ZÁPIS
Z 11. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
MRAČ
konaného dne 20. 5. 2020
Přítomni: František Zvolský, Pavel Škvor, Jiří Škramlík, Dana Jůzová, Eva Krčilová,
František Fiala, Mgr. Jiří Frantl, Mgr. Andrea Krchová, Mgr. Pavlína Žáková Ph.D., Jan
Stegura, Miloš Pilát
Omluveni: 0
Neomluveni: 0
Hlasování: pro – proti – zdržel se
Návrh programu 11. zasedání zastupitelstva obce
1. Návrh na schválení veřejnoprávní smlouvy na poskytnutí dotace Dobrovolnému svazku
obcí Obecní lesy Benešovska na úhradu provozních nákladů
2. Návrh na schválení veřejnoprávní smlouvy na poskytnutí dotace - traktorový nosič
kontejnerů
3. Návrh na schválení veřejnoprávní smlouvy na poskytnutí dotace na projektovou
dokumentaci odbahnění a obnova vodní nádrže
4. Návrh úpravy rozpočtu
5. Žádost o pronájem části pozemku parc. č. 1415/2 v k. ú. Mrač
6. Různé
7. Závěr
1. Zasedání zahájil starosta pan F. Zvolský. Přivítal přítomné členy zastupitelstva a sdělil, že
zastupitelstvo je usnášeníschopné. Současně upozornil, že je pořizován audiozáznam pro
potřeby pořízení zápisu.
Starosta dále informoval, že pan Krch oznámil, že bude ze zasedání pořizovat záznam na
facebook do celého světa a uvedl jako příklad Benešov. Starosta sdělil, že nesouhlasí, že
v Benešově se tak dohodli zastupitelé a doplnil, že něco jako slušnost je vůbec nezajímá.
Pan Krch sdělil, že to není záznam, ale přímý přenos.
Místostarosta se zeptal, jak zajistí, že si to nikdo nebude ukládat a používat data apod. Pan
Krch odpověděl, že si nelze nahrávat přímý přenos. Že je to veřejné zasedání.
Starosta odpověděl, že bude veřejné zasedání pro celý svět, rozuměl by tomu, kdyby byl
v Mrači nějaký informační kanál, to by byl pro. S tímto nesouhlasí.
Místostarosta se zeptal, jestli veškeré škody způsobené tímto přímým přenosem půjdou za
panem Krchem, který odpověděl, že ano.
Starosta vysvětlil, že zasedání zastupitelstva bylo svoláno po 4 měsících z důvodu přijatých
opatření k zamezení rozšiřování nákazy koronaviru.
2. Starosta přednesl návrh programu 11. zasedání ZO a zeptal se, zda má někdo jiný návrh,
nebo zda chce program doplnit.
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Přihlásila se zastupitelka Krchová a navrhla doplnění programu do bodu různé o dva body:
1. Rozpočet obce
2. Webové stránky obce
Starosta se zeptal, zda chce ještě někdo doplnit program, nikdo další se nepřihlásil, proto
přistoupil k hlasování o navrženém programu.
11 hlasů pro
Návrh byl přijat. Program 11. zasedání ZO byl schválen.

1. NÁVRH NA SCHVÁLENÍ VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY NA POSKYTNUTÍ DOTACE
DOBROVOLNÉMU SVAZKU OBCÍ OBECNÍ LESY BENEŠOVSKA NA ÚHRADU
PROVOZNÍCH NÁKLADŮ
Starosta vysvětlil, že na obec Mrač i na ostatní členy svazku se obrátil jednatel svazku pan
Krejčí, kterého starosta přivítal jako hosta, s žádostí o zajištění pomoci při financování
provozních nákladů svazku. Dobrovolný svazek obcí zajišťuje komplexní správu obecních
lesů jednotlivých členů. Svazek doposud hospodařil bez podpory z rozpočtu jednotlivých
členů. Příjmy svazku tvořily příjmy z prodeje dřevní hmoty a externí dotace. Vzhledem
k tomu, že schválené dotace ze Středočeského kraje na jednotlivé činnosti za tři čtvrtletí
2017 a roky 2018 a 2019 nebyly doposud vyplaceny a vzhledem ke zhroucení trhu se
dřevem vlivem kůrovcové kalamity, je nezbytné zajistit běžný provoz svazku podporou
z rozpočtu jednotlivých členů.
