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Zápis z 22. zasedání 

ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY 

konaného dne 24. srpna 2022 v zasedací síni budovy radnice 

Zahájení  

Jednání zastupitelstva zahájil v 16.00 hod. a dále řídil starosta města MVDr. Ivan Jeník. 

Starosta přivítal členy zastupitelstva a ostatní přítomné.   

Oznámil, že jednání zastupitelstva města bylo svoláno rozesláním písemných pozvánek  

zastupitelům dne 17. srpna 2022 a informace o místě, době a navrženém programu 

připravovaného zasedání zastupitelstva města byla vyvěšena na úřední desce dne  

17. srpna 2022.  

Přítomno: 17 členů zastupitelů, což je nadpoloviční většina a zastupitelstvo je  

usnášeníschopné. 

Omluveni: Dominik Pavliš - dovolená, Mgr. Stanislava Sejkorová - dovolená, Marie 

Málková – dovolená, Ing. Jakub Kolouch – pracovní důvody 

Zapisovatelem jednání je určena: Irena Peterová 

Sčítáním hlasů je pověřen Jaroslav Malina, Ing. Dagmar Fryšová 

Ověřovatelem zápisu jsou: Mgr. Milan Chalupník, Ing. Jaroslav Bušta 

Návrhová komise návrh, předseda: Mgr. Ivo Mandys  

Členové: pí  Jana Sobotová, Ing. Dagmar Fryšová                                      

Protinávrhy: 0 

Hlasování: pro 17 hlasů. Návrhová komise byla schválena dle předloženého návrhu. 

 
Program jednání zastupitelstva města Slatiňany:  

1. Program 22. zasedání zastupitelstva města Slatiňany 

2. Poskytnutí půjčky z Fondu rozvoje bydlení  

3. Zrušení Regulačního plánu pro lokalitu 44/R v Trpišově 

4. 21. rozpočtové opatření – změna schváleného rozpočtu města Slatiňany na r. 2022  

5. Nabídka převodu části silnice I/37 do vlastnictví města Slatiňany 

6. Odpis nákladů zmařených projektových dokumentací z účtu nedokončených 

investic 

7. Směna pozemků v ulici Sečská 

8. Záměr směny pozemkové parcely p.č. 385/10 v k.ú. Trpišov 

9. Různé 

10. Diskuze a závěr 

  

1.  Program 22. zasedání zastupitelstva města Slatiňany 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo města schválilo program 22. zasedání zastupitelstva města Slatiňany 

ve znění zprávy č. 1/22. 

Rozprava: -  

Protinávrhy:  0 

Hlasování: pro 17 hlasů. Návrh byl schválen. 

  

Zápis z 21. zasedání zastupitelstva města Slatiňany byl ve stanovené lhůtě sepsán a 

připraven k nahlédnutí na sekretariátu starosty. 

Ověřovatelé zápisu: Bc. František Rulík, Ing. Petr Kolek ověřili zápis a jako správný jej 

potvrdili svými podpisy. Připomínky a námitky k zápisu nebyly dosud podány. 

Zápis z 21. zasedání zastupitelstva města Slatiňany je tímto považován za schválený. 
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2. Poskytnutí půjčky z Fondu rozvoje bydlení 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo města: 

1. schválilo poskytnutí půjčky na rozšíření a zvelebení bytového fondu z prostředků 

Fondu rozvoje bydlení města Slatiňany paní AB ve výši 60 000,- Kč na výměnu  

kondenzačního kotle, s dobou splatnosti na 5 let a úrokem 4% ve znění zprávy č. 2//22 

2. schválilo uzavření Smlouvy o poskytnutí půjčky z Fondu rozvoje bydlení města 

Slatiňany s p. AB na výměnu kondenzačního kotle ve znění zprávy č. 2/22 

3. schválilo uzavření Smlouvy o zřízení zástavního práva k nemovitosti a zrušení  

předkupního práva k nemovitosti s p. AB ve znění zprávy č. 2/22 

Rozprava: - 

Protinávrhy:  0 

Hlasování: pro 17 hlasů. Návrh byl schválen. 

