Zápis č. 8
z jednání Zastupitelstva obce Pchery
konaného dne 09.1 1.202 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 zvolení zapisovatele a ověřovatelů zápisu. Jako zapisovatelka
byla navrhnuta paní Ing. Gabriela Votavová, ověřovateli pana Bc. Marcela Mišku a pana
Michala Holeše. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Pchery schvaluje zapisovatelem Ing. Gabrielu Votavovou a
ověřovateli zápisu pana Be. Marcela Mišku a pana Michala Holeše.

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
členům zastupitelstva a v souladu s informací řádně zveřejněnou na úřední desce od
02.1 1.202 l. Starostka seznániila přítomné s programem a nechala o programu hlasovat.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Pchery schvaluje následující program zasedání:
l) Zahájení
2) Návrh na schválení zapisovatele a ověřovatele zápisu
3) Návrh na schválení programu
4) Zpráva starostky, místostarostů a výborů
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5) Pronájem části pozemku parč. č. 925/7, k. ú. Pchery
6) Podání žádosti o dotaci na výměnu povrchu sportoviště v ZŠ Pchery
7) Přijímání darů ZŠ a MŠ Pchery
8) Jednací řád pro kontrolní a finanční výbor
9) Dodavatel k VZMR ,,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) Diskuze
11) Závěr

Pro - 9
Proti - O
Zdrželi se - O
Usnesení č. 2 bylo schváleno.
Bod 4) Zpráva starostky, místostarostů a výborů

Starostka: Dokončili jsme opravu střechy zvonice, potřebujeme udělat vyúčtování dotačního
titulu, zároveň je tu další dotační titul na vysázení sadu. Petr začal vykopávat díry. Příští
týden, až dorazí ovocné stromy, přijede Futura academica a vysází kolem padesáti stromů.
Další probíhající dotace --- dětské hřiště u obecního úřadu - hřiště je namontované, upravuje se
terén, ale zdržuje nás počasí. Minulý týden se Petr málem nevyhrabal Avantem, takže musíme
trochu počkat, až nám trochu vyschne nebo přemrzne. Po dokončení se tato dotace musí také
vyúčtovat a měly by nám přijít peníze na účet. To je asi vše k těm největším projektům, které
máme rozdělané. Dnes budeme hlasovat o dalším, a to je sportoviště u základní školy, kde je
tři roky zavřená umělka, protože nevyhovuje požadavkům a je tam propadlý povrch.
Vyřizujeme novou dotaci na nový povrch. K tomu si poté řekneme více. Všechny aktuality
běží na internetu, na webu, na facebooku, na mobilníní rozhlase. Mobilní rozhlas umožňuje
lidem, kteří nemají smartphony, aby po registraci mohli dostával SMS o důležitých akutních
věcech, např. jako byl nyní výpad proudu, kdy v jedné části Pcher nešel proud téměř celý den.
Budu ráda, že mohu takto zapojit i starší občany, které na internetu a datech nejsou. Se
zastupiteli se teď' ke konci listopadu musíme sejít častěji kvůli rozpočtu. Nyní bude sundán
z úřední desky stavebního úřadu v Kladně návrh zadání územního plánu, takže toto budeme
určitě projednávat, budeme mít rozpočty školy, školky a jestli ještě vyplyne nějaká dotace
nebo něco důležitého. Sejdeme se k tomu tedy koncem listopadu. Máme tam i spoustu
vyhlášek, budeme muset zaktualizovat vyhlášku ke svozu komunálního odpadu, ale nejdříve,
než to budeme projednávat, musí nám to schválit Ministerstvo vnitra. My jsme se na pracovní
poradě dohodli na poradě, ale musí nám to schválit nejdříve ministerstvo. Dále projednáváme
vyhlášku o zákazu volného pobíhání psů, budou vymezena k volnému pohybu psů jen určitá
místa a řešíme i sběrná hnízda odpadu. Dále bych Vás chtěla informovat o tom, že mě
informovali občané z Knovíze, že připravují petici proti průjezdu kamionů nad 12 t obcemi
Knovíz a Pchery. Požádali mě, abychom se připojili a podpořili je, což jsme udělali. Petice je
k podpisu na některých místech ve Pcherách - obchody, obecní úřad, na poště být nesmí a
včera mě kontaktovala starostka z Třebichovic a položila mi dotaz, zda nějak bojujeme
s kamionovou dopravou, řekla jsem jí, že ano, že u nás leží petice. Petici jsem ji zaslala,
připraví něco podobného i s obcí Hrdlív. Kdyby se tyto obce spojily, byla by to silná páka.