Ve správní radě DSO byla na základě celkové výše nákladů za rok 2019 navržena pro
všechny členy dotace pro rok 2020 ve výši 9000 Kč za hektar lesa. V Mrači se hospodaří na
113 hektarech a 39 arech lesa tzn., že požadovaná dotace je ve výši 1 020 520 Kč. Z této
sumy byla odečtena rezerva z krizového fondu, který se tvoří ze zisku dle zákona
v jednotlivých letech a z rezervy, kterou ponechala obec Mrač v rozpočtu svazku.
Požadovaná dotace z rozpočtu obce tedy činí celkem 507 587 Kč. Dotace bude v případě
schválení poskytnuta, formou veřejnoprávní smlouvy, jejíž návrh mají zastupitelé k dispozici.
Navrhované poskytnutí dotace vyvolá navýšení výdajové části rozpočtu obce.
Starosta se zeptal, zda má někdo dotaz.
Zastupitelka Žáková vznesla dotaz na pana Krejčího, jestli by trochu více vysvětlil
hospodaření dobrovolného svazku obcí v posledních letech, jak to je s financemi
v současnosti tohoto svazku, jestli je nějaká kumulovaná ztráta nebo jestli je ztráta jen za
poslední rok a jakým způsobem byla stanovována dotace pro jednotlivé obce.
Pan Krejčí – do roku 2017 hospodařili tak, že zisky z těžby se rozdělovaly přiměřeně vůči
obcím, samozřejmě podle hospodářského plánu, aby nedocházelo k žádným ztrátám. V roce
2017 bylo sucho, rozmnožil se lýkožrout smrkový, začaly schnout i borovice, tím stoupla
těžba, dřevo nebylo kam ukládat a došlo k propadu cen. V roce 2018 byl v ČR převis 17
milionů m3 dřeva, které nebylo kam ukládat, muselo se vyvážet, ceny klesly až o 60%.
V Bavorsku a v Rakousku začali v roce 2017 dotovat každý kubík kůrovcového dřeva
v přepočtu 560 Kč. Vláda nám také přislíbila pomoc formou dotace, která je potvrzená a do
dnešního dne nic neobdrželi. Vznikly velké plochy na zalesňování, ceny sazenic vzrostly
(dnes je cena 10 – 12 Kč za sazenici, dříve 4 – 5 Kč). Zaslání dotací slíbili do konce roku,
pak do konce března. Kdyby nebylo těch nevyplacených dotací, tak by o pomoc nežádali.
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Tak se nasprávní radě dohodlo, že nám pomohou, aby se nemusely zastavovat pěstební
práce.
Zastupitelka Žáková - jak byla stanovena částka.
Pan Krejčí - starostové propočítali, kolik bude stát tento rok na nákladech a navrhli 9000 Kč
za hektar lesa. Svazek se snaží hospodařit tak, aby vydělali peníze zpět a vrátili je. Dále
sdělil, že vše je již zalesněno, kromě jedné lokality, nyní se plotí, vše je ošetřeno proti
klikorohu a proti trávě. Tento rok by mohl být lepší. V Mrači je kromě jedné lokality kůrovec
zlikvidovaný.
Zastupitelka Krchová – jak často se schází
Pan Krejčí – podle stanov se musí setkat dvakrát do roka, nebo když svazek potřebuje, na
podzim starosty upozorňovali, že budou asi potřebovat pomoc. Vždy byli soběstační,
vydělávali. Nejvíce náročné na finance je jaro. Utratili se ale i finance na podzim, protože se
podařilo sehnat 6 tis. sazenic, které se vysadily, i v Mrači.
Zastupitelka Krchová - zda můžeme průběžně dostávat zprávy, co se ve spolku děje. To je
spíše požadavek na pana starostu. Vznesla dotaz, zda uvítají zapojení do výsadby stromků
formou brigády.
Pan Krejčí - samozřejmě. Dělalo se to ve Václavicích, mělo to úspěch. Lidé budou mít
alespoň podvědomí co to je za práci, co to obnáší. Sehnali by obalovanou sadbu, která je
sice dražší, ale bezpečná, lépe se ujímá (100%). Letos měla být velká akce v Soběhrdech,
ale díky koronaviru neproběhla.
Zastupitelka Krchová – studovala, kde co chtějí vysazovat, mají cca 6 tisíc smrků
vysazovaných v oblasti Tužinky, zeptala se, jestli se smrk sem hodí
Pan Krejčí – smrk do posázavského ekotypu patří, do dolíků a severních strání, v mládí
přežije víc než borovice, která potřebuje hluboké kořeny, ta první uschne. V zimě smrk zadrží
o 60 % více vody než buk, v létě o 40 %. Proto dnes nemají na Šumavě ve studnách vodu.
