Zápis č. 9
z jednání Zastupitelstva obce Pchery
konaného dne 13.12.2021 od 18:00 hodin

Bod 1) 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. Dva
zastupitelé (Michal Holeš, Marek Beznoska) byli připojeni online.
Předsedající konstatovala, že usnesení z minulého zasedání bylo splněno.
Audiozáznam je pořizován paní Bc. 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 Marka Beznosku a pana
Jana Jermana. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Pchery schvaluje zapisovatelem Ing. Gabrielu Votavovou a
ověřovateli zápisu pana Marka Beznosku a pana Jana Jermana.
Pro – 9
Proti - 0
Zdrželi se – 0
Usnesení č. 1 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
01.12.2021 a nechala hlasovat o změně programu, a to o odebrání bodu č. 6) OZV č. 2/2021,
kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci a vymezují
prostory pro volné pobíhání psů a bodu č. 19) Inventarizační komise a o změně pořadí bodu č.
4) Zpráva starostky, místostarostů a výborů.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Pchery schvaluje změnu programu, a to:
•

odebrání bodu č. 6) OZV č. 2/2021, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na
veřejném prostranství v obci a vymezují prostory pro volné pobíhání psů a bodu
č. 19) Inventarizační komise

•

změnu pořadí bodu č. 4) Zpráva starostky, místostarostů a výborů.

Pro – 9
Proti - 0
Zdrželi se – 0
Usnesení č. 2 bylo schváleno.
Starostka seznámila přítomné s programem a nechala o programu hlasovat.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Pchery schvaluje následující program zasedání:
Zahájení
Návrh na schválení zapisovatele a ověřovatele zápisu
Návrh na schválení programu
OZV č. 1/2021, o stanovení obecního systému odpadového hospodářství
OZV č. 2/2021, o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité
věci
6) Cena stočného na rok 2022
7) Smlouva o zajišťování a financování dopravní obslužnosti
8) Finanční příspěvek pro Základní školu Pchery na rok 2022
9) Rozpočet Základní školy Pchery na rok 2022
10) Finanční příspěvek pro Mateřskou školu Pchery na rok 2022
11) Rozpočet Mateřské školy Pchery na rok 2022
12) Střednědobý výhled rozpočtu Mateřské školy Pchery na roky 2023-2024
13) Dotace na rok 2022
14) Rozpočet obce na rok 2022
15) Rozpočet sociálního fondu na rok 2022
16) Plán inventur
17) Koupě pozemků
18) Koupě infrastruktury
19) Smlouva o zřízení věcného břemene-služebnosti IV-12-6024697
20) Návrh zadání Územního plánu Pchery
21) Zpráva starostky, místostarostů a výborů
22) Diskuze
23) Závěr
1)
2)
3)
4)
5)
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Pro – 9
Proti - 0
Zdrželi se – 0
Usnesení č. 3 bylo schváleno.
Bod 4) OZV č. 1/2021, o stanovení obecního systému odpadového hospodářství
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Pchery schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2021, o stanovení
obecního systému odpadového hospodářství.
Pro – 9
Proti - 0
Zdrželi se – 0
Usnesení č. 4 bylo schváleno.
Bod 5) OZV č. 2/2021, o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu
z nemovité věci
Marcel Miška se dotázal, k jaké změně v OZV došlo. Starostka: Došlo k navýšení poplatku za
komunální odpad z 0,15 Kč za litr na 0,25 Kč za litr.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Pchery schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2021, o místním
poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci.
Pro – 9
Proti - 0
Zdrželi se – 0
Usnesení č. 5 bylo schváleno.
Bod 6) Cena stočného na rok 2022
Starostka: Cenu nám ověřuje správce našeho systému ČOV p. Černý. Jsme vázáni limity,
které vyplývají z dotačního titulu, který nám byl na kanalizaci poskytnut. Vzhledem k tomu,
že rostou ceny odpadu, musíme navýšit i cenu stočného. Cenu máme nastavenu tak, že tu
minimální sazbu splňujeme, ale abychom se v příštím roce nedostali do propadu musíme
navýšit cenu o 6 %, a to v souladu s inflací. Tudíž konečná cena je 43,- Kč vč. DPH.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Pchery stanovuje od 1.1.2022 cenu stočného na 43,- Kč vč. DPH za
1 m 3.
