OBEC MOLDAVA
ZÁPIS
z 2/10 veřejného zasedání Zastupitelstva obce Moldava, které se uskutečnilo dne 29.
listopadu 2010 od 17.00 hod. na Obecním úřadu Moldava č.p. 113
Přítomno:
8 členů zastupitelstva obce - viz prezenční listina
1 člen - omluven
Občané a hosté:
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PROGRAM :
1/ Zahájení a určení ověřovatelů zápisu
2/ Větrné elektrárny
3/ Návrh rozpočtového provizoria na rok 2011
4/ Kontrolní výbor, plán činnosti
5/ Finanční výbor, plán činnosti
6/ Návrhy obecně závazných vyhlášek
7/ Zimní údrţba
8/ Personální politika obce
9/ Veřejné osvětlení
10/ Pozemky ČD
11/ Ostatní
12/ Diskuse
13/ Závěr
1. Zahájení a určení ověřovatelů zápisu
Pan starosta přivítal členy zastupitelstva obce a konstatoval, ţe zastupitelstvo obce Moldava se
sešlo v počtu 8 a je usnášeníschopné.
Ověřovateli zápisu byli určeni: pan Roman Prokop a pan Jaroslav Sečánský.
Pro přijetí programu hlasovalo.....................................................8
proti…………………………………………….....…...................0
zdrţeli se hlasování……………………...........………….....…....0
Návrh a usnesení bylo přijato.
Usnesení č. 12/2/2010:
Zastupitelstvo obce Moldava schvaluje program veřejného zasedání zastupitelstva dne
29.11.2010.
Zápis z ustavujícího zastupitelstva - informativně
Pan starosta sdělil, ţe zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva byl ověřovateli ověřen. Do
současné doby k němu zastupitelé nevznesli ţádné námitky. Zápis z ustavujícího zastupitelstva je
tedy schválený.
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2. Větrné elektrárny
Od 16.11.2010 je na úřední desce zveřejněn závěr zjišťovacího řízení posuzování vlivů na ŢP
záměru výstavby VTE Moldava. Ze závěru vyplývá, ţe celý záměr musí být posuzován dle
zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na ţivotní prostředí.
Pan starosta uvítal zástupce společnosti Czech Wind Holding, pana Ing. Františka Čupra, kterému
předal slovo s tím, aby nové zastupitele seznámil se záměrem společnosti.
Pan Ing. Čupr nejprve všem přítomným představil sebe a ve zkratce také projekt výstavby VTE.
Na jednání zastupitelstva se dostavil s ţádostí o posunutí jiţ vytýčených hranic, které byly
předchozím zastupitelstvem odsouhlaseny.
Důvodem této ţádosti je skutečnost, ţe proběhlo zjišťovací řízení, výsledkem tohoto řízení je, ţe
v některý částech vymezených pro výstavbu VTE dochází k zalesňování a tudíţ je potřeba, aby
zbylo také místo jako tokaniště pro tetřívka, případně další fauny a flory. Z tohoto důvodu pan
Ing. Čupr poţádal zastupitele o vymezení nové lokality jako náhradou za část oblasti vyuţité pro
tetřívka. Konkrétně se jedná o rozšíření spodní části jiţ vymezeného území, které je vhodné
z pohledu ţivotního prostředí, nenaruší se tím další rozvoj tetřívka. Tato změna by měla být
firmou Czech Wind Holding podpořena příspěvkem ve výši 1,5 mil Kč jako budoucího plnění
obci dle jiţ uzavřené smlouvy s bankovní zárukou. Za podmínek, ţe v případě nerealizace
zamýšleného projektu není příspěvek vratný. Toto riziko na sebe v plném rozsahu bere firma
Czech Wind Holding. Důvodem proč firma přichází s takovouto nabídkou je, ţe se bude snaţit,
aby kapacitně naplnila svůj projekt 51MW, tak aby obec hlavně profitovala z fungování VTE,
dále bylo přislíbeno, ţe firma bude mít místem podnikání obec Moldavu, z čehoţ mohou plynout
obci další zisky do rozpočtu.
Pan Sečánský se dotazoval, o které území by se přesně jednalo.
Nahlédnutím do mapy původně vymezeného území se ujasnilo, ţe posunutí by mělo být směrem
blíţe k vesnici.
Zároveň pan starosta upozornil, ţe v případě realizace by byla provedena vizualizace, která by
prokázala, ţe obec nebude narušena stroboskopickým efektem, hlukem a současně budou
dodrţeny i vzdálenosti od posledního obydlí.
Pan Sečánský se domnívá, ţe podle zásad územního plánování ÚK by to nemělo být blíţe neţ
dva kilometry k zastavěné oblasti. Dále se zajímal, jaký průměr má rotor vrtule.
Pan Tvrdík upozornil na to, ţe ZUR ÚK nebyla dosud schválena, projednával se pouze návrh.
Rozpory v ZUR si uvědomil i sám Ústecký kraj.
Ing. Čupr odpovídal, ţe průměr se pohybuje kolem 90 m a výška stoţáru je cca 80 m – 90 m.
Firma je povinna, a chce, dodrţet všechny zákonné limity a výstavba VTE nesmí mít negativní
dopad na hluk, stroboskopický efekt a musí být přijatelný z pohledu vizualizace, nechce nějak
zásadně narušovat krajinný ráz. Připomenul, ţe VTE jsou stavby dočasné a po ukončení jejich
ţivotnosti, cca 25 letech, je provozovatel ze zákona povinen věţe VTE demontovat, odstranit.
Součástí elektráren je obrovské mnoţství kovů a vyuţitelného materiálu, který má svoji hodnotu,
to znamená, ţe kaţdý provozovatel se chová racionálně, likviduje to, protoţe má z toho ještě
konečný profit.
Pan starosta se přiklání k podpoření změny území.
Pan Sečánský se dotazoval, kolik by mělo být VTE vystavěno.
Ing. Čupr odpovídal, ţe cca 17 s tím, ţe jedna VTE by měla výkon 3 MW.
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Pan Sečánský - tento projekt se mu nelíbí. Dle něho je zamýšlená oblast na rozšíření výstavby
nejhezčí místo, on osobně není obecně vzato proti výstavbám VTE ani solárním elektrárnám, ale
právě na tomto místě se mu výstavba VTE nelíbí. Přínos obci je pouze relativní. Efektivita a
zacházení s penězi obcí bude o hodně niţší, neţ kdyby se naplnila kapsa přímo lidem. Tato obec
potřebuje spíš neţ naplnění rozpočtu investici do infrastruktury, pracovních míst a bytového
fondu. Jednorázový vklad do rozpočtu obci moc nepomůţe. Jedna z mála výhod Moldavy je
hezké ţivotní prostředí, které by mohlo přilákat k bydlení nové občany a projekt VTE trvalá
pracovní místa určitě nepřinese. V momentě kdy se VTE vystaví, nepotřebují se jiţ další lidé
zaměstnávat. Jediná věc, proč by projekt zkousl, by byla investice do tvorby trvalých pracovních
míst a to se nestane. Obec mám omezené moţnosti jak lidem zde zlepšit ţití, lidé si jej hlavně
musí zlepšit sami.
