Zápis č. 7
z jednání Zastupitelstva obce Pchery
konaného dne 14.09.202 l 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 9 členů zastupitelstva z celkového
počtu všech devíti členů zastupitelstva, takže zastupitelstvo je usnášení schopné.

Předsedající konstatovala, že usnesení z minulého zasedání bylo splněno.
Audiozáznam je pořizován paní Be. Terezou Řachovou a je k dispozici na Obecním
úřadě ve Pcherách.
Bod 2) Návrh na schválení zapisovatele a ověřovatele zápisu
Předsedající navrhla zvoleni zapisovatele a ověřovatelů zápisu. Jako zapisovatelka
byla navrhnuta paní Ing. Gabriela Votavová, ověřovateli pana Jana Jermana a pana
Bc. Michala Pulcharta. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Pchery schvaluje zapisovatelem Ing. Gabrielu Votavovou a
ověřovateli zápisu pana Jana Jermana a pana Be. Michala Pulcharta.

Pro - 9
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
členůni zastupitelstva a v souladu s informací řádně zveřejněnou na úřední desce od
01.09.2021. Starostka obce navrhla doplnění programu o bod - Dohoda o provedení práce
s neuvolněným zastupitelem obce. Tento bod je doplňován z důvodu potřeby provedení
veřejnosprávní kontroly příspěvkových organizací -- ZŠ a MŠ. Dosud vykonávali kontrolu
členové finančního výboru, ale od 01.01.2020 platí, že vedoucí kontrolní skupiny niusí být
zaměstnancem obce, který má k tornu způsobilost, niěl by být vzdělaný v ekonoinickérn
směru. A dále bude muset podepsat čestné prohlášení, že nedochází ke střetu zájmu. Požádala
jsem o výkon této funkce pana Mišku. Starostka nechala o doplnění programu hlasovat.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Pchery schvaluje doplnění programu o bod - Dohoda o provedení
práce s neuvolněným zastupitelem obce.
Pro - 9
Proti - O
Zdrželi se - O
Usnesení č. 2 bylo schváleno.
Starostka seznámila přítomné s programem zasedání.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Pchery schvaluje následující program zasedání:
l)
2)
3)
4)

Zahájení
Návrh na schválení zapisovatele a ověřovatele zápisu

5)
6)
7)
8)

přijetí dotace od Ministerstva kultury
Podání žádosti o dotaci na výměnu povrchu sportoviště v ZŠ Pchery

Návrh na schválení programu
Zpráva starostky, místostarostů a výborů

Nabytí části pozemku parč. č. 348, k. ú. Pchery
Smlouva o zřízení věcného břemene-služebnosti

9) Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu ,,Projektová
dokumentace a inženýrské činnosti pro provádění stavby (DPS) projektu: Pchery
V. O. - ul. Lomená, Karla Kouteckého, Ant. Nikla, U Dobré Vody, Bratří
Karpíšků, Žižkova, jeronýmova, Elznicova"
10) výběrová komise k veřejné zakázce malého rozsahu ,,Projektová dokumentace a
inženýrské Činnosti pro provádění stavby (DPS) projektu: Pchery V. O. - úl.
Lomená, Karla Kouteckého, Ant. Nikla, U Dobré Vody, Bratří Karpíšků,
Žižkova, jeronýmova, Elznicova"
11) Jmenování členů rozvojové komise
12) Dohoda o provedení práce s neuvolněným zastupitelem obce
13) Diskuze
14) Závěr
Pro - 9
Proti - O
Zdrželi se - O
Usnesení č. 3 bylo schváleno.
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Bod 4) Zpráva starostky, místostarostů a výborů