Pro – 9
Proti – 0
Zdrželi se – 0
Usnesení č. 6 bylo schváleno.
Bod 7) Smlouva o zajišťování a financování dopravní obslužnosti
Starostka: Máme dva spoje, které nás spojují s Kladnem a s Prahou, a to linku 612 a 342.
Příspěvek, který na tyto linky platíme, bude navýšen na cca. 430 000,- Kč z původních
108 000,- Kč. Pro nás je prioritou zajistit dopravní obslužnost tak, jak jsou občané zvyklí,
nechtěli jsme spoje ubírat. Víte, že linka č. 612 měla od 1. září změnu, co se týče obslužnosti,
nezajížděla až na nám. Svobody. Tato linka byla po dlouhém vyjednávání zpět navrácena.
Přesná cena tedy činí 440 393,- Kč.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Pchery schvaluje uzavření smlouvy o zajišťování a financování
dopravní obslužnosti se Středočeským krajem zastoupeným Integrovanou dopravou
Středočeského kraje, příspěvková organizace.
Pro – 9
Proti – 0
Zdrželi se – 0
Usnesení č. 7 bylo schváleno.
Bod 8) Finanční příspěvek pro Základní školu Pchery na rok 2022
Základní škola si podává žádost. Minulý rok jsme dali škole 2 116 000,- Kč. Přispívali jsme
částkou 116 000,- Kč na 0,2 úvazku kuchařky. Letos proběhla k tomuto tématu diskuze. Tento
příspěvek byl snížen na 60 000,- Kč, protože v loňském roce nebyly obědy vařeny po celou
dobu lockdownu. Dohodli jsme se, že celkový příspěvek na rok 2022 bude 2 060 000,- Kč,
tedy 2 mil. na provoz a 60 000,- Kč na vedlejší hospodářskou činnost (financování kuchařky,
školní jídelnu).
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Pchery schvaluje závazný ukazatel příspěvek ve výši 2 060 000,- Kč
své příspěvkové organizaci Základní škola Pchery na rok 2022.
Pro – 9
Proti – 0
Zdrželi se – 0
Usnesení č. 8 bylo schváleno.
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Bod 9) Rozpočet Základní školy Pchery na rok 2022
Základní škola poslala rozpis rozpočtu. Částku, kterou jim schválíme, si musí rozepsat. Žádali
o částku 2 116 000,- Kč, schválíme jim 2 060 000,- Kč.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Pchery schvaluje rozpočet Základní školy Pchery na rok 2022
s výjimkou příspěvku od zřizovatele, který bude v roce 2022 činit celkem 2 060 000,- Kč
namísto navržených 2 116 000,- Kč.
Pro – 9
Proti – 0
Zdrželi se – 0
Usnesení č. 9 bylo schváleno.
Bod 10) Finanční příspěvek pro Mateřskou školu Pchery na rok 2022
Příspěvek býval řádově cca. 650 000,- Kč, bylo požádáno o 720 000,- Kč. Částka odpovídá
investicím, které do školky jdou. Letos jsme školku podpořili významněji, protože paní
ředitelka získala dotační titul, který se musí dofinancovat 20 %. Při rekonstrukci došlo i
k havarijním stavům (mokré zdi, podlahy), které se musely napravit. Požadovaná částka
odpovídá a paní ředitelka do ní z opatrnosti zahrnula i navýšení energií, což i my v rozpočtu
kalkulujeme.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Pchery schvaluje závazný ukazatel příspěvek ve výši 720 000,- Kč
své příspěvkové organizaci Mateřské škole Pchery na rok 2022.
Pro – 9
Proti – 0
Zdrželi se – 0
Usnesení č. 10 bylo schváleno.
Bod 11) Rozpočet Mateřské školy Pchery na rok 2022
Paní ředitelka 720 000,- kč rozepsala již do rozpočtu, nyní již schvalujeme rozpis rozpočtu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Pchery schvaluje rozpočet Mateřské školy Pchery na rok 2022.
