Zápis č. l
z jednání Zastupitelstva obce Pchery
konaného dne 16.02.2021 od 18:00 hodin
Bod l) Zahájení

Zasedání Zastupitelstva obce Pchery bylo zahájeno v 18:00 hodin starostkou obce
Ing. Kateřinou Mahovskou. Starostka obce konstatovala. že zasedání bylo řádně svoláno
podle zákona č. 128/2000 Sb. Dále uvedla. že je přítomno 8 členů zastupitelstva z celkového
počtu všech devíti členů zastupitelstva. takže zastupitelstvo je usnášení schopné. Zastupitel
Petr Vohradský je omluven. Audiozáznam je pořizován paní Be. Terezou Řachovou.
Předsedající konstatovala, že usnesení z minulého zasedání bylo splněno.

Bod 2) Návrh na schválení zapisovatele a ověřovatele zápisu
Starostka obce Pchery, navrhla zvolení zapisovatele a ověřovatelů zápisu. Jako
zapisovatelka byla navrhnuta paní Ing. Gabriela Votavová, ověřovateli pan Be. Martin Novák
a Lucie jíchová, DiS. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Pchery schvaluje zapisovatelem Ing. Gabrielu Votavovou a
ověřovateli zápisu Be. Martina Nováka a Lucii Jíchovou, DiS.
Pro - 8
Proti - O
Zdrželi se - O
Usnesení č. l bylo schváleno.
Bod 3) Návrh na schválení programu

Starostka obce seznámila přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou
členům zastupitelstva a v souladu s informací řádně zveřejněnou na úřední desce od
03.02.2021.
Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Pchery schvaluje následující program zasedání:
PROGRAM:
l) Zahájení
2) Návrh na schválení zapisovatele a ověřovatele zápisu
3) Návrh na schválení programu
4) Zpráva starostky, místostarostů, kontrolního a osadního výboru
5) Pronájem části pozemku parč. Č. 281/1, k. ú. Pchery
6) Pronájem části pozemku parč. Č. 1012/1, k. ú. Pchery
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7) Koupě vybudované infrastruktury na pozemcích parč. Č. 1064/12, 1064/15,
1064/23, 114/3, 116/4, k. ú. Pchery
8) Koupě části pozemku parč. Č. 177/24, k. ú. Pchery
9) Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu ,,Koupě univerzálního
nakladače"
ID) výběrová komise k veřejné zakázce malého rozsahu ,,Koupě univerzálního
nakladače"
11) Dohoda o zániku závazku — Fara
12) výběrová komise k veřejné zakázce malého rozsahu ,,Dětské hřiště na Theodoru"
13) Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu ,,Projektová
dokumentace a inženýrské Činnosti pro provádění stavby (DPS) projektu: Obnova
dešt'ové kanalizace a rekonstrukce šachet v ul. Maršála Rybalka Pchery Theodor"
14) výběrová komise k veřejné zakázce malého rozsahu ,,Projektová dokumentace a
inženýrské činnosti pro provádění stavby (DPS) projektu: Obnova dešt'ové
kanalizace a rekonstrukce šachet v ul. Maršála Rybalka Pchery Theodor"
15) Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu ,,Projektová
dokumentace a inženýrské činnosti pro provádění stavby (DPS) projektu: Obnova
splaškové kanalizace v úl. MarŠála Rybalka Pchery Theodor"
16) výběrová komise k veřejné zakázce malého rozsahu ,,Projektová dokumentace a
inženýrské Činnosti pro provádění stavby (DPS) p'ojektu: Obnova splaškové
kanalizace v ul. MarŠála Rybalka Pchery Theodor"
17) Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu ,,Dětské hřiště ve
Pcherách"
18) výběrová komise k veřejné zakázce malého rozsahu ,,Dětské hřiště ve Pcherách"
19) Podání žádosti o dotaci na úpravu veřejného prostranství
20) Podání žádosti o dotaci na výsadbu zeleně - sad v okolí zvonice
21) Spádovost Základní Školy Pchery
22) Diskuze
23) Závěr
Pro - 8
Proti - O
Zdrželi se - O
Usnesení č. 2 bylo schváleno.