 

16:20 – přišel Ing. Kolouch počet přítomných navýšen 17+1= 18 přítomných 

 

3. Zrušení Regulačního plánu pro lokalitu 44/R v Trpišově  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo města: 

1.  ověřilo soulad zrušení Regulačního plánu pro lokalitu 44/R v Trpišově s vydanou 

 územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, zejména 

 s charakterem území, s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických 

 hodnot v území dle § 68 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 

 stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů – dle přiloženého odůvodnění zrušení 

 Regulačního plánu pro lokalitu 44/R v Trpišově včetně jeho změn 1 a 2, které je 

 doplněno odůvodněním pořizovatele dle § 68, odst. 4 a 5 zákona č. 183/2006 Sb., o 

 územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů. Zastupitelstvo po 

 ověření neshledalo žádný rozpor. 

Hlasování: pro 0 hlasů, proti 1 hlas, zdržel 17 hlasů – nebylo přijato žádné usnesení  

2.  souhlasilo s vyhodnocením výsledků projednání zrušení Regulačního plánu pro 

 lokalitu 44/R v Trpišově, vyhodnocením připomínek, vypořádání stanovisek, 

 rozhodnutí o námitkách, které jsou součástí odůvodnění pořizovatele dle § 67, odst. 4 

 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších 

 předpisů. 

Hlasování: pro 0 hlasů, proti 4 hlasy, zdrželo se 14 hlasů – nebylo přijato žádné usnesení 

3. vydalo podle § 6 odst. 5 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 

 stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon), za použití ustanovení 

 § 71 odst. 3 stavebního zákona a § 69 odst. 2) stavebního zákona, § 171 až 174  

 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů opatření obecné 

 povahy - zrušení Regulačního plánu pro lokalitu 44/R v Trpišově včetně jeho 

 změn k datu schválení územní studie 

Hlasování: pro 0 hlasů, proti 6 hlasů, zdrželo se 12 hlasů – nebylo přijato žádné usnesení 

4.  schvaluje vypracování územní studie pro lokalitu 44/R v Trpišově, která nahradí 

 regulační plán v této lokalitě 

Hlasování: pro18 hlasů. Návrh byl schválen. 

5.  odkládá projednání zrušení regulačního plánu pro lokalitu 44/R v Trpišově ke dni 

nabytí platnosti územní studie pro tuto lokalitu.  

Hlasování: pro 18 hlasů. Návrh byl schválen.  
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Rozprava:  

Ing. Brůžek – Z hlediska územně plánovací dokumentace to bude nahrazeno územní studií. 

Z tady toho tak úplně nevypadá. Vytisknul jsem si podklady a (myšleno Opatření obecné 

povahy) a je tam napsáno trochu něco jiného. Není nikde zmínka o platnosti studie. Pan 

Havlík se o tom nechce moc bavit, je to takové zvláštní. Poprosil bych paní Křivskou o 

nějakou informaci. Dle mého názoru tam vznikne období, kdy toto území nebude mít žádné 

omezení pro stavebníky. 

pí Křivská – je to tak. Pan Havlík navrhoval zrušení regulačního plánu. V momentě zrušení 

regulačního plánu by měla vejít v platnost územní studie, aby tam nebyl prostor pro libovůli 

stavebníků. Stavebník poté může umísťovat stavby libovolně, není to řešeno v územním 

plánu, není omezena zastavěná plocha. 

Starosta – Památkáři řeší výšku budov.  

pí Křivská – No není to tak úplně, mohla by tam vzniknout větší stavba. 

Starosta – takže ta formulace v tom usnesení je nedostačující?  

Ing. Brůžek – To se píše v tomto usnesení, ale v tom vlastním vyjádření Opatření obecné 

povahy to není.  

Starosta – Bylo to konzultováno s panem Havlíkem. 

Ing. Brůžek – Mám tu návrh nového usnesení.  

Starosta – Co se stane, když bude územní plán schválen dřív než územní studie? 

Ing. Brůžek – To by nemohlo nastat. 

Starosta – Pan Havlík mi poslal informaci, že by se to mohlo stát. 

Ing. Brůžek – Můj reálný odhad schválení nového územního plánu je únor, ta studie musí 

vyjít z toho regulačního plánu.  

Mgr. Vychodil – Z toho, co tu zaznělo, to chápu tak, že když dnes zrušíme regulační plán, tak 

přestává platit a nikdo se jím nemusí řídit, protože není studie, vznikne tam období „vakua“, 

než bude platit nový územní plán. Zastupitelstvo bude řešit územní plán a může zároveň řešit 

studii.  

Ing. Brůžek – Bez studie se tam otevře volnost k rozšíření zastavitelnosti.  