Pro – 9
Proti – 0
Zdrželi se – 0
Usnesení č. 11 bylo schváleno.
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Bod 12) Střednědobý výhled rozpočtu Mateřské školy Pchery na roky 2023-2024
Mateřská škola poslala ke schválení Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2023-2024, což
jsou jen hrubé odhady. Doufejme, že nedojde k mimořádným výkyvům a že se nám výhled
podaří udržet.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Pchery schvaluje střednědobý výhled rozpočtu Mateřské školy
Pchery na roky 2023-2024.
Pro – 9
Proti – 0
Zdrželi se – 0
Usnesení č. 12 bylo schváleno.
Bod 13) Dotace na rok 2022
Na tyto příspěvky se uzavírají veřejnoprávní smlouvy. Kromě SK Pchery a České Kréty si
požádali o příspěvky všichni. SK a Česká Kréta příspěvek nyní nedostanou, mohou si požádat
až v příštím roce. Spolky do konce dubna dokládají vyúčtování těchto příspěvků.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Pchery schvaluje poskytnutí dotací na rok 2022 pro zájmové
organizace a spolky v těchto výších:
• Český svaz chovatelů: 10 500,- Kč,
• Svaz tělesně postižených: 25 000,-Kč,
• Český kynologický svaz: 28 500,- Kč,
• Pcherské maminky: 24 000,- Kč,
• Myslivecký spolek: 12 000,- Kč,
• Sbor dobrovolných hasičů: 24 500,-Kč,
• Zachraň zvíře: 12 500,- Kč.
Pro – 9
Proti – 0
Zdrželi se – 0
Usnesení č. 13 bylo schváleno.
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Bod 14) Rozpočet obce na rok 2022
My jsme rozpočtovali dle kalkulaček MF ČR a Sdružení místních samospráv, kalkulovali
jsme v pesimistickém scénáři. Plánované daňové příjmy nám přišly již v měsíci září, tudíž co
přišlo v říjnu, listopadu a prosinci jsou peníze navíc, které jsme nekalkulovali. Z čehož
vyplývá i rozpočtové opatření, ve kterém je i dotace cca. 500 000,- Kč na dětské hřiště. Takže
jsme letos skončili zhruba 2,5 mil. Kč v plusu. Vzhledem k tomu, jaké investice nás čekají
v příštím roce, uděláme rezervu na kanalizaci na Theodoru, veřejné osvětlení, silnice na
Theodor a další. Rozpočet na příštích rok jsme navýšili cca. o 5 %, držíme se ve scénáři roku
2021. Marcel Miška: Navrhl, že část peněz navíc, by se mohlo dát k dispozici lidem, aby se
použili na konkrétní věc, kterou občané chtějí. Již jsme se o tom bavili, ale nikdy k tomu
nedošlo. Bylo by to v rámci majetku obce. Starostka: To můžeme, říká se tomu participační
rozpočty. Je třeba k tomu něco připravit, je možné, že příští rok na jaře uvidíme, že máme
třeba půl mil. volnějších, můžeme je k tomu dát, využít mobilní rozhlas, kde bychom spustili
anketu. Dali bychom nějaké priority. Michal Pulchart: Kdybychom ty peníze investovali do
obecního majetku, pomohlo by nám to poté generovat z něho vyšší příjmy. Starostka: Ano,
tyto peníze máme dány na rezervy, nejsou nijak vázány, můžeme se rozhodnout, co s nimi
uděláme. Investujeme do bytového hospodářství, zvedala jsem i nájmy o dost peněz, jsou to
ale pořád směšné částky, jsme ale už všude přes 4 000,- Kč. Chtěla bych zavést, že z těch
nájmů část půjde do fondu oprav. Michal Pulchart: Jde o to, abychom měli připravené peníze,
kdyby přišla nějaká nečekaná havárie např. kotle. Starostka sdělila přítomným, že příjmy
rozpočtu obce jsou na rok 2022 ve výši 28 086 000,- Kč, výdaje 24 740 280,- Kč. Přebytek je
tedy 3 345 720,- Kč a jde na splátku úvěru za kanalizaci. Miška: Dotázal se na mimořádnou
splátku úvěru, kterou jsme museli dát v minulém roce, zda je to letos v pořádku. Starostka:
Letos ji obec dávat nemusela, splňujeme podmínky max. 60 % zadluženosti.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Pchery schvaluje rozpočet obce na rok 2022, rozpočet obce se
schvaluje jako přebytkový, závazným ukazatelem rozpočtu je paragraf.
