Obec Stružnice
Zastupitelstvo obce Stružnice
Zápis ze 31. Zasedání Zastupitelstva obce Stružnice
konaného dne 7. září 2022
Přítomní zastupitelé: Kopp Jiří, Širlo Libor, Habartová Monika, Levová Anna, Soukup
Vítězslav, Blažek Zdenek, Kučerová Kateřina, Kotek Robert
Nepřítomní zastupitelé: Jirovská Lenka - omluvena
Hosté: viz Prezenční listina veřejnosti

Úvod
Předsedající - starostka Monika Habartová přivítala všechny přítomné (viz prezenční
listina zastupitelů a hostů) a zahájila na základě zákona 128/2000 Sb. o obcích, § 92,
31. Zasedání Zastupitelstva obce Stružnice volebního období 2018 – 2022.
Konstatovala, že je středa 7. září 2022, 17:00 hodin, zasedání zastupitelstva je zahájeno.
Zasedání bylo řádně svoláno, informace byla zveřejněna na úřední desce a na
elektronické úřední desce OÚ Stružnice.
Předsedající oznámila, že je přítomna nadpoloviční většina členů zastupitelstva, podle
prezenční listiny je přítomno 8 členů zastupitelstva (z celkového počtu 9 členů
zastupitelstva), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné. Předsedající připomněla, že je
z veřejných jednání pořizován záznam pomocí technických prostředků. Tento záznam
pro interní potřebu zastupitelstva nenahrazuje zápis, účelem je odstranění případných
sporů o použité formulace řečníků.

Určení ověřovatelů a zapisovatele
Podle platného jednacího řádu určila předsedající ověřovatele zápisu 31. Zasedání
zastupitelstva paní Kateřinu Kučerovou a pana Vítězslava Soukupa.
.
Zapisovatelkou pro toto zasedání zastupitelstva obce předsedající určila paní Janu
Zelenkovou.
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Schválení programu zastupitelstva
Předsedající předložila návrh programu 31. Zasedání ZO v podobě, v jaké byl zveřejněn:
1. Kontrola usnesení zastupitelstva obce
2. Činnost výborů
3. Rozpočtové opatření
4. Informace k organizaci komunálních voleb
5. Návrhy odměn členům výborů
6. Agenda ZŠ a MŠ
7. Výběrová řízení – radary v obci, prodej vozu AVIA
8. Nakládání s pozemky a nemovitostmi obce, prodeje, věcná břemena

9. Různé, informace OÚ
10. Připravované akce
11. Diskuze, podněty zastupitelů a občanů
Předsedající vyzvala zastupitele, mají-li návrhy k doplnění nebo úpravě programu
zastupitelstva.
Starostka dala hlasovat o programu zasedání.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje program 31. Zasedání zastupitelstva obce. (číslo usnesení 2022-31-1)
Výsledek hlasování:
Pro: 8
Proti: 0
Zdrželi se: 0
Usnesení bylo schváleno.
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1. Kontrola usnesení zastupitelstva obce
Starostka seznámila zastupitele s plněním usnesení 29. Zasedání zastupitelstva obce
ze dne 15. 6. 2022 a 30. Zasedání zastupitelstva obce ze dne 8. 7. 2022.
Č. usn. 2022-29-10 - splněno, ČOV u č.p. 80 ve Stružnici je vyměněna
Č. usn. 2022-29-11 - splněno, oprava komunikace u č. p. 213-215 proběhla
Č. usn. 2022-29-12 - splněno, oprava komunikace u č. p. 216-219 proběhla
Č. usn. 2022-29-15 - splněno, záměr prodeje pozemku byl vyvěšen
Č. usn. 2022-29-16 - splněno
Č. usn. 2022-30- 2 - splněno, změna názvu školy je MŠMT schválena
Č. usn. 2022-30- 4 - splněno
Předsedající vyzvala zastupitele k připomínkám.
Bez připomínek.
Návrh usnesení:
ZO bere na vědomí informaci starostky o plnění usnesení z 29. a 30. zasedání
zastupitelstva obce. (číslo usnesení 2022-31-2)
Výsledek hlasování:
Pro: 8
Proti: 0
Zdrželi se: 0
Usnesení bylo schváleno.

