OBEC MOLDAVA
ZÁPIS
16/12 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Moldava, které se uskutečnilo dne 31. října
2012 od 17.00 hod. na Obecním úřadu Moldava č. p. 113
Přítomno:

9 členů zastupitelstva obce

Občané a hosté: 13
PROGRAM:
1/ Zahájení
2/ Územní plán – vydání
3/ Rozpočtová změna č. 3
4/ Obecně závazná vyhláška – oprava vyhlášky
5/ Grantový program 2/2012
6/ Zimní údržba
7/ Ostatní
8/ Diskuse
9/ Závěr
1. Zahájení
Zastupitelstvo zahájil místostarosta obce Tomáš Tvrdík, který všechny přítomné přivítal a
konstatoval, že zastupitelstvo obce Moldava bylo řádně svoláno, sešlo se v počtu 9, je tedy
usnášeníschopné. Dále všechny přítomné upozornil, že záznamové zařízení je zapnuté a ten,
komu bude uděleno slovo, aby mluvil hlasitě a srozumitelně.
1.1. Navrhovatel usnesení
Jako navrhovatele usnesení navrhl místostarosta sám sebe.
Jelikož nikdo ze zastupitelů ani občanů nevyslovil žádný dotaz ani připomínku, dal pan
místostarosta o návrhu hlasovat a navrhl znění usnesení:
Hlasování členů zastupitelstva obce:
pro..................… 8;
proti...............…. 0;
zdržel se.........…. 1.
Návrh a usnesení bylo přijato.
Usnesení č. 220/16/2012
Zastupitelstvo obce Moldava po projednání schvaluje navrhovatelem usnesení p. Tomáše
Tvrdíka.
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1.2. Program jednání a určení ověřovatelů zápisu
Jako ověřovateli zápisu byli určeni Josef Houdek a Luboš Suchý.
Pan místostarosta přečetl návrh programu jednání a navrhl změnu programu. Bod č.6 – Zimní
údržba, bude posunut před bod č. 2 – Územní plán – vydání.
1/ Zahájení
2/ Zimní údržba
3/ Územní plán – vydání
4/ Rozpočtová změna č. 3
5/ Obecně závazná vyhláška – oprava vyhlášky
6/ Grantový program 2/2012
7/ Ostatní
8/ Diskuse
9/ Závěr.
Jelikož nikdo ze zastupitelů nevyslovil žádný dotaz ani připomínku, dal předsedající o návrhu na
změnu programu hlasovat s návrhem znění usnesení.
Hlasování členů zastupitelstva obce:
pro..................… 9;
proti...............…. 0;
zdržel se.........…. 0.
Návrh a usnesení bylo přijato.
Usnesení č. 221/16/2012
Zastupitelstvo obce Moldava po projednání schvaluje změnu programu 16. veřejného
zasedání zastupitelstva dne 31. 10. 2012.
Zápis z patnáctého zastupitelstva - sdělení
Pan místostarosta sdělil, že zápis z 15. zasedání zastupitelstva byl ověřovateli ověřen. Do
současné doby k němu zastupitelé nevznesli žádné námitky. Zápis z 15. zasedání zastupitelstva je
tedy schválený.
2. Zimní údržba – na vědomí
Na minulém zastupitelstvu jsme se dohodli, že zašleme výzvu k podání nabídky na zimní údržbu
pánům Svitákovi, Houdkovi a firmě Agrimex HB. Své nabídky na provádění zimní údržby měli
všichni možnost podat do pondělí 29.10.2012. Do současné chvíle nebyla však žádná nabídka
podána a ani nikdo písemně nesdělil, že nabídku podávat nebude. Pan místostarosta proto navrhl,
abychom se společně domluvili na nouzovém režimu zimní údržby za pomoci naší techniky.
T.Tvrdík: „Těsně před zastupitelstvem jsme dostali informaci, že by jedna z uvedených osob
měla o údržbu zájem. Abychom nyní neprojednávali nic v rychlosti, navrhl pan místostarosta
posunout jednání v této věci na pondělí 5.11.2012. Pokud bychom se domluvili, bude zimní
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údržba prováděna s největší pravděpodobností tak jako loni a dle Plánu zimní údržby. V případě,
že se nedomluvíme, navrhuji zimní údržbu provádět naší technikou. To znamená bobíkem,
přijmout na jeho obsluhu ještě jednu pracovní sílu a to pouze na zimní období. Tato pracovní síla
by se střídala s panem Komárkem, obsluhovala obecní frézu a udržovali bychom pouze místní
účelové komunikace první v pořadí. Na údržbu komunikací ve druhém a třetím pořadí není tato
technika stavěná. Po pondělním jednání dostanou všichni zastupitelé informaci o jeho závěru.
3. Územní plán – projednání připomínek
Jednání se účastnila pořizovatelka ÚP ing.arch.Zdeňka Táborská, která nám předložila
k projednání vydání územního plánu formou Opatření obecné povahy. Pan místostarosta předal
paní Táborské slovo.
Ing.arch.Zdeňka Táborská
Paní ing. arch. Táborská poznamenala, že jsme, konečně, po několika letech pořizování územního
plánu dospěli do úplného finále, a to do momentu, kdy za spolupráce zastupitelů, je možné
předložit návrh na vydání územního plánu formou Opatření obecné povahy. Dále opětovně
zrekapitulovala celý průběh jeho pořizování. Zdůraznila, že ÚP je pořízen v souladu se
stanovisky všech dotčených orgánů, veřejností a návrh na vypořádání připomínek byl zastupiteli
odsouhlasen na minulém jednání zastupitelstva. Opatření obecné povahy se skládá z výrokové
části a části odůvodnění, přičemž výroková část je opis textové části ÚP a odůvodnění je částečný
opis odůvodnění, které zpracoval projektant a je doplněno o část popisu celého procesu
projednávání, ověřování souladů se stavebním zákonem a územně-plánovací dokumentací,
rozhodnutí o námitkách a návrh na vypořádání připomínek. V případě přijetí územního plánu
formou Opatření obecné povahy se vyvěsí příslušná dokumentace na fyzickou i elektronickou
úřední desku a po 15 dnech nabude ÚP účinnosti, od tohoto dne je pro všechny závazným
podkladem pro rozhodování o území.
