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   Obec Dymokury 
 

  Revoluční 97               www.dymokury.cz            e-mail: obec@dymokury.cz                 

   289 01 Dymokury                                                                    tel: 325 635 112  

 

Zápis č.3/2011 

ze zasedání zastupitelstva obce 

ze dne 21. března 2011 
 

1) Zasedání zahájil v 18.30 hodin starosta obce Mgr. Pavel Ambrož 

Zasedání zastupitelstva obce bylo řádně svoláno a vyhlášeno. Přítomno 9 zastupitelů, 

omluven J. Červinka, p. M. Malát přijde později.  

 

2) Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu 

Zapisovatel: Mgr. Pavel Ambroţ. Jako ověřovatelé zápisů z jednání zastupitelstva obce byli 

navrţeni: Mgr. František Kuneš a Jaroslav Malát.  

PRO:  8                        PROTI:  0                      ZDRŽEL SE:  1 

 

3) Schválení programu jednání 

Pro navrţený program jednání podle pozvánky:  

PRO:     9                     PROTI:   0                      ZDRŽEL SE:  0 

4) Námitky proti obsahu zápisu č. 2/2011 

Námitka č. 1  

Starosta: v bodu č. 13 - Rozpočet na rok 2011 jsem neopravil z původní pracovní verze zápisu 

ze schvalovaného rozpočtu hodnoty daňových a nedaňových příjmů. Správně má být: Daňové 

příjmy 6 518  000 Kč, nedaňové příjmy 2 079 000 Kč. Schválení námitky: 

PRO:    9                      PROTI:     0                    ZDRŽEL SE:  0 

Námitka se přijímá. 

Námitka č. 2  

Paní Hamplová: v bodu 23 Diskuze byl neobjektivním způsobem zpracován odstavec p) 

Názory občanů. V bodě 1 je uvedeno, ţe jsme neodpověděly na ţádný z poţadavků p. 

Kuneše. Vzhledem k tomu, ţe kontrola hospodaření školy proběhla aţ v pátek 25.2.2011, tedy 

po datu konání zastupitelstva, budou otázky 3-17 zodpovězeny ve zprávě z kontrolního 

výboru. Dále bylo uvedeno, ţe jsem řekla, ţe na druhém konci obce mohou lidé klidně 

dýchat uhelný prach. Nic takového řečeno nebylo, vyjádření jste si upravil! Originál zněl tak, 

ţe bydlení v kaţdé části obce přináší určitá negativa, tj. komáři, biogamik, kombajny, 

doprava, uhlí. 

Starosta se omlouvá za nepřesnost zápisu. Pokud někdo chce zaznamenat doslovně svůj 

projev, musí ho písemně odevzdat. Do zápisu se také přidávají připomínky ověřovatelů. 

Důleţitý je zápis podstaty projevu. 

Schválení námitky: 

PRO:   8                       PROTI:   0                      ZDRŽEL SE:  2 

(V 18.45 h přišel zastupitel Martin Malát) 

Námitka se přijímá. Zápis č. 2 bude upraven. 
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5) Kontrola plnění usnesení 

2/2011/12 Ţádost o navýšení odběru podzemních vod poslal starosta s hydrogeologickým 

posouzením na odbor ŢP MěÚ Poděbrady. Vyjádření doposud nepřišlo. Podařilo se zjistit 

několik majitelů pozemků v I. ochranném pásmu vodních zdrojů a také kdo na nich 

hospodaří. Pokud budou platné i nadále podmínky pro ochranná pásma I. stupně, bude se 

muset obhospodařovaná půda zatravnit a pravidelně udrţovat. 

 

2/2011/15  9 občanů z Dymokur a 5 ze Svídnice vyuţívají nebo by v nejbliţší době vyuţívali 

sociální a zdravotní sluţbu Centra SZS Poděbrady. Víceméně se jedná o donášku obědů. 

V dubnu se zorganizuje informativní schůzka zájemců o pečovatelskou sluţbu. 