Starostka: O všech věcech a akcích, které se v obci děly nebo budou dít, se dozvíte
ve Pcherákovi, který by měl teď být. Co se týká již zmíněné veřejnosprávní kontroly, tak zítra
bude probíhat kontrola na obci, já vám k tomu potom dám veškeré informace. Se zastupiteli
jsme se neviděli tři měsíce. Na předešlém zasedání došlo k odstoupení členů rozvojové
komise. Byli to členové, se kterýnii dále spolupracuji - pan suldovský, paní Krausová a paní
Tatková, poprosila jsem je, aby byli pod něčím zaštítění, vznikla tedy moje komise, kterou
neschvaluje zastupitelstvo. Komise iná název Pro péči o Pchery. Co se týče Pcher, vidím to
tak, že niáme Osadní výbor, který se stará o Theodor, komise pro péči o Pchery se stará o
centrální část obce, protože tam žijí, a protože předsedou rozvojové komise je Michal
Pulchart, který žije v horní části Pcher proti dělnickému domu. Bavili jsme se o tom, že by
bylo dobré, kdyby i ti členové byli z horní části Pcher. Určitě jste se všinili, že je v plném
proudu oprava zvonice, pokládá se šindelová krytina. velkým oříškem jsou památkáři, ti vždy
chtějí, aby bylo vše podobné nejvíce originálu. Naše zvonice je barokní, takže některé
dřevěné konstrukční části se nedaly vyměnit za nové, musely se nastavovat a nesměly se
stloukat ani hřebíky. Na obci vedu společně s památkáři, TDI a staviteli stavební deník. Jsou
zde vedeny i všechny vícepráce, které se objevily až při zahájení oprav. Bohužel do zvonice
řadu let zatékalo a nepečovalo se o ni. Dřevo je shnilé, omítky opadaly, musely se dostavit
celé rohy. Památkáři se k tomuto vyjadřovali - opravy se musí dělat z pálených cihel, musí
tam být vápenatá malta, takže podmínky jsou velmi striktní. Ze shora zvonice byl sňat kříž a
makovice, které jsme předali do klempířské dílny k panu Kroupovi. Toto byl také oříšek,
protože na kříži se nacházelo dle památkářky lidové umění z šedesátých let. Kříž byl osázen
věcmi, které tam nepatří. Kříž byl očištěn. Nejvíce práce je na té makovici, která je
z cínového plechu, ve kterém je spousta děr. Makovice se očistí, opraví a ošetří se včelím
voskem, a to tak, aby vše vypadalo jako původní. Střechu tedy opravíme, poté se nechá udělat
projekt na opravu vnitřku, zdiva. Zkusím najít nějakou dotaci, abychom to vše mohli
dokončit. O opravách v obci vám více řekne Marek. Tady zastupitelé Michal Holeš a Michal
Pulchart řeší různé radaiy a bezpečnostní prvky. V obci byla uniístěna zóna, třicítku nám
nepovolili policisti. Zónu nám povolili jen kvůli tomu, že je na hlavní silnici 5. května
přechod a děti tam chodí na autobus. Nešla dát ani víc, ani miň, prostě toto je jediná možnost.
Teď se tady bavíme o variantě, že by se tam dal aspoň radar, kteiý na vás bude blikat rychlost
třicet nebo ukazovat SPZ, bude to mít psycliologický efekt. Chtěli jsme umístit i semafor, což
šlo do roku 2014, poté vyšel nový zákon, kde je určeno, že semafor neslouží k regulaci
rychlosti vozidel. Zkusíme tam dát optickou brzdu, takové ty pruhy. Je to celé o slušnosti
řidičů.
Marek Beznoska: Tak já povím něco k pracím, co se týče léta. Letos nebyly přívalové deště
norinální. Vzhledem k tomu, jak to tady třicet let ve Pcherách vypadalo, tak to tak podle toho
vypadalo. První věc byla stoka kanál u dělňáku, propadlo se to. Opravilo se to. Nebudu se
tady bavit o nějakých povalených stromech, to jsoll věci, které se dají uklidit nebo zlikvidovat
zadarmo. Největším průserem byla stoka v ulici Dlouhá, sbíhá se tarn voda z celé hřbitovní
čtvrti. Když prší, můžete si tam vzít lodičku a jet se podívat až dolů k čovce. Dopadlo to tak,
že jsme tarn udělali ten přejezdový kanál a opravili jsnie cestu k těrn zahrádkám dole. Při tom
dešti se projevilo to, že to někdo tenkrát opravil tam dobře, že na padesátku rouru napasoval
pětadvacítku, takže padesátka se nám naplnila a vypadalo to jak v akčním filmu, kdy ta voda
vyrazila v té cestě spoje a vzalo nám to s sebou i tu spravenou silnici. Splavený recyklát nám
ale díky bohu zůstal, tak jsme ho použili na to spravení. Fotky z toho budou ve Pcheráku.
Oprava trvala déle, protože jsn]e zvažovali nějaké varianty. Nějakým způsobem jsme to dali
dohromady, chtěl bych poděkovat soukroinýrn firmáin, které se na tom podílely a našim
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zaměstnancům. Nyní začínáme opravovat vlastními silami ulice, nejhorší lokalita je u nás
dole. Informace budou ve Pcherákovi. Koupili jsme takovou zvláštní asfaltovou směs.
Recyklát se do té díry utemuje, polije se to asfaltovou hmotou, uvidíme, snad to bude držet.
Zítra proběhne zkouška. Máme objednánu drť z Vinařic a zkusíme tu velkou díru opravit