Bod 4) Zpráva starostky, místostarostů, kontrolního a osadního výboru
Zpráva starostky:

Já tady dnes nemám nic, co bych vám chtěla vyprávět dopředu, protože všechny ty body jsou
důležité a řekneme si informace ke každému bodu usnesení. Chtěla bych hlavně ve zprávě
opravit milnou informaci, která se nám vyskytla v zápise ze zasedání 26.11.2020 formou
videokonference. Zasedání proběhlo v pořádku, usnesení bylo v pořádku, ale formulace
v zápise byla chybná, podle původní verze. Nyní přečtu, jak to správně mělo být. Oprava je na
popud paní zastupitelky jíchové. Opravené znění - bod 17, OZ 26.11.2020:
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Bod 17) Jmenování předsedy Osadního výboru

Starostka: Před nějakým časem byla doručena na zastupitelstvo nebo na obec, žádost osadního
výboru, že nechtějí pracovat v takovém složení, že by chtěli osadní výbor zrušit. Nějakou
dobu jsme se odmlčeli. Nakonec jsem obdržela od předsedkyně osadního výboru paní Lucie
jíchové, že z funkce odstupuje, že se funkce vzdává. Požádali jsme pana Maříka, protože je
z Theodoru. jestli by oslovil stávající členy výboru - paní Wenzlovou a pana Jermana, zda
budou pracovat dál. Souhlasili, tedy místo Lucie nastupuje pan Karel Mařík. Bylo navrženo,
aby se stal předsedou osadního výboru. Můžeme si to tedy schválit v jednom bodu. Lucie
jíchová odstoupila na vlastní žádost a pana Karla Maříka si nominujeme sami.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Pchery jmenuje od 01.12.2020 do funkce předsedy Osadního výboru
pana Karla Maříka.

Pro — 6
Proti - O
Zdrželi se - 1 (Jíchová)
Usnesení č. 16 bylo schváleno.

Starostka: Lucie, je to takto v pořádku? Bude to v takovémto znění v zápise. Zastupitelka
jíchová: Ano.
Starostka dále informovala o platbách za odpadové hospodářství. Zastupitelé informace
dostali, zveřejníni tyto ekonomické inforniace i do Pcheráka. Řešili jsme odpadové
hospodářství podnikatelských subjektů, oslovila jsem všechny obchody ve Pcherách. aby
doložily obci, jak nakládají s odpady. Oni si to neplatí přímo obci, ale zprostředkovávají si to
s AVE sami. Takže se nám na obec vrací, že mají udělánu smlouvu s AVE. Vyžadujeme to
nejen na komunální odpad, ale i na tříděný odpad. Narážím na to, že dole ten obchod
v hřbitovní čtvrti vozí odpad do našeho kontejneru na tříděný odpad a obec za to platí.

Zpráva místostarostů:

Pan Beznoska: Já bych chtěl informovat k pracím v obci. Chtěl bych poděkovat našim
klukům. Myslím si, že s tou technikou, co máme, jsme zvládli tu sněhovou kalamitu docela
dobře. Divím se, že chodí stížnosti na to, že je ulice špatně zpluhovaná. Samozřejmě pan
Jasinčuk když jezdí, není možné, aby zvedal každé tři metry radlici. Nelze, aby neudělal
hromádku sněhu před vchodem do domu, to si uklidíte sami. Staly se případy, že pan Jasinčuk
shrábl ulici a naši nejmenovaní občané mají potřebu vyvozit sníh ze svého dvora na ulici,
která je již zpluhována. Pan Jasinčuk musí jet znovu a obec to platí. Další věci — parkování
v našich ulicích. Některé ulice jsou úzké, prosím vás, parkujte tak, aby byl umožněn průjezd
popelářům a složkám IZS. Já sám jsem si to několikrát zkusit projet naším ivekem a nedá se
to. Popeláři se tam nevejdou, mají strach, že poniČí auta nebo jim to uklouzne. Není v našich
silách, uklidit všechen sníh, jsme rádi, když nám občané pomohou a uklidí si sníh před domy
sami. Co se týče techniky - dokoupili jsme radličku za traktůrek a posypový vozík, ty nám
hodně pomohou. K dnešnímu dni jsme spotřebovali již 6 t soli a posypového materiálu.
Sypeme sníh i nánirazu, a to operativně. Dále jsme koupili novou pilu, protože nám ta stará
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byla odcizena. Naštěstí se ztratila jen ta. pak zloděje vyrušil alarm. Chtěl bych poděkovat
panu Fandovi Moravcovi, který provádí zednické práce v hasičárně. Provádí se oprava a
modernizace hasičské budovy. Další věc - parkování u fary. Řekněte svým známým a lidem,
at' parkují u fary, když jdou na poštu. Byl jsem svědkem, kdy paní zastavila autem u pošty a
nechala v sedačce své dítě. Z vrchu jel kamion a málem to neubrzdil a smetl to odstavené
auto. Někdo už tam parkuje, za to děkuji. Parkoviště je označené, ještě tam dáme cedulky
parkoviště - pošta. Pak bych chtěl zmínit úklid kolem kontejnerů na tříděný odpad. Já jsem se
několikrát zúčastnil úklidu kolem těch kontejnerů. To, co jsem viděl, a to co ti kluci musí
nosit, to je opravdu na žaludek. Před kontejnery u hasičárny se válela postel i s matrací a čtyři
kočárky. Když projedete Pchery, najdete záchod i umyvadlo. Ten odpad se sbírá a odkládá se
na hřbitově do kontejneru, ten se pak vyváží častěji a častěji. Odvoz stojí finanční náklady.
Tyto věci nepatří do tříděného odpadu. Nemusí to dělat pcherské lidi. Prosím vás, všímejte si
lidí, kteří toto dělají. Starostka doplnila, že tato doba tomu nahrává, lidé jsou doma a více
uklízí. Náklady za odvoz odpadů narostly i za ten tříděný odpad. vývoz velkoobjemových
kontejnerů můžeme posílit. Množí se nám telefonáty na obecní úřad, kdy se osoba ptá, kam
může dát matraci, je jí odpovězeno, že musí počkat, až bude velkoobjemový svoz. Osoba nám
řekne, že se příště nebude ptát a vyhodí to tam. Dám na internet informaci, že kdo má něco
takového na výhoz, může informovat pana Smrkovského. který mu to za poplatek vyveze do
Libušína. Marek Beznoska: Ledničky, sporák, pračku sbíráme za dělnickým domem. Není
problém, aby s tím naši kluci pomohli. Kamerový systém nám bohužel nikdo ke kontejnerům
nedovolí. Včera jsem na Theodoru sbíral čtyři rámy od dveří a palubní desku z auta. Dále ke
kácení stromů. Poškozené stromy v obci a stromy napadené kůrovcem, se budou v obci kácet.
Přijede na to firma pana Dragouna, který ty stromy zná a poradí nám. Další stromy se budou
kácet u pana Pohla, jsou tam topoly, které jsou v havarijním stavu a jsou u benzinové pumpy.
Stromy budou káceny i u školy, kde už padají větve, tak aby nespadly na děti nebo auta.
Starostka ještě doplnila k úklidu obce, že volali z AVE a chválili úklid sněhu v obci. Uklízíme
skoro 20 km ulic. Dále informovala o vandalizmu v obci - nepořádek u kostela a vyházený
odpad z popelnic. Byly staženy kamerové záznamy, které jsme předali policii. Byla to
skupinka dvou dívek a chlapce, povedlo se nám je vystopovat. Zdržují se v chatce mezi
Knovízem a Pchery. Vše jsme předali policii, promluvili jsme si i s nimi, minulá noc před
svozem byla již klidná, zatím se to neopakovalo. Nebyli to pcheráci. To je asi vše, já ještě
předám slovo Martinovi Novákovi.
Martin Novák: Já mám jen to, abych informoval občany, že proběhly inventurní komise na
obecním úřadě a je všechno v pořádku. víc nic nemám.
Občanka se dotázala, jak to dopadlo s tou pilou, zda se našla. Zastupitel Beznoska: Nenašla
se, šetří to polici, uvidíme. Pracujeme na bezpečnostních opatření v dílně, i v bývalém kiosku.
Předseda osadního výboru dodal, že by bylo dobré dát nějaký recyklát do ulic Smrková,
Modřínová, Větrná, U Parku. Beznoska: Mám to napsané. myslíme na to. Mařík: Uděláme
velký kompostér na pozemku Constylu. Z důvodu počasí s tím nyní nelze nějak pokročit.
Kontrolní výbor - pí. Choutková: dotázala se k vývozu popelnic a parkování aut v ulicích.
Beznoska: Nevím, proč to nevyvezli zrovna ve vaší ulici, asi kvůli náledí dole na té
křižovatce. Záleží také na tom, jaká jezdí posádka. Ti noví se bojí vjet na tu námrazu, ulice
jsou úzké, parkuje tam plno aut. Dále se pí. Choutková dotázala na projekt PRIGO
Gymnázium v Základní škole ve Pcherách, na financování projektu, kdy škola má zažádáno
od obce o určitou částku, tak zda tato třída bude spadat do té částky. Starostka: Tento projekt
nemá nic společného se školou Pchery - s financováním. Před nějakým časeni oslovila obec
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paní
která pracovala pro PRIGO. Tato škola chtěla rozšířit pobočky. Toto
otevření pobočky musí splňovat určitě podmínky, aby byla získána akreditace. Bylo požádáno
o akreditaci na Ministerstvu školství, to se povedlo. Souhlasila s tím i naše paní ředitelka ZŠ.
Jedná se zatím o pilotní projekt jedné třídy gyninázia. Bude propůjčena jedna třída. Je otázka,
jak to bude vypadat v budoucnu, zda bude zájem a budou se otvírat další ročníky, zda bude
stačit kapacita. Myšlenkou i je, aby do základní školy přišli noví učitelé. Zatím nevím, zda se
tu třídu podaří obsadit, je naplánována zatím jen online výuka. Naše obec poskytla zázemí pro
tu prvotní akreditaci, otvírá se zatím jen jedna třída. Zastupitel Miška: Obec je zřizovatelem
ZŠ. když uzavře smlouvu se soukromou školou, měli bychom také vědět, zda nás to něco
stojí. Starostka: Oni mají pronajatý pouze prostor od naší paní ředitelky. Obec s tím nemá
žádné náklady. Miška: A co se týče konkrétní třídy, když tam měla proběhnout ta nástavba o
další čtyři, nechybí žádná třída? Starostka: Výuka byla plánována distančně nebo
v odpoledních hodinách. Nepere se to s žádnou třídou. Když jsme tam byli a bavili jsme se o
tom, počítalo se s deseti dětmi. Seděli jsme v takové jazykové učebně, která by byla
k dispozici. Škola jim poskytla za úplatu zázemí.
Pí. Choutková: dotázala se k propadlému sportovnímu hřišti za školou. Starostka: Jsou tam
zavezené jímky, které se po letech propadly. Dnes tady budeme schvalovat dotačku na dětské
hřiště vedle obecního úřadu. Já jsem do této dotačky chtěla dát i toto hřiště, ale tenkrát to bylo
moc narychlo. my to schvalovali minule toho 15.12. Chtěla bych to nyní dát do rekonstrukce.
Bod 5) Pronájem části pozemku parc. č. 281/1, k. ú. Pchery

