Zápis číslo 1/2019 z jednání zastupitelstva obce konaného na
OÚ STUPAVA, v pátek 29.března 2019 od 18:00 hodin.
Přítomní zastupitelé: Ing.Zdeněk Havlíček, Ludmila Janováčová, Petra Blechová, Zdeněk
Basista, Rudolf Škrabal, Lubomír Doležal st., Lubomír Doležal ml.
Omluveni: -Později: -Nepřítomni:-Hosté: o
 byvatelé obce
Počet členů zastupitelstva ke dni konání jednání: 7, tzn. účast členů je 100% a jednání je
usnášeníschopné. Konání veřejného zastupitelstva bylo oznámeno předem a v zákonné
lhůtě.
Předsedajícím schůze je Ing.Zdeněk Havlíček - starosta obce.
Dále dle navrženého programu:
1) Zahájení zasedání, volba orgánů schůze zastupitelstva
1a) odsouhlasení n
 avrhovaného programu tak, jak byl uveden na pozvánce na
zasedání obecního zastupitelstva č. 1/2019, beze změny
Hlasování:
Pro: Havlíček, Janováčová, Blechová, Basista, Škrabal, Doležal ml., Doležal st.
Schváleno.
1b) volba zapisovatele a ověřovatele zápisu z jednání
Zapisovatelem Lubomír Doležal ml., ověřovatelé Lubomír Doležal st. a Ludmila Janováčová
Hlasování:
Pro: Havlíček, Janováčová, Blechová, Basista, Škrabal, Doležal ml., Doležal st.
Schváleno.
2. Kontrola úkolů z minulého zastupitelstva 5/2018 ze dne 17.12.2018
Zřízení věcného břemene s manželi Orlovými běží,
škoda na obecním majetku byla šetřena PČR jako přestupek 13.3.2019 škoda 2.400,- a byla
postoupena, pokud Kovář nezaplatí, zaplatí obec, poté je možno vymáhat, Kovář bude
případně vyzván k přítomnosti při novém zaměření
obecní rozpočet je vyvěšen, starosta vyzývá k případným dotazům,
akce kolem komunikací - starosta navrhuje zrušit realizaci komunikace k Igoru Sedláčkovi
kvůli nedořešeným majetkoprávním vztahům v letošním roce a také kvůli plánované
výstavbě. Oprava Hřibňák, Rybárik firmy do VŘ 3500,-kč/bm komunikace 220 bm celkem +
opravy propustků celkem 700.000,-Kč.
2. sklepy na obecních pozemcích - likvidace za pomoci firmy Rybárik, místo pro kontejnery
nebo parkovací plocha dle zaměření a rozpočtu,
Rozvaděč zavazí a bude se muset řešit, ploty v obecních pozemcích, nutno zaměřit
Basista by musel být 12. měsíců na UP aby ho mohla zaměstnat s pomocí dotace
Odhrňování sněhu 1500,- za celkem 3 x