17:05

2. Činnost výborů
Starostka vyzvala předsedy všech výborů, aby informovali o činnosti svých výborů.
Výbor finanční (předseda Mgr. Anna Levová) – nesešli se.
Výbor kontrolní (předseda Vítězslav Soukup) – nesešli se.
Výbor pro sport, kulturu a sociální věci (bez předsedy) – nesešli se.
Výbor pro rozvoj, výstavbu, pozemky a životní prostředí (předseda Zdenek Blažek)
– nesešli se.
Návrh usnesení:
ZO bere na vědomí informaci předsedy finančního výboru, kontrolního výboru, výboru
pro rozvoj, výstavbu a pozemky a starostky za výbor pro sport, kulturu a sociální věci.
(číslo usnesení 2022-31-3)
Výsledek hlasování:
Pro: 8
Proti: 0
Zdrželi se: 0
Usnesení bylo schváleno.
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3. Rozpočtová opatření
Zastupitelům bylo předloženo rozpočtové opatření č. 5/2022. Příjmy ve výši
1 304 416,97 Kč, výdaje ve výši 452 300,- Kč a financování ve výši 852 116,97 Kč.
Předsedající vyzvala zastupitele k připomínkám.
Bez připomínek.
Návrh usnesení:
ZO bere na vědomí rozpočtové opatření č. 5/2022. Příjmy ve výši 1 304 416,97 Kč,
výdaje ve výši 452 300,- Kč a financování ve výši 852 116,97 Kč. (číslo usnesení 202231-4)
Výsledek hlasování:
Pro: 8
Proti: 0
Zdrželi se: 0
Usnesení bylo schváleno.
Dále bylo zastupitelům předloženo rozpočtové opatření č. 6/2022. Příjmy ve výši
108 052,- Kč, výdaje ve výši 1 356 349,- Kč a financování ve výši 1 248 297,- Kč.
Předsedající vyzvala zastupitele k připomínkám.
Bez připomínek.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 6/2022. Příjmy ve výši 108 052,- Kč, výdaje ve
výši 1 356 349,- Kč a financování ve výši 1 248 297,- Kč. (číslo usnesení 2022-31-5)

