Zápis
z 7. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 24.6.2019
Zahájeno: 18.00 hod.

Ukončeno:20:20 hod.

Přítomni: L. Přichystal, Ing. M. Komenda, Ing. J. Bednář, Mgr. M. Čermáková, J. Klaška,
J. Knotek, Ing. M. Kubeš, V. Mátl, Z. Vágner, J. Dobrovolný
Omluveni: DiS. L. Černá, Ing. J. Zemánek, Bc. R. Hájek, O. Burda, Ing. F. Marcián
Hosté: M. Ustohalová, P. Ondriaš
1. Technický bod
Starosta obce zahájil 7. zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice v 18:00 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 8 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 podatelny OÚ.
Starosta vyzval zastupitele, aby podali návrhy na ověřovatele zápisu o průběhu 7. zasedání ZO.
Navrženi byli: V. Mátl, Ing. M. Kubeš
Starosta vyzval zastupitele k hlasování.
Usnesení č. 1
ZO schvaluje za ověřovatele zápisu o průběhu 7. veřejné zasedání ZO Rajhradice pana V.
Mátla a Ing. M. Kubeše.
Pro: 8 - L. Přichystal, Ing. J. Bednář, Mgr. M. Čermáková, J. Klaška, J. Knotek, Ing. M. Kubeš,
V. Mátl, Z. Vágner
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. Účetní závěrka obce za rok 2018
4. Závěrečný účet obce za rok 2018
5. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce pro Základní školu, okres Brno-venkov,
příspěvková organizace
6. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce pro Mateřskou školu, okres Brno-venkov,
příspěvková organizace
7. Zveřejnění záměru prodeje pozemku p.č. 60/2 v k.ú. Rajhradice.
8. Různé
9. Závěr

Starosta vyzval zastupitele k hlasování.
Usnesení č.2
ZO schvaluje program dnešního zasedání.
Pro: 8 - L. Přichystal, Ing. J. Bednář, Mgr. M. Čermáková, J. Klaška, J. Knotek, Ing. M. Kubeš,
V. Mátl, Z. Vágner
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č.2 bylo přijato.
V 18:05 hodin se dostavil Ing. M. Komenda a J. Dobrovolný.
2. Zprávy z rady
Starosta informoval zastupitele o obsahu jednání rady, které se konalo dne 15.5., 22.5. a 30.5.
Dne 15.5. rada projednala:
- stížnost občanů z ulice Krátká na rušení nočního klidu při soukromých oslavách v sále
obecního úřadu. Rada souhlasila s návrhem starosty obce nepronajímat dále sál obecního úřadu
k soukromým akcím. Akce, které jsou již zamluveny, se uskuteční.
- rozmístění prvků na novém dětském hřišti v areálu fotbalového hřiště.
- pronájem místa k provozování stánku se zmrzlinou. Nájemné je stanoveno na 10.000,-Kč za
sezónu.
Dne 22.5. rada projednala:
- přijetí dotace z rozpočtu JMK ve výši 250 tis. Kč na montáž vzduchotechniky do sálu
obecního úřadu.
Dne 30.5. rada projednala:
- fakturaci firmy JAAHA s.r.o. za odvoz zeminy z areálu fotbalového hřiště a za demoliční a
stavební práce, které firma prováděla následně. Jednalo se o vytrhání dvou stromů, keřového
porostu, starých betonových sloupků z drátěného oplocení, demolici jímky před kabinami TJ,
oprava přístupové cesty do areálu a vybudování nové cesty do areálu z ulice Za Školou. Celkové
náklady na tyto práce jsou ve výši 880.563,-Kč bez DPH.
- projednala návrh Závěrečného účtu obce za rok 2018.
- zřízení kamerového systému. Zřízení kamerového systému si vyžádá zřízení cca osmi nových
odběrných míst firmou E.on. Dle sdělení technika bude trvat vyřízení žádosti více než 1 rok.
Někdy koncem roku 2020 by měla firma Viviconection zasíťovat naši obec optickým kabelem,
což je také nutné pro zajištění sběru dat z kamerového systému. Dá se to řešit i bez optického
kabelu, ale je to technicky a finančně náročnější. Z těchto důvodů se zřízení kamerového
systému odkládá. Kamerový systém budeme řešit až budou zřízena odběrná místa a optický
kabel v celé obci.
Starosta otevřel diskuzi.
Ing. J. Bednář- to nájemné je za rok?
Starosta- ano, je za sezónu.
J. Klaška- ten stánek je náš?
Starosta- ne, stánek není obce. Předmětem pronájmu je jen to místo.
J. Klaška- elektřinu si platí sami?
Starosta- ano.
V. Mátl- když se ukončí smlouva, může si místo pronajmout někdo jiný?
Starosta-ano.
Ing. M. Kubeš- obec nemá jiný sál, není to škoda sál pro veřejnost nevyužívat? Moji rodiče
v sále měli oslavu a určitě k narušení nočního klidu nedošlo. Nešlo by definovat přísnější