Petice by se předložily nejprve KSUS, která potvrdí, že existuje trasa, kterou ty kamiony
mohou projet a pak se uvidí, zda je nějaká možnost, kam se dále pohnout. Víte, že ty kamiony
ničí komunikace, nejvíce je to nyní vidět ve Švermově, kde jsou poničené kanály, které se
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dlouhodobě musí opravovat. My jsme také udělali opravy kanálů, které jsou ještě v záruce, ale
jsou zde už i místa, která jsou z první etapy a ty si již budeme muset opravovat sami a jsou to
velké zásahy. Kdo by chtěl petici podepsat, přijd'te a podepište ji, lnán] ji s sebou i tady. Za
mě je to nyní vše, předala bych slovo místostarostům.
Marek Beznoska: Já bych chtěl především poděkovat naším zaměstnancům. Určitě jste si
všimli, že v obci je uděláno práce dost. Po obci jsou vidět informační cedule, které nám
daroval
Tam, kde to místo dovolí, nainstalujeme ještě lavičky někde i stání na
kolo. Co se týče oprav ulic. Hřbitovní čtvrť se tak nějak opravila, teď jedeme nahoru, jsme u
hasičárny, zdržuje nás počasí. Po obci jsou prázdné tyče, na které přijdou zrcadla - např.
výjezd z parkoviště u pošty, ulice U Fary. Je to na žádost občanů kvůli zajištění jejich
bezpečnosti při vyjíždění z garáží atd. Nakoupili jsme k Rideru koště, které nám pomůže
v zimě zametat chodníky. K Avantovi jsme koupili radlici na sníh, abychom si na volných
veřejných prostranstvích odklízet sníh sami a nemuseli na to brát někoho ze soukromníků. Na
Avanta jsme se dále dohodli koupit sekačku, která nám vezme zarostlé plochy, vezme i
stromek. Dělali jsme s ní u ČOV, u zvonice a moc nám ulehčila práci. Tyto věci si půjčujeme
z půjčovny, stane se nám, že začne pršet, druhý den již je musíme vrátit, protože za to platíme
peníze. Tyto věci se nám neztratí. Na zimu jsme připraveni, máme nakoupenu sůl i písek na
posyp chodníků, kterým posyp solí nesvědčí, kvůli zámkové dlažbě. Proto také bylo pořízeno
to koště, které to odmete z chodníků načisto. Každá ta technika musí mít svou údržbu. Musí
se koupit nové gumy a koupí se zimní řetězy. To je k technice vše. Mám ještě jednu věc, co se
týče výpadku toho proudu. Chápu, že jsme tady s paní starostkou od toho, abyste nám volali,
ale když jsem poslední telefonát měl ve 3:30 hodin ráno s dotazem, kdy to zapnou, tak to už
jsem nečekal. V pátek ve 14 hodin to bylo opraveno a průběžně nás informovali z ČEZu. Měl
jsem i dotaz k tabulce poruch, která byla uveřejněna na webu ČEZu a Pchery tam nebyly, ale
jelikož mánie já i paní starostka číslo na ČEZ na speciální linku, kde za obec tyto věci
nahlašujeme, takže kvůli tomu v seznamu Pchery nebyly, ale nebojte se, počítali s námi. Chtěl
bych ještě poděkovat Michalovi za provedené označení komunikace u školky, které zde bylo
uděláno na základě umístění dopravního značení.
Be. Michal Pulchart: Děkuji a já na to navážu. Dohodli jsme se s paní
že to tarn
udělám, byla umístěna značka, o které jsem se poté dozvěděl, že byla projednávána už rok a
že to tam píchli. Vyznačili jsme to tam pro zaměstnance a pro rezidenty, kteří tarn žijí. Minule
tam vznikl problém s průjezdem sanitky pro jednu osobu z bytového domu. V současné době
je nastěhován naproti dělňáku, na pozemku, kde je i ta trafostanice, kontejner. My jsme se o
tom na poradě bavili. Dneska v pět hodin jsem řešil od paní starostky e-mail o torn, že pan
Huml činí. Dohodli jsme se, že vztyčnou osobou pro komunikaci budu já. já jsem posílal
panu
dvakrát e-mail, psal jsem i panu
e-mail a nevím, jakým
způsobem se tedy domluvit o té koordinaci. Lidé se mě samozřejmě ptají, protože ty práce
měly být zahájeny na konci měsíce září. A honili jsme tam těžce tu hromadu, co chtěl pan
odvézt, což se stalo, ale pak po mě šlapou - my jsme to tedy odvezli, když jste nás
honil, ale v současné době se nic neděje. Poprosil bych tedy zlepšit tu komunikaci.
