Zápis č. 43
ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE MUKAŘOV
konaného dne 11.9. 2018 od 19.00 hod.
v zasedací místnosti OÚ Mukařov
Přítomni: PhDr. K. Čadilová, Ing. P. Doležel, R. Hegyi, Mgr. O. Jakob, JUDr. J. Klimentová, Mgr. L. Podaný, F. Pokorný,
A. Semanská, R. Semanský, Ing. J. Šavrda, Ing. P. Třeštík, Ing. P. Zima
Omluveni: T. Bergmann, Ing. R. Hejduk, K. Křepelka
Veřejnost: viz. prezenční listina
Zasedání zastupitelstva zahájil starosta obce R. Semanský v 19 10 hod. uvítáním přítomných zastupitelů a hostů.
Konstatoval, že zastupitelstvo se sešlo v usnášeníschopném počtu a následně určil ověřovatele zápisu.
Zastupitelsvo schválilo navržený program, k zápisu č. 42 nebyly vzneseny žádné připomínky ani námitky.
Ověřovatelé zápisu č. 42. ověří zápis po opravě textu.
Zapisovatel: Bc. Lenka Podroužková, DiS.

Ověřovatelé: Mgr. Lukáš Podaný
František Pokorný

Program:
1. Kontrola úkolů a usnesení z předešlých zasedání
3/40/2018 – školský výbor - návrh podmínek a spolupráce se ZŠ Mukařov na šestileté funkční období nově
schválené ředitelky ZŠ
7/41/2018 – předání školního hřiště Mukařov
9/41/2018 - žádost o stanovisko k přestavbě objektu na návsi Srbín – viz. Bod 6

2. Požadavek ředitelky ZŠ Mukařov o navýšení kapacity školy pro rok 2019/2020
3. Návrh směny nemovitosti č. st. 65/1 k.ú. Srbín za pozemek č. 664/11 k.ú Srbín
4. Žádost o vyjádření k územní studii pro lokalitu BI 20, Srbín
5. Žádost o vyjádření ke změně plánu otvírky, přípravy, dobývání a plánu
likvidace výhradního ložiska lomu Žernovka
6. Žádost o vyjádření ke stavbě RD o třech bytových jednotkách, poz. Srbín
7. Projednání a schválení rozsahu změn územního plánu obce
8. Uzavření směnné smlouvy na pozemky parc. č. 519/132 x 519/133 a 519/134 k.ú. Srbín, s
doplatkem obci
9. Různé
a) žádost o rozdělení pozemku č. 717/3 k.ú. Mukařov
b) smlouvy o zřízení věcného břemene ČEZ – 590/22, 1015/2 a 425/18 k.ú. Srbín
c) oprava ulice Sportovní
d) rozpočtové opatření č. 4
e) žádost o možnost využití objektu pro kulturní akce, Srbín
f) obsah Obecního zpravodaje, losování umístění pořadí předvolebních příspěvků
g) shrnutí volebního období 2014 – 2018 a rozloučení se zastupiteli

1. Kontrola úkolů a usnesení z předešlých zasedání
3/40/2018 – Školský výbor - návrh podmínek a spolupráce se ZŠ Mukařov na šestileté funkční období
nově schválené ředitelky ZŠ
Starosta: předseda Školského výboru informoval, že se výbor doposud nesešel a podmínky spolupráce se ZŠ
Mukařov tak nebyly dořešeny.
PaedDr. Novotná, ředitelka ZŠ: projednána měla být vize na budoucí období společně s jasnými podmínkami
spolupráce školského výboru se školou. Zatím proběhlo jen jednání s Finančním výborem.
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p. Pokorný upozornil na nutnost řešení tohoto úkolu a to i pro nové členy příštího zastupitelstva. Doporučil tento bod
přenést na nejbližší jednání nového zastupitelstva a nový Školský výbor.
Ing. Doležel: finanční výbor projednal především provozní věci školy. Byly také jasně určeny priority, s důrazem na
projekty ve vzdělávání. Z provozních projektů jmenoval opravu zastřešení, rozvod vody, studii zateplení, školní prvky
pro družinu, rozšíření pracovních pozic o správce školy, dále administrativního pracovníka. Ve vzdělávacích projektech
zmínil projekt zahradní učebny. FV doporučuje zpracovat písemný seznam jednotlivých pozic, včetně náplně práce a
jejich následnou kontrolu.
PaedDr. Novotná na závěr informovala zastupitele o možnosti dotace na přírodovědnou učebnu, s předpokládanými
náklady 2.300.000,- Kč, s možností dotace 1.000.000,- Kč.
Úkol trvá

