Zápis z jednání zastupitelstva obce konaného na
OÚ STUPAVA, v pondělí 17.prosince 2018 od 18:00 hodin.
Přítomní zastupitelé: Ing.Zdeněk Havlíček, Ludmila Janováčová, Petra Blechová, Zdenek
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.
Předsedajícím schůze je Ing.Zdeněk Havlíček - starosta obce.
Dále dle navrženého programu:
1) zahájení jednání odsouhlasení navrhovaného programu jednání volba zapisovatele a
ověřovatele zápisu z jednání
1a) odsouhlasení navrhovaného programu beze změny
Hlasování: PRO:7 PROTI:0 Zdržel se:0
Schváleno
1b) volba zapisovatele a ověřovatele zápisu z jednání
Zapisovatelem Lubomír Doležal ml., ověřovatelé Rudolf Škrabal a Petra Blechová.
Hlasování: PRO:7 PROTI:0 Zdržel se:0
Schváleno.
2) kontrola zápisu usnesení a úkolů z jednání obecního zastupitelstva 3/2018 a 4/2018
Starosta čte ze zápisu a uvádí co se podařilo a nepodařilo splnit, smlouva o zřízení věcného
břemene číslo ____________________________ je v katastru, Zdenek Basista - neproplacena
tříkolka ale schválena odměna 10.000,- Kč a vyplacena, rozpočtové opatření schváleno,
záměr prodeje pozemku nebyl odsouhlasen paní Blechové, došlo k poškození vyznačení a
škoda je 7.000,- ,pachatelé známí a bude požadována úhrada škody, Doležal ml. upozorňuje
na neřešenou černou skládku zmiňovanou v zápise č.3/2018, a prosí o vypořádání námitek k
zápisu č 4.
3) volba členů finančního výboru
Starosta nominuje Ing. Kováře Jindřicha a Aloise.
Hlasování: PRO:7 PROTI:0 Zdržel se:0
Schváleno.
4) projednání návrhu rozpočtu obce na rok 2019 a jeho odsouhlasení
Starosta představuje největší investiční akce, za 1.200.000,-Kč do opravy komunikací, jedná
se o stávající komunikace v dolní části obce od Dokoupilového kolem Sedláčkového 250 m

komunikace, zmiňuje však, že zatím neproběhla směna pozemků, jak bylo dohodnuto a pak
od křížku k chatám u Železníků s točnou opět cca 250 m, starosta počítá s dotací kolem
300.000,-Kč, paní Brázdová zmiňuje zbytečnou investici kvůli novostavbě pana Kreuzela a
bojí se o zmaření investice, dotaz Rudolfa Škrabala na zaměstnance: 2.zaměstnanci Alena
Kočířová odměna 9.473,-/měsíc a Zdenek Basista 17.820,-/měsíc plný úvazek pracovní
náplň není, bude vypracována, bude pracovat 8,5 hodiny denně, bez dotace z úřadu práce,
připomínka Doležala ml. na absenci výběrového řízení, kterého by se mohl účastnit kdokoliv,
Rudolf Škrabal zmiňuje obrovskou finanční zátěž pro obec bez dotace úřadu práce, Kovář
Jindřich prosí o návrat Basisty na úřad práce a zpětné zaměstnání obcí, toto starosta vyvrátil
jako nereálné, dále se vyzdvihuje práce pana Basisty pro obec, Doležal ml. se dotazuje na
zimní údržbu - alokována částka 10.000,-Kč/rok, pan ing.Havlíček bude uhrnovat traktorem
bratra i boční cesty, zmiňuje ale problematický průjezd kolem el. rozvaděče ve spodní části
obce, paní Půčková zmiňuje nebezpečný průjezd autem a absenci zrcadel v problematických
místech, starosta se zavázal ke komunikaci s odpovědným občanem ohledně
problematického místa s rozvaděčem, paní Brázdová zmiňuje absenci posypu v zimě,
Doležal ml. navrhuje zvýšení částky alespoň na 30.000,-Kč tak, aby byl zajištěn alespoň
souvislý posyp ve spodní části obce, starosta deleguje navýšení částky úpravou rozpočtu
Aleně Kočířové, Zdenek Basista navrhuje nákup malotraktoru, Rudolf Škrabal se ptá na
rozhlas a televize 15.000,- bude to oprava rozhlasu, 20.000,- pohoštění a dary- rozebráno
podrobně. Zdenek Basista se ptá na 350.000,-oprava a údržba zeleně - jedná se o platbu za
investici rekultivace hřbitova. Knihovnice bude Janováčová, zmiňuje výměnný program. Svoz
popelnic bude v první svátek Vánoční. Pan Půček prosí o umístění zrcadla. Starosta navrhl
zařazení do námitek a prověřit prodej obecního pozemku Kotáskovi, kde plot brání ve
výhledu, starosta navrh hlasovat.
