OBEC MOLDAVA
ZÁPIS
z 4/10 veřejného zasedání Zastupitelstva obce Moldava, které se uskutečnilo dne 27. ledna
2011 od 17.00 hod. na Obecním úřadu Moldava č. p. 113
Přítomno: 9 členů zastupitelstva obce - viz prezenční listina
Občané a hosté: 11
PROGRAM:
1/
2/
3/
4/
5/
6/
7/
8/
9/

Zahájení
Odpadové hospodářství
Pozemky – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Prodej majetku
Garáž SDH
Inventarizace majetku
Ostatní
Diskuse
Závěr

1. Zahájení
Pan starosta přivítal členy zastupitelstva obce a konstatoval, že zastupitelstvo obce Moldava se
sešlo v počtu 9 a je usnášeníschopné.
1.1. Navrhovatel usnesení
Pan starosta navrhl navrhovatelem usnesení pana Tomáše Tvrdíka.
Jelikož již nikdo ze zastupitelů ani občanů nevyslovil žádný dotaz ani připomínku, dal pan
starosta o návrhu v dané záležitosti hlasovat a navrhl znění usnesení:
Zastupitelstvo obce Moldava schvaluje navrhovatelem usnesení p. Tomáše Tvrdíka.
Hlasování členů zastupitelstva obce:
Pro..................… 8
proti...............…. 0;
zdržel se.........… 1.
Návrh a usnesení bylo přijato.
Usnesení č. 50/4/2011
Zastupitelstvo obce Moldava schvaluje navrhovatelem usnesení p. Tomáše Tvrdíka.
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1.2. Schválení dnešního programu a určení ověřovatelů zápisu
Program zastupitelstva:
1/ Zahájení
2/ Odpadové hospodářství
3/ Pozemky – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
4/ Prodej majetku
5/ Garáž SDH
6/ Inventarizace majetku
7/ Ostatní
8/ Diskuse
9/ Závěr
Ověřovatelkami zápisu byly určeny: paní Eva Kardová a Mgr. Markéta Kvasňová.
Jelikož nikdo ze zastupitelů ani občanů nevyslovil žádný dotaz ani připomínku, požádal pan
starosta o návrh znění usnesení.
Návrh znění prvního usnesení: zastupitelstvo obce Moldava schvaluje program 4. veřejného
zasedání zastupitelstva dne 27. 1. 2011.
Pro přijetí programu hlasovalo.....................................................9;
proti…………………………………………….....…...................0;
zdrželi se hlasování……………………...........………….....…....0.
Návrh a usnesení bylo přijato.
Usnesení č. 51/4/2011:
Zastupitelstvo obce Moldava schvaluje program 4. veřejného zasedání zastupitelstva dne
27. 1. 2011.
Zápis ze třetího zastupitelstva
Pan starosta sdělil, že zápis ze 3. zasedání zastupitelstva byl ověřovateli ověřen. Do současné
doby k němu zastupitelé nevznesli žádné námitky. Zápis ze zastupitelstva je tedy schválený.
2. Odpadové hospodářství
Několik let máme uzavřenou smlouvu o odvozu a likvidaci odpadu s Technickými službami
v Duchcově. V poslední době se ze strany Technických služeb potýkáme s problémy zejména ve
fakturaci a i v odvozu odpadu. Zároveň se potýkáme s tím, že většina občanů neplní svou
povinnost a nehradí poplatek za odpad. V tomto směru v současné době zaměstnankyně p.
Tvrdíková sjednává nápravu. Vzhledem k uvedeným skutečnostem byla oslovena společnost
Marius Pedersen, aby pro obec Moldavu zpracovala nabídku na svoz a likvidaci odpadu. Nabídka
od Mariuse Pedersena byla zapracovaná do celkového rozboru odpadového hospodářství.
Pan místostarosta seznámil zastupitele a občany s výsledkem analýzy, která je přílohou tohoto
zápisu.
Tvrdík Tomáš – všem zastupitelům byla před zasedáním poslána kopie rozboru odpadového
hospodářství, takže měli možnost se s ní podrobněji obeznámit. Tento rozbor mapuje současný
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stav provozu odpadového hospodářství, navrhovaný nový stav a finanční rozbory. Stávajícímu
smluvnímu partnerovi jsme v posledním roce 4x rozporovali fakturace za vývoz tříděného
odpadu. V současnosti máme nastavený systém a zpracovanou vyhlášku tak, že je u téměř všech
nemovitostí přistavena odpadová nádoba, chataři mají za povinnost si odkoupit odpadové pytle,
ale přes 90% si tuto povinnost neplní. V letech 2007 a 2008 byla snaha poplatky vybírat, něco se
podařilo vybrat, ale ne 100%. Jedna z variant řešení pro chataře je, že se přistaví velkoobjemové
kontejnery, do nichž budou mít možnost likvidovat komunální odpad. Statisticky je spočítáno, že
by pro místní obyvatele obce Moldava mělo teoreticky postačovat 15 malých popelnic a 5
velkých kontejnerů. Dále je uvažováno o změně vyhlášky o poplatku podle zákona o místních
poplatcích, to znamená platbu za trvale přihlášeného obyvatele a rekreační nemovitost. Pro trvale
žijící obyvatele by mělo dojít ke snížení poplatku za odpady. Příklad - u 2členné rodiny žijící
v rodinném domě by úspora činila necelých 1.300,- Kč/ rok a u 6ti členné rodiny necelých
1.600,- Kč/ rok. Stávající smluvní partner není schopen zajistit stálé přistavení 3 velkých
kontejnerů, proto byla oslovena na kompletní nabídku služeb firma Marius Pedersen, a.s., která je
schopna pro obec žádané služby kompletně zajistit.
Finanční rozbor:
současně – 31 popelnic, 4 kontejnery – vývoz 1x/ týden – 126.015,-/ rok a tříděný odpad –
205.040,- / rok.
Marius Pedersen, a.s. - 31 popelnic, 4 kontejnery – 118.000,-/rok a tříděný odpad 67.000,-/rok.
Zpracovaný návrh od firmy Marius Pedersen, a.s. - 202.471,- Kč/rok na komunální odpad a
tříděný odpad 59.727,- Kč/rok.
Úhrady od občanů:
současně – úhrady cca 70.000,- Kč /rok a náklady cca 320.000,- Kč /rok.
Marius Pedersen, a.s. – úhrady (počítáno s novým poplatkem) 276.000,- Kč/rok a náklady cca
262.000,- Kč/rok.
V tomto rozboru se nezapočítávaly náklady na sběr a svoz elektroodpadu, nebezpečného odpadu
a velkoobjemového odpadu.
Pan starosta na základě prezentovaného rozboru navrhl abysme vypověděli smlouvu
s Technickými službami Duchcov a uzavřeli novou smlouvu s Mariusem Pedersenem.
K tomuto bodu byla otevřena rozprava.
Sečánský Jaroslav - koukal na vyhlášku a zdá se mu rozumná. Chybí mu tam však tři drobnosti.
1. do vyhlášky zakomponovat sociální program. Je třeba připravit jeho návrh.
2. do vyhlášky zapsat prováděcí předpis, aby bylo jasné, jakým způsobem se bude poplatek
vybírat a jak kdo bude informován. On sám osobně včera dostal upozornění, že za rok
2009 nezaplatil jednu popelnici.