Pro – 9
Proti – 0
Zdrželi se – 0
Usnesení č. 14 bylo schváleno.
Bod 15) Rozpočet sociálního fondu na rok 2022
Sociální fond je pro zaměstnance na stravenky.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Pchery schvaluje rozpočet sociálního fondu na rok 2022 ve výši
130 000,- Kč.
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Pro – 9
Proti – 0
Zdrželi se – 0
Usnesení č. 15 bylo schváleno.
Bod 16) Plán inventur
Součástí plánu inventur je i ta inventarizační komise, je to záležitost každý rok se opakující.
Zastupitelé mají rozdělen majetek obce a provádějí jeho fyzickou inventuru. Nejen zda ho
máme, ale i toho, v jakém je stavu, aby se mohl včas odepisovat a nezkresloval nám majetek.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Pchery schvaluje plán inventur na rok 2021.
Pro – 9
Proti – 0
Zdrželi se – 0
Usnesení č. 16 bylo schváleno.
Bod 17) Koupě pozemků
Starostka: Jak je Kolmá ulice, byly tam postaveny nové stavby, infrastruktura, asfaltová
silnice byla Městem Kladnem zkolaudována a v rámci plánovací smlouvy jsme schvalovali,
že ve chvíli, kdy bude kolaudace, tak bude převedena na obec. Byly to ty pozemky od pana
Lišky. Dnes budeme schvalovat, že obec získává ty parcely a tu infrastrukturu, veřejné
osvětlení.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Pchery schvaluje koupi pozemků v k. ú. Pchery, parc. č.:
• 197/60 o výměře 85 m2, druh pozemku: orná půda, od Tomáše Polívky
• 197/56 o výměře 309 m2, druh pozemku: orná půda, od Libuše Novákové, Zdeňka
Nováka a Mileny Chládkové,
• 197/9 o výměře 511 m2, druh pozemku: orná půda, od Jiřího Šíchy,
• 197/8 o výměře 632 m2, druh pozemku: orná půda a 141/9 o výměře 22 m2, druh
pozemku: trvalý travní porost, od Ing. Libora Křečka.
za cenu 4,- Kč.
Pro – 9
Proti – 0
Zdrželi se – 0
Usnesení č. 17 bylo schváleno.
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Bod 18) Koupě infrastruktury
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Pchery schvaluje koupi stavby komunikace vč. HTÚ, systému
likvidace dešťových vod z komunikací (vsakovací příkopy) a veřejného osvětlení na
pozemcích v k. ú. Pchery, parc. č. 197/60, 197/56, 197/9, 197/8 a 141/9 za cenu 4,- Kč.
Pro – 9
Proti – 0
Zdrželi se – 0
Usnesení č. 18 bylo schváleno.
Bod 19) Smlouva o zřízení věcného břemene-služebnosti IV-12-6024697
My jsme před nějakým časem schvalovali smlouvu o zřízení VB s ČEZem, ze které byly
vyňaty tři pozemky, které byly ještě v řešení a které budeme schvalovat až dnes. Pro obec
z toho plynou 2 000,- Kč.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Pchery schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene-služebnosti
IV-12-6024697 s firmou ČEZ Distribuce, a.s. za úplatu 2 000,- Kč bez DPH.
Pro – 9
Proti – 0
Zdrželi se – 0
Usnesení č. 19 bylo schváleno.
Bod 20) Návrh zadání Územního plánu Pchery
Starostka: V červnu jsme schvalovali podněty do územního plánu, tyto podněty prošly
zastupitelstvem, byly odeslány na pořizovatele Magistrát města Kladna, paní Turazová
zpracovala návrh zadání územního plánu. Tento návrh byl vyvěšen na naší úřední desce.
