OBEC MOLDAVA
ZÁPIS
z 5/11 veřejného zasedání Zastupitelstva obce Moldava, které se uskutečnilo dne 30. března
2011 od 17.00 hod. na Obecním úřadu Moldava č. p. 113
Přítomno: 8 členů zastupitelstva obce - viz prezenční listina
Omluven: 1 člen
Občané a hosté: 9
PROGRAM:
1/
2/
3/
4/
5/
6/
7/

Zahájení
Obecně závazné vyhlášky
Žádost Ústeckého kraje
Prodej majetku
Ostatní
Diskuse
Závěr

1. Zahájení
Pan starosta přivítal členy zastupitelstva obce a konstatoval, že zastupitelstvo obce Moldava se
sešlo v počtu 8 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..................… 7
proti...............…. 0;
zdržel se.........… 1.
Návrh a usnesení bylo přijato.
Usnesení č. 65/5/2011
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/
2/
3/
4/
5/
6/
7/

Zahájení
Obecně závazné vyhlášky
Žádost Ústeckého kraje
Prodej majetku
Ostatní
Diskuse
Závěr

Ověřovateli zápisu byli určeni: Jaroslav Sečánský a Tomáš Tvrdík.
Jelikož nikdo ze zastupitelů ani občanů nevyslovil žádný dotaz ani připomínku, požádal pan
starosta o návrh znění usnesení.
Návrh znění usnesení: zastupitelstvo obce Moldava schvaluje program 5. veřejného zasedání
zastupitelstva dne 30. 3. 2011.
Pro přijetí programu hlasovalo.....................................................8;
proti…………………………………………….....…...................0;
zdrželi se hlasování……………………...........………….....…....0.
Návrh a usnesení bylo přijato.
Usnesení č. 66/5/2011:
Zastupitelstvo obce Moldava schvaluje program 5. veřejného zasedání zastupitelstva dne
30. 3. 2011.
Zápis ze čtvrtého zastupitelstva
Pan starosta sdělil, že zápis ze 4. zasedání zastupitelstva byl ověřovateli ověřen. Do současné
doby k němu zastupitelé nevznesli žádné námitky. Zápis ze 4. zastupitelstva je tedy schválený.
2. Obecně závazné vyhlášky
V návaznosti na minulé zastupitelstvo, kdy bylo projednáváno odpadové hospodářství obce,
zpracovala, pracovnice úřadu p. Tvrdíková, návrhy obecně závazných vyhlášek o systému a
místním poplatku. Oba návrhy byly překontrolovány odborem dozoru MV a každý zastupitel se
s nimi mohl před zasedáním seznámit. Pan starosta navrhl obě vyhlášky schválit s účinností od
1.5.2011 a otevřel k tomuto bodu rozpravu.
Sečánský Jaroslav – četl si vyhlášku a v principu s ní souhlasí. V minulém roce se v souvislosti
s odpadovým hospodářstvím obce zmiňoval o možnosti nastavení sociálního programu.
Zastupitelům dává ke zvážení návrh, s ohledem na fiskální (rozpočtovou) stránku Obce Moldava,
jakým způsobem by šlo lidi od určitého věku zvýhodnit. Domnívá se, že v tomto ohledu by Obec
mohla sehrát svou roli. Dále upozornil na termín splatnosti, který je určen do 30.4. každého roku.
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Pro některé občany by to mohlo být obtížnější a navrhuje možnost poplatek hradit ve dvou
splátkách.
Tvrdík Tomáš – poukázal na výši poplatku, která činí 483,- Kč a není vysoká.
Sečánský Jaroslav – problém by to mohl být pro více lidí, kteří bydlí pohromadě. Pokud ví, za
odpady Obec platí dodavateli měsíčně, takže není nutné, aby již v dubnu byl od občanů vybrán
celý roční poplatek. Obci nevznikne žádná újma. Navrhl, aby si občan mohl sám vybrat, zda
poplatek uhradí jednorázově či ve dvou splátkách.
Mgr. Kvasňová Markéta – byla by pro čtvrtletní splátky.
Tvrdík Tomáš – varianty různých splatností by byly z účetního i administrativního hlediska velmi
náročné.
Houdek Josef – se dotazoval, proč s návrhem na splácení poplatku nepřišli dříve.
Mgr. Kvasňová Markéta – dostala podklady pro zastupitelstvo v pondělí, takže neměla časový
prostor pro předložení návrhu na změny. Z tohoto důvodu požádala, aby jí podklady pro
zastupitelstvo byly předávány nejméně týden předem.
Tvrdík Tomáš – čekalo se na názor odboru dozoru MV, který se k vyhláškám vyjadřuje.
Sečánský Jaroslav – on sám podklady dostal na e-mail také v pondělí. Zopakoval, že by se mu ve
vyhlášce líbilo rozložení splátek a případně nalezení nějakého sociálního aspektu v závislosti na
fiskálních možnostech Obce, aby nebyl narušen rozpočet.
Tvrdík Tomáš – tento místní poplatek se zavádí nově. Doposud si občané hradili v plné výši
odpadovou nádobu. Nová vyhláška by měla lidem finanční prostředky ušetřit. Poplatek 483,-Kč /
osoba/ rok a skládá se ze dvou částí. Jedna je pevná a druhá pohyblivá (závisí na skutečných
nákladech Obce za předchozí rok), proto bude nutné poplatek na každý rok nově přepočítávat.
Navrhl pro tento rok vyhlášku ponechat v původním znění, počkat co nám nově nastavená
vyhláška přinese, jaká bude ukázněnost občanů a případně ji upravit ke konci roku či v roce
2012.
Sečánský Jaroslav – chtěl si ujasnit, že všemu rozumí správně a dotazoval se na části dvou složek
poplatku. Zda je tou jednou složkou odhadovaný náklad na rok.
Tvrdík Tomáš – ne, jsou to skutečné náklady za loňský rok na netříděný komunální odpad.
Sečánský Jaroslav – se dále dotazoval, zda vyúčtování pak vyjde nula od nuly.
Tvrdík Tomáš – ne, za tříděný odpad Obec hradí a čtvrtletní platba vyjde na cca 50.000,- Kč/
měsíc. Zároveň se odvolal na analýzu, která byla podrobněji probírána na minulém zastupitelstvu.
Opětovně zopakoval, že je názoru nové vyhlášky ponechat v původním znění a celou záležitost
vyhodnotit později. V případě, že by občan požádal o možnost úhrady ve dvou či třech splátkách,
bude mu vyhověno.
Kardová Eva – se dotazovala, zda o případném splátkovém kalendáři může rozhodnout kancelář
OÚ.
Tvrdík Tomáš – ano, do 20.000,-Kč rozhoduje starosta obce.
Mgr. Kvasňová Markéta – domnívá se, že firma, která odváží tříděný odpad nějaké finance Obci
vrací.
Tvrdík Tomáš – ne, svozová firma nic nevrací. Finance za zpětný odběr vrací firma Eko-kom a to
ne všechny. Čtvrtletně se jedná zhruba o částku 7.000,- Kč.
Mgr. Kvasňová Markéta – dotazovala se, zda obec netřídí odpad či třídí málo.
Tvrdík Tomáš – závisí to na množství vytříděného odpadu. Vratná odměna je stanovená firmou
Eko-kom, která je celorepublikově uznávaná a má nastavené své parametry. Každá firma, která
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vyrábí nějaké obaly (papír, tetrapak, sklo) přispívá firmě Eko-kom do rozpočtu a ta vrací obcím
finance za třídění odpadu. Vše záleží na tom, kolik komunit se vytřídí. My v současné době stále
třídíme tři komunity – sklo, papír, plasty a občas tetrapaky.
Mgr. Kvasňová Markéta – dotazovala se, zda poplatky za odpady bude platit fyzická osoba, která
v obci bydlí, ale nemá zde hlášený trvalý pobyt.
Tvrdík Tomáš – tato osoba poplatek nehradí, protože je povinna platit v místě svého trvalého
bydliště, pokud tam je tento místní poplatek zavedený. Výjimkou jsou fyzické osoby, které
vlastní nemovitost sloužící k individuální rekreaci, ty hradí poplatek za nemovitost. Dále se
opětovně odvolal na minulé zastupitelstvo, kde byla představovaná podrobná analýza
odpadového hospodářství. Pokud Obec vybere poplatek ve 100 % výši, což se nedomnívá, že se
stane, protože je ve vyhlášce ustanovení o osvobození od poplatku, poplatek se nebude vybírat od
občanů, kteří mají trvalý pobyt na ohlašovně OÚ, bude Obec na odpadové hospodářství stejně
doplácet.
Sečánský Jaroslav – se dotazoval, zda se zkoušelo % propočítat částku na doplácení.
Tvrdík Tomáš – ne, domnívá se, že největší problém bude s chataři. Tyto propočty by nechal až
podle reálných zkušeností, kdy budeme mít podklady o procentuelním výběru poplatku.
Předpokládá 95% úspěšnost.
Ježková Ivana – se dotazovala, kde budou sběrná místa pro chataře.
Tvrdík Tomáš – nejdříve se musí vyhláška schválit, poté bude na 14 dní vyvěšena. Konkrétní
sběrná místa jsou ve vyhlášce specifikována. Paní Ježkové bude k dispozici velkokapacitní
kontejner umístěný u autobusové zastávky na horní Moldavě, ale má možnost využít i kontejner
na Novém Městě.

