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OGec Dolní Podluží
Zastupitelstvo obce Dolní Podluží
Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Dolní PodluŽí, konaného dne 13. 2. 2020
od 17:00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Dolním Podluží
Bod l) Zahájení a schválení programu
Zasedání Zastupitelstva obce Dolní Podluží bylo zahájeno dne 13. 2. 2020 v 17:02 hodin
starostkou

obce

Ing.

Adélou

Macháčkovou.

Starostka

obce

upozornila

přítomné,

že ze zasedání ZO je pořizován zvukový záznam, který je dle jednacího řádu ZO určen pro
potřeby pořizování zápisu a pro členy zastupitelstva obce, proto nebude přílohou zápisu.
Zasedání ZO bylo řádně svoláno, informace o konání 16. zasedání ZO byla zveřejněna
na úřední desce a elektronické úřední desce dne 5. 2. 2020.
Starostka obce dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva obce (příloha č. l)
konstatovala, že je přítomno 9 členů zastupitelstva, takže zastupitelstvo je usnášeníschopné.
Přítomni: Be. Petra Frančová, Mgr. Markéta Hobzová, p. Pavel Lukačovič, Ing. Adéla
Macháčková, Ing. Jaroslav Macháček, p. Tomáš Palička, p. Kateřina Slánská, p. Martin Tesař,
p. Josef Rydval
Starostka obce přečetla navržený program jednání, který byl zveřejnčn na úřední desce.
Navržený program:
l)

Zahájení a schválení programu

2)

Určení ovčřovatelů zápisu (§ 95 odst. l zákona o obcích), určení komise pro návrh
usnesení a zapisovatele

3)

Kontrola usnesení

4)

Informace o probíhající změně územního plánu

5)

Zpřesnění geometrického polohového určení hranic části p.p.č.k. 2271/2 a p.p.č.k.
2167/2

6)

Žádost o prodej p.p.č.k. 45/4 v k.ú. Rozhled

7)

Zveřejnční záměru prodat p. p. č. k. 2172/2 o výměře 128 m' dle GP Č. 884-8/2020
v k.ú. Dolní Podluží

8)

Bezúplatné převody pozemků na obec - Státní pozemkový úřad

9)

Podání žádosti o dotaci z ,,Programu obnovy venkova ÚsteĹkého kraje 2020" na akci
,,Oprava místní komunikace v Dolním Podluží"

10)

Žádost o dotaci z ,,Programu na podporu JSDHO a ostatních složek IZS pro rok 2020"
na akci ,,Vybavení JSDHO Dolní Podluží"
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íl)

Podání žádosti o dotaci z ,,Programu obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí
s rozšířenou působností na rok 2020" na akci ,,Obnova hrobky rodiny Brasse v Dolním
Podluží"

á

12)

pojištění majetku a odpovědnosti obce Dolní Podluží

13)

Různé

14)

Interpelace

15)

Diskuze a závěr

Starostka obce vznesla dotaz, zda chce někdo z členů ZO rozšířit program jednání. Žádný
návrh nebyl podán.
Starostka obce nechala hlasovat o návrhu programu 16. zasedání ZO.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Dolní Podluží schvaluje program 16. zasedání dle přílohy č. 2.
Výsledek hlasování:

pro: 9

proti: O

zdrŽeli se: O

Usnesení č. 16/292/2020 bylo schváleno.
Bod 2) UrČení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. l zákona o obcích), urČení komise
pro návrh usnesení a zapisovatele
Starostka obce navrhla ověřovateli zápisu p. Kateřinu Slánskou a Ing. Jaroslava Macháčka.
jiný návrh nebyl vznesen.
Starostka obce nechala hlasovat o tomto návrhu usnesení.
Náyrh usnesení
Zastupitelstvo obce Dolní Podluží schvaluje ověřovateli zápisu p. Kateřinu Slánskou a Ing.
Jaroslava Macháčka
Výsledek hlasovánL'

pro: 9

proti: O

zdrŽeli se: O

Usnesení č. 16/293/2020 bylo schváleno.
Starostka obce navrhla, aby komise pro návrh usnesení pracovala ve složení Mgr. Markéta
Hobzová a p. Josef Rydval. jiný návrh nebyl vznesen.
Starostka obce nechala hlasovat o tomto návrhu usnesení.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Dolní Podluží schvaluje komisi pro návrh usnesení ve složení Mgr.
Markéta Hobzová a p. Josef Rydval.
výsledek hlasování:

pro: 9

t
proti: O

Usnesení č. 16/294/2020 bylo schváleno.
Zapisovatelkou jednání určila p. Alenu Krškovou.
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zdrŽeli se: O