7/41/2018 – předání opraveného školního hřiště ZŠ Mukařov
Starosta: hřiště bylo předáno obci a následně i ZŠ Mukařov do užívání. Drobné závady, které byly v závěru prací
zjištěny, byly před předáním odstraněny.
PaedDr. Novotná: hřiště je již žáky využíváno a to v plném rozsahu, tedy včetně typu her, o kterých se vedla diskuse,
zda půjdou na tomto typu povrchu hrát.
9/41/2018 - žádost o stanovisko k přestavbě objektu na návsi Srbín
Starosta: bude projednáno v rámci bodu 3 dnešního programu

2. Požadavek ředitelky ZŠ Mukařov o na navýšení kapacity školy pro rok 2019/2020
PaedDr. Novotná informovala zastupitele, že v současnosti školu navštěvuje 618 dětí. Pro školní rok 2019/2020 je dle
zjištěných informací z okolních obcí předpoklad 125 dětí předškolního věku. V možnostech školy je vytvořit tři třídy pro
cca 90 dětí. Paní ředtelka požaduje navýšení kapacity školy o 30 míst.
Starosta: zatím se neví, jaká bude situace po volbách a to i s ohledem na obec Svojetice. Pokud se v budoucnu
Svojetice budou podílet na dofinancování přístavby školy, bude třeba řešit navýšení kapacity o konkrétní počty žáků. V
tuto chvíli doporučuje kapacitu nezvyšovat, a odložit bod na začátek roku 2019, kdy budeme vědět více.
Zastupitelstvo obce Mukařov v tuto chvíli nebude přijímat usnesené o navýšení kapacity školy. O navýšení kapacity lze
požádat v březnu 2019, podobně jako v předchozích letech.
Úkol trvá

3. Návrh směny nemovitsti č. st. 65/1 k.ú. Srbín za pozemek č. 664/11 k.ú. Srbín
Bod s ohledem na přítomné hosty přeřazen za bod. č. 8 dnešního zasedání