 

2/2011/23b O vyčíslení nákladů na energetický audit byly osloveny 3 firmy (Enviros Praha, 

ONYO Říčany,  TESPORA Praha). Sdělily, ţe se o energetický audit ţádá převáţně při 

ţádosti o dotaci. Náklady jsou desítky tisíc korun podle sloţitosti případu. Po splnění 

upřesňujících poţadavků firem se dozvíme bliţší cenu energetického auditu. 

 

2/2011/23f Podle odboru vnitřních věcí KÚSK musí být předsedou přestupkové komise 

osoba, která má právnické vzdělání nebo sloţila zkoušku odborné způsobilosti v oblasti 

přestupků proti občanskému souţití, majetku a veřejnému pořádku. Místostarosta splňuje 

předpoklady pro předsedu přestupkové komise – absolvoval bezpečnostně právní studium.  

Přestupková komise bude fungovat ve sloţení: předseda Mgr. František Kuneš, členové: 

p. Vladimíra Chárová (agenda přestupků), Mgr. Pavel Ambroţ.   

 

2/2011/23g  Částečně splněno. Viz bod 9 

 

2/2011/23i starosta napsal objednávku na Lavičky zadarmo. Zatím nepřišla odpověď. Ve 

formuláři jsou uvedeny pouze obce nad 1000 obyvatel.  

 

2/2011/23j  Bylo by vhodnější koupit výhledově kombinovaný stroj na mulčování, sekání, 

štěpkování i vertikutaci (ParkLand apod.) Hlavním důvodem bude údrţba pozemků v okolí 

vodních zdrojů, ale i jinde. 

 

2/2011/23k Strouha by vedla na obecním pozemku a pozemku Krajské správy a údrţby silnic. 

Starosta poţádá o vybagrování strouhy KSÚS, případně vyjedná souhlas s vybagrováním. 

  

2/2011/23l Cestu mezi Průhony přijede zaměřit kolem 23.3. – 25.3.2011 p. Poustka a podle 

výměry se určí cena nákladů na rekonstrukci cesty. 

 

2/2011/23m Rodina Málkova zajišťuje provedení humanitární sbírky. Sbírka se ukončuje 

k 11. dubnu 2011.  

 

Žádost na 6 PČB 

Ţádost podala firma SELLA 28. února 2011. Z MMR se 17.3. dotazovali na chybějící 

stavební povolení. Vysvětlil jsem problém s lesním pozemkem kolem „lesácké bytovky“, 

takţe jsou ochotni nějakou dobu ještě počkat. Nyní je nutno změnit původní ţádost o stavební 

povolení, splnit doplňující poţadavky ŢP a stavebního úřadu. Musíme věřit, ţe dostaneme 

stavební povolení včas a projekt bude zařazen k posouzení. 

 

6) Závěrečná zpráva vedoucího inventarizační komise 

Závěrečnou zprávu přednesl p. Ladislav Krátký. Je uloţena na OÚ v šanonu 

Inventarizace 2010. 
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7)  Zpráva kontrolního výboru 

Zápis z jednání KV dne 28.2.2011 přednesl předseda Ladislav Krátký. Nejdůleţitější 

závěry: 

V hospodaření škol nebyly shledány ţádné nedostatky. KV oceňuje aktivní přístup vedení 

MZŠ při shánění sponzorů. Ke kotelně nebyly zjištěny ţádné závady a nedostatky. Při 

kontrole dokladů provozu telekomunikačního zařízení na budově malé školy bylo zjištěno, 

ţe ponechávání kladného rozdílu v MZŠ bylo odsouhlaseno zastupitelstvem podle usnesení 

č. 8/1998. Dále podle KV bylo splněno výběrové řízení na prodej obecního bytu č. 281/1 a 

následující hlasování o potvrzení vítězné nabídky se jeví jako bezpředmětné. KV neshledal 

ţádné pochybení při prodeji vozidla Mazda. 

Připomínky místostarosty jsou uvedeny v příloze č.1. 

