ZÁPIS
Z 14. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE MRAČ
konaného dne 30. 11. 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., Miloš Pilát, Jan Stegura
Omluveni: 0
Neomluveni: 0
Hlasování: pro – proti – zdržel se
Návrh programu 14. zasedání zastupitelstva obce
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Návrh na schválení rozpočtového provizoria na rok 2021
Návrh na úpravu rozpočtu za rok 2020
Úprava ceny za dodávku pitné vody a odvod a likvidaci odpadních vod
Návrh na podání žádosti o dotaci na opravu komunikace z návsi k zastávce ČD
Návrh na směnu části pozemků parc. č.1305/2 v katastrálním území Mrač, v Důlích
Různé
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.
2. Starosta přednesl návrh programu 14. zasedání ZO a sdělil, že požádala o doplnění programu
zastupitelka Krchová, která navrhuje vznik obecní vyhlášky o nakládání s odpady.
Na zasedání se dostavil v 19:32 hodin zastupitel M. Pilát.
Poté se starosta zeptal se, zda má někdo jiný návrh, nebo zda chce program doplnit. Nikdo se nepřihlásil.
Starosta před hlasováním o doplněném bodu programu sdělil, že si se zastupitelkou Krchovou asi nerozuměli
a že zjistil, že vyhláška o odpadech spadla z webových stánek, byl špatně nastavený datum sejmutí. Obecně
závazná vyhláška č. 1/2009 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Mrač, existuje.
Dále dodal, že v příštím roce se má měnit zákon o odpadech, naše vyhláška se bude muset přepracovat.
Starosta navrhl, aby se tento bod neprojednával.
Zastupitelka Krchová – jestli tu vyhlášku máme, tak není potřeba ji tvořit, budou rádi, když bude veřejně
dostupná. Jelikož neměla čas si ji přečíst, tak by byla ráda, aby bylo na nádobách uvedeno, že obec
zakazuje odkládání odpadů mimo nádoby. Tento bod může být přeřazen do bodu Různé.
Starosta sdělil, že bod přesune a přistoupil k hlasování o navrženém programu.
11 hlasů pro
Návrh byl přijat. Program 14. zasedání ZO byl schválen.
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1. NÁVRH NA SCHVÁLENÍ ROZPOČTOVÉHO PROVIZORIA NA ROK 2021
Starosta vysvětlil, že vzhledem k tomu, že do konce tohoto roku nebude schválen rozpočet obce na příští rok,
je třeba nastavit pravidla pro nakládání s finančními prostředky na období od 1. ledna 2021 do doby
schválení rozpočtu tak, aby byla zajištěna plynulost hospodaření obce i v tomto období. Je to z důvodu, že
starosta získává podklady k výdajové části teprve v posledních dnech a jaké budou příjmy, zatím neví.
Starosta se zeptal, zda se chce někdo vyjádřit, nikdo se nepřihlásil, proto přečetl návrh usnesení a přistoupil
k hlasování.
11 pro Návrh byl schválen.
Usnesení č. 1-14/2020
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové provizorium pro počátek roku 2021, kdy výdaje za 1 měsíc
v období platnosti provizoria nepřekročí 1/12 výdajů roku 2020. V tomto období budou provozní výdaje
hrazeny z výsledku hospodaření roku 2020 a veškeré příjmy a výdaje budou součástí rozpočtu obce po jeho
schválení v roce 2021.
2. NÁVRH NA ÚPRAVU ROZPOČTU ZA ROK 2020
Starosta sdělil, že rozpočtové opatření se týká přesunu finančních prostředků v rámci paragrafů v položce
Budovy, stavby, haly ve výši 500 tis. Kč. Finanční prostředky budou použity na investici do nového dětského
hřiště. Přesun je pouze v položkách.
Starosta se zeptal, zda se chce někdo vyjádřit.
Zastupitel Stegura – zda budou tyto přesouvané peníze do konce roku vyčerpány nebo zda by mohly být
součástí rozpočtu příštího roku
Starosta – budou do konce roku vyčerpány
Zastupitel Stegura – takže do konce roku bude hřiště postavené
Starosta – ano, budou v úterý volat, který den přesně nastoupí
Nikdo další se nepřihlásil, proto přečetl návrh usnesení a přistoupil k hlasování.