Ing. Čupr odpovídal, ţe je na zastupitelstvu, jakým směrem se bude ubírat, zda bude investovat
do infrastruktury obce či jinam, firma se chce podílet i na veřejném ţivotě místních občanů.
Příkladem je sponzorský dar na různé kulturní akce, jako je pořádání plesů, dětského dne,
zájezdů… Z jeho pohledu je také důleţité, aby se občané stěhovali k trvalému bydlení do lokalit,
kde budou mít zajištěné základní potřeby pro ţivot a jejich rozhodnutí můţe být ovlivněno
zrovna nějakými ekonomickými benefity, které by jim obec mohla nabídnout. Pokud obec
Moldava jako taková ekonomicky poroste, zcela určitě to nové občany přiláká. Nehledě na to, ţe
ve většině evropských lokalit, i v Německu, si na tento druh ekologických staveb veřejnost
zvykla jako na součást ţivotního prostředí.
Paní Škuthanová to vidí tak, ţe na jedné straně se staví solární elektrárna na druhé větrná
elektrárna a to uţ nikoho do obce nepřiláká. Nikdo se nepřijede dívat na VTE a solární
elektrárny. Kvůli financím nechce ničit obec.
Pan J. Houdek - pokud přijdou do obce finance, lze z nich tvořit, bez nich to jde jen těţko. Obec
by zůstala jako dřív. Pan Sečánský dodal, ţe kdybychom porovnali vzhled obce před druhou
světovou válkou, tak by to nevypadalo hůř.
Pan Tvrdík se dotazoval paní Škuthanové, ţe kdyţ se v roce 1996 - 97 schvalovala výstavba
VTE panu Tošovskému byla paní Škuthanová pracovnice OÚ, takţe o výstavbě musela vědět.
Proč uţ neprotestovala proti výstavbě tenkrát? Paní Škuthanová odvětila, ţe je to pravda, ale jako
zaměstnanec nehlasovala. Pan Tvrdík argumentoval, ţe se mohla vyjádřit jako občanka Moldavy
a s výstavbou nesouhlasit.
Pana Sečánského se zeptal, kde chce vzít finanční prostředky na 15 – 30 % spoluúčast na
připravovanou výstavbu vodovodu a kanalizace a ČOV v Moldavě při realizaci celého projektu
najednou spoluúčast činí kolem 10mil Kč.
Pan Sečánský odpověděl, ţe i jiné obce bez toho existují a ţe ho moţná ani nepotřebuje. Při
nahlíţení do rozpočtového provizória by se dalo něco ušetřit.
Pan starosta řekl, ţe je důleţité, aby lidi ve vsi měli k dispozici vodovod, kanalizaci a ČOV.
Kdybychom vypověděli jiţ podepsanou smlouvu s firmou Czech Wind Holding, pravděpodobně
bychom čelili moţné ţalobě za ušlý zisk.
Paní Škuthanové se dotklo, ţe se zastupitelů dotazují na věc, o které jiţ dávno rozhodli.
Pan Sečánský opětovně zdůraznil, ţe se mu tento projekt nelíbí a dle jeho subjektivního názoru
tato obec do dvaceti let takto zanikne.
Pan starosta navrhoval, aby zastupitelstvo hlasovalo pro rozšíření území k výstavbě VTE.
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Pan Sečánský se domníval, ţe nejprve bychom měli mít jasno, o jaké konkrétní pozemky se
jedná.
Pan starosta odpovídal, ţe v tomto směru víme přesně, o které pozemky se jedná podle smlouvy.
Bliţší rozsah bude specifikován firmou.
Jelikoţ jiţ nikdo ze zastupitelů ani občanů nevyslovil ţádný dotaz ani připomínku, dal pan
starosta o návrhu v dané záleţitosti hlasovat a navrhl znění usnesení:
Zastupitelstvo obce Moldava schvaluje změnu území na výstavbu větrných elektráren, které bylo
vymezeno usnesením č. 154/2007 ze dne 6.9.2007. Přesný rozsah bude předloţen firmou Czech
Wind Holding, a.s.
Hlasování členů zastupitelstva obce:
Pro..................… 6
proti...............…. 2;
zdrţel se.........… 0.
Návrh a usnesení bylo přijato.
Usnesení č. 13/2/2010
Zastupitelstvo obce Moldava schvaluje změnu území na výstavbu větrných elektráren,
které bylo vymezeno usnesením č. 154/2007 ze dne 6. 9. 2007. Přesný rozsah bude předložen
firmou Czech Wind Holding, a.s.
Po přijetí usnesení poţádal pan starosta, aby zastupitelé vzali na vědomí, ţe Obci bude
poskytnuta finanční hotovost ve výši 1,5 mil Kč.
3. Rozpočtové provizorium
Daňová poradkyně ing. Bauerová zpracovala návrh rozpočtového provizoria na 1.-6. měsíc roku
2011. Návrh provizoria je zpracován ve výši příjmů 2.337.745,- Kč a ve výši výdajů 2.298.664,Kč. Rozpočtové provizorium je naplánované jako přebytkové. Daňové příjmy byly sníţeny o 5 %
oproti letošnímu roku. Výdaje jsou zpracovány pouze na nutné udrţení chodu obce. Pan starosta
navrhuje, aby takto zpracované rozpočtové provizorium bylo zveřejněno na úřední desce a
následně schváleno na příštím zastupitelstvu. Poté se dotázal, zda má někdo ze zastupitelů či
občanů k projednávanému bodu připomínku.
Paní Škuthanová - dotaz na daňové příjmy, odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního
fondu ve výši 19.000,- Kč, znamená to, ţe opět někdo bude ţádat o odnětí půdy ze zemědělského
půdního fondu?
Pan místostarosta odpovídal, ţe toto je pouze plán. V současné době není známé konkrétní
vyuţití, můţe se jednat třeba i o ţádost na přistavení garáţe.
Paní Škuthanová - poplatek za likvidaci komunálního odpadu ve výši 10.000,- Kč a dle jejích
výpočtů vychází částka 22.000,- Kč na půl roku.
Pan místostarosta – poplatek je splatný k 30.10. v daném roce, takto je nastavená vyhláška, tudíţ
se vše projeví aţ na konci roku.
Paní Škuthanová - co znamená částka za věcné břemeno? Čeho se to týká?