Jedná se o pronájeni panu Svatoplukovi Škutovi, který má uzavřenu smlouvu s obcí, požádal
o prodloužení tohoto nájmu, upravovali jsme výměru, neboť došlo ke směně. Miška: dotázal
se, zda se jedná o dobu určitou či neurčitou. Pí. Řachová: všechny smlouvy jsou na dobu
neurčitou.
Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Pchery schvaluje pronájem části pozemku par.Č. 281/1, k. ú. Pchery,
o výměře 5 753 m2 za 5 753,- KČ ročně panu Svatoplukovi Škutovi.
Pro — 7
Proti - O
Zdrželi se - l (Škuta)
Usnesení č. 3 bylo schváleno.

Bod 6) Pronájem části pozemku parc. Č. 1012/1, k. ú. Pchery
Jedná se o malou předzahrádku před doniem paní Lucie jíchové. Má tam zasázené nějaké
keře a stromy. které tam sázela už její babička. prababička.
Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Pchery schvaluje pronájem části pozemku par. č. 1012/1, k. ú.
Pchery, o výměře 26,5 m2 za 27,- KČ ročně paní Lucii Jíchové.
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Pro — 7
Proti - O
Zdrželi se - l (Jíchová)
Usnesení č. 4 bylo schváleno.

Zastupitel Mařík: na tomto pozemku jsou poblíž stromky, které brání ve výhledu řidičům,
není tam vidět. Starostka: Lucie to ví a upraví to tak, aby tam bylo vidět.
Bod 7) Koupě vybudované infrastruktury na pozemcích parč. Č. 1064/12, 1064/15,
1064/23, 114/3, 116/4, k. ú. Pchery
Jedná se o pozemky u bývalého Charvátova statku. Dnes budeme schvalovat koupi
vybudované infrastruktury. Plynovod, kanalizace, stavba komunikace - ke všemu jsme dostali
kolaudační souhlas, tudíž to můžeme koupit a uzavřít plánovací smlouvu. Kupujeme to za l,Kč.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Pchery schvaluje koupi vybudované infrastruktury a to: stavbu
komunikace vC. chodníku a parkovacích stání, zelených pasů, systému odvodu a
likvidace dešt'ových vod z komunikace a stavbu veřejného osvětlení na pozemcích parc.
Č. 1064/12, 1064/15, 1064/23, 114/3 a 116/4, k. ú. Pchery, za l,- KČ od Mgr. Ireny Liškové
a Jiřího LiŠky.