Tomáš Tvrdík – poděkoval paní Táborské za informace a doporučil zastupitelstvu, aby ÚP dnes
vydalo. Kdyby dnes zastupitelstvo ÚP odmítlo vydat, byl by to krok zpět. Domnívá se, že dnešní
den je historický mezník v dění obce, protože vůbec poprvé bude naše obec mít, pokud se
schválí, vydaný ÚP.
Veškeré podklady k ÚP jsou přílohou tohoto zápisu.
K tomuto bodu byla otevřena rozprava.
Jelikož nikdo ze zastupitelů ani občanů nevyslovil žádný dotaz ani připomínku, dal předsedající o
návrhu hlasovat s návrhem znění usnesení.
Hlasování členů zastupitelstva obce:
pro..................… 8;
proti...............…. 1;
zdržel se.........…. 0.
Návrh a usnesení bylo přijato.
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Usnesení č. 222/16/2012
Zastupitelstvo obce Moldava po projednání:
a) ověřilo ve smyslu ust. § 54 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, že Územní plán
Moldavy není v rozporu s politikou územního rozvoje, s územně plánovací
dokumentací vydanou krajem, se stanovisky dotčených orgánů a se stanoviskem
krajského úřadu;
b) vydává jako orgán příslušný podle ust. § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších
předpisů, Územní plán Moldavy formou opatření obecné povahy ve znění dle přílohy
předloženého materiálu.
Tomáš Tvrdík paní ing. arch. Táborské poděkoval za čtyřletou práci na ÚP. Zároveň poděkoval
ing. arch. Pospíšilovi z Prahy, který vytvářel mapové podklady pro náš ÚP. Oba jmenovaní měli
s námi velikou trpělivost. Nakonec poděkoval také zastupitelům za to, že jsme se dopracovali
kýženého cíle a ÚP jsme vydali.
Paní ing. arch. Táborská – poděkovala za poděkování a popřála zastupitelstvu, aby ÚP obci dobře
sloužil a aby se obec mohla rozvíjet takovým způsobem, jaký si to v ÚP naplánovala.
4. Rozpočtová změna č. 3
Na minulém zastupitelstvu jsme avizovali, že dle kontroly HZS Ústeckého kraje musí být
vyčleněny v rozpočtu prostředky na Ostatní záležitosti ochrany obyvatelstva. V souvislosti s tím
byla zpracována rozpočtová změna č. 3, kdy na výdajové straně v položce 5212 byla určena
částka 10.000,- Kč, čímž se celkové výdaje rozpočtu upravují na 6.894.911,- Kč. Jiné úpravy
rozpočtu se touto změnou neprovádí.
Rozpočtovou změnou se upravuje přebytek, se kterým bychom měli letos hospodařit na částku
1.118.019,- Kč.
Pan místostarosta navrhl rozpočtovou změnu č. 3 schválit.
K tomuto bodu byla otevřena rozprava.
Jelikož nikdo ze zastupitelů nevyslovil žádný dotaz ani připomínku, dal předsedající o návrhu
hlasovat s návrhem znění.
Hlasování členů zastupitelstva obce:
pro..................… 9;
proti...............…. 0;
zdržel se.........…. 0.
Návrh a usnesení bylo přijato.
Usnesení č. 223/15/2012
Zastupitelstvo obce Moldava po projednání schvaluje rozpočtovou změnu č. 3 pro rozpočet
roku 2012.
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5. Obecně závazná vyhláška – oprava vyhlášky
Na minulém zastupitelstvu jsme schvalovali OZV, kterou se mění OZV č. 1/2011.
Administrativním nedopatřením došlo ke špatnému očíslování vyhlášky. Správně se mělo jednat
o vyhlášku č. 3/2012. Pan místostarosta navrhl, revokovat usnesení č. 210/15/2012 a vyhlášku č.
3/2012, kterou se mění vyhláška č. 1/2012 vydat dnes. Dále pan místostarosta navrhl, aby OZV
byla schválena.
K tomuto bodu byla otevřena rozprava.
Jelikož nikdo ze zastupitelů ani občanů nevyslovil žádný dotaz ani připomínku, dal předsedající o
návrhu hlasovat s návrhem znění usnesení.

První část hlasování – revokace.
Hlasování členů zastupitelstva obce:
pro..................… 9;
proti...............…. 0;
zdržel se.........…. 0.
Návrh a usnesení bylo přijato.
Usnesení č. 224/16/2012 - revokace
Zastupitelstvo obce Moldava po projednání revokuje usnesení č. 210/15/2012 ze dne
3.10.2012.
Druhá část hlasování – nové vydání
Hlasování členů zastupitelstva obce:
pro..................… 9;
proti...............…. 0;
zdržel se.........…. 0.
Návrh a usnesení bylo přijato.
Usnesení č. 225/16/2012 - vydání
Zastupitelstvo obce Moldava po projednání vydává obecně závaznou vyhlášku č. 3/2012,
která mění Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2011 o stanovení systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území obce
Moldava. Vyhláška č. 3/2012 nabývá účinnosti dnem vyhlášení z důvodu naléhavého
obecného zájmu.