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Pan místostarosta- větrných elektráren stojících na Novém Městě. Jedná se o pravidelný příjem
300 tis Kč za rok, kterou firma Windtex platí v základu, dále je smluvně ošetřena platba
nadlimitní výroby, ta se propočítává zpětně, přesný propočet je zaznamenán ve smlouvě. Takto
firma přispívá do rozpočtu od roku 2006.
Paní Škuthanová - se dotazovala, proč není tato částka zaznamenána v hospodaření za minulý
rok?
Pan místostarosta – ji ujišťoval, ţe tento příjem tam je a dokonce je částka vyšší něţ 300 tis Kč.
Paní Škuthanová - při opětovném prohlédnutí rozpočtu našla zmiňovaný záznam na druhé straně.
Dále se dotazovala na platbu za svádění odpadových vod z německé strany.
Pan místostarosta odpověděl, ţe německá strana si stále tuto sluţbu hradí, jedná se o částku cca
100 euro za rok s platbou ke konci roku.
Paní Škuthanová - proč je v činnosti místní správy rozpočtováno 62.000,- na půl roku? Za rok je
to ve výdajích částka 124 tis Kč na nějaké dohody? S kým počítáme, ţe budeme uzavírat
dohody? V roce 2010 bylo na dohody vyúčtováno 44.000 tis, z jakého důvodu se na půl roku
počítá s částkou 62tis Kč?
Pan místostarosta – tento dotaz by přesněji odpověděla Ing. Bauerová, která rozpočtové
provizorium sestavovala.
Paní Škuthanová – elektrická energie - na činnost místní správy je rozpočtováno 47 tis Kč a do
října 2010 bylo ve skutečnosti vydáno 31tis Kč. Znamená to snad, ţe se počítá na el. energii za
rok cca 100 tis Kč?
Pan místostarosta – počítá se s nárůstem cen. Další podrobnosti by opět mohla odpovědět Ing.
Bauerová, ale dle něj se hlavně počítá s předepsanými zálohami, které jsou vyšší a případné
přeplatky jsou vráceny, takţe porovnáváním rozpočtového provizoria se skutečností musí být
rozdílné.
Pan Sečánský poţádal o moţnost se domluvit si schůzku s Ing. Bauerovou, která by další
specifické dotazy odpověděla.
Paní Škuthanová - z důvodů časové zaneprázdněnosti před svátky by uvítala, aby schůzka byla
zorganizována aţ po Novém roce.
Nikdo ze zastupitelů ani občanů jiţ nevyslovil ţádný dotaz ani připomínku, tudíţ dal pan starosta
o návrhu v dané záleţitosti hlasovat a navrhl usnesení:
Zastupitelstvo obce Moldava souhlasí se zveřejněním rozpočtového provizoria obce na 1.-6.
měsíc roku 2011.
Hlasování členů zastupitelstva obce:
Pro..................… 8
proti...............…. 0;
zdrţel se.........… 0.
Návrh a usnesení bylo přijato.
Usnesení č. 14/2/2010
Zastupitelstvo obce Moldava souhlasí se zveřejněním rozpočtového provizoria obce na 1.-6.
měsíc roku 2011.
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4. Kontrolní výbor, plán činnosti
Pan starosta poţádal předsedu výboru Romana Prokopa, aby přednesl návrh sloţení výboru a
plán činnosti.
1. čtvrtletí 2011 – kontrola inventarizace majetku obce Moldava, kontrola usnesení ZO
2.čtvrtletí 2011- ve spolupráci s FV kontrola vybraných subjektů plátců místních poplatků,
kontrola usnesení ZO.
3.čtvrtletí 2011 – kontrola auditu hospodaření Obce, usnesení ZO
4.čtvrtletí 2011 – kontrola poplatkových povinností, usnesení ZO
Dalšími členy KV by měli být Miroslav Karda a Luboš Suchý.
Nikdo ze zastupitelů ani občanů nevyslovil ţádný dotaz ani připomínku, tudíţ dal pan starosta o
návrhu v dané záleţitosti hlasovat a navrhl usnesení:
Zastupitelstvo obce Moldava schvaluje Luboše Suchého a Miroslava Kardu jako členy
kontrolního výboru obce. Dále schvaluje navrţený plán činnosti, který bude přílohou zápisu
z dnešního zasedání.
Hlasování členů zastupitelstva obce:
Pro..................… 6
proti...............…. 0;
zdrţel se.........… 2.
Návrh a usnesení bylo přijato.
Usnesení č. 15/2/2010
Zastupitelstvo obce Moldava schvaluje Luboše Suchého a Miroslava Kardu jako členy
kontrolního výboru obce. Dále schvaluje navržený plán činnosti, který bude přílohou
zápisu z dnešního zasedání.
5. Finanční výbor, plán činnosti
Pan starosta poţádal předsedkyni výboru Evu Kardovou, aby přednesla návrh sloţení výboru a
plán činnosti. Výbor se chce zaměřit na vyhlášky o poplatcích.
1. čtvrtletí 2011 – vytvoření formulářů ohlašovacích povinností, které by se měli vrátit do konce
ledna 2011, únor 2011 kontrola všech přihlášených k poplatkům (ve spolupráci s KV), březen
2011 kontrola pokladny, příprava rozpočtových změn rozpočtu, příprava OZV o systému
odpadového hospodářství, toto by mělo být provedeno do 31.3.2011.
2.čtvrtletí 2011- ve spolupráci s KV kontrola vybraných subjektů plátců místních poplatků,
kontrola pokladny a kontrola plnění rozpočtu.
3.čtvrtletí 2011 – kontrola plnění čerpání rozpočtu, kontrola pokladny
4.čtvrtletí 2011 – kontrola poplatkových povinností, pokladny, rozpočtu
Dalšími členy FV navrhuje paní Ivanu Hermannovou a Jaroslavu Peckovou.
Nikdo ze zastupitelů ani občanů nevyslovil ţádný dotaz ani připomínku, tudíţ dal pan starosta o
návrhu v dané záleţitosti hlasovat a navrhl usnesení:
Hlasování členů zastupitelstva obce:
pro..................… 6;
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proti...............…. 0;
zdrţel se.........… 2.
Návrh a usnesení bylo přijato.
Usnesení č. 16/2/2010
Zastupitelstvo obce Moldava schvaluje Ivanu Hermannovou a Jaroslavu Peckovou jako
členy finančního výboru obce. Dále schvaluje navržený plán činnosti, který bude přílohou
zápisu z dnešního zasedání.
6. Návrhy obecně závazných vyhlášek
V návaznosti na změnu zákona o místních poplatcích a vstoupení daňového řádu v účinnost jsme
zpracovali návrhy nových obecně závazných vyhlášek o místních poplatcích. Těmito vyhláškami
se zavádějí místní poplatky ze psů, za lázeňský nebo rekreační pobyt, z ubytovací kapacity a za
provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem
financí. Ruší se obecně závazná vyhláška o místním poplatku za uţívání veřejného prostranství.