Výsledek hlasování:
Pro: 8
Proti: 0
Zdrželi se: 0
Usnesení bylo schváleno.
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4. Informace k organizaci komunálních voleb
Ve dnech od 23. a 24. září 2022 proběhnou v ČR komunální volby.
Dne 31. srpna 2022 proběhlo v zasedací místnosti OÚ ve Stružnici první zasedání
volební komise, kde byl podepsán slib členů komise a byl vylosován předseda a
místopředseda. Členové byli informováni o výši odměn. Dne 12. září 2022 proběhne
v České Lípě školení komisí, kterého se určení členové komisí musí zúčastnit.
Předsedající vyzvala zastupitele k připomínkám.
Bez připomínek.
Návrh usnesení:
ZO bere na vědomí informaci o přípravě komunálních voleb. (číslo usnesení 2022-31-6)
Výsledek hlasování:
Pro: 8
Proti: 0
Zdrželi se: 0
Usnesení bylo schváleno.
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5. Návrhy odměn členům výborů
Návrhy odměn členům výborů byly v písemné podobě předloženy zastupitelstvu.
Odměny jsou navrženy za celé volební období 2018-2022. Jsou určeny pouze členům
výborů, kteří nejsou v zastupitelstvu.
Paní Zelenková předala předsedům výborů čestné prohlášení potřebné pro vyplácení
odměn a požádala o jejich vyplnění. Také informovala zastupitelstvo, že vyplácení
odměn členům výborů bude ve výplatním termínu za měsíc říjen.
Předsedající vyzvala zastupitele k připomínkám.
Bez připomínek.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje odměny členům výborů dle přiloženého seznamu. (číslo usnesení 202231-7)
Výsledek hlasování:
Pro: 8
Proti: 0
Zdrželi se: 0
Usnesení bylo schváleno.
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6. Agenda ZŠ a MŠ
Předsedající informovala přítomné, že od 1. 9. 2022 byly sloučeny ZŠ a MŠ. Škola nese
nový název Základní škola a Mateřská škola Stružnice a vede ji paní ředitelka Bc.
Roxana Janovská. Předsedající předala slovo p. Bc. Janovské.
Paní ředitelka předložila žádost o výjimku z počtu žáků ve školním roce 2022/2023.
Dále předložila nabídky na zateplení části budovy MŠ ze strany zahrady i s výměnou
oken ve spodní části budovy. Jsou to tyto nabídky:
VERSANA s.r.o., Česká Lípa za celkovou cenu 315 503,87 Kč s DPH
EUROTERM – CZ s.r.o., Stružnice za celk. cenu 297 172,- Kč s DPH
SVENAX CL s.r.o., Česká Lípa za celkovou cenu 320 648,79 Kč s DPH
Starostka dále vysvětlila, co je potřeba schválit, aby mohla být provedena účetní závěrka
zaniklé ZŠ Stružnice.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje převod nevyčerpaného provozního příspěvku na rok 2022 zaniklé ZŠ
Stružnice ve výši 300 000,- Kč na nástupnickou příspěvkovou organizaci ZŠ a MŠ
Stružnice. (číslo usnesení 2022-31-8)
Výsledek hlasování:
Pro: 8
Proti: 0
Zdrželi se: 0
Usnesení bylo schváleno.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje výjimku z počtu žáků ve školním roce 2022/2023 v ZŠ a MŠ Stružnice
s dofinancováním mzdových prostředků na vzdělávací činnost.
(číslo usnesení 2022-31-9)
Výsledek hlasování:
Pro: 8
Proti: 0
Zdrželi se: 0
Usnesení bylo schváleno.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje předčasné čerpání příspěvku na provoz ZŠ Stružnice ve výši 90 000.- Kč.
(číslo usnesení 2022-31-10)
Výsledek hlasování:
Pro: 8
Proti: 0
Zdrželi se: 0
Usnesení bylo schváleno.

Návrh usnesení:
ZO schvaluje dofinancování vyčerpaných přímých nákladů ZŠ Stružnice nad rámec
přiděleného rozpočtu z Libereckého kraje ve výši 229 744, 04 Kč z přidělených
provozních prostředků zřizovatele. (číslo usnesení 2022-31-11)
Výsledek hlasování:
Pro: 8
Proti: 0
Zdrželi se: 0
Usnesení bylo schváleno.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje čerpání z fondu odměn ZŠ Stružnice na mzdy a odvody v celkové výši
104,54 Kč z přidělených provozních prostředků zřizovatele. (číslo usnesení 2022-31-12)
Výsledek hlasování:
Pro: 8
Proti: 0
Zdrželi se: 0
Usnesení bylo schváleno.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje převod finančních prostředků ve výši 180 000,- Kč z rezervního fondu ZŠ
Stružnice na služby, energie a další výdaje, které nelze pokrýt z přiděleného příspěvku
na provoz. (číslo usnesení 2022-31-13)
Výsledek hlasování:
Pro: 8
Proti: 0
Zdrželi se: 0
Usnesení bylo schváleno.
Ředitelka vysvětlila, proč žádá o navýšení provozního příspěvku. Tím, že se školy
sloučily a ZŠ stále čerpá dotaci z šablon nemůže zatím požádat o příspěvek na chůvu
ze stejné šablony.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje navýšení provozního příspěvku od zřizovatele pro ZŠ a MŠ Stružnice o
100 000,- Kč na celkovou částku 790 000,- Kč. Navýšení bude použito na mzdy a odvody
pro chůvu ZŠ a MŠ Stružnice. (číslo usnesení 2022-31-14)
Výsledek hlasování:
Pro: 8
Proti: 0
Zdrželi se: 0
Usnesení bylo schváleno.