Starosta – Tu studii zadáme komu?  

Ing. Brůžek – Nevím, jestli tam bude výběrové řízení, nevím, v jaké hodnotě to bude. Ve 

Škrovádě na lokalitu za Benzinou, je také studie. Chtěl bych, aby byla studie, a pak bylo 

zrušení tohoto regulačního plánu. 

Ing. Kocián – Co kdybychom vynechali studii a nahradili to rovnou novým územním plánem?  

Ing. Brůžek – Tam by znova vznikla volnost, regulační plán je podrobnější dokument a stejně 

změníme podmínky pro nové stavebníky a nový územní plán počítá se studií pro toto území.  

Bc. Rulík – Ta studie musí být vždy?  

Ing. Brůžek – Nemusí, ale v tomto případě musí být nahrazena.  

Mgr. Vychodil – Když nedáme studii, vytvoříme tím nefér podmínky pro ty, co už mají 

postaveno dle nějakých předchozích podmínek.  

pí Křivská – Územní plán nestanovuje třeba uliční linii, je to potřeba podchytit ve studii.  

Starosta – Jak to máte navržené časově?  

Mgr. Vychodil – Nebylo by dobré uvést v usnesení informaci, do doby platnosti územního 

plánu?  

Ing. Kocián – Zprávu zpracoval Ing. Hoffman a odpovídá paní Křivská. Nějak to nechápu.  

Tajemník – Ing. Hoffman zpracoval zprávu, protože se územním plánem zabývá od začátku, 

byl dříve vedoucí stavebního odboru. Nyní je vedoucí paní Křivská, proto odpovídá.  

Ing. Kocián – Zastupitel rozporuje něco, co zpracoval úřad. Kdyby se nezeptal pan Brůžek, 

tak bych se na to samé zeptal já.  
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Starosta – Žil jsem v domnění, že to takhle platí. Takto to navrhnul pan Havlík, tak jsem se 

domníval, že je to v pořádku.   

Ing. Brůžek – Překvapilo mě, že ten důležitý údaj tam není.  

Starosta – Tak budeme hlasovat o tom návrhu usnesení pana Brůžka? 

Ing. Bušta – Měli bychom hlasovat o tom, co je uvedeno, a pak hlasovat o protinávrhu.  

Protinávrhy:  0 

 

4. 21. rozpočtové opatření – změna schváleného rozpočtu města Slatiňany na r. 2022  

Návrh usnesení: 

1.  Zastupitelstvo města schválilo 21. změnu (úpravu) schváleného rozpočtu města  

     Slatiňany na rok 2022 v příjmové části na 84.798.958,13 Kč (dorovnáno financováním  

     příjmů 50.135.437,95 Kč) a ve výdajové části 112.760.696,08 Kč (dorovnáno  

     financováním výdajů 22.173.700,- Kč) ve znění zprávy č. 4/22. 

Hlasování: pro 17 hlasů, 0 proti, 1 se zdržel. Návrh byl schválen 

2.  Zastupitelstvo města vzalo na vědomí rozpočtové opatření č. 15. schválené  

     usnesením RM 131/2022 ze dne 15. 7. 2022, rozpočtové opatření č. 16 schválené  

     usnesením RM 132/2022 ze dne 20. 6. 2022, rozpočtové opatření č. 17. schválené  

     usnesením RM 134/2022 ze dne 7. 7. 2022, rozpočtové opatření č. 18. schválené  

     usnesením RM 135/2022 ze dne 25. 7. 2022, rozpočtové opatření č. 19. schválené  

    usnesením RM 136/2022 ze dne 1. 8. 2022 a rozpočtové opatření č. 20. schválené  

     usnesením RM 138/2022 ze dne 15. 8. 2022. 

Rozprava: -  

Protinávrhy:  0 

Hlasování: pro18  hlasů. Návrh byl schválen. 

 

5. Nabídka převodu části silnice I/37 do vlastnictví města Slatiňany  

Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo města nesouhlasí s převodem části silnice I/37 do vlastnictví města Slatiňany 

ve znění zprávy.  

č. 5/22,  

Rozprava: -  

Starosta – přišla nabídka od ŘSD, že by část komunikace mohla přijít do vlastnictví města. 

Jsou tu dvě varianty, od kruhového objezdu do Kunčího nebo od hranice katastru obce do 

Kunčího. Byl by to asi trochu „danajský dar“.  