 

8) Elektronická verze leteckých snímků Dymokur  

Obchodní zástupce Tomáše Hory – letecké snímkování nabízí obci elektronickou verzi 

leteckých snímků v celkovém počtu 21, včetně práv k uţívání za 5 000 Kč + DPH. 

PRO:   0                       PROTI:    10                    ZDRŽEL SE:  0 

Řešení: Obec nekoupí právo uţívání leteckých snímků od Tomáše Hory. 

 

 

9) Projednávání dlužníků 

Návrh zásad pro jednání s neplatiči zatím není hotový. Obecně ale platí: 

Za vodné a komunální odpad – lze vymáhat podle obchodního zákoníku: obec jako věřitel 

kontaktuje (telefonicky, písemnou formou) dluţníka a upomíná ho o úhradu, zjišťuje důvody 

opoţdění platby, nabízí splátkový kalendář. Pokud selţe i tento způsob vymáhání zasílají se 

ostřeji formulované upomínky, dochází k vyčíslení úroků z prodlení a smluvní pokuty. 

Upozornění o dalším postupu v případě neuhrazení pohledávek - předání vymáhání advokátní 

kanceláři. V případě, ţe selţou veškeré výše uvedené pokusy, vyuţije se advokátní kancelář 

zabývající se vymáháním pohledávek. V praxi přistupuje advokátní kancelář k zaslání ostře 

formulované upomínky vůči dluţníkovi k zaplacení pohledávky. Pokud selţe i tento smírný 

pokus, dochází k vymáhání pohledávky soudní cestou. 

Za nájemné z nemovitostí – postupuje se podle občanského zákoníku (z. č. 40/1964, § 663 - 

§ 684). Zvláštní ustanovení o nájmu bytu upravuje § 685 a následující.  Podle § 697 je výše 

poplatku z prodlení po pěti dnech po splatnosti 2,5 promile za měsíc, nejméně 25 Kč. 

Nájemní smlouva se můţe vypovědět podle § 711.  

Ostatní poplatky - řeší zákon o místních poplatcích 565/1990. Poplatky se vymáhají podle 

§ 11. Zahájí se řízení a nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem nebo odvedeny plátcem 

poplatku včas nebo ve správné výši, vyměří mu obecní úřad poplatek platebním výměrem. 

Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků můţe obecní úřad 

zvýšit aţ na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku. 

10) Vyhláška o odpadech 

Obec musí připravit novou obecní vyhlášku o odpadech.  Starosta posílal návrh vyhlášky 

odboru pro místní správu MV p. Vejsadové, místostarosta byl konzultovat osobně. 

Vyhláška nebyla přijata. Zatím existuje několik variant a starosta s místostarostou na ní 

budou pracovat tak, aby platila od 1.1.2012 

11) Pravidla pro nakládání s nemovitým majetkem ve vlastnictví Obce Dymokury 
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Všichni členové zastupitelstva obdrţeli návrh pravidel pro prodej a pronájmu nemovitého 

majetku. Návrh je velmi podobný pravidlům z minulého období. Pro schválení pravidel pro 

nakládání s nemovitým majetkem obce:  

PRO:     10                     PROTI:    0                    ZDRŽEL SE:  0 

Pravidla pro nakládání s nemovitým majetkem ve vlastnictví Obce Dymokury byla schválena. 

 

12) Pronájem bytu č. 1 v čp. 92 

Zpráva komise pro správu nemovitého majetku (KSNM) se v počtu šesti členů sešla 

v zasedací místnosti OÚ Dymokury v pondělí  7.3. 2011. Ţádný z ţadatelů nesplnil 

k danému termínu všechny podmínky. Komise se dohodla, ţe pronajímaný byt č. 1 v domu 

čp. 92 je tzv. sociální byt, je to byt se společným WC na chodbě, a tudíţ se u něho nebude 

výrazně zvedat nájem. Dále přihlédne k sociální potřebnosti ţadatele, trvalému pobytu a 

prospěšnosti pro obec. Vydala zastupitelům doporučení pro nájemce p. Renátu 

Hanibalovou. Vybraná osoba však dluţí obci a dluhy není v současné době schopna platit. 