pravidla jako třeba ukončení veškerých akcí do 21.00 hodin? Navíc přesunutí akcí na hřiště
není šťastné. Slyšel jsem stížnosti na poslední soukromou akci na hřišti, na rušení nočního klidu.
Mgr. M. Čermáková- od začátku roku je skoro každý druhý víkend v sále nějaká akce,
představ si Marku, že by jsi tady bydlel. Určitě by se Ti to taky nelíbilo.
J. Knotek- je špatné, že za některé neukázněné občany bude trpět celá obec.
Starosta- netvrdím, že každá oslava narušuje veřejný pořádek, ale je fakt, že tak 70% akcí noční
klid ruší a já už nejsem ochoten v sobotu v noci v telefonu poslouchat naštvané občany a situaci
řešit. Dochází k docela velké devastaci sálu. Poničená podlaha a poškozené zdi. Každé 3 měsíce
se maluje. Rodiče nehlídají své děti, které se pohybují nekontrolovatelně po celém areálu,
hlavně po sběrném dvoře. Hrozí nebezpečí úrazu.
V. Mátl- jak bude domyšleno nacvičování před hodama?
Starosta- stárci mají končit vždy ve 22.00 hodin. Taková je dohoda a je dodržována. To mohu
potvrdit, protože těsně po 22 hodině, když je nacvičování, kóduji sál a už tam nikdo není.
V. Mátl- stárci nebyli letos slyšet, horší byly letos ženský.
Starosta- jak Stanislavské hody tak i Babské hody jsou významné kulturní akce obce a je třeba
k aktérům přistupovat s určitou benevolencí. Když se zapíjí podařené Babské hody, je třeba to
tolerovat.
ZO bere na vědomí zprávy z rady.
3. Účetní závěrka obce za rok 2018
Starosta předložil ke schválení účetní závěrku obce za rok 2018. Konstatoval, že tento
dokument je součástí závěrečného účtu obce za rok 2018 a že byl zaslán všem zastupitelům
v podkladech pro toto jednání.
Starosta otevřel diskuzi.
V diskuzi odpověděla p. M. Ustohalová, účetní obce na položené dotazy.
Starosta vyzval zastupitele k hlasování.
Usnesení č.3
ZO schvaluje Účetní závěrku obce Rajhradice sestavenou ke dni 31.12.2018.
Pro: 10 - L. Přichystal, Ing. M. Komenda, Ing. J. Bednář, Mgr. M. Čermáková, J. Klaška,
J. Knotek, Ing. M. Kubeš, V. Mátl, Z. Vágner, J. Dobrovolný
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č.3 bylo přijato.
4. Závěrečný účet obce za rok 2018
Starosta předložil ZO k projednání Závěrečný účet obce Rajhradice za rok 2018, konstatoval, že
veškeré materiály byly vyvěšeny na úřední desce a vyloženy k nahlédnutí v kanceláři starosty. Paní
účetní seznámila zastupitele s obsahem Závěrečného účtu Rajhradice za rok 2018 a se Zprávou o
výsledku přezkumu hospodaření obce Rajhradice za rok 2018.
Starosta otevřel diskuzi.
K tomuto bodu neproběhla žádná diskuze.
Starosta vyzval zastupitele k hlasování.