Smrk je a byla také ekonomická dřevina. Je lehký, pevný, dobře se opracovává, prodával se
velice dobře. Jinak s prodejem dřeva je to těžké, jako malá firma se nemohou dostat mezi ty
velké firmy, které ovládají prodej dřeva. Jedině přes velkou firmu. Pokud dostanou dotace,
tak budou v kladných číslech.
Zastupitelka Žáková - a dotace od Středočeského kraje na zalesňování, právě na výsadbu
nových prostor
Pan Krejčí – dostali za loňské jaro, za podzim nedostali nic, jediné co přišlo z kraje, tak bylo
na drcení klestí. Dřeva je velký přebytek, mají v lese složené víc jak rok staré dřevo, ze
zoufalství ho prodávali za 100 Kč, a to je stále více než když v Lukavci ho odkoupí za 80 Kč.
Podle hospodářského plánu mají těžit kolem 5 000 m3, v loni vytěžili 11 000 m3, letošní
předpoklad je, že se také vytěží 11 000 m3. Kontrola z České inspekce životního prostředí
trvala tři týdny a vše bylo bez chyb.
Zastupitelka Žáková – je to dost velká částka, daňové příjmy obce budou menší a 500 000
Kč je velká částka pro naši obec. Dohromady za celý svazek je celková dotace přes 7
milionů, jak se došlo k této částce. V rozhodnutí správní rady na stánkách svazku je
v rozpočtu uvedena částka pro Mrač 350 000 Kč. Jak se dospělo k částce 500 000 Kč a jestli
je uvažováno, že tato částka může v rozpočtu obce hodně chybět.
Pan Krejčí – věří, že se ze všeho dostanou
Starosta – pan Krejčí to vysvětlil, podle loňského roku se vypočítaly náklady na letošní rok.
Neví co má víc vysvětlit. Velká výhoda je, že se podařilo vše zalesnit, že plochy nezarostly
buřením.
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Zastupitel Škramlík – vlivem počasí došlo k velkému rozsahu napadení kůrovcem, který
nikdo nemohl předpokládat. Když zastupoval starostu na lednovém zasedání sdružení, tak
nebyla známa částka, aby mohl starosta podat informaci. To vzniklo při uzavření vyúčtování.
Nabídl možnost projití obecních lesů. Sdělil, že se v lesích udělalo už hodně práce. Lesy jsou
majetkem obce a povinností obce je starat se o svůj majetek a chránit ho.
Starosta – občané Mrače chodí pomáhat do lesa v rámci mysliveckého sdružení, např.
v loňském roce pomáhali při pálení klestí, spolupráce již funguje.
Zastupitel Stegura – v podkladech co zaslal starosta je mezi tabulkou k dotaci obcí na
činnost spolku a druhou tabulkou k proplacení dotace rozdíl 3 ha. Která částka je správná.
Pan Krejčí – žádali pouze o lesní porosty, lesní půda nemusí být lesní porost. Lesní cesty,
vodní plochy, skládky to jsou ty 3 hektary, na to se o dotaci nežádalo.
Zastupitelka Žáková – jednotlivé obce se usnesly, že bude dotovat dobrovolný svazek obcí
v letošním roce částkou 7 milionů Kč, protože se očekává, že přijdou dotace od Ministerstva
zemědělství na zmírnění následků kůrovcové kalamity. V loni svazek hospodařil bez dotací
se ztrátou zhruba 2 miliony Kč, i bez těch dotací. Teď dostává svazek dotaci 7 milionů Kč,
osobně jí to připadá hodně korun, vzhledem k tomu, že letošní rozpočty obcí na tom budou
špatně, nicméně nezpochybňuje práci svazku a že potřebuje finanční injekci, i když
dočasnou.
Pan Krejčí – když nám peníze nedáte všechny, tak bude svazek dělat do té doby, co budou
peníze na Mrač a pak se práce zastaví.
Zastupitel Fiala – obec půjčí peníze do obecních lesů, které se jí vrátí, vlastně investuje do
svého. Obec chce zachránit, aby se nezastavil provoz
Pan Krejčí – obec vlastně půjčuje peníze sama sobě, to nejsou lesy pana Krejčího, ten je
obyčejný zaměstnanec. V lese je potřeba uvažovat v horizontu 70 – 100 let s ohledem na
první výdělek. Ze zákona se musí vlastník o les starat, např. za hektar holiny je 1 milion
pokuta. Jsme v kalamitní oblasti a nemuseli bychom 5 let zalesňovat, mohlo by se to nechat
zarůst a cpát do toho glykofosfáty (Roundup) a chemii. Nesouhlasí s používáním této chemie
do lesa.