Pro pronájem bytu p. Renátě Hanibalové: 

PRO:  0                        PROTI:    6                    ZDRŽEL SE:  4 

 

Doporučuje se byt pronajmout druhému v pořadí. Pro pronájem bytu p. Monice Mannové: 

PRO:  10                        PROTI:      0                  ZDRŽEL SE:  0 

 

Řešení: Byt č. 1 v čp. 92 bude pronajat za smluvených podmínek p. Monice Mannové. 

 

13) Prodej bytu č. 3 v domě čp. 280 

Jediný zájemce je p. Petr Kosina, syn současných nájemníků, který si vyřizuje hypoteční 

úvěr. Podle nového znaleckého posudku je sníţena cena bytu na částku 559 500 Kč 

s ohledem na polohu umístění bytu v blízkosti moţné uhelné skládky. Pro prodej bytu p. 

Petru Kosinovi za cenu znaleckého posudku. 

PRO:    10                    PROTI:    0                    ZDRŽEL SE:  0 

Řešení: Byt č. 3 v domě čp. 280 bude prodán p. Petru Kosinovi. 

 

14) Fungování sběrného dvora 

Otevřený celoročně ve středu od 13 do 17 hodin. Pro chalupáře od dubna vţdy první 

sobotu v měsíci vţdy od 11 h do 12 hodin nebo po telefonické dohodě s p. Sobotou 607 762 

651. Odpad sem nebudou vozit občané, kteří nemají zaplacený poplatek za komunální 

odpad. 

V sobotu dne 16. dubna 2011 bude od 11 do 12 hodin otevřena brána u koupaliště, aby 

mohli občané Dymokur odvést větve ze své zahrady ke spálení. 

 

15) Zastoupení zřizovatele ve školské radě 

Zastupitelé byli seznámeni se zákonnými předpisy pro Školskou radu podle § 167 

školského zákona. Třetinu členů školské rady, kterou jmenuje obec jako zřizovatel, budou 

tvořit starostové Dymokur, Činěvsi a Velenic. 

  

16) Žádost MO ČRS Dymokury o smlouvu na pronájem Křiňáku 

Dne 9. 3. 2011 podala místní organizace ČRS ţádost, aby zastupitelstvo projednalo na 

nejbliţším zasedání obnovení smlouvy na pronájem Křiňáku. V rámci nájmu jsou ochotni 

provést výměnu stavidla, udrţovat okolí rybníčku v pořádku a spolupracovat při jeho 

eventuální obnově.  

Zastupitelka J. Benešová sdělila, ţe o pronájem Křiňáku má zájem také MO ČRS 

Roţďalovice.  
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Řešení: Do příštího jednání musí oba zájemci předloţit doklady minulých smluv a na jejich 

základě se rozhodne o dalším pronájmu. 

 

17) Diskuze 

a) Místní referendum k otázce existence skládky uhlí v areálu Praga Mineral s.r.o  

Dne 27.2.2011 poslal starosta p. Havelkovi dopis, v němţ navrhuje na nejbliţším 

zasedání zastupitelstva obce 21.3.2011 schválit zastupitelstvem obce vyhlášení místního 

referenda k otázce existence skládky. Byl ovlivněn naléháním některých občanů, ţe vedení 

obce jde proti naprosté většině občanů a také tím, ţe mnozí občané během půl roku změnili 

názor na uhelnou skládku po darech p. Havelky. Dále v něm starosta objasňuje, ţe smyslem 

reakce na oba dopisy p. Havelky bylo, aby zaktivoval co nejvíce lidí, kteří by byli schopni 

sdělit svůj názor, ať souhlasný nebo nesouhlasný.  