sami, protože to, jaký jsme dostali rozpočet od firmy, by stále nemalé peníze. Když vám
řeknu cca. Rozdíl 100 000,- Kč a 30 000,- KČ. Je zde 70 000,- KČ úspora za materiál. Navážu
na přívalový déšt', který nání vyplaví čovku. Zaseknou se česla, jsou plné. Trvalo několik
hodin, než jsme čovku obnovili. Tyto věci zabrali čas, proto jsme se nemohli více věnovat
např. sekání trávy. Tráva je celorepublikový problém, květen a červen byly na srážky bohaté.
Než se dostaneme Zezdola nahoru, můžeme začínat znovu. Pomáhá nám zakoupená technika.
Avant má najeto už 600 motohodin, sekačka také.
Michal Pulchart: Já ještě doplním Máru. Co se týče těch dešt'ů, u hasičárny je také potřeba
udělat odvodové koryto, pan
mi to ukazoval. Je to tam letité. Předtím o tom nikdo
moc neuvažoval, nevím, z jakého důvodu. Jsou potřeba investice do těchto objektů. Nejen do
objektů, které slouží veřejnému zájmu, ale i do těch soukromých objektů Na Skále, mateřská
škola apod. Je to potřeba řešit, vše bude stát finanční prostředky. Co se týče staveb, je
plánována výstavba, asi po osmi letech. Tady nahoře v té nové zástavbě, kde bydlím, je cesta,
která patří soukromé osobě, je to firma, tedy právnická osoba. Proběhl první kontakt, je
plánována výstavba komunikace. Dohodli jsme se, že společně s jednatelem finny si dáme
schůzku, kde by nám představil koordinační práce. Bude to značné omezení vzhledem
k tomu, že tam již lidé bydlí. Je třeba zajistit, aby ty práce, které tam budou, byly v kvalitě,
která je skutečně vyžadována. Aby to vydrželo třeba třicet let. Aby byla dodržena
technologie, aby se nestalo to, co po rekonstrukci povrchů tady, kdy se ty povrchy začaly již
trhat, a my bychom museli po záruční době opravovat na vlastní náklady. Ještě bych chtěl
sdělit, že jsem teď' na obec posílal návrh na úpravu usnesení z minula. Chtěl bych, aby byly
podmínky pro účastníky stejné, nesedělo to tak přesně s audiozáznamem. Poprosil bych
holky, aby se na to podívaly a aby zjistily, jestli to tak je nebo není, jestli to lze udělat nebo
ne.
Marek Beznoska: Ještě bych dodal k té bezpečnosti v dopravě. Byl jsem s Katkou na školení,
dostali jsme se tam k tomu žádanému plechovému policistovi. Myslím si, že tyto věci jsou
dobré, když je někdo nezná. Lidé, kteří si na to zařízení zvyknou, tak pro ty je to už k ničemu.
Myslím si, že nejefektivnější jsou, jak říkala Katka, ty vodorovné plošné úpravy a optické
úpravy.
Michal Pulchart: Já jsem toto požadoval, už když byl starostou pan Dufek. Byla zhotovena
projektová dokumentace, která byla v tom optickém zúžení, ale myslím si, že ta fyzická
zábrana je daleko efektivnější, zvednuté prahy, co jsme se bavili s Davidem na té křižovatce
Školní a 5. května. Na těch příjezdových komunikacích a v tom středu, zvlášt' u toho parku,
kde jsou plánovány ty akce, tak i z hlediska toho, kde je kříž těch zastávek - na jedné straně
ZŠ na druhé MŠ, tak i z tohoto důvodu, pro ty děcka, aby ta obec udělala něco, aby ty řidiče
vychovávala.
Marek Beznoska: Znám tady hodně lidí, které řeknou, že tady třicet jezdit nebudou. jiný
názor mají lidi, které mají děti ve škole. Myslím si, že zpomalení dopravy v obci, obci
prospěje.
Starostka: Ještě v jaké fázi to je, povolení na ostrůvek před dělnickým domem už máme, jako
stavební, de facto. Ted' se pracuje na ostrůvku u parku, policie teď' chtěla vyjádření školy a
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fotbalistů. Jde o to, že autobusy potřebují nějaký rádius a my ho potřebujeme trochu zmenšit.
Vyjadřovala se škola, že potřebují, aby tam autobusy jezdili např. kvůli škole v přírodě a
fotbalisti kvůli zápasům. Je to tedy v běhu. Oslovil mě občan Knovíze s tíni, že sepisuje
petici, kterou moc ráda podpořím, o tom, aby byl zákaz průjezdu kamion tak, jak je to přes
Jemníky. Komunikuje to s Policií Slaný, který mu doporučili petici a hnát to přes SUS. Když
jedete za kamionem, tak si všimnete, že on projede celý Knovíz, Pchery, Švermov a jede do
Poldi, protože přece nepojede po dálnici přes Kladno, dřív se říkalo kvůli rnýtnému, ale to si
myslím, že už dnes neplatí. Petici tedy podpořím, aby tarn nad 12 t nejezdily.
Marek Beznoska: Na tom školení jsme dostali ještě nějaké prospekty a rozhodli jsme se, že
koupíme na zkoušku jeden kus solární lampy. Osvětlili bychom přechody, kde nelze použit
stávající elektřinu. Dále nám
pomůže udělat dole novou autobusovou zastávku.
Udělají se nové stojky a koupí se nová střecha.
Starostka: Dole, na konci hlavní silnice, směr na Jemníky, jsníe nechali vysekat tu křižovatky,
protože suska se o to nestará. Není tarn vůbec vidět. Mně by se líbilo mít na zemi - dej
přednost v jízdě.
Bod 5) přijetí dotace od Ministerstva kultury