Protinávrhy:  0 

Hlasování: pro 17 hlasů, 1 se zdržel. Návrh byl schválen. 

 

6. Odpis nákladů zmařených projektových dokumentací z účtu nedokončených investic 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo města 

1.  zrušilo usnesení č. 317/21/2022/ZMS ze dne 15. 6. 2022 ve znění zprávy č. 6/22 

2. schválilo odpis nákladů zmařených projektových dokumentací z účtu nedokončených 

 investic města Slatiňany v celkové výši 2 309 804,39 Kč ve znění zprávy č.6/22 

Rozprava: - 

Protinávrhy:  0 

Hlasování: pro 18 hlasů. Návrh byl schválen. 

 

7. Směna pozemků v ulici Sečská 

Návrh usnesení: 
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Zastupitelstvo města  

1. schválilo  směnu pozemku p. č. 478/2 o výměře 106 m2  v katastrálním území 

Slatiňany, který vznikl sloučením pozemku p. č. 478/2  (72 m2)  a části pozemku p. č. 

478/1 (34 m2), vzniklé na základě geometrického plánu vyhotoveného dne 04.04. 2022 

pod č. 1626-016/2022, ve vlastnictví města Slatiňany, T. G. Masaryka 36, 53821 

Slatiňany, IČ 00270920 za pozemkovou parcelu č. 472/5 o výměře 106 m2 vzniklé 

sloučením části z pozemku p. č. 472/3 (oddělením 89 m2) a z části pozemku p.č. st. 

167 (oddělením 17 m2), na základě geometrického plánu vyhotoveného dne 04.04. 

2022 pod č. 1626-016/2022 v katastrálním území Slatiňany, ve vlastnictví SJM MB a 

VB, ve znění zprávy č. 7/22, 

2. schválilo uzavření směnné smlouvy o směně pozemku p. č. 478/2 o výměře 106 m2  v 

katastrálním území Slatiňany, který vznikl sloučením pozemku p. č. 478/2   

(72 m2)  a části pozemku p. č. 478/1 (34 m2), vzniklé na základě geometrického plánu 

vyhotoveného dne 04.04. 2022 pod č. 1626-016/2022, ve vlastnictví města Slatiňany,  

T. G. Masaryka 36, 53821 Slatiňany, IČ 00270920 za pozemkovou parcelu č. 472/5 o 

výměře 106 m2 vzniklé sloučením části z pozemku p. č. 472/3 (oddělením 89 m2) a 

z části pozemku p.č. st. 167 (oddělením 17 m2), na základě geometrického plánu 

vyhotoveného dne 04.04. 2022 pod č. 1626-016/2022 v katastrálním území Slatiňany, 

ve vlastnictví SJM MB a VB ve znění zprávy č. 7/22 

Rozprava:  

Starosta – je to trochu krkolomnější kvůli té jistině. Bylo to konzultováno s bankou a 

právníkem. 

Protinávrhy:  0 

Hlasování: pro  18  hlasů. Návrh byl schválen. 

 

8. Záměr směny pozemkové parcely p.č. 385/10 v k.ú. Trpišov  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo města Slatiňany schválilo záměr směny pozemku p. č. 385/10 o výměře 339 

m2 v katastrálním území Trpišov ve vlastnictví města Slatiňany za část pozemku p.č. 105/3 o 

výměře cca 48 m2 a pozemek p.č. 499/3 o výměře 59 m2, oba v k.ú. Trpišov, oba spravuje AK 

Holding, svěřenecký fond, správce pan Aleš Kyncl, bytem Trpišov 108, 538 21 Slatiňany, 

s doplatkem rozdílu cen stanovených znaleckým posudkem ve znění zprávy č. 8/22, 

Rozprava:  

Starosta – Rada města záměr doporučuje, získáme tím do vlastnictví tu spornou cestu.  

Ing. Brůžek – pan Kyncl tam žádal o stavbu nějaké kůlny, zamítalo se mu to.  

p. Drahokoupil – Žádali jste o vyjádření osadního výboru v Trpišově?  

Starosta – Nejdřív se musíte vyjádřit vy, a pak osadní výbor. 

Ing. Kolek – Nyní tam jsou dvě velké nemovitosti, myslím si, že je dobře, že se městu dostane 

kus cesty.  

Starosta – My se na tento pozemek nedostaneme.  

Ing. Kolek – To je jen úvaha, jednou jsme povolili stavbu rybářské bašty, a teď tam stojí dva 

domy.  