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6. Grantový program č. 2/2012
Finanční výbor dostal za úkol zpracování Grantového programu č. 2/2012, kterým budeme
z Fondu Obce Moldava přispívat na jízdné MHD. Pan místostarosta předal slovo předsedkyni
finančního výboru Evě Kardové.
Eva Kardová
Důvodem zpracování Grantového programu č.2/2012 bylo to, že nebyly, z již vytvořeného fondu,
vyčerpány všechny finanční prostředky. Podporovanou cílovou skupinou by měli být studenti
denního studia základních, středních a vysokých škol, kteří by získali příspěvek na dopravu.
Druhou cílovou skupinou, na kterou je v tomto grantu pamatováno jsou důchodci a invalidní
důchodci. Vzhledem k tomu, že celoroční žákovská jízdenka vychází na 4.450,- Kč, navrhujeme
celkovou výši příspěvku na jízdné za uplynulý školní rok – 3.000,- Kč. Stejná výše příspěvku
byla i v Grantovém programu č. 1/2012. U důchodců a invalidních důchodců navrhujeme darovat
tu samou částku na dojíždění k lékaři, přestože cena jízdného MHD je pro ně levnější. Vzhledem
ke značné odlehlosti Moldavy od města a s přihlédnutím k jejich zdravotnímu stavu navrhujeme,
tak jako u první cílové skupiny, vyplatit finanční prostředky na již vydané náklady i za pohonné
hmoty. V Grantovém programu je přesně uvedeno jaké podklady bude třeba doložit. Předběžně
se počítá s tím, že důchodci nebudou potřebovat žádná potvrzení o dojíždění k lékaři. Žáci a
studenti by měli doložit, že v uplynulém školním roce studovali a neměli neomluvenou školní
docházku. Snahou bylo dostat do Grantového programu č.2 co nejširší skupinu obyvatel, kromě
dětí dojíždějících do mateřských školek.
Žádosti o vyplacení finančních prostředků z Grantu č.2 bude možné podávat již od pondělí
5.11.2012 a příjem žádostí ukončit v polovině prosince 2012. Samotná výplata by mohla
proběhnout někdy v lednu 2013. Pokud to nebude vadit v účetnictví
Tomáš Tvrdík – konstatoval, že nevyčerpané finanční prostředky budou převedeny do dalšího
roku, proto se domnívá, že účetnictví to vadit nebude. Poděkoval paní Evě Kardové a navrhl, aby
byl Grantový program č. 2/2012 schválen.
K tomuto bodu byla otevřena rozprava.
Jaroslav Pok – optal se, zda by bylo možné Grant č. 2/2012 rozšířit i o další cílovou skupinu a tím
jsou děti dojíždějící do mateřských školek. Vychází ze své vlastní zkušenosti, protože rodiče
z Moldavy vozí děti zrovna tak do školky, jako do základní školy. Domnívá se, že by bylo
vhodné tuto cílovou skupinu zařadit taktéž.
Eva Kardová - s návrhem souhlasila. Jde však o to, zda zařadit pouze děti z MŠ, které jsou
v předškolních třídách nebo úplně všechny dojíždějící děti do MŠ.
Jaroslav Pok – domnívá se, že by měli být v Grantovém programu zahrnuté všechny děti, které
mateřskou školku navštěvují.
Eva Kardová - konstatovala, že objem finančních prostředků v Grantu je plně dostačující pro
všechny Grantem č. 2/2012 podporované skupiny.
Tomáš Tvrdík – navrhl doplnění Grantu č. 2/2012 i pro předškolní děti. S tím, že podmínkou
čerpání by mělo být potvrzení z mateřské školky, že ji dítě navštěvuje.
Lucie Korndörferová – potvrzení mateřská školka určitě vystaví, ale určitě ne za rok zpětně, když
teprve do školky nastoupí.
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Tomáš Tvrdík – vysvětlil, že se jedná o příspěvek na výdaje za loňský rok. Stejně tomu bylo i u
příspěvku na elektrickou energii. Je to příspěvek na již vydané výdaje.
Helena Škuthanová – se dotazovala, zda by nebyla možnost na žádosti získat formuláře.
Tomáš Tvrdík – ubezpečil paní Škuthanovou, že ke grantu je vždy zpracován formulář.
Helena Škuthanová – vrátila se k informaci o levnějším jízdném MHD pro důchodce. Toto platí
pouze pro občany Teplic ve věku od 70 let. Občanům jiných měst a vesnic tuto slevu MHD
neposkytuje.
Tomáš Tvrdík – ukončil diskuzi s tím, že Grant č.2/2012 bude doplněn o předškolní děti s tím, že
pro jeho čerpání bude nutné doložit za loňský rok potvrzení o docházce do mateřské školky.
Takto upravený Grantový program č.2/2012 navrhl dnes schválit
Jelikož nikdo ze zastupitelů ani občanů nevyslovil žádný dotaz ani připomínku, dal předsedající o
návrhu hlasovat s návrhem znění usnesení.
Hlasování členů zastupitelstva obce:
pro..................… 9;
proti...............…. 0;
zdržel se.........…. 0.
Návrh a usnesení bylo přijato.
Usnesení č. 226/16/2012
Zastupitelstvo obce Moldava po projednání schvaluje text vyhlášení Grantového programu
č. 2/2012 na podporu občanů obce – Příspěvek na dopravu pro předškolní děti, žákům
základních, středních a vysokých škol 2011-2012 a starobním a invalidním důchodcům,
který bude realizován dle schválených Zásad pro poskytování účelových finančních
prostředků z Fondu Obce Moldava.