Usnesení č.4
ZO schvaluje ZO schvaluje celoroční hospodaření a Závěrečný účet obce Rajhradice za rok
2018 včetně zprávy KUJMK o výsledku hospodaření za rok 2018 bez výhrad.
Pro: 10 - L. Přichystal, Ing. M. Komenda, Ing. J. Bednář, Mgr. M. Čermáková, J. Klaška,
J. Knotek, Ing. M. Kubeš, V. Mátl, Z. Vágner, J. Dobrovolný
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č.4 bylo přijato.
5. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce pro Základní školu, okres Brno-venkov,
příspěvková organizace
Starosta uvedl, že tímto dodatkem se do smlouvy doplňuje další majetek, který Základní škola
využívá.
Jedná se o:
studnu v hodnotě 1.025,-Kč
Prostranství před školou a školní dvůr v hodnotě 175.837,-Kč
Vodovodní přípojka v hodnotě 4.519,-Kč
Starosta otevřel diskuzi.
K tomuto bodu neproběhla diskuze
Starosta vyzval zastupitele k hlasování.
Usnesení č.5
ZO schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce pro Základní školu, okres Brno-venkov,
příspěvková organizace a pověřuje starostu jejím podpisem.
Pro: 10 - L. Přichystal, Ing. M. Komenda, Ing. J. Bednář, Mgr. M. Čermáková, J. Klaška,
J. Knotek, Ing. M. Kubeš, V. Mátl, Z. Vágner, J. Dobrovolný
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č.5 bylo přijato.
6. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce pro Mateřskou školu, okres Brno-venkov,
příspěvková organizace
Starosta uvedl, že tímto dodatkem se do smlouvy doplňuje další majetek, který Základní škola
využívá.
Jedná se o:
Vodovodní přípojku v hodnotě 10.155,-Kč
Parkoviště a plocha pod popelnice v hodnotě 60.495,-Kč
Vjezd do MŠ v hodnotě 372.937,-Kč
Starosta otevřel diskuzi.
K tomuto bodu neproběhla diskuze
Starosta vyzval zastupitele k hlasování.
Usnesení č.6
ZO schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce pro Mateřskou školu, okres Brno-venkov,
příspěvková organizace a pověřuje starostu jejím podpisem.

Pro: 10 - L. Přichystal, Ing. M. Komenda, Ing. J. Bednář, Mgr. M. Čermáková, J. Klaška,
J. Knotek, Ing. M. Kubeš, V. Mátl, Z. Vágner, J. Dobrovolný
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č.6 bylo přijato.
7. Zveřejnění záměru prodeje pozemku p.č. 60/2 v k.ú. Rajhradice
Starosta vysvětlil, že se jedná o pozemek, který je vlastníky sousedních pozemků využíván jako
zahrada. Pozemek je bez přístupu z veřejného prostranství. Vlastníci okolních pozemků podali