4. Žádost o vyjádření k územní studii pro lokalitu BI 20, Srbín
Starosta představil přítomné hosty, autora územní studie Ing. Arch. Bočka a Ing. Šubrta, jednatele za investora.
Ing. Arch. Boček představil návrh Územní studie pro lokalitu Srbín, rozvojovou plochu BI 20. (lokalita Na Pískách).
Studie obsahuje jak dopravní řešení, tak i parcelaci – navrženo je 18 nových parcel. Návrh je zpracován v souladu s
požadavky Územního plánu obce. Ve studii je navržena dešťová, splašková kanalizace, napojení na plyn a elektřinu.
PhDr. Čadilová se dotázala, zda studie řeší o otázku přívalových dešťů, neboť lokalita BI 20 je v nejnižší části pole a v
minulosti zde byly problémy.
Ing. Arch. Boček odkázal na požadavek územního plánu, kde je vyznačen pás izolační zeleně, který by měl tomuto
problému zamezit. Pás zeleně je v návrhu respektován.
Ing. Zima upozornil, že tento pás nebude postačovat, a že by zde měl být vybudován ochranný val.
Ing. Šubrt: o této možnosti bylo jednáno se sdružením Pod Budama. Zástupci sdružení uvedli, že na tento val přislíbila
finančnně přispět obec Mukařov, nebo se tento val vybuduje ve spolupráci s obcí.
Starosta: upozornil, že obec nabídla pomoc v souvislosti s aktuální situací, kterou bylo nutno řešit ihned. Nabídka
spoluúčasti ze strany obce stále platí. Výstavbou v této lokalitě je val však nutno chápat jako vyvolanou investici, kterou
by měl především hradit investor, nebo vlastníci dotčených pozemků. Připomněl nutnost uzavření Plánovací smlouvy
před vydáním jakéhokoli závazného rozhodnutí ze strany obce.
Zastupitelstvo bere předloženu Územní studii pro lokalitu BI 20 na vědomí. Plánovací smlouva bude s investorem,
příp. majiteli pozemků uzavřena před podáním žádosti o vydání územního rozhodnutí.
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5. Žádost o vyjádření ke změně plánu otvírky, přípravy, dobývání a plánu likvidace výhradního
ložiska lomu Žernovka
Starosta přivítal dalšího z hostů, ředitele a jednatele Lomu Žernovka, p. Smolu a předal mu slovo.
p. Smola informoval zastupitele o požadavku a záměru společnosti, vybudovat v těžebním prostoru lomu obslužnou
komunikaci z povrchu na dno těžebního prostoru lomu. Důvodem pro vybudování cesty je především zefektivnění
dopravy kamene ze dna těžebního prostoru a zvýšení bezpečnosti práce. Z tohoto důvodu byla navržena tzv. úklonná
cesta na dno lomu. Tento návrh byl zastupitelům zaslán rovněž e-mailem. Uvedl, že v současnoti má Lom Žernovka
zájem zvýšit těžbu, neboť uzavřel objednávku na dodávku několika tisíc tun kameniva pro městskou část Prahy 7. V
této souvislosti se chystá i rozšíření těžebního prostoru na zatím ještě neodkryté části lomu. Po jednání se Správou
lesů ČR bylo odlesnění schváleno, v podzemí se nachází další významná ložiska. Tento záměr přišel představit i
osobně, s žádostí o vyjádření zastupitelstva.
Starosta se dotázal, kolik m3 se předpokládá využít z vlastních zdrojů z lomu a kolik materiálu bude nutno dovézt.
P. Smola: Na stavbu bude využit kámen, který pochází z odstřelu a tvoří nevyužitelný odpad těžby. Kvůli potřebnému
množství materiálu pro zřízení náspu navrhované cesty – celkem cca 32.000 m 3 bude nutno materiál doplnit dovozem
certifikovaného stavebního materiálu.
Záměr těžby a vybudování cesty byl předložen dotčeným orgánům státní správy - Krajský úřadu Středočeského kraje z
Odboru životního prostředí a zemědělství, Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, MÚ v
Říčanech Odbor správních agend a dopravy, MÚ Říčany Odbor životního prostředí - vodoprávní úřad. V souhlasném
stanovisku Hygienické správy je uvedeno, že při dovozu materiálu je nutno počítat se zvýšením frekvence vozidel.
Ing. Šavrda se dotázal, zda zefektivnění práce v lomu nepřinese větší zatížení pro okolní obyvatele.
P. Smola uvedl, že naopak pozitivem výstavby komunikace v prostoru lomu bude snížení hluku a prašnosti, neboť
většina technologií se přenese na dno lomu.
Starosta sdělil, že se dotazoval na Stavebním úřadě v Říčanech, zda se má vůbec obec vyjadřovat k areálové
komunikaci, na pozemku, který je ve vlastnictví soukromé firmy. Dle sdělení stavebního úřadu se obec k tomuto typu
staveb nevyjadřuje, neboť se jedná o těžební prostor.
P. Smola: ano, stavební úřad se nevyjadřuje, veškerá vyjádření přísluší Báňskému úřadu. V rámci dobrých vztahů s
obcí společnost Lom Žernovka tuto informaci obci předkládá a žádá o vyjádření.
Starosta: obec se může vyjádřit v tom smyslu, že bere záměr společnosti, vybudovat úklonnou cestu, na vědomí.
P. Pokorný požaduje zajištění monitoringu závozu a ukládání dováženého materiálu, včetně zmapování příjezdových
cest a okolí, aby se předešlo případnému znečišťování okolí a vodních zdrojů.
P. Smola: budou instalovány fotopasti, kamery a prostor bude oplocen, aby nemohlo dojít k sabotáži, kdy někdo
záměrně znečistí dovážený materiál. Počítá se s odebíráním vzorků pro životní prostředí, lidem z obce bude
permanentně umožněno kontrola objektu i odebírání vzorků
Starosta: požaduje uzavření smlouvy o spolupráci, kde bude garantována možnost pracovníků obce provádět
namátkové kontroly dováženého materiálu.
RNDr. Domas se dotázal, z čeho bude složen násep - zda ze zeminy, hlušiny, inertního materiálu nebo suti.
Ing. Zima požaduje pro budování cesty využít nejdříve rezervy z vlastních zdrojů materiálu, aby se nejdříve lom vyčistil
a poté se bude čerpat z jiných zdrojů.
P. Smola: nejdříve bude použit vlastní materiál – žula, kamenný prach, hlína ze skrývky po odlesnění dobývacího
prostoru, poté se předpokládá návoz certifikovaného stavebního materiálu - kámen, suť, zemina.

