Zápis č. 36
ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE MUKAŘOV
konaného dne 9.1. 2018 od 19.00 hod.
v zasedací místnosti OÚ Mukařov
Přítomni: T. Bergmann, PhDr. K. Čadilová, Ing. P. Doležel, Mgr. O. Jakob, JUDr. J. Klimentová, Mgr. L. Podaný, F. Pokorný,
A. Semanská, R. Semanský, Ing. J. Šavrda (příchod 19:05 hod.), Ing. P. Zima
Omluveni:, R. Hegyi, Ing. R. Hejduk, K. Křepelka, Ing. P. Třeštík,
Veřejnost: viz. prezenční listina

Zasedání zastupitelstva zahájil starosta obce R. Semanský v 1900 hod. uvítáním přítomných zastupitelů a hostů.
Konstatoval, že zastupitelstvo se sešlo v usnášeníschopném počtu a schválilo navržený program. K zápisu č. 35
starosta konstatoval, že zápis nebyl zatím od ověřovatelů podepsán, neboť se v zápisu prováděly úpravy.
Poslední úprava týkající se opravy znění rozpočtového opatření byla do zápisu zapracována na návrh Ing. Zimy.
Ostatní připomínky od zastupitelů byly do zápisu č. 35 rovněž zapracovány.
Následně starosta určil ověřovatele zápisu č. 36.
Zapisovatel: J. Menoušková

Ověřovatelé: JUDr. J. Klimentová, Ing. P. Zima

Program:
1. Kontrola úkolů a usnesení z předešlých zasedání
Přístavba MŠ Mukařov
Pasport komunikací obce
Žádost o dopravní značení ul. Na Budech – návrh osazení DZ „průjezd zakázán“
Žádost o dopravní značení ul. Luční

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Ceny svozu komunálního odpadu na rok 2018, Obecně závazná vyhláška
Schválení rozpočtu obce na rok 2018
Schválení veřejnoprávních smluv se spolky v obci
Výběrové řízení na přípolož tlakové kanalizace
Návrh směny pozemků – k.ú. Žernovka, poz. č. 881 za poz. č. 629/4 k.ú. Srbín poz. č. 958/17 za poz. č. 958/16
Odměny zastupitelů dle novely zákona od 1.1.2018
Žádost o poskytnutí dotace z programu OPŽP KÚ – kofinancování stavby vodovodu
Různé
a) věcná břemena – plynová přípojka poz. č. 598/33 k.ú. Žernovka
b) schválení smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene služebnosti na VO
c) žádost o dělení pozemků Srbín
d) rychlostní radar Choceradská, Srbín – informace o vyhodnocení
e) žádost o zřízení casina v Žernovce
f) osazení košů v ul. Do Chobotu, Srbín

1. Kontrola úkolů a usnesení z předešlých zasedání
Přístavba MŠ Mukařov
Starosta předložil zastupitelům cenovou nabídk na variantní přístavbu ředitelny MŠ formou dřevostavby, s variantním
řešením (přístavba menšího a většího rozsahu). Cena přístavby menšího rozsahu činí 871.000 ,- Kč a cena přístavby
většího rozsahu 1.134.000,- Kč. Uvedené ceny jsou bez DPH.
Starosta zmínil, že v přístavbě se nepočítá s vytápěním. Otázka je, zda topení umístěné na chodbě bude dostačující.
p. Pokorný: pokud by byla dřevostavba umístěna za krčkem, tak jak se původně předpokládalo, není třeba dělat zadní
stěnu a topení z chodby by se dalo do místnosti přivést.
Vzhledem k tomu, že mezi zaměstnanci technických služeb obce jsou i zedníci, starosta navrhl zvážit možnost, zda
neřešit stavební práce svépomocí, formou zděné přístavby. Pro tuto variantu navrhuje zpracovat materiálový rozpočet
pro zděnou přístavbu
Dr. Šalda osloví projektanta kvůli zpracování položkového rozpočtu.
Úkol trvá
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Pasport komunikací obce
Ing. Zima informoval zastupitele o průběhu zpracování pasportu komunikací a dopravního značení. Pracovní verze
určená k úpravám, byla rozeslána zastupitelům. Do této verze mohou být zakreslovány i návrhy dopravního značení.
Starosta: mimoto již obec soustřeďuje podněty a požadavky občanů, jako např. v ul. Příčná, Obecní, Do Chobotu, Na
Budech a Luční, které budou řešeny po soustředění všech podkladů. Po odsouhlasení zastupitelstvem budou
prováděna dopravní opatření a značení.
Úkol trvá