3. Nedávno nalezl lístek s informacemi o tom kam a kolik Kč má za popelnici uhradit. Tento
lístek byl vydán na úřadě osobně jeho přítelkyni, takže se uhradila pouze zapsaná částka
na lístku. K tomu, aby se předešlo podobným věcem, je dobré mít prováděcí předpis. Ten
by jasně stanovil termíny splatnosti a přesné částky k platbě. On sám by spíše očekával
omluvný dopis, protože chyba nevznikla na jeho straně. Nicméně chápe, že se stal omyl,
který se může stát každému a prováděcím předpisem by se podobným omylům zabránilo.
Tvrdík Tomáš – odvolával se na předchozí vyjádření, kde se zmiňoval, že v letech 2007 a 2008
byla snaha poplatky za odpad vybírat. Zodpovědnost za jejich správný výběr měla tehdejší druhá
místostarostka, paní L. Hochmalová. To, že se celý záměr nedotáhl do konce, je jednou věcí.
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Dnes je na základě usnesení zastupitelstva přijatá nová pracovnice, paní Tvrdíková, která se
záležitostí výběrů poplatků začala zaobírat a snaží se poplatky dostat do obecní pokladny. Dále
upozornil, že současná vyhláška o poplatku za komunální odpad říká, že poplatník má za
povinnost, nahlásit kolik odpadových nádob užívá a kolik jich jde zaplatit, toto není záležitost
Obecního úřadu či Obce. Objasnil panu Sečánskému, že nyní se neprobírá žádná vyhláška, ale
problémy se současným smluvním partnerem a jedna z možností jejich vyřešení. Žádnou
vyhlášku k projednávání zcela určitě nikomu neposílal. Vyhláška jako taková by se měla teprve
zpracovávat a bude řešit to, že každý člověk zaplatí úplně stejně. S rozdíly plateb za počet nádob
se již nebude počítat. Šestičlenná rodina bude za dvě popelnice platit 3.000,- Kč ročně a Obec
bude hradit cca 4.500,- Kč.
Sečánský Jaroslav – problém není v tom jakoukoliv vyhlášku připravit, ale v tom ji dodržovat.
Jelikož již nikdo ze zastupitelů ani občanů nevyslovil žádný dotaz ani připomínku, požádal pan
starosta o návrh znění usnesení v dané záležitosti. Pan místostarosta navrhl v této věci dvě
usnesení, přičemž o každém z nich se hlasovalo samostatně.
Návrh znění prvního usnesení:
zastupitelstvo obce Moldava schvaluje vypovězení smlouvy o sběru a odvozu komunálního
odpadu, včetně všech jejích dodatků a smlouvy o sběru, převzetí a odvozu vytříděných složek
komunálního odpadu s Technickými službami města Duchcova, s.r.o., Bezručova 28, Duchcov.
Pan starosta dal o návrhu výpovědi smlouvy s Technickými službami a usnesení hlasovat:
Hlasování členů zastupitelstva obce:
Pro..................… 9
proti...............…. 0;
zdržel se.........… 0.
Návrh a usnesení bylo přijato.
Usnesení č. 52/4/2011
Zastupitelstvo obce Moldava schvaluje vypovězení smlouvy o sběru a odvozu komunálního
odpadu, včetně všech jejích dodatků a smlouvy o sběru, převzetí a odvozu vytříděných
složek komunálního odpadu s Technickými službami města Duchcova, s.r.o., Bezručova 28,
Duchcov.
Návrh znění druhého usnesení: zastupitelstvo obce Moldava schvaluje uzavření smlouvy o
poskytování služeb v oblasti nakládání s odpady se společností Marius Pedersen, a.s.,
Provozovna Teplice, Úprkova 1.
Pan starosta dal o návrhu na uzavření smlouvy s Marius Pedersenem a.s. a usnesení hlasovat:
Hlasování členů zastupitelstva obce:
Pro..................… 9;
proti...............…. 0;
zdržel se.........… 0.
Návrh a usnesení bylo přijato.
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Usnesení č. 53/4/2011
Zastupitelstvo obce Moldava schvaluje uzavření smlouvy o poskytování služeb v oblasti
nakládání s odpady se společností Marius Pedersen, a.s., Provozovna Teplice, Úprkova 1.
3. Pozemky – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
3.1.Pozemek č. 89/2 v k.ú Moldava
Obec Moldava má od Úřadu pro zastupování státu pronajatý pozemek č. 89/2 v k.ú. Moldava. Je
předjednáno, že nám úřad tento pozemek prodá na přednostní prodej, neboť bezúplatný převod
v tomto případě není možný. Tento pozemek je pro potřeby obce třeba, neboť přes něj povede
budoucí vodovod a kanalizace v Dolní Moldavě, dále je zde přes něj přístup na hřiště a k dílnám
obce. Žádost o prodej byla již úřadu doručena v souvislosti s akcí vodovod a kanalizace. Teď
bychom měli nákup pozemku schválit pro forma. Pan starosta navrhl pozemek č. 89/2 v k.ú.
Moldava od Úřadu pro zastupování státu koupit.
K tomuto bodu byla otevřena rozprava.
Jelikož nikdo ze zastupitelů ani občanů nevyslovil žádný dotaz ani připomínku, požádal pan
starosta o návrh znění usnesení v dané záležitosti.
Návrh znění usnesení: zastupitelstvo obce Moldava schvaluje zakoupení pozemku p. č. 89/2 v
k. ú. Moldava, o výměře 2480 m2 od České republiky, Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových.
Pan starosta dal o návrhu a znění usnesení hlasovat:
Hlasování členů zastupitelstva obce:
Pro..................… 9;
proti...............…. 0;
zdržel se.........… 0.
Návrh a usnesení bylo přijato.
Usnesení č. 54/4/2011
Zastupitelstvo obce Moldava schvaluje zakoupení pozemku p. č. 89/2 v k. ú. Moldava, o
výměře 2480 m2 od České republiky, Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.
3.2. Pozemek č. 120/1 v k.ú . Nové Město
Obec je vlastníkem vodárny na Novém Městě, která se nachází na pozemku č. 120/1 ve
vlastnictví ČR, Úřadu pro zastupování státu. Abychom mohli celou vodárnu zlegalizovat, a
následně rekonstruovat je nutné vlastnit část pozemku p. č. 120/1 tak, jak je vytyčeno
geometrickým plánem č. 307-81/2010. Tímto plánem se odděluje celkem 385 m2 pro vodárnu a
přístup k vodárně. Pan starosta navrhl, abychom schválili podání žádosti o bezúplatný převod
části pozemku p. č. 120/1 od Úřadu pro zastupování státu.
K tomuto bodu byla otevřena rozprava.
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Jelikož nikdo ze zastupitelů ani občanů nevyslovil žádný dotaz ani připomínku, požádal pan
starosta o návrh znění usnesení v dané záležitosti.
Návrh znění usnesení: zastupitelstvo obce Moldava schvaluje podání žádosti na Úřad pro
zastupování státu ve věcech majetkových na bezúplatný převod části pozemku p. č. 120/1 v k. ú.
Nové Město vytyčenou geometrickým plánem č. 307-81/2010.
Hlasování členů zastupitelstva obce:
Pro..................… 9;
proti...............…. 0;
zdržel se.........… 0.
Návrh a usnesení bylo přijato.
Usnesení č. 55/4/2011
Zastupitelstvo obce Moldava schvaluje podání žádosti na Úřad pro zastupování státu ve
věcech majetkových na bezúplatný převod části pozemku p. č. 120/1 v k. ú. Nové Město
vytyčenou geometrickým plánem č. 307-81/2010.
