Zápis
z 15. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 24.2.2016
Zahájeno: 18.00 hod.

Ukončeno: 20.15 hod.

Přítomni: Ing. J. Bednář, O. Burda, Mgr. M. Čermáková, Bc. Robert Hájek, J. Knotek, Ing.
M. Kubeš, Ing. F. Marcián, V. Mátl, J. Minaříková, L. Přichystal, Ing. J. Zemánek
Omluveni: Mgr. I. Benadová, J. Klaška, Ing. M. Komenda, J. Lipták
Hosté: pan Trenz, pan M. Málek
1. Technický bod
Starosta obce zahájil 15.zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice v 18 hodin a přivítal všechny
přítomné. Konstatoval, že informace o konání zasedání byla zveřejněna na Úřední desce OÚ
Rajhradice a to po dobu sedmi dní přede dnem konání dnešního zasedání a dále konstatoval,
že je přítomno 11 členů zastupitelstva, zastupitelstvo je tedy usnášení schopné.
Zapisovatelem byl jmenován Luboš Přichystal a Kateřina Sekaninová.
Dále starosta obce seznámil zastupitele, že je pořizován zvukový záznam jednání, který slouží
pro potřebu pořízení zápisu tohoto jednání.
Starosta uvedl, že zápis z předchozího zasedání byl řádně ověřen a je vyložen k nahlédnutí
v kanceláři starosty.
Starosta vyzval zastupitele, aby podali návrhy na ověřovatele zápisu o průběhu 15. zasedání
ZO. Navrženi byli: V. Mátl a J. Knotek.
Starosta vyzval zastupitele k hlasování.
Usnesení č. 1
ZO schvaluje za ověřovatele zápisu o průběhu 15. veřejné zasedání ZO Rajhradice pana V.
Mátla a pana J. Knotka.
Pro: 11 - Ing. J. Bednář, O. Burda, Mgr. M. Čermáková, Bc. Robert Hájek, J. Knotek, Ing. M.
Kubeš, Ing. F. Marcián, V. Mátl, J. Minaříková, L. Přichystal, Ing. J. Zemánek
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č.1 bylo přijato.
Starosta obce přednesl návrh programu zasedání.
Program:
1. Technický bod
2. Zprávy z rady
3. Určení zastupitele, který bude spolupracovat s pořizovatelem v režimu stavebního
zákona na pořízení RP Rajhradice-lokalita Z8a a lokalita Z10
4. Zveřejnění záměru prodeje pozemku parcela č. 834/82 v k.ú. Rajhradice
5. Zveřejnění záměru prodeje pozemku parcela č. 794/3 v k.ú. Rajhradice
6. Zveřejnění záměru směny pozemku parcela č. 925/15 v k.ú. Rajhradice
7. Kalkulace vodného na rok 2016
8. Dodatek č. 15 ke Smlouvě o nájmu a provozu vodovodů ze dne 15.10.2002
9. Dodatek č. 11 ke Smlouvě o podmínkách napojení na veřejnou kanalizaci a o
odvádění odpadních vod ze dne 9.3.2005
10. Různé
11. Závěr

Starosta obce přednesl upravený návrh zasedání:

Upravený program:
1. Technický bod
2. Zprávy z rady
3. Určení zastupitele, který bude spolupracovat s pořizovatelem v režimu stavebního
zákona na pořízení RP Rajhradice-lokalita Z8a a lokalita Z10
4. Zveřejnění záměru prodeje pozemku parcela č. 834/82 v k.ú.Rajhradice
5. Zveřejnění záměru prodeje pozemku parcela č. 794/3 v k.ú. Rajhradice
6. Zveřejnění záměru směny pozemku parcela č. 925/15 v k.ú. Rajhradice
7. Kalkulace vodného na rok 2016
8. Dodatek č. 15 ke Smlouvě o nájmu a provozu vodovodů ze dne 15.10.2002
9. Dodatek č. 11 ke Smlouvě o podmínkách napojení na veřejnou kanalizaci a o
odvádění odpadních vod ze dne 9.3.2005
10. Dodatek č.2 Smlouvy o zajištění financování systému IDS JMK
11. Informace o dotačních projektech obce
12.Různé
- informace o změně obecního pracovníka
13.Závěr
Starosta vyzval zastupitele k hlasování.
Usnesení č.2
ZO schvaluje upravený program dnešního zasedání.
Pro: 11 - Ing. J. Bednář, O. Burda, Mgr. M. Čermáková, Bc. Robert Hájek, J. Knotek, Ing. M.
Kubeš, Ing. F. Marcián, V. Mátl, J. Minaříková, L. Přichystal, Ing. J. Zemánek
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č.2 bylo přijato.
2. Zprávy z rady
Zprávy z rady přednesl starosta obce. Rada se sešla 22.2.2016, na kterém projednala
následující:
1. Schválení finančního daru pro mateřskou školu od firmy Siad 6.000,-Kč a od pana M.
Kouřila 2.000,-Kč. Tyto finanční dary byly původně určeny na nákup cen do tomboly
plesu MŠ, který se měl konat 19.2.2016. Ples se z důvodu nezájmu veřejnosti nekonal.
S dárci bylo dohodnuto, že finanční dary si mateřská škola ponechá a pořídí za ně
zahradní hrací prvky pro děti.
2. Projektovou dokumentaci na výstavbu penzionu v ulici Za Kapličkou pro investora
pan R. Černého.
3. Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pro realizaci elektrické
přípojky pro nově opravovanou nemovitost na parcele č. 664 v k.ú. Rajhradice pro
investora pana B. Buncka. Rada smlouvu schválila.
4. Zveřejnění směny pozemku p.č. 925/15 v k.ú. Rajhradice v majetku obce za část
pozemku p.č. 925/48 v k.ú. Rajhradice v majetku JUDr. I. Rudé o shodné výměře.
Směnou pozemku získá obec přístupný pozemek ze zpevněné komunikace pro
realizaci kompostárny. Rada doporučuje zastupitelstvu směnu schválit.
5. Zveřejnění prodeje pozemku p.č. 834/82 v k.ú. Rajhradice. Rada obce se jednomyslně
shodla na tom, že tento pozemek není vhodné v tomto okamžiku prodávat. Rada
doporučuje zastupitelstvu záměr prodeje neschválit.

6. Zveřejnění prodeje pozemku p.č. 794/3 v k.ú. Rajhradice. Rada obce nedoporučuje
schválit zveřejnění prodeje pozemku, ale navrhuje, aby došlo ke směně pozemku za
části pozemku p.č. 793 a p.č. 794/4 v k.ú. Rajhradice podél jejich západní vlastnické
hranice o stejné výměře. Takto směněný pozemek bude přímo sousedit s pozemky ve
vlastnictví TJ Rajhradice a obce Rajhradice. Rada doporučuje zastupitelstvu schválit
záměr směny.
7. Parkování na pozemku p.č. 761/2 v k.ú. Rajhradice. Vlastníci bytového domu na p.č.
760/4 v k.ú. Rajhradice nereagují na poslední výzvu k řešení parkování na pozemku
761/2 v k.ú. Rajhradice. Neakceptují požadavky obce, které byly již několikrát
přehodnoceny v jejich prospěch. Rada se dohodla na tom, že majitelům bytového
domu dá ještě poslední šanci a navrhuje situaci řešit směnou pozemku p.č. 761/2 v k.ú.
Rajhradice v majetku obce s částí pozemku p.č. 760/3 v k.ú. Rajhradice, která přímo
sousedí se západní stěnou bytového domu. Výměra směňovaných pozemků vzájemně
odpovídá.
8. Zveřejnění pronájmu části haly v areálu obecního úřadu. Rada souhlasí se zveřejněním
záměru pronájmu 1/3 haly na pozemku p.č. 1/13 v k.ú. Rajhradice v areálu obecního
úřadu.
Starosta otevřel diskuzi.
K tomuto bodu neproběhla žádná diskuze.
ZO bere na vědomí zprávy z rady.
3. Určení zastupitele, který bude spolupracovat s pořizovatelem v režimu stavebního
zákona na pořízení RP Rajhradice-lokality Z8a a lokality Z10
Starosta informoval zastupitele o zákonné povinnosti určit zastupitele, který bude
spolupracovat s pořizovatelem na pořízení regulačních plánů pro lokality Z8a a Z10.
Starosta otevřel diskuzi.
K tomuto bodu neproběhla žádná diskuze.
Starosta vyzval zastupitele k hlasování.
Usnesení č.3
ZO schvaluje jako určeného zastupitele dle § 6 odst.5 písmene f) stavebního zákona starostu
obce Rajhradice pana Luboše Přichystala, který bude spolupracovat s pořizovatelem dle §
65, § 67, § 68 a 69 stavebního zákona na pořízení RP Rajhradice - lokality Z8a a lokality Z10.
Pro: 10 - Ing. J. Bednář, O. Burda, Mgr. M. Čermáková, Bc. Robert Hájek, J. Knotek, Ing. M.
Kubeš, Ing. F. Marcián, J. Minaříková, L. Přichystal, Ing. J. Zemánek
Proti: 0
Zdržel se: 1 – V. Mátl
Usnesení č. 3 bylo přijato.
4. Zveřejnění záměru prodeje pozemku parcela č.834/82 v k.ú.Rajhradice
Starosta zopakoval doporučení rady obce. Rada nedoporučuje zastupitelstvu schválit
zveřejnění záměru prodeje pozemku p.č. 834/82 v k.ú. Rajhradice. Žádost o odkoupení tohoto
pozemku podal pan J. Lipták starší.