Magistrát města Kladna udělal chybu, zapomněli tento návrh vyvěsit, tudíž se muselo
vyvěšovat znovu, byl tedy vyvěšen podruhé. Po schválení bude tento návrh předán
projektantce a projektant začne jednotlivé fáze procesu. Tato fáze bude trvat min. 2 až 3 roky.
Budou k tomu v této fázi připomínky, až se budou projektovat větší místa, budou se tam dávat
podmínky, budeme zavazovat jednotlivé subjekty – územní studie, regulační a jiná omezení.
S paní projektantkou Pokojovou lze dohodnout i schůzku, aby vám věci dovysvětlila,
projednala je s námi. Její úkol nyní je, aby prověřila, zda je možné udělat to, co jsme zadali.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Pchery:
•

schvaluje v souladu s § 6 odst. 5 písm. b) a § 47 odst. 5 zák. č. 183/2006 Sb. o
územním plánování a stavební řádu, ve znění pozdějších předpisů, projednané
zadání Územního plánu Pchery,

•

souhlasí
s návrhem
vyhodnocení
došlých
stanovisek,
připomínek uplatněných k návrhu zadání územního plánu.

vyjádření,

Pro – 5
Proti – 4 (Pulchart, Holeš, Mařík, Miška)
Zdrželi se – 0
Usnesení č. 20 bylo schváleno.
Bod 21) Zpráva starostky, místostarostů a výborů
Starostka: O víkendu jsme se sešli se zástupcem Osadního výboru panem Jermanem a předali
jsme mu projekt višňovky, byl tam i pan Mařík. Byli požádáni o tom, aby zorganizovali
nějaké dobrovolníky a začala se ta višňovka čistit, hlavně to místo, kde je skládka. Jan Jerman
sdělil, že by chtěli provést prořezání a vyčištění višňovky z důvodu umožnění sáňkování dětí
v zimě. Starostka: Chtějí vrátit višňovce podobu, jakou si pamatují z dětství, kde bobovali a
sáňkovali, a protože se s tím potkává ta studie, kterou dělala krajinářka v souladu s tím
územím, biotopem a zvěří, tak kluci na základě toho začali čistit. Zúčastnění slíbili, že budou
čištění a úpravy konzultovat i s mysliveckým spolkem – zvěř, zachování přístupu k vodě,
apod.
Starostka informovala o shodě zastupitelů ohledně převedení pravidel Pcheráka do směrnice.
Primárně má zastupitel k dispozici 800 znaků, pokud mu nebude prostor stačit, může si
kapacitu zvýšit o 50 %.
Starostka dále informovala o proběhlém dílčím auditu z Krajského úřadu Středočeského kraje.
Byl zjištěn pouze jeden nedostatek, a to, že při odchodu Martina Nováka mu bylo chybně
vyúčtováno odchodné zhruba o 3 tis. Kč. Je to pouze technikálie, která se musí odstranit.
Jinak nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Prošly veřejné zakázky, účetnictví, dotace, téměř
90 % věcí, které děláme. Zastupitelé mají tuto zprávu k dispozici.
Michal Pulchart: Informoval přítomné o situaci v lokalitě naproti dělnickému domu. Dle
sdělení pana Humla byla provedena zavážka materiálem a k realizaci dojde začátkem příštího
roku. Snad již nedojde k žádným komplikacím, jsme flexibilní a komunikace s těmi ostatními
subjekty je dobrá. Pokud to takto půjde takto dál, bude i ta informovanost občanům dobrá.
Marcel Miška: Informoval o proběhlých kontrolách (kontrola Finančního výboru,
veřejnoprávní kontrola) v MŠ a ZŠ. V MŠ bylo vše v pořádku, v ZŠ je dle nás špatně
vyúčtován příspěvek na obědy cizích strávníků. Obci doporučujeme uzavřít k tomuto smlouvu
nebo to platit z jiného zdroje financování. Bavíme se o pracovních školní jídelny. Není to o
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tom, že bychom jim upírali peníze, ale ta ústní dohoda, která je mezi panem Dufkem a paní
starostkou odporuje tomu vyúčtování. Starostka zde dnes uvedla že tento příspěvek bude
snížen o polovinu a bude zahrnut do vedlejší hospodářské činnosti. Tzn., že se tam nebude
konkretizovat, že to bude na mzdy. Starostka: Já tady k tomu ještě něco přečtu, zjišťovala
jsem nějaké informace.