Starostka: Já k tomu jen doplnín], že pan
mi volal dnes ráno, omylem, ale poté jsme se
spojili a poslal mi ten e-mail, který jsem ti přeposlala. Píše se tam, že zítra by tam měli navézt
tu zámkovou dlažbu. Bavili jsme se o ton:i, že tam bude člověk, který bude stavbyvedoucí
v místě a říkala jsem, že vás dva propojím. Podmínka byla, že pan
si tam musí dát
chráničky na ty optické kabely, to vhne, je to zkoordinované, ale je třeba dále ohlídat, že
pokud by nastaly prudké deště, je třeba zastavit práce, aby nám nevznikly škody na tom
betonování. On to ví, ale protože tam vy bydlíte, je třeba to ohlídat.
3

Be. Michal Pulchart: Ano. Bude to po převzetí obecní a obec za to ponese zodpovědnost.
Starostka: Předám tedy telefon na tebe. AŽ tam ten člověk bude, ty by sis ho odchytil a už
byste koordinovali spolu. Řekl mi to jméno, ale telefon mi nedal, ani v e-mailu nebyl.
Be. Marcel Miška: Asi před dvěma měsíci jsme se balili o tom, že ještě dva stavebníci nejsou
napojeni na kanalizaci, pokud vím, ještě se tam nekoplo do země, tak se chci zeptat.
Bc. Michal Pulchart: Já jsem mluvil s paní dvakrát, přišla jí i výzva z obce, takže ona o tom
ví, ale nějakým způsobem nekoná. Asi bych to už nechal a v momentě, kdy ona bude
zasahovat do té nové komunikace, tak bych ty náklady šly za ní. Je to tedy zbytečné, ale když
ten člověk nechce konat. Obec může žádat o doklady o vývozu. Starostka: Žádáme. Marcel
Miška: Já jsem se s ní potkala říkala mi, že pan
í dal nějaké podmínky, které ona
nemůže splnit, ale více mi neřekla. Starostka: Dostala podmínky jako všichni ostatní. Ještě je
tu varianta, tu přípojku vybudovat a požadovat po ní úhradu. Miška: To asi není špatné řešení.
Starostka: My bychom tím uchránili tu cestu. Pulchart: Ona to má na hranici pozemku, ale
stejně si to musí připojit na svý, což se tam nedostane. Z praktického hlediska vím, protože
jsem to dělal, že se tam nedostane.
Bylo by dobré porovnat skutečnost a projekt a
dostat to do zeleného pásu, prodloužit to o metr a nechat to být. Ona se pak připojí. Dostat se
ze zpevněných ploch ven. Šla by tam i udělat sonda a zjistit, jak to tam je. Pulchart: Ano, ale
pokud tam bude metr šířka od plotu, tak se tam nepřipojí, mám tam z toho praktickou
zkušenost, vim, jak tam ty přípojky jsou dělaný. Neříkám ano, ani ne. Máš pravdu, je důležité
najít, kde to končí a podívat se na to společně s tou projektovou dokumentací, jestli by to
nešlo. Starostka: Určitě se tam na to potkáme, můžeme přizvat i pana
Pulchart: Dále
k této lokalitě by chtělo zajistit, kdo bude informovat občany o tom, že se tam třeba
nedostanou a tak. Starostka: To by chtělo řešit s tím stavbyvedoucím. Pulchart: Na rozvojové
komisi jsme řešili i umíst&ií těch herních prvků, které jsou z hřiště u obecního úřadu a splňují
nějaké ty podmínky. Na jaře bychom chtěli začít a udělali bychom tam koutek pro děti. Už
jsou tam dva roky vysázené stromy a umístění dvou laviček by bylo super. Starostka: Takže
to necháme na jaro.