žádost o odkoupení tohoto pozemku. Je to stejné jako v zahradě u mateřské školy nebo
v zahradě manželů Nevídalových v ulici Spojovací, což se schvalovalo v nedávné době.
Starosta navrhl schválit zveřejnění záměru prodeje.
Starosta otevřel diskuzi.
K tomuto bodu neproběhla diskuze
Starosta vyzval zastupitele k hlasování.
Usnesení č.7
ZO schvaluje Zveřejnění záměru prodeje pozemku p.č. 60/2 v k.ú. Rajhradice o výměře
270 m2.
Pro: 10 - L. Přichystal, Ing. M. Komenda, Ing. J. Bednář, Mgr. M. Čermáková, J. Klaška,
J. Knotek, Ing. M. Kubeš, V. Mátl, Z. Vágner, J. Dobrovolný
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č.7 bylo přijato.
8. Různé
Starosta otevřel diskuzi.
V. Mátl- cedule na začátku cyklostezky je už delší dobu na zemi.
Starosta- vím o tom, zajistím opravu.
V.Mátl- je díra v oplocence na Hrubé louce. Jak bude celoročně probíhat sečení trávy kolem
cyklostezky, když zadržujeme tu vodu v krajině? Jestli se tráva bude mulčovat nebo sbírat?
Starosta- stává se z toho nesečení docela problém. Hodně lidem se to nelíbí. Upozorňují na to,
že v té vysoké trávě jsou psí exkrementy a odpadky. Dokonce tam byly nalezeny injekční
stříkačky. Už jsem zařídil posečení.
Z. Vágner- tady řešíme psí exkrementy kolem cyklostezka a co ty lidské na mokřadu Habřina,
je to tam hrozné. Když jsem zmínil mokřad Habřina tak, kdyby jste někdo z vás viděl, že tam
někdo na přítoku manipuluje se stavidly okamžitě mně to oznamte. Někdo tam neustále
poškozuje stavidlo a v důsledku toho natíká velké množství vody do mokřadu, která se nestačí
filtrovat přes průceznou hrázku a do mokřadu teče znečištěná. Na Bajtláku se při poslední
bouřce zase protrhla průcezná hrázka. Pro zpevnění zakopu do hráze gabionové klece s hrubým
kamenivem.
V. Mátl- pracovníci vodáren prochází obec o vykuřují jednotlivé kanalizační šachty, aby zjistili
kdo je napojen dešťovkou do kanalizace. Je z toho nějaký výsledek?
Starosta- bylo takto odhaleno cca 5 nemovitostí s napojenými okapy do kanalizační šachty,
Vodárenská vyzvala všechny dotčené nemovitosti k odpojení svodů. Kontroly budou probíhat
i nadále.
J. Knotek- bude se něco dělat příkopy kolem silnice? Při větším dešti se voda v křižovatce ulic
Krátká a Opatovická rozlévá po chodníku a hrozí, že vteče do baráků.
Starosta- dá se udělat jen jedna věc. Vezme se bagr a celá příkopa, včetně všech nájezdů, se až
do Dunávky vyčistí.