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Mukařov bere na vědomí záměr vybudování úklonné cesty na pozemcích
č. 593/3 a 593/11 k.ú. Žernovka (těžební prostor lomu). Během výstavby cesty nesmí dojít ke znečištění
podzemních a povrchových vod. ZO požaduje, aby k výstavbě byl přednostně využíván kámen z lomu, v případě
dovozu externího materiálu požaduje uzavření smlouvy o spolupráci s možností kontroly dováženého materálu.
Hlasování:

pro: 9 - R. Hegyi, o. Jakob, J. Klimentová, L. Podaný, F. Pokorný, A. Semanská, R. Semanský,
J. Šavrda, P. Zima
proti: 1 - P. Třeštík
zdržel se: 2 - K. Čadilová, P. Doležel

Usnesení 1/43/2018 bylo přijato.

6. Žádost o vyjádření ke stavbě RD o třech bytových jednotkách, poz. Srbín
Starosta předložil zastupitelstvu žádost o vyjádření k výstavbě RD o třech bytových jednotkách na pozemku č.
662/83 k.ú. Srbín v lokalitě BI 27 Srbín. Obec je vlastníkem sousedního pozemku č. 662/77 a stanovisko obce je
tak nutnou součástí územního řízení.
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Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Mukařov souhlasí s výstavbou RD o třech bytových jednotkách na
pozemku č. 662/83 k.ú. Srbín.
Hlasování:

pro: 0
proti: 12 - K. Čadilová, P. Doležel, R. Hegyi, O. Jakob, J. Klimentová, L. Podaný, F. Pokorný, A. Semanská,
R. Semanský, J. Šavrda, P. Třeštík, P. Zima
zdržel se: 0

Usnesení nebylo přijato.

7. Projednání a schválení rozsahu změn územního plánu obce
Starosta úvodem tohoto bodu připomněl, že týden před zasedáním zastupitelstva proběhla pracovní schůzka
zastupitelů s autorem územního plánu, kde byly projednány možnosti obce k omezení výstavby bytů o třech
bytových jednotkách na území obce a další žádosti, které před tímto jednáním byly na úřad doručeny. Většina
žádostí o drobné změny v ÚP byla doporučena ke schválení, podmínkou bylo, že tyto úpravy nebudou znamenat
intenzifikaci zástavby v území, ani neohrozí zkrácené řízení projednávané úpravy Územního plánu obce.
Následně, před zahájením hlasování o schválení úprav Územního plánu obce Mukařov přečetl všechny došlé
žádosti a návrh jejich vypořádání.
U dvou nejzásadnějších úprav bylo navrženo:
Výstavba rodinných domů o třech bytových jednotkách. Textová část: V zastavěném i zastavitelném území
obce, tj. v katastrálním území Mukařov, Srbín, Žernovka je přípustná výstavba rodinných domů s nejvýše dvěma
bytovými jednotkami a jedním vchodem na RD . U dvojdomů je počet bytových jednotek omezen na jednu bytovou
jednotku v každé polovině dvojdomu.
Úprava velikosti zastavitelné plochy v lokalitě SK 20 Srbín. Textová část: Maximální velkost zastavěné plochy
bude zvýšena dle dispozic společnosti LIDL. V případě, že se společnost nedohodne s majiteli dotčených pozemků,
bude tato úprava z textové části před veřejným projednáním ÚP vyřazena.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Mukařov schvaluje zadání úpravy platného Územního plánu obce Mukařov
ve zkráceném řízení v předloženém znění.
Hlasování:

pro: 12 - K. Čadilová, P. Doležel, R. Hegyi, O. Jakob, J. Klimentová, L. Podaný, F. Pokorný, A. Semanská,
R. Semanský, J. Šavrda, P. Třeštík, P. Zima
proti: 0
zdržel se: 0

Usnesení 2/43/2018 bylo přijato.

8. Uzavření směnné smlouvy na pozemky parc.č. 519/132 x 519/133 a 519/134 k.ú. Srbín, s
doplatkem obci
Starosta předložil návrh směnné smlouvy, která byla zveřejněna v souladu se Zákonem o obcích. Směna se týká
obecního pozemku parc. č. 519/132, k.ú. Srbín, o výměře 165 m 2, který nově vznikl oddělením z pozemku p.č.
468, k.ú. Srbín, za pozemek manž. Gaždových, p.č. 519/133 k.ú. Srbín o výměře 48 m 2 a par.č. 519/134 k.ú.
Srbín, o výměře 3 m2, který nově vznikl oddělením z pozemku manž. Gaždových, p.č. 519/86, k.ú. Srbín.