Starosta otevřel diskuzi.
J. Knotek – jaká je výměra?
Starosta – 1859 m2
V. Mátl – vyjádřil se žadatel kolik chce dát peněz?
Starosta – ne, ale kdyby se pozemek prodával, museli bychom to řešit způsobem nejvyšší
nabídky.
Ing. M. Marcián – prodat tento pozemek by strategicky bylo velmi špatné. Nevíme, jaký
budeme mít s pozemkem do budoucna záměry.
O. Burda – co znamená ta čárkovaná čára na sousedním pozemku?
Starosta – je to zákres staré trasy nadzemního vedení E.ONu.
O. Burda – neznehodnocuje to ten pozemek?
Starosta – ne.
V. Mátl – ten sousední pozemek je čí? Není pana Liptáka?
Starosta – ne, panu Liptákovi nepatří.
Ing. M. Kubeš – myslel jsem, že obec navrhuje prodej pozemku.
Starosta – není to tak, prodej pozemku se řeší na žádost pana J. Liptáka staršího.
Starosta vyzval zastupitele k hlasování.
Usnesení č.4
ZO schvaluje Zveřejnění záměru prodeje pozemku parcela č.834/82 v k.ú.Rajhradice.
Pro: 0
Proti: 11 - Ing. J. Bednář, O. Burda, Mgr. M. Čermáková, Bc. Robert Hájek, J. Knotek, Ing.
M. Kubeš, Ing. F. Marcián, V. Mátl, J. Minaříková, L. Přichystal, Ing. J. Zemánek
Zdržel se: 0
Usnesení č.4 nebylo přijato.
5. Zveřejnění záměru prodeje pozemku parcela č. 794/3 v k.ú. Rajhradice
Starosta seznámil zastupitelstvo s žádostí pana R. Janečka o odprodej p.č. 794/3 v k.ú.
Rajhradice o výměře 17m2 . Rada obce nedoporučuje schválit zveřejnění prodeje pozemku,
ale navrhuje, aby došlo ke směně pozemku za části pozemku p.č. 793 a p.č. 794/4 v k.ú.
Rajhradice podél jejich západní vlastnické hranice o stejné výměře. Takto směněný pozemek
bude přímo sousedit s pozemky ve vlastnictví TJ Rajhradice a obce Rajhradice. Rada
doporučuje zastupitelstvu schválit záměr směny.
Starosta otevřel diskuzi.
V. Mátl – nebylo by rozumnější směnit pozemek ke hranici severní vlastnické hranici
zahrady a nabídnout pozemek k prodeji rodině Pokorových.
Starosta – ne, nebylo.
Ing. M. Kubeš – ten plot je betonový.
Starosta – plot je drátěný.
Starosta vyzval zastupitele k hlasování.
Usnesení č.5
ZO schvaluje Zveřejnění směny pozemku parcela č. 794/3 v k.ú. Rajhradice.
Pro: 9 - O. Burda, Mgr. M. Čermáková, Bc. Robert Hájek, J. Knotek, Ing. F. Marcián,
V. Mátl, J. Minaříková, L. Přichystal, Ing. J. Zemánek
Proti: 0
Zdržel se: 2 – Ing. M. Kubeš, Ing. J. Bednář
Usnesení č.5 bylo přijato.