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 o každé vyhlášce
hlasovat samostatně.
Návrh znění usnesení k OZV č.1/2011: zastupitelstvo obce Moldava vydává OZV č. 1/2011 o
stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů na území obce Moldava.
Pan starosta dal o návrhu a znění usnesení hlasovat.
Hlasování členů zastupitelstva obce:
Pro..................… 8
proti...............…. 0;
zdržel se.........… 0.
Návrh a usnesení bylo přijato.
Usnesení č. 67/5/2011
Zastupitelstvo obce Moldava vydává OZV č. 1/2011 o stanovení systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území obce
Moldava.
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Návrh znění usnesení k OZV č.2/2011:
zastupitelstvo obce Moldava vydává OZV č. 2/2011 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Pan starosta dal o návrhu a znění usnesení hlasovat.
Hlasování členů zastupitelstva obce:
Pro..................… 6;
proti...............…. 0;
zdržel se.........… 2.
Návrh a usnesení bylo přijato.
Usnesení č. 68/5/2011
Zastupitelstvo obce Moldava vydává OZV č. 2/2011 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

3. Žádost Ústeckého kraje
Ústecký kraj nás požádal o majetkoprávní vypořádání nemovitostí a to pozemku p. č. 874/1 o
výměře 10143 m2 v k. ú. Moldava, silnice č. III/01318, což je cesta k hraničnímu přechodu na
dolní Moldavě od Nováků po státní hranici. Dále žádá o pozemek p. č. 377 o výměře 162 m2
v k.ú. Nové Město u Mikulova, silnice č. III/01312, což je část komunikace v blízkosti
„Stalinky“. Za oba pozemky nabízí celkem 412.200,- Kč. O vyrovnání Ústecký kraj již jednou
žádal, ale jeho žádosti nebylo vyhověno. Pan starosta uvedl, že na opravu komunikace
k hraničnímu přechodu obec čerpala dotaci v roce 2003 z Fondu Solidarity EU. Rekonstrukce,
kterou prováděla zkrachovalá společnost DATATECHNIK, stála 3.303.170,50 Kč. SÚS tuto
komunikaci v zimě neudržuje. Letní údržbu si provádíme sami. Proto pan starosta navrhl, žádosti
Ústeckého kraje nevyhovět a otevřel k tomuto bodu rozpravu.
K tomuto bodu byla otevřena rozprava.
Tvrdík Tomáš – jedná se o pozemky pod silnicemi Kraje, které by Kraj od nás získal. Jedná se o
pozemky těsně před Stalinkou, což je silnice směrem na Dlouhou Louku a dále se jedná o
komunikaci od Nováků až k hraničnímu přechodu. Rekonstrukce stála 3.303.170,50 Kč. Propočet
412.200,- Kč vychází z platné vyhlášky MF. Kraj ke své žádosti o odprodej nepředložil ani
pasport komunikací s upřesněním označení silnice, zda se skutečně jedná o silnici III. třídy.
Sečánský Jaroslav – se dotazoval, zda Kraj chce odkoupit sinice jen čistě z důvodu té vyhlášky.
Tvrdík Tomáš – žádost Kraje byla zastupitelům předána, nic jiného k této záležitosti neví.
Houdek Josef – silnici si udržujeme sami, mohlo by se stát, že nový vlastník na silnici přidělá
závoru a my se nedostaneme na druhou stranu.
Tvrdík Tomáš – také se přiklání ÚK nevyhovět, jelikož jsme do rekonstrukce investovali nemalé
finanční prostředky, byť se hradila z dotace, naše spoluúčast byla minimálně 30%.
Houdek Josef – se silnicí k hranici se do budoucna počítá jako s cyklostezkou.
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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 neschvaluje žádost Ústeckého kraje o
majetkoprávní vypořádání nemovitostí, pozemků p. č. 874/1 v k. ú. Moldava a p. č. 377 v k. ú.
Nové Město u Mikulova.
Pan starosta dal o návrhu a znění usnesení hlasovat.
Hlasování členů zastupitelstva obce:
Pro..................… 8
proti...............…. 0;
zdržel se.........… 0.
Návrh a usnesení bylo přijato.
Usnesení č.69/5/2011
Zastupitelstvo obce Moldava neschvaluje žádost Ústeckého kraje o majetkoprávní
vypořádání nemovitostí, pozemků p. č. 874/1 v k. ú. Moldava a p. č. 377 v k. ú. Nové Město
u Mikulova.