Bod 3) Kontrola usnesení
Usnesení č. /5/280/2020 - vyhotovení geometrického plánu na oddělení části p.p.č.k. 2139/1
a části p.p.č.k. 477/3 a vyhotovení odborného znaleckého posudku na budoucí oddělenou část
p. p. č. k. 2139/1 a vyhotovení odborného znaleckého posudku na budoucí oddělenou část
p. p. č. k. 477/3 vše v k.ú. Dolní Podluží - v jednání, úkol trvá.
Usnesení č. 15/281/2020 - Smlouva o poradenství v odpadovém hospodářství na akci ,,Studie
proveditelnosti pro snížení produkce směsného komunálního odpadu" - byla podepsána.
Usnesení č. 15/282/2020 - Smlouva o spolupráci se společností DIMATEX CS, spol. s r.o.
byla ukončena ke dni 3 l. l. 2020.
Usnesení č. 15/283/2020 - výpověď' Smlouvy o zajištění zpětného odbčru elektrozařízení
se společností ASEKOL a.s. byla odeslána dne 20. l. 2020.
Usnesení č. 15/284/2020 - Smlouva o poskytnutí příspěvku z prostředků Česko - německého
fondu budoucnosti na akci ,,Česko - německé setkávání v Dolním Podluží" - byla podepsána.
Usnesení č. 15/285/2020 - žádost o dotaci ve výši 200.000,- KČ z dotačního programu
129 660 Údržba a obnova stávajících kulturních prvků venkovské krajiny na akci ,,Obnova
dvou křížků v Dolním Podluží" - byla podána dne 3.2.2020.
Usnesení č. 15/286/2020 - žádost o dotaci ve výši 1.012.414,67 KČ do nadace ČEZ
do grantového řízení Podpora regionů na akci ,,Rekonstrukce elektroinstalace objektu
Základní školy Dolní Podluží - 2. etapa" - byla podána dne 6. l. 2020.
Usnesení č. 15/287/2020 - dodatek č. 7 ke Smlouvě o sběru, přepravč a odstraňování odpadu
se společností AVE CZ - byl podepsán dne 4. 2. 2020.
Usnesení č. 15/288/2020 - žádost o dotaci ve výši 64.692,- KČ z Programu pro záchranu
a obnovu drobných památek a architektury dotvářející kulturní krajinu Ústeckého kraje pro
rok 2020 na akci ,,Obnova křížku v Dolním Podluží" - byla podána dne 27. l. 2020.
Usnesení č. 15/289/2020 - žádost o dotaci ve výši 1.459.000,- Kč z ,,Havarijního programu
pro rok 2020" na akci ,,Obnova střechy hrobky rodiny Brasse v Dolním Podluží" - nebyla
podána. Důvodem je chybějící příloha, kterou je rozhodnutí o zápisu hrobky do ústředního
seznamu památek. Rozhodnutí bylo vydáno 29. l. 2020. Lhůta pro podání žádosti do 31. 1.
2020. Rozhodnutí o zápisu do ÚSKP nabyde právní moci 13. 2. 2020.
Usnesení č. 15/290/2020 - žádost o dotaci ve výši 1.000.000,- KČ z ,,Programu na záchranu
a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje pro rok 2020" na akci ,,Obnova hrobky rodiny
Brasse v Dolním Podluží" - nebyla podána. Důvodem je chybějící příloha, kterou je
rozhodnutí o zápisu hrobky do ústředního seznamu památek. Rozhodnutí bylo vydáno
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29. l. 2020. Lhůta pro podání žádosti do 31. l. 2020. Rozhodnutí o zápisu do ÚSKP nabyde
právní moci 13. 2. 2020.
Bod 4) Informace o probíhající změně územního plánu
Starostka obce seznámila přítomné s důvodovou zprávou (příloha č. 3). Starostka obce uvedla,
že 10.1.2020 hovořila s paní Klenorovou a starostka byla ujištěna, že práce na územním plánu
pokračují, že paní Klenorová je v kontaktu s panem Zemanem a vše nasvědčuje tomu, že
první týden v únoru bude domlouvat termín veřejného projednání územního plánu. Pan
Palička vznesl dotaz, kolik bylo zaplaceno za zpracování územního plánu. Starostka obce
odpověděla, že bylo zaplaceno 121.000,- KČ ateliéru Ing. Stanislava Zemana. Starostka obce
uvedla, že toto bylo v souladu s rozpočtem, a že peníze byly vyplaceny v roce 2018. Pan
Lukačovič uvedl, že nerozumí větě ,,poté co jsem získal zakázku Změny Č. 2 územního plánu
Dolní Podluží - pravděpodobně ve výběrovém řízení". Starostka obce uvedla, že tomu také
nerozumí, teď' jde o to, že máme zaplaceno za dokumentaci, která není k použití. Paní Slánská
vznesla dotaz, zda za zaplacené peníze udělali nějakou práci či nikoli. Pan Rydval dodal, že
udělali jen přípravné práce a uvedl, že dle právního zástupce by se měl najít nový zpracovatel
územního plánu a poté ukončit smlouvu s Ing. Stanislavem Zemanem s tím, že by měl
poskytnout dostupná data novému zpracovateli. Starostka obce uvedla, že pan Zeman žádná
zdrojová data nemá. Pan Rydval uvedl, že pokud pan Zeman nemá žádnou přípravu, měl by
obci vrátit celou částku a až poté by s ním obec měla ukončit smlouvu. Dále uvedl, že je
potřeba co nejdříve najít nového zpracovatele územního plánu. Pan Rydval dále vznesl dotaz,
zda jsou ve smlouvě nějaké sankce nebo penále. Starostka obce uvedla, že nejsou. Pan Rydval
uvedl, že se tedy můžeme jen soudit o peníze, které mu obec zaplatila. Paní Slánská dodala,
že podle dopisu pan Zeman pověřil zpracováním územního plánu pana Řezníka, který na tom
mčl pracovat. Pan Macháček uvedl, že pan Řezník pro pana Zemana zpracovával územní
plán, jako jeho zamčstnanec, v současné době již pan Řezník není jeho zaměstnanec a veškerá
data si odnesl s sebou. Paní Hobzová dodala, že to je problém pana Zemana. Starostka obce
4