Hlasování: PRO:7 PROTI:0 Zdržel se:0
Schváleno.
5) projednání připravovaných nejdůležitějších akcí pro rok 2019
Starosta zahájil představení možností čerpání z vyhlašovaných dotačních titulů, veřejné
osvětlení se opravovat nebude, není titul, oprava sakrálních staveb nebude, sportoviště
údajně nemáme, rozvoj venkova nákup traktorů a vleček= 50% v 2. pololetí 2019 a zmiňuje
potřebu mechanizace ale počká se na dotaci. Energetické úspory na KD z dotace. Stavební
akce autobusová zastávka na E50, potřeba mít náhradu aby mohla být uplatněna škoda,
Cena 53.400,- skleněná zastávka od firmy kovtech/kovatek komplet, vlastní cena 37.000,- +
9.000,- doprava + 2.000,- montáž. Rozměr 2,3 x 1,3 m. Odhad náhrady škody kolem
10.000,-Kč. 18.12. návštěva občanů v domovech důchodců. 19.12. Děcka z Buchlovic. 24.12.
půlnoční mše, 9.2. ples obce 2019, historické a myslivecké přednášky březen-duben, 14.000,za 2.světla na baterie - 6.hodin doba osvitu na zastávce u E50., 2.cesty viz návrh rozpočtu,
Mucha zmiňuje problém uzamčení obecní cesty přes družstvo, noví nájemci Igor Sedláček a
Libor Kratochvíl, Rudolf Škrabal zmiňuje problematické vymáhání požadavku starosty na
nebránění vstupu na obecní pozemky v místech, kde tyto končí u někoho “na dvoře”. Dotace
na sakrální stavby - Starosta navrhuje: oprava křížku před kostelem, starosta zajišťuje
posudek, dále dřevěný kříž na lesní skládce za domem Aloise Kováře. Traktůrek přes dotace.
Zdenek Basista zmiňuje, že je tato dotace jen pro stroje s alternativním pohonem.

6) projednání návrhu na zvýšení poplatků za svoz komunálního odpadu na 500 kč za osobu
a kalendářní rok
Bude nová vyhláška, paní Půčková se ptá proč navyšujeme cenu za popelnice když v Kyjově
díky třídění odpadu platí 200,-/osobu a rok, Ludmila Janováčová zmiňuje, že částku vracíme
do rozpočtu, chystá se zdražení odvozu, proto se navyšuje cena. Rudolf Škrabal zmiňuje, že
ze zákona se zvedají poplatky za skládkování. Bez schopnosti obce vytřídit pořádně odpad
nelze více ušetřit.
Pan Mucha se ptá zda bude zachována sleva za popelnice ve výši 50% pro ty občany, ke
kterým nezajíždí popeláři, Princ se ptá, proč nelze snížit cenu i pro důchodce atp. když lze
slevit určitému okruhu obyvatel, Zdenek Basista zmiňuje kontejnery u hřbitova využívané
cizími lidmi, bez kontejneru u hřbitova, kontejner poté bude uprostřed obce, vývoz
7.-8.000,-Kč, Princ navrhuje umístit ceduli “kontejner tady nebude”.
Hlasování: PRO:6 PROTI:1 Zdržel se:0
Schváleno.
7) různé, připomínky občanů, diskuze
7a) Lípa ke 100.letům republiky 2.400,-Kč lípa stříbrolistá.
7b) Návrh na vstup do svazu obcí, bezplatné.
Hlasování: PRO:7 PROTI:0 Zdržel se:0
Schváleno.
7c) Přístup k pokladně a bankovnímu účtu obce Ludmila Janováčová, ing. Zdeněk Havlíček,
Alena Kočířová, připomínka pana ing. Kováře Jindřicha k přípravě podkladů pro finanční
komisi.
7d) Rozpočtové opatření č. 5.
Hlasování: PRO:7 PROTI:0 Zdržel se:0
Schváleno.
Připomínka Rudolfa Škrabala na absenci podkladů pro zapisovatele, dále Doležala ml. na
absenci jednacího řádu zastupitelstva.