Na zvonici máme dotaci půl milionu od krajského úřadu, letos jsme podali žádost na
Ministerstvo kultury na 300 tisíc, dostali jsme 180 tisíc.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Pchery schvaluje přijetí dotace ve výši 182 000,- KČ z Ministerstva
kultury v rámci programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí
s rozšířenou působností na obnovu nemovité kulturní památky - zvonice na st. p. č. 116.
Pro - 9
Proti - O
Zdrželi se - O
Usnesení Č. 4 bylo schváleno.

Bod 6) Podání žádosti o dotaci na výměnu povrchu sportoviště v ZŠ Pchery
Jedná se o umělý povrch, o tu trávu. již tři roky je to uzavřený, nesmí se to používat,
bezpečák to zavřel. Chodí tam jen pár sportovců. Koberec by se asi opravit dal, ale došlo taní
k propadu podloží, protože tam dříve byla jímka. Myslela jsem si, že je to zabetonované, ale
není, nesmí to být, je tam nějaký recyklát. Je vypsaná dotace od 500 000,- KČ až do 5 mil.
Požádala jsení agenturu, která nám zpracovávala dotaci na hřiště u obecního úřadu, aby nám
zpracovala žádost o dotaci i na tento umělý povrch a zkusíme to podat. Jestliže budeme
úspěšní, bude třeba nastavit pevná pravidla údržby. Životnost umělky je 10 let, ale říkali, že
pokud se dobře udržuje, může to být i 20 let. Jestliže budeme úspěšní, nenecháme to tentokrát
na základní škole, ale nastavínie ta pravidla údržba my, jako za obec. A škola je od nás
převezme.
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Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Pchery schvaluje podání žádosti o dotaci na výměnu povrchu
sportoviště Základní Školy Pchery Ministerstvu pro místní rozvoj v rámci programu
Podpora obnovy a rozvoje venkova.