Bod 5) Pronájem části pozemku parč. č. 925/7, k. ú. Pchery
Jedná se o část pozemku v části Na Petříně. Pán na obecním pozemku na vlastní náklady
vystavil zed'. Každý rok si musí tento pozemek, na kterém má dřevo, pronajímat. Požádal nás,
aby se z této smlouvy stala smlouva na dobu neurčitou.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Pchery schvaluje pronájem části pozemku par. č. 925/7, k. ú.
Pchery, o výměře 24 m2 za 24,- KČ ročně panu
Pro - 9
Proti - O
Zdrželi se - O
Usnesení Č. 3 bylo schváleno.
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Bod 6) Podání žádosti o dotaci na výměnu povrchu sportoviště v ZŠ Pchery
Budeme podávat prostřednictví NP Agentury, která už nám zpracovávala hřiště u obecního
úřadu, kde jsme byli úspěšní. Konkrétně se podává z MMR, spoluúčast obce je 20 %, 80 % je
kryto, stejné podmínky jsou i pro tu školu. My musíme nyní schválit žádost o podání dotace.
Všechny podklady jsme již zaslali, podání niusí být učiněno do 17.12. Co se týče výběrového
řízení, to necháme až po novém roce. Výsledek dotace se dozvíme v květnu. AŽ budeme
připravovat rozpočet, budeme muset ten podíl nějak zakalkulovat do rozpočtu. Chtěla bych,
aby se na torn nějak podílela i škola. Miška: Kolik je ten podíl v absolutních číslech?
Starostka: 2 154 000,- KČ a 20 % je spoluúčast - nějakých 450 000,- KČ. Chtěla bych,
aby 50 % zafinancovala škola.
Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Pchery schvaluje podání žádosti o dotaci ,,Sportoviště u Základní
Školy Pchery" v rámci výzvy k podávání žádostí o poskytnutí dotace v roce 2022
z podprogramu MMR ČR Podpora obnovy a rozvoje venkova pro dotační titul
117D8210B Podpora obnovy sportovnÍ infrastruktury.
Pro - 9
Proti - O
Zdrželi se - O
Usnesení Č. 4 bylo schváleno.
Bod 7) Přijímání darů ZŠ a MŠ Pchery

Obec je zřizovatelem MŠ a ZŠ, než tyto instituce přijmou dar, měly by si to nechat pokaždé
schválit od obce, což je nepraktické. Naopak je vítáno, že se rodiče a různí podporovatelé
zapojili a darují obci nejen finanční dary, ale i hmotné dary - teď' máme nabídku na židle
z IKEA. My bychom schválili MŠ i ZŠ, že může tyto dary přijímat.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Pchery uděluje Základní škole Pchery a Mateřské škole Pchery
souhlas s přijímáním peněžitých účelově neurčených a účelově určených darů a
nepeněžitých darů v neomezené výši.
Pro - 9
Proti - O
Zdrželi se - O
Usnesení č. 5 bylo schváleno.
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Bod 8) Jednací řád pro kontrolní a finanční výbor

Byla jsem na zajímavém školení z Ministerstva vnitra, kde nám dali takové notičky, co jsou
pro obce - směrnice, provozní věci a byl tam i jednací řád pro kontrolní a finanční výbor. My
ho nikdy neměli přijatý, zpracovali jsme ho podle těch věcí, které MV doporučuje.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Pchery schvaluje jednací řád pro kontrolní a finanční výbor.

Pro - 9
Proti - O
Zdrželi se - O
Usnesení č. 6 bylo schváleno.
Bod 9) Dodavatel k VZMR ,,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"
Před nějakým časem jsme schvalovali zadání na veřejné osvětlení, protože víte, že
připravujeme společně s ČEZem přeložku vedení elektriky do země v hřbitovní čtvrti, Dobrá
vody, poté přejdeme do Humen. půjde to v určitých etapách a s přeložkou vedení, kdy nám
sundá ČEZ sloupy, tak je potřeba, abychom vybudovali nové veřejné osvětlení. Já bych
potřebovala co nejdříve poptat žádost o dotaci na to VO, potřebujeme projektovou
dokumentaci. Minule jsme schválili zadání, udělali jsme tedy výběrové řízení, kdy jsme
oslovili celkem pět firem, nakonec jsme dostali dvě nabídky. Je to těžké období, firrny jsou
přetížené. Oslovili jsme místní nebo firmy, ze kterými jsme již spolupracovali na VO nebo
které již spolupracují s ČEZem. Minulou středu proběhlo výběrové řízení. Byla vybrána firma
Projekce Meritum. Cena projektové dokumentace VC. DPH a inženýrských činností je
229 900,- KČ a ta druhá cenová nabídka byla dvojnásobná. Až bude projektová dokumentace
připravená, necháni z toho udělat energetický audit, pošlu to na vypočítání energetické
úspory. Čím větší úspora, tím větší podíl dotace. Pokud uspoříme hodně, může být až 80 %.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Pchery schvaluje dodavatele 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" firmu Meritum Kladno-Projekce s.r.o.