4. Prodej majetku
4.1. Pozemek č. 8/1 v k. ú Nové Město – Josef Endršt
Pan Josef Endršt z Háje u Duchcova nás žádá o prodej části pozemku p. č. 8/1, o výměře 858 m2
v k.ú. Nové Město u Mikulova. Jedná se o okolí jeho rodinného domu. Část pozemku je oddělena
GP č. 294-164/2010. Záměr prodeje byl zveřejněn na úřední desce od 1.2 do 16. 2. 2011. Pan
starosta navrhl budoucí pozemek p. č. 8/9 v k . ú. Nové Město u Mikulova panu Endrštovi
prodat za částku 30,- Kč za 1 m2 s tím, že v případě prodeje do 5 let od vkladu do katastru jej
musí přednostně nabídnout zpět Obci.
K tomuto bodu byla otevřena rozprava.
Tvrdík Tomáš – upřesnil polohu pozemku - zatáčka u Studánky na Novém Městě – sráz dolu za
odstavnou plochou. Pan Endršt by tento pozemek rád vlastnil. Na své náklady jej udržuje již
dlouho, pan Tvrdík se přiklání k prodeji pozemku.
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 Josefu Endrštovi, bytem Krátká
295, Háj u Duchcova, prodej části pozemku p. č. 8/1, o výměře 858 m2 v k. ú. Nové Město u
Mikulova, označenou v geometrickém plánu č. 294-164/2010 jako budoucí pozemek p. č. 8/9, za
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částku 30,- Kč za 1 m2 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.
Pan starosta dal o návrhu a znění usnesení hlasovat.
Hlasování členů zastupitelstva obce:
Pro..................… 8;
proti...............…. 0;
zdržel se.........… 0.
Návrh a usnesení bylo přijato.
Usnesení č. 70/5/2011
Zastupitelstvo obce Moldava schvaluje Josefu Endrštovi, bytem Krátká 295, Háj u
Duchcova, prodej části pozemku p. č. 8/1, o výměře 858 m2 v k. ú. Nové Město u Mikulova,
označenou v geometrickém plánu č. 294-164/2010 jako budoucí pozemek p. č. 8/9, za částku
30,- Kč za 1 m2 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. 230/16 v k. ú. Moldava – manželé Raichlovi
Manželé Raichlovi z Mostu nás žádají o prodej části pozemku p. č. 230/16, o výměře 73 m2 v k.
ú. Moldava. Na této části mají postavenou svou chatu. Jedná se o narovnání majetkových vztahů,
neboť chatu potřebují zkolaudovat a špatným vytýčením postavili chatu na našem pozemku místo
původně zamýšlené stavby na základech na st. p. č. 167. Část pozemku je oddělena GP č. 25154/2010 a záměr prodeje byl zveřejněn na úřední desce od 1. 3. do 16. 3.2011. Pan starosta
navrhuje uvedený pozemek manželům Raichlovým prodat za 100,- Kč za 1 m2.
K tomuto bodu byla otevřena rozprava.
Tvrdík Tomáš – upřesnil polohu pozemku – dozadu cesta k ČOV na horní Moldavě. Zde stojí
chata manželů Raichových. Původně ji měli postavit na starých základech zbouraného domu.
Nedopatřením se přesunuli na pozemek 230/16 v k. ú. Moldava. Pozemek si nechali zaměřit ke
kolaudaci, aby narovnali majetkoprávní vztahy, požádali o část pozemku 230/16 v k. ú. Moldava.
Vzhledem k tomu, že se jedná o budoucí parcelu stavební, činí prodejní cena 100,- Kč za 1 m2. Z
důvodu narovnání vztahů nebude ve smlouvě doložka k odkupu zpět Obci Moldava.
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 Josefu a Marii Raichlovým, bytem
Růžová 1689/521, Most prodej části pozemku p. č. 230/16, o výměře 73 m2, v k. ú. Moldava,
která je v geometrickém plánu č. 251-54/2010 označena jako budoucí st. p. č. 315, za částku
100,- Kč za 1 m2.
Pan starosta dal o návrhu a znění usnesení hlasovat.
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Hlasování členů zastupitelstva obce:
Pro..................… 8;
proti...............…. 0;
zdržel se.........… 0.
Návrh a usnesení bylo přijato.
Usnesení č. 71/5/2011
Zastupitelstvo obce Moldava schvaluje Josefu a Marii Raichlovým, bytem Růžová
1689/521, Most prodej části pozemku p č. 230/16, o výměře 73 m2, v k. ú. Moldava, která je
v geometrickém plánu č. 251-54/2010 označena jako budoucí st. p. č. 315, za částku 100,- Kč
za 1 m2.
4.3. Informativně
Pan starosta informoval zastupitele, že pan Prošek, kterému se na minulém zastupitelstvu schválil
prodej pozemku p. č. 234/4 v k. ú. Moldava od koupě pozemku odstoupil. Tento pozemek
zůstává i nadále v majetku Obce.
5. Ostatní
5.1. Zpráva o činnosti finančního výboru – na vědomí
Pan starosta požádal předsedkyni finančního výboru p. Kardovou o krátkou zprávu z činnosti
výboru
Kardová Eva – výbor se zabýval kontrolou poplatků za komunální odpad. Šetřením bylo zjištěno,
že k 1.1.2011 byla dlužná částka za poplatek komunálního odpadu za rok 2009 (18
registrovaných poplatníků) a 2010 (21 registrovaných poplatníků) ve výši 69.627,- Kč.
K dnešnímu dni poplatníci uhradili 61.798,- Kč, k výběru zbývá částka ve výši 7.829,- Kč, což
jsou dva poplatky z roku 2009 a dva poplatky z roku 2010. Vyjádřila pochvalu paní Tvrdíkové,
ale hlavně občanům Moldavy, že velmi odpovědně přistoupili k výběru poplatků a pomohli tak
naplnit rozpočet.
Jelikož nikdo ze zastupitelů ani občanů nevyslovil žádný dotaz ani připomínku, požádal pan
starosta, aby zastupitelé vzali zprávu na vědomí.
Zpráva je přílohou tohoto zápisu.
5.2. Zpráva o činnosti kontrolního výboru – na vědomí
Pan starosta požádal předsedu kontrolního výboru p. Prokopa o krátkou zprávu z činnosti výboru.
Prokop Roman – dne 28.3.2011 se sešel kontrolní výbor ZOM a proběhla kontrola plnění
usnesení .
Usnesení 36/3/2010 z 16.12.2010 – schválení smlouvy s panem Kratochvílem
Smlouva nebyla doposud uzavřená.
Usnesení 38/3/2010 ze 16.12.2010 – příspěvky do Mikroregionu Bouřlivák.
Odeslány dne 3.2.2011 ve výši 2.962,- Kč.
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Usnesení -

