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 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 27 
  

Datum konání zastupitelstva:  11. 11. 2021 zahájeno v 19:00 hodin 

Přítomní členové:  Zdeněk Mayer, Nikola Olivová, Karel Kalenský, Josef Slavík, Renata 

Potměšilová 

Omluvení členové:   Václav Pecha, Martin Smetana 

Zapisovatel:    Ing. Renata Potměšilová 

Ověřovatelé:    Josef Slavík, Nikola Olivová 

__________________________________________________________________________________ 

Program: 

1) Kontrola usnesení 

2) Nákup pozemku - rybník 

3) Diskuse 

✓ S programem a volbou zapisovatele a ověřovatelů souhlasí všichni přítomní zastupitelé. 

__________________________________________________________________________________ 

Body:  

1. Kontrola usnesení  

Usnesení jsou plněna. 

✓ Odsouhlaseno všemi zastupiteli. Nikdo se nezdržel hlasování. Nikdo nebyl proti. 

 

2. Nákup pozemků – rybník 

Starosta obce vyjednal odkup části parcely 497 – nyní 497/2 555m2, část parcely 498/7 – nyní 498/10 

71m2 les dohodnutá cena 30Kč/m2 

Dále část parcely 498/3 – nyní 498/11 110m2 – dohodnutá cena 50Kč/m2 

Odkup těchto pozemků je nutný pro rekonstrukci hráze rybníka pod školou. 

✓ Odsouhlaseno všemi zastupiteli. Nikdo se nezdržel hlasování. Nikdo nebyl proti. 

Usnesení č. 51/21: Zastupitelstvo obce schválilo nákup pozemků: část parcely 497 – nyní 497/2 

555m2, část parcely 498/7 – nyní 498/10 71m2 les dohodnutá cena 30Kč/m2. Dále část parcely 498/3 

– nyní 498/11 110m2 – dohodnutá cena 50Kč/m2. 
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3. Diskuse 

- Na zasedání byl pozván jako host pan Jebavý a během diskuze se řešil stav obecního 

vodovodu, možnosti oprav a rekonstrukce, čistění vodojemu a odkalování. 

- Informace o dalším termínu veřejného projednávání územního plánu – bude konáno 15. 12. 

2021 v 15:00 hod, bude projednávána pouze část týkající se námitky. 

- Dokončení přístřešku – dotaz na termín – nedohodl se. 

- Chybějící veřejné osvětlení na návsi – stavbou plotu u č.p. 18 došlo k odstranění sloupu 

s lampou, která nyní na návsi chybí a lidé si stěžují na tmu, je potřeba se tím zabývat. 

- Rozbitý chodník u bytovky – neshodli jsme se na žádném postupu samoopravy, budou 

poptány nabídky od stavebních firem na řešení 

- Odstávka elektřiny 23. 11. 2021 od 9:30 do 11:30 hod. 

 

Veřejné zasedání bylo ukončeno v 20:45 hodin. 

 

Ověřovatelé: Josef Slavík ………………………………………...  dne…………………………………………. 

   

Nikola Olivová …………………………………….  dne…………………………………………. 

 

Starosta:  Zdeněk Mayer …………………………………  dne…………………………………………. 

 

Zapisovatel: Ing. Renata Potměšilová ……………….……………………     dne………………………………………… 