2. Ceny svozu komunálního odpadu na rok 2018, Obecně závazná vyhláška
Starosta předložil zastupitelům návrh cen za svoz komunálního odpadu pro občany na rok 2018. Ceny se oproti
roku 2017 mírně navyšují, z jednání Finančního výboru vzešlo doporučení nepromítat celé navýšení, vzniklé
zvýšením cen skládkovného, do konečných cen a část navýšení dorovnat z rozpočtu obce.
p. Pokorný připomněl uvažované rozmístění nádob na tříděný odpad k jednotlivým nemovitostem, které zaznělo již
na minulých zasedáních. Za jakých podmínek by mohla fy Marius Pedersen tento systém tříděného odpadu obci
začít provozovat?
Starosta: fy Marius Pedersen je schopna zajistit službu svozu tříděného odpadu za předpokladu, že v obci bude
určitý počet nádob – nejméně 100 ks, ideálně pohromadě v lokalitě nebo jedné části obce. Čím bude nádob více,
více, tím bude služba pro obec levnější. Zapůjčení nádoby a vývoz je pro občany zdarma. Toto řešení by umožnilo
postupně odstraňovat stanoviště na separovaný odpad.
p. Pokorný navrhl oslovit občany ještě prostřednictvím obecního zpravodaje.
p. Podaný vznesl dotaz, zda by bylo možné v rámci třídění odpadu (v případě zájmu ze strany občanů) nevyužívat
nádoby, ale pouze plastové pytle, v nějaké min. míře, které by si občané za určitý poplatek zakoupili od obce.
Starosta: možné by to bylo, ale tento systém je určen pouze pro rekreanty, nebo nemovitosti, kam není možné
zajet se svozovou technikou. Pytlový svoz pro každého zájemce se v minulosti příliš neosvědčil.
p. Bergmann vyjádřil názor, že výše poplatků za komunální odpad stanovených pro r. 2018 není nijak vysoká,
průměrná roční částka 2500,- Kč činí v přepočtu 210,- Kč měsíčně. Při porovnání s objemem vyprodukovaného
odpadu který musí obec každý měsíc likvidovat, je to částka spíše symbolická.
Starosta následně navrhl hlasovat o návrhu usnesení a Obecně závazné vyhlášky pro rok 2018. Doplnil, že
společnost Marius Pedersen je připravena reagovat na požadavky obce, v případě zájmu ze strany občanů.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce souhlasí s výší cen svozu komunálního odpadu pro r. 2018 a schvaluje Obecně
závaznou vyhlášku obce Mukařov č. 1/2018 o cnách svozu komunáního odpadu.
Hlasování: pro: 11 - T. Bergmann, K. Čadilová, P. Doležel, O. Jakob, J. Klimentová, L. Podaný, F. Pokorný,
A. Semanská, R. Semanský, J. Šavrda, P. Zima
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení 1/36/2018 bylo přijato.