Marcel Miška: Informoval přítomné, že pan Jan Jerman oznámil, že k 01.11.2021 vystupuje
z uskupení Pchery JINAK, ale že mandát zastupitele si ponechává. Pan Jerman toto
odsouhlasil a sdělil přítomným, že toto udělat musel, neboť mu bylo panem Miškou sděleno,
že pokud nepodpoří věc s odvoláním místostarosty, tak s ním již nebude dále počítat. Marcel
Miška: Řekl jsem, že v příštím volebním období s tebou nepočítáme, to je pravda. Mohl si to
v tomto období dohrát v našem dresu, ale to se nestalo.
Starostka: sdělila přítomným informace k proběhlé kontrole v ZŠ:
Dne 06.12.2021 proběhl dílčí přezkum hospodaření obce z Krajského úřadu Středočeského
kraje, odborem interního auditu a kontroly. Předmětem kontroly byly také protokoly
Kontrolního a Finančního výboru a veřejnosprávní kontroly, vč. dotazu od starostky obce na
příspěvek škole na refundaci mezd a dalších provozních nákladů školní jídelny. Konstatování
Finančního výboru a veřejnosprávní kontroly o porušení pravidel nemá oporu v zákoně. Ani
obec ani ZŠ Pchery neporušila a neporušuje předpisy a zákony z oblasti hospodaření
s veřejnými prostředky apod. tím, že obec poskytne a ZŠ přijme příspěvek na refundaci mezd
provozních zaměstnanců školy, školní jídelny, školní družiny, úhradu provozních nákladů atd.
Naopak je tato skutečnost v praxi obvyklá, protože řada škol se potýká s nedostatkem financí
na tyto pracovníky školy (jako jsou kuchařky, uklízečky a další pomocný personál). Na mzdy
může škola použít prostředky nejen ministerstva, ale také kraje a svého zřizovatele. Příspěvek
obce na refundaci mezd ve školní jídelně za cizí strávníky byl v minulosti vykazován
odděleně, a to pro jeho transparentnost, protože byl a je využíván jako vedlejší hospodářská
činnosti, přestože to nebylo z pohledu kontroly hospodaření nutné. Tento příspěvek je možné
rovnou zahrnout do příspěvku zřizovatele a není potřeba ho vykazovat odděleně a sepisovat
smlouvy. Protože se jedná o příspěvek především na mzdy pro zaměstnance školní jídelny, a
to na 0,2 úvazek kuchařky, aby bylo možné vařit cizím strávníkům, je na zvážení
zastupitelstva obce, zdali chce možnost vařit cizím strávníkům podporovat a bude na tyto
služby v obci skrze základní školu finančně přispívat. Nyní jsme ten příspěvek jídelně snížili
na 60 000,- Kč, tak uvidíme, co to udělá. Dají nám počty seniorů, pro které vaří a uvidíme,
zda bude stačit 60 tis. nebo zda potřebují 116 000,- Kč.
Dále tu mám reakci na článek v Pcherákovi od školy, kterou ten článek nepotěšil. Já to tu
přečtu, protože mě o to požádala ředitelka školy. Tento článek byl doručen šefradoktorce,
redakční radě a starostce: Michal Pulchart dodal, že byl doručen i všem rodičům žáků, kteří
školu navštěvují.
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Vážená paní šéfredaktorko, redakční rado a paní starostko,
rády bychom se vyjádřily k článku pana Mišky (vedoucího kontrolní skupiny veřejnoprávní
kontroly a předsedy finančního výboru), který byl zveřejněn ve Pcheráku č. 4/2021.