11 pro
Návrh byl schválen.
Usnesení č. 2-14/2020
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 5 dle předloženého návrhu.
.
3. ÚPRAVA CENY ZA DODÁVKU PITNÉ VODY A ODVOD A LIKVIDACI ODPADNÍCH VOD
Starosta vysvětlil, že navrhované zvýšení ceny je způsobeno nárůstem ceny vody od dodavatelů (Želivská
a.s. a následně Přivaděče Javorník Benešov), vyšších nákladů na opravy a údržbu majetku. I přes snížení
nákladů na činnost provozovatele se nám mírně sníží nájemné, to je určeno na obnovu vodovodní sítě. Cena
za 1m3 vody pro konečného odběratele v obci je od 1. ledna 2021 navržena ve výši 36 Kč 94 hal. včetně
DPH. Navýšení ceny je o 2 Kč/m3 více oproti současné ceně.
Navýšení ceny je také způsobeno nedostatkem pracovních sil, zvyšují se platy, navíc společnost Želivská
a.s. buduje na vodním díle Želivka pro čerpací stanici filtr z aktivního uhlí. Na tuto akci se již v minulosti
o 2 Kč/m3 zdražovalo.
Starosta se zeptal, zda má někdo nějaký dotaz. Nikdo se nepřihlásil.
Dále starosta vysvětlil, že zvýšení ceny za odvod a likvidaci odpadních vod je generováno nastaveným
finančním modelem v rámci dotace z Operačního programu životní prostředí na odkanalizování obce, dle
kterého musí vlastník kanalizace z jejího provozování tvořit nájemné, které v budoucnu bude použito na
obnovu této infrastruktury. Navržená cena za stočné od 1.1.2021 je ve výši 53 Kč 64 hal. včetně DPH za
1m3. Navýšení ceny je tedy o 4,50 Kč za 1m3 odvedené a vyčištěné odpadní vody.
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Starosta se zeptal, zda se chce někdo vyjádřit, nikdo se nepřihlásil, proto přečetl návrh usnesení a přistoupil
k hlasování.
11 pro Návrh byl schválen.
Usnesení č. 3-14/2020
Zastupitelstvo obce :
1. schvaluje úpravu ceny za dodávku pitné vody od 1.1. 2021 na 36,94 Kč za 1 m3 pro konečného odběratele
v obci Mrač.
2. schvaluje úpravu ceny za odvod a likvidaci splaškových vod od 1.1. 2021 na 53,64 Kč za 1 m3.

4. NÁVRH NA PODÁNÍ ŽÁDOSTI O DOTACI NA OPRAVU KOMUNIKACE Z NÁVSI K ZASTÁVCE ČD
Starosta přítomné seznámil, že v současné době lze podat žádost o dotaci z programu Podpory a rozvoje
venkova MMR na obnovu místních komunikací. Dle podmínek dotace byla vypracována technická zpráva na
obnovu komunikace na návsi a směrem k zastávce ČD. V rámci akce je plánována výměna vrchní (obrusné)
vrstvy komunikace v délce 650 m a vydláždění otevřeného příkopu od bytových domů k zastávce ČD, včetně
výměny dvou litinových příčných žlabů za žlaby s mřížkou, které budou výškově v niveletě komunikace.
V rámci vydláždění otevřených příkopů jsou navrženy v nejprudším stoupání suché poldry, které zajistí
vsakování vody a při intenzivních deštích zpomalení odtoku vody. Výměna vrchní vrstvy komunikace bude
ukončena u již zrekonstruované části komunikace, v místě napojení je na vozovce viditelný údaj 650.
Starosta se zeptal, jestli se chce někdo vyjádřit.
Zastupitel Stegura – jestli existuje nějaká podrobná dokumentace nebo jen předložená technická zpráva
Starosta - jen technická zpráva a fotografie
Zastupitel Stegura – když se odfrézuje 5 cm horní vrstvy asfaltu, někde se to vyspraví, jestli se nepočítá
někde s provedením obrubníků po stranách komunikace, aby asfalt neujížděl
Starosta – nějaké obrubníky tam budou, nemůžeme toho moc přidávat, to by bylo na stavební povolení.
Pokud budeme jen vyměňovat, tak se dokládá jen tato technická zpráva. Třeba se nějaké úpravy udělají.