3. Schválení rozpočtu obce na rok 2018
Starosta uvedl, že návrh rozpočtu byl v souladu se Zákonem o obcích zveřejněn na úřední desce a nyní lze přikročit k
jeho schválení. Následně předal slovo p. Bergmannovi, předsedovi Finančního výboru.
p. Bergmann připomněl, že rozpočet byl navržen jako schodkový, doplněn přebytkem z roku 2017, vlastními fondy
a čerpáním úvěru. V rozpočtu je na straně příjmů promítnuto nové rozpočtové určení daní, i když v mírně
konzervativní podobě. Rezerva rozpočtu v tuto chvíli činí 5.933.262,- Kč.
p. Pokorný poděkoval finančnímu výboru za přípravu rozpočtu, včetně zpracovaných námětů a doporučení,
uvedených v zápisu finančního výboru.
p. Macháček vznesl dotaz, zda byly v rozpočtu rovněž vyčleněny finanční prostředky na akci „historické oslavy
obce 2018“, jež se uskuteční od 12. května 2018.
p. Bergmann potvrdil, že na tento projekt byla v rozpočtu vyčleněna částka 500.000,- Kč.
Ing. Zima připomněl, že do verze rozpočtu předložené finančním výborem, bude třeba zapracovat některé další
projekty a skutečnosti, které zatím nejsou uveřejněny ve finančním rozpočtu neboť nebyla známa jejich výše.
Jedná se o projekty do škol ve výši 435.000,- Kč (tj. multifunkční hřiště MŠ a zahájení přípravy projektu na
rekonstrukci rozvodu ve škole), které se do rozpočtu přidávaly, nebo další položky, jako např. mobilní rozhlas.
Doporučuje doplnit a schválit tyto položky nyní, abychom nemuseli v nejbližší době dělat rozpočtovou úpravu.
Ing. Doležel se dotázal, zda se rozpočet bude schvalovat jako schodkový nebo jako rozpočet vyrovnaný s tím, že
schodek rozpočtu bude doplněn z rezervy.
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Ing. Zima: rozpočet je navržen jako schodkový s fin. rezervou 5.933.262,- Kč. Současně doplnil, že v rozpočtu
není obsažena dotace na vodovod, která nebyla obci dosud pravomocně přidělena. Rozpočet obsahuje pouze
vlastní zdroje obce k vodovodu.
p. Pokorný: se dotázal, zda projekty, které se budou dělat v rámci školy budou součástí rozpočtu školy.
Ing. Zima upřesnil, že akce, které se týkají školy, bude obec provádět ve spolupráci se školou a bude se jednat o
výdaje školy.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo schvaluje rozpočet obce pro rok 2018 jako schodkový se schodkem 24,7 mil. Kč,
který je uhrazen z přebytku hotovosti minulého roku a čerpáním úvěru na dostavbu vodovodu. Rozpočet se schvaluje
v paragrafovém znění, rezerva rozpočtu obsažená ve výdajích je 5,4 mil. Kč. Příjmy a výdaje uskutečněné v rámci
rozpočtového provizoria se stávají příjmy a výdaji v rozpočtu v roce 2018.
Hlasování: pro: 11 - T. Bergmann, K. Čadilová, P. Doležel, O. Jakob, J. Klimentová, L. Podaný, F. Pokorný,
A. Semanská, R. Semanský, J. Šavrda, P. Zima
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení 2/36/2018 bylo přijato.

4. Schválení veřejnoprávních smluv se spolky v obci
Starosta připomněl zastupitelům každoroční povinnost obce uzavřít tzv. veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace
se spolky, kterým obec poskytuje příspěvek na jejich činnost.
V případě obce Mukařov se jedná o spolky: SDH Mukařov, SDH Žernovka, TJ Sokol Mukařov, Mukařov-sko z.s. a
divadelní spolek Dipona. Následně starosta přistoupil k hlasování.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo souhlasí s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace pro spolek SDH
Mukařov pro rok 2018 ve výši 250.000,- Kč.
Hlasování: pro: 11 - T. Bergmann, K. Čadilová, P. Doležel, O. Jakob, J. Klimentová, L. Podaný, F. Pokorný,
A. Semanská, R. Semanský, J. Šavrda, P. Zima
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení 3/36/2018 bylo přijato.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo souhlasí s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace pro spolek SDH
Žernovka pro rok 2018 ve výši 59.500,- Kč.
Hlasování: pro: 11 - T. Bergmann, K. Čadilová, P. Doležel, O. Jakob, J. Klimentová, L. Podaný, F. Pokorný,
A. Semanská, R. Semanský, J. Šavrda, P. Zima
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení 4/36/2018 bylo přijato.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo souhlasí s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace pro spolek TJ Sokol
Mukařov pro rok 2018 ve výši 475 000,- Kč.
Hlasování: pro: 11 - T. Bergmann, K. Čadilová, P. Doležel, O. Jakob, J. Klimentová, L. Podaný, F. Pokorný,
A. Semanská, R. Semanský, J. Šavrda, P. Zima
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení 5/36/2018 bylo přijato.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo souhlasí s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace pro spolek
Mukařovsko pro rok 2018 ve výši 149.000,- Kč.
Hlasování: pro: 11 - T. Bergmann, K. Čadilová, P. Doležel, O. Jakob, J. Klimentová, L. Podaný, F. Pokorný,
A. Semanská, R. Semanský, J. Šavrda, P. Zima
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení 6/36/2018 bylo přijato.
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Návrh usnesení: Zastupitelstvo souhlasí s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace pro divadelní
spolek Dipona pro rok 2018 ve výši 8.000,- Kč.
Hlasování: pro: 11 - T. Bergmann, K. Čadilová, P. Doležel, O. Jakob, J. Klimentová, L. Podaný, F. Pokorný,
A. Semanská, R. Semanský, J. Šavrda, P. Zima
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení 7/36/2018 bylo přijato.