Nesouhlasíme s formulací závěrů Veřejnosprávní kontroly v ZŠ způsobem, jakým byl
zveřejněn, neboť daný článek překroutil fakta. Pan Miška píše: „V základní škole byly
nedostatky zjištěny bylo doporučeno ….“ V protokolu o výsledku veřejnosprávní kontroly na
místě je v závěru ale napsáno: „Kontrolou ve výše provedeném rozsahu nebylo zjištěno
závažné pochybení v hospodaření PO Základní škola Pchery – PO se řídí většinou platnými
předpisy. V dalším bodě jsou uvedena doporučení k nápravě – Doplnit směrnice o náležitosti
dle předepsaných vyhlášek, paragrafů, právních předpisů. Výdajové lístky doplnit všemi
nařízenými údaji. VHČ – doplnit čerpání příspěvku na refundaci mezd od obecního úřadu
schváleným protokolem mezi oběma stranami nebo najít jiné zdroje na financování. Navíc je
v článku uvedeno nepřesné čerpání finanční částky 116 000,- Kč (spotřeba materiálu,
energie). Tato finanční částka nepokrývá celé platy na cizí strávníky, nedostatek hradíme
z jiných finančních zdrojů školy. Dále nemůžeme souhlasit, že škola porušuje předpisy
z oblasti hospodaření s finančními prostředky. Mnoho zřizovatelů škol přispívá nemalou
finanční částkou na platy některých profesí ve školství. Krajský úřad financuje platy
nepedagogických zaměstnanců pouze podle počtu žáků, ale ne na cizí strávníky. Škola již
nemá možnosti hledat jiné zdroje na financování cizích strávníků. Pro zvelebování,
modernizaci, digitalizaci školy a naše žáky čerpáme všechny dostupné dotační tituly včetně
dotace na rekonstrukci sociálních zařízení v přízemí školy určené pro žáky prvního stupně.
Pokud si pan Miška přeje, můžeme pro místní občany přestat vařit. Domníváme se, že touto
zavádějící formulací došlo k poškození pověsti naší školy (jedná se o porušení § 10 tiskového
zákona). Nerady si hrajeme na slovíčkaření, ale takto napsaný článek všem čtenářům sděluje,
že škola má pouze nedostatky, což není shodné se závěrem kontroly. Považujeme to také za
osobní útok na vedení školy. Rády se budeme bavit o návrzích a doporučeních pro školu,
které povedou ke zlepšení chodu školy, ale nikdy ne takovýmto nečestným způsobem. Dále
by nás zajímalo, jestli se jedná o názor pouze pana Mišky nebo i ostatních členů kontrolní
skupiny, neboť v článku používá množné číslo. Požadujeme, aby naše vyjádření bylo veřejně
sděleno všem občanům Pcher (webové stránky obce a hromadným rozesláním jako aktuality).
Dále považujeme za vhodné, aby toto vyjádření bylo sděleno zastupitelstvu obce na veřejném
zasedání dne 13.12.2021 a bylo součástí zápisu. S pozdravem Mgr. Pavla Černá a Mgr.
Jaroslava Landová.
Marcel Miška: Jsi hodná, že si to tady přečetla, ale potřeboval bych to dostat. Škola měla 15
dnů na to, aby se proti tomu ohradila, a to neudělala. Za toto děkuji a já paní zástupkyni
odpovím. Budu rád, když tu odpověď také zveřejníš, jako tento dopis. Starostka: Určitě.
Bod 22) Diskuze
Starostka: Oznámila přítomným, že nám dorazila závěrečné vyjádření ke kanalizaci k dotaci
cca. 80 mil., kterou máme ze státního fondu, čekalo se na tento závazný ukazatel. Minulou
středu to přišlo, takže jsme obeslali všechny ty dotační tituly a ta dotace by mohla být
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uzavřena. Bohužel se tak nečiní. Já věřím, že co se týká financí, tak obec nebude muset žádné
finance vracet. Dva roky jsem řešila, že paní McGaffin vlezli na pozemek, stížností nám
shodila celou kolaudaci, museli jsme kolaudovat znovu, museli jsme tu přeložku překládat a
bylo kolem toho spoustu čarování, jednání. Ani já, ani Marcel jsme tuto věc v minulosti
nemohli ovlivnit. Mohu se vás, paní McGaffin zeptat, takto přímo, chodí mi neustále nějaká
udání – z vodoprávního krajského úřadu, ze státního fondu, jsou to udání anonymní na vstupy
na vaše pozemky při budování kanalizace. Přišla stížnost i na nezveřejnění smluv na profilu
zadavatele ke kanalizaci z ÚOHS, což se napravilo už za Marcela. McGaffin: Odmítla, že by
obec někde udávala. Starostka: Dotázala se paní McGaffin, co zamýšlí – zda chce obec
poškodit o 1 mil. Kč nebo chcete docílit toho, abychom museli část dotace vracet, jaký je váš
cíl? McGaffin: Já nemůžu za to, že mi obec postavila kanalizaci na pozemek, jsem za to
osočována. Mě obec poškodila a já neudělala nic. Já už to řeším pět let. Paní McGaffin
uvedla, že o udání nic neví a poděkovala tomu, kdo za ni bojuje. Starostka: Řekněte mi
rovnou, co po obci chcete. McGaffin: Nevím, o čem mluvíte, slyším to poprvé. Starostka:
Dobře, tak se to vás netýká, je to tedy někdo další, kdo bojuje za váš pozemek. McGaffin: Já
mám na pozemku černou stavbu. Věc se předala právníkům, tak proč to tady rozmazáváte.