S obrubníky se nepočítá.
Zastupitelka Krchová – zda se uvažuje s úpravou parkování naproti bytovkám nebo zda se neuvažuje
o nějaké dopravní úpravě, auta parkují do vozovky, je to tam velmi komplikované, někteří lidé z bytovky
nemají kde parkovat
Starosta – uvažujeme, je to ale na jednání s vlastníky pozemků, a také by to bylo na stavební povolení.
Uvažujeme o tom, ale není to součástí dotace.
Zastupitel Stegura – jaká je finanční představa kolik to bude stát a kolik procent je dotace
Starosta – dotace je 70%, bývala 50 % a max. jeden milion. Cena je okolo 4,5 milionu Kč.
Zastupitel Stegura – a ty náklady pro obec budou v příštím roce kolik Kč, kolik Kč to bude stát obec, pokud se
to bude realizovat
Starosta – bude výběrové řízení, skutečné provedení stavby neví na kolik vyjde Kč, a z toho 30% bude platit
obec
Zastupitel Stegura – pokud se to bude dělat, počítá se s tím, jak tam jsou různé vpusti, kanály, uzávěry na
vodu, nejsou v jedné rovině, počítá se s provedením v rovině v projektu, aby nevznikaly zbytečné
vícenáklady
Starosta - když získáme dotaci, tak to bude určitě v soupisu prací
Zastupitelka Žáková – v předchozích zastupitelstvech jsme se bavili o tom, že se bude dělat směrem dolů
k nádraží chodník a dodatečné osvětlení, to se do toho projektu nevejde
Starosta - osvětlení platí, je objednané u elektrikářů, u nového chodníku nevyhovuje spád, který je moc velký
Pan R. Dvořák Podmračí– vytipování této komunikace bylo na základě nějakého průzkumu v jakém jsou
komunikace v obci, o víkendu procházel komunikace, některé jsou v horším stavu.
Starosta – dotace upřednostňují průtahy obcí než vedlejší ulice a jsou pouze na místní komunikace
Pan R. Dvořák Podmračí – takže podle nějaké důležitosti
Starosta – ano, vedlejší a účelové komunikace si musíme zainvestovat sami
Zastupitel M. Pilát – parkuje se nevhodně v zatáčkách, zda by to šlo nějak upravit,
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Starosta – tento problém je v celé obci, i republice. Na komunikacích se nemá parkovat, má tam zůstat
průjezd 6 m, Policie to neřeší. U bytovek parkovací stání jsou, když má někdo více aut, tak se tam nevejdou
Zastupitel M. Pilát - parkování v zatáčkách je nepřehledné, nebezpečné
Nikdo další se nepřihlásil, proto starosta přečetl návrh usnesení a přistoupil k hlasování.
11 pro
Návrh byl schválen.
Usnesení č. 4-14/2020
Zastupitelstvo obce schvaluje
- podání žádosti o dotaci z programu MMR na rok 2021 - Podpora obnovy a rozvoje venkova na projekt
„Oprava komunikace k dráze".
- zajištění vlastních zdrojů z rozpočtu obce Mrač na spolufinancování projektu „Oprava komunikace k dráze“.

5. NÁVRH NA SMĚNU ČÁSTI POZEMKŮ PARC. Č. 1305/2 V KATASTRÁLNÍM ÚZEMÍ MRAČ, V DŮLÍCH
Starosta sdělil, že na základě předchozích jednání nabídlo Povodí Vltavy s. p., obci směnu pozemku
obecního lesa v Důlích, kterým probíhá fyzicky koryto Benešovského potoka. Provedení majetkoprávního
vypořádání schválilo zastupitelstvo obce na 23. zasedání v červnu 2018. Podmínky k provedení směny byly
projednány a provedeny dle návrhu Povodí Vltavy s.p.. Zastupitelstvo tehdy odsouhlasilo provedení směny
části pozemků dle GP č. 743-6/2017. Tento geometrický plán byl zveřejněn po dobu 15. dnů před dnešním
zasedáním. V rámci projednání směny proběhlo několik správních řízení a úkonů všech dotčených. Proces
byl poměrně časově náročný. Na dnešním zasedání je navrženo schválení směnné smlouvy, kterou starosta
všem rozeslal, a která byla také zveřejněna. Součástí smlouvy je také ocenění předmětu směny. Smlouvu
bude po projednání zastupitelstvem v příštím roce schvalovat Ministerstvo zemědělství. Je možné, že se do
té doby změní cenové tabulky, a to by znamenalo, že smlouvu můžeme schvalovat v příštím roce opětovně.