Návrhy byly zpracovány dle zákonných norem. Pan starosta navrhuje, abychom před schválením
vyhlášek tyto zveřejnili na úřední desce a následně schválili na dalším zastupitelstvu tak, aby
byly účinné od 1.1.2011.
Nikdo ze zastupitelů ani občanů nevyslovil ţádný dotaz ani připomínku, tudíţ dal pan starosta o
návrhu v dané záleţitosti hlasovat a navrhl usnesení:
Zastupitelstvo obce Moldava souhlasí se zveřejněním návrhů obecně závazných vyhlášek o
místních poplatcích.
Hlasování členů zastupitelstva obce:
pro..................… 8;
proti...............…. 0;
zdrţel se.........… 0.
Návrh a usnesení bylo přijato.
Usnesení č. 17/2/2010
Zastupitelstvo obce Moldava souhlasí se zveřejněním návrhů obecně závazných vyhlášek o
místních poplatcích.
7. Zimní údržba
V rámci provádění zimní údrţby komunikací obce byla provedena poptávka u Ing. Josefa
Svitáka, Tomáše Houdka a společnosti Agrimex HB. Nabídka byla doručena pouze od Tomáše
Houdka z Moldavy. Pan Houdek nabízí 1 motohodinu pluhování cest za 640,- Kč včetně DPH a 1
hodinu obsluhy obecní frézy za 130,- Kč včetně DPH.
Pan starosta navrhuje, aby smlouva o zimní údrţbě byla uzavřena s panem Tomášem Houdkem
s tím, ţe bude řádně vedena a k vyúčtování dokládána kniha provozu traktoru a dále obsluhu
obecní frézy bude zabezpečovat pouze osoba k tomu odborně proškolená a způsobilá.
Pan Sečánský - navrhuje vytvoření itineráře postupu zimní údrţby, kde by bylo uvedeno pořadí
priorit čištění, aby měli všichni moţnost se s ním seznámit a předešlo se tak případným
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nedorozuměním. Itinerář vyvěsit na úřední desku, občané se s tím mohou předem seznámit. Bez
této informace je kaţdý z občanů přesvědčen, ţe on je ta priorita. Vytvořením tvz. Jízdního řádu
bude vše předem jasné. Pan Sečánský předeslal, ţe itinerář by měl být vytvořen v „ hrubé
podobě“, počítá totiţ s kalamitním počasím, kdy by bylo vše časově posunuto.
Houdek Tomáš – vţdy se dělala zimní údrţba tak, aby spotřeba PHM byla co nejmenší. Začíná se
na Dolní Moldavě, nezbytné úseky jsou protaţené cca za 30 min, pokračuje se na Horní Moldavu
okolo hotelu Santén , pí. Greţové, Ing. Svitáka směrem k nádraţí ČD, Nové Město, nakonec se
zabezpečuje údrţba pro soukromníky.
Paní Eva Kardová – systém údrţby má svá specifická pravidla a na zpracování by byl velmi
náročný. Musela by v něm být uvedena např. čísla pozemkový parcel, výměry atd. Přiklání se
spíše k návrhu plánu zimní údrţby, který by se před danou sezonou projednal a odsouhlasil, aby
nevznikaly kaţdoroční třenice.
Pan místostarosta – ţádný takový plán se zde nedělal, aby ten kdo provádí zimní údrţbu nebyl
tímto plánem striktně svázaný, mnoho zákonů říká, ţe zimní údrţba se začíná dělat, aţ kdyţ
přestane sněţit.
Houdek Josef – do Kapsy se zajíţdí jako poslední a čistí se do té doby, dokud to jde. Nejezdí se
tou strmější stranou. Podle pana Houdka tam stráň ujíţdí, cesta se zuţuje a je zde reálné
nebezpečí převrácení stroje. Postup zimní údrţby se jiţ roky stále stejný, příkladně úterky jsou na
údrţbu opět jiné, zohledňuje se odvoz komunálního odpadu.
Nikdo ze zastupitelů ani občanů nevyslovil ţádný dotaz ani připomínku, tudíţ dal pan starosta o
návrhu v dané záleţitosti hlasovat a navrhl usnesení:
Zastupitelstvo obce Moldava schvaluje uzavření smlouvy o zimní údrţbě komunikací obce
s panem Tomášem Houdkem, Moldava takto :
1/ 1 motohodina pluhování cest 640,- Kč vč. DPH;
2/ 1 hodina obsluhy obecní frézy 130,- Kč vč. DPH;
k vyúčtování bude dokládána řádně vedená kniha provozu traktoru a obsluhu obecní frézy bude
zabezpečovat pouze osoba k tomu odborně proškolená a způsobilá.
Hlasování členů zastupitelstva obce:
pro..................… 7;
proti...............…. 0;
zdrţel se.........… 1.
Návrh a usnesení bylo přijato.
Usnesení č.18/2/2010
Zastupitelstvo obce Moldava schvaluje uzavření smlouvy o zimní údržbě komunikací obce
s panem Tomášem Houdkem, Moldava takto :
1/ 1 motohodina pluhování cest 640,- Kč vč. DPH;
2/ 1 hodina obsluhy obecní frézy 130,- Kč vč. DPH;
k vyúčtování bude dokládána řádně vedená kniha provozu traktoru a obsluhu obecní frézy
bude zabezpečovat pouze osoba k tomu odborně proškolená a způsobilá.
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8. Personální politika obce
8.1. Vodárny a ČOV – Vlastimil Čáp
Pan Čáp chtěl k 31.10.2010 ukončit smlouvu na obsluhu vodáren a ČOV. Prozatím je s ním
uzavřena smlouva do konce letošního roku na zkrácený úvazek. S tímto je spojena i ţádost
provozovatele p. Kratochvíla, který obci nabízí obsluhu všech vodáren a ČOV za měsíční úhradu
25.000,- Kč bez DPH. Byl proveden propočet nákladů na mzdy pracovníků na vodárnách a ČOV
p. Čápa a p. Preisse. Celkový součet vychází cca na 258.000,- Kč včetně povinných odvodů
zaměstnavatele. Jedná se o 72.000,- Kč méně, neţ nabízí p. Kratochvíl. Na obsazení uvolněného
místa bylo provedeno výběrové řízení na pracovním úřadě, kde bychom mohli podat i ţádost o
půlroční dotaci na toto místo. K výběrovému řízení se dostavil pouze p. Emil Greţo. Pan starosta
poţádal zastupitele, aby se k dané problematice vyjádřili.
