšit dopravní podmínky obce. L. Wittlichová sdělila, že tento záměr je ve změně
UP zanesen.
2) DSO Kladensko – aktualizace usnesení
Zástupci města Kladna požádali budoucí členské obce o změnu usnesení, neboť pro
registraci DSO Kladensko nestačí pouze souhlas se vstupem, který jsme deklarovali
v roce 2019.
Usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje vstup obce do svazku DSO
Kladensko, zakladatelskou smlouvu a stanovy.
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0
3) Odpadové hospodaření obce
K. Pazderová informovala přítomné o budoucím zdražování svozu odpadů a o
možnostech, jak regulovat svoz tak, abychom dosáhli na možné slevy. Mj. bylo
diskutováno o množství tříděného odpadu a přítomní se pozastavili nad hmotností
vytříděných barev – ve statistikách Regios uvedeno 1,6 t.
Do budoucna bude obec sledovat druhy nebezpečných odpadů.
V souvislosti s plánovaným sběrným dvorem bude nutné nastavit pravidla pro
občany, způsob odvozu na skládky, spolupráci s Kolčí a Otvovicemi a další
související okruhy. To vše bude předmětem dalších setkání s veřejností.
4) Výsadba stromů z dotačního titulu 9/2019 NPŽP „Sázíme budoucnost“
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Obec Zákolany pronajala za účelem nového sadu pozemek parc. č. 695 v Kovárech.
Nájemkyně sadu by ráda využila dotační titul Sázíme budoucnost a již v září vysadila
prvních cca 50 stromů. Druhy stromů budou konzultovány s Komisí pro životní
prostředí. Podle dotačních pravidel je k podání žádosti nutný souhlas vlastníka, tedy
obce.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Zákolany schvaluje výsadbu stromů z
dotačního titulu 9/2019 NPŽP "Sázíme budoucnost" na pozemcích parc. č. 695
v k.ú. Kováry a to včetně udržitelnosti projektu. Výsadba bude realizována
spolkem Futura academica z.s. Tento výše uvedený spolek je rovněž žadatelem
o dotaci. Výsadba bude provedena v termínu v souladu s danou výzvou dle
návrhu a odborného posudku.
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0
5) Pastva ovcí na Kovárských stráních v roce 2021
Vl. Dobeš představil nový koncept pasení ovcí – pod vedením zkušeného pasáčka
by se stádo mohlo pohybovat na věrší a vzdálenější ploše. Nedocházelo by
k přepásání Kovárských strání a naopak bychom pastvou udržovali louky, na jejichž
sekání nemá obec kapacitu. Obec nabídla spoluúčast na zvýšených nákladech ve
výši 30.000,- Kč ročně. Pokud by se tento plán ukázal neefektivním, podmínky pro
pastvu v roce 2022 by se změnily.
6) Kaple sv. Izidora – Rekonstrukce interiéru
Protože bychom v příštích letech chtěli dokončit opravu kaple sv. Izidora v Kovárech,
zahájila L. Wittlichová potřebné kroky, které by umožnily získat souhlasy památkářů a
následně stavební povolení. V první fázi by se jednalo o opravu dveří a oken a
osazení mříže do vstupního otvoru. Ve druhé fázi by proběhly restaurátorské práce
výmalby v interiéru. Celkové náklady jsou odhadovány na 1,5 mil Kč. Realizace se
předpokládá v letech 2022 – 2024 za předpokladu získání dotace.
7) Klubovna na Malém sokolském hřišti - rozpočet
Sokol Zákolany z.s. podal žádost o dotaci na novou klubovnu na Malém sokolském
hřišti. Dotace prostřednictvím MAS Přemyslovské střední Čechy umožňuje žádat
pouze o 1 mil Kč uznatelných nákladů, přičemž spoluúčast je 20%. V případě získání
dotace bude vyhlášeno výběrové řízení na dodavatele stavby, po jeho výsledku
budeme znát konečnou cenu zakázky a tedy i částku, kterou bude potřeba uhradit
z rozpočtu obce.
Zastupitelstvo obce vyjádřilo podporu tomuto záměru a vůli projekt finančně podpořit.

III.