Pro - 9
Proti - O
Zdrželi se - O
Usnesení č. 5 bylo schváleno.
Bod 7) Nabytí části pozemku parč. Č. 348, k. ú. Pchery

Další usnesení se týká pozemku, který nabýváme z pozemkového fondu. Mezi pozemkem,
kde stojí zš a parkem je taková úzká nudle, která je pozemkového fondu a jelikož tato nudle
navazuje až na pozemky pana
a nechtěli jsme se dostat do situace, kdy by tuto část
pozemku nabyl pan
tak jsme požádali o převod na obec a bylo nám vyhověno.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Pchery schvaluje bezúplatné nabytí části pozemku parč. č.
druh pozemku: ostatní plocha, k. ú. Pchery od Státního pozemkového úřadu.

348,

Pro - 9
Proti - O
Zdrželi se - O
Usnesení č. 6 bylo schváleno.

Bod 8) Smlouva o zřízení věcného břemene-služebnosti

Dříve již byla schválena smlouva o smlouvě budoucí k tomuto věcnému břemenu. Dnes je to
již smlouva na zřízení VB. Je to s Čezem na položení vedení v 5. května a nejbližším okolí.
Cena je dána sazebníkem.
Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Pchery schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene-služebnosti
IE-12-6007423 s firmou ČEZ Distribuce, a.s. za úplatu 59 000,- KČ bez DPH.

Pro - 9
Proti — O
Zdrželi se - O
Usnesení č. 7 bylo schváleno.
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Bod 9)

Zadávací dokumentace

k veřejné

zakázce

malého

rozsahu

,,Projektová

dokumentace a inženýrské činnosti pro provádění stavby (DPS) projektu: Pchery V.O. úl. Lomená, Karla Kouteckého, Ant. Nikla, U Dobré Vody, Bratří KarpíŠků, Žižkova,
jeronýmova, Elznicova"
Víme, že ve Pcherách je plán přeložky el. vedení do země. Jedná se o ulice, které jsme vám
četla v programu. S Čezem je to projednáváno a vypadá to, že to bude celé odsouhlaseno.
Víme, že na sloupech Cézu máme umístěno veřejné osvětlení, tudíž je potřeba, nechat si
udělat projektovou dokumentaci na nové veřejné osvětlení. Procenta získané dotace jsou
vázány na úsporu, která z toho bude. Provedeme výměnu za nové ledkové úsporné. Dnes bych
nechala schválit tu projektovou dokumentaci.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Pchery schvaluje zadávací dokumentaci k veřejné zakázce malého
rozsahu ,,projektová dokumentace a inženýrské činnosti pro provádění stavby (DPS)
projektu: Pchery V.O. - ul. Lomená, Karla Kouteckého, Ant. Nikla, U Dobré Vody,
Bratří Karpíšků, Žižkova, jeronýmova, Elznicova"

Michal Holeš: Já bych chtěl, aby bylo v zápisu, ohledně těch chodníků, co jsme se bavili. Tzn.
když se budou rozkopávat ty silnice nebo ty chodníky kvůli tomu veřejnému osvětlení, tak
aby byla možnost, až se to bude zadělávat. Starostka: Samozřejmě, to je logické, že uděláme
nové chodníky, když budou peníze. Miška: Když se dělal ten květen, tam na to výběrové
řízení nebylo, ne? Starostka: Tam bylo to, že nám Cez položil náš materiál. Je to otázka
dohody. Miška: Bylo by možné, udělat tuto dohodu znovu? Starostka: Může se začít kdokoli
dohodovat. Ted' jde o torn, abych mohla zadat dotaci. Co se týče chodníků, můžeme na příští
zastupitelstvo připravit projektovou dokumentaci na chodníky, kde nám vypadnou metry
čtvereční a pak můžeme jednat s Čezem. Cez nám to rád položí, jde o to, abychom měli
peníze na nákup materiálu. Materiál budeme nakupovat za více než 300 tis., budeme muset
udělat výběrové řízení. Já potřebuju metry, na které uděláme výběrové řízení na materiál.
Takže Michale, na další zastupitelstvo, připravme to. já jsem teď ještě poptala studii
dopravního řešení těchto částí. Studie by níěla řešit to, že některé ulice by byly jednosníěrky a
jiné by byly obousměrné. Mohlo by se udělat šikmé parkování. Oslovila jsem tři firmy, ze
dvou jseni dostala nabídku, obě stojí kolem 70 a 80 tisíc. Není to málo, ale můžeme se od
toho odrazit. Souhlasíte tedy s tou zadávací dokumentací?
Pro - 9
Proti - O
Zdrželi se - O
Usnesení č. 8 bylo schváleno.
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Bod id) výběrová komise k veřejné zakázce malého rozsahu ,,Projektová dokumentace
a inženýrské Činnosti pro provádění stavby (DPS) projektu: Pchery V.O. - úl. Lomená,
Karla Kouteckého, Ant. Nikla, U Dobré Vody, Bratří Karpíšků, Žižkova, jeronýmova,
Elznicova"