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

6

Bod 10) Diskuze

Starostka: Je to zakázka, která je do těch našich lin]itů, mohu o ní rozhodovat já
s místostarosty. Na pracovní schůzce jsme se bavili, že necháme udělat studii dopravního
řešení v Humnech a ve hřbitovní čtvrti, protože až budeme mít tyto všechny projektové
dokumentace, studie, tak se od toho můžeme odpíchnout. AŽ zrekonstruujeme elektriku, VO,
měli jsme jednání i s vodárnami, které jsou připraveny dělat rekonstrukci i vodovodního
potrubí. AŽ i položíme optické kabely, tak můžeme dělat takovou tu čistou finální úpravu
komunikací. Budeme to muset dělat ulici po ulici, abychom na to finančně stačili. Je to
horizont 2-5 let. Poté ty ulice budou ve stavu, kdy vydrží třeba 20 let.
Pulchart: Dotaz. Když se budou dělat přípravy pro tu optiku tady, mohou se udělat i tam?
Starostka: Taky. Pulchart: Bylo by dobré, kdybychom to rovnou i zakreslili, tu přípravu pro tu
optiku. Že by se ta příprava pro tu optiku udělala společně s tím veřejným osvětlením.
s ČEZem s veřejným osvětlením se postaví celá. Miška: Bude v tom projektu,
který budete dělat?
Bude. Musí se to vše dělat současně a vše se do té země
bude dávat. Při těch výkopových pracích půjde do země ČEZ, CETIN. Pulchart: Nemyslel
jsem tu realizaci, ale jestli to půjde dát do jednoho projektu, aby na to nemusel být další
projekt. Starostka: Jen poznámka, projektová dokumentace, co se týče optiky, nejde finančně
za obcí.
Co se týče optiky, obec s tím nemá nic společného. Vznikla dohoda s
CETINEM, že my vybudujeme sít', protože oni nemají kapacity, pak jim to prodáme a CETIN
to bude provozovat. Investorem budeme my, ale cílovým zákazníkem bude CETIN.
Metalickou sít', kterou má dnes částečně vzduchem, částečně zemí, odpojí a zruší, takže ta
optika se bude stavět současně. Pulchart: A investorem nemůže být V tomto případ obec?
Teoreticky to může postavit obec, může to postavit a prodat to CETINU. Když se
dohodnete, tak proč ne. Jestli se to neudělá teď', tak se to už neudělá nikdy. CETIN je ochotný
tu metalickou sít' vypnout, zrušit např. v hřbitovní části opěrné body, které tam stojí, ale musí
se to udělat celé najednou. Ted' jsme ve hře my, jestli se obec rozhodne, že to bude dělat
sama, rád to obci předám. Starostka: Ptala jsem se na části obce, které optiku nemají - ulice
V Ořechovce, Theodor. AŽ se jednou bude dělat chodník V Ořechovce, jestli se to tam bude
dát položit, nevín], jak Theodor, protože představa, jak ze Pcher táhneme 1,2 kin optiku je asi
finančně neúnosné.
Na Theodoru konektivita existuje, ale vzhledem k tomu, že
Theodor již má téměř vše v zemi a otvíralo by se to jen kvůli CETINU, to nikdo nezaplatí.
Starostka: Tady je výhoda, že ty tři věci svezeme v jednom. ČEZ elektřinu, my veřejné
osvětlení a CETIN optika.
Já bych se chtěla zeptat pana
jak byste se
dozvěděli o té zakázce, kdyby vás neoslovila obec? Týká se to i jiných firem.