7. Ostatní
7.1. Skipasy
Zakoupení skipasů pro občany Moldavy – vzhledem k tomu, že nedojde k vyčerpání celé
alokované částky ve fondu, pan místostarosta navrhl, aby byly z Fondu Obce Moldava uvolněny
peníze na zakoupení 6 ks skipasů do SC Bouřňák, které budou k zapůjčení výhradně pro občany
Moldavy. V předprodeji je sezónní skipas za 3.150,- Kč, celkem se jedná o 18.900,- Kč.
K tomuto bodu byla otevřena rozprava.
Michael Haslinger: „Znamená to, že to zapůjčení bude umožněno pouze lidem, kteří žijí na
Moldavě dva roky?“
Tomáš Tvrdík: „Jedná se pouze o občany Moldavy.“ Zakoupené skipasy budou připravené
k zapůjčení v infocentru obce Moldava, protože je otevřené každý den. Znamená to, že ten kdo
má na Moldavě trvalé bydliště, si zavolá, přijde či napíše e-mail a skipas si na určitý den
rezervuje. Při zapůjčení složí vratnou zálohu 500,- Kč, která mu bude dána zpět při vrácení
skipasů“.
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Michael Haslinger: „Dejme tomu, že já jsem trvale bydlící občan, přijedou za mnou mé děti a já
si pro ně mohu skipasy zapůjčit?“
Tomáš Tvrdík: „Ano, je to možné, ale při ztrátě skipasů vratná záloha propadá a peníze jsou
použity na výrobu nových skipasů.“
Eva Kardová: „Bych poprosila, zda by nešlo koupit osm skipasů a rozšířit zapůjčení i pro
chataře?“
Jaroslav Pok : se připojil k návrhu na nákup více skipasů.
Eva Kardová: „Podle zkušeností z předchozích let se 4 skipasy půjčovali hrozně špatně, protože
zájem byl větší. Jednalo se o čtyři trvale žijící a zbytek si půjčovali chataři.“
Tomáš Tvrdík: „Je mi to jedno. Já jsem dával návrh na šest skipasů, ale klidně jich schvalte
deset.“
Eva Kardová: „Je to tak, že to platíme. Je to do určité míry forma solidarity pro SCB.“
Tomáš Tvrdík: „Je to v rámci podpory občanů ve sportovních aktivitách. Proto budou skipasy
hrazené z fondu. Kdyby to mělo být hrazeno z rozpočtu je to něco jiného, ale z fondu se za
letošek vše nevyčerpá, tak je dobré podporovat lidi, aby sportovali. Dělají to i jiné obce. Jeníkov
už má objednáno.“
Helena Škuthanová: Kdyby se nyní objednalo šest kusů, pak by se zjistilo, že je to nedostačující.
Je možnost potom skipasy přikoupit?“
Tomáš Tvrdík: „ Možnost je, ale za vyšší cenu. Do 18.11.2012 je 10% sleva, od 19.11. – 28.11. je
5% sleva a pak už bude prodej skipasů za plnou cenu, to je 3.500,-Kč. Máme tedy možnost
koupit jeden skipas o 350,-Kč levněji. Jestli nemáte nic proti tomu, koupíme jich na obec deset.“
Jaroslav Sečánský: „ Jedna věc, nebylo by dobré zavést určitá pravidla půjčování skipasů? Třeba,
že jeden člověk by to měl zapůjčené třeba maximálně 14 dnů. “
Eva Kardová: „Ne, zapůjčení bude vždy na víkend.“
Jaroslav Sečánský: „Dobře, ale kdyby se přihlásil příště někdo další, tak má přednost.“
Eva Kardová: „ Objednávání bude na osobní i telefonický kontakt, lidi už to i znají a jsou vůči
sobě solidární. Jen jeden, permici ztratil, ale uhradil jí.“
Tomáš Tvrdík: „Bude se vybírat vratná záloha.“
Helena Škuthanová: „Děti mají zimní prázdniny a přijedou na celý týden.“
Tomáš Tvrdík: „To se lidi budou muset domluvit sami mezi sebou. Já Vám řeknu, jak to funguje
v Jeníkově. Jeníkov si objednal čtyři permice. Lojza si je půjčí, položí 500,- Kč, ale ví, že večer
je má dát Frantovi. Franta dává Lojzovi 500,- Kč a nechává si permici. Franta dojezdí, předává jí
Petrovi a ten mu dává 500,- Kč. Petr finálně vrací permici na úřad, kde si bere 500,- Kč, které
tam původně složil Lojza. Je to jednoduchý systém.“
Eva Kardová: „Prakticky je možné, že na jednu permici jezdí dva lidé. Někdo jezdí jen večer a
někdo dopoledne. Takže ten kdo jezdí dopoledne či odpoledne, předá permici tomu co jezdí
večer. Jedná se vždy o dohodu mezi nimi. Kdyby je měla mít jedna rodina celý týden, zeptám se,
zda souhlasí se zapůjčením dvou permic. Protože i to bude úspora, když nemusí platit“
Helena Škuthanová: „Protože se mohou střídat.“
Eva Kardová: „Je to pouze věc dohody. Problém by byl snad jen s tou ztrátou, což byla škoda, ale
to vyřeší záloha na půjčení. Blokace karty je možná okamžitě. Nemůže tak dojít k zneužití.
Třeba, že to prodá.“
Jaroslav Pok: „ Já bych to nepůjčoval způsobem, jako že si někdo vezme na týden čtyři permice.