Usnesení Usnesení Usnesení Usnesení -

Usnesení -

Usnesení -

39/3/2010 a 40/3/2010 ze 16.12.2010 – smlouvy o spolupráci se Sport Centrem
Bouřňák.
Smlouvy uzavřeny a závazky ze smlouvy vyplývající byly k 28.2.2011 uhrazeny.
40/3/2010 z 16.12.2010 – dluh Josefa Mairicha – dohoda o splátkovém kalendáři
byla podepsána. Pan Mairich dne 7.3.2011 uhradil první splátku ve výši 500,- Kč.
52/4/2011 – z 27.1.2011 – vypovězení smlouvy s Technickými službami
Duchcov. Smlouva vypovězena dne 30.1.2011.
53/4/2011 – z 27.1.2011 – uzavření smlouvy s firmou Marius Pedersen. Smlouva
nebyla doposud uzavřena, čeká se na vydání OZV.
54/4/2011 a 55/4/2011 – z 27.1.2011 – úplatný převod pozemku 89/2 v k. ú.
Moldava a bezúplatný převod pozemku 120/1 v k. ú. Nové Město. Dne 25.3.2011
provedeno místní šetření a byly projednány podrobnosti převodu.
56/4/2011 z 27.1.2011 – prodej pozemku panu Rostislavu Konečnému – smlouva
o prodeji byla podepsána dne 16.2.2011 a do katastru nemovitostí zapsána dne 21.
2. 2011.
57/4/2011 z 27.1.2011 – prodej pozemku panu Proškovi – pan Prošek od prodeje
pozemku odstoupil

Jelikož nikdo ze zastupitelů ani občanů nevyslovil žádný dotaz ani připomínku, požádal pan
starosta, aby zastupitelé vzali zprávu na vědomí.
Zpráva je přílohou tohoto zápisu.

5.3. Návrh smlouvy o začlenění podnikatelů do systému sběru odpadu
Paní Tvrdíková zpracovala návrh smlouvy o začlenění podnikatelů do systému sběru odpadu
obce Moldava. Pokud podnikatelé budou chtít využívat našeho systému, musí za tuto možnost
platit. Cena je v návrhu stanovena:
• platba za počet a velikost odpadové nádoby tak, jak nám jí bude účtovat svozová
firma,
• platba za využívání nádob na tříděný odpad, tj. 100,- Kč/rok za jednu nádobu,
celkem 300,- Kč/rok.
Pan starosta navrhuje takto stanovené ceny a smlouvu schválit.
K tomuto bodu byla otevřena rozprava.
Sečánský Jaroslav – dotazoval se, zda je mezi podnikateli o začlenění zájem.
Tvrdík Tomáš – ano, zájem je i ze strany vietnamských podnikatelů. Pokud budou podnikatelé
využívat nádoby na tříděný odpad, budou i za ně platit. K systému se předběžně hlásí i hotely a
restaurace na Novém Městě, společnost AJMI plus, která provozuje hotel U Bendů, si vše ještě
promyslí.
Jelikož již nikdo ze zastupitelů ani občanů nevyslovil žádný dotaz ani připomínku, požádal pan
starosta o návrh znění usnesení v dané záležitosti.
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Návrh znění usnesení: zastupitelstvo obce Moldava schvaluje smlouvu a výši úhrad za využití
systému nakládání s komunálním odpadem zavedeného obcí Moldava, která se bude uzavírat
s podnikateli v případě jejich zájmu.
Pan starosta dal o návrhu a znění usnesení hlasovat.
Hlasování členů zastupitelstva obce:
pro..................… 8;
proti...............…. 0;
zdržel se.........… 0.
Návrh a usnesení bylo přijato.
Usnesení č. 72/5/2011
Zastupitelstvo obce Moldava schvaluje smlouvu a výši úhrad za využití systému nakládání
s komunálním odpadem zavedeného obcí Moldava, která se bude uzavírat s podnikateli
v případě jejich zájmu.
5.4. Finanční sponzorské dary
Finanční sponzorské dary obci Moldava na kulturní činnost:
Jako každý rok jsme oslovili sponzory se žádostí o příspěvky na kulturní činnost obce. Letos nám
darovali společnosti a občané:
Tomáš Houdek – 5.000,- Kč
inPROJEKT LOUNY ENGINEERING s.r.o. – 5.000,- Kč
TEP-AGRO s.r.o. – 5.000,- Kč
Agrimex HB s.r.o. – 5.000,- Kč
DESSYM s.r.o. – 5.000,- Kč
HST Hydrosystémy s.r.o. – 5.000,- Kč
Allkon s.r.o. – 5.000,- Kč
AD SERVICE s.r.o. – 5.000,- Kč
Advokátní kancelář ABGH – 5.000,- Kč
Petr Kroupa – 5.000,- Kč
Windtex s.r.o. – 20.000,- Kč
Czech Wind Holding, a.s. – 20.000,- Kč
AJMI plus s.r.o. – 2.000,- Kč
Jarmila Brandlová – 1.000,- Kč
Jedná se celkem o 93.000,- Kč. Z minulých let nám zbylo 31.947,- Kč. Z uvedených peněz byl
letos uspořádán 3. obecní ples, na který se vynaložilo celkem 55.104,- Kč a z prodeje vstupenek a
lístků do tomboly se utržilo 14.800,- Kč. Vyjma finančních darů jsme obdrželi i přímo věcné dary
do tomboly plesu. Pan starosta navrhl, abychom všechny finanční dary obci přijali.
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.
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Návrh znění usnesení: zastupitelstvo obce Moldava schvaluje přijetí finančních darů ve výši
93.000,- Kč na zajištění kulturních akcí, pořádaných obcí Moldava.
Pan starosta dal o návrhu a znění usnesení hlasovat.
Hlasování členů zastupitelstva obce:
pro..................… 8;
proti...............…. 0;
zdržel se.........… 0.
Návrh a usnesení bylo přijato.
Usnesení č. 73/5/2011
Zastupitelstvo obce Moldava schvaluje přijetí finančních darů ve výši 93.000,- Kč na
zajištění kulturních akcí, pořádaných obcí Moldava.
5.5. Garáž SDH
Na minulém zastupitelstvu jsme probírali garáž SDH na st. p. č. 258 v k. ú. Moldava. Z jednání
vyplynul úkol vypracování rozboru současného stavu u SDH s návrhem řešení v souvislosti
s užíváním garáže SDH. S rozborem se měli možnost zastupitelé seznámit. Jsou navrhovány dvě
varianty řešení.
Varianta č. 1 je ponechat současný stav s uzavřením smlouvy o využití garáže SDH založené na
reciprocitě.
Varianta č. 2 je prostory vyklidit a zajistit náhradní. Vyjma tohoto vyhodnocení jsme provedli
právní rozbor kupní smlouvy a usnesení zastupitelstva, kterými byl převod garáže na SDH
proveden. Na základě zjištěných skutečností jsme s právním zástupcem obce došli k tomu, že při
převodu byl jasně porušen zákon o obcích a smlouva o převodu je od počátku neplatná. Proto
byla k Okresnímu soudu v Teplicích podána žaloba „O určení vlastnického práva
k nemovitostem“. Pan starosta navrhl proto s řešením této situace vyčkat do doby rozhodnutí
soudu.
K tomuto bodu byla otevřena rozprava.
Sečánský Jaroslav – souhlasí s posečkáním vyřešení celé situace do rozhodnutí soudu. Každé
rozhodnutí před soudním rozhodnutím by mohlo do budoucna přinést velké problémy.
Tvrdík Tomáš – osvětlil, proč je smlouva od počátku neplatná. Tehdejší zastupitelstvo porušilo
Zákon o obcích tím, že před rozhodnutím v zastupitelstvu komu se garáž prodá, nevyvěsili svůj
záměr. Záměr byl vyvěšen až po rozhodnutí zastupitelstva. Tím je jasně dané porušení Zákona o
obcích a v zákoně se hovoří, že byl – li záměr vyvěšen po rozhodnutí v daném orgánu je od
počátku neplatný. Jako správní hospodáři jsme nechali podat žalobu.
Jelikož již nikdo ze zastupitelů ani občanů nevyslovil žádný dotaz ani připomínku, požádal pan
starosta o návrh znění usnesení v dané záležitosti.
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Návrh znění usnesení: zastupitelstvo obce Moldava bere na vědomí provedený rozbor týkající se
garáže na st.p.č. 258 v k. ú. Moldava a schvaluje posečkání řešení situace do rozhodnutí
Okresního soudu v Teplicích ve věci určení vlastnického práva k nemovitostem.
Pan starosta dal o návrhu a znění usnesení hlasovat.
Hlasování členů zastupitelstva obce:
pro..................… 8;
proti...............…. 0;
zdržel se.........… 0.
Návrh a usnesení bylo přijato.
Usnesení č. 74/5/2011
Zastupitelstvo obce Moldava bere na vědomí provedený rozbor týkající se garáže na st. p. č.
258 v k. ú. Moldava a schvaluje posečkání řešení situace do rozhodnutí Okresního soudu
v Teplicích ve věci určení vlastnického práva k nemovitostem.
5.6. Odvolání proti usnesení č. 48/3/2011
Dne 28.2.2011 jsme obdrželi od Ivany Ježkové, za Přátele zeleného údolí Muldy, odvolání proti
usnesení č. 48/3/2010, kterým jsme všichni jednomyslně schválili, že cesta v Kapse bude osazena
dopravními značkami „Silnice se v zimně neudržuje“. Stejně tak si stěžuje na neudržování této
cesty TJ Sokol Louny. K tomuto tématu jsme se vraceli i na minulém zastupitelstvu. Paní
Ježková ve svém odvolání uvádí, že je naší povinností zajistit udržování této komunikace ve
sjízdném (schůdném) stavu, a tuto povinnost nám ukládá zákon. Žádný zákon však není uveden.
K tomuto již několikrát probranému tématu jsme provedli právní rozbor a to konkrétně zákona č.
13/1997 Sb., o pozemních komunikacích a jeho prováděcí vyhlášky. V zákoně se konkrétně v §
27 odst. 5 hovoří, že úseky místních komunikací, na kterých se pro jejich malý dopravní význam
nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí, je vlastník povinen označit podle
zvláštního právního předpisu nebo prováděcího právního předpisu. Tím je myšlena ona dopravní
značka „Silnice se v zimě neudržuje“. Dále je třeba říci, že cesta v Kapse není místní komunikací,
neboť k 1.4.1997 prokazatelně nesplňovala podmínky stanovené prováděcím právním předpisem
k dřívějšímu silničnímu zákonu. Jednoduše řečeno, jedná se pouze o účelovou komunikaci
v obci, kterou ze zákona není povinnost udržovat. Přesto všechno však bude naší snahou
v příštím zimním období provádět zimní údržbu i na takovýchto cestách. Proto pan starosta
navrhl, aby do 31.8.2011 byl zpracován a zastupitelstvu předložen ke schválení „Plán zimní
údržby“, který bude zpracován dle platných předpisů a zohledněn k místním podmínkám. Plán
údržby zpracuje p. Tvrdík.
K tomuto bodu byla otevřena rozprava.
Nikdo ze zastupitelů ani občanů nevyslovil žádný dotaz ani připomínku. Pan starosta požádal o
návrh znění usnesení v dané záležitosti.
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Návrh znění usnesení: zastupitelstvo obce Moldava ukládá místostarostovi Tomáši Tvrdíkovi
zpracovat a předložit ke schválení do 31.8.2011 „Plán zimní údržby komunikací v obci
Moldava“.
Pan starosta dal o návrhu a znění usnesení hlasovat.
Hlasování členů zastupitelstva obce:
pro..................… 8;
proti...............…. 0;
zdržel se.........… 0.
Návrh a usnesení bylo přijato.