Kreslíme dokumentace pro ČEZ, takže to vím odtud, ne od obce.
Občanka: Tuším, že asi před rokem se tady odhlasovalo, že v ulici Větrná bude nová značka.
Starostka: Vím, bavili jsme se o tom. Značku objednáme. Občanka: Budu vám psát ohledně
toho, co jsem dostala. Starostka: Já jseni vám musela napsat, protože jsem dostala podnět, že
to kvůli tomu karavanu není průjezdné. Ulice je v pasportu komunikací jako místní
komunikace a musí splňovat to, že se tam musí dát projet, neměla by tam být překážka. Nikdo
vám to tam nepůjde odtahovat, ale kdy tarn jeli hasiči a neprojeli by, mohlo by z toho něco
být. Karel Mařík: Hasiči, ani složky IZS tam nepotřebují projíždět. k nemovitostem se
dostanou z ulice U Parku, Modřínová. Starostka: Já to chápu, pane Maříku, ale teď si
vezměte, že přijedou hasiči z Kladna a ti nevědí, že se tarn dostanou z té druhé strany a bude
tani stát karavan. Mně přijde podnět, na který já musím odpovědět, já jsem to zaslala na odbor
dopravy, ten odpověděl, já se tím dále nebudu zabývat, poslali jsme vám to, nikdo ten karavan
vám nepůjde odtahovat. Z druhé strany dáme tu značku. Přišlo mi těch podnětů více. V ulici
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Modřínová se snažili oniezit tonáž, průjezd, zákaz vjezdu a všechno, odbor dopravy to smetl
ze stolu, ale my museli odpovědět.
Marcel Miška: Já bych využil toho, že jsme tu v plném počtu, protože na poradě se nás sešlo
sedm, což se stát může. Já jsem na pracovní poradě navrhoval, abychom z pravidel pro
Pcheráka udělali směrnici. Požadoval jsem doplnit to o jednu větu, a to je, že pokud se dva
nebo více zastupitelů domluví na společném článku a společně ho podepíší, tak aby se ten
článek mohl realizovat a nebyly tam zbytečné obstrukce, jestli se to hodí nebo nehodí, když se
dva nebo tři domluví. Marek a Svát'a nebyli, tak se vás chci tady zeptat, protože všichni
ostatní že s tím problém nemají, Katka říkala, že počká na ostatní, tak se vás ptám. Jestli
souhlasíte, aby se ve směrnici tato věta objevila. Marek Beznoska: Proč směrnice? Marcel
Miška: Protože je máte na ledacos. Beznoska: No právě. Starostka: Marcel požádal o rozšíření
počtu znaků, možnost spojovat články. Můj názor byl takový, že vlastně v tom zákoně je, že
každý zastupitel má mít možnost se vyjádřit, já se na to koukám z toho úhlu, že jestli se chci
vyjádřit, vyjadřuji se sama za sebe. Co se týče spojování článků, mně se to nelíbí z toho
důvodu, že pak se o tom napíše hodně, a když se někdo přijde zeptat, tak odpovídá někdo, kdo
to třeba nenapsal nebo to napsali dohromady. Já z toho nechci udělat politiku. Jestliže někdo
bude mít velkou potřebu říct něco více a 800 znaků bude na fest, dá se třeba jednorázově
udělat, že se přidá nějakých 25 %, než spojovat články dohromady. To je můj názor. Chci,
aby si o tom každý popřemýšlel sám. Směrnice není důležitá. Pouze se pravidla překlopí do
směrnice. Směrnice jsou jen takové notičky. Marcel Miška: To je formalita pro obec.
Netrvám na tom, že dneska o tom musíme hlasovat. Chtěl jsem vás s tím jen seznámit,
abychom z toho udělali závěr pro příště. Šéfredaktorka: Pcherák jsou registrované noviny na
Ministerstvu kultury a podléhají tiskovému zákonu. Podle tohoto zákona odpovídám za obsah
Pcheráka, odpovídám za to, co tam kdo napíše. Tiskový zákon říká, že každý zastupitel má
právo na přiměřený prostor, což jsme stanovili na 800 znaků. Je to 30 % prostoru na vyjádření
zastupitelů z celých znaků. Obecní noviny mají informovat lidi o tom, co se děje v obci, co se
plánuje, co bude. Nemají informovat o tom, co si myslí jednotliví zastupitelé. Je potřeba, aby
to bylo v přiměřeném množství. Pokud se články zastupitelů spojují, pak už to je názor
politického hnutí. Obsah těchto článků, se musí týkat toho správního celku. Miška: Říkala si,
že odpovídáš za obsah článků, ale ve Pcherákovi je, že je to názor těch konkrétních lidí.