Starosta – k rozpočtu obce – obec má značné úspory nahospodařené v minulých letech,
navrhl schválení dotace
Starosta se zeptal, zda se chce ještě někdo vyjádřit, nikdo další se nepřihlásil, proto
seznámil přítomné s návrhem usnesení a přistoupil k hlasování.
11 pro Návrh byl schválen.
Usnesení č. 1-11/2020
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy s dobrovolným svazkem obcí
Obecní lesy Benešovska, se sídlem Masarykovo náměstí 1, 256 01 Benešov IČO 712
42 546, zastoupeným Janem Krejčím, jednatelem, o poskytnutí neinvestiční dotace na
činnost svazku a pověřuje starostu k podpisu smlouvy.
2. NÁVRH NA SCHVÁLENÍ VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY NA POSKYTNUTÍ DOTACE –
TRAKTOROVÝ NOSIČ KONTEJNERŮ
Starosta sdělil, že zastupitelstvo Středočeského kraje 27. ledna 2020 rozhodlo o poskytnutí
dotace na pořízení traktorového nosiče kontejnerů s hydraulickou rukou. Jednou z podmínek
získání dotace je schválení přijetí finanční podpory ve výši 802 tis. Kč do rozpočtu obce a
schválení veřejnoprávní smlouvy na poskytnutí dotace z rozpočtu Středočeského kraje, se
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vzorem smlouvy jsou zastupitelé seznámeni. Pořízení nosiče kontejnerů bylo naposled
projednáno na zářijovém zasedání zastupitelstva, na kterém byla sdělena i výše dotace
zhruba 800 tis. Kč.
Zastupitel Stegura – budeme schvalovat tuto nevyplněnou smlouvu, můžeme tu zaslanou
vyplněnou smlouvu zaslat
Starosta – návrh smlouvy poslal Středočeský kraj ve formátu PDF, nejde doplnit, na kraj se
pošle usnesení ze zastupitelstva a kraj pošle zpět smlouvu vyplněnou. Smlouva bude
zveřejněna na kraji, zašlu ji.
Zapisovatelka Žáková – schvalujeme prázdnou smlouvu, kde není žádná částka
Starosta seznámil přítomné s návrhem usnesení a přistoupil k hlasování.
11 pro Návrh byl schválen.
Usnesení č. 2-11/2020
Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí dotace ve výši 802.000 Kč z rozpočtu Středočeského
kraje a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace ze Středočeského Fondu
obnovy venkova.
3. NÁVRH NA SCHVÁLENÍ VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY NA POSKYTNUTÍ DOTACE
NA PROJEKTOVOU DOKUMENTACI ODBAHNĚNÍ A OBNOVA VODNÍ NÁDRŽE
Starosta vysvětlil, že zastupitelstvo Středočeského kraje 27. ledna 2020 také rozhodlo o
poskytnutí dotace na projektovou dokumentaci odbahnění a obnovy vodní nádrže v Mrači.
Jednou z podmínek získání dotace je schválení přijetí finanční podpory ve výši 83 tisíc Kč do
rozpočtu obce a schválení veřejnoprávní smlouvy na poskytnutí dotace z rozpočtu
Středočeského kraje, se vzorem smlouvy byli zastupitelé seznámeni. Pořízení projektové
dokumentace bylo projednáno na prosincovém zasedání zastupitelstva, na kterém byla
sdělena i výše případné dotace, která je 50% z ceny projektu. Na lednovém zasedání, pak
byla schválena částka 170 tis. Kč na projektovou dokumentaci.
Starosta se zeptal, zda má někdo dotaz. Nikdo se nepřihlásil, proto seznámil přítomné s
návrhem usnesení a přistoupil k hlasování.
11 pro Návrh byl schválen.
Usnesení č. 3-11/2020
Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí dotace ve výši 83 000,- Kč z rozpočtu Středočeského
kraje
a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace ze Středočeského Fondu
podpory včasné přípravy projektů Evropské unie 2021+ a NIP (Národního investičního
plánu).