Návrh usnesení:
ZO schvaluje realizaci zateplení části budovy MŠ Stružnice za strany zahrady i
s výměnou oken firmou EUROTERM – CZ, s.r.o., se sídlem Stružnice 14, 470 02
Stružnice za celkovou cenu 297 172,- Kč s DPH. (číslo usnesení 2022-31-15)
Výsledek hlasování:
Pro: 8
Proti: 0
Zdrželi se: 0
Usnesení bylo schváleno.
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7. Výběrová řízení
Starostka oznámila, že proběhla 2 výběrová řízení:
1. Do uzavřené výzvy veřejné zakázky malého rozsahu Stružnice – nákup a instalace
inteligentních ukazatelů rychlosti se subjekty měly přihlásit do 31. 8. 2022 do 16:00
hodin. Přišla pouze 1 nabídka. Následně zasedala komise pro veřejné zakázky,
která byla zvolena na 25. ZO dne 26. 1. 2022 - č. usnesení 2022-25-19 a otevřela
obálku.
Komise doporučuje firmu Gornex s.r.o., Vinohradská 2165/48, 120 00 Praha 2 za
cenu 673 500,- Kč bez DPH, cena s DPH je 814 935,- Kč.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje realizaci veřejné zakázky malého rozsahu Stružnice – nákup a
instalace inteligentních ukazatelů rychlosti firmou Gornex s.r.o. za cenu 814 935,Kč s DPH a pověřuje starostku podpisem smlouvy s touto firmou.
(číslo usnesení 2022-31-16)
Výsledek hlasování:
Pro: 8
Proti: 0
Zdrželi se: 0
Usnesení bylo schváleno.

2. Výběrové řízení na prodej speciálního hasičského vozidla AVIA 31. K, rok výroby
1988. Záměr prodeje byl poprvé vyvěšen od 14. 4. 2022 do 2. 5. 2022. Uzávěrka
příjmu nabídek byla 2. 5. 2022 do 15:30 hodin. Minimální kupní cena byla
stanovena usnesením 2022-27-13 a to 74 647,- Kč s DPH.
Do výběrového řízení se nikdo nepřihlásil.
Usnesením č. 2022-28-6 bylo schváleno vyvěsit nabídku znovu se stejnými
podmínkami. Uzávěrka byla dne 31. 8. 2022 do 16:00 hodin. Přišly 2 nabídky.
Následně zasedala hodnotící komise, která byla zvolena na 25. ZO dne 26. 1. 2022
- č. usnesení 2022-25-19 a otevřela obálky.
Komise doporučuje pana Vladimíra Mačáta, Jakubovice 36, 563 01 Lanškroun
s nabídkovou cenou 85 500,- Kč s DPH.

Návrh usnesení:
ZO schvaluje prodej speciálního hasičského vozidla AVIA 31.K panu Vladimíru
Mačátovi za cenu 85 500,- Kč a pověřuje starostku podpisem kupní smlouvy.
(číslo usnesení 2022-31-17)
Výsledek hlasování:
Pro: 8
Proti: 0
Zdrželi se: 0
Usnesení bylo schváleno.
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8. Nakládání s pozemky a nemovitostmi obce
Starostka předložila následující smlouvy:
Smlouvu o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č.: IP-124009719/VB/01 s ČEZ Distribuce, a. s. pro zařízení distribuční soustavy zemního
kabelového vedení na pozemcích parc. č. 40/1 a 41 v k. ú. Jezvé.
Předsedající vyzvala zastupitele k připomínkám.
Bez připomínek.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č.: IP12-4009719/VB/01 s ČEZ Distribuce, a. s. pro zařízení distribuční soustavy na
pozemcích parc. č. 40/1 a 41 v k. ú. Jezvé. (číslo usnesení 2022-31-18)
Výsledek hlasování:
Pro: 8
Proti: 0
Zdrželi se: 0
Usnesení bylo schváleno.
Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění
stavby č.: SoBS VB 35845/IV-12-4022793/CL s ČEZ Distribuce, a. s. pro zařízení
distribuční soustavy zemního kabelového vedení na pozemku parc. č. 291 v k. ú.
Stružnice.
Předsedající vyzvala zastupitele k připomínkám.
Bez připomínek.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o
umístění stavby č.: SoBS VB 35845/IV-12-4022793/CL s ČEZ Distribuce, a. s. pro
zařízení distribuční soustavy zemního kabelového vedení na pozemku parc. č. 291 v k.
ú. Stružnice. (číslo usnesení 2022-31-19)