Dále starosta sdělil: „Moţná, ţe někteří lidé z Dymokur se cítí uraţeni za moje nepřesné 

vyjádření v únorovém Dymokurském zpravodaji o tom, ţe starodymokuráci jsou na špínu 

zvyklí. Měl jsem přitom na mysli pouze jedinou věc - ţe museli snášet blátivou silnici při 

naváţení řepy v řepné kampani. Neuvědomil jsem si, ţe si to někdo začne vykládat jinak.  

Dále jsem měl v dalším textu uvést, ţe jde také o názory občanů bydlících v okolí areálu. 

Vţdyť jsem text zkopíroval i s chybami. Za případné nedorozumění se všem dotčeným 

omlouvám. Důvod, proč mne někdo můţe chytat za slůvka a cítit se poškozen, by mohl být i 

ten, ţe ctím zákon, poukazuji na chyby, které by měl řešit systém orgánů státní správy, ţe mi 

vadí, ţe pan Havelka tady podniká bez povolení. V době, kdy jsem posílal p. Havelkovi dopis, 

jsem neměl k dispozici vyjádření stavebního úřadu o tom, jaké kroky podniká k výkonu jeho 

rozhodnutí. Podle posledních informací stavebního úřadu pan Havelka skladuje v uvedeném 

areálu uhlí bez příslušných povolení. Protoţe p. Havelka jiţ vydaná soudní rozhodnutí 

nerespektoval, podal Městský úřad Městec Králové návrh na rozhodnutí č. 2. O činnosti p. 

Havelky v území areálu bývalého cukrovaru nyní uţ potřetí rozhoduje soud. Do vyřešení 

sporu soudem nemůţe obec podnikat jakákoliv rozhodnutí, včetně vypsání místního 

referenda.“ 

 

Zápory a klady uhelné skládky v intravilánu Dymokur: 

Zápory - p. Havelka nemá příslušná povolení, nesplňuje tedy všechny poţadavky ke své 

činnosti na daném území, znečišťuje obec uhelným prachem, jehoţ vdechování je velmi 

nebezpečné, znemoţní rozvoji části obce, nezaměstná mnoho občanů, donutí některé lidi se 

odstěhovat .... 

Klady – letos: 10 q uhlí občanům zdarma, vytápění školy zdarma, stavba chodníku, 

komunikace v Černé Hoře, dětské hřiště ve Svídnici – není prozatím smluvně v papírové 

podobě ošetřeno ...   

 

Občané ţijící v okolí skládky starostovi sdělili: „Otázkou je, zdali by dával pan Havelka dary, 

kdyby ke své činnosti měl souhlasná stanoviska dotčených orgánů. Kdyby všichni mlčky 

pouze přihlíţeli jeho aktivitám v areálu, tak by zřejmě nenapsal otevřené dopisy 1 a 2, v nichţ 

začíná občanům slibovat odměny. Zdali je tak štědrý i v jiných lokalitách (Kopidlno  …)?“ 

 

b) Likvidace skládky 

Zastupitelka J. Benešová navrhuje projednat skládku - pozůstatky po stavbě vodovodu a 

usazeniny s návesního rybníčku v Dymokurech na obecním pozemku mezi Křinákem o 

objektem bývalého JZD. 

Řešení: Odvezou se cihly a odpadní materiál, zemina se nechá. Vybagrováním se zruší 

příjezdová cesta k černé skládce. 

 

c) Smlouva o pronájmu a údržbě čekárny 
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Pan Ivan Dobrocký z Černé Hory ţádá uzavřít s obcí smlouvu o pronájmu čekárny 

autobusové zastávky, která stojí na jeho pozemku pč. 460/37. Poţaduje jako kompenzaci za 

zastavěnou plochu o výměře 6,72 m
2
 a úklid zastávky zaplacení celoročního vyváţení 

komunálního odpadu na rok 2011. K tomu poţaduje písemnou smlouvu.  

Řešení: S panem Dobrockým uzavře obec písemnou smlouvu o údrţbě čekárny.  