4. NÁVRH NA ÚPRAVU ROZPOČTU
Starosta sdělil, že rozpočtové opatření se týká navýšení rozpočtu obce ve výdajové části
z důvodu dotace na financování provozních nákladů svazku obcí obhospodařujících obecní
lesy. Návrh je výdaje navýšit o 520 000 Kč (požadovaná částka je 507 000 Kč). Rozpočet
zůstane schodkový.
Starosta přítomné seznámil s návrhem usnesení a přistoupil k hlasování.

5

11 pro Návrh byl schválen.
Usnesení č. 4-11/2020
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 1 dle požadavku Dobrovolného svazku
obcí Obecní lesy Benešovska v předloženém návrhu.
5. ŽÁDOST O PRONÁJEM ČÁSTI POZEMKU PARC. Č. 1415/2 V KATASTRÁLNÍM
ÚZEMÍ MRAČ
Starosta přečetl žádost Radka Dvořáka z Podmračí o pronájem části pozemku parc. č.
1415/2 v k.ú. Mrač za účelem umístění úlů. Jedná se o nevyužívaný pozemek ve svahu
o rozměru 10 x 10 m, s náletovou dřevinou. Nabízí jako protislužbu úklid a údržbu pozemku,
už několik let sbírá odpadky a stříká stromy proti škůdcům.
Starosta vysvětlil, že se nemůže schválit pronájem pozemku, jelikož nebyl zveřejněn záměr
pronájmu po dobu 15 dnů před zasedáním.
Starosta dále sdělil, že údržbu pozemků v blízkosti úlů vidí jako problematické, navrhl
žadateli, aby umístění úlů projednal s vlastníkem zemědělské půdy směrem k silnici na
Soběhrdy.
Starosta se zeptal, zda se chce někdo vyjádřit.
Zastupitel Stegura – má to nějaký důvod proč by měl pan D. úly přesunout, když píše, že se
bude o ten pás pozemku starat
Starosta – o pás nebo o celou stráň
Pan Dvořák z Podmračí – ve výsledku by šlo cca o 3m2, kvůli bezpečí a úklidu, aby to nikoho
neohrožovalo a nechodili do blízkosti, úly dá 2 m od plotu, aby to bylo pod úrovní terénu, aby
k tomu nechodily děti ze shora
Starosta - a když k tomu budou mít přístup i jiné děti
Pan Dvořák z Podmračí – provizorně by to oplotil, kdyby to nevadilo, nebo něčím ohradil, aby
tam nikdo nechodil, sousedů se ptal, těm to nevadí, včely jsou v dnešní době potřeba
Místostarosta – to je ta stráň, jak si pan Dvořák v loňském roce stěžoval, že ji obec
neudržuje
Pan Dvořák – mluvil o tom, že sbírá odpadky a prořezává stromy, nemluvil o sekání, ale
pokud bude obec chtít, může mez sekat, udržovat ji
Starosta – údržba pozemku v blízkosti úlů je problematická, včely jsou choulostivé na hluk
Místostarosta – pan D. si může dát úly na svůj pozemek
Pan Dvořák – chce je dát pod úroveň svého pozemku, nechce, aby k úlům měly přístup jeho
děti
Místostarosta – v blízkosti bude dětské hřiště, tak se obec bojí problémů
Pan Dvořák – dětské hřiště bude od úlů cca 50 m, pan Čejka (jednatel včelařského spolku)
ukazoval panu D., že když se přijde k úlům v klidu na 1 m, tak včely nic neudělají
Místostarosta – pan D. má pozemek dost velký, může si dát úly na svůj pozemek
Starosta – když si doma pan D. úly ohradí, tak k nim děti chodit nebudou
Zastupitelka Krchová – když je problematická údržba pozemku a pan D. nabízí, že bude
pozemek udržovat, v okolí je spoustu prostor, které je potřeba pravidelně udržovat, a když se
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někdo nabízí, že ho bude udržovat, tak proč do toho vnášet osobní animozity, je potřeba se
bavit věcně, je návrh na údržbu pozemku, tak jako se probíraly pronájmy jiných pozemků
Místostarosta – ale bez včel
Zastupitelka Krchová – kdyby se diskutovalo jaká je hodnota včel pro přírodu, tak je to stejné