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Pchery schvaluje výběrovou komisi k veřejné zakázce malého
rozsahu ,,Projektová dokumentace a inženýrské činnosti pro provádění stavby (DPS)
projektu: Pchery V.O. - ul. Lomená, Karla Kouteckého, Ant. Nikla, U Dobré Vody,
Bratří Karpíšků, Žižkova, Jeronýmova, Elznicova" ve složení: předseda Ing. Kateřina
Mahovská, členové Marek Beznoska, Be. Michal Pulchart, náhradníci Michal Holeš, Jan
Jerman.

Pro - 9
Proti - O
Zdrželi se - O
Usnesení č. 9 bylo schváleno.
Bod 11) Jmenování členů rozvojové komise

Michal Pulchart: Dotázal jsem se
, co se stalo, proč byla zřízena nová komise, nedostal
jsem odpověď'. Musíme zvolit nové členy tak, abychom byli v lichém počtu. Jméno jsem
poslal holkám. Jedná se o Mgr. Kateřinu Fišerovou. Má malé děti, má zase jiný úhel pohledu
na věci, které by bylo třeba provést. Hodně věci po obci vnímá, myslím si, že bude přínosem.
Starostka: Jen doplním, zůstává tam paní Monika Lukášová. S manželem nám vytvořili ten
hmyzí domeček, s
dělali krmítka. Kromě toho, včera jsem podepsala
dohodu o předání staveniště. Je tím myšleno dětské hřiště u obecního úřadu, během října by se
mělo rekonstruovat. Herní prvky, co tam jsou, jsme se dohodli s Michalem, že je umístíme
sem nahoru. Michal Pulchart: Upozornil opakovaně na hrající si děti na trafostanici, lezou po
paletách.
Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Pchery jmenuje od 14.9.2021 do Rozvojové komise člena Mgr.
Kateřinu Fišerovou.
Pro - 9
Proti - O
Zdrželi se - O
Usnesení č. 10 bylo schváleno.
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Bod 12) Dohoda o provedení práce s neuvolněným zastupitelem obce
O tonito bodu jsem dnes již mluvila. Je třeba, abychom lx do roka provedli v našich
příspěvkových organizacích veřejnosprávní kontrolu. Tyto příspěvkové organizace dostávají
od nás každý rok finanční prostředky, se kterými financují jejich činnost. My jsme zřizovatel
a musíme kontrolovat, aby nenakupovali něco, co není potřeba.

V oblasti této kontroly

vychází stále nová pravidla - od 01.01.2020 platí, že vedoucí kontrolní skupiny musí být
zaměstnancem obce a nestačí být zastupitelem, který má k tomu způsobilost, měl by být
vzdělaný v ekonomickém směru. Navrhla jsem pana Bc. Marcela Mišku.
Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Pchery schvaluje uzavření dohody o provedení práce s neuvolněným
zastupitelem Be. Marcelem Miškou na provedení veřejnosprávní kontroly.
Pro - 8
Proti - O
Zdrželi se - 1 (Miška)
Usnesení č. 11 bylo schváleno.

Marcel Miška: Jde jen o to, abychom dodrželi zákon, kontrolu bychom stejně dělali.
Bod 13) Diskuze