Šéfredaktorka: Ano, ale odpovídám za to i když je tam tato větička. Miška: Myslím si, že je to
o tom člověku, co si kdo podepíše, nikdo tě nebude pranýřovat. Šéfredaktorka: Ano, ale i
kdyby někdo podal protest, tak já jsem za to zodpovědná. Chci, aby ty noviny obce byly o
tom, co se v obci děje. Zastupitel může napsat článek o tom, co udělal pro obec, v libovolném
rozsahu, mimo tuto rubriku. Každý tu možnost má, kdo ji využívá, ten ji využívá, máte to v
pravidlech i v mailech, které jsem posílala. Pulchart: Nechceme zvyšovat náklady za tisk
Pcheráka, myslím si, že těch 30 % je dostatečných, ale pokud někdo nevyužije ten svůj
prostor, může ho dát ve prospěch někoho druhého. Pokud v Článku nebude stačit prostor,
mohou se tam dát tři tečky a pokračování v dalším článku. Šéfredaktorka: A čeho by se to
mělo týkat? Pulchart: Nedokážu ti ted'ka říct. Miška: Myslela jsem to obecně. V minulosti
jsme toto využili asi dvakrát. Občan: Pokud se spojí názory dvou, tří osob, už je to názor
politického hnutí. Jsme nahlášení na MK, měnil by se nám obsah Pcheráka. Příští rok jsou
volby, myslím si, že se vše směřuje k tomuto. Pcherák bude dávat liden) servis, kolik subjektů
bude kandidovat, všechny subjekty dostanou otázky, aby se k daným věcem vyjádřili. Není
dále potřeba v novinách se o tom bavit dále.
Občan: Dotázal se na to, zda se již stalo, že by se do Pcheráka nějaký ten článek nevešel.
Starostka: Ne, přidávali jsme stránky. Jednou vlastně se to stalo,
napsal nějaký
dlouhý článek, který se neotiskl,
si ho pak vytiskl a roznášel sám.
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Členka finančního výboru: Dotázala se, k výpadku proudu a k úklidu listí v obci. Marek
Beznoska: Kluci uklízí průběžně. Máme nyní i brigádníka na úklid listí.
Občan: Dotázal se k umístěné značce zákaz vjezdu u mateřské školky a na třicítku v centru
obce - zda ji zastupitelé mezi sebou odsouhlasili. Starostka: Značky neodsouhlasuje
zastupitelstvo, značky se zasílají na policii. Požadavek na třicítku je tu skoro rok, tenkrát byl
požadavek na třicítku po celé komunikaci 5. května. Policie to osekala a povolila třicítku jen
ve středu obce, a to jako zónu, protože jsou tu děti a chodí ze školy na autobus. Co se týče
školky, tam byl hlavní důvod to, že taní dochází ke kolizi se záchrankou, kdy se nedostala
k domu u školky, nemohli projet ani hasiči. Hlavně ta komunikace nesplňuje paranietry, které
by měla splňovat, museli jsme co nejvíce omezit ten provoz. Marcel Miška: Nastínil možnost
obnovy schodů pod školkou. Starostka: Letos bylo provedeno odvodnění, schody znamenají
investici min. 2 miliony, jestli je najdeme, můžeme je opravit. Miška: Vyřešilo by to tento
problém. Starostka: Pomohlo by to. Občan: Vozí nemocné dítě. Starostka: Myslíte si, že když
povezete do Školky nemocné dítě a řeknete to tomu policistovi, který by tarn třeba stál, že
vám něco řekne? Jsou to lidé. Ale když tam v baráku uhoří dítě, protože se tam nedostanou
hasiči, to už asi zpátky vzít nejde, že jo. Ted', díky tomu, že tam kluci namalovali pruhy, tak
to ty lidi drží, že tam ten průjezd nechávají.