jako s lesy, včely jsou významně ohroženy, a každý nově zavedený úl pro obec, je velmi
užitečná věc
Místostarosta – vždyť může mít úly na svém pozemku
Zastupitelka Krchová – asi má nějaký důvod
Místostarosta – nikdo panu Dvořákovi nebrání ve včelaření, ale obec nechce mít problémy
Pan Dvořák – jaké problémy, to nebudou obecní včely, včela může poštípat kohokoli
a kdekoliv
Zastupitelka Žáková – přiklonila se k názoru zastupitelky Krchové, když si chce někdo
pronajmout pozemek cca 3 m 2 a nabízí údržbu velkého pozemku, tak by se mu nemělo
bránit, zvlášť když včelstvo uprostřed obce již máme a není špatná zkušenost – nic
nezaznamenala, lepší když budou úly na obecním pozemku a bude pozemek udržovaný, je
to pro obec výhodné, další kus pozemku bude uklizený a bude v obci další včelař
Zastupitel Stegura – pan D. bude mít s obcí smlouvu, do které se dají dát podmínky a když
se nebudou podmínky dodržovat, tak lze smlouvu vypovědět
Zastupitel Pilát – jedná se o pár metrů, připadá mu, že kdyby chtěl pronajmout pozemek
kdokoliv jiný, tak s tím takové problémy nebudou, obec pronajímá daleko větší plochy
Starosta – nikdy obec nepronajímala pozemek na chov včel, osobně pronajímá pozemek
jednomu včelaři z Mrače mimo obec a pozemky mimo obec mají pronajaté i jiní včelaři
Zastupitelka Krčilová – zda pan D. bude udržovat celou tu stráň, ve smlouvě by to mělo být
uvedeno
Pan Krch – jaké jsou problémy k pronájmu pozemku, je nějaký procesní problém
Starosta – v procesu nevidí problém, smlouva musí být sepsaná, ale vidí problém v praktické
stránce
Slečna Součková – když se neplní podmínky smlouvy, může být ve smlouvě uvedena
okamžitá výpověď a měla být ve smlouvě uvedena i sankce
Starosta ve smlouvách bývá obvykle tříměsíční výpovědní lhůta, kdyby byl starosta včelař,
tak by na okamžitou výpověď nepřistoupil
Zastupitel Fiala – když se koncem minulého roku upravovaly svahy a likvidovala se skládka
v Podmračí, tak se přišli obyvatelé či chataři podívat a ptali se, co se tam bude dělat. Když
jim bylo sděleno, že se plocha zatravní a plánují se vysadit nějaké stromy, tak upozorňovali,
že si tam hrají děti, aby se hlavně nevysazovala lípa, právě kvůli včelám
Pan Dvořák - když budou na stráni kytky, tak tam také budou včely lítat
Starosta se zeptal, zda se chce ještě někdo vyjádřit. Sdělil, že musí být vyvěšen záměr
pronájmu.
Pan Dvořák se zeptal, zda by se šlo ústně domluvit, že by začal s přípravou a sekáním, aby
vše stihl.
Zastupitelka Krchová – může se o tomto usnesení hlasovat per rollam jako přístupem
(rozhodování orgánu mimo své regulérní zasedání)
Starosta – to nejde
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Zastupitelka Žáková – a mohou zastupitelé vyslovit souhlas s pronájmem, za podmínek, že
proti tomu nevzniknou žádné další námitky během toho zveřejnění a za těch podmínek, že
budou ve smlouvě uvedeny povinnosti pana Dvořáka a výpovědní lhůta při neplnění
povinností, mohou se zastupitelé dnes vyjádřit
Starosta – pronájem musí být nejprve zveřejněný
Zastupitel Škramlík – včely jsou užitečné, jak povídala zastupitelka Krchová, ale v tomto
případě jde o umístění, které by mohlo být problematické, rád by se podíval na místo, neví
přesně na kterém místě to je a vyjádřit se až na dalším zastupitelstvu. Obec každoročně
finančně podporuje včelařský spolek.