4. Prodej majetku
4.1. pozemek č. 336/31 v k. ú Nové Město – Rostislav Konečný
Pan Rostislav Konečný z Mostu nás požádal o prodej části pozemku p. č. 336/31 v k. ú. Nové
Město u Mikulova, o výměře 88 m2, oddělenou geometrickým plánem č. 308-82/2010. Záměr
prodeje části tohoto pozemku byl zveřejněn 1.- 16.12.2010. Pan starosta navrhl panu Konečnému
část pozemku prodat za částku 30,- Kč za 1 m2 a úhradu geometrického plánu s tím, že pokud
bude chtít jmenovaný pozemek do 5 let prodat, musí jej nabídnout přednostně obci.
K tomuto bodu byla otevřena rozprava.
Jelikož nikdo ze zastupitelů ani občanů nevyslovil žádný dotaz ani připomínku, požádal pan
starosta o návrh znění usnesení v dané záležitosti.
Návrh znění usnesení: zastupitelstvo obce Moldava schvaluje Rostislavu Konečnému, bytem
Most, B. Vrbenského 1106 prodej části pozemku p. č. 336/31, o výměře 88 m2 v k. ú. Nové
Město u Mikulova, označenou v geometrickém plánu č. 308-82/2010 jako budoucí pozemek p. č.
336/45, za částku 30,- Kč za 1 m2 a úhradu geometrického plánu s tím, že pokud kupující bude
chtít do 5 let od vkladu do katastru pozemek prodat, musí jej přednostně nabídnout zpět k odkupu
obci Moldava.
Hlasování členů zastupitelstva obce:
Pro..................… 9;
proti...............…. 0;
zdržel se.........… 0.
Návrh a usnesení bylo přijato.
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Usnesení č. 56/4/2011
Zastupitelstvo obce Moldava schvaluje Rostislavu Konečnému, bytem Most, B. Vrbenského
1106 prodej části pozemku p. č. 336/31, o výměře 88 m2 v k. ú. Nové Město u Mikulova,
označenou v geometrickém plánu č. 308-82/2010 jako budoucí pozemek p. č. 336/45, za
částku 30,- Kč za 1 m2 a úhradu geometrického plánu s tím, že pokud kupující bude chtít
do 5 let od vkladu do katastru pozemek prodat, musí jej přednostně nabídnout zpět
k odkupu obci Moldava.
4.2. Pozemek č. 234/4 v k. ú. Moldava – Petr Prošek
Pan Petr Prošek nás požádal o prodej pozemku p. č. 234/4 v k. ú. Moldava, o výměře 1936 m2.
Záměr prodeje byl zveřejněn 1.-16.12.2010. Pan starosta navrhl uvedený pozemek panu Proškovi
prodat za 30,- Kč za 1 m2 a s předkupním právem pro obec po dobu 5 let od vkladu do katastru.
K tomuto bodu byla otevřena rozprava.
Jelikož nikdo ze zastupitelů ani občanů nevyslovil žádný dotaz ani připomínku, požádal pan
starosta o návrh znění usnesení v dané záležitosti.
Návrh znění usnesení: zastupitelstvo obce Moldava schvaluje Petru Proškovi, bytem Sadová
4854, Chomutov prodej pozemku p. č. 234/4, o výměře 1936 m2, v k. ú. Moldava za částku 30,Kč za 1 m2 s tím, že pokud bude kupující chtít do 5 let od vkladu do katastru pozemek prodat,
musí jej přednostně nabídnout zpět k odkupu obci Moldava.
Hlasování členů zastupitelstva obce:
Pro..................… 8;
proti...............…. 0;
zdržel se.........… 1.
Návrh a usnesení bylo přijato.
Usnesení č. 57/4/2011
Zastupitelstvo obce Moldava schvaluje Petru Proškovi, bytem Sadová 4854, Chomutov
prodej pozemku p. č. 234/4, o výměře 1936 m2, v k. ú. Moldava za částku 30,- Kč za 1 m2
s tím, že pokud bude kupující chtít do 5 let od vkladu do katastru pozemek prodat, musí jej
přednostně nabídnout zpět k odkupu obci Moldava.
5. Garáž SDH
Sbor dobrovolných hasičů Moldava, zastoupený p. Pěkným, nám předložil nájemní smlouvu na
nebytové prostory, část garáže na st. p. č. 258 v k. ú. Moldava. SDH požaduje měsíční nájemné
ve výši 5.000,- Kč a dále úhradu otopu, elektrické energie, vodného a stočného a zajištění
likvidace odpadu. Smlouva sama o sobě má administrativní chyby, podmínky jsou pro obec
nevýhodné. Za rok 2010 činily náklady na otop a elektrickou energii 40.785,- Kč. V tom není
započítána část mzdy pracovníka obce, který v hasičárně topí. Jak bylo dále zjištěno, smlouva
nebyla projednána ani ve výboru SDH. Pan starosta navrhl tuto smlouvu neuzavírat.
K tomuto bodu byla otevřena rozprava.
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Sečánský Jaroslav – domnívá se, že jde o narovnání vztahů mezi SDH Moldava a Obcí. Na
minulém zastupitelstvu se řešilo, jak je potřeba si věci vyříkat, což se asi nepodařilo a výsledkem
je návrh smlouvy o pronájem garáže SDH Obci. Proto navrhuje, aby Obec pověřila někoho ze
zastupitelů, aby se pokusili o narovnání vztahů mezi Obcí a SDH Moldava tak, aby to bylo
k všeobecné spokojenosti.
Houdek Tomáš – se domnívá, že žádost o narovnání vztahů by měla přijít ze všech stran a ne jen
z jedné. Dokud se budou dělat rozdíly mezi lidmi, nikdy se vztahy nesrovnají.
Škuthanová Helena – se dotazovala, co má pan Houdek na mysli o jakých rozdílech mluví.
Houdek Tomáš - cokoliv se stane, může za to Houdek, a když je někde výjezd, vyjede on a vše je
v pohodě, zásluha je všech ostatních.
Sečánský Jaroslav – by v tuto chvíli neřešil pana Houdka, domnívá se, že je nutné narovnat
vztahy.
Houdek Josef – si myslí, že toto je osobní boj dvou nebo tří lidí a nerozumí tomu, proč je do celé
záležitosti zatahována Obec.
Sečánský Jaroslav – navrhuje najít způsob, aby Obec mohla dál využívat garáž a vše bylo
vyřešeno k všeobecné spokojenosti.
Kardová Eva – navrhuje udělat rozbor celé situace s návrhem řešení. Zástupci hasičů by sepsali
současný stav a paní Kardová by navrhla systémové řešení.
Tvrdík Tomáš – před časem mluvil s panem Pěkným ohledně spodní garáže SDH a o smluvním
narovnání vztahů. V připraveném návrhu smlouvy je uvedená obecní technika – Avie (máme
vyvěšen záměr prodeje), UNC má své místo a není nutné ho parkovat v garáži SDH, výjezdová
Lada Niva, čerpadlo, hadicový vůz a volný prostor pro pronajímatele. Dále se v návrhu SDH
uvádí, že Obec nesmí využívat věci umístěné napevno, asi jsou tím myšlené hevery. Celý návrh
smlouvy SDH je dle názoru pana místostarosty neúměrný, jelikož stále Obec hradí provozní režii
garáže – topení, elektrická energie, voda. Obci je známo, že garáž se využívá i k soukromým
účelům jako je mytí vlastních vozů a pořádání party. Přiklání se k návrhu paní Kardové, domnívá
se, že je třeba udělat rozbor s navrhovaným řešením. Otázkou zůstává, zda na řešení přistoupí
také SDH. Dále se pozastavil nad faktem, že jednající za SDH, pan Miroslav Pěkný, se dnes na
zastupitelstvo nedostavil, aby mohl všechny případné dotazy vysvětlit. Poté pan místostarosta
navrhl, aby se zastupitelé zamysleli nad možností, že se s SDH nedohodnou a bude nutné obecní
techniku přestěhovat do jiných prostor.