Já bych je půjčoval na den. Po lyžování by se vracely a na další den si je zapůjčí opětovně.“
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Eva Kardová: „Když ke konci sezony nebyl zájem a jezdila už jen jedna rodina, která jezdila
v těžkém sněhu a nevadilo jim to, tak ano. Pokud však někdo přišel, telefonicky se vyžádalo
vrácení či předání rovnou novému zájemci.“
Jaroslav Pok: „Mým návrhem je možné se vyhnout tomu, že na výzvu o vrácení se bude
argumentovat tím, že zrovna odjeli do Teplic a zpět už nepojedou. Proto je nutné permice po
lyžování vracet.“
Eva Kardová: „Né, to nejde, aby je vozili někam do Teplic, musí být tady na Moldavě.“
Tomáš Tvrdík: „Takže jich zakoupíme osm?“
Jaroslav Pok: „Dávám návrh na deset.“
Tomáš Tvrdík: „Tak abychom nedávali hlasovat o protinávrhu, souhlasíte všichni s nákupem
deseti kusů permic?“
Michael Haslinger: „Je to pro lidi.“
Zbytek zastupitelů také souhlasil.
Jelikož již nikdo ze zastupitelů ani občanů nevyslovil žádný dotaz ani připomínku, dal
předsedající o návrhu hlasovat s návrhem znění usnesení.
Hlasování členů zastupitelstva obce:
pro..................… 9;
proti...............…. 0;
zdržel se.........…. 0.
Návrh a usnesení bylo přijato.
Usnesení č. 227/16/2012
Zastupitelstvo obce Moldava po projednání schvaluje zakoupení 10 ks sezónních skipasu do
lyžařského areálu Sport Centrum Bouřňák v celkové hodnotě 31.500,- Kč, které budou
půjčovány občanům a chatařům obce Moldava. Skipasy budou zakoupeny z prostředků
Fondu Obce Moldava v rámci podpory občanů ve sportovních aktivitách.
7.2. Skialp nad Hrobem – sponzorský dar
Skialp nad Hrobem – MUDr. Petr Machold nás žádá o finanční podporu skialpinistických závodů
Skialp nad Hrobem, které se uskuteční v areálu SC Bouřňák a jeho okolí dne 19.1.2013. Jedná se
o závod českého poháru 2013 s nominací na MS 2013 v tomto sportu. Akci podpořilo SC
Bouřňák, Obec Mikulov a další sponzoři. Pan místostarosta navrhl, abychom na uvedené závody
uvolnili částku z Fondu Obce Moldava v rámci podpory sportovních akcí ve výši 5.000,- Kč.
K tomuto bodu byla otevřena rozprava.
Michael Haslinger: „Jaká tam bude reklama obce?“
Tomáš Tvrdík: „Můžeme si tam dát baner.“
Michal Haslinger: „Takže bude zviditelnění. Tak to ano.“
Jelikož již nikdo ze zastupitelů ani občanů nevyslovil žádný dotaz ani připomínku, dal
předsedající o návrhu hlasovat s návrhem znění usnesení.
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Hlasování členů zastupitelstva obce:
pro..................… 9;
proti...............…. 0;
zdržel se.........…. 0.
Návrh a usnesení bylo přijato.
Usnesení č. 228/16/2012
Zastupitelstvo obce Moldava po projednání schvaluje podporu závodu českého poháru
2013 Skialp nad Hrobem, konaný dne 19.1.2013, z Fondu Obce Moldava ve výši 5.000,- Kč
v rámci podpory sportovních akcí konaných v katastrální působnosti obce Moldava.
7.3. Běžecké závody
Běžecké závody – TJ Lokomotiva Teplice nás žádá o souhlas s konáním závodů v běhu na lyžích
v areálu běžeckého stadionu Nové Město a na přilehlých běžeckých trasách. Jedná se o závody:
• Zahajovací závod – 29.12.2012
• Memoriál Radky Máchové – 19.-20.1.2013
• Mezinárodní Krušnohorská 30 – 26.-27.1.2013
Pan místostarosta navrhl souhlas s konáním závodů vyslovit.
K tomuto bodu byla otevřena rozprava.
Jelikož nikdo ze zastupitelů ani občanů nevyslovil žádný dotaz ani připomínku, dal předsedající o
návrhu hlasovat s návrhem znění usnesení.

Hlasování členů zastupitelstva obce:
pro..................… 9;
proti...............…. 0;
zdržel se.........…. 0.
Návrh a usnesení bylo přijato.
Usnesení č. 229/16/2012
Zastupitelstvo obce Moldava po projednání souhlasí s konáním závodů v běhu na lyžích:
• Zahajovací závod – 29.12.2012;
• Memoriál Radky Máchové – 19.-20.1.2013;
• Mezinárodní Krušnohorská 30 – 26.-27.1.2013;
které se uskuteční v katastrální působnosti Obce Moldava a pořadatelem je TJ Lokomotiva
Teplice, o.s., Zemská 818, Teplice.
7.4. Zakoupení webkamery
Zakoupení webkamery – vzhledem k tomu, že soukromí vlastníci si odvezli 2 webkamery, které
mělo ve svém areálu umístěno Sport Centrum Bouřňák a Obec Moldava měla na svém webu
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umístěn odkaz na tyto kamery, pan místostarosta navrhl, abychom jako zakladatelé této
společnosti zakoupili a darovali Sport Centru 1 ks webkamery, aby se navrátil standard
poskytovaný návštěvníkům naší oblasti.
K tomuto bodu byla otevřena rozprava.