Zastupitel Stegura – zeptal se zastupitele Škramlíka, zda obdržel od starosty žádost i
s přílohami, katastrální mapa a foto s plánovaným umístěním úlů
Zastupitel Škramlík – ano obdržel, neměl čas ani šanci se dojet na místo podívat
Zastupitel Pilát – kdy budou další zastupitelstva
Starosta – dle plánu, 15. června, starosta se dopředu vyjadřovat nebude
Zastupitel Stegura – souhlasil, že bez smlouvy a dopředu to nejde
Pan Dvořák – spíš jde o čas, aby obec v červnu na zastupitelstvu nesouhlasila s pronájmem,
a pak by musel hledat jiný pozemek
Starosta – za tři týdny rozhodneme, vždy požadují, aby bylo vše správně a teď chtěli po
starostovi, aby sdělil dopředu, jak bude hlasovat. Bude vyvěšen a zveřejněn záměr, hlasovat
se bude 15. června, více se k tomu starosta nebude vyjadřovat
Místostarosta se zeptal pana D., co brání tomu, aby měl úly na svém pozemku
Pan Dvořák – aby jeho děti neměly přístup k úlům
Pan Lukáč - jsou určitá pravidla, které se snaží pan D. dodržet, aby měl chov úspěšný
Místostarosta – jsou v Mrači včelaři, kteří mají úly na zahradě, když mají úlů více, tak je mají
za obcí, proč se má zatěžovat obecní pozemek
Pan Dvořák – jelikož se včely kradou a ničí, tak je chce mít blízko, aby na ně viděl
L. Pilát – celé dětství chodil okolo včel pana Vláška a nikdy žihadlo nedostal
Zastupitel Stegura - obec by měla vyřešen problém s údržbou pozemku v této lokalitě
Zastupitelka Žáková - je ke zvážení, zda je to pro obec výhodné nebo jí to přinese problémy,
osobně to vidí jako výhodu, že někdo bude zadarmo pozemek udržovat, je to obecní
pozemek
Zastupitel Fiala – a nešla by vystřihnout díra v plotě a mít úly na svém pozemku
Pan Dvořák – přemýšlel i o této možnosti, ale jeho žena je alergik a má z toho psychický
problém
Starosta – proč si má obec přidělávat starosti, pan D. se jich chce zbavit, starosta nechápe,
že někdo chce včelařit a když chce mít doma klid, tak dá úly na obecní pozemek
Zastupitelka Žáková - obecní starosti za úklid přebere pan Dvořák
Dále proběhla diskuze k vysazování stromů na obecních pozemcích.
Pan Dvořák – v Podmračí je pronajatý pozemek za údržbu, je tam nepořádek a nikdo to
neřeší. Žádá rovný přístup ke všem občanům.
Starosta – tento pronájem je z minulosti, několik desítek let
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Zastupitelstvo obce bere na vědomí žádost o pronájem části pozemku parc. č. 1415/2
v katastrálním území Mrač.
6. RŮZNÉ
Rozpočet obce
Zastupitelka Krchová – zeptala se starosty, jestli má připravená opatření, návrhy, myšlenky
jak se bude do konce roku zacházet s rozpočtem
Starosta – nechtěl zveřejňovat investiční záměry obce do zpravodaje právě z tohoto důvodu.
Zastupitelka Krchová ho zveřejnila na facebooku a teď se se ptá, jak se bude s investičními
záměry nakládat. Jak řekla paní Žáková, svaz měst a obcí vydal prohlášení, že se
v republice ruší deset tisíc investičních záměrů obcí a měst, aby pomohli zabránit snižování
příjmů obcí. V dnešní době je problém sehnat dodavatele, protože odjeli zahraniční dělníci a
firmy nestíhají plnit ani domluvené zakázky. V březnu byl již předpoklad snížení příjmů o
20%. Dotaci od Středočeského kraje na rozšíření kanalizační sítě jsme nezískali, ale
v Podmračí chce začít v lokalitě, kde jsou největší požadavky na připojení. Stavební povolení
obec má. Provedeme dotaz, kdo má zájem o připojení, jelikož se to mohlo změnit s ohledem
na současnou situaci. Zkusí se ještě jiná dotace, neví ale jaké budou podmínky.
Zastupitelka Krchová - v jakých kapitolách by se dalo ušetřit, co by se nemuselo kupovat.
Starosta – v provozních výdajích se něco ušetří, předal slovo účetnímu, za první čtvrtletí byly
vyšší příjmy
Pan Průcha – zatím je uzavřené účetní období za duben, tam se ještě daňové příjmy
nesnížily, propad zatím za první kvartál není, zatím by příjmy neupravoval, počkal by na
druhý kvartál. Největší příjmy jsou z DPH. Termín pro odevzdání daňového přiznání je 25.
července. Přibližně v srpnu se uvidí, co obec dostane a pak to srovná s loňským rokem, ze
kterého se vycházelo při sestavování rozpočtu. Daň z nemovitosti je také jedna z větších
položek z rozpočtu a měla by zůstat stejná.