Výsledek hlasování:
Pro: 8
Proti: 0
Zdrželi se: 0
Usnesení bylo schváleno.
Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení pozemkové služebnosti a o poskytnutí práva
provést stavbu v pozemku ve vlastnictví obce Stružnice s panem Petrem
Goldbachem, Dolní Police 22, 471 07 Žandov pro stavbu Stružnice – odkanalizování
RD na parc. č. 112/2 v k. ú. Jezvé.
Předsedající vyzvala zastupitele k připomínkám.
Bez připomínek.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení pozemkové služebnosti a o
poskytnutí práva provést stavbu v pozemku ve vlastnictví obce Stružnice s panem
Petrem Goldbachem, Dolní Police 22, 471 07 Žandov pro stavbu Stružnice –
odkanalizování RD na parc. č. 112/2 v k. ú. Jezvé. (číslo usnesení 2022-31-20)
Výsledek hlasování:
Pro: 8
Proti: 0
Zdrželi se: 0
Usnesení bylo schváleno.
Smlouvu o zřízení služebnosti a o poskytnutí práva provést stavbu v pozemku ve
vlastnictví obce Stružnice s panem Ing. Ivanem Bílkem a paní Soňou Bílkovou, oba
Potoční 181, 471 07 Žandov pro zřízení služebnosti stezky a cesty a o poskytnutí
práva provést stavbu na pozemku parc. č. 215 v k. ú. Jezvé.
Předsedající vyzvala zastupitele k připomínkám.
Bez připomínek.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje Smlouvu o zřízení služebnosti a o poskytnutí práva provést stavbu
v pozemku ve vlastnictví obce Stružnice s panem Ing. Ivanem Bílkem a paní Soňou
Bílkovou, oba Potoční 181, 471 07 Žandov pro zřízení služebnosti stezky a cesty a o
poskytnutí práva provést stavbu na pozemku parc. č. 215 v k. ú. Jezvé.
(číslo usnesení 2022-31-21)
Výsledek hlasování:
Pro: 8
Proti: 0
Zdrželi se: 0
Usnesení bylo schváleno.

Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti ve
vlastnictví obce Stružnice s paní Danou Kulhánkovou, bytem Boženy Němcové
3003, 470 01 Česká Lípa pro právo chůze a jízdy na pozemku parc. č. 257 v k. ú.
Stružnice.
Předsedající vyzvala zastupitele k připomínkám.
Bez připomínek.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene
služebnosti ve vlastnictví obce Stružnice s paní Danou Kulhánkovou, bytem Boženy
Němcové 3003, 470 01 Česká Lípa pro právo chůze a jízdy na pozemku parc. č. 257 v k.
ú. Stružnice. (číslo usnesení 2022-31-22)
Výsledek hlasování:
Pro: 8
Proti: 0
Zdrželi se: 0
Usnesení bylo schváleno.
Smlouvu o zřízení věcného břemene služebnosti ve vlastnictví obce Stružnice
s panem Ing. Mariánem Fringošem, bytem Litoměřická 89, 470 01 Česká Lípa, pro
zřízení vodovodní přípojky na pozemku parc. č. 58 a parc. č. 40/1 v k. ú. Jezvé.
Předsedající vyzvala zastupitele k připomínkám.
Bez připomínek.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene služebnosti ve vlastnictví obce
Stružnice s panem Ing. Mariánem Fringošem, bytem Litoměřická 89, 470 01 Česká Lípa
pro zřízení vodovodní přípojky na parc. č. 58 a parc. č. 40/1 v k. ú. Jezvé. (číslo usnesení
2022-31-23)
Výsledek hlasování:
Pro: 8
Proti: 0
Zdrželi se: 0
Usnesení bylo schváleno.
Žádosti:
Na OÚ přišly 4 žádosti:
První žádost je žádost pana Vladimíra a paní Květy Zemanových o pronájem části
pozemku parc. č. 729/6 (díl a) v k. ú. Stružnice výměře 424 m2. Záměr pronájmu byl již
jednou schválený a zveřejněný, ale musel být stažený, protože k němu nebyl
vypracovaný geometrický plán, z kterého by bylo jasné, o jakou část pozemku se jedná.
Geometrický plán je již vypracovaný a může dojít k novému schválení.
Paní Levová připomněla, že na tento pozemek už byly v minulosti žádosti zamítnuty.
Jednou z možností, jak tento pozemek využít je sběrný dvůr. Starostka uvedla, že záměr