Pan místostarosta propočítal náklady, výsledkem je 72tis úspora v případě, ţe bychom si vodárny
ČOV udrţovali se zaměstnanci.
Pan Sečánský – hovořil s panem Čápem a ten je svolen i nadále vodárny spravovat na poloviční
pracovní úvazek.
Pan místostarosta – se obává, ţe v případě poruchy či havárie by nebyl pan Čáp k dispozici. Dal
příkladem loňskou zkušenost, kdy byly celkem tři váţné poruchy, na jejichţ odstranění se i on
osobně podílel.
Houdek Josef - se dotazoval, zda pan Kratochvíl ve svém návrhu smlouvy opravy nabízí.
Pan místostarosta odpověděl, ţe ne. Druhou variantou je, ţe si poţádáme o povolení provozování
vodovodu a kanalizace a pan Kratochvíl bude pomáhat s vedením evidencí za 7.000 Kč/ měsíc.
Návrh smlouvy pana Kratochvíla na plné provozování neřeší opravu poruch a havárií.
V případě, ţe se odsouhlasí plné provozování panu Kratochvílovi, bude nutné znění smlouvy
poopravit, ošetřit v ní záleţitosti oprav.
Pan Sečánský - provozovatel musí mít ze zákona nějakou certifikaci nebo musí být drţitelem
zvláštního oprávnění?
Pan místostarosta – provozovatel musí mít ţivnostenské oprávnění a koncesní listinu.
Paní Škuthanová – opravy poruch budou asi sloţitější, neboť pan Kratochvíl není místní a
okamţitá oprava havárie by zůstávala na někom místním.
Pan místostarosta přislíbil, ţe si ještě v dané věci promluví s panem Čápem i panem
Kratochvílem, aby se upřesnily nejasné body týkající se oprav vodovodního řádu v případě
havárie. Zprávu o závěru jednání obratem předá zastupitelům. O provozu vodovodů a kanalizace
se tak rozhodne na dalším zastupitelstvu. Z tohoto důvodu zůstává tento bod bez řádného
usnesení.
8.2. p. Bohumil Komárek
p. Bohumilu Komárkovi končí 8.12. strojnický průkaz na obsluhu obecního „bobíka“. Jeho
zdravotní posudek ukládá zaměstnavateli zařadit jmenovaného na nenamáhavé práce. Dále bylo
zjištěno, ţe k obsluze našeho „bobíka“ je třeba mít oprávnění skupiny „T“ coţ pan Komárek
nemá. Pan starosta poţádal zastupitele, aby se k danému problému vyjádřili.
Pan Sečánský – se dotazoval, zda bychom mohli vyuţít pana Komárka na jinou práci, třeba na
dohodu o provedení práce.
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Pan místostarosta – má představu, ţe bychom mohli nechat panu Komárkovi alespoň brigádu.
Určování práce je sloţité, neboť má pan Komárek pracovní omezení a né kaţdou práci můţe ze
zdravotních důvodů vykonávat. Pokud to bude v našich silách, pomůţeme panu Komárkovi
s vyřízením plného invalidního důchodu. V případě, ţe bychom byli nuceni jej propustit, tak je
samozřejmé vyplacení odstupného. V této záleţitosti by se rozhodlo v příštím zasedání
zastupitelstva.
8.3. Vybírání místních poplatků
Na pracovní schůzce bylo předestřeno, ţe na obecní úřad je schváleno jedno administrativní
pracovní místo. Vzhledem k tomu, ţe je třeba docílit vybírání místních poplatků a dle nových a
novelizovaných zákonů je tato práce časově náročnější, navrhuje pan starosta toto administrativní
pracovní místo obsadit. Na toto místo můţeme poţádat o půlroční dotaci z úřadu práce. Na
obsazení místa byla vytipována občanka Moldavy p. Pavla Tvrdíková. Zájem o tuto práci je i
z její strany. Pan starosta navrhuje na administrativní pracovní místo poţádat úřad práce
v Teplicích o dotaci na plat a místo obsadit p. Pavlou Tvrdíkovou. K veškerým potřebným
úkonům zplnomocnit místostarostu p. Tvrdíka Tomáše.
Nikdo ze zastupitelů ani občanů nevyslovil ţádný dotaz ani připomínku, tudíţ dal pan starosta o
návrhu v dané záleţitosti hlasovat a navrhl usnesení:
Zastupitelstvo obce Moldava schvaluje podání ţádosti na Úřadu práce v Teplicích o dotaci na
administrativní pracovní místo u Obecního úřadu v Moldavě a schvaluje obsazení místa
zájemkyní paní Pavlou Tvrdíkovou. K veškerým úkonům s podáním a vyřízením ţádosti
zplnomocňuje místostarostu p. Tomáše Tvrdíka.
Hlasování členů zastupitelstva obce:
pro..................… 6;
proti...............…. 0;
zdrţel se.........… 2.
Návrh a usnesení bylo přijato.
Usnesení č.19/2/2010
Zastupitelstvo obce Moldava schvaluje podání žádosti na Úřadu práce v Teplicích o dotaci
na administrativní pracovní místo u Obecního úřadu v Moldavě a schvaluje obsazení místa
zájemkyní paní Pavlou Tvrdíkovou. K veškerým úkonům s podáním a vyřízením žádosti
zplnomocňuje místostarostu p. Tomáše Tvrdíka.
8.4. Pravomoci místostarosty
Měli bychom vymezit pravomoci uvolněného místostarosty pana Tomáše Tvrdíka. Pan starosta
navrhuji, aby uvolněný místostarosta měl veškeré pravomoci starosty obce vyjma :
 podepisování smluv o dílo,
 podepisování smluv o přidělení dotace,
 podepisování smluv o nájmu pozemku.
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Pan Sečánský připomněl, ţe proto upřednostňovali uvolněného starostu, aby měl pravomoci dané
zákonem a nebylo potřeba je přenášet na uvolněného místostarostu.
Nikdo ze zastupitelů ani občanů nevyslovil ţádný dotaz ani připomínku, tudíţ dal pan starosta o
návrhu v dané záleţitosti hlasovat a navrhl usnesení:
Zastupitelstvo obce Moldava schvaluje uvolněnému místostarostovi Tomáši Tvrdíkovi
pravomoci, jako má starosta obce vyjma:
 podepisování smluv o dílo,
 podepisování smluv o přidělení dotace,
 podepisování smluv o nájmu pozemků.
Hlasování členů zastupitelstva obce:
pro..................… 6;
proti...............…. 0;
zdrţel se.........… 2.
Návrh a usnesení bylo přijato.
Usnesení č. 20/2/2010
Zastupitelstvo obce Moldava schvaluje uvolněnému místostarostovi Tomáši Tvrdíkovi
pravomoci, jako má starosta obce vyjma:
 podepisování smluv o dílo,
 podepisování smluv o přidělení dotace,
 podepisování smluv o nájmu pozemků.