 

d) Žádost p. Martina Maláta vybudování o vodovodní přípojky k domu č. p. 156 

Zastupitelé se dohodli, ţe budou platit podmínky pro realizaci této vodovodní přípojky jako 

v minulém roce, tj. přivedení vody na hranici pozemku č.p. 156 za paušální sazbu 12 000 Kč.  

PRO:     9                     PROTI:    0                    ZDRŽEL SE:  1 

 

e) Nabídka služeb obecního traktůrku pro občany 

Na ţádost občanů bude obec nabízet tyto sluţby: bagrování, sekání, vyhrnování sněhu. 

Starosta nastínil výpočet ceny za sluţby. Navrhovaná cena za poskytované sluţby je 

400 Kč/hodinu. Pokud bude pracovník obce vyuţívat sluţby pro svou potřebu, bude mu 

účtována cena 175 Kč/h (bez mzdy). 

Po diskuzi bylo doporučeno nabízet tyto sluţby jedině v případě, ţe nebude pracovník obce 

muset plnit jiné úkoly ve prospěch obce. O poskytnutí sluţby traktůrku rozhodne v konkrétní 

době starosta. Pro poskytování sluţeb bagrování, sekání a vyhrnování sněhu občanům za cenu 

400 Kč/hodinu, pro obsluhujícího pracovníka 175 Kč/h, organizacím v obci dle dohody 

zdarma: 

PRO:    6                      PROTI:    0                    ZDRŽEL SE:  4 

  

f) Oprava hřbitovní zdi 

V minulém týdnu spadla část hřbitovní zdi a obec zajišťuje odklízení. Ve sbírce na hřbitovní 

zeď je cca 13 000 Kč. Po návrhu pana faráře Tluky navrhuje ZO schválit tento postup 

financování výstavby nové zdi:  Obec uvolní ze svého rozpočtu částku 30 000 Kč, farnost 

přispěje částkou také 30 000 Kč. Obec zajistí vybetonování základů a místní spolky pomohou 

brigádnicky se stavěním. Pro navrţený postup opravy hřbitovní zdi: 

PRO:   10                       PROTI:   0                     ZDRŽEL SE:  0 

 

g) Zubní ordinace 

Zubní ordinace je nyní ve špatném stavu, neustále se vysouší odvlhčovačem. Zubařské křeslo 

čeká kvůli vlhku na další opravu. MUDr. Čeladníková zde nemůţe ordinovat. Fa Lazar dodá 

nabídku na opravu okapů na sladovně, obec zajistí odbagrování navezené zeminy kolem 

budovy sladovny a řádnou izolaci. 

 

h)  Sběrný dvůr v budoucnu 

Zastupitel Ing. Holý informoval zastupitele o moţnosti vybudování sběrného dvora v zadní 

části dvora ve sladovně. Naváţka materiálu se staveb, která tam v současnosti je, by se musela 

odvozit. Vyřešil by se tím i problém s vlhkostí v hasičárně a sladovně. Hlavní vchod do 

moţného sběrného dvora by byl vedle nové myslivecké stavby.  

 

i) Nový povrch silnice v Černé Hoře a dětské hřiště ve Svídnici 

Občané Černé Hory a Svídnice chtějí vědět, zda zastupitelé schválí finanční dar od p. Havelky 

na zhotovení nového povrchu silničky v Černé Hoře a dětského hřiště ve Svídnici. Zastupitelé 

napřed musí vědět, za jakých podmínek bude p. Havelka finanční dar poskytovat. Od 

p. Havelky zatím ţádná písemná nabídka nepřišla. 
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j) Nové chodníky v Dymokurech 

Zastupitel M. Novák informoval o stávajících vybudovaných chodnících a vyzval, aby se 

zastupitelé dohodli, které nové chodníky se budou budovat jako první. ZO se dohodli, ţe je 

třeba nejprve udělat chodník v Netřebské k Malému průhonu a dále v Černohorské ulici.  