Znovu zdůraznila, že za udáními nestojí.
Občanka: Dotázala se, co se muselo s tou kanalizací udělat. Starostka: Musela se přeložit,
museli jsme žádat o posunutí vyúčtování dotačního titulu o tři čtvrtě roku, protože jsme se
snažili s paní McGaffin dohodnout, nedohodli jsme se. Kanalizace se přeložila, potom přišla
další a další odvolávání. Spíš mě udivuje, že tato kauza stále a stále pokračuje. Já udělám, co
mohu a z obce nepustím ani korunu.
Občanka: Dotázala se k vyškrtlému bodu – venčení. Kdo určuje ty lokality. Starostka: To
máme určit my, ale ještě jsme se nedohodli, je to takové složitější, je to konec obce, pole.
Bylo by dobré, kdyby pejskaři dali podněty. Věc se bude konzultovat i s myslivci.
Občanka: Dotázala se, zda jsou možné dělat v DD akce pro děti, zda je nějaký fond pro tyto
akce. Starostka: Když někdo s něčím přijde, obec ho podpoří. Dělají akce Pcherské maminky,
platili jsme autobusovou dopravu na výlet tělesně postiženým. Když to bude pro lidi, pro
kulturu, sem s tím. Občanka se dotázala, zda lze v DD na sále zatopit. Starostka: Plyn jde za
obcí, možné to je. Stačí, když se dohodnete s Martinem Kompasem a s obcí a můžete akci
pořádat.
Martin Kompas: Sdělil, že se opět po dělnickém domě procházejí osoby, které nemají nájemní
smlouvu na byt a nemají zde nic dělat. Poznal pana Skláře, ostatní nezná. Starostka: Zjistím
to, zeptám se ho na to.
Občanka: Dotázala se k sociálnímu fondu. Tereza Řachová: Je tvořen čtyřmi procenty
z hrubých mezd zaměstnanců na HPP. Hradí se z něho pouze stravenky a příspěvek na
penzijní pojištění. Vede se zvlášť na účtu a je stanoveno, co a jak lze z něho čerpat.
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Dále probíhala diskuze ohledně višňovky, k odklízení skládky a o jejím zahrnování či
nezahrnování. Je tam zhruba 250 t odpadu. Občan sdělil, že skládku zahrnovat nebude. Je
lepší ten odpad dát pryč. Občan: Skládka je zarostlá, je třeba to nejprve prostříhat, vyčistit.
Dělalo se tam zatím jen jeden den.
Bod 23) Závěr
Předsedající ukončila zasedání obce v 19:30 hodin.
Přílohy zápisu:
01. prezenční listina
02. informace o konání 9. zasedání Zastupitelstva obce Pchery
03. vyjádření ZŠ (bod 21)

Zápis byl vyhotoven dne: 16.12.2021
Zapisovatel: Ing. Gabriela Votavová
Ověřovatelé zápisu:
Marek Beznoska …………….…..……………..…. dne …………….…….………………..
Jan Jerman ……….……………………………… dne ………….…………………………
Ing. Kateřina Mahovská .....……………………….dne ………….….....…………………..
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