Marcel Miška: Zmínil problém autobusů č. 612, nejezdí podle jízdních řádů, mají zpoždění,
konči na autobusovém nádraží. Ve Pcherákovi vyjde článek, který je velmi dobře k tomu
napsán. Navrhl, aby do věci byly zapojeny Přemyslovské střední Čechy, protože jsou tam
všechny obce, kterých se to týká. Bude to zase silnější hlas a pokud ani toto nepomůže,
medializovat to. Není možné, aby obec platila více peněz, kdy ze 100 000,- kč chtějí
400 000,- KČ a aby se zhoršila dopravní obslužnost. Starostka: Včera jsem si k tomu stahovala
tabulku, kde jsou provedeny výpočty. Posunuli jsme to trochu dále, psala jsem hejtníance,
souhlasím s medializací, oslovila jsem i pana
která je z integrované dopravy,
márne domluvenu schůzku s panem
. Bylo mi řečeno, že PID plánuje, abychom se
sešli ve třech - PID, F
a já.
n si dal řešení, co jsem mu navrhla, za své, ale to mi
nevadí, když to dotáhneme do konce. Zdražili nám o 25 %, sesekali zastávky, doplatí na to
senioři, děti, jak z hlediska chůze, tak bezpečnosti. Miška: To není iniciováno z kraje, ale od
. Starostka: Ano.
Marcel Miška: Dotázal se na důvod odchodu členů z rozvojové komise. Čtyři lidé odešli a je
z těch lidí udělána nová komise. Škoda, že tady dotyční nejsou. Respektuji to, ale, zajímal by
mě důvod. Michal Pulchart: Ptal jsem se, jestli jsem udělal něco špatně, niěli jsnie rozdílný
názor, chtěl jsem vědět, co se stalo, ale odpověď jsem nedostal.
Starostka: Informovala o dopadu koronavirové krize na finance obce. Poděkovala občanům,
kteří pracují i dál než ke svým vrátkům. Informovala o škrtech v rozpočtu a o možnosti získat
dotaci na opravu cesty v parku.
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Marek Beznoska: Ujistil občany, že všechny slíbené práce budou do zimy dodělány, vše je
v běhu.
Občan: Požádal, aby u plánovaných ostrůvků byl rozměr průjezdu aspoň 4 metry, aby byl
umožněn hladký p'ůjezd zemědělské techniky. Dále požádal o odstranění pražců u závory na
vinařickou horku. Nelze projet zemědělskou technikou. Stroje jsou široké a jsou zde ničeny.
Z jedné strany jsou ořechy, z druhé strany jsou pražce a není možné, abych zde během minuty
udělal škodu za 300 000,- KČ. Ořechy, které jsou do komunikace, jsem ořezal. Starostka:
Pražce tam byly umístěny, aby se zamezilo průjezdu aut na vinařickou horku. Jestliže
neprojedou zemědělské stroje na pozemky, dáme je pryč. Závory byly umístěny, abychom
zamezili odkládání odpadu a vraků. Jedna polovina občanů je chce, druhá ne. Pokud pražce
vadí, odstraníme je, nové ostrůvky budou udělány tak, aby zemědělská technika projela. Dále
se občan dotázal na cestu u STK. Obává se, že až na podzim po polní cestě vyvozí 14 t řepy,
bude obviněn z jejího poničení, nebot' již nyní cesta ve špatném stavu. Starostka: Je to polní
cesta a pokud zůstane ve stavu polní cesty, je to v pořádku. Řepu si ta voz. Občan: Informoval
o tom, že prodal některé své pozemky u býkámy, které figurují v řešení nového územního
plánu obce a o kterých se jednalo na minulém zasedání. Jedná se mi o to, že jsme se tu bavili
o nějakých procentech k dobru pro obec ve spojitosti s těmi pozemky, které jsem prodal.
Starostka: Územní plán je nyní ve fázi vyhlášky, poté se schválí zadání a bude se malovat.
Říkala jsem Marcelovi, že toto pošlu právničce, jestli můžeme už nyní uzavřít dohodu se
stávajícími vlastníky ohledně těch podmínek. Miška: Jde nám o to, aby ta pravidla byla pro
všechny, aby se týkala všech vlastníků. Jsou dvě rozvojové plochy, na které jsou dána ta
pravidla.
Bod 14) Závěr

Předsedající ukončila zasedání obce ve 19:30 hodin.
Přílohy zápisu:

01. prezenční listina
02. informace o konání 7. zasedání Zastupitelstva obce Pchery
03. Smlouva o zřízení VB - služebnosti - bod 8
Zápis byl vyhotoven dne: 17.09.2021
Zapisovatel: Ing. Gabriela Votavová

Ověřovatelé zápisu:

Michal Pulchart .......

Jan Jerman
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Ing. Kateřina Mahovská
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