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce souhlasí s uzavřením směnné smlouvy s doplatkem obci, na směnu
pozemku v majetku obce p.č. 519/132 o výměře 165 m2 za pozemky p.č. 519/133 o výměře 48 m2 a p.č. 519/134
o výměře 3 m2 k.ú. Srbín.
Hlasování:

pro: 12 - K. Čadilová, P. Doležel, R. Hegyi, O. Jakob, J. Klimentová, L. Podaný, F. Pokorný, A. Semanská,
R. Semanský, J. Šavrda, P. Třeštík, P. Zima
proti: 0
zdržel se: 0

Usnesení 3/43/2018 bylo přijato.
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3. Návrh směny nemovitosti č. st. 65/1 k.ú. Srbín za pozemek č. 664/11 k.ú. Srbín
Starosta podal informaci o jednání s majiteli objektu č.p. 8 v Srbíně a přilehlého pozemku č. st. 65/1 k.ú. Srbín. Na
minulém zasedání byl pověřen jednat s majitelem o prodeji objektu, případně směně za některý z obecních pozemků.
Majiteli objektu č.p. 8, panu Petříkovi, předložil na výběr několik obecních pozemků jako předmět možné směny.
Majitel má zájem o směnu za pozemek č. 664/11 k.ú. Srbín.
PhDr. Čadilová: obec má o tento objekt zájem z několika důvodů, jednak jde o zachování rázu historické návsi, dále
pozemek související s objektem zasahuje až do poloviny návsi, a v Srbíně zatím chybí místo pro podporu kumunitního
života v obci. Směnu podporuje.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce souhlasí se směnou nemovitosti p. č. st. 65/1 o výměře 735 m 2, k.ú. Srbín, v
majetku p. Petříka, za pozemek p.č. 664/11 o výměře 950 m2, k.ú. Srbín, v majetku obce Mukařov.
Hlasování:

pro: 12 - K. Čadilová, P. Doležel, R. Hegyi, O. Jakob, J. Klimentová, L. Podaný, F. Pokorný, A. Semanská,
R. Semanský, J. Šavrda, P. Třeštík, P. Zima
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení 4/43/2018 bylo přijato.
Ing. Zima navrhl, aby v rámci změny územního plánu a budoucí využití objektu byl pozemek přeřazen do kategorie
OV, občanská vybavenost.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce souhlasí se zařazením pozemku č. 65/1, k.ú. Srbín z kategorie SV - Smíšené
obytné - venkovské do Kategorie OV - Občanská vybavenost.
Hlasování:

pro: 12 - K. Čadilová, P. Doležel, R. Hegyi, O. Jakob, J. Klimentová, L. Podaný, F. Pokorný, A. Semanská,
R. Semanský, J. Šavrda, P. Třeštík, P. Zima
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení 5/43/2018 bylo přijato.

9. Různé a) žádost o rozdělení pozemku č. 717/3 k.ú. Mukařov
Starosta předložil opakovanou žádost pana Kadeřábka o rozdělení pozemku p.č. 717/3, k. ú. Mukařov. Část
pozemku má p. Kadeřábek pronajatu od Římskokatolické farnosti Říčany. Od vlastníka pozemku obdržel s
dělením souhlas a současně plnou moc na zastupování při řízení o dělení pozemku.
P. Pokorný doporučil pozemek nerozdělovat a v budoucnu jej využít pro možnost rozšíření urnového háje.
Navrhuje jednat s Římskokatolickou farností o možnosti odkupu pro obec.
Starosta: část pozemku, o kterou se jedná má cca 480m 2. Pokud by obec chtěla v budoucnu rozšiřovat hřbitov,
jako vhodnější se jeví zbývající, větší část pozemku, kterou má v současnosti pronajatu obec.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce souhlasí s žádostí o rozdělení pozemku p.č. 717/3 k.ú. Mukařov za účelem
prodeje části pozemku do vlastnictví p. kadeřábka.
Hlasování:

pro: 1 - R. Semanský
proti: 11 - K. Čadilová, P. Doležel, R. Hegyi, O. Jakob, J. Klimentová, L. Podaný, F. Pokorný, A. Semanská,
J. Šavrda, P. Třeštík, P. Zima
zdržel se: 0

Usnesení nebylo přijato.