J. Knotek- dají se nainstalovat na ulici Nové zpomalovací retardéry?
Starosta- prověřím to a popřípadě nechám nainstalovat.
J. Knotek- udělá se konečně něco se spojovací uličkou mezi ulicemi Opatovická a Spojovací?
Starosta- vím Honzo, už na to upozorňuješ po několikáté. Byl jsem se tam podívat a vzhledem
k tomu, že se jedná jen o příjezd do zahrad a ke garážím, tak se mě to tam špatný nezdá.
Ing. J. Bednář- jak to vypadá s kapličkou? Dělala se tam elektrika, voda a mělo se tam malovat.
Starosta- vše je hotovo, čeká se jen na vodovodní přípojku.
Ing. J. Bednář- jak dopadlo výběrové řízení na ředitelku MŠ?
Starosta- VŘ se uskutečnilo minulý týden. Byla podána jedna přihláška, kterou podala
současná zástupkyně ředitelky MŠ. Druhé kolo VŘ bylo stanoveno na 24.7.2019 kam bude
uchazečka pozvána k pohovoru.
Ing. M. Kubeš- jen připomínka k sečení trávy. Kamarád, který po naší cyklostezce jezdí skoro
denně mně říkal, že tam málem přejel malé dítě. Prostě přes tu vysokou trávu ho neviděl.
Požádalo mě několik lidí o zajištění posečení trávy na bývalém pozemku p. Hrůzy. Tráva je
vysoká a semení do okolních zahrad.
Starosta- zařídím to
J. Klaška- jaká je odezva ze strany občanů k tomu zvýšenému porostu trávy?
Starosta- mám jen negativní reakce, o kterých jsem už mluvil. Více psích exkrementů a
odpadků a nález injekčních stříkaček.
Ing. M. Kubeš- neslibovali jsme si, že uděláme nějaké letáky pro občany, kde vysvětlíme proč
nesekat?
J. Klaška- nevidím v tom význam, že budeme mít v obci půlmetrovou lebedu, neříkám, že
všude musí být anglický trávník, ale můžeme třeba vyzkoušet sečení obecní sekačkou na
maximální velikost záběru a uvidíme jak to bude vypadat.
Ing. M. Komenda- to nemá smysl, jde o to, aby tráva vyrostla a vykvetla. Tím, že tráva vykvete
tak i vysemení a dostanou se tam tak rostliny, které tam normálně nerostou. Když se tráva
poseče tak nic nevykvete a poroste tam jen drnovitá tráva. Potom trávník bude monokultura a
nic jiného než zelená drnovitá tráva tam neporoste. Bavíme se tady o cyklostezce Liškama,
asfalt nám tady vede v krajině, nikomu to nevadí a ještě tam sečeme trávník jak na fotbalovém
hřišti, nemá to logiku, ani ten asfalt ani ta posekaná tráva. Z extravilánu obce si děláme zahradu,
není to zahrada. Neříkám, že musí zůstat neposekaná celá cyklostezka, můžeme nechat jen
kousek blíž k poli nebo mezi stromy.
J. Klaška- o venek obce mně nejde, pokud se nebudeme bavit o nějakých vyčleněných
lokalitách v obci tak ve zbytku obce mně vysoká tráva prostě vadí.
Ing. M. Komenda- taky nechci všude v obci nechat vysokou trávu, jen nesekat ve vymezených
lokalitách. Jsme domluvení, že se vymezené lokality na podzim projedou velkýma bránama a
doseje se tam luční tráva, aby to kvetlo.
J. Klaška- může obec ovlivnit druh plodiny na pozemcích, které pronajímá zemědělskému
družstvu? Dá se na pronajatém pozemku zřídit remízek? Toto je, dle mého názoru, cesta, která
bude vracet vodu do krajiny.
Starosta- bez komplexních pozemkových úprav to dost dobře nejde.
Ing. M. Komenda- dovolím si říct, že za poslední roky se v naší obci zatravnilo a osázelo
minimálně 10ha.
P. Ondriaš- je třeba opravit oplocení na hřišti v ulici Nová, firma Siad ruší noční klid
opakovaným syčením, stěžoval jsem si mailem a čekám na odpověď od hygieny.
Starosta- veškerou Vaši mailovou korespondeci, která se týká Siadu přeposílám p. Kučerovi.
Nevím, jak já mohu situaci řešit. Stavba Siadu byla zkolaudována k určitému účelu. V případě,
že Siad nedodržuje podmínky stanovené při kolaudaci je třeba se obrátit na stavební úřad.
Stížnosti na hlučnost Siadu slyším jen od Vás.
Ing. M. Komenda- hygiena nic nenaměří, hluk se měří dlouhodobě. Jednorázové překročení
hluku hygiena nebude řešit. Výsledek měření bude z dlouhodobého hlediska určitě negativní.
P. Ondriaš- to mě nezajímá, mě to prostě vadí. Na tom jednání zastupitelstva, co se stal ten
incident vůči mé osobě, kdo platil ten pronájem sálu?