byl už jednou schválen. Paní Levová uvedla, že naposledy schválila, protože chtěla
vědět, jak budou hlasovat ostatní, nyní trvá na neschválení. Pan Kotek navrhuje
pronajmout zatím jen tři roky.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje záměr pronájmu části pozemku parc. č. 729/6 (díl a) v k. ú. Stružnice o
výměře 424 m2 dle přiloženého geometrického plánu.
Výsledek hlasování:
Pro: 4 (Habartová Monika, Kotek Robert, Kučerová Kateřina, Soukup Vítězslav)
Proti: 2 (Levová Anna, Blažek Zdenek)
Zdrželi se: 2 (Kopp Jiří, Širlo Libor)
Usnesení nebylo schváleno.
Druhá žádost je žádost pana Miloše Kupce, Lada 75, 470 01 Česká Lípa o prodeji části
pozemku parc. č. 124/1 o výměře cca 85 – 125 m2. Obec nechala vyměřit část pozemku
s novým parc. č. 124/5 o výměře 87 m2 v k. ú. Stružnice (pozemek před vchodem do
domu č. 9 ve Stružnici).
Starostka uvedla, že se domluvili pozemek pronajmout. Pan Širlo navrhuje, aby se
pozemek radši prodal.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje záměr prodeje pozemku parc. č. 124/5 v k. ú. Stružnice o výměře 87 m2
dle přiloženého geometrického plánu. (číslo usnesení 2022-31-24)
Výsledek hlasování:
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželi se: 1 (Kopp Jiří)
Usnesení bylo schváleno.
Lesy ČR, s. p., Lesní správa Česká Lípa žádá obec o prodej pozemku parc. č. 952 v k.
ú. Stružnice o výměře 387 m2 z důvodu lepšího zpřístupnění lesního komplexu.
Pan Širlo navrhuje jednat s Lesy ČR o směně pozemků. Má na mysli pozemky na
Bořetíně, kde jsou prameniště a nádrže. Pan Landa uvedl, že pozemek Lesů ČR je jen,
ten, kde jsou nádrže a dodal, že zjistí podrobnosti o pozemku. Paní Levová navrhuje
jednat i o jiných pozemcích, kde by směnou došlo ke sjednocení.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje záměr prodeje pozemku parc. č. 952 v k. ú. Stružnice o výměře 387 m2.
Výsledek hlasování:
Pro: 0
Proti: 6 (Habartová Monika, Kotek Robert, Kučerová Kateřina, Soukup Vítězslav, Blažek
Zdenek, Kopp Jiří)
Zdrželi se: 2 (Širlo Libor, Levová Anna)
Usnesení nebylo schváleno.