Starosta se zeptal, zda se chce někdo vyjádřit, nikdo se již nepřihlásil, proto přečetl návrh usnesení
a přistoupil k hlasování.
11 pro
Návrh byl schválen
Usnesení č. 5-14/2020
Zastupitelstvo obce
- schvaluje směnu pozemků dle předložené Směnné smlouvy č. PVL-1601/2020/SML
- pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy.
6. RŮZNÉ
Starosta předal slovo zastupitelce Krchové ve věci vyhlášky o odpadech.
Zastupitelka Krchová – vyhláška o odpadech nebyla zveřejněna na webu a když se se starostou potkali, tak
se starosta o vyhlášce nezmínil
Starosta – když se potkali, tak se nepochopili, nevěděl, že vyhláška není zveřejněna
Zastupitelka Krchová – bylo by vhodné ji doplnit o informaci, že odkládání odpadů mimo nádoby je zakázáno
a že z toho plynou přestupkové závěry. Zákon o odpadech nestihla nastudovat, vzhledem k tomu, že za
odpady uložené mimo nádoby je odpovědná obec, tak by bylo vhodné občany informovat o tom, že za
následky odloženého odpadu mimo nádoby nesou odpovědnost, v souladu s tou vyhláškou, ve které to
aktuálně není (domnívá se). Myslí si, že tak jako u jiných vyhlášek se může skepticky hovořit o tom, že její
nařízení nebudou dodržována, nicméně si myslí, že mnoho lidí už jenom z důvodu té informace si může
odkládání odpadu mimo nádoby rozmyslet, protože jim jednoduše taková věc nedošla. Vnímá to jako
ochranu obce, protože si nemyslí, že je systémové řešení, aby starosta chodil třikrát za víkend kontrolovat
sběrná místa a osobně uklízel ty odpady naházené okolo. Za což děkuje. Odpovědnost je na obci, neměla by
být na starostovi osobně.
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Starosta – ve vyhlášce je uvedeno, že tříděný odpad dle této obecně závazné vyhlášky má být
shromažďován do zvláštních nádob, které jsou barevně odlišeny a označeny příslušnými nápisy, papír
(nádoba modré barvy), sklo (nádoba bílé a zelené barvy), plasty (nádoby žluté barvy). Ten problém vznikl
tím, že sběrná nádoba pro barevné sklo byla plná. Někdo odložil skleněné lahve vedle kontejneru, ale klidně
je mohl hodit do poloprázdné nádoby pro čiré sklo, jelikož se ještě to sklo následně třídí.
Přidat nádobu to můžeme, ale vymáhat pokuty není jednoduché, chtějí svědky apod. Nová vyhláška musí být
schválena Ministerstvem vnitra, starosta neví, jestli se něco nebude porušovat tímto nařízením. Je to potřeba
posoudit.
V letošním roce je problém s odpady, jak jsou lidé doma z důvodu pandemie, je více odpadů, nádoby
nedostačují, nestačí se to uklízet. Ve sběrném dvoře přibývají sedací soupravy, skříně apod. Tento problém
mají všechny obce.
Zastupitel Fiala – již několikrát to konzultoval s Technickými službami v Benešově. Jakékoli uložení odpadů
mimo nádoby je založení černé skládky. Pokud se to zdokumentuje a budou dva svědci, kteří to potvrdí, tak
se může volat Policie ČR. Město Benešov to řeší už hodně let, navíc jim odpad odkládají podnikatelé. Jediné
řešení je zvýšit počet nádob, zvýšit frekvenci vyvážení. Odvoz jednoho takového kontejneru na tříděný odpad
obec stojí 250 Kč týdně. Je to o lidech, jak se k tomu staví a jak to chápou. Není problém dát do kontejneru
dvě krabice a kontejner se tak zaplní, lidi je potřeba to naučit, aby to pochopili. Někteří to dělají i schválně.
Několikrát se již psalo, co kam patří, na kontejnerech je to napsáno. Přesto to nestačí. Je to na lidech.