Sečánský Jaroslav - právě proto, aby k této situaci nedošlo, navrhuje společnou schůzku s panem
Pěkným.
Kardová Eva – se domnívá, že v současné době Obec garáž SDH nepotřebuje a může jí nechat
k plnému využití SDH.
Houdek Tomáš – Obec by si mohla svůj majetek přemístit jinam a přestat hradit provozní režii
garáže.
Jaroslav Pok - pan starosta považuje návrh smlouvy za nepřístojný. Úhrada provozní režie garáže
SDH je poměrně vysoká, kotel na otop je majetkem Obce a požadavek na nájemné za 5.000,-Kč/
měsíc je neúměrný. Na výroční schůzi hasičů nepadla ani jedna zmínka o zamýšleném pronájmu
garáže. Otázkou zůstává proč tomu tak nebylo. Navrhovaný rozbor podpoří, ale on sám zastává
názor, aby se vozový park a obecní majetek z hasičské garáže vystěhoval.
Franěk František – pan Sečánský mluví na každém zastupitelstvu o stmelení vesnice, ale nikdy
neřekne, jak se to má udělat. Návrh smlouvy SDH dává za příklad neúspěchu tohoto stmelení.
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Sečánský Jaroslav - je přesvědčen, že návrh smlouvy SDH je pouhou rekcí na prezentování
výroční členské schůze hasičů v minulém zastupitelstvu. On sám se výroční schůze neúčastnil,
takže nechce její průběh posuzovat. Zazněla zde silná slova o tom, co a jak se bude řešit, jak
vidno nepovedlo se to. Byl by pro to, aby se našlo nějaké rozumné řešení.
Houdek Josef – je toho samého názoru, neboť hasiči vždy zajišťovali dění v obci, ale poslední
dobou nastaly problémy. Vidí to tak, že nyní to už není o hasičině, neboť plno hasičů
s navrhovanou nájemní smlouvou, a nejen s ní, nesouhlasí. Rozbor podpoří, ale myslí si, že
podaný návrh smlouvy je přemrštěný. Myslí si, že jednou z příčin je parkování jeho soukromého
traktoru v garáži. Připomněl, že takto parkoval s technikou pro zimní údržbu vždy, jelikož ji
potřebuje brzy ráno k výjezdu. Každodenně odmrazovat a čistit traktor od sněhu by zabralo čas a
údržba obecních cest by se protáhla do pozdějších hodin. Je rozumnější, aby výjezdová technika
pro zimní údržbu byla k okamžitému použití pro případ nutného zásahu, jakým je třeba zapadnutí
aut, autobusu, několikrát bylo potřeba i vytáhnou vůz SÚS. Myslí si, že si toto hlavně musí
vyřídit hasiči.
Jaroslav Pok - pan starosta ujistil pana Sečánského, že on se osobně výroční členské schůze
hasičů účastnil. Na schůzi neslyšel nic jiného než, že za vše může Houdek, jak hasiči o sobotách
a nedělích pracují na údržbě hasičské techniky. Pan starosta je přesvědčen, že tomu tak není.
K tomuto přesvědčení ho vede fakt, že oprava hasičské Tatry, která měla jít na technickou
kontrolu, stála 60.000,- Kč.
Iveta Boudišová - domnívá se, že pan Sečánský je zastupitelem a měl by tudíž hájit zájem Obce
a ne hasičů.
Sečánský Jaroslav - nevšiml si, že by zastával zájem hasičů, pouze řekl, že by byl rád, kdyby
fungovalo to, co fungovalo před tím.
Jaroslav Pok - připomenul kalamitní stav, kdy se lavinou lidem rozvážel chleba. Z hasičů byli
k dispozici pouze Houdek Tomáš a Houdek Josef. Nyní je lavina rozbitá a opět za to může
Houdek. On sám pamatuje na dobu, kdy odkoupil hotel a hasiči byli jako první, kteří nabídli svou
pomoc při likvidaci nepotřebného materiálu, který bylo možné odvézt do sběru. Utržené peníze si
dali do své kasy. Dnes již žádnou podobnou aktivitu hasičů neregistruje.
Houdek Josef – kdo nic nedělá, nic nezkazí, ale hezky se o tom povídá. Je si vědom toho, že
hasičská technika je zastaralá, je potřeba ji průběžně opravovat a jen neukazovat kdo za co může.
Jelikož již nikdo ze zastupitelů ani občanů nevyslovil žádný dotaz ani připomínku, požádal pan
starosta o návrh a znění usnesení v dané záležitosti. Pan Tvrdík navrhl, že by se usnesení jako
takové nemělo vztahovat přímo k návrhu smlouvy, ale ke zpracování možného řešení celé
záležitosti.
Návrh znění usnesení: zastupitelstvo obce Moldava ukládá, p. Kardové, p. Prokopovi, p.
Suchému udělat rozbor současného stavu u SDH s návrhem možného řešení v souvislosti
s užíváním garáže SDH s termínem splnění do 14 dnů.
Hlasování členů zastupitelstva obce:
pro..................… 9;
proti...............…. 0;
zdržel se.........… 0.
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Návrh a usnesení bylo přijato.
Usnesení č. 58/4/2011
Zastupitelstvo obce Moldava ukládá, p. Kardové, p. Prokopovi, p. Suchému udělat rozbor
současného stavu u SDH s návrhem možného řešení v souvislosti s užíváním garáže SDH
s termínem splnění do 14 dnů.
6. Inventarizace
Dne 22. 1. 2011 byla provedena inventarizace majetku obce na základě účetních sestav a
místních inventarizačních seznamů. Veškerý evidovaný majetek byl dohledán. Neevidovaný
majetek zakoupený v roce 2010 byl dopsán do seznamů k zavedení do majetku obce.
Inventarizační komise navrhuje vyřadit majetek dle přílohy č. 1 zápisu o průběhu inventur pro
jeho nenávratné poškození, odprodej či ztrátu. Pan starosta navrhl uvedený majetek vyřadit.
K tomuto bodu byla otevřena rozprava.
Tvrdík Tomáš – upřesnil, jaký majetek se navrhuje k vyřazení.
1 kus PC, který byl při bouřce přes elektriku zasažen
1 kus mikrovlnné trouby
4 kusy konferenčních židlí
Notebook - prodej
Z dílny – prodlužovací kabel, horkovzdušnou pistoli, Škoda 706 – Trambus – prodán, kompresor
na tlakování, dávkovací čerpadlo na chlornan – ukradené, baterka za 600,-Kč.
Jelikož již nikdo ze zastupitelů ani občanů nevyslovil žádný dotaz ani připomínku, požádal pan
starosta o návrh znění usnesení v dané záležitosti.
Návrh znění usnesení: zastupitelstvo obce Moldava schvaluje vyřazení majetku obce dle přílohy
č. 1 zápisu o průběhu inventarizace majetku pro jeho nenávratné poškození, odprodej či ztrátu.
Hlasování členů zastupitelstva obce:
pro..................… 9;
proti...............…. 0;
zdržel se.........… 0.