uvedla, že pracovněprávní vztahy nejsou věcí, kterou máme řešit my. Paní Slánská dodala, že
pokud pan Řezník nějaká data vypracoval, zda se s ním nelze domluvit, aby pokračoval ve
zpracování územního plánu Dolní Podluží. Starostka obce uvedla, že dle právního zástupce
jsou tři varianty. První varianta je, že bude obec trvat na dokončení zpracování územního
plánu panem Zemanem dle smlouvy o dílo. Pan Palička vznesl dotaz, proč obec panu
Zemanovi zaplatila, když nebylo nic dodáno. Starostka obce uvedla, že na toto nedokáže
odpovědět, protože v tu dobu nebyla pověřeným zastupitelem ve včel územního plánu. Druhá
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varianta je vejít v jednání s panem Řezníkem. Starostka obce uvedla, že kontaktovala pana
Řezníka, který sdělil, že má mnoho práce. Pan Řezník slíbil, že zašle nabídku další spolupráce
na zpracování územního plánu Dolní Podluží. Třetí variantou je ve výbčrovém řízení vybrat
nového ,urbanistu, který bude změnu územního plánu zpracovávat znovu. Starostka obce dále
uvedla, že toto jsou další náklady z rozpočtu obce, se kterými obec nepočítala. Starostka obce
uvedla, že považovala za povinnost všechny se současnou situací seznámit, paní Klenorová je
z této situace velice překvapena a zaskočena, vůbec netušila o záměru pana Zemana ukončit
smlouvu s obcí. Starostka obce vznesla dotaz, která ze 3 variant bude lepší. Pan Rydval navrhl
souběžně jednat s panem Řezníkem, zároveň oslovit jiného urbanistu a dále vymoct celou
částku zpět. Paní Slánská vznesla dotaz, zda by tuto smlouvu mohla vidět. Starostka obce
odpověděla, že smlouvu všichni dostali do mailu. Starostka obce dále uvedla, že vzhledem
k tomu, že ve smlouvč nejsou žádné lhůty, podle kterých bychom mohli ateliér vyzvat
k odpovědnosti, musíme vyčkat, jak se k tomu postaví. Starostka obce uvedla, že jako
pověřený zastupitel ve věci jednání územního plánu udělá vše proto, aby územní plán byl co
nejdříve a co nejrychleji zpracován. Starostka obce a všichni zastupitelé trvají na zrušení
smlouvy o dílo s panem Zemanem, souhlasí s pokračováním v jednání s panem Řezníkem a
oslovení nových urbanistů. Starostka obce dále uvedla, že pokud získá informace týkající se
zpracování územního pIánu, bude okamžitě informovat všechny zastupitele.
Z řad občanů nebyl vznesen žádný dotaz.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Dolní Podluží bere na vědomí informaci o stavu zpracování probíhqjící
změny č. 2 územního plánu.
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí usneseníč. 16/295/2020
Bod 5) Zpřesnění geometrického polohového určení hranic části p.p.č.k. 2271/2 a p.p.č.k.
2167/2
Starostka obce seznámila přítomné s důvodovou zprávou (příloha č. 4). Starostka obce
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doplnila informace týkající se digitalizace katastrální mapy v k. ú. Dolní Podluží a přečetla
odpověď' ve věci dotazu předneseného na 15. zasedání ZO ze dne 16. l. 2020. Katastrální
úřad sděluje následující, dne 3 l. l. 2020 proběhlo jednání na katastrálním úřadě v Rumburku
za účasti paní ředitelky, kde byl projednán i dotaz, zda katastrální úřad nepřipravuje nové
mapování k. ú. Dolní Podluží. Katastrální úřad nepřipravuje ani neplánuje nové mapování k.
ú. Dolní Podluží v horizontu 5 let. Pan Rydval uvedl, že měl stejný problém v soukromí,
musel si sám požádat geodeta, výsledné zaměření bylo v podstatě skoro stejné, jako stávající.
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Dále uvedl, že katastrální úřad dává toto do pořádku postupně, zaměření je věcí k. ú. Pan
Rydval vznesl dotaz, proč by toto zaměření měla platit obec a dále dodal, že o urovnání
pozemků může požádat kdokoliv z obce a pak to budeme každému platit 50 % z ceny za
zaměření pozemku.

dodal, že si toto zaměření zaplatí sám. Pan Rydval odpověděl

že si to může objednat a zaplatit, že on si své vyměření také platil sám.
znovu odpověděl, že je to v pořádku a pokud zastupitelstvo takto rozhodne, opravdu si výměr
zaplatí sám.
Paní Slánská uvedla, že oslovila pana geodeta Kavána, kte'ý jí sdělil, Že vytyčením hranic
pozemku se nemění a nezakládají právní vztahy k dotčeným pozemkům, vytyčením stávající
hranice pozemku je pouze v terénu vyznačen stav, který je aktuálně evidován v katastru
nemovitostí, hranice pozemků se označují hraničními maky. Dále uvedla, že