Michael Haslinger: „To je velice dobrý nápad, protože lidi dnes jdou na net a přesně vědí jaké je
počasí.“
Eva Kardová: „Kde bude umístěná?“
Tomáš Tvrdík: „Tam jak byla. Jediný problém je trošku s Novým Městem. Abyste věděli, já se
z tohoto hlasování vylučuji, jako statutární orgán Sportcentra, kterému by eventuelně byla
webkamera darovaná. Jedna webkamera je naše, tu se snažím dostat na stránky Sportcentra, ta je
umístěna na slalomáku – dole v Mikulově. Druhá byla na hrobské, tam bych jí chtěl navrátit.
Třetí byla na horské službě, ta tam dokonce ještě je, ale není naše, je prostě soukromá. U
webkamery z horské služby je problém, že když namrzne, nejde nijak očistit., protože je umístěna
na vysokém stožáru. Já osobně můžu webkameru namontovat na můj dům, protože ten pohled je
akorát z druhé strany. To co poskytovala horská služba, bude poskytované z mého domu, akorát
z druhé strany. S tím problém nemám. Ještě jsem přemýšlel webkameru, pokud se domluvíme
s ČEZEM, dát na trafostanici.“
Eva Kardová: „Já bych byla pro tuto variantu, protože bude zároveň monitorovat počasí a
průjezdnost silnice. Když uvidíme, že tam je nějaký problém, že je tam někdo zaseklý, můžeme
pomoci.“
Tomáš Tvrdík: „Otázka je, jestli se domluvíme s ČEZEM. Kdybychom se nedomluvili, je možné
ji dát na Studánku. Jde hlavně o to, aby běžkaři věděli jaké je na Novém Městě počasí, protože
tam to využívali hlavně běžkaři. Druhou webkameru by zakoupila Lokotka, tam to mám
přislíbené. Na jednu stranu jsou ty webkamery dost drahé, ale našel jsem nějaký set. Konzultoval
jsem to s Honzou Stehnem, jestli by byly dobré ty čtyři kamery včetně nějakého nahrávacího
zařízení asi za 20.000,- Kč. Kdybychom se složili s Lokotkou, je to super. Kamera, která je
umístěna dole v Mikulově, stála 20.000,-Kč, ale to už je asi rok zpátky. Nejdříve bych chtěl
vyzkoušet, zda by bylo vhodné zakoupit ten set a můžeme mít finálně těch kamer víc, protože
jsou to čtyři kamery.“
Michael Haslinger: „Nebylo by od věci, aby také něco bylo na Moldavě?“
Tomáš Tvrdík: „Můžeme, pokud budou čtyři kamery, dvě se dají do Sportcentra, jednu si může
vzít Lokotka někam na stadion a jednu si můžeme umístit my někam tady. K úřadu nebo někam
dolu do Kapsy.
Michael Haslinger: „Já jsem přemýšlel o „Božím prstu“, kolikrát když se projede Nové Město,
odbočka na Fláje, ocitneš se někde jinde.“
Eva Kardová: „ To je pravda, mapuje to situaci na silnici.“
Tomáš Tvrdík: „Druhá věc je připojení na elektriku, protože bez elektriky to nejde. Tam to patří
T-mobilu a nevím, jestli by nás tam někam pustil, byť bychom si tam dali nějaké podružné
měření a další věc, když to namrzne, tak kdo to očistí. To jsou věci, na které je třeba myslet.“
Jaroslav Sečánský: „ Bylo by vhodné stanovit cenový limit. Třeba 30.000,- maximum. Protože
možná za to půjdou koupit čtyři, možná jen jedna webkamera.“
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Michael Haslinger: „Já si myslím, že není důvod. Určitě by tady na tom nikdo nechtěl
zbohatnout. Jak znám tady Tomáše, tak se bude snažit vybrat ne jen to nejlevnější, ale také aby to
bylo kvalitní. To bych celkem nechal na něm.“
Josef Houdek: „ Určitě, pokud by byly ty čtyři kamery, umístit je na ty úseky - „Boží prst“ určitě,
na trafačku. Ráno když lidé pojedou do práce, budou mít přehled o tom, zda mají vůbec vyjet.
Jaroslav Pok: „A pak je zde ještě další faktor, že jsme zde bezinverzní zóna, když byly dole
inverze, tak hotely praskaly ve švech, protože lidi přijeli nahoru. Měli jsme hodně telefonů
s dotazem jaké je počasí. Takhle se podívají na internet a budou vědět.“
Jelikož již nikdo ze zastupitelů ani občanů nevyslovil žádný dotaz ani připomínku, dal
předsedající o návrhu hlasovat s návrhem znění usnesení.
Hlasování členů zastupitelstva obce:
pro..................… 8;
proti...............…. 0;
zdržel se.........…. 0.
Návrh a usnesení bylo přijato.
Usnesení č. 230/16/2012
Zastupitelstvo obce Moldava po projednání schvaluje zakoupení a darování 1 ks
outdoorové webkamery společnosti Sport Centrum Bouřňák o.p.s., Mikulov 54, 419 01
Mikulov a zakoupení minimálně jedné kamery pro obec Moldavu.
7.5. MAS – založení
Vzhledem k tomu, že se blíží konec dotačního období 2007-2013 a dle dostupných informací
budou s největší pravděpodobností od roku 2014 v dotacích podporovány zejména MAS (místní
akční skupiny), navrhl předsedající, abychom schválili, že se Obec Moldava stane členem MAS a
to jako přistoupivší člen k již existující nebo vyhledáme vlastní partnery a založíme MAS novou.
K tomuto bodu byla otevřena rozprava.