Návrh a usnesení bylo přijato.
Usnesení č. 59/4/2011
Zastupitelstvo obce Moldava schvaluje vyřazení majetku obce dle přílohy č. 1 zápisu o
průběhu inventarizace majetku pro jeho nenávratné poškození, odprodej či ztrátu.
7. Ostatní
7.1. Sazebník úhrad za poskytování informací.
Sazebník úhrad za poskytování informací – podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, je povinností mít stanovený sazebník úhrad. Současný sazebník uveřejněný na
našich stránkách je již neaktuální a je třeba jej změnit. Proto byl zpracován nový ceník v souladu
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se zákonem a metodikou Ministerstva vnitra. Pan starosta navrhl sazebník cen schválit a požádal
pana Tvrdíka, aby všechny přítomné s ním obeznámil.
Tvrdík Tomáš – sazebník obdrželi zastupitelé ve svých podkladech, takže měli možnost si jej
prostudovat. Jedná se o náklady na pořízení kopií při vyřizováními žádosti o poskytnutí
informací. Černé kopírování či tisk formátu A4 – 1 strana 2,- Kč, 2 strany 3,- Kč. Barevné
kopírování či tisk formátu A4 – 1 strana 4,-Kč. Ostatní bude účtováno dle nákladů komerčních
poskytovatelů. Při odeslání materiálů poštou bude účtováno dle ceníku České pošty. Mimořádně
rozsáhlé vyhledávání informací – každá i započatá hodina jednoho pracovníka 150,- Kč, což je
odvozeno od ročních nákladů na mzdu administrativního pracovníka Obce. Celý sazebník bude
vyvěšen na našich internetových stránkách.
K tomuto bodu byla otevřena rozprava.
Škuthanová Helena – v podkladech pro jednání dnešního zastupitelstva byla uvedená cena za
rozsáhlé vyhledávání ve výši 120,- Kč/ hodinu.
Tvrdík Tomáš – podklady pro zastupitelstvo zpracovával doma a neměl k dispozici mzdový list
pracovníka.
Jelikož již nikdo ze zastupitelů ani občanů nevyslovil žádný dotaz ani připomínku, požádal pan
starosta o návrh znění usnesení v dané záležitosti.
Návrh znění usnesení: Zastupitelstvo obce Moldava schvaluje Sazebník úhrad za poskytování
informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, který tvoří přílohu
zápisu ze zasedání ZO ze dne 27. 1. 2011.
Hlasování členů zastupitelstva obce:
pro..................… 9;
proti...............…. 0;
zdržel se.........… 0.
Návrh a usnesení bylo přijato.
Usnesení č.60/4/2011
Zastupitelstvo obce Moldava schvaluje Sazebník úhrad za poskytování informací podle
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, který tvoří přílohu zápisu ze
zasedání ZO ze dne 27. 1. 2011.
7.2. ITC Moldava
ITC Moldava – pan starosta požádal paní Evu Kardovou, aby všechny přítomné v krátkosti
seznámila se zprávou o činnosti ITC a koncepcí a návrhem ceníku služeb ITC. Kopie navrhované
koncepce je součástí tohoto zápisu.
Paní Kardová - zpracovanou koncepci předala zastupitelům k seznámení.
Předané materiály obsahují souhrn činnosti, financí za prodaný materiál a poskytované informace
za rok 2009 a 2010, kdy bylo infocentru otevřené tři dny v týdnu. Během těchto let se
shromažďovaly informace o tom, nač se lidé nejvíc ptají, co je nejvíce zajímá, co asi by chtěli.
Z těchto nashromážděných informací vychází zpracovaná koncepce. Paní Kardová navrhuje
vstup infocentra do asociace informačních a turistických infocenter ČR. A to z důvodů
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zefektivnění jeho činnosti, infocentrum bude metodicky vedeno a získá parametry kategorizace.
Podrobnější informace budou zveřejněny v prvním čísle Moldavského zpravodaje. Organizace
informačních a turistických infocenter ČR je samostatné dobrovolné sdružení, které je nezávislé
na vládě, zastupitelském orgánu, politických stranách, či podnikatelských subjektech. Zabývá se
pouze poskytováním informací. Hlavní činností našeho infocentra bude především bezplatné
poskytování informací v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím a to v rozsahu a kvalitě příslušné v kategorickém zařazení infocentra. Podle
současného stavu provozu bychom mohli splňovat kategorii „ C “. Je však nutné zaslání přihlášky
s půlroční čekatelskou dobou, složení zkoušek a provedení kontrol. Doplňkovou činností
infocentra bude provoz Tip sportu, který má ve své hlavní činnosti sázení, prodej dobíjecích
kupónů na telefony a prodej vstupenek na různé sportovní akce. Dále se plánuje ve spolupráci
s panem Míkou otevření malé moldavské galerie. Infocentrum bude pro veřejnost otevřeno – Po –
Pá 12.00 – 17.00 hod a So – Ne 9.00 – 17.00. Provoz bude zajištěn jedním zaměstnancem na plný
úvazek, profinancování tohoto pracovního místa bude z dotace od Úřadu práce v Teplicích, a
dalšími dvěma pracovníky formou na dohodu o činnosti. Všichni pracovníci budou proškoleni
v poskytování jednotlivých produktů. Hrazená školení si pravděpodobně budou finančně
zajišťovat sami. V souladu s přednesenou koncepcí, požádala paní Kardová o schválení a
profinancování vstupu do asociace ITC,
Pan starosta poděkoval za přednesené informace a navrhl schválení ceníku placených služeb ITC,
vstup do asociace Nordicwalking a ceník placených služeb ITC Moldava, který by měl být
shodný s ceníkem OÚ. Zvláštní platbou je platba za použití veřejného WC, která by měla činit 5,Kč za použití.
K tomuto bodu byla otevřena rozprava
Jelikož nikdo ze zastupitelů ani občanů nevyslovil žádný dotaz ani připomínku, požádal pan
starosta o návrh znění usnesení v dané záležitosti.
Návrh znění usnesení: zastupitelstvo obce Moldava schvaluje koncepci, vstup do asociace
infocenter, vstup do asociace Nordicwalking a ceník placených služeb ITC Moldava.
Hlasování členů zastupitelstva obce:
pro..................… 9;
proti...............…. 0;
zdržel se.........… 0.
Návrh a usnesení bylo přijato.
Usnesení č. 61/4/2011
Zastupitelstvo obce Moldava schvaluje koncepci, vstup do asociace infocenter, vstup do
asociace Nordicwalking a ceník placených služeb ITC Moldava.
7.3. Dotace na pracovní místo v infocentru
Úřad práce jsme požádali o dotaci na pracovní místo v infocentru Moldava. Pokud nám bude
dotace poskytnuta, pan starosta navrhuje, aby na toto místo byla přijata p. Eva Kardová.
K tomuto bodu byla otevřena rozprava
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Jelikož nikdo ze zastupitelů ani občanů nevyslovil žádný dotaz ani připomínku, požádal pan
starosta o návrh znění usnesení v dané záležitosti.
Návrh znění usnesení: zastupitelstvo obce Moldava schvaluje přijetí dotace od ÚP Teplice (za
předpokladu, že bude poskytnuta) na vyhrazené pracovní místo v infocentru Moldava a na toto
místo schvaluje přijetí Evy Kardové, bytem Moldava.
Hlasování členů zastupitelstva obce:
pro..................… 7;
proti...............…. 0;
zdržel se.........… 2.