na

minulém zastupitelstvu řekl, že pokud mu obec nevyjde vstříc, že si posune plot a posune ho
do komunikace, tak to z právního hlediska nemůže udělat.
Starostka obce uvedla, že nebudeme jednat o tom, Že budeme vyměřovat pozemky, které
budeme kupovat nebo prodávat, musíme zjistit skutečné hranice pozemku. Aby nebyla
jakákoliv pochybnost o tom, kde vedou. Protože v souladu s tím snímkem, tak jak je, tak to
opravdu zavání tím, co říkal pan Rydval, že můžou zkreslovat. V tuto chvíli musíme zjistit
hranice. Úkol pro mě z minulého zastupitelstva byl, abych připravila materiál. Pokud se
zastupitelstvo rozhodne, že v této věci nechce dále nic podnikat, tak tento bod už není o čem
projednávat. Dále starostka uvedla, že taktéž spolupracuje s panem Kavánem. Dále zmínila,
že stejně jako pan Rydval doufá, že se na obec nebudou hrnout žádosti dalších občanů na
podobné vyměření. S kolegyněmi by pak paní starostka nedělala nic jiného, než zjišt'ovala
hranice pozemků. Proto zjišťovala i u ředitelky KÚ, jak to vypadá s digitalizací katastrální
mapy. Starostka obce vznesla dotaz, jak budeme dále s tímto bodem pracovat, zda necháme
zpracovat geometrický plán na polohové určení hranic pozemku. Pan Rydval uvedl, že pokud
potřebuje vyměřit pozemky, at' se domluví s katastrálním úřadem sám, otázkou je,
kdo toto zaměření potřebuje, pan Rydval uvedl, že obec momentálně nepotřebuje zaměřeni
pozemku, tzň.; že to obec platit nemusí. Starostka obce dodala, že potřeba zpřesnění hranic
vznikla z vyřešení odvodnění, které se řešilo na minulém zasedání ZO. Pan Rydval uvedl, že
až se vyřeší pozemky, můžeme řešit odvodnění.

uvedl, že taktéž mluvil s panem

Kavánem a že opravdu nemá problém si sám zaplatit skutečné zaměření hranice pozemku, ale
že pokud bude potřeba další zaměření, tak to už platit nebude. Jedno zaměření odhaduje
zhruba na 15.000,- KČ. Odchylky v zaměření mohou být až 3 metry. Pan Rydval uvedl, že
poprvé se zaměří skutečný stav a pokud to bude pro
6

nevýhodné a budeme jako

T

m"
obec potřebovat odkoupit pozemek, stejně se bude muset udělat zaměřovací plán na části
pozemků a v každém případě se tedy zaměření bude dělat 2x. V první řadč, jaký je skutečný
právní vztah a popřípadě, když z toho vyplyne, že budeme muset nějaké pozemky kupovat
nebo směňovat, tak z toho vyplyne další postup. Nejdřív musí být hotové první zaměření. Pan
uvedl, že na minulém zastupitelstvu to takto bylo postavené, a že se ho paní starostka
ptala, kdo to bude platit.

uvedl, že nemá problém to zaplatit na půl, chtěl vědět, jestli

s tím obec vůbec něco bude chtít dčlat. Pan Tesař uvedl, že voda teče přes půlku pozemku a
pro případné opravné práce je třeba najít kompromis. Pan Rydval konstatoval, že nejprve
musíme zjistit, kudy vedou hranice pozemku a poté se bavit o dalších věcech.

se

znovu nabídl, že vyměřeni zaplatí sám.
Poté proběhla diskuse o zaměření pozemku

po provedení zpřesnění pozemku se

bude dále řešit vodoteč případným prodejem nebo směnou.
Starostka obce nechala hlasovat o tomto návrhu usnesení.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Dolní Podluží schvaluje vyhotovení geometrického plánu za účelem
zpřesnění geometrického polového určení části p.p.č.k. 2271/2 a p.p.č.k. 2167/2 vše v k.ú.
Dolní Podluží.

výsledek hlasovánL°
pro
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Ing. Macháčková, Mgr. Hobzová, Bc. Frančová, p. Tesař, Ing. Macháček
p. Palička
p. Lukačovič, p. Slánská, p. Rydval

proti
3
zdrŽeli se
O
Usnesení č. 16/296/2020 bylo schváleno.

V průběhu hlasování o předmětném bodu pan Rydval vstoupil do sčítání hlasů ohledně
nehospodárného hospodaření s obecními prostředky a

znovu zopakoval, že si

opravdu může vyměření zaplatit sám. Starostka mu odpověděla, že se na minulém
zastupitelstvu zastupitelé shodli, že žádosti vyjdou vstříc a že pro ni z toho vyplynul úkol
připravit bod jednání. Domnívá se, že je v pořádku, že zastupitelstvo na svém rozhodnutí trvá.
4

Bod 6) Žádost o prodej p.p.č.k. 45/4 v k.ú. Rozhled
Starostka obce seznámila přítomné s důvodovou zprávou (příloha Č. S). Pan Rydval uvedl, že
právní zástupce řekl jasně, jak se má obec zachovat, oslovit žadatele, zda bude souhlasit
s věcným břemenem a ve spolupráci s Jiřetínem pod Jedlovou zřídit včcné břemeno a
pozemek prodat.
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Pokud má žadatel opravdu zájem o pozemek, tak ho koupí i s věcným břemenem. Starostka
obce vznesla dotaz, zda žádosti vyhovět, když má o pozemek zájem i Obec Jiřetín pod
Jedlovou. Pan Rydval navrhl záměr prodeje s podmínkou věcného břemene vyvěsit, a at' se
přihlásí ten, kdo má zájem o koupi. Pan Macháček navrhl pozemek neprodávat, protože obce
by měly držet pohromadč, na pozemku se nachází zdroj vody a nevíme, kdy ho budeme
potřebovat. Pan Rydval dodal, že pozemek nám k ničemu není. Starostka obce uvedla, že
úhrada za zpracování geometrického plánu i odborného znaleckého posudku jde vždy za
žadatelem.