Usnesení č. 75/5/2011
Zastupitelstvo obce Moldava ukládá místostarostovi, Tomáši Tvrdíkovi, zpracovat a
předložit ke schválení do 31.8.2011 „Plán zimní údržby komunikací v obci Moldava“.
5.7. Windtex s.r.o. – přeprava nadměrného nákladu
Se společností Windtex s.r.o. máme uzavřenou smlouvu o věcném břemenu pro přepravu
nadměrných nákladů po komunikaci na pozemku p. č. 352/1 v k. ú. Nové Město u Mikulova.
Jedná se o část cesty od trafa k Vitišce. Společnost Windtex projevila zájem o zřízení věcného
břemene i pro zbytek cesty, který se nachází na pozemku p. č. 352/2 o výměře 239 m2, který jsme
získali do majetku od ÚZSVM. Za uzavření smlouvy společnost nabízí jednorázovou odměnu ve
výši 15.000,- Kč. Pan starosta navrhl, abychom smlouvu o zřízení věcného břemene pro účely
přepravy nadrozměrného nákladu v případě nutných oprav a výměny náhradních komponentů
stávajících větrných elektráren uzavřeli a pověřili starostu jejím podpisem.
K tomuto bodu byla otevřena rozprava.
Sečánský Jaroslav - dotazoval se, kdo ponese finanční odpovědnost v případě, že vozidlo
přepravující nadměrný náklad cestu poškodí.
Tvrdík Tomáš – budeme mít smluvně ošetřeno, že tyto náklady ponese společnost Windtex s.r.o.
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 uzavření smlouvy o zřízení
věcného břemene pro WINDTEX s.r.o., se sídlem Náměstí Republiky 56, Pardubice, k pozemku
p. č. 352/2 o výměře 239 m2, ostatní komunikace, v k.ú. Nové Město u Mikulova pro účely
přepravy nadrozměrného nákladu v případě nutných oprav a výměny náhradních komponentů
stávajících větrných elektráren, za jednorázovou odměnu obci 15.000,- Kč, a pověřuje starostu
obce k podpisu této smlouvy
Pan starosta dal o návrhu a znění usnesení hlasovat.
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Hlasování členů zastupitelstva obce:
pro..................… 7;
proti...............…. 0;
zdržel se.........… 1.
Návrh a usnesení bylo přijato.
Usnesení č. 76/5/2011
Zastupitelstvo obce Moldava schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene pro
WINDTEX s.r.o., se sídlem Náměstí Republiky 56, Pardubice, k pozemku p. č. 352/2 o
výměře 239 m2, ostatní komunikace, v k. ú. Nové Město u Mikulova pro účely přepravy
nadrozměrného nákladu v případě nutných oprav a výměny náhradních komponentů
stávajících větrných elektráren, za jednorázovou odměnu obci 15.000,- Kč, a pověřuje
starostu obce k podpisu této smlouvy