9. Různé b) smlouvy o zřízení věcného břemene ČEZ - 590/22, 1015/2 a 425/18 k.ú. Srbín
Starosta předložil návrh smluv o zřízení věcného břemene na uložení sítí ČEZ
Návrh usnesení: ZO Mukařov souhlasí s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene se společností ČEZ
na uložení sítí do pozemku p.č. 590/22. v k.ú. Srbín (ulice Lomená), za celkovou částku 10.000,- Kč + DPH.
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Hlasování: pro: 11 - K. Čadilová, P. Doležel, O. Jakob, J. Klimentová, L. Podaný, F. Pokorný, A. Semanská,
R. Semanský, J. Šavrda, P. Třeštík, P. Zima
proti: 0
zdržel se: 0
nepřítomen: 1 – R. Hegyi
Usnesení 6/43/2018 bylo přijato.
Návrh usnesení: ZO Mukařov souhlasí s uzavřením smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a
dohodu o umístění stavby, se společností ČEZ Distrubuce a.s. na uložení zemního kabelového vedení NN do
pozemku 1015/2 k.ú. Srbín (ulice Na Budech), za celkovou částku 13.000,- Kč včetně DPH.
Hlasování: pro: 11 - K. Čadilová, P. Doležel, O. Jakob, J. Klimentová, L. Podaný, A. Semanská, R. Semanský,
J. Šavrda, P. Třeštík, P. Zima
proti: 0
zdržel se: 1 - F. Pokorný
nepřítomen: 1 – R. Hegyi
Usnesení 7/43/2018 bylo přijato.
Návrh usnesení: ZO Mukařov souhlasí s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti se
společností ČEZ Distrubuce a.s. na uložení kabelového vedení ze stávající pojistkové skříně na pozemku p.č.
425/18 v k.ú. Srbín, za celkovou částku 4.500,- Kč bez DPH.
Hlasování: pro: 12 - K. Čadilová, P. Doležel, R. Hegyi, O. Jakob, J. Klimentová, L. Podaný, F. Pokorný, A.
Semanská, R. Semanský, J. Šavrda, P. Třeštík, P. Zima
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení 8/43/2018 bylo přijato.

9. Různé c) oprava ulice Sportovní
P. Pokorný poukázal na nedobrý stav části ulice Sportovní, od křižovatky Zelená po křižovatku Požární. Po
loňské rekonstrukci dešťové kanalizace a povrchu chodníku a letošním uložení kabelového vedení ČEZ proto
navrhl kompletní opravu povrchu této frekventované části obce.
Starosta: ocenění prací - odfrézování a pokládka asfaltového koberce bylo v rámci poptávkového řízení
provedeno již v loňském roce, firma však s ohledem na své kapacity nebyla schopna zakázku realizovat. Nabídka
konkurenčí firmy je cca 600.000,- Kč + DPH. K tomu je třeba připočítat cenu pokládky obrubníků a opravu
křižovatky Sporotvní + Zelená, která v původní nabídce nebyla zahrnuta. Cena věcného břemene od ČEZu je cca
400.000,- Kč. V případě, že by se zakázka realizovala letos, bylo by možné tuto částku přesunout k rozpočtové
rezervě.