Na 29. zasedání ZO dne 15. 6. 2022 zastupitelé schválili záměr prodeje pozemku parc.
č. 56/2 v k. ú. Jezvé o výměře 93 m2 a záměr prodeje pozemku parc. č. 107/1 v k. ú.
Jezvé o výměře 15 m2. Oba dva záměry byly vyvěšeny 21. 6. 2022.
Jediným zájemcem o koupi pozemku parc. č. 56/2 v k. ú. Jezvé je pan Jaroslav Dvořák,
bytem Jezvé 61, 471 08 Stružnice, který vlastní sousední pozemek.
Jedinými zájemci o koupi pozemku parc. č. 107/1 v k.ú. Jezvé jsou pan Miloslav Kavka
a paní Silvie Kavková, oba bytem Jezvé 106, 471 08 Stružnice. Manželé Kavkovi chtějí
pouze narovnat pozemky.
Předsedající vyzvala zastupitele k připomínkám.
Bez připomínek.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje prodej pozemku parc. č. 56/2 v k. ú. Jezvé o výměře 93 m2 panu Jaroslavu
Dvořákovi, bytem Jezvé 61, 471 08 Stružnice za 250,- Kč/m2, tedy za celkovou cenu
23 250,- Kč. (číslo usnesení 2022-31-25)
Výsledek hlasování:
Pro: 8
Proti: 0
Zdrželi se: 0
Usnesení bylo schváleno.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje prodej pozemku parc. č. 107/1 v k. ú. Jezvé o výměře 15 m2 panu Miloslavu
Kavkovi a paní Silvie Kavkové, oba bytem Jezvé 106, 471 08 Stružnice za 250,- Kč/m2,
tedy za celkovou cenu 3 750,- Kč. (číslo usnesení 2022-31-26)
Výsledek hlasování:
Pro: 8
Proti: 0
Zdrželi se: 0
Usnesení bylo schváleno.
Starostka upozorňuje na nutnost směny pozemků s manželi Bartošovými u pošty
v Jezvé. Jde o pozemky ve vlastnictví obce parc. č. 148/4 o výměře 88 m2 v k. ú. Jezvé
a pozemek ve vlastnictví SJM Bartošových parc. č. 147/6 o výměře 80 m2 v k. ú. Jezvé
a o pozemek parc. č. 145/5 o výměře 2 m2. Proběhlo nové vyměření. Pan Širlo upozornil,
že nesouhlasí výměry pozemků, aby to při směně nebyl problém. Starostka řekla, že
zjistí a případně by Bartošovi rozdíl uhradili.
Návrh usnesení
ZO schvaluje záměr směny pozemků parc. č. 148/4 o výměře 88 m2 v k. ú. Jezvé
v majetku obce Stružnice za pozemky parc. č. 147/6 o výměře 80 m2 a 145/5 o výměře
2 m2 v k. ú. Jezvé v majetku manželů Bartošových. (Číslování pozemků je dle nového
vyměření) (číslo usnesení 2022-31-27)