Starosta – Pozemek je pro město těžko využitelný, směna by měla být pro město výhodná.  

Ing. Bušta – Cesta kolem je města, dostaneme se tam.  

Starosta – Je tam ještě pozemek, není cesta kolem 

Mgr. Mandys – Lze na tomto pozemku provádět zemědělskou výrobu, lze to využít?  

p. Drahokoupil – Je to možné, je to trvalý travní porost určený k pasení.  

Starosta – V novém územním plánu je to jako ostatní zeleň. 

Ing. Brůžek – Na travním porostu je pasení asi v pořádku. Není to nějaká zemědělská výroba.  
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Ing. Kolouch – Nemůže vyjít jako záporný doplatek? Aby na to město nedoplatilo. 

Starosta – Tak to nemusíme schválit, třeba se přihlásí někdo jiný. 

Protinávrhy:  0 

Hlasování: pro 15 hlasů, proti 1 hlas, 2 se zdržel. Návrh byl schválen. 

 

9. Různé 

Mgr. Vychodil – Výbor pro životní prostředí se z podnětu občanů a zastupitelů zabýval 

otázkou sadů. V minulosti proběhl revitalizační proces v Třešňovce, vznikla potřeba, 

abychom koncepčním způsobem přistupovali k údržbě sadů. Jako výbor jsme vytvořili 

koncepci, co je třeba udržovat. Nechceme žádné zaměstnance na obhospodařování těchto 

sadů, ale spíš někoho třeba na dohodu.  

Starosta – Schvalování statutu přísluší ze zákona radě.  

Mgr. Vychodil – Kdy je další rada?  

Tajemník - 19. září 2022 

Starosta – Jde o to, aby statut nebyl svázán zastupitelstvem, rada je častější, bylo by lepší, 

kdyby statut zřídila rada.   

Ing. Šťastný – Kdo to bude zpracovávat?  

Starosta – Rada to bude zpracovávat, může to schválit zastupitelstvo, ale pokud to schválí 

zastupitelstvo, tak změny bude moci dělat jenom zastupitelstvo, nebude to tak operativní.  

Ing. Kolek – Zastupitelstvo schválí statut a pověří radu, aby další kroky dělala rada. 

Mgr. Chalupník – Zastupitelstvo má právo jakoukoliv kompetenci radě odebrat, je lepší a 

operativnější, když to řeší rada. Rada jmenuje a odvolává správce – je to legislativně správně? 

Nemá to dělat vedoucí úřadu.  

Mgr. Vychodil – Tohle jsme tak detailně neprověřovali.  

Mgr. Chalupník – Jde spíš o potvrzení právně korektních věcí, nové zastupitelstvo může 

kdykoliv tento statut upravit.  

Tajemník – Podle zákona je stanoveno, co je radě vyhrazeno – to nelze radě odebrat. Statuty 

zákon neřeší. Zastupitelstvo může zrušit usnesení rady, pokud nebude dle Vašeho mínění 

statut správně. Z hlediska technického řešení by bylo lepší, aby to bylo v kompetenci rady. 

Budeme to konzultovat s výborem dohromady. Spíš jde o doplnění a nezměny.  

Mgr. Vychodil – Principiálně, jak se na to díváte?  

Ing. Brůžek – Já bych to podpořil a je to potřebná věc.  

Ing. Kocián – Psalo se o posudcích od pana Kindla.  

Mgr. Vychodil – To se netýká sadů, ale lip v Jiráskově ulici.  

Mgr. Chalupník – Za mě podpora, proč k tomu třeba nepřidat parčík před školou.  

Mgr. Vychodil – Nepřemýšleli jsme o tom. Sady vyžadují jiné přístupy než okrasná zeleň. 

Teď jsme to dimenzovali na ovocné stromy. Je to třeba další krok, nemůžu za výbor říci, 

rozšiřme to.  

Mgr. Chalupník – To mě jen napadlo.  

Starosta – Nechme to tak, jak je navrženo.  

Mgr. Vychodil – Údržba sadů je z části dobrovolnická činnost, proč nehledat koncepci do 

budoucna. Sadařinou jsem se zabýval a myslím si, že „všeuměla“ budeme hledat hůř.  

Starosta – Nerozšiřoval bych to, nechal bych to tak, jak to předložil výbor pro životní 

prostředí.  