9. Různé d) rozpočtové opatření č. 4
Ing. Zima připomněl, že rozpočtové opatření bylo navrženo bez této úpravy – zahrnuje opravu střechy objektu
KKCM v Příčné 61, opravu brzd na hasičské cisterně Tatra. Pro opravu ulice Sportovní navrhuje navýšení o
800.000,- Kč s ohledem na potřebnou rezervu.
Rozpočtová úprava č. 4 na straně příjmové je navýšena o 1.249.000,-Kč a výdajová strana také o 1.249.000,- Kč,
čerpání rezervy je 965.524,- Kč. Rezerva po rozpočtové úpravě č. 4 v rozpočtu činí 108.647,- Kč.
Návrh usnesení: ZO Mukařov schvaluje návrh rozpočtového opatření č. 4 - navýšení o 1.249.000,-Kč a čerpání
rezervy ve výši 965.524,- Kč. Rezerva upraveného rozpočtu po schválení opatření č. 4 činí 108.647,- Kč.
Hlasování: pro: 12 - K. Čadilová, P. Doležel, R. Hegyi, O. Jakob, J. Klimentová, L. Podaný, F. Pokorný,
A. Semanská, R. Semanský, J. Šavrda, P. Třeštík, P. Zima
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení 9/43/2018 bylo přijato.
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9. Různé e) žádost o možnost využití objektu pro kulturní akce, Srbín
Starosta tlumočil oznámení jednatele spolku All Saints z.s., vlastnící pozemek č. 519/102 k.ú. Srbín, a žádostí o
vzetí na vědomí využití objektu k setkávání obyvatel za účelem pořádání kulturních akcí a akcí duchovního
vzdělávání. Objekt na tomto pozemku má předběžnou kolaudaci jako rodinný dům.
P. Pokorný upozornil, že pro objekty, kde je předpoklad shromažďování více lidí platí jiné podmínky požární
bezpečnosti, než pro rodinné domy.
Zastupitelstvo obce Mukařov bere na vědomí informaci jednatele All Saints a doporučuje podat řádnou žádost
o úpravu územního plánu pro pozemek č. 519/102, k.ú. Srbín.

9. Různé f) obsah Obecního zpravodaje, losování umístění pořadí předvolebních příspěvků
Na zasedání zastupitelstva proběhlo losování pořadí umístění jednotlivých předvolebních příspěvků na stránkách
Obecního zpravodaje. Umístění na str. 5 bylo vylosováno pro sdružení Společně, pro str. 7. Nezávislí s podporou
TOP 09 a pro str. 9 Sdružení kandidátů Mukařov, Srbín, Žernovka.
9. Různé g) shrnutí volebního období 2014 - 2018 a rozloučení se zastupiteli
Starosta obce Rudolf Semanský poděkoval všem zastupitelům za 4letou spolupráci. Uplynulé volební období,
ve kterém se realizovalo mnoho velkých i menších projektů, označil za velice úspěšné. Ocenil věcný a
profesionální přístup při řešení problémů obce. Na závěr svého shrnutí se dotázal členů Kontrolního výboru, zda
při své činnosti narazili na podezření z neprůhledných nebo předražených veřejných zakázek, jak zveřejnil jeden
z členů kKontrolního výboru.
P. Pokorný, předseda Kontrolního výboru uvedl, že výbor se do konce roku 2016 scházel pravidelně, případně
z podnětů některého z členů výboru. Při své činnosti Kontrolní výbor neshledal žádné zásadní pochybení v
činnosti úřadu, předseda KV se účastnil téměř všech výběrových řízení. Pokud by měl kterýkoli člen kontrolního
výboru jakékoli podezření, mohl se na něj kdykoli obrátit. Podobná vyjádření o neprůhlednosti veřejných zakázek
považuje za předvolební rétoriku.
Starosta poděkoval a uvedl, že věc považuje za uzavřenou.
MVDr. Mádr, člen Kontrolního výboru uvedl, že s tímto závěrem nesouhlasí. Sdělil, že p. Pokorný nepochopil
funkci Kontrolního výboru a že nepostupoval při kontrolách tak důsledně, jak by měl. Zmínil, že například
pronájem objektu KKCM byl nemorální, neboť Mukařov-sko je vládou jedné strany a schválilo si pronájem
Komunitního centra samo sobě.
PhDr Čadilová se dotázala, co nemorálního bylo na pronájmu objektu, který již předtím sloužil jako Mateřské a
komunitní centrum. Podmínky pronájmu schválil Finanční výbor a následně celé zastupitelstvo.
P. Pokorný doplnil, že pokud měl kdokoli z členů KV potřebu svolat jednání výboru, měl tak učinit.
MVDr. Mádr doplnil, že po volbách bude usilovat o funkci předsedy Kontrolního výboru a hodlá provést důkladné
kontroly hospodaření a rozhodnutí zastupitelstva.
Starosta ještě jednou poděkoval přítomným zastupitelům a předal jim na rozloučenou malý dárek. Na závěr
poděkoval osobně zastupiteli Františkovi Pokornému, za jeho dlouholetou činnost pro obec, nejen v
zastupitelstvu obce, kde působil více než 40 let.
_________________________________________________________________________________________
Zasedání bylo ukončeno v 22:35 hod.

Ověrovatelé:

Mgr. Lukáš Podaný .......................................................
Rudolf Semanský
starosta obce
František Pokorný .............................................................
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