Pro - 8
Proti - O
Zdrželi se - O
Usnesení č. 5 bylo schváleno.
Bod 8) Koupě části pozemku parč. Č. 177/24, k. ú. Pchery

Jedná se o poslední část k cyklostezce. Směrem ze Pcher na Theodor. Je to pozemek těsně
před Theodorem a je od Římskokatolické farnosti Smečno. Jednání s církví bylo dlouhé,
církev nechce prodávat, směňují jedna ku třen] nebo alespoň jedna ku dvěnia. My nemáme za
co to směnit. Na začátku jednání se cena pohybovala kolem 2 000,- KČ za metr. Mají na to
svoje tabulky. Tenkrát jsme jim řekla, že je to velmi nekřest'anská nabídka. Podařilo se nám
se s nimi ale dohodnout. Přemlouval se za nás pan otec
My tuto část potřebujeme
nejen k cyklostezce, ale i k případnému kruhovému objezdu, který by mohl vzniknout do
budoucna. Děkuji Marcelovi, který se snažil jednat se svými kontakty na arcibiskupství, ale
dál jsme se již nedostali.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Pchery schvaluje koupi části pozemku parč. Č. 177/24, k. ú. Pchery,
o výměře 362 m2, druh pozemku: orná půda, za cenu 277,- Kč/m2 od Římskokatolické
farnosti Smečno.
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Pro - 8
Proti - O
Zdrželi se - O
Usnesení Č. 6 bylo schváleno.

Bod 9) Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu ,,Koupě univerzálního
nakladače"
K práci v obci nám pomůže technika. Hledáme tzv. univerzální nakladač, který bude mít
nějakou základní výbavu a bude nabízet i možnost půjčovny doplňků, které budou aktuálně
potřebné. Se zastupiteli máme představu, co bychom chtěli, připravili jsme zadávací
dokumentaci, kterou můžeme po schválení rozeslat. Miška: doplnil požadavek, aby nakladač
měl homologaci na SPZ. Starostka. Bude doplněno a před rozesláním bude posláno ke
kontrole Marcelovi a Michalovi.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Pchery schvaluje zadávací dokumentaci k veřejné zakázce malého
rozsahu ,,Nákup komunální techniky-univerzální nakladač".
Pro - 8
Proti - O
Zdrželi se - O
Usnesení č. 7 bylo schváleno.

Zastupitel Miška: Dotázal se k financování stroje. Starostka: Mluvila jsem s bankami,
s firmami, které budeme oslovovat a které také nabízejí možnosti financování. Ta procenta se
pohybují kolem čtyř procent. Poptám to ještě u kb a České spořitelny a necháme si udělat i
leasingové nabídky. Bude o tom ještě rozhodovat zastupitelstvo, klidně i neveřejně.
Zastupitel Pulchart: doplnil by i max. výši ceny, aby bylo čitelné, zda jde o podlimitní nebo
nadlimitní řízení. Starostka: Dáme tam nějakou orientační cenu, a aby se jednalo o nový stroj
nebo do určitého počtu motohodin, to je dobrá poznámka.
Paní Choutková: Dotázala se. s jakým nářadím pracuje pan František Moravec, zda s obecním
nebo je jeho. Zastupitel Beznoska: Fanda pracuje se svým. říkám mu, aby si koupil obecní.
Nechce, je zvyklý na své, ví to. Některé používá obecní, některé má své. Dostane odměnu do
mzdy.
Bod 10) výběrová komise k veřejné zakázce malého rozsahu ,,Koupě univerzálního
nakladače"

K zadávací dokumentaci schvalujeme i výběrovou komisi.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Pchery schvaluje členy výběrové komise k veřejné zakázce malého
rozsahu ,,Nákup komunální techniky-univerzální nakladač" ve složení: Marek
Beznoska, Mgr. Svatopluk Škuta, Bc. Marcel Miška.
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Pro — 7
Proti - O
Zdrželi se - l (Miška)
Usnesení Č. 8 bylo schváleno.
Bod 11) Dohoda o zániku závazku — Fara

Nám na faře visí ještě z předchozího zastupitelstva pana
smlouva, která nebyla
dořešena. Oslovila jsem pana Otevřela a pana Kroupu, kterých se tato smlouva týká S tím, že
se chce obec dohodnout na ukončení této smlouvy a vyzvala jsem je, aby doložili obci
náklady, které jim vznikly. Práce, které byly provedeny - zatloukání oken, prořez okolí, atd.,
byly oceněny zhruba na 25 000,- KČ u každého, ale oba řekli, že nebudou od obce peníze
chtít, pouze projevili přání, aby byly investovány na konkrétní účel - rekonstrukce hasičské
budovy. Obec tedy tuto částku 50 000,- Kč nainvestuje do hasičárny. Moc oběma pánůni
děkuji.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Pchery schvaluje dohodu o zániku závazku s panem Jiřím
Otevřelem a Jiřím Kroupou.