9. Veřejné osvětlení
Společností TFN s.r.o. z Mladé Boleslavi jsme byli osloveni s nabídkou výměny veřejného
osvětlení za LED diodové. Případnou výměnu jsme schvalovali na jednom z minulých
zastupitelstev. Společnost nám nabízí bezplatnou výměnu současného osvětlení a následný servis
za polovinu částky, kterou ušetříme na elektrické energii při provozu LED osvětlení. Společnost
rovněţ nabízí zkušební provoz. Pan starosta navrhuje, abychom část veřejného osvětlení od nové
trţnice po křiţovatku u autobusové zastávky nechali zkušebně osadit LED osvětlením a po
zkušebním provozu vyhodnotili celou situaci.
Pan starosta se domnívá, ţe projekt by byl přínosem pro obec. Ţárovka, která je v lampách
osazena, v současné době svítí do všech stran, to znamená, ţe i nahoru. Dochází tak ke sníţení
zářivosti. LED diodové osvětlení propouští světlo pouze dolu, tím je zajištěna větší a jasnější
plocha osvětlení. Z toho plyne, ţe je moţné LED diodové lampy osadit menším výkonem a
ušetřit i tímto způsobem. Materiál lamp vydrţí i průstřel vzduchovky.
Pan Sečánský – LED veřejné osvětlení nabízí i další firmy, moţná by bylo vhodné udělat
výběrové řízení. Třeba bychom nalezli firmu, která osvětlení nabízí ještě za výhodnějších
podmínek.
Pan místostarosta – přiklání se k tomu, ţe pokud to bude finančně moţné, abychom osvětlení
udělali. Společnost TFN nechává procházet zkušebnou jednotlivá světla, je to známka kvality,
neslyšel o společnosti, která by takto postupovala.
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Pan starosta – připomenul, ţe nám je LED osvětlení nabízeno ve zkušebním provozu zcela
zdarma, pokud se tento zkušební provoz osvědčí a bude oboustranný zájem, dostane společnost
TFN 50% ušetřených nákladů za elektrickou energii.
Paní Škuthanová – se dotazovala, zda 50% ušetřené částky bude pro společnost TFN dostatečně
lukrativní. Dle rychlých výpočtů by se částka mohla pohybovat cca okolo 40.000,- Kč ročně.
Pan starosta – firma si bere na své náklady veškeré opravy osvětlení, v současné době nabízí
pouze zkušební provoz. Teprve po jeho vyhodnocení budeme vědět, zda bude výměna celého
veřejného osvětlení oboustranně zajímavá.
Nikdo ze zastupitelů ani občanů jiţ nevyslovil ţádný dotaz ani připomínku, tudíţ dal pan starosta
o návrhu v dané záleţitosti hlasovat a navrhl usnesení:
Zastupitelstvo obce Moldava schvaluje provedení zkušebního provozu LED diodového veřejného
osvětlení v části obce od nové trţnice po křiţovatku u autobusové zastávky v horní Moldavě.
Hlasování členů zastupitelstva obce:
pro..................… 7;
proti...............…. 0;
zdrţel se.........… 1.
Návrh a usnesení bylo přijato.
Usnesení č.21/2/2010
Zastupitelstvo obce Moldava schvaluje provedení zkušebního provozu LED diodového
veřejného osvětlení v části obce od nové tržnice po křižovatku u autobusové zastávky
v horní Moldavě.
10. Pozemky ČD – na vědomí
Jiţ před několika lety obec poţádala o převod pozemků ve vlastnictví SŢDC, státní organice.
Jedná se o pozemky pod novou trţnicí a v okolí bytového domu. Do 30.12.2010 se máme vyjádřit
zda o tyto pozemky máme stále zájem. Vzhledem k závazku vyplývajícího z kupní smlouvy na
novou trţnici, současný majitel Pham Sy Ngai, a k tomu, ţe na pozemcích se nalézají chodníky,
pan starosta navrhuje SŢDC odpovědět, ţe o pozemky máme stále zájem a vejít s touto
organizací v další jednání s cílem tyto pozemky získat do majetku obce.
Nikdo ze zastupitelů ani občanů nevyslovil ţádný dotaz ani připomínku, proto poţádal pan
starosta zastupitele, aby vzali tuto skutečnost na vědomí.
11. Ostatní
11.1. – Část pozemkové parcely č. 8/1 v k.ú. Nové Město – Jarmila Brandlová
Paní Brandlová nás poţádala o prodej části pozemku p.č. 8/1 v k.ú. Nové Město u Mikulova,
který se nachází naproti jí provozovanému penzionu U Studánky. Pozemek by ráda vyuţívala
jako odstavnou plochu automobilů pro hosty penzionu. Na část pozemku byl zpracován
geometrický plán, který odděluje 256 m2 tohoto pozemku. Záměr prodeje byl zveřejněn dle
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zákona od 21.6. do 6.7.2010. Pan starosta navrhuje část pozemku p. Jarmile Brandlové prodat za
částku 30,- Kč za 1 m2 s tím, ţe :
 spolu s kupní cenou bude uhrazena i částka za vypracování geometrického plánu;
 bude-li chtít p. Brandlová pozemek do 5 let od vkladu do katastru prodat, musí jej
přednostně nabídnout zpět Obci Moldava.
Nikdo ze zastupitelů ani občanů nevyslovil ţádný dotaz ani připomínku, tudíţ dal pan starosta o
návrhu v dané záleţitosti hlasovat a navrhl usnesení:
Zastupitelstvo obce Moldava schvaluje prodej části pozemku p.č. 8/1 v k.ú. Nové Město u
Mikulova, oddělenou geometrickým plánem č. 291-38/2010 a označenou jako budoucí pozemek
p.č. 8/7 (ostatní plocha), o výměře 256 m2, paní Jarmile Brandlové, bytem Duchcovská 2382,
Teplice za částku 30,- Kč za 1 m2 s následujícími podmínkami :
 kupující uhradí s kupní cenou i cenu geometrického plánu,
 bude-li kupující prodávaný pozemek do 5 let od vkladu do katastru nemovitostí prodávat,
musí jej přednostně nabídnout zpět Obci Moldava.
Hlasování členů zastupitelstva obce:
pro..................… 8;
proti...............…. 0;
zdrţel se.........… 0.
Návrh a usnesení bylo přijato.