5.8. Czech Wind Holding, a.s. – dodatek ke smlouvě
V návaznosti na usnesení zastupitelstva č. 13/2/2010 ze dne 29.11.2010, kterým jsme dali souhlas
s rozšířením území pro výstavbu větrných elektráren, bychom měli upravit i smluvní vztah
s investorem, společností Czech Wind Holding, a.s. . Pan Pok navrhl pověřit starostu, aby uzavřel
dodatek č. 1 ke smlouvě o spolupráci se společností Czech Wind Holding, schválené a uzavřené
dne 10.8.2008, kterým se rozšíří Relevantní oblast výstavby VTE a upraví se vzájemná práva a
povinnosti ve vztahu k tomuto rozšíření.
K tomuto bodu byla otevřena rozprava.
Ježková Ivana – požádala pana starostu, zda může danou záležitost konkretizovat.
Pok Jaroslav - upřesní se pozemky, některé se vyřadí, některé se přiřadí. Vše ohledně pozemků
pro VTE se probíralo na minulém zastupitelstvu. Území, které je pro VTE vyčleněno se bude
upravovat, dle potřeb Czech Wind Holding a. s. .
Sečánský Jaroslav – se dotazoval, zda se jedná o ten, přibližně, kilometrový posun.
Pok Jaroslav - není to žádný kilometrový posun. Jedná se o posun v rámci metrů.
Tvrdík Tomáš – tak, aby došlo k naplnění závazku Czech Wind Holdingu, firma mohla na daném
území vystavět patřičný počet VTE a do obce přišlo 80mil. Kč, na které je vystavena bankovní
záruka. Od toho byl i na předminulém zastupitelstvu pan Čupr, který celou věc objasňoval.
Ježková Ivana – se dotazovala jak, to vypadá s územním plánem.
Pok Jaroslav - územní plán se stále tvoří.
Tvrdík Tomáš – územní plán je stále v projednávání s dotčenými orgány, které chtějí jeho
úpravu. Rozhodli jsme se s pořizovatelem požadovanou úpravu provést. Jedná se o zásadní
úpravu, která se bude s dotčenými orgány opětovně projednávat. Touto úpravou se vracíme zpět.
Mgr. Kvasňová Markéta – nerozumí jedné věci. Když není schválený územní plán, vracíme se
zpět, jak můžeme posouvat hranice pro VTE.
Pok Jaroslav - do návrhu územního plánu je zakreslená přibližná oblast kde by měla VTE či
jiná stavba stát. Úpravy ÚP nejsou jen z důvodů výstavby VTE. Jednalo se také o kemp a další
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stavby, které zamítl Kraj. Celý ÚP se stále tvoří v součinnosti s paní architektkou Táborskou a
s ing. Pospíšilem, který ÚP kreslí.
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 pověřuje starostu obce k uzavření dodatku č.
1 ke smlouvě o spolupráci, schválené a uzavřené dne 10.8.2008, se společností Czech Wind
Holding, a.s., se sídlem Pobřežní 297/14, Praha 8, kterým se rozšíří „Relevantní oblast výstavby
VTE“ a upraví vzájemná práva a povinnosti mezi smluvními stranami.
Pan starosta dal o návrhu a znění usnesení hlasovat.
Hlasování členů zastupitelstva obce:
pro..................… 5;
proti...............…. 2;
zdržel se.........… 1.
Návrh a usnesení bylo přijato.
Usnesení č. 77/5/2011
Zastupitelstvo obce Moldava pověřuje starostu obce k uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o
spolupráci, schválené a uzavřené dne 10. 8. 2008, se společností Czech Wind Holding, a.s.,
se sídlem Pobřežní 297/14, Praha 8, kterým se rozšíří Relevantní oblast výstavby VTE a
upraví vzájemná práva a povinnosti mezi smluvními stranami.
5.9. Závod horských kol
Roman Jiruška z Nového Města nám oznamuje, že dne 25.6.2011 chce uspořádat již VI. Ročník
memoriálu Fanyho Stelzera v závodu na horských kolech. Pořádání tohoto závodu jsme vždy
povolili, nikdy s organizátory ani účastníky nebyly problémy, proto pan starosta navrhl povolit
závody i letos.
K tomuto bodu byla otevřena rozprava.
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 uspořádání VI. Ročníku memoriálu
Fanyho Stelzera v závodu na horských kolech, který se uskuteční 25.6.2011, pro pořadatele
Roman Jiruška, Nové Město 77, Moldava.
Pan starosta dal o návrhu a znění usnesení hlasovat.
Hlasování členů zastupitelstva obce:
pro..................… 8;
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proti...............…. 0;
zdržel se.........… 0.
Návrh a usnesení bylo přijato.
Usnesení č. 78/5/2011
Zastupitelstvo obce Moldava schvaluje uspořádání VI. Ročníku memoriálu Fanyho Stelzera
v závodu na horských kolech, který se uskuteční 25.6.2011, pro pořadatele Roman Jiruška,
Nové Město 77, Moldava.
5.10. Žádost o dotaci - 11. ročníku Memoriálu generála Custera
Tomáš Houdek z Moldavy nás žádá o povolení realizace 11. ročníku Memoriálu generála
Custera, který by se měl odehrát v Novém Městě v termínu 19.-21.8.2011. Dále žádá o povolení
částečné uzavírky komunikace v Novém Městě dne 20.8.2011 a o sponzorský dar ve výši
50.000,- Kč jako spoluúčast na realizaci této akce.
K tomuto bodu byla otevřena rozprava.
Sečánský Jaroslav – čeho by se měl tento memoriál týkat?
Houdek Tomáš – tato akce nejdříve probíhala na Hněvíně, kousek od Prahy. Po deseti letech se
hledali nové prostory. Pan Houdek se svým týmem oslovili pana Vydru s nabídkou, uspořádat ji
na Novém Městě. Generál Custer byl jedním z hlavních generálů Občanské války v Americe.
Mělo by se jednat o jízdu 200 koní, taková malá spartakiáda, a indiánské války. Pan Houdek
nabídl CD k nahlédnutí, aby se přesně vědělo, jak akce probíhá. Dle pana Houdka je to velkolepá
událost, která obec hodně zviditelní.
Sečánský Jaroslav – se dotazoval, s kolika lidmi se odhadem počítá.
Houdek Tomáš – 200 koní s jezdci a kolem 6.000 diváků.
Sečánský Jaroslav – každá akce je chvályhodná, ale částka 50.000,- Kč mu připadá vysoká.
Houdek Tomáš – rozpočet na celou akci je 750.000,- Kč.
Pok Jaroslav – požadovaná částka mu připadá malá. S některými se zastupitelů o akci podrobně
hovořili a shodli se na tom, že vytvořit zázemí pro akci takového rozsahu bude velmi náročné (toi