Výsledek hlasování:
Pro: 8
Proti: 0
Zdrželi se: 0
Usnesení bylo schváleno.
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10. Různé, informace OÚ
Pan Širlo se zeptal, co se dělá u Bláhů ve Stružnici. Pan Kopp odpověděl, že se zde dělá
přípojka ke Skočovským.
Pan Soukup upozornil, že u viaduktu na zadní cestě ze Stružnice do Jezvé nesvítí už půl
roku veřejné osvětlení. Starostka uvedla, že firmu tam již posílala, zjistí, proč není
opraveno.
Pan Kotek se zeptal na elektrické přípojky v Jezvém na náměstí, byly by potřeba, když
se konají obecní akce. Starostka uvedla, že podanou žádost u ČEZu prověří.
Starostka poděkovala všem zastupitelům za práci za celé 4leté období. Pan Kopp
poděkoval paní starostce.
Pan Mečíř uvedl, že ho mrzí, že za celé čtyři roky starostku nikdo neupozornil, že chybně
používá termín parcelační číslo, má se užívat parcelní.
Dále pan Mečíř upozornil, že ke zveřejněné veřejné výzvě na nákup radarů nebyly
přiloženy přílohy. Dále řekl, že je průšvih, když se ve výzvě objeví konkrétní značka a typ
výrobku, měly být uvedeny pouze parametry požadovaného radaru.
Starostka odpověděla, že se jednalo o uzavřenou výzvu, bylo specifikováno, že to mají
být radary s ukázkou SPZ, se statistickými výstupy a v budoucnu s možností napojení
na policii a že nebyl uveden konkrétní typ výrobku.
Pan Kotek řekl, že tento typ se jim líbil.
Pan Mečíř zopakoval, že ve výzvě nesmí uvádět značku.
Paní Kučerová řekla, že u hasičského auta také uvedli, že chtějí značku Ford.
Pan Kopp jí opravil, že značka tam uvedena nebyla.
Starostka řekla, že se na to podívá, myslí si, že konkrétní značka tam uvedena nebyla.
Pan Landa požádal o včasné zasílání SMS zpráv o konání zastupitelstva, dnes mu přišla
chvíli před začátkem. Starostka uvedla, že se omlouvá, ale že tentokrát na to zapomněla,
a tak poslala informaci pozdě.
Pan Brejcha upozornil, že zeď na hřbitově ve Stružnici je v havarijním stavu a hrozí, že
spadne. Pan Blažek dodal, že i střecha bude potřeba opravit. Pan Kotek řekl, že se na
to podívají.
Paní Mečířová se zeptala, proč se za zdí hřbitova ve Stružnici dělá smetiště.
Pan Mečíř řekl, že za hřbitov se dlouhodobě odváží bioodpad, ale nyní se tam objevila i
suť, dodal, že pracovníci firmy SČVak mu řekli, že jim to povolila paní starostka.
Starostka odpověděla, že rozhodně nikomu nepovolila odvoz stavební sutě za hřbitov.
Paní Mečířová podotkla, že by se paní starostka měla občas podívat po obci.
Starostka odpověděla, že po obci se dívá často, byla i u hřbitova. V žádném případě by
nedovolila, aby se tam vyvážela suť, ale pouze bioodpad.
Pan Mečíř ještě upozornil na alej směrem ke hřbitovu, stromky jsou poškozené.
Starostka se zeptala, jakou to má souvislost.

Pan Mečíř odpověděl, že je to škoda.
Dále pan Mečíř řekl, že na obecních stránkách je možnost se zaregistrovat k odběru
upozornění na obecní akce, asi před rokem se zaregistroval, ale nic mu nechodí.
Starostka se zeptala, proč se neozval dříve, mohli to zkontrolovat.
Pan Mečíř se zeptal, zda někdo ze zastupitelů navštěvuje webové stránky obce, poslední
fotky jsou z roku 2018, je tam špatně uvedený rok vzniku obce.
Starostka odpověděla, že na stránky se dívá často, fotky dát chtěli, ale ještě nedávno byl
problém s uveřejněním kvůli ochraně osobních údajů, lidé by musela dát souhlas
s uveřejněním.
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11. Připravované akce
10. 9. 2022 Sběrový den – nebezpečný a velkoobjemový odpad
24. 9. 2022 Soutěž v hasičském útoku, svěcení nového has. vozidla
30. 9. 2022 Setkání se seniory (Mezinárodní den seniorů připadá na 1. 10.)
1. 10. 2022 Pohádkový les v Jezvém (start a trasa bude ještě upřesněna)
18:45

12. Diskuse, podněty zastupitelů a občanů
Diskuse proběhla v bodě 10.
Starostka ukončila jednání zastupitelstva v 18 hodin 46 minut, poděkovala přítomným za
účast.
Přílohy zápisu:
1. Prezenční listina zastupitelů
2. Prezenční listina veřejnosti
3. Plakát – pozvánka veřejnosti na 31. Zasedání zastupitelstva obce
Zápis byl vyhotoven dne 10. 9. 2022
Zapisovatel: Jana Zelenková
Ověřovatelé: Kateřina Kučerová
Vítězslav Soukup
Starostka: Ing. Monika Habartová
razítko obce
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