6. Zveřejnění záměru směny pozemku parcela č. 925/15 v k.ú. Rajhradice
Starosta seznámil zastupitelstvo se záměrem směny pozemku p.č. 925/15 v k.ú. Rajhradice
v majetku obce za část pozemku p.č. 925/48 v k.ú. Rajhradice v majetku JUDr. I. Rudé o
shodné výměře. Směnou pozemku získá obec přístupný pozemek ze zpevněné komunikace
pro realizaci kompostárny. Směna byla projednána v radě obce, rada doporučuje
zastupitelstvu směnu schválit. Směnu navrhuje starosta obce.
Starosta otevřel diskuzi.
K tomuto bodu neproběhla žádná diskuze.
Starosta vyzval zastupitele k hlasování.
Usnesení č.6
ZO schvaluje Zveřejnění záměru směny pozemku parcela č. 925/15 v k.ú. Rajhradice.
Pro: 11 - Ing. J. Bednář, O. Burda, Mgr. M. Čermáková, Bc. Robert Hájek, J. Knotek, Ing. M.
Kubeš, Ing. F. Marcián, V. Mátl, J. Minaříková, L. Přichystal, Ing. J. Zemánek
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č.6 bylo přijato.
7. Kalkulace vodného na rok 2016
Starosta předložil ke schválení kalkulaci vodného na rok 2016. Cena vodného pro rok 2016 je
stanovena na částku 32,66Kč/m3.
Starosta otevřel diskuzi.
K tomuto bodu neproběhla žádná diskuze.
Starosta vyzval zastupitele k hlasování.
Usnesení č.7
ZO schvaluje Kalkulaci vodného na rok 2016.
Pro: 11 - Ing. J. Bednář, O. Burda, Mgr. M. Čermáková, Bc. Robert Hájek, J. Knotek, Ing. M.
Kubeš, Ing. F. Marcián, V. Mátl, J. Minaříková, L. Přichystal, Ing. J. Zemánek
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č.7 bylo přijato.
8. Dodatek č. 15 ke Smlouvě o nájmu a provozu vodovodů ze dne 15.10.2002
Starosta předložil ke schválení Dodatek č. 15 ke Smlouvě o nájmu a provozu vodovodů ze
dne 15.10.2002. Tímto dodatkem se upravuje cena vodného dle kalkulace vodného na rok
2016 a nájemné vodovodu pro rok 2016.
Starosta otevřel diskuzi.
K tomuto bodu neproběhla žádná diskuze

Starosta vyzval zastupitele k hlasování.
Usnesení č.8
ZO schvaluje Dodatek č. 15 ke Smlouvě o nájmu a provozu vodovodů ze dne 15.10.2002.
Pro: 11 - Ing. J. Bednář, O. Burda, Mgr. M. Čermáková, Bc. Robert Hájek, J. Knotek, Ing. M.
Kubeš, Ing. F. Marcián, V. Mátl, J. Minaříková, L. Přichystal, Ing. J. Zemánek
Proti: 0
Zdržel se:0
Usnesení č.8 bylo přijato.
9. Dodatek č. 11 ke Smlouvě o podmínkách napojení na veřejnou kanalizaci a o
odvádění odpadních vod ze dne 9.3.2005
Starosta předložil ke schválení Dodatek č. 11 ke Smlouvě o podmínkách napojení na veřejnou
kanalizaci a o odvádění odpadních vod ze dne 9.3.2005. Tento dodatek upravuje náklady na
likvidaci 1m3 splaškových vod na ČOV Rajhrad ve výši 15Kč/1m3.
Starosta otevřel diskuzi.
V. Mátl – k ceně se připočítává DPH?
Starosta – ano, připočítává se 15%.
M. Málek – na kolik přijde vyčištění vody včetně energie, kolik to stojí obec? Je to poměrně
drahé, když si spočítám kolik mě stojí kubík splašků do mé kanalizace, tak mě to vychází na
70Kč. Kolik stojí vyčištění vody a dopravení na ČOV Rajhrad?
Starosta – na to nedokážu odpovědět, tyto výpočty jsem neprováděl. Z důvodu toho, že
většina nemovitostí v obci používá jako zdroj užitkové vody své vlastní studny, nelze počítat
stočné dle vodného. Stočné je pro naši obec spočítáno paušálem dle tabulkového výpočtu
spotřeby vody na občana. Nemyslím si, že máme drahé stočné, naopak.
Ing. F. Marcián – bohužel nám do kanalizace občané pouští čistou vodu (dešťová voda ze
střech a zpevněných ploch, bazény) a proto bychom chtěli, aby si provozování této kanalizace
vzala na starosti jiná firma, která má technické možnosti tyto vtoky zjistit.
Starosta vyzval zastupitele k hlasování.
Usnesení č.9
ZO schvaluje Dodatek č. 11 ke Smlouvě o podmínkách napojení na veřejnou kanalizaci a o
odvádění odpadních vod ze dne 9.3.2005.
Pro: 11 - Ing. J. Bednář, O. Burda, Mgr. M. Čermáková, Bc. Robert Hájek, J. Knotek, Ing. M.
Kubeš, Ing. F. Marcián, V. Mátl, J. Minaříková, L. Přichystal, Ing. J. Zemánek
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č.9 bylo přijato.
V 19.03 hodin z jednání odchází Bc. R. Hájek.
10. Dodatek č.2 Smlouvy o zajištění financování systému IDS JMK
Starosta předložil ke schválení Dodatek č.2 Smlouvy o zajištění financování systému IDS
JMK.
Z diskuze vyplynulo, že je třeba k dodatku je třeba doplnit přílohu, která podrobně vysvětlí
pojmy standartní dopravní obslužnost a nadstandartní dopravní obslužnost.
Starosta přislíbil, že tuto přílohu zajistí.