toi, ustájení koní, postavení ohradníků, zajištění uzávěry silnice, zajistit si pronájem luk…).
Houdek Josef – akce probíhá pod záštitou pana Vydry, který má rád koně.
Pok Jaroslav – předchozí ročníky této akce jsou k nahlédnutí na internetu. Účastní se jí celebrity
z řad herců a zpěváků. Dle jeho názoru je to zviditelnění obce Moldavy a měli bychom k tomu
také odpovědně přistupovat. Na Moldavu se přijeli podívat zástupci pana Vydry a z prostor
vyčleněných na akci byli nadšeni.
Sečánský Jaroslav – se dotazoval, do čeho by šlo oněch 50.000,- Kč, zda se počítá s možností
investovat i do dalších ročníků.
Houdek Tomáš – celá částka by byla investována jednorázově do tohoto ročníku. Jejich snahou
bude na akci vydělat nějaké peníze a v této chvíli neví, zda na příští ročník budou Obec opětovně
o sponzorský dar žádat.
Pok Jaroslav – celou akci vidí tak, že hromada nadšenců kolo pana Tomáše Houdka a některých
dalších příznivců se bude několik měsíců pečlivě připravovat. Musí se oslovit média, najít se
partner, který ponese tuto věc jako hlavní, od pořadatelů ví, že se počítá s doprovodnými
koncerty. Domnívá se tedy, že by Obec měla být nápomocna.
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Mgr. Kvasňová – se dotazovala, zda akce se bude konat ve spolupráci s Obcí.
Houdek Tomáš – ano, bude uvedená jako partner této akce a zviditelněná v médiích.
Eva Kardová – faktem je, že akce už je v běhu a toto je od pořadatelů první oficiální informace
pro zastupitele. Tato akce může přinést obci veliké renomé, ale v případě, že se k ní postavíme již
od začátku odpovědně. To, že si pan Vydra vybral naši obec, je výborné, protože v naší obci se
nikdy akce takovýchto rozměrů nekonala. A přála by si, aby se vše zdařilo a konaly se zde i další
ročníky.
Houdek Tomáš – budou mít snahu udělat vše ke spokojenosti pana Vydry a lidí okolo něj. Pokud
se toto podaří, zcela určitě se na Moldavě další ročníky konat budou.
Eva Kardová – akce je již v běhu a zastupitelé se musí dohodnout, zda je možné z rozpočtu
50.000,- uvolnit. Navrhuje, aby Obec měla nad akcí supervizi, aby další jednání probíhala věcně
a konkrétně, protože není čas.
Tvrdík Tomáš – jak se zajistí parkování pro 6.000 lidí. Uzavírky nepovoluje Obec, ale Magistrát
Teplice.
Houdek Tomáš – s majiteli pozemků bude uzavřena dohoda a vytvoří se odstavné plochy. Co se
týká povolení uzavírky, od Obce chce jen souhlasné stanovisko.
Tvrdík Tomáš – kolik má pořadatelská služba lidí
Houdek Tomáš – toto je prozatím ještě v řešení. V případě, že se zajistí dostatek financí, objedná
se bezpečnostní agentura.
Sečánský Jaroslav – je možné do nějakého data dodat technický itinerář celé akce?
Mgr. Kvasňová Markéta – zohlednit v něm suchou a mokrou variantu (myšleno v závislosti na
počasí).
Pok Jaroslav – navrhuje předběžně schválit sponzorský dar ve výši 50.000,-Kč. V případě
potřeby je možné se na zastupitele opětovně obrátit.
Kardová Eva – nezapomenout s akcí seznámit obyvatele Nového Města.
Tvrdík Tomáš – dle něj to nebude jednoduché. Lidi na Novém Městě zná. Přijdou se podívat, ale
poté budou kritizovat nepořádek. Pořadatelům fandí
Houdek Tomáš – stanovil termín zpracování itineráře do 21. 4. 2011.
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 předběžně schvaluje uspořádání akce G.
Custer ve dnech 19. - 21. 8. 2011 včetně možného příspěvku 50.000,- Kč a požaduje do 21. 4.
2011 předložení podrobných informací k akci.
Pan starosta dal o návrhu a znění usnesení hlasovat.
Hlasování členů zastupitelstva obce:
pro..................… 8;
proti...............…. 0;
zdržel se.........… 0.
Návrh a usnesení bylo přijato.
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Usnesení č. 79/5/2011
Zastupitelstvo obce Moldava předběžně schvaluje uspořádání akce G. Custer ve dnech 19. 21. 8. 2011 včetně možného příspěvku 50.000,- Kč a požaduje do 21. 4. 2011 předložení
podrobných informací k akci.
5.11. Informativně pro zastupitele - na vědomí.:
1) Dotace na traktor a sněhovou frézu nám z ministerstva zemědělství nebude poskytnuta, neboť
na takové účely MZ podpory nevyhlašuje, v programech, kde by bylo možné nákup techniky
podpořit, nejsme účastníky podporované Místní akční skupiny, ani nevlastníme více jak 250
ha lesa.
2) Dne 28. 2. 2011 jsme požádali na SZIF, v návaznosti na předešlá usnesení zastupitelstva, o
dotaci na rekonstrukci hřbitova v Moldavě.
3) Provozování vodovodů a kanalizací, abychom mohli sami provozovat vodovody a kanalizace,
musíme mít odpovědného zástupce pro vydání patřičných povolení. Po dohodě touto osobou
bude pan Kratochvíl, současný provozovatel, se kterým bude podepsána smlouva o výkonu
funkce odpovědného zástupce. S panem Kratochvílem nebudou podepsány jeho navrhované
smlouvy o dílo. Cena zůstává ve výši 7.000,- Kč bez DPH.
Tvrdík Tomáš – toto je ten nejjednodušší způsob, aby pan Kratochvíl nenesl odpovědnost za něčí
nepořádek, tak jako se to stalo a on dostal 50.000,- Kč pokuty, které zaplatil. Pan Tvrdík dal
návrh mu polovinu pokuty vrátit, protože nám přišla do rozpočtu Obce. Všichni zastupitelé
projevili s návrhem souhlas. Samostatně se o návrhu nehlasovalo.
Sečánský Jaroslav – jakou bude mít smlouva formu.
Tvrdík Tomáš – bude se jednat o smlouvu odpovědného zástupce. Obec si vše bude provozovat
sama, ponese veškeré náklady a bude plnit pokyny odpovědného zástupce, to znamená pana
Kratochvíla. Povinností pana Kratochvíla bude řádný provoz živnosti a dodržování veškerých
zákonů. Na nedodržení našich povinností nás musí upozornit písemně a bude sám dál vést
majetkovou evidenci a zpracovávat veškerá hlášení.
4) Oslovili jsme družstvo COOP z důvodu možného zřízení provozovny smíšeného zboží,