Starosta- na zastupitelstvu po té jsem Vám odpověděl a měl jsem za to, že věc jsme společně
uzavřeli. Více se k tomuto nebudu vyjadřovat.
P. Ondriaš- když se zveřejňuje pozvánka na jednání zastupitelstva, tak nemusí viset na všech
vývěskách v obci?
Starosta- dle Zákona o obcích musí vyset jen na úřední desce.
P. Ondriaš- několikrát už došlo ke změně programu jednání zastupitelstva, může obec těsně
před konáním zastupitelstva vyhlásit, že ke změně došlo?
Starosta- žádný právní předpis mě k tomu nenutí. Když dojde ke změně tak se v technickém
bodě, hned na začátku jednání, ptám všech přítomných, jestli má někdo návrh na doplnění
programu a žádám zastupitele o schválení doplněného programu.
Ing. M. Komenda- zastupitelé nemusí změnu programu schválit, co potom?
P. Ondriaš- na ulici Opatovická je ve špatném stavu dlažba, jestli je možno aspoň tu dlažbu
podsypat?
Starosta- podívám se na to.
J. Klaška- ulice Svratecká je časovaná bomba. Když tam bude požár, tak hasiči se tam nemají
šanci dostat, kvůli těm autům, které tam parkují. Vím, že když tam nějak do toho zasáhneme
tak narazíme na problém s odvodem dešťových vod.
Starosta- odvod děšťové vody se dá řešit, ale je to otázka peněz. Musela by se řešit celá ulice
Svratecká včetně ulice Na Kopečku a U Zvonice až ke kovářství Z. Mittnera.
J. Klaška- jde spíš o to kudy budou jezdit auta do lokality Z10, která je určena pro výstavbu
Starosta- ulicí Na Kopečku a Svrateckou. Ulice Svratecká se musí řešit v celé šířce, chodníky,
dešťovka, parkování a komunikace. Asi bychom mohli zadat vyhotovení studie, která by našla
řešení, ale musí se to řešit i s ulicí Na Kopečku a U Zvonice.
Ing. M. Kubeš- kdysi, ještě za p. Beránkové byl návrh udělat vjezdy do zahrad na Svratecké
od řeky. Rozšířila by se koruna hráze a o cca 4m by se posunuly ploty zahrad.
Starosta- nebylo by to tak jednoduché, je tam ochranné pásmo hráze.
Ing. M. Komenda- 4 metry by určitě nestačily, 8 metrů minimálně.
Ing. M. Kubeš- tehdy šlo udělat přístupy i na druhé straně ze zahrady p.Hrůzy, on s tím
souhlasil. Bohužel k tomu nedošlo. Průjezd hasičů je velký problém.
Starosta- můžeme rekonstrukci ulice Svratecké, Na Kopečku a U Zvonice projekčně připravit
a snažit se získat dotace a třeba i po etapách realizovat, ale mám strach, že když to takto
provedeme, že za nějakou dobu budeme takto sedět a debatovat o tom, že to zase nestačí.
Ing. M. Kubeš- museli by se stanovit pravidla kolik parkovacích stání bude přiděleno
k jednotlivým nemovitostem. Na Svratecké je docela dost domů co mají vjezdy a nevyužívají
je.
J. Klaška- stojí tam i nepojízdné vraky, má obec na to nějakou páku?
V. Mátl- jaké se plánuje využití pozemku po staré sokolovně s výhledem na cca 10 let? Obec
by tam mohla vytvořit parkovací stání.
Starosta- u hodně domů se parkuje i se služebními vozy. Proč by obec měla tímto způsobem
znehodnocovat stavební pozemek, který bude do budoucna potřebovat. Pak zase bude
parkovací místa rušit? Kdo má prostě víc aut, ať si parkování zajistí kdekoliv jinde.
V. Mátl- Na Svratecké bych instaloval vodorovné dopravní značení, které bude jednoznačně
vymezovat prostor pro parkování a zajistí tak průjezd vozidel hasičů apod.
Starosta- není to tak jednoduché. Každé dopravní značení musí být zapracováno do pasportu
dopravního značení obce a musí splňovat určité normy. Bez stavebních úprav to nepůjde.
Ing. M. Kubeš- hodně se zhoršila situace na hrázi řeky. Z koruny hráze se pomalu a jistě stává
cesta. Lidé ze Svratecké ji používají jako přístup do svých zahrad. Povodí Moravy nebo životní
prostředí by to mělo nějak řešit.
Ing. M. Komenda- je to velký problém, s povodím se to řeší, jedině tam instalovat závory.
Starosta- zajistím cenovou kalkulaci projektové dokumentace ke stavebnímu povolení na
rekonstrukci celé ulice Svratecká (až za Urbanovo) včetně ulice Na Kopečku a U Zvonice. Pak
o tom budeme dále jednat.
V. Mátl- mohou parkovat osobní auta na ulici Hlavní tak, že přední část kapoty zasahuje do
chodníku přestože mají od silnice dostatek místa?

Starosta- to je špatně. Myslím, že by to mohl náš obecní strážník řešit.
V. Mátl- tady je přesně vidět, jak velký problém to je. Lidi mají možnost parkovat ze zadu
v zahradě a přesto to nedělají.
Starosta- parkování na veřejné zeleni je obrovský problém. Spousta lidí má možnost parkovat
ve své nemovitosti, ale auto postaví na veřejnou zeleň. Každou chvíli se v obci s někým
dohaduji.
Ing. M. Kubeš- už jen čekám, kdy začnou lidi parkovat v Loučce na parku.
Následně probíhala bouřlivá diskuze o možnostech parkování v obci.

15.Závěr
Na závěr poděkoval starosta zastupitelům za účast a schůzi ZO ve 20:20 hod. ukončil.

Zapsal:

L. Přichystal
K. Sekaninová

Ověřil:
L. Přichystal,
starosta obce

Ing. M. Kubeš
V. Mátl