Starostka obce uvedla, že dle právního názoru proběhne jednání se starostou

Jiřetína pod Jedlovou a vzhledem k tomu, že mají na pozemku vodovodní řad, tak by měli
společně spolupracovat na zamčření této sítč. Starostka obce dále uvedla, že materiál je
připraven k tomu vyhotovit geometrický plán za účelem vymezení břemene nebo služebnosti
a nechat zpracovat odborný znalecký posudek. Na dalším zastupitelstvu se můžeme
rozhodnout, zda vyvěsit zámčr prodeje.

vznesl dotaz, zda s tímto pozemkem

nemá obec žádné plány, zda by toto nešlo vyřešit smčnou s jiným pozemkem v majetku
Jiřetína pod Jedlovou. Starostka obce uvedla, že je to zajímavý návrh, ale v tuto chvíli se musí
vyřešit žádost o prodej pozemku. Dále uvedla, že je připravený návrh usnesení nebo lze
vyzvat žadatele, aby doplnil svou žádost a přenést tento bod na další zasedání ZO. Poté
požádala zastupitele o vyjádření se k tomuto bodu. P. Lukačovič, p. Tesař, p. Palička, p.
Slánská, Mgr. Hobzová a p. Rydval souhlasí s oslovením žadatele o zřízení věcného břemene
na pozemku, který chce koupit a jeho vyjádření se k tomuto. Be. Frančová a Ing. Macháček
jsou proti prodeji.
Starostka obce uvedla, že z důvodu nevyhovující žádosti se toto usnesení přesune na další
zastupitelstvo a zároveň prodiskutuje možnou směnu pozemků s Obcí Jiřetín pod Jedlovou.
Úkol pro starostku obce: Prodiskutovat možnost směny s Obcí Jiřetín pod Jedlovou, přednést
na dalším ZO.
Bod 7) zveřeinění záměru prodat p. p. Č. k 2172/2 o výměře 128 m' dle GP č. 884-8/2020
v k.ú. Dolní Podluží
Starostka obce seznámila přítomné s důvodovou zprávou (příloha č. 6).
vznesl dotaz, o který pozemek se jedná. Starostka obce vysvětlila polohu
pozemku. Pan Rydval uvedl, že jsme tento pozemek už vyvěšovali. Starostka obce uvedla, že
po přepracování geometrického plánu se jedná o jiné číslo GO a č. pozemku, proto je nutné
znovu záměr vyvěsit.
Starostka obce nechala hlasovat o tomto návrhu usnesení.
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Návrh usneseni
Zastupitelstvo obce Dolní Podlllží rozhodlo zveřejnit záměr prodat p. p. č. k. 2172/2 - trvalý
travní porost o výměře 128 m2 dle GP č. 884-8/2020 v k.ú. Dolní Podluží za minimálním cenu
6.500,- KČ vyvěšením na úřední desce.
výsledek hlasování:

pro: 9

proti: O

zdrŽeli se: O

Usnesení č. 16/297/2020 bylo schváleno.

Bod 8) Bezúplatné převody pozemků na obec - Státní pozemkový úřad
Starostka obce seznámila přítomné s důvodovou zprávou (příloha č. 7).
Z řad členů ZO ani z řad občanů nebyl vznesen žádný dotaz.
Starostka obce nechala hlasovat o tomto návrhu usnesení.
>
Návrh
usnesení
Zastupitelstvo obce Dolní Podluží schvaluje bezúplatný převod majetku podle zákona
č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších
předpisů, Usnesení vlády ČR č. 565 ze dne 17. 5. 2006, Část G, bod 5. Specifikace majetku
pro bezúplatný převod
-

p.p.č.k. 2208/1, část veřejné komunikace v k.ú. Dolní Podluží,

-

p.p.č.k. 2242/1, část veřejné komunikace v k.ú. Dolní Podluží,

-

p.p.č.k. 2270, část veřejné komunikace v k.ú. Dolní Podluží,

- p.p.č.k. 2306/1, část veřejné komunikace v k.ú. Dolní Podluží.
Výsledek hlasoyáni:
pro: 9
proti: O
zdrŽeli se: O
Usnesení č. 16/298/2020 bylo schváleno.
Bod 9) podánj žádosti o dotaci z ,,Programu obňovY venkova Ústeckého kraje 2020" na
akci ,,Oprava místní komunikace v Dolním Podluží"
Starostka obce seznámila přítomné s důvodovou zprávou (příloha č. 8).
Z řad členů ZO ani z řad občanů nebyl vznesen žádný dotaz.
Starostka obce nechala hlasovat o tomto návrhu usnesení.