zejména potravin tak, aby zde byla zřízena plnohodnotná prodejna se základními potravinami
a doplňkovým zbožím. Družstvo COOP nám odpovědělo, že o zřízení prodejny v naší lokalitě
nemá zájem z důvodu nepokrytí základních nákladů na provoz prodejny.
5) Minule jsme říkali, že Česká pošta chce opět zrušit naší pobočku. V současné době je veškeré
rušení poboček v ČR pozastaveno a naše pobočka bude prozatím fungovat jako doposud.
6) Na školení, zaměřeném na přípravu na mimořádné události a krizové situace jsme se
dotazovali kompetentních pracovníků kraje, zda existuje dohoda o přeshraniční lékařské
spolupráci. Žádnou takovou dohodu kraj uzavřenou nemá, již dlouhou dobu se o ní uvažuje,
ale realizována prozatím nebude. Veškeré náklady na ošetření u německého lékaře si nese
pacient ze svého. Pokud by takovou dohodu uzavřela obec, ponese ze svého veškeré náklady
za všechny ošetřené pacienty, tedy i ty, kteří nejsou občany obce. Pan starosta myslí, že
minule bylo dostatečně vysvětleno, že v naléhavých případech a při sněhových kalamitách je
možné volat místní horskou službu, která má potřebné vybavení a zkušenosti pro záchranu
lidských životů.
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Sečánský Jaroslav – dotazoval se na VZP, ing. Mairichové, která odpověděla, že v případě
neodkladné péče v rámci EU je 100% úhrada. Neodkladná péče je definována jako – náhlé
utrpení, náhlá bolest. Domnívá se tedy, že se dá toho bez obav využít a VZP mu toto
potvrdila.
7) V souvislosti se stavebními úpravami v přístavku před poštou jsme prozatím přemístili úřední
desky. Tyto se v současné době nachází přímo na budově úřadu. Po provedených opravách se
vrátí na své původní místo.
8) Referentka finanční a daňové správy p. Tvrdíková, nás informuje o její činnosti v oblasti
místních poplatků. Za dobu svého působení přispěla k výběru dluhů na místních poplatcích ve
výši 61.798,- Kč, podílela se na zpracování analýzy o odpadech, zpracovala návrhy vyhlášek
o systému odpadů a místním poplatku, vytvořila návrh smlouvy s podnikateli a vytvořila
veškeré ohlašovací formuláře k místním poplatkům. Zavedla novou evidenci majitelů psů a
ubytovacích zařízení.
K informativnímu bodu byla otevřena diskuse.
5.12. Příspěvek na telefon
Tvrdík Tomáš – navrhl schválení měsíčního příspěvku na telefon ve výši 1.400,- Kč pro starostu
obce. Svůj návrh odůvodnil tím, že služební telefon užívá on a pan starosta k pracovním účelům
využívá svého soukromého telefonu, který si od počátku hradil z vlastních finanční prostředků.
Do otevřené rozpravy se nikdo nepřihlásil. Pan místostarosta dal o návrhu hlasovat a navrhl
usnesení.
Návrh znění usnesení: zastupitelstvo obce Moldava schvaluje příspěvek ve výši 1.400,- Kč
měsíčně na provoz soukromého mobilního telefonu starostovi obce Jaroslavu Pokovi.
Hlasování členů zastupitelstva obce:
pro..................… 7;
proti...............…. 0;
zdržel se.........… 1.
Návrh a usnesení bylo přijato.
Usnesení č. 80/5/2011
Zastupitelstvo obce Moldava schvaluje příspěvek ve výši 1.400,- Kč měsíčně na provoz
soukromého mobilního telefonu starostovi obce Jaroslavu Pokovi.
5.13 – Infocentrum
Kardová Eva – informovala zastupitele o tom, jak se Tipsport finančně podílí na provozu
infocentra: fakturace – 350,- za služby, nájemné 5% z tržby (za fakturované období je to z částky
154.856,-Kč), bonus je odvozen od toho, zda je pobočka výherní či prohrává. Za měsíc únor se
fakturuje 5.288,-Kč, prodej suvenýrů – 2.276,- Kč.
Sečánský Jaroslav – chtěl vědět, co jde nejvíce na odbyt.
Kardová Eva – mapy a pohlednice. Zpráva o činnosti bude přiložena k zápisu.
Informace o dotaci, kterou pan Sečánský posílal do e-mailu je v běhu od 2007 - 2013 a nelze se o
ní již přihlásit.
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5.14. Věcné dary
Pok Jaroslav – se vrátil k bodu – sponzorské dary. Kromě finančních darů, byly do tomboly dány
také věcné dary a tím byly dvě sady rybářských výbav od Jordana Karagavrilidisem a majitelé
Heroes Gate věnovali vstupenky na galavečer, kterého byl přítomen bývalý mistr světa v boxu,
Mike Tyson. Moldavští se účastnili v počtu 15 lidí, někteří vstupenky dostali, jiní je vyhráli
v tombole. Oběma sponzorům pan starosta touto cestou poděkoval.
6. Diskuse
Mgr. Kvasňová Markéta – žádá o možnost úpravy a rozšíření dětského hřiště.
Pok Jaroslav – všichni jsou pro úpravu dětského hřiště, navrhl však si tyto úpravy udělat
svépomocí bez oficiálního zásahu Obce.
Houdek Tomáš – zakoupil dřevo z polomu a nabídl jej k úpravě hřiště.
Kardová Eva – pozvala všechny na akci pořádanou infocentrem a majiteli restaurace U Kohouta
a tou je turnaj v kulečníku. Turnaj začíná 1.4.2011 a končí 28.5.2011. Pan Tvrdík přistoupil na
to, že Obec zakoupí hlavní cenu pro vítěze – tágo.
Boudišová Iveta – se dotazovala, kdo a které zastupitelstvo rozhodlo o prodeji hasičské garáže.
Z jejího pohledu je to závažné pochybení.
Tvrdík Tomáš – o prodeji rozhodl tehdejší starosta, pan Mairich Josef.
Boudišová Iveta – pokud soud rozhodne ve prospěch Obce, je možné garáž nabídnout opětovně
k prodeji?
Tvrdík Tomáš – pokud se tak stane, hasičskou garáž si ponecháme ve svém majetku a i nadále ji
budeme využívat k parkování vlastní techniky. V souvislosti s diskusí o garáži a hasičích vyslovil
pan místostarosta hasičům poděkování za práci na hasičské technice.
7. Závěr
Poděkování členům zastupitelstva za práci, občanům a hostům za účast na jednání.
V obci Moldava dne: 30. 3. 2011
Zapsala: Miloslava Patzeltová

Ověřovatelé zápisu:

Starosta obce Moldavy :

Jaroslav Sečánský

podpis……………………….

Tomáš Tvrdík

podpis ……………………….

Jaroslav Pok

podpis………………………..

20