Instalována zastávka za 55.600,- instalováno světlo za 9.000,-Kč na solární panel, plnění
pojištění bývalé zastávky 43.000,-Kč zůstatková cena byla 26.000,následné rozbití nové zastávky nebylo způsobeno vandalismem ale opět do ní najelo
nákladní auto nejspíš při otáčení, škoda 7.800,- nebude zaplacena z důvodu neznámého
pachatele a toto nekryje ani pojištění nemovitostí. Zastávka je v evidenci nemovitostí.
Zrcadlo u Půčkového za cca 7.000,- do zatáčky starosta navrhuje umístit vzhledem k nízkým
pořizovacím nákladům.
Kulturní akce hodnotí starosta jako úspěšné. Obecní ples 145. návštěvníků, zisk 21.800,Kříž který stál před kostelem nechal starosta odvést ke kameníkovi, zažádáno o dotaci na
70% o 2. kříže za 150.000,- + 50.000,- za lesní kříž celkem 200.000,- z toho dotace 70%.
Kameník Vlha požaduje betonový základ, + základ v lese 60.cm betonu musí obec zaplatit,
kříž v lese je nutno rekonstruovat - poptán Daniel Sedláček - cena 25.000,- celkové náklady
250.000,- 140.000,- dotace 110.000,- z obecního rozpočtu, pozemek u kostela je na pozemku
farnosti Koryčany, dieceze v Olomouci nevztahuje práva na kříž jako majetek, pozemek si
ponechá. Škrabal navrhuje za 100.000,- vybudovat nový kříž a ne rekonstruovat stávající.
Starosta žádá zastupitelstvo o souhlas s pokračováním rekonstrukce kamenného kříže za
jakýchkoliv podmínek i v případě zamítnutí dotace. Basista navrhuje opravit také naklánějící
se kříž na hřbitově. Škrabal zmiňuje, že se stát s církví vyrovnal tak proč platit z obecního
rozpočtu a také nedohledatelné dotace z minulých let za cca 40.000,-Kč.
Starosta nechává hlasovat o úhradě 150.000,-Kč z obecního rozpočtu v případě zamítnutí
dotace:
Pro: Havlíček, Janováčová, Blechová, Basista
Proti: Škrabal, Doležal ml., Doležal st.
Schváleno.
Stížnosti pana Ševčíka k neutěšenému stavu lip, které ohrožují jeho nemovitost k různým
institucím. Starosta bere na vědomí špatný stav lip ale nechce je kácet bez posudků. Doležal
ml. navrhuje zpracovat posudky postupně.
Starosta nechává hlasovat o záměru vypracování dendrologických posudků s cenou do
15.000,- a jejich zpracování do příštího zastupitelstva:
Pro: Havlíček, Janováčová, Blechová, Basista, Škrabal, Doležal ml., Doležal st.
Schváleno.

3. Předložení zprávy Sdružení auditorů o výsledků přezkoumání hospodaření obce za rok
2018
Zpráva je k nahlédnutí na OÚ a je také na webových stránkách obce : https://bit.ly/2UoZUqL
Výkaz zisků a ztrát:
Náklady: 2.296.901,Výnosy: 3.016.424,Zisk: 746.436,Auditor upozorňuje, že náklady na spotřebovanou energii (např. elektřina) není možné
stanovovat na základě zaplacených záloh, ale na základě skutečné spotřeby podle stavu
měřičů (např. elektroměrů) k 31.12.2018.
4. Schválení závěrů zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2018
Pro: Havlíček, Janováčová, Blechová, Basista, Škrabal, Doležal st.

Zdržel se: Doležal ml.
Schváleno.
5. Zabezpečení voleb do Evropského parlamentu v květnu 2019
Starosta zve k eurovolbám 24. a 25.5. 2019, zmiňuje, že obec má 167. občanů.
Zastupitelstvo toto bere na vědomí.