 

k) Nové kontejnery na plasty 

V obci je nedostatečný počet ţlutých kontejnerů na plasty. Moţná by současný stav stačil, 

kdyby všichni lidé PET lahve sešlapávali. Mnohé kontejnery se zaplní i od řidičů pouze 

projíţdějících obcí. Přesto bylo dohodnuto, aby starosta od dubna objednal další dva 

kontejnery. 

 

Starosta ukončil jednání ve 22.45 hodin. 

 

Příští zasedání v pondělí 18.4.2011 v 18.30 h v zasedací místnosti 

  

Usnesení ZO Dymokury č. 3/2011 ze dne 21. března 2011 

 Zastupitelstvo obce schvaluje 

3/2011/ 2 zapisovatele Mgr. Pavla Ambroţe, ověřovatele zápisu Mgr. Františka Kuneše a 

Jaroslava Maláta 

3/2011/ 3 program jednání 

3/2011/ 4 dvě námitky proti obsahu zápisu č. 2/2011 

3/2011/11 Pravidla pro nakládání s nemovitým majetkem ve vlastnictví Obce Dymokury 

3/2011/12 pronájem bytu č. 1 v čp. 92 paní Monice Mannové 

3/2011/13 prodej bytu č. 3 v domě čp. 280 panu Petru Kosinovi 

3/2011/17d podmínky pro realizaci vodovodní přípojky na hranici pozemku č.p. 156 za 

paušální sazbu 12 000 Kč 

3/2011/17e poskytování sluţeb obcí (bagrování, sekání a vyhrnování sněhu) občanům za 

cenu 400 Kč/hodinu a pro obsluhujícího pracovníka 175 Kč/h, organizacím v 

obci dle dohody zdarma. O uvolnění pracovníka k poskytnutí sluţby v daném 

termínu rozhoduje starosta. 

3/2011/17f uvolnit z obecního rozpočtu částku 30 000 Kč na opravu hřbitovní zdi 

 Zastupitelstvo obce neschvaluje 

3/2011/8 nákup práva uţívání leteckých snímků od Tomáše Hory  

 Zastupitelstvo obce bere na vědomí 

3/2011/ 5 kontrolu plnění usnesení 

3/2011/ 6 závěrečnou zprávu vedoucího inventarizační komise 

3/2011/ 7 zprávu kontrolního výboru 

3/2011/14 otvírací dobu sběrného dvora: středa od 13 do 17 hodin, od dubna do října první 

sobotu v měsíci od 11 do 12 hodin, nebo po dohodě s p. Sobotou 

3/2011/15 třetinu členů školské rady budou tvořit starostové Dymokur, Činěvsi a Velenic 

3/2011/17g postup k zajištění provozu zubní ordinace – oprava okapů, odbagrování zeminy 

3/2011/17h moţnost vybudování sběrného dvora v zadní části dvora ve sladovně 

3/2011/17j pořadí budování nových chodníků  
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 Zastupitelstvo obce ukládá 

 

3/2011/16 starostovi obstarat smlouvy aj. podklady k rozhodnutí od zájemců o pronájem 

Křiňáku. Termín: do příštího zasedání 

3/2011/17b starostovi zajistit odvezení materiálu černé skládky u Křiňáku a zrušení 

příjezdové cesty k černé skládce. Termín: do konce dubna 2011. 

3/2011/17c starostovi uzavřít s panem Dobrockým písemnou smlouvu o pronájmu a údrţbě 

čekárny v Černé Hoře 

3/2011/17i starostovi i ostatním zastupitelům zjistit podmínky finančního daru p. Havelky 

pro vybudování nového povrchu silnice v Černé Hoře a dětského hřiště ve 

Svídnici. 

3/2011/17k starostovi objednat dva kontejnery na plasty. Termín: do konce března 2011 

 

Připomínky místostarosty jsou uvedeny v příloze tohoto zápisu č.1. 

  

 

 

 

Zapsal 27. března 2011                                    Mgr. Pavel Ambroţ  

 

 

 

Zápis ověřili:              Mgr. František Kuneš                           Jaroslav Malát  

 

 