Zastupitelka Krchová – souhlasí, že se trestním vymáháním nic nedosáhne. Pokud ale existuje někdo
(doufá, že takoví lidé v obci jsou), kteří si na nádobě přečtou, že důsledek odložení odpadu mimo nádoby si
řeknou, aha to mě nenapadlo a ten odpad, zejména sklo tam neodloží.
Zastupitel Fiala – takže vytvoření návodu co se kam může dávat
Zastupitelka Krchová – ne, ta fáze má dva kroky, rozšířit vyhlášku o odpovědnost občanů za odložení
odpadu mimo nádoby, a zároveň že tato informace bude uvedena v místech, kde se ty kontejnery
shromažďují
Zastupitel Fiala – v Benešově, když byl vyhlášen nouzový stav, požádali občany, aby nezvyšovali odpady, že
ti pracovníci jsou v první linii. A jak to dopadlo. O třetinu se zvýšilo množství odpadu, popelnice přetékaly, lidé
byli doma, nakupovali po internetu, nedalo se to zvládat. A teď ta situace je to samé.
Zastupitelka Krchová – tomu rozumí, nevychovají se všichni, je tady ale procento lidí, kteří si to rozmyslí.
Jedna věc je objem nádob, který když je karanténa, je nedostačující. Mluví o běžném chování lidí, kteří to
nedělají záměrně, ale kterým prostě nedojde, že když odpad odloží vedle kontejneru, že to může stát někoho
zdraví. Druhá věc je, že za ten odložený odpad je odpovědná obec. Když někdo přijde k úrazu, tak to může jít
řešit s obcí.
Zastupitel Fiala – ani povinnost popelářů není sbírat odpadky okolo, je to práce navíc, zdržuje je to
Starosta – na kontejnerech na plast je nápis, že každá PET lahev se má před vhozením do kontejneru
sešlápnout. Podívejte se do kontejnerů. Sešlápnutím plastových lahví se objem sníží zhruba na třetinu. To
samé platí u krabic. V kontejnerech jsou naházené celé krabice. Samozřejmě přidáme kontejnery. Je
potřeba, aby to dodržovali všichni. Zastupitelce Krchové sdělil, že odložila plastové květináče mimo kontejner
ve sběrném dvoře. Ještě na ně někdo přihodil plastovou vanu. Plast v takovém objemu je potřeba rozřezat a
dát do kontejnerů. U plastů se využije tak 20% na recyklaci, zbytek jde na skládku. Skládky mají skončit,
spalovny nikdo nechce. Měla být spalovna u Mělníka, kde mělo být fluidní spalování odpadu při vysokých
teplotách, což je ideální. Pak se zjistilo, že by stálo hodně energie, aby se dosáhla správná teplota, tak by
tam musely být roštové kotle. Za odpady platíme víc a víc. Ceduli tam dát můžeme.
Zastupitel Fiala – skládka v Přibyšicích bude za rok – rok a půl zavezena. Vozit se to bude do Votic a
Štěpánova. Což je daleko a tak to bude dražší. Měla být třídírna odpadu na Mariánovicích, nad betonárkou,
v průmyslové zóně. Město Benešov povolilo výstavbu rodinných domů na Mariánovicích a ti vlastníci domů
jsou nyní proti výstavbě třídírny. Nikdo neví, jak to dopadne. To jen pro informaci, jaký je výhled.
Zastupitelka Žáková – vzhledem k tomu, že být nový zákon o odpadech, jestli se uvažuje o celkové změně
v obci. Třeba přechod na individuální popelnice, obce to tak dělají, nebo změna té služby. Technické služby
v Benešově mohou mít problémy ten odpad někde upotřebit. Jestli se o něčem uvažuje.
Starosta – individuální popelnice mají u Mariuse Pedersona, v nedávné době řešili personální obsazenost
posádek, ještě vícekrát zdražili oproti tomu, co platíme my a tříděný odpad vyváželi z důvodu úspory jen
jedenkrát za měsíc. Tak dali k domům samostatné nádoby, aby se odpad nehromadil v místech, kde jsou
kontejnery. Například v Poříčí n/S. ponechali kontejnery také v těch hnízdech a jak je vyváželi jednou za
měsíc, tak tam vznikal nepořádek, snad tyto kontejnery ruší a lidé budou mít jen popelnice doma. Je to ale
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kvůli úsporám za vyvážení u svozové firmy. Dva tři roky zpátky již starosta jednal s Technickými službami o
zavedení tohoto systému, nechtějí ho zavádět z finančních a kapacitních důvodů. Obec Struhařov od
svozové firmy Marius Pederson odešla. Odpady řeší s Voticemi.