Pro - 8
Proti - O
Zdrželi se - O
Usnesení Č. 9 bylo schváleno.

Bod 12) výběrová komise k veřejné zakázce malého rozsahu ,,Dětské hřiště na
Theodoru"
My jsme minule schvalovali zadávací řízení na dětské hřiště na Theodoru a zapomněli jsme si
schválit výběrovou komisi. musíme to nyní napravit.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Pchery schvaluje výběrovou komisi k veřejné zakázce malého
rozsahu ,,Dětské hřiště na Theodoru" ve složení: Lucie Jíchová, DiS., Karel Mařík, Ing.
Kateřina Mahovská.

Pro — 7
Proti - O
Zdrželi se - l (Jíchová)
Usnesení č. 10 bylo schváleno.

Nyní nás čekají body 13, 14, 15, 16. Souvisí to s jednou akcí. Na Theodoru je stará
kanalizace, měli jsme nyní havarijní výjezdy. My budeme provádět obnovu v ulici Maršála
Rybalka. Jedna větev bude dešt'ová kanalizace a druhá větev bude splašková kanalizace. Při
rekonstrukci. kterou plánuje SUSka v roce 2022, budou udělány i kanalizační vpustě, aby se
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dešt'ová voda z Maršála Rybalka odváděla. Dešt'ová voda nyní směřuje na čističku a je
v jednání s tím recyklačním střediskem pana
že na vlastní náklady udělá tzv. bypass,
který půjde přes jeho pozemek, aby mohl kropit a snižovat prašnost. Čtyři měsíce bude trvat
vypracování projektové dokumentace, poté budeme muset schválit realizaci a budu muset
zjistit, jak to vypadá se SUSkou, ale momentálně nemá vedení. V letošním roce by měli
zrealizovat tu padající zed' V Ořechovce. My musíme projekt nastavit tak, abychom rozkopali
silnici, zavedli kanalizaci a tu silnici poté dodělala SUSka. My získáme benefit v tom, že
ušetříme náklady za rekonstrukci komunikace.
Bod 13) Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu ,,Projektová
dokumentace a inženýrské činnosti pro provádění stavby (DPS) projektu: Obnova
dešt'ové kanalizace a rekonstrukce šachet v úl. Maršála Rybalka Pchery Theodor"
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Pchery schvaluje zadávací dokumentaci k veřejné zakázce malého
rozsahu ,,Projektová dokumentace a inženýrské činnosti pro provádění stavby (DPS)
projektu: Obnova dešt'ové kanalizace a rekonstrukce Šachet v úl. Maršála Rybalka
Pchery Theodor".

Pro - 8
Proti - O
Zdrželi se - O
Usnesení Č. 11 bylo schváleno.
Bod 14) výběrová komise k veřejné zakázce malého rozsahu ,,Projektová dokumentace
a inženýrské Činnosti pro provádění stavby (DPS) projektu: Obnova dešt'ové kanalizace
a rekonstrukce Šachet v ul. Maršála Rybalka Pchery Theodor"
Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce schvaluje výběrovou komisi k veřejné zakázce malého rozsahu
,,Projektová dokumentace a inženýrské Činnosti pro provádění stavby (DPS) projektu:
Obnova dešt'ové kanalizace a rekonstrukce šachet v ul. Maršála Rybalka Pchery
Theodor" ve složení: Bc. Michal Pulchart, Lucie Jíchová, DiS., Ing. Kateřina Mahovská.
Pro — 7
Proti - O
Zdrželi se — l (Pulchart)
Usnesení Č. 12 bylo schváleno.
Bod 15) Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu ,,Projektová
dokumentace a inženýrské činnosti pro provádění stavby (DPS) projektu: Obnova
splaškové kanalizace v ul. Maršála Rybalka Pchery Theodor"
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Pchery schvaluje zadávací dokumentaci k veřejné zakázce malého
rozsahu ,,Projektová dokumentace a inženýrské Činnosti pro provádění stavby (DPS)
projektu: Obnova splaškové kanalizace v ul. Maršála Rybalka Pchery Theodor".