Michael Haslinger: „Nevím, o co jde.“
Tomáš Tvrdík: „Z fondu EU bylo vytvořeno 26 operačních programů, ze kterých se dá v ČR
čerpat dotace. Ty byly vytvořeny pro období 2007 – 2013. Příští rok to období končí. V současné
době naši pohlaváři vyjednávají s EU nový operační program, nové podmínky pro poskytování
peněz z fondů do ČR. Podle zdrojů, které jsem nachytal, by v tomto období 2014 plus (tak se to
jmenuje) měli být podporovány MAS. MAS znamená, že je v tom nezisková organizace, Obec,
případně nějaký soukromý podnikatel. MAS musí být nějakým způsobem specifikovaná a musí
mít nějaký počet obyvatel. My v žádné MAS nejsme. Hrob má založenou svou MAS, dokonce se
mají nějaké MAS slučovat. Pokud je MAS podpořená, tak si už rozděluje peníze mezi sebou a
stanovuje si priority na tom daném území. Tak jak jsem to pochopil, založí se tato skupina a
z fondů ji podpoří např. 60 miliony. Podnikatel, který je součástí MAS, si zažádá, že chce
přestavět svou hospodu, zasedne výbor MAS a pokud se splní všechny požadavky, tak výbor
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peníze uvolní. Stejně tak, tam může žádat Obec i nezisková organizace a další, kteří budou
v MAS zaregistrováni.
Michael Haslinger: „Z toho plyne, že jsou to další možné peníze pro obec.“
Tomáš Tvrdík: „ Získání peněz pro další roky by nemělo být tak složitě nastavené.“
Helena Škuthanová: „ Jaké jsou podmínky pro přísun peněz do takto založené MAS?“
Tomáš Tvrdík: „To zatím nevíme. MAS musí být podpořena. Kdo ji bude podporovat nevíme.
V současné době jsou nějaké MAS podpořené Ministerstvem zemědělství a je to v rámci dotací
na zemědělství. Podmínkou vstupu do již vzniklých MAS je katastrální propojenost. Co vím, tak
existuje MAS Cínovec, kde by si v následujících letech mohli rozdělit celkem hodně peněz.
Kdyby my jsme založili MAS, protože stále přemýšlím, jak dostat do Sport Centra peníze, aby se
středisko vyšvihlo nahoru a mohlo se srovnat s Klínama, kde mají sedačkovou lanovku. Takže
záměr MAS je jednak pro Obec, aby se dostala nějakým způsobem k penězům, Sport Centrum
o.p.s., jejímž je Obec jedním ze zakladatelů a může v MAS být. Počítáme s tím, že oslovíme
další obce, jako je Mikulov a Hrob, Košťany, tak abychom dosáhli počtu 10.000 lidí.“
Jaroslav Pok: „Já bych asi založením MAS pověřil někoho znalého. Navrhuji paní Hamrovou,
která vytvářela a vytváří grantové projekty.“
Tomáš Tvrdík: „To ano, veškeré informace o MAS mám právě od ní. Právě ona mi kladla na
srdce, abychom se stali členem nějaké MAS nebo si ji založili. Budeme mít tak možnost se v roce
2014 přiblížit k penězům.“
Michael Haslinger: „To znamená, že bychom pověřili paní Hamrovou, aby pro nás MAS
založila?“
Tomáš Tvrdík: „Paní Hamrová za nás nic zakládat nemůže. Pouze nás může vést, jak MAS
založit, může nám pomáhat, ale všechna jednání musí vést starostové nebo čelní představitelé
vstupujících společností. Tento návrh je dnes na jednání, abychom mohli činit veškeré kroky,
abychom se stali členem MAS, ať už nějaké stávající nebo nové.“
Jelikož již nikdo ze zastupitelů ani občanů nevyslovil žádný dotaz ani připomínku, dal
předsedající o návrhu hlasovat s návrhem znění usnesení.
Hlasování členů zastupitelstva obce:
pro..................… 9;
proti...............…. 0;
zdržel se.........…. 0.
Návrh a usnesení bylo přijato.
Usnesení č. 231/16/2012
Zastupitelstvo obce Moldava po projednání:
a) schvaluje členství v MAS a to buď jako přistoupivší člen k již existující MAS
nebo jako nový člen v nově vzniklé MAS;
b) ukládá vedení obce vést veškerá jednání ohledně vstupu do MAS nebo k založení
nové MAS.
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7.6. Investiční a neinvestiční akce na rok 2013 – na vědomí
Vzhledem k tomu, že se blíží čas přípravy rozpočtu na příští rok, je nutné si říci, jaké investiční či
neinvestiční akce budeme realizovat. Vaše návrhy?
Pan místostarosta navrhl, abychom činili všechny potřebné kroky k provedení:
• opravy zdi v garáži na st.p.č. 258 v k.ú. Moldava, odhadovaná částka cca 50-60 tis.
Kč;
• opravy opěrné zdi na pozemcích p.č. 3/3; 86/5; 86/6; 89/2 v k.ú. Moldava,
rozpočet od projektatnta Varianta I-gabionová zeď 4.637.366,33 Kč s DPH,
Varianta II-železobetonová zeď 5.175.635,33 Kč s DPH;
• nákupu traktoru s potřebným vybavením pro zimní údržbu třeba i formou leasingu
– odhadovaná částka 5.500.000,- Kč s DPH.
• projektové dokumentace k rekonstrukci bytového domu č.p. 138.
Tomáš Tvrdík: „Na obecním domě se loupe obložení, je shnilé. V roce 2004 – 2005 proběhla
rekonstrukce, to co se natíralo, nikdo neopravil a domnívám se, že kdybychom obložení odloupli,
zjistili bychom, že chybí i zateplení a zatepleno by to být mělo. Plastová okna, která tam jsou,
jsou první plastová okna, která se snad vyráběla. Topení na elektriku je také v dnešní době hodně
nešťastné. Tam bychom se mohli dohadovat, že využijeme stávající nádrže na propan-butan,
které máme za tržnicí a eventuelně můžeme vymyslet plynové ústřední topení do každé
domácnosti. Prozatím bych zůstal pouze u projektové dokumentace, protože tam se asi budeme
s rozpočtem hodně divit. To jsou jen mé návrhy věcí, které bychom asi měli příští rok realizovat
nebo alespoň pokusit se zrealizovat či je dostat do nějakého stádia přípravy žádosti o dotaci.