Webové stránky obce
Zastupitel Stegura – díval se na webové stránky obce, díval se do archivu, kde by měly být
uloženy jednotlivé dokumenty a ten nejde již otevřít, po kliknutí na ikonu archiv se objeví text,
že dokument byl přeložen do archivu, ale již nelze zobrazit Také nemohl najít otvírací dobu
sběrného dvora. Jestli se někdo zamýšlí nad učesáním stránek nebo jestli se převzalo vše
od Choposu
Starosta - u sběrného dvora se nic nezměnilo, co byli lidé doma, tak se odpady 3 x zvýšily
(zde se i výdaje zvýší). U archivu na webových stránkách je odkaz, že byl dokument
zveřejněn, není tam ten text, z důvodu ochrany osobních údajů.
Zastupitel Stegura – když se podíval na stránky okolních obcí, tak dokumenty, které byly
v minulosti vyvěšeny dohledal
Starosta – Chopos to tak nemá, jsou tam nadpisy dokumentů, které byly vyvěšeny
Zastupitel Stegura – pokud budu chtít vědět, co tam bylo vyvěšeno, tak musí přijít na obec,
v dnešní době to nelze elektronicky
Starosta – zaslat by mohl, musely by se dokumenty anonymizovat
Zastupitelka Krchová – když se scházeli poprvé, tak měli požadavek, aby na webových
stránkách byly dostupné kontakty na zastupitele, ať už telefonický nebo emailový.
Požadavek stále trvá, spousta občanů se potřebuje obracet a nemá kontakty. Velmi často se
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stává, že se na obec nelze dovolat několik dní tak, občané mají možnost obrátit na
některého ze zastupitelů, a řešit s ním aktuální témata, otázky a problémy.
Starosta – na obecní úřad se lze určitě dovolat, je zde přítomna pracovnice. Starostovi
osobně se občas nelze dovolat (jednání, schůzky, oprava obecní techniky, práce s obecní
technikou). Poskytnutí soukromých kontaktů na webové stránky je soukromou věcí
zastupitelů.
Zastupitel Škramlík – doplnil k výpomoci občanů při sázení stromků v lese, že manifestačně
to uskutečnit lze, ale není to jednoduché, zasadil již okolo 6 tis. ks stromků a když vysadil
530 ks za den, tak je vyřízený a to je práci v lese zvyklý. To samé je i při likvidaci oplocenek.
Pro myslivce domluvil brigádu na pálení klestí. Na příští rok to lze zorganizovat, ale tak jak to
pořádají Lesy ČR, že lidé přijdou, každý zasadí jeden stromek, to je nepraktické. Dobré to je
v tom, že si tak lidé najdou k lesu vztah. Brigáda se může zorganizovat už na podzim nebo
příští rok na jaře.
Dále zastupitel Škramlík sdělil, že při nouzovém stavu, kdy byli lidé doma, tak chodili hodně
do přírody, ale chovali se hrozně a jelikož byla doba vegetačního klidu, tak myslivci vyvěsili
plakáty a cedule s upozorněním jak se mají chovat v lese v této době. Asi 80 % lidí to vzalo
na vědomí. V loňském roce byl úhyn cca 50 ks spárkaté zvěře. Letos za pět měsíců je už cca
20 ks. Od soboty 16.5. do 20.5.2020 uhynuly čtyři kusy. Touto cestou žádá zastupitele, aby
předávali tuto informaci o ohleduplném chování lidí v lese dál.
Zastupitelka Žáková – vrátila se zpět k tématu webových stránek, když přišli do
zastupitelstva, tak upozorňovali na nemoderní webové stránky obce, nebylo zveřejňováno
dostatek informací, špatně se na nich vyhledávalo, tehdy dostali odpověď, že se vstupem
obce do Choposu budou stránky nové. Určitě se změnil design, ale jak slyšela např. od
zastupitele Stegury, tak informace tam chybí, nefunguje kalendář a pořád to nejsou ty
moderní stránky, které by od obce očekávala. Zeptala se, jestli je nějaký prostor dohodnout
se s Choposem jak ty stránky vylepšit.
Starosta a v čem
Zastupitelka Žáková tak např. kalendář, a jak už bylo řečeno, nebyly tam otvírací doby
sběrného dvora, jednotlivé záložky, aktuality. Stačí se podívat na webové stránky jiné obce a
člověka to trkne.
Starosta – otvírací doba dvora na webových stránkách je
Zastupitelka Žáková – předá starostovi sepsané požadavky
7. ZÁVĚR
Starosta všem poděkoval za účast a ve 21:31 hod. ukončil 11. zasedání zastupitelstva obce.
Termíny příštích zasedání zastupitelstva v roce 2020, a to 15. června, 7. září a 30.
listopadu.

František Zvolský
starosta obce

10