Zastupitelka Žáková – individuální popelnice zvyšují třídění u lidí, asi o 1/3. Ta obec bude muset draze platit
za odvoz směsného odpadu, bude se muset uvažovat o tom, co bude pro obec dražší
Starosta - zákon o odpadech se oddaloval, metodika se pozastavila, neví jaká je teď situace, kdy a kolik
tříděných odpadů se má plnit
Zastupitel Škramlík – před zastupitelstvem jel z Poříčí n/S. směrem na Hvozdec kolem kontejnerů, které jsou
zaházené odpady a je tam nepořádek. Někteří lidé odvezou odpad alespoň do hospodářského dvora, ale
někteří ho vysypou např. u rozcestí v aleji, na okraji lesa. Není problém, jak řekl starosta, aby se napsala
cedule, ale problém s odpady je všude, je potřeba to řešit celostátně. Teď upravovat vyhlášku, když má být
nový zákon, je zbytečné.
Na závěr sdělil, že ve druhém pololetí nesvolal kontrolní výbor z důvodu pandemie. Když se nestihnou sejít
do konce roku, tak se sejdou příští rok.
Pan R. Dvořák z Podmračí – zda by šly nádoby zrepasovat, například u nádob na skla jsou vylámané
plastové díly. Jak jsou připravené nové dvě plochy na odpad, zda se ta současná plocha rozdělí na ty dvě
nové plochy.
Starosta – ano rozdělí, musí zajistit nádoby
Pan R. Dvořák z Podmračí – u stávající plochy, jak se odhazují odpady mimo nádoby, tak jsou v trávě střepy,
je to nebezpečné
Starosta – ano je to špatně, není tam zpevněná plocha
Zastupitelka Jůzová – nepořádek nedělají jen místní, ale i cizí, od léta se stává, že do jejich zahrady hází
pytle s odpadky nebo plastové lahve projíždějící Mračí
Paní M. Lukáčová – doplnila, že zastupitelce Krchové jde primárně o to, že jsou děti vedené k tomu, aby se
staraly o okolí a o přírodu. Máme tady několik dětí, které chodí do spolku Junák, kde se snaží to okolí
opečovávat, a vzhledem k tomu, že se snažily o to i u těch kontejnerů v době, kdy byly teď doma, tak došlo
ke zranění. Syn zastupitelky Krchové byl zraněn, když se snažil z vlastní iniciativy uklidit střepy u kontejneru,
takže si myslí, že umístění cedule a informace ve zpravodaji je na místě.
Zastupitel Fiala – uklízet odpady v této době je nebezpečné
Starosta – na odpady se nemá sahat, na skle vydrží COVID 10 - 30 hodin, jak tvrdí odborníci a když tak
v rukavicích
Zastupitelka Krchová – poděkovala za intervenci a sdělila, že ví, kde udělal syn chybu, ale zároveň ho
nepovede k tomu, aby si toho nevšímal, je mu 8 let, chodí okolo i menší děti. Ty střepy tam byly do půlky
silnice, bylo u toho více dětí. Není to otázka toho, že by se choval nějak nevhodně.
Zastupitel Fiala – je to o tom, kdo tam ty lahve dal
Paní M. Lukáčová - byly tam i skleněné tabule
Zastupitel Fiala – na staré silnici byl vyndaný celý špajz, 30 ks kompotů, okurky, 3l sklenice
Starosta – na kontejneru je napsáno, že tabulové sklo sem nepatří, to bude pořád a můžete psát, co chcete
Zastupitel Stegura – nevyřešíme to, že ti lidé netřídí odpady, ale jako obec můžeme udělat maximum proto,
abychom je ze všech možných kanálů a různých směrů maximálně informovali o tom, jak to mají dělat. O tom
jestli to ti lidé budou nebo nebudou dělat, už je na nich. Dát tam nějakou ceduli s nápisem a vysvětlením plus
informaci o tom, pokud to dávají vedle, tak zakládají černou skládku, obec nebude tolik stát. Může se to
otisknout ve zpravodaji, dát to na webové stránky obce, a když se třeba 10 % lidí, kteří tam nosí odpady,
chytne, tak na tom budeme o něco lépe.