Mgr. Vychodil – Je to postaveno na úzké spolupráci zastupitelstva, rady a úřadu.  

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo města: 

1. pověřuje radu města zpracováním a vydáním statutu Sadů města Slatiňany.   
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2. pověřuje Výbor ŽP přípravou návrhu harmonogramu prací k přechodu na nový 

systém péče o sady města Slatiňany   

3. pověřuje výbor pro ŽP přípravou návrhu podkladů do rozpočtu města na rok 2023 

k zabezpečení nového systému péče o sady města Slatiňany  

Hlasování – pro 18 hlasů. Návrh byl schválen. 

 

Mgr. Vychodil – Rád bych vás také seznámil se stanoviskem výboru pro životní prostředí k 

prořezu lip v Jiráskově ulici.  

Bc. Rulík – Prořezat se to bude muset z bezpečnostního hlediska.  

Mgr. Mandys – Stihne se semafor do 1.9.2022? 

Ing. Šťastný – Rozsah prací je na delší dobu, ale bylo vedeno jednání se zhotovitelem a je to 

dohodnuté tak, že firma slíbila, že se to pokusí stihnout. Dne 31.8.2022 je kontrolní den, a 

když bude vše tak jak má být, tak ten den bude připravena kolaudace. Zatím to vypadá, že by 

to mělo klapnout. Zdrželo se to kvůli ČEZu, kabel byl veden jinak, než jak bylo zakresleno.  

Mgr. Chalupník – Nebylo by dobr, z preventivních důvodů domluvit policii? 

Tajemník – Je to už domluveno.  

Ing. Brůžek – Byl jsem zděšen, když 2 dny před vysvědčením byl zrušen přechod, mohlo se 

to řešit jinak, možná by šlo ty dva dny počkat. Nepřišlo mi to vhodné, mohla tam stát třeba 

městská policie. Na konci školního roku jsou děti takové roztěkané, už se těší na léto.  

Ing. Šťastný – Bylo to posunuté, je pravda v tom, že ta policie tam stát mohla.  

Starosta – Firma to měla zabezpečit, slíbila nám to.  

Mgr. Mandys – Firma tam byla, děti byly poučeny. Chtěl bych jen upozornit, že hodně 

vyrostly keře v Raisově ulici u toho šikmého přechodu. Prosím o zlikvidování i akátů.  

 

p. Drahokoupil – Dne 8.8.2022, jste na radě projednávali kanalizaci v Kunčím. Lidé se mě 

ptají, jak to s tou kanalizací je.  

Starosta – Rada se dnes bavila o některých bodech zadávacího řízení. 19.9.2022 by to mělo 

být dopracované. 

Ing. Šťastný – Je to nadlimitní zakázka, zpracovává ji firma, ale vše schvaluje rada.  

p. Drahokoupil – Jak jste spokojení s projekční kanceláří? S námi bohužel skoro 

nekomunikuje.  

Ing. Šťastný – Bylo jednání, kdy měla tato kancelář komunikovat s osadním výborem.  

Starosta – Musíme se zeptat pana Hoffmana, zda je on spokojený.  

Ing. Šťastný – Dokumentace je zpracovaná, je vydán položkový rozpočet.  

Starosta – Je potřeba vědět, s čím nejste spokojení.  

p. Drahokoupil – Šlo nám o to, aby z firmy přijel člověk, který to s námi projde. A to se 

nestalo. Bylo to přislíbeno, ale nikdo takový nepřišel. 

Starosta – Zadávání zakázek se musí soutěžit na cenu. To by nám mohl potvrdit Ing. Brůžek. 

Ing. Brůžek – Já se SURPMO problémy nemám. To má pan Havlík, ale tam je to asi 

oboustranné. 

Ing. Kocián – Má se projektovat řad nebo i přípojky? 

Ing. Hoffman – I přípojky. 

Ing. Kocián – Tak tam měl přijít ten pracovník a zaměřit to.   

Ing. Hoffman – Posílalo se to poštou, nebylo to tak strašné, pane Drahokoupile, byly tam asi 3 

přípojky, které chce udělat majitel jinak.  

p. Drahokoupil – Byli jsme domluveni na něčem jiném.  
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Ing. Hoffman – Není to v našich silách hlídat projektanta, každý projektant má svoji kvalitu. 

Zásadní průšvih tam nevidím. Přípojky nejsou vodním dílem. Z mého pohledu je to malý 

nedostatek.  

p. Drahokoupil – V zápisu jsme to uváděli.  