Hasičárnu bychom mohli zvládnout z vlastních zdrojů. Traktor bychom, v případě leasingu, také
mohli uhradit z vlastních zdrojů. Dnes je problém, že na vše by se mělo dělat výběrové řízení.
Jaroslav Pok: „Co nádrže? Tam už jsme také investovali.“
Tomáš Tvrdík: „Ty se stavěli z dotace, která se musela vrátit. Když se dotace sjednávala, tak
nikdo nepřemýšlel, což je dnes velmi důležité, nad udržitelností projektu, dalším využití a kde
vůbec na to další využití vzít peníze. Já to řeknu jinak, mě trápí to, že se nám rozpadá hasičská
garáž, kde se skladuje technika, že na malé děti může spadnout zeď, v jakém prostředí žijí lidé
v bytovce a stejně tak i zimní údržba.
Jaroslav Pok: „To mě trápí také, ale také jsme se bavili o čištění nádrží. Podmínky dotací byly
pro nás velmi těžko dostupné. Jednou to muselo být součástí nějakých rybářských firem, pak to
bylo omezené hektarově, stále bylo něco, co nešlo. Později jsme se bavili o zapůjčení techniky od
Lesů ČR a vyčistili bychom si nádrže sami. Mluvím o tom z jednoho důvodu. Máme tam v plánu
vybudovat kemp, já k nádržím chodím častěji a vidím, že se v nich nedá ani koupat, protože jsou
zarostlé. Bylo by vhodné je vyčistit. Třeba jen jednu a za nějakou dobu druhou. Domnívám se, že
oproti zdem, které jsou akce za 4 – 5 mil, je toto akce za pár korun.“
Eva Kardová: „Ve stejné situaci jsem i já když řeknu, že bych chtěla udržovat stávající turistické
stezky, případně vybudovat nové cyklistické stezky. Jestli to lze dát do plánu a nazvat to jako
další možný výhled a nelimitovat to rokem 2013.“
Tomáš Tvrdík: „Jde hlavně o přípravu rozpočtu roku 2013 na palčivé věci. Jak už jsme si řekli
několikrát, výhled na pročištění nádrží zde je.“
Eva Kardová: „Hřbitov.“
Tomáš Tvrdík: „Na něj je projektová dokumentace hotová.“
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Jelikož již nikdo ze zastupitelů ani občanů nevyslovil žádný dotaz ani připomínku, požádal pan
místostarosta zastupitele, aby vzali tento bod na vědomí.
7.7. nstržm. Ing. Jakub Pěkný – mistr světa v hasičském sportu
Pan místostarosta přivítal pana Jakuba Pěkného, který přijal pozvání na dnešní zastupitelstvo, aby
seznámil také občany Moldavy se svými světovými úspěchy. Je držitel čestného titulu Mistr
požárního sportu ČR, držitel národního rekordu ve výstupu na věž, mistr světa v požárním útoku
a držitel světového rekordu 2011. Pan místostarosta mu vřele poděkoval za to, jakým způsobem
reprezentuje naší obec a navrhl mu schválit odměnu ve výši 5.000,- Kč nebo 10.000,-Kč.
Jaroslav Pok: „ Protože byly dva ty tituly, navrhuji odměnu 20.000,- Kč.“
Všichni zastupitelé panu Jakubovi Pěknému poblahopřáli, poděkovali za reprezentaci a prohlédli
si pohár a medaile.
Tomáš Tvrdík: „Měli bychom se vrátit k finanční odměně pro pana Jakuba Pěkného. Takže
schválíme 20.000,- Kč?“
Jaroslav Pok: „Dávám protinávrh. Tituly a medaile byly tři, tak navrhuji schválit 30.000,- Kč.
Myslím si, že takováto událost se na Moldavě ještě nestala a hned se také nestane.“
Pan místostarosta dal o protinávrhu hlasovat a navrhl znění usnesení.
Hlasování členů zastupitelstva obce:
pro..................… 9;
proti...............…. 0;
zdržel se.........…. 0.
Návrh a usnesení bylo přijato.
Usnesení č. 232/16/2012
Zastupitelstvo obce Moldava po projednání schvaluje udělení finanční odměny ve výši
30.000,- Kč pro pana Jakuba Pěkného za perfektní reprezentaci obce Moldava a vytvoření
světového rekordu.
Pan Tomáš Tvrdík se optal pana Jakuba Pěkného, zda by souhlasil se jmenováním velitelem
výjezdové požární jednotky dobrovolných hasičů na Moldavě. Pan Jakub Pěkný si ponechal 14
dní na rozmyšlenou.
Dnešní program byl vyčerpán a pan místostarosta otevřel diskusi.
8. Diskuse
Jelikož nikdo ze zastupitelů ani občanů nevyslovil žádný dotaz ani připomínku, pan místostarosta
ukončil dnešní jednání zastupitelstva.
9. Závěr
Poděkování všem za účast na jednání.
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V obci Moldava dne: 31.10.2012
Zapsala: Miloslava Patzeltová

Ověřovatelé zápisu:

Starosta obce Moldavy:

Josef Houdek

podpis……………………….

Luboš Suchý

podpis ……………………….

Jaroslav Pok

podpis………………………..
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