Návrh usnesení
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Zastupitelstvo obce Dolní Podluží schvaluje podání žádosti o dotaci ve výši 189.656,- KČ

T

z ,,Programu obnovy venkova Ústeckého kraje 2020" na akci ,,Oprava místní komunikace
v Dolním Podluží"
Výsledek hlasováni:

pro: 9

proti: O

zdrŽeli se: O

Usnesení č. 16/299/2020 bylo schváleno.
Bod 10) Žádost o dotaci z ,,Programu na podporu JSDHO a ostatních složek IZS pro
rok 2020" na akci ,,Vybavení JSDHO Dolní Podluží"
Starostka obce seznámila přítomné s důvodovou zprávou (příloha č. 9).
Z řad členů ZO ani z řad občanů nebyl vznesen žádný dotaz.
Starostka obce nechala hlasovat o tomto návrhu usnesení.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Dolní Podluží schvaluje podání žádosti o dotaci ve výši 80.000,- KČ z
,,Programu na podporu JSDHO a ostatních složek IZS pro rok 2020" na akci ,,Vybavení
JSDHO Dolní Podluží"
Výsledek hlasovánL'

pro: 9

proti: O

zdrŽeli se: O

Usnesení č. 16/300/2020 bylo schváleno.
Bod

íl)

Podání

žádosti

o

dotaci

z

,,Programu

obnovy

kulturních

památek

prostřednictvím obcí s rozšířenou působností na rok 2020" na akci ,,Obnova hrobky
rodiny Brasse v Dolním Podluží"
Starostka obce seznámila přítomné s důvodovou zprávoll (příloha č. 10). Starostka obce dále
uvedla, že obnova hrobky bude provádčna pozvolnč, vitrážová okna jsou v jednání se
sklářskou školou v Kamenickém Šenovč. Tato obnova hrobky je architektův jediný počin na
území České republiky
Z řad členů ZO ani z řad občanů nebyl vznesen žádný dotaz.
Starostka obce nechala hlasovat o tomto návrhu usnesení.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Dolní Podluží schvaluje podání žádosti o dotaci ve výši 87.400,- KČ
z ,,Programu obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností na rok
2020" na akci ,,Obnova hrobky rodiny Brasse v Dolním Podluží" ,
Výsledek hlasování:

pro: 9

proti: O

Usnesení č. 16/301/2020 bylo schváleno.
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zdrŽeli se: O
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Bod 12) Po jištění ma jetku a odpovědnosti obce Dolní PodluŽí
Starostka obce seznámila přítomné s důvodovou zprávou (příloha č. 11). Pan Rydval vznesl
dotaz, co je špatné na stávající Hasičské pojišt'ovně. Starostka obce uvedla, že je nevýhodně
stanovené pojištění budov, jsou pojištěné budovy, které už neexistují, cena majetku byla
stanovena opisem z předcházející pojistné smlouvy a dále budou ušetřeny finanční prostředky
z rozpočtu obce. Pan Rydval uvedl, že ve stávající smlouvě, která je platná, platíme pojistné
ve výši 105.024,- KČ a v návrhu od Generali je pojistné ve výši 123.066,- KČ, takže stávající
smlouva je levnější než smlouva navrhovaná. Pan Rydval dále uvedl, že souhlasí s cenami, ale
musíme se podívat na to, že Hasičská pojišt'ovna pojišt'uje na novou hodnotu, Generali
nepojišt'uje na novou hodnotu. Starostka obce uvedla, že zadání, které se poslalo všem
pojišt'ovnám, bylo na nákladovou hodnotu. Pan Rydval cituje ze stávající smlouvy ,,pojištění
nemovitostí se sjednává na novou cenu. pojištční ostatního majetku se sjednává rovněž na
novou cenu s tím, že předměty, u kterých opotřebení v době vzniku škody přesáhne 70 %,
jsou pojištěny na časovou cenu" tzn., že když se nám něco stane, měli bychom dostat celou
Částku, ale u časové hodnoty se nejdříve vypočítá opotřebení (časová cena), která je potom
předmčtem plnění. Pan Rydval uvedl, že se mu jeví Hasičská pojišťovna výhodnčjší než
Generali. Starostka obce uvedla, že uzavřená pojistná smlouva s Hasičskou pojišt'ovnou není
na časovou cenu. Pan Rydval uvedl, že v tabulce jsou nemovitosti pojištěny na cenu novou
např., když je uvedeno u budovy pojištění na 4.500.000,- kč a došlo by ke zničení celé této
budovy, jsou nám povinni vyplatit celou částku. Generali by stanovili současnou cenu třeba
na 2.000.000,- KČ a tuto částku by nám vyplatili. Starostka obce uvedla, že vzhledem
k pochybnostem ve stávající smlouvě si vyžádala odůvodnění stávajících cen a po zhlédnutí
nového výpočtu zjistila chyby. Byl pojištěn majetek, který neexistoval (např. Naviga).
Pan Rydval uvedl, že v tabulce jsou také chyby, není tam vyčíslen bytový dům č. p. K2.
Starostka obce se omluvila za písařskou chybu. Paní Slánská uvedla, že je výhodnější stará
smlouva. Starostka obce uvedla, že cena majetku byla zvýšena na základě aktualizace, proto
požádala o zjištění konkurenční nabídky, abychom mčli srovnání. Dále uvedla, že se jednalo o
pojištění majetku, které nemůže být pojištčno vzhledem k záplavovému území, což bylo
součástí původní smlouvy. Nová nabídka obsahovala stejné chyby. Starostka obce vznesla
dotaz na zastupitele, zda chtčjí pokračovat ve stávající smlouvě s Hasičskou vzájemnou
pojišt'ovnou. Pan Rydval navrhuje zůstat u platné smlouvy, neruši't ji, případně opravit chyby,
Generali je pro obec nevýhodná, jak z finančního hlediska, tak kvůli pojištění na časovou
hodnotu majetku. Starostka obce uvedla, že nám Hasičská pojišt'ovna nechce uznat pojistnou
událost v bytovém domě č. p. 469, není s nimi dobrá spolupráce. Pan Rydval uvedl, že u
11