Návrh a usnesení bylo přijato.
Usnesení č. 62/4/2011
Zastupitelstvo obce Moldava schvaluje přijetí dotace od ÚP Teplice (za předpokladu, že
bude poskytnuta) na vyhrazené pracovní místo v infocentru Moldava a na toto místo
schvaluje přijetí Evy Kardové, bytem Moldava.
7.4. Oprava obecních cest
Oprava obecních cest – z předešlého zastupitelstva přetrvává úkol místního šetření k žádosti TJ
Sokolu Louny na opravu obecní cesty p. č. 815 k. ú. Moldava; dále nás žádá o opravu obecní
cesty p. č. 806 k. ú. Moldava pan Brada a dnes o opravu obecní cesty p. č. 360 k. ú. Novém
Městě požádala i paní Tvrdíková. Pan Sečánský chce usilovat i o opravu cesty v Kapse. Pro
Kapsu vyhledal i možnou dotační podporu.
Pan starosta navrhl nechat zpracovat projektové dokumentace na možné opravy cest, dle rozpočtu
hledat vhodný dotační program a požádal pana Tvrdíka o krátký rozbor věci.
Tvrdík Tomáš – stále přetrvává místní šetření na opravu obecní cesty k Lounské chatě a doposud
nevíme, jak finančně nákladná oprava to bude. O opravu obecní cesty nás požádal také pan Brada
– cesta nad statkem v Dolní Moldavě směrem nad vodárnu, která byla cca před třemi lety
vyštěrkovaná a od té doby se neopravovala. Co se týká opravy cesty na Novém Městě (kde on
osobně bydlí od roku1998), tam se cesta vysypávala štěrkem teprve v roce 2006. Obec v té době
hradila štěrk, ale dovoz si platili pan místostarosta s manželkou sami. A z toho asi polovinu
zakoupeného štěrku nechal odvést na vyspravení cest v Dolní Moldavě. Na cestu do „ Kapsy“ se
před devíti lety získala dotace a cesta byla vyasfaltována, nikdo nemůže za to, v jakém stavu je
cesta dnes. Pan místostarosta to vidí tak, že pokud by k vyspravení cest nad vodárnou v Dolní
Moldavě a cesty na Novém Městě nestačilo vyštěrkování, měla by se nechat zpracovat projektová
dokumentace na jejich opravu. Upřednostňoval by vyspravení cesty na Novém Městě. Na Dolní
Moldavě se počítá s výstavbou vodovodu a kanalizace. Po cestách k panu Bradovi i „ Kapsou“
má jít vodovod a je zcela zbytečné v dohledné době na jejich opravu vyběhávat dotace. Pokud se
bude výstavba vodovodu a kanalizace realizovat, cesty by se opětovně rozkopaly. Zaměřil by se
na to mít připravené projekty na opravu po realizaci výstavby vodovodu. V případě naskytnutí
možností k získání dotací, zažádat si o ně a cesty opravit. Cesty na Dolní Moldavě začít
opravovat až po dokončení výstavby vodovodu a kanalizace, protože vesměs všechny dotační

13

tituly mají pětiletou udržitelnost, kterou bychom nemuseli splnit. Pan místostarosta tedy navrhuje
mít projekty na opravu cest připravené a po realizaci výstavby vodovodu a kanalizace na Dolní
Moldavě, získat případně dotaci a cesty opravit. Cestu k panu Bradovi prozatím nechat
vyštěrkovat. „ Kapsu“ prozatím vyloučit, tam je asfalt a lidé se po ní dostanou bez problémů.
K tomuto bodu byla otevřena rozprava
Ježková Ivana – požádala, zda by bylo možné se domluvit na údržbě odtokových částí cesty do
„Kapsy“ neboť se domnívá, že kdyby se opravila tato část, tak „Kapsa“ ani velkou opravu
nepotřebuje. Jde o to, že se přes asfalt valí voda, která za mrazu umrzá a je neschůdná.
V současné době je nutné cestu udržovat alespoň ve schůdném stavu. Po přívalech sněhu,
následné oblevě a mrazu jsou na ní zamrzlé metrové krátery a nedá se po ní ani chodit. Loni byla
cesta do „Kapsy“ udržovaná bez problémů. Není nutné po cestě jezdit auty, ale schůdná by měla
být. Pokud se vyčistí odtoky studánky, voda nebude vytékat na cestu a bude vše v pořádku, to je
věc, která by se dala udělat. Vršek cesty by bylo potřeba vyasfaltovat, ale paní Ježková chápe, že
v případě výstavby vodovodu a kanalizace by bylo kopání zbytečné, ale je potřeba cestu upravit,
jelikož není nepoužívaná.
Houdek Josef – je obeznámen s tím, že cestu do „Kapsy“ používají většinou běžkaři. Když byla
dělaná cesta, dávaly se odtokové roury dospod, v té době pan Houdek upozorňoval na úpravu
odtokových rour tak, aby voda nevytékala na cestu. Nakonec k úpravám nedošlo. Tím jak na
cestu zajíždí těžká technika, silnice se bortí. Co se týká současné zimní údržby, bojí se už
riskovat. Hrozí nebezpečí pádu stroje, není zde žádný manipulační prostor, aby přijela jiná
technika a vytáhla případně spadlý stroj. Dotazoval se paní Ježkové, jakou ona má představu, že
by se dala silnice udržovat? Po tání voda přitéká otvory, které vytvořila příroda, přijde mráz,
silnice namrzne a vytvoří se na ní krátery. Má to někdo z Obce zaházet sněhem?
Ježková Ivana – se domnívá, že kdyby se cesta pravidelně pluhovala, nebudou se krátery vůbec
tvořit.
Houdek Josef – si myslí, že ani on tam zcela určitě zajíždět nebude. Nechce riskovat havárii
stroje.
Ježková Ivana – myslí si, že toto je na Obci, která má povinnost cesty udržovat.
Houdek Josef a Tomáš Tvrdík – upozornili, že Obec tuto povinnost nemá.
Houdek Josef – pravidelná zimní údržba se nezvládne s Locustem.
Ježková Ivana – navrhuje, aby se „ Kapsa“ čistila z druhé strany.
Houdek Josef – to také není možné. Několikráte upozorňoval pana Drozda, že nelze projet okolo
jeho chaty, neboť má těsně u silnice naskládané fošny, takže ani z této strany není žádný
manipulační prostor. Nehodlá mít v budoucnosti nepříjemnosti ve smyslu, že pan Drozd bude
chtít po něm finanční náhradu za jejich poškození. Na tuto překážku několikrát marně
upozorňoval.
Ježková Ivana - si myslí, že záleží na dobré vůli Obce a komunikaci s panem Drozdem.
Upozorňuje na daný stav, pokud by se v těchto místech stal úraz, lékař se k raněnému nedostane.
Pok Jaroslav - navázal na předešlý bod „ Hasiči“.
1. On sám osobně před několika lety jel na skútru do „Kapsy“ na pomoc při záchraně
lidského života. Byl u toho pouze on a horská služba. Hasiči seděli v hospodě a řekli, že
s lavinou nahoru nevyjedou.
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2. Dále paní Ivaně Ježkové vysvětlil, že Obec není povinna udržovat v zimním období
komunikaci do „Kapsy“. Připomenul, že se na minulém zastupitelstvu hovořilo o osazení
informační značky, z obou přístupových stran do „Kapsy“ – SILNICE SE V ZIMĚ
NEUDRŽUJE. Obec na její údržbu nevlastní vhodnou techniku. Vozová technika, kterou
se obecní komunikace udržují je soukromá. Nikdo si nevezme na zodpovědnost její
možné zničení. Trvale žijící občané v „Kapse“ jsou tři a zdržuje se jeden – pan Haslinger.