11. Informace o dotačních projektech obce
Starosta předal slovo místostarostovi.
Místostarosta seznámil přítomné s podanými žádostmi o dotace v letošním roce a s výhledem
dalších dotačních možností pro tento rok.
V loňském roce byla vypracována projektová dokumentace na opravu kapličky Sv.
Scholastiky v Rajhradicích. Na konci roku 2015 bylo požádáno o stavební povolení. Z důvodu
velké finanční náročnosti je oprava rozdělena do tří etap. Obec bohužel není schopna opravy
financovat ze svého rozpočtu (letos nás čeká spolufinancování přístavby MŠ a další velkou
investicí bude výstavba nové ZŠ - o přidělení dotace bude rozhodnuto do 15.3.2016). Proto je
nutno na opravy kapličky získat dotaci.
V letošním roce bylo požádáno o dotaci na I. etapu opravy kapličky 220 000,-Kč na
ministerstvu pro místní rozvoj. Jestli bude dotace přidělena, bychom se měli dozvědět cca do
června tohoto roku.
V současnosti je vypracována žádost o dotaci z ministerstva zemědělství na II. etapu opravy
kapličky. Žádost bude odeslána na SZIF do 15.4.2016.
Na III. etapu prozatím není žádná dotace, ale věřím, že během tohoto nebo příštího roku se
nějaká možnost vhodného dotačního titulu objeví.
O možnosti pomoci při opravě kapličky jsme jednali s Benediktínským opatstvím v Rajhradě,
s panem převorem Augustýnem. Na opravu kapličky nám byla přislíbena finanční pomoc na
každou etapu 100 000,- korun.
Momentálně vypracováváme žádost o dotaci z OPŽP na vzduchotechniku obecního
kulturního sálu. Pro doplnění sálu vzduchotechnikou je vypracována projektová dokumentace.
Vzduchotechnika by měla v sále zajistit výměnu vzduchu s rekuperací tepla a zajistit udržení
nastavené teploty. V sále se koná každoročně velké množství akcí, pro které je nutno zajistit
odpovídající hygienické a teplotní podmínky.
Další žádost o dotaci bude podána na vypracování studie odtokových poměrů v obci. Studie
by měla navrhnout způsob odvedení dešťových vod přitékajících od Rebešovic a Otmarova a
dešťových vod spadlých v Rajhradicích. To by mělo zabránit nadměrnému zvyšování hladiny
podzemních vod v obci. Současně by měla navrhnout i způsob protipovodňové ochrany obce
v případě rozlití Svratky a Svitavy severně nad Rajhradicemi.
Starosta otevřel diskuzi.
K tomuto bodu neproběhla žádná diskuze.
ZO bere na vědomí informace o dotačních projektech.
12.Různé
Starosta seznámil zastupitele se změnou pracovního kolektivu obecního úřadu. Informoval
ZO o tom, že pan Václav Nechvátal byl odejit. S panem V. Nechvátalem byla podepsána
dohoda o ukončení pracovního poměru. Důvodem ukončení pracovního poměru bylo
opakované, hrubé porušení pracovní kázně, které spočívalo v opakované konzumaci
alkoholických nápojů na pracovišti a v pracovní době. Pana V. Nechvátala nahradil pan J.
Dobrovolný mladší.
Starosta konstatoval, že všemi zastupitelům byly zaslány informace o způsobu předání
kanalizace do provozování jinému subjektu než je obec Rajhradice. Kanalizaci můžeme dát
do provozování Vodárenské akciové společnosti, a.s. prostřednictvím sdružení SOVVI
(sdružení obcí a vlastníků vodohospodářské infrastruktury), které je spoluvlastníkem
Vodárenské akciové společnosti, a.s.. Nebudeme muset provádět koncesní řízení, které je
finančně náročné a s neurčitým výsledkem. Tímto krokem se naše obec stane také
spoluvlastníkem VAS, a.s. Na základě tohoto můžeme sepsat smlouvu o provozování
kanalizace přímo s VAS, a.s. a nemusíme řešit koncesní řízení. Při vstupu do sdružení SOVVI
budeme muset uhradit vstupní poplatek ve výši 50tis.Kč, při případném výstupu s tohoto
sdružení nám tento poplatek bude vrácen.