Různé

1) Prezentace výsledků ZŠMŠ ředitelkou Šárkou Třískovou
Na veřejné zasedání byla přizvána paní ředitelka Šárka Třísková, aby osobně
přítomné seznámila s chodem školy od svého nástupu do současnosti.
Š. Třísková informovala přítomné o počtu žáků (školka 25, škola 81), o zapojení
školy do odborných vzdělávacích projektů, o kvalifikaci pedagogického sboru apod.
Na dotaz, jak zvládají děti, ale i učitelé on-line výuku odpověděla, že dobře. Škola je
vybavena notebooky a učitelé využívají aplikace, na které jsou zvyklí. Nicméně se
všichni těší na návrat žáků do školy.
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Dále proběhla diskuse o vybavení a úpravách školky a s tím vzniklé ztráty. Paní
ředitelka prosila, aby obec ponechala škole příspěvek v původně dohodnuté výši, tj.
1 mil. Kč. Členům zastupitelstva předložila kopie faktur pro případnou kontrolu.
2) Žádost P. Bejšáka o vyřezání a údržbu obecních pozemků
Obec obdržela pět žádostí, jejichž společným jmenovatelem je žádost o údržbu
obecních pozemků, resp. zeleně. V jednom případě se jednalo o opravu prohlubně
na místní komunikaci, což bude řešeno v souvislosti s plánovanými opravami v obci.
Na žádosti vyřezávání obecních pozemků připraví odpověď Komise pro životní
prostřední na základě místního šetření.
3) Očkování seniorů na Covid 19
L. Wittlichová informovala o aktuální situaci očkování seniorů 80+. Všichni zájemci
v Zákolanech jsou registrovaní a u většiny proběhla první vakcinace. Druhé očkování
bude dokončeno cca do konce února. Obec je připravena pomáhat i seniorům 70+,
případně mladším.
4) Oprava koryta Zákolanského potoka na pozemcích parc. č. 263/1, 334/2,
590, 591/1 a 591/5 v k.ú. Trněný Újezd
L. Wittlichová informovala o plánované opravě koryta Zákolanského potoka, která
bude probíhat v průběhu jara – léta 2021. Obec Zákolany do stanoviska uvedla
nutnou opravu příjezdových cest, pokud budou stavbou poničeny.
5) Oprava nádražní budovy v Zákolanech vč. veřejného osvětlení
L. Wittlichová informovala o plánované opravě pláště a elektroinstalace nádražní
budovy. Práce by měly probíhat v průběhu jara a výsledkem by mělo být i nové
veřejné osvětlení nástupiště a čekárna. Staré sloupy veřejného osvětlení budou za
symbolický poplatek převedeny do vlastnictví obce, abychom nemuseli připravovat
zcela nový projekt na osvětlení místní komunikace.
6) Oprava mostního tělesa v km 17,451 trati Kladno – Kralupy n. Vltavou
L. Wittlichová informovala o plánované opravě mostního tělesa před bývalým
cukrovarem. Ve stanovisku obce upozornila na riziko zřícení původního zatrubnění,
které je vedeno v bezprostřední blízkosti a je v havarijním stavu.
7) Plánovaná oprava mostu v Zákolanech
Jednou z posledních, ale zároveň největších oprav mostních konstrukcí je viadukt
v centru Zákolan. V současné době je v přípravě projektová dokumentace a obec má
tak do jisté míry možnost podílet se na budoucí podobě železničního mostu.
Společné šetření proběhne dne 2. března v 9,45 hodin.

IV.

Diskuse

J. Šup upozornil na problém s nákladní dopravou na silnici na Trněný Újezd. Protože
byly odstraněny dopravní značky s omezením, není možné nákladní automobily
pokutovat. L. Wittlichová vysvětlila, že značky byly odstraněny z důvodů nařízení
KSUS, následně proběhlo místní šetření. Na něm bylo dohodnuto, že KSUS nechá
9

schválit správné značky. Následně jsme byli požádání, abychom značky – i když
nesprávné instalovali zpět.
J.Šup požádal o jednání s MUDr. Váchou, který prý není připraven očkovat vakcínou
proti Covid.
J. Šup požádal o jednání s panem Millerem, neboť je opět špinavá komunikace díky
výjezdu techniky z kompostárny u Holubic.
J. Šup požádal, aby starostka konzultovala každou výjimku z povolení vjezdu se
zastupiteli.
M. Poláček vznesl dotaz, zda se bude upravovat komunikace u paní Macháčkové.
Obec to má v plánu poté, co bude poražen strom a dovolí to počasí.
V.Černý vznesl dotaz, zda obec plánuje centrální kanalizaci, či zda má jiný záměr, jak
odkanalizovat obec. Rozběhla se krátká diskuse, na níž. L. Wittlichová a Vl. Dobeš
opětovně vysvětlili, že finanční podmínky pro stavbu centrální ČOV a kanalizace
nejsou dostačující a obec nemá k dispozici desítky milionů na podobný projekt.
Vzhledem ke změně dotační politiky státu obec nemůže mít k dispozici vlastní
prostředky ve výši desítek milionů na realizaci projektu centrální čistírny, jejíž výstavbu
stát původně požadoval. Jako možné se jeví odkanalizování centra obce napojením
na připravovanou kanalizaci Otvovic a výstavbou decentralizovaných čističek
L. Wittlichová informovala o aktuální situaci v obci Otvovice, která ani při získání
dotace není – vzhledem k finanční náročnosti - rozhodnuta projekt realizovat.
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