Generali je uvedeno, že pojistné plnění je limitováno tzn., že kdyby vznikla opravdu velká
škoda, nikdy nedostaneme celou částku, což je omezující a nevýhodné.

by

požádal právního zástupce obce, jaký má názor na starou smlouvu. Paní Slánská vznesla
dotaz, proč se uvádí v důvodové zprávě pojistné před slevou a ne po slevě. Dále uvedla, že
pojištění Generali je stále dražší než Hasičské pojišt'ovny a to o 15.000,- KČ a vznesla dotaz,
zda se při výběru pojišťoven použilo výběrové řízení malého rozsahu, nebo zda byla zajištěna
transparentnost nabídek a zda je k dispozici porovnání nabídek. Starostka obce uvedla, že se
nabídky porovnávaly dle zadání, ale u sebe je k dispozici nemá. Paní Slánská uvedla, že
porovnání nabídek mělo být přílohou k materiálům, které zastupitelé obdrželi. Pan Rydval
navrhl nechat stávající pojistku, vyzvat Hasičskou pojišt'ovnu, aby odstranila připomínky a
pokud by na toto nepřistoupila, vyhlásit výběrové řízení na pojištění veškerého majetku a
dodal, že ani Hasičská pojišt'ovna ani Generali nemají v nabídce pojištěn hřbitov. Starostka
obce požádala zastupitele o vyjádření. Pan Rydval vznesl protinávrh, nerušit platnou smlouvu,
pověřit starostku obce k odstranění nedostatků v pojistce a v případě, že se toto neudělá,
vypsat nové výběrové řízení.
Výsledek hlasováníprotinávrhu pana Rydvala:
Pro: p. Rydval, p. Slánská, p. Palička, p. Tesař, p. Lukačovič
Proti: Bc. Frančová, Ing. Macháčková
Zdrželi se: Mgr. Hobzová, Ing. Macháček
Starostka obce uvedla, že bude pokračovat v práci na pojistné smlouvě s Hasičskou
vzájemnou pojišt'ovnou. Pan Rydval dodal, aby se dalo pozor na novou a časovou hodnotu,
jsou to rozdílné ceny.
Úkol pro starostku: Odstranit nedostatky v pojistné smlouvě.
Bod 13) Různé
a) Žádost Spolku Lungta
Starostka obce seznámila přítomné s důvodovou zprávou (příloha č. 12). Pan Rydval uvedl,
že by se neéřipojil ke kampani, na úřadě, který zastupuje celou obec, by měla viset obecní
vlajka. Pan Lukačovič uvedl, že s vyvěšením vlajky nemá problém.
Z řad občanů nebyl vznesen žádný dotaz.
Starostka obce nechala hlasovat o tomto návrhu usnesení.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Dolní Podluží rozhodlo vyvěsit dne 10. března tibetskou vlajku na
budově Obecního úřadu Dolní Podluží.
12
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Výsledek hlasovánL"

pro
l p. Lukačovič
proti
4 p. Tesař, p. Palička, p. Rydval, Ing. Macháčková
zdrŽeli se
4 Ing. Macháček, Be. Frančová, p. Slánská, Mgr. Hobzová
Usnesení č. 16/302/2020 nebylo schváleno.
Bod 14) Interpelace

Bod 15) Diskuse a závěr
vznesl dotaz, proč na internetových stránkách obce nemůže najít na levé liště
zásobník projektů, starostka obce uvedla, že se na to podívá. Pan Rydval uvedl, že od roku
1992 je schválená obecní vlajka, bylo by načase ji nechat vyrobit, starostka obce dodala, že
toto zjistí.

vznesl další dotaz, jakým způsobem je možno nahlédnout do obecní

kroniky a kdo je zpracovatel. Starostka obce uvedla, že zpracovatelem je pan Rydval a
7

kronika je k nahlédnutí na obecním úřadě. Pan Rydval dodal, že od roku 1995 kronika není,
zpracovává ji až od roku 2017. Starostka obce uvedla, že by mohla být V elektronické podobě
i na stránkách obce.

dodal, že by tam mohl být i zápis ze zasedání ZO. Starostka

obce uvedla, že neví, zda by to bylo v souladu s ochranou osobních údajů.

uvedl,

že ve Varnsdorfu mají na stránkách i jména a adresy. Starostka obce uvedla, že nemáme
jistotu, když to zveřejňuje VarrlsdorE zda je to v pořádku. Paní Hobzová navrhla kontaktovat
pověřence GDPR pana Komárka, aby nám vyjádření o zveřejňování zápisu na stránkách obce
poslal písemně. Starostka obce dodala, že toto prověříme.