7e) K
 lub přátel Stupavy schválena žádost o dotaci na 50.000,-Kč.
7f) Žádost o 20.000,- včelaři k jarnímu ozdravení včelstev žadatel Drda Lubomír .
7g) Žádost o 50.000,- Honební společenstvo a Myslivci žadatel Drda Lubomír a Blecha
Jaroslav.
starosta zmiňuje, že v rozpočtu nejsou prostředky.
Jindřich Kovář k první žádosti - neodpovídá zákonným požadavkům.

Rudolf Škrabal - každá dotace je špatná, podpora rozvoje potraviny Janováčová ano ale jsou
zde samostatné dotace od státu tak proč to platí obec, myslivické akce mají úzký zájmový
okruh a chce aby byla podpora pro širší okruh občanů.
návrh starosty odložit rozhodnutí o bodech 7 e,f,g na příští zasedání zastupitelstva
Hlasování: PRO:7 PROTI:0 Zdržel se:0
Schváleno.
7h) Připomínka Antonína Muchy ke stavu hasičské AVIE, obvinění starosty SDH ze stavu, ve
kterém se automobil nachází, Doležal ml. zmiňuje, že tento stav řádně nahlásil na obec a
poprosil o opravu čerpadla včas. Dále se řeší SDH, Myslivci, rozbití varné desky údajně v
opilosti, stav uniforem a zásahových kompletů.
7i) Smlouva s E-ON číslo_________________________________________ - pozemek obce
číslo:__________________________________________ zatížen přestupem podzemního kabelu pro
Orlovi.
7j) Kovář Josef veřejně obviněn ze zničení vytyčovacích bodů k
pozemku____________________ a starosta vyčíslil škodu na 6.897,-Kč. Svědci: Janováčová
Ludmila, Petra Blechová zmiňuje přiznání Josefa Kováře.
Starosta podá trestní oznámení na neznámého pachatele.
7k) Výsadba kolem hřbitova dle projektu provedeno, 200.000,-Kč vyplaceno, zbývá doplatit
100.000,-Kč, zhotovitel vystaví fakturu na 51.189,- a zbytek bude vyplaceno po dosazení
uhynulých kusů nejdříve v květnu 2019.
Hlasování: PRO:6 PROTI:1 Zdržel se:0
Schváleno
7l) Oprava prostranství za KD chybí doplatit 107.000,-Kč.
Hlasování: PRO:6 PROTI:1 Zdržel se:0
Schváleno
7m) O
 d 1.1.2019 se stává Zdenek Basista zaměstnancem obce Stupava, Rudolf Škrabal se
dotazuje na vykazování cestovních náhrad.
Hlasování: PRO:5 PROTI:1 Zdržel se:1
Schváleno
7n) S
 chválení vedení účetnictví Alenou Kočířovou za 9.473,-Kč/měsíčně.
Hlasování: PRO:7 PROTI:0 Zdržel se:0
Schváleno

7o) P
 řipomínka Zdenka Basisty na močení zákazníků potravin u kontejnerů vedle zbrojnice,
Ludmila Janováčová pověřena řešením situace.
7p) Dotaz Doležala ml. na pronájem KD 26.1.2019 k pořádání maškarního plesu - vyhověno.
7q) D
 otaz paní Brázdové na řešení částečně zdemolovaných sklepů na pozemku obce u její
nemovitosti, návrh na rekultivaci a umístění kontejnerů dle podnětu od Farkašů, starosta
obce prověří na místě.
7r) Žádost pana Havránka na umístění další vývěsní tabule OÚ k obchodu.
7s) S
 tažení žádosti o dotaci spolku přátel Stupavy předsedou spolku Petrem Čechem.
7t) U
 pozornění Doležala ml. na neprojednání žádostí o podporu SDH Stupava odeslanou na
podatelnu stupava@uh.cz dne 28.11.2018.
7u) Odměna Zdenka Basisty do výplaty něco přes 6.000,- ničí si svůj majetek prací pro
Stupavu.
8) schválení usnesení z jednání obecního zastupitelstva
Neproběhlo, řešeno bodově.
9) závěr jednání obecního zastupitelstva
Starosta popřál klidné svátky a pozval občany na půlnoční mši.
Zápis vyhotoven ve Stupavě dne: 23.12. 2018
Odeslán do datové schránky obce číslo gm4argr a na email ověřovatelům zápisu.
Zápis vyhotovil: Lubomír Doležal ml.