5. Výběrové řízení na přípolož tlakové kanalizace
Starosta připomněl, že zadávací dokumentací s návrhem usnesení k zadávací dokumentaci pro výběrové řízení na
přípolož tlakové kanalizace byla zastupitelům rozeslána e-mailem.
Ing. Zima doplnil, že se jedná o podlimitní zakázku v hodnotě 8,8 mil. Kč. Smlouva na technický dozor byla již
schválena. Soutěž bude probíhat veřejnou formou, zpracovaná prováděcí dokumentace je dostačující. Zadávací
dokumentaci zpracovával Ing. Matyska – administrátor VŘ.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo schvaluje zadávací dokumentaci včetně zadávacích podmínek veřejné zakázky
Mukařov - tlaková kanalizace při souběhu s vodovodem. Výzvu k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním
řízení, textovou část zadávací dokumentace, projektovou dokumentaci tlakové kanalizace při souběhu s vodovodem,
soupis prací s výkazem výměr, vzor smlouvy o dílo, vzor krycího listu nabídky, vzor prohlášení o subdodavatelích.
Zadavatel zahájí zjednodušené podlimitní řízení uveřejněním výzvy k podání nabídek na profil zadavatele. Pravidla pro
hodnocení nabídek k veřejné zakázce Mukařov - tlaková kanalizace při souběhu s vodovodem takto: nabídky budou
hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti. Ekonomická výhodnost nabídek bude hodnocena podle nejnižší
nabídkové ceny. Při hodnocení nabídkové ceny je rozhodná její celková výše bez DPH uvedená v návrhu smlouvy
v nabídce. Komise seřadí nabídky podle výše nabídkové ceny bez DPH uvedené v návrhu smlouvy. Jako ekonomicky
nejvýhodnější bude hodnocena nabídka s nejnižší nabídkovou cenou.
Hlasování: pro: 11 - T. Bergmann, K. Čadilová, P. Doležel, O. Jakob, J. Klimentová, L. Podaný, F. Pokorný,
A. Semanská, R. Semanský, J. Šavrda, P. Zima
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení 8/36/2018 bylo přijato.