dodal, že souhlasí s panem

Rydvalem, že na obecním úřadě by měla viset obecní vlajka a ne tibetská. Dále uvedl, že
v souvislosti s územním plánem by se mělo podat trestní oznámení o zneužití veřejných
financí. Pan Rydval dodal, že to jsou obchodní vztahy, nikdo to neudělal úmyslně.
vznesl dotaz, jak zastupitelstvo naložilo s materiály (fotky č. p. 262), které jim
předložil. Paní Slánská odpověděla, že je to zřejmě dotaz spíše na paní starostku. Paní
starostka dodala, že to byl dotaz na zastupitelstvo. Pan Tesař nevěděl, na co se
Paní Slánská uvedla, že jde o fotografie, které poukazují na to, že do
domu chodil ještě v čase, kdy tam neměl co dělat a prováděl v něm stavební úpravy. Pan
Tesař dodal, že fotografie jsou a že datum na fotografiích není důkaz, protože se dá na
fotografii přidat. Pan Slánský doplnil, že Iphone má v sobě zařízení GPS, takže se datum
předělat nedá. Pan Tesař odvětil, že dá. Dále se zeptal, kdo uklidí černou skládku, která
vznikla u č. p. 262. Pan Rydval doplnil, že tam opravu je skládka, že jsou tam vyhozená lina a
13

není to jen dřevo, a že se opravdu jedná o skládku. Paní Slánská dodala, že by na to měla
odpovědět paní starostka, ta sdělila, že

se ptal všech zastupitelů, ona už na to

odpověděla, a když není ochoten akceptovat její odpověď, nebude ji stále opakovat. Paní
Slánská dodala, že by se třeba

přestal ptát, kdyby dostal odpověď. Starostka se k

tomu odmítla dále vyjadřovat a posunula se v diskuzi dále.
uvedl, že loni nebo předloni upozorňoval bývalou starostku p. Minárovou, že
veřejné osvětlení je v dezolátním stavu. Ta mu odpověděla, at' se o to nestará, že nechá udělat
odborný posudek na stav sloupů. Dodal, že do dneška se nic neudělalo a u přejezdu do
Varnsdorfu leží sloup na zemi.

dodal, že se to týká celého úseku od Pomníku až

k Horáčkovi. Pan Macháček dodal, že bývalá paní starostka nechala udělat dynamické
zkoušky stožárů, dle informací přijelo zařízení, které ve výšce třáslo se sloupem a vyhodnotili
to tak, že sloupy jsou ještě schopné. Dále dodal, že zmiňovaný sloup neupadl stářím, ale
dopravní nehodou.

vznesl dotaz, když jsou sloupy v pořádku, proč nejsou patky

ošetřeny proti korozi, možná by dnes dynamická zkouška nevyšla.

vznesl dotaz,

kdo tuto zkoušku dělal a zda je to někde napsané černé na bílém. Pan Macháček dodal, že toto
.
řešilo už minulé zastupitelstvo, měli bychom jako zastupitele brát v potaz důvěru zvolené
osoby, která vykonává vyšší fůnkci, a to je starosta. Dále dodal, že výsledky zkoušky jsou na
úřadě, protože se za to muselo zaplatit.

dotaz, zda by tento

odborný posudek mohli dostat mailem. Starostka obce uvedla, že ho najdeme.

vznesl

dotaz, když se jednalo o opravě místní komunikace, zda je to silnice ke kinu. Pan Rydval
vysvětlil, že komunikace je k bytovému domu č. p. 469. Dále se

zeptal, zda se bude

opravovat cesta kolem hřiště. Starostka obce uvedla, že volila mezi dvěma variantami,
vzhledem k počtu lidí se rozhodlo pro tuto komunikaci. Cesta kolem hřiště je také potřeba
opravit, ale třeba příští rok v souvislosti s výstavbou rodinných domů.
vznesl dotaz na paní starostku, zda byla na jednání SVŠ v Děčíně. Starostka
obce uvedla, že byla na setkání v Děčíně s vedoucími představiteli SVŠ, jednalo se o
budoucích investičních záměrech, o cenách vody a na dotaz, jak to bude s vodovodem
v Dolním Podluží, nedostala žádnou relevantní odpověď, žádný konkrétní termín, kdy bude
prováděna oprava nebo nějaká jiná investiční akce. Co se týká budoucího připojení
Hraničního buku na vodovodní řad, žádají spoluinvestici dotčených nemovitostí.

Pan

vznesl dotaz, když jsou velké větry, celý dolní konec obce je stále bez světla, proč se
to nekontroluje. Starostka obce uvedla, Že kontrola se provádí, občané nám dávají info, když
někde světla nesvítí. Následně je toto předáno ňrmě Water Solar Technology, která má na
starosti veřejné osvětlení, tato firma okamžitě vyjíždí a tuto závadu odstraní.
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dodal, že dřív prováděli nahazování světel zaměstnanci obce. Pan Macháček vysvětlil, že
v současné době není možné, aby obsluhoval jističe obyčejný pracovník obce. Firma WST má
za povinnost spravovat a udržovat naše veřejné osvětlení.

uvedl, že paní

starostka ukončila smlouvu na kanalizaci a vznesl dotaz, zda bude obec znovu připravovat
projektovou dokumentaci na kanalizaci. Starostka obce uvedla, že se zatím připravovat
nebude, územní rozhodnutí je udržováno v platnosti, nemáme možnost získání finančních
prostředků na realizaci stavby, v rozpočtu obce nejsou vyčlenčny prostředky na zadání nové
projektové dokumentace, budeme čekat na vhodný dotační program.
Starostka obce ukončila zasedání ZO dne 13. 2. 2020 v 19:23 hodin.
Zápis byl vyhotoven v Dolním Podluží dne 21. 2. 2020.
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