Pro - 8
Proti - O
Zdrželi se - O
Usnesení Č. 13 bylo schváleno.
Bod 16) výběrová komise k veřejné zakázce malého rozsahu ,,Projektová dokumentace
a inženýrské činnosti pro provádění stavby (DPS) projektu: Obnova splaškové
kanalizace v úl. Maršála Rybalka Pchery Theodor"
Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Pchery schvaluje výběrovou komisi k veřejné zakázce malého
rozsahu ,,Projektová dokumentace a inženýrské Činnosti pro provádění stavby (DPS)
projektu: Obnova splaškové kanalizace v ul. Maršála Rybalka Pchery Theodor" ve
složení: Bc. Michal Pulchart, Lucie Jíchová, DiS., Ing. Kateřina Mahovská.

Pro — 7
Proti - O
Zdrželi se - l (Pulchart)
Usnesení Č. 14 bylo schváleno.
Bod 17) Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu ,,Dětské hřiště ve
Pcherách"
Dotace, o kterou jsme žádali, nebyla schválena v plném rozsahu. Dohodli jsme se, že ty
peníze necháme na realizaci hřiště na Theodoru, nicniéně jsme v prosinci stihli ještě podat
žádost na MMR, na hřiště u obecního úřadu.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Pchery schvaluje zadávací dokumentaci k veřejné zakázce malého
rozsahu ,,Dětské hřiště ve Pcherách".
Pro - 8
Proti - O
ZdrŽeli se - O
Usnesení Č. 15 bylo schváleno.
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Bod 18) výběrová komise k veřejné zakázce malého rozsahu ,,Dětské hřiště ve
Pcherách"
Zároveň musíme schválit výběrovou komisi.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Pchery schvaluje výběrovou komisi k veřejné zakázce malého
rozsahu ,,Dětské hřiště ve Pcherách" ve složení: Bc. Martin Novák, Petr Vohradský,
Marek Beznoska.

Pro - 8
Proti — O
Zdrželi se — O
Usnesení Č. 16 bylo schváleno.
Bod 19) Podání žádosti o dotaci na úpravu veřejného prostranství
Márne šibeniční temiín, ale zkusínie ho stihnout. Na MMR zůstalo relativně dost peněz
v programu, ze kterého jsme čerpali finance na knihovnu, zkusíme získat další dotaci za
MMR na úpravu veřejného prostranství. Po dohodě s Přemyslovci zkusíme upravit v parku
hlavní cestu.

Návrh usnesení:
Zastup@elstvo obce Pchery schvaluje podání žádosti o dotaci z Ministerstva pro místní
rozvoj CR z programu Rozvoje venkova.

Pro — 8
Proti - O
Zdrželi se - O
Usnesení Č. 17 bylo schváleno.
Bod 20) Podání žádosti o dotaci na výsadbu zeleně - sad v okolí zvonice
Podařilo se nám získat zajímavou skupinu pracovníků spojených s ministerstvem, které dotaci
poskytuje. Peníze, které se získají, se musí vyčerpat v tomto roce. Přijela paní krajinářka,
prošli jsme různá místa a líbilo se jí místo u zvonice. Zastupitelé dostali návrh. Na tomto
místě se musí provést vyčištění od napadených stříbrných smrků. Zůstanou zde pouze
borovice a bude provedena výsadba nových stromů - ovocných stroniů a zasadil by se solitér.
Naším úkolem je nyní, v době vegetačního klidu, vyčistit a připravit pozemek k výsadbě.
Nejdříve uvažovali o třešních, ale podle rozboru vzorků půdy by spíše doporučovali jabloně.
Takže to zkusíme podat, poslali nám přesně, co potřebují odsouhlasit.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Pchery schvaluje výsadbu stromů z dotačního titulu 9/2019 NPŽP
"Sázíme budoucnost" na pozemku Č. 921/1, k. ú. Pchery, 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 předloženého návrhu projektu ,,Výsadba dřevin v obci Pchery",
který Zastupitelstvo obce Pchery schvaluje společně se souhlasem majitele pozemku s
výsadbou.
Pro - 8
Proti - O
Zdrželi se - O
Usnesení č. 18 bylo schváleno.