Houdek Josef - k němu je snaha cestu čistit alespoň traktorem, když taje je cesta i z druhé strany
nesjízdná. Fréza je těžká a v momentě zapadnutí bylo by její vytažení velmi náročné.
Jaroslav Sečánský – poznámka k trvale žijícím obyvatelům. Pokud by se měli chataři podílet na
placení odpadů, finančně se zapojili do chodu Obce, měli bychom nacházet způsob jak cestu do
„Kapsy“ udržovat a zdá se mu nefér odvolávat se pouze na trvale se zdržující občany.
Jaroslav Pok – neví jak danou věc po technické stránce vyřešit a navrhl panu Sečánskému, aby
nějaký technicky schůdný systém doporučil.
Boudišová Iveta – vzpomenula, že na jednom ze zastupitelstev právě pan Haslinger řekl, že už do
rekreačních nemovitostí stojících v „Kapse“ nikdo nejezdí, takže ona nevidí důvod, proč by se
mělo riskovat při její údržbě.
Škuthanová Helena – viděla v Hrobech, malý traktůrek s pluhem a dotazovala se na možnost jeho
zakoupení a využití při údržbě cesty do „Kapsy“. Ostatní se shodli na tom, že tento traktůrek není
vhodný.
Houdek Josef – dohodl s panem Haslingerem, udržování pozemku okolo lesní školky, aby chataři
měli možnost vhodného zaparkování svých aut. Cestu do „ Kapsy“ se snaží udržovat, jak jen to
jde, ale lidi by si měli rozumně uvědomit co je a co není technicky možné.
Kardová Eva - vidí schůdné řešení v tom, že by se k údržbě mohla využít lyžařská rolba. Rolbu
vlastní Sport Centrum Bouřňák. V současnosti se začíná nějakým způsobem rozjíždět vzájemná
spolupráce a není si jistá, zda SBC bude svolné s údržbou „Kapsy“. Jedná se o to, že oni si musí
nejprve upravit své tratě a neví, jak časově náročná by byla údržba „ Kapsy“.
Pok Jaroslav – schválil návrh paní Kardové a přislíbil, že vše projedná s panem Zmítkem.
Pan starosta navrhl nechat zpracovat projektové dokumentace na možné opravy cest a dle
rozpočtu hledat vhodný dotační program.
Jelikož nikdo ze zastupitelů ani občanů nevyslovil žádný dotaz ani připomínku, požádal pan
starosta o návrh znění usnesení v dané záležitosti.
Návrh znění usnesení: zastupitelstvo obce Moldava schvaluje vypracování projektových
dokumentací na možné opravy obecních cest.
Hlasování členů zastupitelstva obce:
pro..................… 9;
proti...............…. 0;
zdržel se.........… 0.
Návrh a usnesení bylo přijato.
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Usnesení č. 63/4/2011
Zastupitelstvo obce Moldava schvaluje vypracování projektových dokumentací na možné
opravy obecních cest.
7.5. Informativně na vědomí
7.5.1. Dotace traktor se sněhovou frézou – z fondu hejtmanky.
Pok Jaroslav - původní myšlenka vznikla při rozhovoru s panem Fišerem, poté se pan starosta
spojil s hejtmankou KÚÚK, paní Vaňhovou. Tu požádal o pomoc s možností zafinancování
strojů na zimní údržbu, které vlastní i SÚS – šíp, frézu a traktor. Zpracovaná cenová nabídka se
dostala na cenu 5 mil. Kč bez DPH. Paní Vaňhová dnes hovořila s panem Tvrdíkem. Pan starosta
mu předal slovo, aby všechny přítomné seznámil s výsledkem tohoto rozhovoru.
Tvrdík Tomáš - protože by paní hejtmanka ze svého fondu tak vysokou částku uvolnit nemohla,
jednala o dotaci s Ministerstvem zemědělství a celý projekt podpořila. Panu Tvrdíkovi předala
kontakty pro další jednání. Dále bude ohledně získání dotace pan Tvrdík již komunikovat s lidmi
z MZ, na které dostal kontakt.
7.5.2. Dotace na „Snowpark“ – nadace ČEZ
Dnes byly předány podklady na Snowpark paní Hnátkové, která zajišťuje vyřizování dotačních
titulů. Informaci o vyhlášeném dotačním titulu mu předal pan Kafka, který je členem horské
služby a členem dozorčí rady Sport Centra Bouřňák. Žádost o dotaci z nadace ČEZ by měla být
podána Obcí, což bylo učiněno. Pokud bude dotace schválena, bude výstavba snowparku hrazena
100%. Předpokládaná cena výstavby je 500.000,-Kč a je možnost získat až 1 mil. Kč. Snowpark
by měl být vystaven ve ski areálu Bouřňák – na hrobské sjezdovce.
7.5.3. Lékařská služba ze SRN – úkol z předešlého zastupitelstva pro p. Sečánského
K tomuto bodu předal pan starosta slovo panu Sečánskému.
Sečánský Jaroslav – přeposlal panu Tvrdíkovi e-mailem kontakty na lékaře v Německu.
V případě, že by vypukla kalamita, nastala krizová situace, bylo potřeba lékařské pomoci je
možné je kontaktovat a požádat o pomoc. Domnívá se, že v případě zdravotních problémů každý
velice rád přijme pomoc od kohokoliv.
Tvrdík Tomáš - nevybavuje si vše přesně, ale domnívá se, že se původně mělo jednat o
záchrannou službu či první pomoc. Ne jen o kontakty.
Tvrdíková Pavla – se dotazovala, zda lékaři z Německa o všem vědí a byli by ochotni přijet. Jestli
je vůbec taková přeshraniční pomoc povolena.
Franěk František - pokud bude člověk ošetřen v zahraničí, naše pojišťovna toto ošetření nezaplatí
v plné výši.
Sečánský Jaroslav – hradit bude pouze v našich cenách a rozdíl si pacient bude muset uhradit ze
svého. Sám za sebe se domnívá, že v případě nezbytnosti by zdravotní pomoc rád přijal a
finanční otázku neřešil.
Karda Miroslav – si také vzpomíná, že se na posledním zastupitelstvu hlavně jednalo o tom, zda
bude nějaká možnost spolupráce s německou stranou.
Korndörferová Lucie – se dotazovala, zda se pan Sečánský vůbec s někým z německých lékařů
domlouval, jestli budou skutečně ochotní přijet.
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Sečánský Jaroslav – myslí si, že všichni lékaři skládají Hippokratovu přísahu a odmítnout pomoc
by neměli.
Škuthanová Helena – jde o to, když se zavolá o pomoc do Německa, zda nebudeme dotazováni,
proč si nevoláme české lékaře.
Sečánský Jaroslav – přislíbil, že německým lékařům zavolá.
Houdek Josef – při kalamitě se zachraňoval život člověku s infarktem. K případu přijela Horská
služba, přiletěl vrtulník záchranné služby a pacient se dostal do české nemocnice. Soudí, že volat
o lékařskou pomoc do Německa je zbytečné, jelikož spolupráce se všemi potřebnými složkami
funguje.
Kardová Eva - se domnívá, že by bylo dobré veřejnost seznámit s tím, jak celý systém záchranné
služby funguje.