Starosta následně navrhl jmenovat členy komise pro otvírání obálek a hodnocení nabídek ve složení: p. Čadilová,
p. Pokorný, p. Semanský, p. Šalda, p. Zima a náhradníky komise ve složení: p. Medek, p. Veselý
Návrh usnesení: Zastupitelstvo schvaluje složení komise pro otvírání obálek a hodnocení nabídek. Tato komise je
pověřena k provedení následujících úkonů: otevírání obálek, hodnocení nabídek a posouzení splněných podmínek
vybraného účastníka zadávacího řízení.
Hlasování: pro: 11 - T. Bergmann, K. Čadilová, P. Doležel, O. Jakob, J. Klimentová, L. Podaný, F. Pokorný,
A. Semanská, R. Semanský, J. Šavrda, P. Zima
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení 9/36/2018 bylo přijato.
Další návrh usnesení:
Návrh usnesení: Zastupitelstvo pověřuje p. Rudolfa Semanského, starostu obce zahájením zadávacího řízení na
veřejnou zakázku Mukařov - tlaková kanalizace při souběhu s vodovodem prostřednictvím osoby smluvně pověřené
výkonem zadavatelských činností ve společnosti tender pro s.r.o. a jmenování členů a náhradníků komise ve veřejné
zakázce Mukařov - tlaková kanalizace při souběhu s vodovodem ve shora uvedeném složení.
Hlasování: pro: 11 - T. Bergmann, K. Čadilová, P. Doležel, O. Jakob, J. Klimentová, L. Podaný, F. Pokorný,
A. Semanská, R. Semanský, J. Šavrda, P. Zima
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení 10/36/2018 bylo přijato.
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6. Návrh směny pozemků – poz. č. 881 za poz. č. 629/4 k.ú. Žernovka a poz. č. 958/17 za poz.
č. 958/16 k.ú. Srbín
Starosta: návrhy směny byly zveřejněny na úřední desce obce - jedná se o část pozemku u Hospody Montgomery,
Žernovka - roh budovy, který historicky zasahuje do pozemku v majetku obce Mukařov. K přestavku došlo již v
době stavby zařízení cca před 100 lety.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo souhlasí se směnou pozemku p.č. 881 za pozemky p.č. 629/4 a st.431 k.ú. Žernovka.
Hlasování: pro: 11 - T. Bergmann, K. Čadilová, P. Doležel, O. Jakob, J. Klimentová, L. Podaný, F. Pokorný,
A. Semanská, R. Semanský, J. Šavrda, P. Zima
proti: 0
zdržel se: 1 – F. Pokorný
Usnesení 11/36/2018 bylo přijato.
Ing.Zima: záměr směny pozemků parc. č. 958/17 a 958/16 k.ú. Srbín, byl zastupitelstvem odsouhlasen na 34.
zasedání zastupitelstva dne 14.11.2017. Krajskou kontrolou, která proběhla ve dnech 27. - 28.11. 2017 bylo obci
vytknuto, že původní záměr byl zveřejněn v roce 2015 a smlouva byla připravena k uzavření až v r. 2017, což podle
metodiky není správně, protože od zveřejnění záměru do uzavření smlouvy by neměla být delší prodleva jak 12
měsíců. Na základě toho byl opětovně záměr na úřední desce zveřejněn v prosinci 2017.
Následně Ing. Zima vyzval zastupitele k opětovnému hlasování k uzavření směnné smlouvy mezi obcí p.
Popperem a pí. Fišerovou v rámci vyrovnání majetkoprávních vztahů.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo souhlasí s uzavřením směnné smlouvy na výměnu pozemku p.č. 958/17 za pozemek
p.č. 958/16 k.ú. Srbín
Hlasování: pro: 11 - T. Bergmann, K. Čadilová, P. Doležel, O. Jakob, J. Klimentová, L. Podaný, F. Pokorný,
A. Semanská, R. Semanský, J. Šavrda, P. Zima
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení 12/36/2018 bylo přijato.
Ing. Zima: v rámci přípravy projektu rekonstrukce ulice Obecní bylo po třech letech jednání s Římskokatolickou
farností Říčany dohodnuto odkoupení a směna částí jejich pozemků za cenu 100,- Kč/m².
Návrh usnesení: Zastupitelstvo souhlasí se směnou a odkupem pozemků při ul. Obecní, Mukařov s Římskokatolickou
farností Říčany
Hlasování: pro: 11 - T. Bergmann, K. Čadilová, P. Doležel, O. Jakob, J. Klimentová, L. Podaný, F. Pokorný,
A. Semanská, R. Semanský, J. Šavrda, P. Zima
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení 13/36/2018 bylo přijato.