Starosta uvedl, že na příštím zastupitelstvu budou předloženy podrobnější dokumenty ke
schválení členství v SOVVI a návrh smlouvy s VAS, a.s.
Ing. J. Zemánek – kdo bude platit opravy?
Starosta – to musí být ošetřeno ve smlouvě.
Ing. F. Marcián – bylo nám řečeno, že ceny stočného by neměly být razantně zvýšeny, max.
o 10%. Smlouva musí být sestavena tak, aby nám umožňovala při razantním zvýšení ceny
stočného od smlouvy odstoupit.
J. Knotek – kdo odpovídá za údržbu cyklostezky v lokalitě Kantorky? Je tam blato.
O. Burda – na ulici Konopné je to stejné!
Starosta – odpovídá za to obec. Budeme muset koupit velký kartáč, abychom úklid mohli
provádět.
V. Mátl – v ulici Habřina kolem asfaltové komunikace jsou samé psí výkaly. Nemůže se tam
strážník městské policie občas podívat?
Starosta – pošlu ho tam.
V. Mátl – v extravilánu psi likvidují obilí, volně se pohybují bez košíků. Co s tím?
Starosta – musí být přijata vyhláška, která bude pohyb psů regulovat, ale musí také určit
místo k volnému venčení psů. Do příštího ZO zjistím co a jak a předložím návrhy, jak situaci
řešit.
Ing. M. Kubeš – slyšel jsem, že se bude organizovat setkání rodáků. Je to pravda?
Starosta – ano, je to pravda. Uvažujeme o tom.
Ing. M. Kubeš – navrhuje, abychom na počest zesnulého řezbáře pana Jaroslava Buncka
zorganizovali podobnou akci jako bylo řezbářské sympózium v roce 2013.
Starosta – je to skvělý nápad. Také jsem o tom přemýšlel. Není jednoduché takovou akci
zorganizovat. V letošním roce nejsme schopni tuto akci realizovat, ale pro příští rok je to
reálné.
M. Málek – v důsledku realizace výstavby pěti RD na konci ulice Nová dochází
k poškozování příjezdové komunikace od křižovatky s ulicí Spojovací. Dochází zde
k nadměrnému opotřebení povrchu komunikace vlivem nepřiměřeného zatížení nákladními
auty. Obec by měla požadovat před kolaudací těchto staveb o opravu poškozené komunikace.
V celé ulici Spojovací a ulici Nové nejsou vyznačená parkovací místa. Tyto ulice jsou
značeny jako obytná zóna, kde musí být parkování vyznačeno vodorovnou dopravní značkou.
Žádám o vyznačení parkovacích míst na těchto komunikacích. Dále považuji za nutné vjezd
do této lokality hmotnostně omezit tak, jak je to v ulici Za Kapličkou.
Starosta – situaci vyřeším. Opravu komunikace v ulici Nové zajistíme. Vyznačení
parkovacích míst v celé lokalitě se již řeší. Zpracovává se aktualizace pasportu dopravního
značení v obci. Součástí bude také hmotnostní omezení vozidel při vjezdu do lokality.
V. Mátl – předminulý pátek v čase okolo 23 hodin stárci při průchodu obcí byli nadměrně
hluční a tímto svým chování rušili noční klid.
Starosta – se stárky promluvím.

13.Závěr
Na závěr poděkoval starosta zastupitelům za účast a schůzi ZO ve 20.15 hod. ukončil.
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