Zastupitel Pulchart: navrhl, že by se do sázení mohla zapojit zš a občané, aby si projektu poté
více vážili, stromy by se mohly např. pojmenovat. Mohli bychom udělat nějakou tu naučnou
stezku. Starostka: Futura academica má přesně toto ráda - zapojit místní obyvatelstvo.
poptává stojany. na které by se mohly udělat informační cedule.
Bod 21) Spádovost Základní Školy Pchery

Dříve obec získávala od dalších obcích poplatky za žáky, kteří navštěvovali naši školu. Poté
to padlo. Není na to zákonný nárok, ale dohodla jsem se s obcí Knovíz, aby s naší obcí
uzavřela smlouvu týkající se spádovosti. Knovíz to odsouhlasila na svém zasedání. Budou
platit 2 000,- KČ za rok a za žáka. Knovíz má nyní v naši škole 16 žáků. Jemníky cca. ll.
Oslovili jsme i obec Jemníky, ale odpovědi se nám zatím nedostalo. Jsou to šikovné peníze a
rodiče budou vědět, že mají spádovou školu u nás ve Pcherách.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Pchery pověřuje starostku obce Ing. Kateřin u
k uzavírání smluv týkajících se spádovosti Základní Školy Pchery.

Mahovskou

Pro - 8
Proti - O
Zdrželi se - O
Usnesení Č. 19 bylo schváleno.
Bod 22) Diskuze

Zastupitel Miška: Dotázal se k informaci zveřejněné na webu k výročí obce, k připravované
publikaci. Upozornil na nepřehlednost datace první zmínky o obce. Na webu je jako první
uvedena zmínka o obci v roce 1227. až níže v textu rok 1222. Žádá o úpravu textu. Starostka.
Bude poupraveno. Dále informovala o přípravách na výročí.
Pí. Choutková se dotázala k sakrální paniátce v obci (kostel, zvonice) a k vypouštění rybníka
ve Pcherách - umírající ryby ve strouhách. Starostka: Informovala o opravě střechy zvonice,
zamýšleném prodeji pcherského kostela a o správném postupu při vypouštění rybníka. Malé
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rybičky byly určeny k likvidaci volavkami. Tak se i po výlovu stalo. Na výlov bylo dohlíženo
odborníky. Starostka infomiovala o zamýšlené obnově tůní v obci.

Pan Mařík: Informoval o revitalizaci višňovky na Theodoru.
Starostka: V Pcherákovi bude do budoucna uveřejněno, co proběhlo za akce, na co se povedlo
získat dotaci apod.
Pí. Choutková: Dotázala se k navátému sněhu na hlavní silnice nahoře ve Pcherách, směrem
na Švermov. Zda se neplánují obnovit zábrany proti sněhu. Starostka: Je to dotaz na SUSku,
stromy, které jsou tam nyní, jsou ve špatném stavu. Původní zábrany byly zničeny. odcizeny.
Zastupitel Pulchart: Dotázal se, zda proběhl nějaký dendrologický průzkum ke kácení stromů
v obci, aby se případně předešlo sporům s tím spojeným. Abychom věděli. co můžeme kácet.
Starostka: Nebude se kácet paušálně ve velkém. Budou se kácet topoly pana Pohla, které jsou
staré, v havarijním stavu, padají na nádrže. V parku je hlášen kůrovec. Jedná se jen o tu
zvonici, to je řešeno s krajinářkou, která spolupracuje s životním prostředím. U školy se
prořežou topoly. Dále zastupitel uvedl, že by bylo dobré dát do Pcheráka informace o
sběrném dvoru - kdy a jak fůnguje. Dále jste mluvili o značce zákaz vjezdu v ulici Větrná.
Zda vůbec máme nějaký projekt dopravního značení. Starostka: Nejdříve vše projednáváme
na Policii ČR. Když máme souhlas od PČR. kupujeme značku, sdělujeme to panu Fridrichovi,
ten to časem napíše. Starostka informovala o plánovaném posunu značky Pchery a o umístění
optické brzdy V Ořechovce.
Zastupitel Pulchart: Jak to vypadá se stavem napojení občanů na kanalizaci? Starostka: Dobře.
Správu kanalizace dělá nyní pan Černý. Nyní už budou za nenapojení sankce. Pan Černý to
sleduje.

Bod 23) Závěr
Starostka ukončila zasedání v 19:45 hodin.

Přílohy zápisu:
01. prezenční listina
02. informace o konání l. zasedání Zastupitelstva obce Pchery
03. faktická připomínka - upozornění na nepřesnosti v zápise ze dne 26.1 1.2020 + odstoupení
z funkce předsedy osadního výboru

Zápis byl vyhotoven dne: 18.02.2021
Zapisovatel: Ing. Gabriela Votavová
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Ověřovatelé zápisu:

Be. Martin
. Novak
.

Lucie jíchová, DiS

dne

..

". 02, 2021
22. n 2021

. dne

Ing. Kateřina Mahovská

dne
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