Ing. Brůžek – Chci upozornit na úhel pohledu, někomu to může připadat jako velký problém a 

někdo to považuje za maličkost.  

 

p. Drahokoupil – Jaká je vysoutěžená cena kompostárny? 

Starosta – cca 3,4 mil. Kč. 

p. Drahokoupil – A to se bude fakturovat po jednotlivých položkách nebo najednou?  

Ing. Šťastný – Je u toho položkový rozpočet.  

Ing. Kocián – Fakturuje se to dle soupisu odvedené práce po měsíci.   

 

pí Hromádková – Kontejner u Sokolovny je během chvíle plný. Počítá se s tím, že se bude 

vyvážet vícekrát za víkend? 

Tajemník – Ano, budeme to tak dělat.  

Ing. Kocián – Je rozdíl, jestli je tam kontejner s postranicemi, nebo bez nich.   

Tajemník – Ten vyšší máme pouze jeden, na ostatní jsou tyto sajtny objednané, ale nejde to 

tak rychle.  

 

Ing Šťastný – Stavba kompostárny se dle mého názoru uspěchala, jak jsem avizoval.  

Starosta – Ty kontejnery se musí někam vyvézt. 

pí Hromádková – Kam se to vozí ty kontejnery?  

Starosta – Do deponie v Kochánovicích a štěpkuje se to tam spolu se dřevem.   

 

p. Koblížek – Uvažovalo se o tom, zda město bude motivovat občany, aby se připojili na 

kanalizaci? V Trpišově se třeba nepřipojilo tolik lidí, kolik by bylo žádoucí.  

Starosta – Je to povinnost se připojit. V Trpišově nechceme jít formou represe. Zkušenosti 

s tím v Kunčím mají. Dotyční jsou povinni doložit, jak nakládají s odpadními vodami. Váš 

názor je požádat vodoprávní úřad, aby udělal kontrolu?  

p. Koblížek – V Medlešicích je to jinak, lidem pomůžou se připojit.  

Starosta – Je to Váš subjektivní názor. Přípojka se dělá vždy na hranici pozemku, každý 

majitel si to po vlastním pozemku musí zařídit sám.   

Ing. Šťastný – Ke všem občanům musíme přistupovat stejně. Rozpočet už je napnutý. Myslím 

si, že vyvážení septiku není nejlevnější záležitost. Pokud je nemovitost připojena na 

kanalizaci, tak má najednou větší hodnotu. Myslím si, že když to zvládl Škrovád, Trpišov, tak 

to Kunčí zvládne také. 

p. Drahokoupil – Vyvezení jednoho septiku stojí 2.500 Kč – jedna lejta. Záleží, jak je septik 

plný, jak často se vyváží. 

Starosta – Vyvážení septiku je více náročné na papírování, než na cenu. Musí se to dovést do 

Chrudimi do čističky, tam vám vydají potvrzení, a to předáte objednavateli, který musí 

doložit, jak likviduje odpadní vody.  

p. Koblížek – Jsem pro pozitivní motivaci.  

Ing. Šťastný – Osadní výbor přesvědčí všechny v Kunčí, aby se všichni připojili.  

p. Drahokoupil – Vy se nemusíte připojit, ale musíte doložit, jak zpracováváte odpadní vody.  

Starosta – V Trpišově se už instaluje úprava tlakové kanalizace, aby to tam nesmrdělo.  
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p. Koblížek – Máme tady už 3 roky ten mobilní rozhlas, je to šikovné. Bylo by dobré to 

používat.  

 

Ing. Šťastný – Chci poděkovat opozičním stranám za konstruktivní přístup.  

 

Starosta – Přeji Vám všem, co budou dál kandidovat, hodně úspěchu ve volbách a ostatním 

poděkovat za víceletou práci. Třeba jak praví klasik: „Dobří holubi se vracejí.“ Také Vám 

přeji klidný konec prázdnin a hodně štěstí do budoucna.   

 

10. Diskuze a závěr 

Diskuse pro zastupitele:  

 

 

Starosta ukončil zasedání zastupitelstva v 17:50 hod. 

 

 

Ověřovatelé zápisu:       ……………………………              ……….…………………… 

      

 

 

 

            

                              

MVDr. Ivan Jeník                             Ing. Stanislav Šťastný 

        starosta                                     místostarosta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