Starosta – již říkal, že ceduli osadí
Pan R. Dvořák z Podmračí – jak to v dnešní době funguje, když nějaká firma vyváží žumpu na pole nebo na
louku, může se to takto dělat, jsou k tomu určená místa, musí být povolení
Starosta – pokud je v zemědělské činnosti tak mají nějaké povolení, žumpa od domu se vyvážet nemůže. My
tady také máme problém, životní prostředí v Benešově chce tři svědky a video.
Zastupitelka Krchová - jelikož se o lomu mluvilo na minulém zastupitelstvu, má dotaz jak se obec staví
k působení lomu na území obce, a to zejména k tomu, že zvyšují prašnost, zvyšují potřebu úklidu v okolí toho
lomu, jejich technika je významně zastaralá, jaký je váš k tomuto postoj, jestli se chystá starosta s lomem
vyjednávat, kromě toho, co tady již iniciovali občané z Mrače a díky tomu proběhla i schůzka se senátorem
Hrabou a v důsledku toho budou nějaké změny, jestli se vedení obce chystá dál s lomem komunikovat a jaká
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je pozice obce vůči tomu lomu, jestli vnímáte, že bychom je měli k něčemu vést a vyjednávat s nimi nebo
jestli to vnímá starosta, že je to takto v pořádku
Starosta – letos proběhla jen jedna schůzka s vedoucím lomu, na jaře i nyní mají zakázané schůzky
z důvodu pandemie, aby nebyl ohrožen provoz. Jinak obec domluvila, aby si pořídili kropicí vůz před dvěma
lety, povedla se protihluková stěna ze slámy. Nyní se žádalo o doplnění slámy a zastřešení stěny. Jinak je to
problematické, jelikož nejvyšší vedení je v Rakousku, na druhou stranu se nám snaží pomáhat. Samozřejmě
si obec odebírá materiál na opravu komunikací, zimní údržbu, také získala kámen na opěrnou zeď pod
řadovými domy. Používáme jejich pozemky – cesta k čistírně odpadních vod, cesta podél silnice okolo tvrze
je na jejich pozemcích, starosta se nechce hádat, aby o to obec nepřišla. Když nechá přepočítat věcná
břemena, tak to půjde do stovek tisíc.
Jelikož starosta vyjednal přístup k čistírně odpadních vod tak, jak je, nemusela obec řešit regulaci
Benešovského potoka, která by stála 4 miliony Kč. Je to v tom místě kde je most bývalé vlečky přes potok,
tam bychom museli prohloubit dno a rozšířit komunikaci, navíc ta komunikace vede přes pozemek Lesů ČR.
Za posledních cca šest let jsme díky spolupráci ušetřili 4,5 milionu Kč. Do budoucna je snaha získat pozemky
bezúplatným převodem. V loňském roce obci také přispěli na úpravu svahu u hřiště v Podmrač cca 30 tisíc
Kč. Již dříve zaplatili nový vodovod v Podmračí u lomu, kde vede vodovod také do Žíňánek, obec Soběhrdy
tehdy nepřispěla. Je to kamenolom, určitá zátěž tady je. Co se týká komunikací, jelikož jsou ve vlastnictví
kraje, tak jsme domluveni se správcem, že při větším znečištění, vyzvou lom k úklidu. Starosta se snaží
jednat o omezení hluku, něco má přislíbeno, ale neví, kdy a co budou dělat. V posledních letech má obec
přínos velký, ale zátěž to je.
7. ZÁVĚR
Starosta všem poděkoval za účast a ve 20:28 hodin ukončil 14. zasedání zastupitelstva obce, a jelikož se do
konce roku již nesejdeme, popřál všem klidné prožití vánočních svátků a do nového roku pevné zdraví,
mnoho štěstí a spokojenosti.
Termín příštího zasedání zastupitelstva v roce 2021 je naplánován na 1. března 2021.

František Zvolský
starosta obce

7