Usnesení č.22/2/2010
Zastupitelstvo obce Moldava schvaluje prodej části pozemku p.č. 8/1 v k.ú. Nové Město u
Mikulova, oddělenou geometrickým plánem č. 291-38/2010 a označenou jako budoucí
pozemek p.č. 8/7 (ostatní plocha), o výměře 256 m2, paní Jarmile Brandlové, bytem
Duchcovská 2382, Teplice za částku 30,- Kč za 1 m2 s následujícími podmínkami :
 kupující uhradí s kupní cenou i cenu geometrického plánu,
 bude-li kupující prodávaný pozemek do 5 let od vkladu do katastru nemovitostí
prodávat, musí jej přednostně nabídnout zpět Obci Moldava.
11.2. Pozemkové parcely č. 234/4 v k.ú Moldava, 336/31 v k.ú. Nové Město - na vědomí
Na pracovní schůzce jsme probírali ţádosti o odkoupení pozemků v k.ú. Moldava 234/4 – pan
Prošek a v k.ú. Nové Město u Mikulova část p.č. 336/31 – pan Konečný. Pan starosta navrhuje,
aby obecní úřad zveřejnil záměry prodejů pozemků.
11.3. Pozemková parcela č. 352/2 v k.ú. Nové Město u Mikulova – bezúplatný převod
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových jsme poţádali o bezúplatný převod pozemku
p.č. 352/2 v k.ú. Nové Město u Mikulova, který je součástí místní komunikace. Úřad po jejich
projednání nám pozemek bezúplatně převádí. Teď uţ jen musíme projednat smlouvu o
bezúplatném převodu. Smlouva je standardní, nic nám nebrání v jejím uzavření. Proto dává pan
starosta návrh na uzavření této smlouvy.
Nikdo ze zastupitelů ani občanů nevyslovil ţádný dotaz ani připomínku, tudíţ dal pan starosta o
návrhu v dané záleţitosti hlasovat a navrhl usnesení:
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Zastupitelstvo obce Moldava po projednání schvaluje uzavření smlouvy s Úřadem pro
zastupování státu ve věcech majetkových o bezúplatném převodu pozemku p.č. 352/2 v k.ú.
Nové Město u Mikulova.
Hlasování členů zastupitelstva obce:
pro..................… 8;
proti...............…. 0;
zdrţel se.........… 0.
Návrh a usnesení bylo přijato.
Usnesení č. 23/2/2010
Zastupitelstvo obce Moldava po projednání schvaluje uzavření smlouvy s Úřadem pro
zastupování státu ve věcech majetkových o bezúplatném převodu pozemku p.č. 352/2 v k.ú.
Nové Město u Mikulova.
11.4. Žádost TJ Sokol Louny – cesta na p.č. 815 v k.ú. Moldava – na vědomí
TJ Sokol Louny nás ţádá o opravu a zpevnění obecní cesty p.č. 815, která vede pouze
k nemovitosti Sokolu Louny. Pan starosta navrhuje na této cestě provést místní šetření, za účelem
zjištění rozsahu poškození. Dále se dotazoval, kdo ze zastupitelů se k provedení místního šetření
hlásí. K provedení místního šetření se přihlásili p. Jaroslav Sečánský a pan Tomáš Tvrdík.
Provedení šetření vzalo zastupitelstvo na vědomí s tím, ţe bude provedeno aţ za příznivých
povětrnostních podmínek.
11.5. Klub přátel Krušnohorské železnice Most-Dubí-Moldava – žádost o sponzorský dar.
Jako v loňském roce nás klub ţádá o poskytnutí sponzorského příspěvku na uspořádání kulturně
společenské akce pro veřejnost „Mikulášský expres Bouřňák“. Pan starosta navrhuje klubu
poskytnout na tuto akci z našich sponzorských darů na kultur částku ve výši 5.000,- Kč.
Nikdo ze zastupitelů ani občanů nevyslovil ţádný dotaz ani připomínku, tudíţ dal pan starosta o
návrhu v dané záleţitosti hlasovat a navrhl usnesení:
Zastupitelstvo obce Moldava schvaluje poskytnutí sponzorského příspěvku na akci „Mikulášský
expres Bouřňák“ Klubu přátel Krušnohorské ţeleznice Most-Dubí-Moldava o.s., IČ 64686582 ve
výši 5.000,- Kč, které budou pouţity z přijatých sponzorských darů na kulturu.
Hlasování členů zastupitelstva obce:
pro..................… 8;
proti...............…. 0;
zdrţel se.........… 0.
Návrh a usnesení bylo přijato.
Usnesení č.24/2/2010
Zastupitelstvo obce Moldava schvaluje poskytnutí sponzorského příspěvku na akci
„Mikulášský expres Bouřňák“ Klubu přátel Krušnohorské železnice Most-Dubí-Moldava
o.s., IČ 64686582 ve výši 5.000,- Kč, které budou použity z přijatých sponzorských darů na
kulturu.
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11.6. Jednací řád
Je zpracován nový jednací řád zastupitelstva. Jeho obsah a vydání se řídí zákonem o obcích.
S jeho zněním jste se měli moţnost všichni seznámit.
Pan Sečánský - navrhuje zněnu v bodu podávání návrhu k projednání v zastupitelstvu. Podání
návrhu nejpozději dvě hodiny před konáním zastupitelstva se mu zdá příliš krátká doba, jeho
představa je alespoň 24 hodin, aby s tímto návrhem mohli být seznámeni všichni zastupitelé.
Pan místostarosta – tímto termínem se dává moţnost na jednání zařadit a případně projednat i
ţádosti a materiály došlé v den konání zastupitelstva tak, aby nebyla věc zbytečně zdrţována.
Jelikoţ jiţ nikdo ze zastupitelů ani občanů nevyslovil ţádný dotaz ani připomínku, dal pan
starosta o návrhu v dané záleţitosti hlasovat a navrhl usnesení:
Zastupitelstvo obce Moldava schvaluje dnem 29.11.2010 jednací řád zastupitelstva, který bude na
trvalo umístěn na webových stránkách obce.
Hlasování členů zastupitelstva obce:
pro..................… 8;
proti...............…. 0;
zdrţel se.........… 0.
Návrh a usnesení bylo přijato.
Usnesení č.25/2/2010
Zastupitelstvo obce Moldava schvaluje dnem 29.11.2010 jednací řád zastupitelstva, který
bude na trvalo umístěn na webových stránkách obce.
11.7. Dotace na „Opravu mostku“
Tento bod byl do dnešního projednávání zastupitelstva zařazen narychlo, protoţe k dnešnímu dni
proběhla schůzka mezi panem starostou, panem Tvrdíkem a lidmi, kteří nás přišli informovat o
změně v dotačním titulu oprav povodňových škod. Změna se týká moţnosti posunutí termínu
čerpání dotace do příštího roku. Původně byla povinnost čerpat do konce letošního roku. Tato
výzva se nás uţ nebude nikdy týkat a to z důvodu vyhlášení pouze po povodních. Obcí bylo
vyhlášeno výběrové řízení na opravu mostku s termínem plnění do konce roku 2010. Výběrové
řízení nebylo do současné doby ukončeno, nebyly ani otevřeny obálky, neboť termín realizace do
konce roku začal být vzhledem k povětrnostním podmínkám nerealizovatelný.