Ježková Ivana - na Česko – Polské hranici existuje mezinárodní úmluva o lékařské pomoci. Je
třeba zjistit, zda by stejná úmluva mohla vzniknout také na Česko –Německé hranici.
Tvrdík Tomáš – ze zkušeností ví, že německá ZS si přijede pro svého občana a dopraví ho do
německých zdravotnických zařízení. Opravdu má zafixováno, že se na posledním zastupitelstvu
jednalo o dojednání záchranných služeb z německé strany.
Ježková Ivana - dotazovala se na koho v naléhavých případech volat.
Tvrdík Tomáš – doporučuje přímo horskou službu.
7.5.4. Pošta
Pan starosta všechny seznámil se záměrem České pošty, zrušit v naší obci svou pobočku. Při
jednání se zástupci ČP navrhoval, že Obec převezme na sebe provozní režii pošty, ale s největší
pravděpodobností se budou muset řešit poštovní služby formou partnera.
Tvrdík Tomáš – stále ještě platí staré usnesení, že Obec převezme náklady na provoz pošty –
voda, elektřina, nájemné, aby nám plnohodnotnou poštu zde zachovali. V minulosti ČP této
nabídky nevyužila. Informaci o opětovné snaze pobočku ČP zrušit jsme dostali neoficiální
cestou. Odesláním dotazu na vedení ČP bylo vyvoláno jednání s jejími zástupci. Na tomto
jednání jsme ČP opět nabídli převzetí provozní režie pošty. Pokud by však návrh u ČP neprošel,
mohla by provoz partnera převzít Obec. Rozvážkovou službu by i nadále zajišťovala ČP.
7.5.5. Zakoupení osobního vozu
Tak jak bylo zastupitelstvem schváleno, zakoupili jsme nový osobní vůz KIA. Je to čtyřkolka.
Obecní Fábii jsme dali protiúčtem.
7.5.6. Návrh na odměnu
Pan starosta navrhl odměnu inventarizační komisi – E. Kardové, T. Tvrdíkovi a R. Prokopovi za
sestavování inventarizace ve svém volném čase – v sobotu a neděli.
7.6. Revokace usnesení 43/3/2010 a 44/3/2010
Slova se ujal Tomáš Tvrdík – na minulém zastupitelstvu jsme schválili usnesení o uzavření
smlouvy o spolupráci se společností Talwin, k uskutečnění možné výstavby větrných elektráren
v prostoru navrhované plochy pro výstavbu fotovoltaické elektrárny Talwin 2. K podpisu této
smlouvy ještě nedošlo.
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Tvrdík Tomáš – návrh smlouvy s Talwinem si po minulém zastupitelstvu opětovně pročítal a
našel v ní určité rozpory, které jej vedly k opakovanému prostudování již podepsané smlouvy
s firmou Czech Wind Holding. V případě uzavření smlouvy s firmou Talwin, bychom Obec
Moldava dostaly do problémů. Svůj poznatek konzultoval s právním zástupcem, který jej
potvrdil. Proto by chtěl zrušit usnesení, které schválilo uzavření smlouvy s Talwinem. Talwin má
schválené území pro FVE Talwin 2, které se nachází na vrškách za hotelem Santén. Prvotním
záměrem byla výstavba FVE, ale v návrhu smlouvy o spolupráci se mluví o VTE. To se mu
nelíbí, myslí si, že v těchto místech je výstavba VTE nevhodná.
Ježková Ivana - v rámci územního rozvoje kraje nebyly VTE či FVE schváleny, proto stále platí
původní plány. V těch původních je jasně stanoveno, že se v pásmu tří kilometrů nesmí stavět
VTE vyšší 35m.
Sečánský Jaroslav – udivuje se takovému obratu, ale za návrh pana Tvrdíka je rád.
Tvrdík Tomáš – zjistil, že již podepsaná smlouva s firmou Czech Wind Holding jí zajišťuje
určitou exkluzivitu, kterou bychom porušili podepsáním smlouvy s Talwinem. Czech Wind
Holding by nás mohl žalovat.
Ježková Ivana - si myslí, že by Obec vůbec takové smlouvy neměla uzavírat, dokud nebude
jasné, že stavby tam mohou stát, protože se vystavuje riziku smluvních pokut, jestliže se tyto
stavby nedostanou do ÚP.
Pok Jaroslav – žádné pokuty za to nejsou. Vše je na firmách.
Tvrdík Tomáš – podotkl, že se s firmami uzavírá smlouva o spolupráci, aby při realizaci projektu,
to přineslo dlouhodobý finanční efekt obci.
Ježková Ivana - napojení FVE či VTE do el. sítě je velmi nákladné a investoři budou dělat vše
pro návratnost investice. Myslí si, že v budoucnosti zde nebude stát pouze jedna FVE.
Boudišová Iveta - v současnosti je již kapacita pro připojení do el. sítě naplněná, takže nikdo
další sem nic nedostane.
Nikdo ze zastupitelů ani občanů již nevyslovil žádný dotaz ani připomínku. Pan starosta požádal
o návrh znění usnesení v dané záležitosti.
Návrh znění usnesení: zastupitelstvo obce Moldava schvaluje revokaci usnesení č. 43/3/2010 a
44/3/2010.
Hlasování členů zastupitelstva obce:
pro..................… 6;
proti...............…. 1;
zdržel se.........… 2.
Návrh a usnesení bylo přijato.
Usnesení č. 64/4/2011
Zastupitelstvo obce Moldava schvaluje revokaci usnesení č. 43/3/2010 a 44/3/2010.
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8. Diskuse
Korndörferová Lucie – se dotazoval, zda by bylo možné něco udělat s kočkami, které se usídlily
ve sklepě bytového domu č. p. 138. Výkaly znečišťují sklepy, chodby a zápach obtěžuje
nájemníky domu.
Pok Jaroslav - přislíbil, že kočky nechá odchytat a odvézt je do útulku.
Tvrdík Tomáš – přiveze z domova dvě brana, nechá je namontovat, dveře se budou zavírat sami a
zabrání se kočkám volnému průchodu do domu.
Tvrdíková Pavla – dostala za úkol vybírat místní poplatky. Práci se snaží vykonávat pečlivě a
pomoci tak rozpočtu. Obeslala všechny poplatníky, kteří ze zákona poplatky nehradili. Dopis
nešel formou upomínky, ale upozorněním. Dopis byl napsán slušnou formou, zdůvodňovala
v něm, jak se zjistilo, kdo kolik odpadových nádob používá. Pan Sečánský na začátku
zastupitelstva řekl, že očekával spíše omluvu. Dle paní Tvrdíkové bychom byli jediná vesnice,
která se bude občanům omlouvat za jejich dluhy.
Sečánský Jaroslav – opět předložil papír, který dostala jeho přítelkyně na OÚ a odvolával se na
to, že on uhradil částku, která mu byla napsána.
Tvrdíková Pavla – připomněla panu Sečánskému, že on sám je povinen nahlásit kolik
odpadových nádob užívá. Každý by si měl přiznat svou chybu a pak bude dobře.
9. Závěr
Poděkování členům zastupitelstva za práci, občanům a hostům za účast na jednání.
V obci Moldava dne: 27. 1. 2011
Zapsala: Miloslava Patzeltová

Ověřovatelé zápisu:

Starosta obce Moldavy :

Kardová Eva

podpis……………………….

Kvasňová Markéta Mgr.

podpis ……………………….

Jaroslav Pok

podpis………………………..
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