Občanka: Já mám dotaz na jednotlivé zastupitele a požádala bych vás, abyste na něj jednotlivě
odpověděli. Dotaz se týká uvolněného člena zastupitelstva, přítomnosti na obecním úřadě
v době úředních hodin. Starostka: Paní
mi již několikrát psala a doptává se na mou
dovolenou. Já jsem 24/7 starosta, pro mě úřední hodiny úřadu neplatí. Práce, kterou jsem tu
udělala, nejde dělat ze židle v kanceláři. Kdybych tam mohla sedět a dát si třikrát denně kafe,
byla bych velmi št'astná. Vědí to všichni ostatní, vědí to mé děti, zeptejte se mé rodiny. Je 23.
prosince a já řeším třeba ucpanou kanalizaci na Theodoru. Občanka: To dělat nemusíte.
Starostka: Jak dělat nemusím? Je to moje fůnkce. Můžete si se mnou sjednat schůzku. Krajský
úřad vám odpověděl, mě je to jedno, já vám klidně řeknu i kde jsem na té dovolené byla.
50 % zastupitelů mě má na facebooku a ví, kdy a kde jsem na dovolené byla. Já nemám
osobní důvod, abych váni sdělovala, kdy jsem čerpala dovolenou a kolik jsem jí čerpala. Ptáte
se pouze vy, občané se mě neptají. Jestliže budu vykonávat práci z křesla, tak ji budu
vykonávat stejně, jak ji konal
nevím, kam skočit a řeknou vám to jak moje děti, tak
kolegyně. Opakuji to tedy znovu, jestliže se se n]nou chcete setkat, zavolejte mi, jste jedna
z mála, která má níůj telefon. Občanka: Vy jste řekla, že se mnou nebudete komunikovat,
pouze písemně. Starostka: Protože váš dotaz je pořád to jedno a to saniý. Chcete vědět, kde
jsem byla v létě? Byla jsem tři dny na dovolené na Moravě a pak tři dny na dovolené v Itálii.
Mně jde o něco jiného. Beznoska: Já bych chtěl říct, že spousta obcí nemá na webu
uvedeny mobily starostů a místostarostů, mají tam uvedenu pouze pevnou linku a stačí to. Pan
Je několik lidí, které neustále podávají žádosti dle zákona 106, obec musí
odpovídat, zabere s tím hodinu, dvě atd... čas. Prosím vás, vy zásobujete obecní úřad
podobnými dotazy takovýni způsobem, že jste nahradila tři čtvrtě obce. Berete jim spoustu
času, všem, tady a neustále se řeší to sank, nesmyslné věci. Starostka: Paní
jestli
vám odpovím já nebo můj právník, to je moje věc a vám to nemusím vysvětlovat.
Já chodím na magistrát a magistrát tarn má úřední hodiny od-do. Starostka: Ale nechodíte
k panu primátorovi?
Byla jsem i za ním. Starostka: To jste si ale musela domluvit
schůzku. Divila byste se, kde jsem všude byla. Michal Pulchart: Já tedy nevím, jak pan
ví, jak zásobujete obec dotazy, ale já nabízím, že se tam pokusím být každý čtvrtek
třeba od 16 do 19 hodin.
Zastupitelé, můžete tedy říct, jestli souhlasíte s tím, aby
bylo zveřejněno čerpání dovolené uvolněných členů zastupitelstva? Starostka: Já k tomu
nebudu nechávat hlasovat zastupitelstvo. Já jsem vám řekla, že jsem byla tři dny na Moravě a
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tři dny v Itálii.
Ptala jsem se na něco jiného. Starostka: Ptala jste se na dovolenou
uvolněných zastupitelů, to jsem pouze já. Ten dotaz byl ke mně. jiný uvolněný zastupitel
není. Proto vám odpovídám pouze já.
Já přišla na obecní úřad a bylo mi řečeno, že
tam nejste. Tak co ty lidi mají dělat? Starostka: Doníluvit si se mnou schůzku. A s vámi jsem
řekla, že chci komunikovat písemně, protože vaše dotazy jsou tohoto směru.
Bod 11) Závěr

Předsedající ukončila zasedání obce ve 19:30 hodin.
Přílohy zápisu:
01. prezenční listina
02. informace o konání 8. zasedání Zastupitelstva obce Pchery
03. jednací řád pro kontrolní a finanční výbor
04. záměr pronájmu části pozemku č. 925/7

Zápis byl vyhotoven dne: 12.11.2021
Zapisovatel: Ing. Gabriela Votavová
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