6. Předložení a schválení záměru k opravě sakrálních staveb v roce 2019 (dotační
titul)(přečíslováno původně bod 5.)
projednáno a hlasováno v bodu 2.
7. Schválení podpory pro spolkovou činnost v obci na rok 2019 (přečíslováno původně bod
6.)
Starosta navrhuje 3-4% z rozpočtu obce cca tedy 70.000,-, ze zimní údržby zbylo 28.400,- a
rezervu na doplacení ceny za revitalizaci hřbitova 41.600,- a navrhuje do příštího
zastupitelstva připravit klíč pro přerozdělení. Škrabal poukazuje, že by za úhradu ozelenění
měli platit Staré Hutě ⅓ nákladů, Doležal st. poukazuje na situaci, kdy je obec Staré Hutě
postavena před hotovou věc. Starosta dál jedná se starostkou obce Staré Hutě.
Basista navrhuje uvolnit 200.000,-Kč, starosta upozorňuje, že částka je vysoká, tento návrh
byl stažen.
Nechává hlasovat:
Pro: Havlíček, Janováčová, Blechová, Basista, Škrabal, Doležal ml., Doležal st.
Schváleno.
Hlasování o rozpočtovém opatření č.1/2019
Příjmy: 14.400,- příspěvek, 43.600,- zastávka , 21.800,- ples
Výdaje:1.600,- sníh, 1.600,-, sůl, 5.900,- zastávka, 600,- lékárnička, 7.200,- oprava zastávky
Hlasování:
Pro: Havlíček, Janováčová, Blechová, Basista, Škrabal, Doležal ml., Doležal st.
Schváleno.
Doležal ml. upozorňuje na chybějící označení únikových cest v budovách obce.
8. Různé, diskuze členů zastupitelstva, připomínky občanů ( přečíslováno původně bod 7.)
Starosta ukládá zastupitelstvu aby uvažovalo do příštího zastupitelstva o nákupu vhodné
mechanizace pro údržbu obce. Sedláček upozorňuje na nevyužívaný sypač v majetku obce.
Oprava mostu na E50
Spadla bříza u hřbitova, myslivecký spolek dobrovolně prořeže alej ke hřbitovu a ušetří obci
65.000,-.
Žádost spolku přátel Stupavy
Stížnost paní Polišenské na Skiareál v oblasti zimy, osvětlení, zápachu, dlouhého provozu a
ohrožování pitné vody. Starosta ukládá vést jednání se Skiareálem. Starosta zmiňuje, že v
rozpočtu obce chybí peníze z rozpočtového určení daní, Skiareál není zdaněn na území obce
Stupava. Škrabal zmiňuje hlukové normy a jiné možnosti obrany. O výsledku jednání bude

informovat a pokud bude někdo chtít, přizve ho. Škrabal poukazuje na udělený souhlas
Polišenské z provozem. Dále se řeši prodej obecní cesty a nádrž nad sjezdovkou.
Pan Kovář si stěžuje na deformaci cesty u domu a její ničení těžkou technikou při těžbě a
vývozu dřeva. Upozorňuje se na zákazovou značku 3,5t. Ptá se jestli obec má se
společnostmi, které těží smlouvu o opravě těchto komunikací. Toto starosta prověří. Zmiňuje
se problematika určení skládek dřeva blízko obce.
Dotaz na možnost omezení kamionové dopravy přes Stupavu, již řeší zákazová značka.
Pan Havránek se ptá, zda nebude možnost při rekonstrukci mostu na E50 realizovat
odbočovací pruh na Stupavu.
Zmiňuje stížnosti občanů na vysoký poplatek za pronájem KD, KD se původně stavěl v akci Z
primárně pro občany obce. Do příštího zastupitelstva prosí starosta o písemný požadavek na
snížený nebo nulový pronájem k hlasování na příštím zastupitelstvu. Doležal st. zmiňuje
nájem ve stejné výši na Starých Hutích, Doležal ml. navrhuje odpustit nájem těm, kteří platí
za svoz komunálního odpadu proti záloze/kauci.
Dotaz na funkčnost internetu po drátě, funkční ve středu obce, Starnet se zavázal při
jednáních, že bude pokračovat, dále nevymahatelné, proběhlo zlevnění služeb, do konce
tohoto roku TV po drátu, Škrabal zmiňuje, že je to nereálné, optika je od sjedovky po OÚ.
Dotaz jakým způsobem bylo vybíráno kdo bude a nebude mít kabel.
9. Schválení usnesení ze zasedání zastupitelstva obce (přečíslováno původně bod 8.)
Usnesení nebylo ke schválení zastupitelstvu předloženo. Řešeno jednotlivým hlasováním v
bodech výše.
10. Závěr a ukončení schůze zastupitelstva ( přečíslováno původně bod 9.)
Zápis vyhotoven ve Stupavě dne: 8.4.2019
Odeslán do datové schránky obce číslo gm4argr a na email ověřovatelům zápisu.
Zápis vyhotovil: Lubomír Doležal ml.