7. Odměny zastupitelů dle novely zákona od 1.1.2018
Starosta informoval zastupitele o změnách zákona o odměňování členů zastupitelstve obcí. I když se tento bod
projednával na začátku volebního období, Krajská kontrola hospodaření doporučila tento bod opětovně projednat.
Konstatoval, že si práce zastupitelů váží a je si vědom, že činnost vykonávají ve svém volném čase. Přímá odpovědnost zastupitelů se stále zvyšuje a je tak stále těžší najít ochotné občany. Odměnu za činnost doporučuje schválit.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo schvaluje odměnu pro neuvolněné členy zastupitelstva dle přílohy nařízení vlády Předpis č. 318/2017 Sb. platné od 1.1. 2018.
Hlasování: pro: 11 - T. Bergmann, K. Čadilová, P. Doležel, O. Jakob, J. Klimentová, L. Podaný, F. Pokorný,
A. Semanská, R. Semanský, J. Šavrda, P. Zima
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení 14/36/2018 bylo přijato.
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8. Žádost o poskytnutí dotace z programu OPŽP KÚ – kofinancování stavby vodovodu
Starosta informoval, že Krajský úřad Středočeského kraje vyhlásil dotační program, kde kofinancuje obcím vlastní
zdroje na výstavbu vodovodů a kanalizací. Obec Mukařov buduje další etapu vodovodu a má proto v úmyslu zažádat
Krajský úřad o možnost kofinancování vlastních zdrojů.
Dr. Šalda předložil k tomuto bodu návrh usnesení. Za předpokladu, že bude usnesení schváleno, může obec podat
žádost o poskytnutí dotace na výstavbu vodovodu na krajský úřad. Dále doplnil, že krajský úřad má možnost
poskytnout z infrastrukturního fondu částku ve výši až 5 mil. Kč, přičemž výše přidělené dotace je odvislá od konečné
ceny díla.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Mukařov souhlasí s podáním žádosti o dotaci z programu 2018 pro poskytování
dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze středočeského infrastrukturního fondu prostřednictvím veřejnoprávní
smlouvy na projekt dostavba vodovodu Srbín - spolufinancováno z jiných veřejných zdrojů. V případě přidělení dotace
zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce podpisem veřejnoprávní smlouvy na tento projekt.
Hlasování: pro: 11 - T. Bergmann, K. Čadilová, P. Doležel, O. Jakob, J. Klimentová, L. Podaný, F. Pokorný,
A. Semanská, R. Semanský, J. Šavrda, P. Zima
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení 15/36/2018 bylo přijato.

9. a) Různé - věcná břemena – plynová přípojka poz. č. 598/33 k.ú. Žernovka
Starosta informoval zastupitele, že přesný rozsah břemene bude obci znám, až po obdržení žádosti o zřízení věcného
břemene od občana, který chce na pozemku budovat plynovou přípojku. V tuto chvíli je znám pouze pozemek, do
kterého se přípojka bude ukládat.
Ing. Zima doplnil, že se jedná o lokalitu na ulici Doubecká, Žernovka.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene v pozemku p.č.
598/33 k.ú. Žernovka za cenu 1.000,- Kč/bm pro plynovou přípojku.
Hlasování: pro: 11 - T. Bergmann, K. Čadilová, P. Doležel, O. Jakob, J. Klimentová, L. Podaný, F. Pokorný,
A. Semanská, R. Semanský, J. Šavrda, P. Zima
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení 16/36/2018 bylo přijato.

9. b) Různé - schválení smlouvy o smlouvě budoucí, věcného břemene služebnosti na VO
Starosta předložil návrh smlouvy o SB na veřejné osvětlení. Předmětem smlouvy je pokládka kabelů pro veřejné
osvětlení do veřejných komunikací u přechodů pro chodce. Podmínkou souhlasu os ŘSD je schválení smlouvy o
smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene.
Dr. Šalda uvedl názvy ulic, ve kterých byly zřízeny čtyři nové přechody s osvětlením. Jedná se o ulice Obecní –
Pražská, Spojovací – Pražská, Lomená – Kutnohorská a Písecká – Kutnohorská.
JUDr. Klimentová požádala o zpřesnění části textu v návrhu smlouvy, neboť některé pasáže jsou neúplné. Bylo
dohodnuto, že obsah smlouvy bude upřesněn (zajistí Dr. Šalda).
Návrh usnesení: Zastupitelstvo souhlasí s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o řízení věcného břemene
služebnosti s ŘSD na veřejné osvětlení přechodů na pozemku p.č. 833/1 k.ú. Mukařov.
Hlasování: pro: 11 - T. Bergmann, K. Čadilová, P. Doležel, O. Jakob, J. Klimentová, L. Podaný, F. Pokorný,
A. Semanská, R. Semanský, J. Šavrda, P. Zima
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení 17/36/2018 bylo přijato.