Informace z dneška však mění celou situaci. Teď je nutné v co nejkratším termínu vybrat firmu a
poţádat ministerstvo o vydání tzv. limitky, která umoţní bance přidělené peníze převést do
příštího roku, kdy by byla celá akce realizována. Vzhledem k šibeničním termínům se jiţ
nestihne provést výběrové řízení. Nabízí se však moţnost najít firmu, která by celou akci
provedla za částku podlimitní, tj. pod 5,857 milionu Kč bez DPH. Tím by nemuselo být výběrové
řízení vyhlašováno.
Pan místostarosta – upřesnil, ţe o dotaci bylo poţádáno jiţ z jara letošního roku a registrace
záměru a příslib dotace byl potvrzen ministerstvem aţ v září 2010. Následně bylo vyhlášeno
výběrové řízení dle zákona. To však jak bylo uvedeno, nebylo dokončeno.
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Pan starosta navrhl, ţe rozlepením obálek bychom mohli zjistit cenové nabídky firem. V případě,
ţe nějaká z nabídek bude pod limitem cca 5,857 mil + DPH, bychom mohli firmu oslovit a
uzavřít s ní smlouvu o dílo. Tím bychom mohli následně dodat veškeré podklady ministerstvu pro
vydání limitky.
Pan Sečánský doporučuje nejprve zrušit původně vyhlášené výběrové řízení o teprve potom
obálky rozlepit.
Pan místostarosta navrhuje hlasovat o zrušení výběrového řízení na opravu mostku, které bylo
vyhlášeno 9.září 2010. Ostatní zastupitelé souhlasili, tudíţ dal pan starosta o návrhu pana Tvrdíka
hlasovat na navrhl znění usnesení :
Zastupitelstvo obce Moldava schvaluje zrušení výběrového řízení na opravu mostku, které bylo
vyhlášeno 9.září 2010.
Hlasování členů zastupitelstva obce:
pro..................… 8;
proti...............…. 0;
zdrţel se.........….0.
Návrh a usnesení bylo přijato.
Usnesení č.26/2/2010
Zastupitelstvo obce Moldava schvaluje zrušení výběrového řízení na opravu mostku, které
bylo vyhlášeno 9. září 2010
Následně došlo k rozlepení obálek, aby byla zjištěna nabízená cena.
Rozlepení obálek od firem nabízející opravu
1. Pavel Kondrys – Jílové u Děčína
2. JAPIS
3. Stazeb Plus Velemín
4. SI a SM
5. Jindřich Daníček - Proboštov
6. Radek Jedlička - Bílina

7.923 mil Kč
8.161 mil Kč
8.844 mil Kč
8.463 mil Kč
9.030 mil Kč
9.000 mil Kč

Ţádná z firem nenabízí námi poţadovanou částku, tudíţ pan místostarosta navrhuje obvolat
všechny výše jmenované firmy, dotázat se, zda jejich zájem o celou akci ještě přetrvává.
V případě kladné odpovědi, pověřit starostu, aby s jednou z firem vyjednal podlimitní cenu
zakázky a uzavřel smlouvu o dílo.
Jelikoţ jiţ nikdo ze zastupitelů ani občanů nevyslovil ţádný dotaz ani připomínku, dal pan
starosta o návrhu v dané záleţitosti hlasovat a navrhl usnesení:
Zastupitelstvo obce Moldava pověřuje starostu obce Moldava k výběru firmy a podepsání
smlouvy o dílo v případě, ţe tato firma přistoupí k provedení opravy mostku na podlimitní částku
cca 5.857 mil bez DPH. Dále pana starostu pověřuje zajistit limitku dotace na opravu mostku.
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Hlasování členů zastupitelstva obce:
pro..................… 7;
proti...............…. 0;
zdrţel se.........….1.
Návrh a usnesení bylo přijato.
Usnesení č.27/2/2010
Zastupitelstvo obce Moldava pověřuje starostu obce Moldava k výběru firmy a podepsání
smlouvy o dílo v případě, že tato firma přistoupí k provedení opravy mostku na podlimitní
částku cca 5.857 mil bez DPH. Dále pana starostu pověřuje zajistit limitku dotace na
opravu mostku.
Mikulášská roku 2010 - informativně
Pan Josef Houdek seznámil všechny přítomné s chystanou akcí „ Mikulášská nadílka“, která se
bude konat v sobotu 4.12.2010 od 17.00 hod v restauraci na nádraţí. Pro děti je připravena
tombola, hudba a přijde také čert a Mikuláš. Od 20.00 hod je připravena hudební produkce pro
dospělé. Všichni občané jsou srdečně zváni.
12.Diskuse
Pan Petr Tajč se dotazoval zda je zastupitelům obce Moldava známo v jakém stavu je hasičská
technika? Hasičské vozy jsou bez technické kontroly a mají porouchané brzdy
Pan místostarosta – informaci o porouchaných brzdách dostal od hasičů cca před čtrnácti dny.
Výjezdová technika je přidělena hasičům, kteří by měli vědět, ţe se blíţí konec technické a je
potřeba se objednat na opravu. Tyto věci se mají řešit s předstihem. Pan místostarosta volal dnes
ráno do opravny a záleţí na hasičích, kdy si udělají část na odvoz. Po opravě se pojede rovnou na
technickou kontrolu.
Pan starosta – se domnívá, ţe informace o potřebách hasičů na opravy, ochranné pomůcky,
ţádostí o proškolování … by měla přijít od velitele hasičů pana Luboš Suchého. V tuto chvíli
nehodlá riskovat a poslat techniku na opravu brzd po své vlastní ose. Objedná se podvalník a auto
se na něm do opravny převeze. Pan Luboš Suchý zjistí zda je nějaká další moţná varianta
převozu do opravny (příkladně odtaţení na tyči či oprava brzd přímo na míst ). Důleţité je,
neriskovat havárii.
Pan Sečánský se domnívá, ţe je nutné věci řídit systémově. Velitel by měl s panem
místostarostou průběţně komunikovat, aby se příště takovýmto záleţitostem předešlo.
13.Závěr
Poděkování členům zastupitelstva za práci, občanům a hostům za účast na jednání.
V obci Moldava dne: 29.11.2010
Zapsala: Miloslava Patzeltová
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Ověřovatelé zápisu:

Starosta obce Moldavy :

Prokop Roman

podpis……………………….

Sečánský Jaroslav

podpis ……………………….

Pok Jaroslav

podpis………………………..

18