9. c) Různé - žádost o dělení pozemků Srbín
Starosta předložil žádost p. Mencla, vlastníka pozemku Na Budech, Srbín a žádá o povolení rozdělit pozemek na
tři části, za účelem výstavby tří rodinných domů o dvou bytových jednotkách. Stavební úřad rozdělení pozemku
tímto způsobem odsouhlasil, s tím, že musí být ke všem pozemkům zajištěna přístupová cesta.
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Ing. Doležel: je třeba prověřit, aby komunikace byly v souladu s územním plánem, podle kterého musí být
dodržena šířka komunikace, v případě úpravy stávající zástavby.
Starosta: návrh byl p. Menclem zpracován po konzultaci se stavebním úřadem. Je třeba vzít v úvahu, že příjezdová
cesta k jedné parcele se posuzuje jiným způsobem, než příjezdová cesta ke třem rodinným domům.
Ing. Zima doporučil zastupitelstvu, aby bylo přijato usnesení, aby dělení lokalit, které je plánováno pro výstavbu více
než třech bytových jednotek podléhalo schválení zastupitelstvem a schválení plánovací smlouvy.
Ing. Doležel navrhl vzhledem k nejasnostem schválení bodu odložit.
Úkol nadále trvá.

9. d) Různé - rychlostní radar Choceradská, Srbín – informace o vyhodnocení
Starosta požádal o komentář k uvedenému bodu Dr. Šaldu.
Dr. Šalda: na jaře r. 2017 jsme z krajského úřadu obdrželi návrh umístit v Srbíně rychlostní radar tzv. prvek aktivního
monitoringu. Informace o radaru jsou k nahlédnutí na webových stránkách doprava.kr-stredocesky.cz. (přístupové
heslo je k dispozici u Dr. Šaldy).
Radar monitoruje mimo jiné zrychlení a zpomalení před měřením, počet projetých vozidel v daném úseku atd.
Pro zajímavost: úsekem, kde je radar umístěn projelo v r. 2017 od září do prosince oběma směry cca 510 tis. vozidel,
přičemž měsíční průměr je cca 127 tis. vozidel, denně pak tímto úsekem projede cca 4 200 vozidel.
Radarový ukazatel dále vyhodnotil překročení rychlosti vozidel v měřeném úseku v množství 41,9 vozidel, což
představuje zhruba 50% řidičů.

9. e) Různé - žádost o zřízení casina v Žernovce
p. Bergmann vznesl návrh do zastupitelstva schválit vyhlášku zakazující provoz výherních automatů na území obce,
načež následuje diskuze mezi zastupiteli.
p. Pokorný: je třeba definovat pojem kasino, doporučuji seznámit se s podmínkami pro zřízení a provoz kasina a na
základě toho dělat závěry. Je rozdíl mezi kasinem a provozem pouze několika automatů.
JUDr. Klimentová a p. Bergmann vyjádřili zásadní nesouhlas proti zřízení jakýchkoliv podniků provozujících jakékoliv
typy hazardních her pod hrozbou nárůstu kriminality a nepořádku v obci.
Starosta ukončil diskuzi s tím, že bude připravena vyhláška stanovující zákaz provozu výherních automatů v obci.

9. f) Různé - osazení košů v ul. Do Chobotu, Srbín
JUDr. Klimentová požádala o osazení košů na odpadky a psí exktrementy v ul. Do Chobotu, z důvodu nepořádku v
ulic a absence košů.
Starosta slíbil osazení košů zajistit prostřednictvím technických služeb obce .
p. Veselý, vedousí TS obce: koše budou osazeny co nejříve.
____________________________
Zasedání bylo ukončeno v 22:00 hod

Ověřovatelé:

JUDr. J. Klimentová .........................................

..................................
Rudolf Semanský
starosta obce
Ing. P. Zima ………………………….
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