ZÁPIS
ze Zastupitelstva obce Újezd pod Troskami
z 15. veřejného zasedání
konaného dne 15. prosince 2021 od 17:30 hodin v budově OÚ Újezd pod Troskami.

Účast zastupitelů:

Ing. Josef Kraus, Jiří Kubišta, Ing. Václav Lhoták, Eva Steinerová,
Ing. Romana Steinerová, Jan Švihel, Jiří Vymlátil

Účast hostů:

13 občanů dle prezenční listiny

Bod 1. Zahájení – schválení programu, jmenování zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Starosta obce p. Švihel zahájil zasedání a uvítal všechny přítomné. Konstatoval, že jsou
přítomni všichni zastupitelé, a tak je jednání usnášeníschopné. Ze zasedání je pořizován
zvukový záznam. Pan starosta pověřil zhotovením zápisu p. E. Steinerovou a ověřovatele zápisu
Ing. Josefa Krause a Ing. Romanu Steinerovou. Zápis z minulého zasedání byl ověřen, ale dnes
byla doručena námitka od Ing. Lhotáka, proto dostal prostor pro sdělení námitky,
Starosta obce p. Švihel sdělil, že námitka bude projednána na dalším veřejném zasedání.
Starosta obce seznámil přítomné s programem dnešního zasedání:
1)

Zahájení – schválení programu, jmenování zapisovatele a určení ověřovatelů zápisu

2)

Usnesení z 15. 9. 2021 – přečtení + prohlášení platnosti

3)

Rozpočet na rok 2022

4)

Střednědobý výhled rozpočtu obce 2022-2024

5)

Vyhodnocení doručených nabídek na vybudování Splaškové kanalizace a ČOV Újezd

pod Troskami + Smlouva o dílo uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanského zákoníku, v platném znění Splašková kanalizace a ČOV Újezd pod Troskami
6)

Žádost o dotaci pro rok 2022 z Ministerstva pro místní rozvoj na akci „Přestavba

bývalé prodejny na kulturní dům v místní části Hrdoňovice“
7)

Přijmutí daru FILM KOLEKTIV s.r.o.

8)

Obecně závazná vyhláška č. 1/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového

hospodářství
9)

Obecně závazná vyhláška č. 2/2021 o poplatku z pobytu

10)

Směrnice č.1/2021 k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
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11)

Inventarizace

12)

Rozpočtové opatření č. 5/2021

13)

Rozpočtové opatření č. 6/2021

14)

Nově zřízená kanalizační přípojka k RD č.p. 57 v Hrdoňovicích

15)

Diskuse

16)

Závěr

Hlasování:
Pro:

7 zastupitelů

Ing. Josef Kraus, Jiří Kubišta, Ing. Václav Lhoták, Eva Steinerová, Ing. Romana Steinerová,
Jan Švihel, Jiří Vymlátil
Proti:

0

Zdržel:

0

ZO schvaluje
program 15. veřejného zasedání ZO ze dne 15. 12. 2021.
Bod 2. Usnesení z 15. 9. 2021 – přečtení + prohlášení platnosti
Usnesení z veřejného zasedání konaného dne 15. 9. 2021 přečetla Ing. Romana Steinerová.
Hlasování:
Pro: 7 zastupitelů
Ing. Josef Kraus, Jiří Kubišta, Ing. Václav Lhoták, Eva Steinerová, Ing. Romana Steinerová
Jan Švihel, Jiří Vymlátil
Proti:

0

Zdržel:

0

ZO schvaluje
Usnesení z 14. veřejného zasedání ZO konaného dne 15. 9. 2021.
Bod 3. Rozpočet na rok 2022
Rozpočet byl zveřejněn na stránkách obce v zákonné lhůtě, nebyly k němu vzneseny žádné
připomínky. Rozpočet je schodkový. Na straně příjmů je 5 905 700 Kč, na straně výdajů 26 940
000 Kč. Příjem byl stanoven dle kalkulačky rozpočtového určení daní na stránkách měst a obcí.
Výdaje jsou podobné jako v loňském roce. Největší položky rozpočtu jsou 15 000 000 Kč na
splaškovou kanalizaci. Pokud bychom dostali dotaci, je to úměrná část, protože se to nebude
financovat najednou. 6 000 000 Kč vodovod Čímyšl, 150 000 Kč oprava rybníka Semínova
Lhota, 150 000 Kč schody ke kostelu. Rozpočet byl řešen na minulé pracovní poradě, žádné
připomínky nebyly.
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Diskuse:
Ing. Lhoták – podrobněji vzít konkrétně jednotlivé položky – místní komunikace, je plán
opravy, chodník v Újezdě p. Tr. u „Roháku“, schody ke kostelu, místní hřiště, bytová jednotka.
p. Švihel – jedná se o rezervy k jednotlivým položkám, pokud by byla potřeba nějaká oprava,
u komunikací nelze plánovat, pokud by se dělala kanalizace, údržba by momentálně nebyla
účinná, na schody doufáme, že bude nějaká výzva ohledně dotace.
Ing. Lhoták – osvětlení Semínova Lhota, stále není hotový projekt, protože není smlouva
s projektantem.
p. Švihel – je to problém ČEZu, tuto částku necháváme, pro případ, že bude zhotoven projekt.
Ing. Lhoták – příjmová část, ostatní těžba, předpokládám, že se jedná o Sklopísek, proč jsou
prostředky každý rok nižší, pronájem rybníka Semínova Lhota a bytové hospodářství, byt Újezd
p. Tr. čp. 60 (PZ) není to málo?
p. Švihel – Sklopísek nevím, to je otázka pro zástupce tohoto závodu, rybník Semínova Lhota
příjem je dostačující, p. Lachman bude asi nájem rušit.
Ing. Steinerová R – Smlouva na byt byla aktualizována, a ještě rok platí tento nájem, byl to
dodatek a je platný, nevím, proč se to řeší.
Ing. Lhoták – opakovaně se dávají stejné položky do rozpočtu, které se neřeší.
p. Švihel – na schůzi zastupitelstva při projednávání tohoto rozpočtu p. Lhoták neměl žádné
připomínky, některé body je potřeba připravit dopředu, dotazy má až na veřejné schůzi.
Ing. Hájek – co je v částce 600 000 Kč veřejné osvětlení, z čeho jsou placeny zálohy na
elektřinu?
p. Švihel – stejné otázky jako v loňském roce, tato částka zůstává, pokud bude projekt, na
elektřinu a mohlo by se začít v Sem. Lhotě s opravou, ještě chybí stanovisko od Silnic.
Ing. Hájek – požadoval vysvětlení obsahu některých jednotlivých položek-účtů.
p. Švihel – přesný obsah některých účtů nevím, to ví naše účetní.
p. Marešová – pozvat účetní, pokud se budou projednávat finanční otázky na vysvětlení obsahu
některých položek-účtů rozpočtu, jelikož účetnictví je složité.
Ing. Hájek – projednávání a příprava rozpočtu je velmi jednoduchá, musí být detailní rozpis,
který zde není, obávám se, že to je účelové.
p. Švihel – detailní rozpisy zde nemáme, jen hrubý rozpočet.
p. Bužová – pane Hájek, vznesl jste dotaz, a bude vám odpovězeno písemně.
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Hlasování:
Pro:

6 zastupitelů

Ing. Josef Kraus, Jiří Kubišta, Eva Steinerová, Ing. Romana Steinerová, Jan Švihel,
Jiří Vymlátil
Proti

0

Zdržel:

1 Ing. V. Lhoták

ZO schvaluje
Rozpočet na rok 2022, a to schodkový, příjmy ve výši 5 905 700 Kč, výdaje ve výši 26 940 000
Kč, rozdíl je kryt výsledkem hospodaření minulých let. Jako závazné ukazatele stanovuje
dodržení objemu jednotlivých paragrafů rozpočtu.
Bod 4. Střednědobý výhled rozpočtu obce na rok 2022-2024
Tento výhled rozpočtu byl vyvěšen a nebyly k němu žádné dotazy ani připomínky. Zde je
zahrnuto: finanční prostředky na kanalizaci a vodovod Čímyšl. Rok 2023 a 2024 je v omezeném
režimu vzhledem k výstavbě a splácení kanalizace. Tento rozpočet je rozdělen do pěti sekcí:
očekávané příjmy, běžné výdaje, dlouhodobé výdaje, dlouhodobé pohledávky, plánované
projekty. Rok 2022: je navrženo na straně příjmů 57 650 000 Kč, plánované projekty
74 000 000 Kč v případě, že bychom dostali dotaci na kanalizaci.
Diskuse:
Ing. Lhoták – příští rok je předpoklad, že se bude dělat kanál a voda Čímyšl, budeme žádat na
obě akce dotace?
p. Švihel – vše záleží na dotačních titulech, projekt a stavební povolení na Čímyšl jsou
připravené,
k dotaci: ano, požádáme, protože bychom na to neměli finanční prostředky.
p. Bužová – můžeme požádat na kanalizaci z krajského úřadu, ale v tom případě bychom museli
pak odložit vodovod v Čímyšli.
p. Švihel – záleží, zda dostaneme dotaci na vodovod, na ten není z krajského úřadu požádáno,
musí se to rozložit do dvou let. Na kanál je požádáno o 50 000 000 Kč a o 4 000 000 Kč krajský
úřad.
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Hlasování:
Pro:

7 zastupitelů

Ing. Josef Kraus, Jiří Kubišta, Ing. Lhoták, Eva Steinerová, Ing. Romana Steinerová, Jan
Švihel, Jiří Vymlátil
Proti

0

Zdržel:

0

ZO schvaluje
Střednědobý výhled rozpočtu obce 2022-2024.
Bod 5. Vyhodnocení doručených nabídek na vybudování Splaškové kanalizace a ČOV
Újezd pod Troskami + Smlouva o dílo uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012
Sb., občanského zákoníku, v platném znění Splašková kanalizace a ČOV Újezd pod
Troskami
Výběrové řízení bylo veřejné prostřednictvím firmy Evri 2004, hodnotícím parametrem byla
cena.
Celkem byly tři nabídky:
Stavoka Kosice za 87 741 128,65 Kč včetně DPH
Kvis a.s. Pardubice za 89 864 133,28 Kč včetně DPH
firma VPK Suchý za 93 000 131 Kč včetně DPH
Nejlepší nabídka byla od Stavoky Kosice. Návrh smlouvy byl součástí zadávací dokumentace.
Součástí této smlouvy je i to, že pokud nedostaneme dotaci, nejsme schopni do 2 let začít, tak
smlouva padá bez nároku na nějaké finanční odškodnění pro tuto firmu.
Diskuse:
Ing. Lhoták – do dvou let musíme začít, a též musíme potvrdit do dvou let, zda to uskutečníme?
Ing. Hájek – zvítězila nabídka kolem 72 513 Kč bez DPH, dnes ji budete schvalovat?
p. Švihel – ano, protože musíme na Ministerstvo zemědělství dodat rozhodnutí o schválení.
Hlasování
Pro:

6 zastupitelů

Jiří Kubišta, Ing. Lhoták, Eva Steinerová, Ing. Romana Steinerová, Jan Švihel, Jiří Vymlátil
Proti:

0

Zdržel:

1 Ing. Kraus
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ZO schvaluje
nejvýhodnější nabídku na vybudování Splaškové kanalizace a ČOV Újezd pod Troskami od
Stavoka Kosice a.s. za cenu 87 741 128,63 Kč včetně DPH + Smlouvu o dílo uzavřenou podle
§ 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění na akci Splašková
kanalizace a ČOV Újezd pod Troskami.
Bod 6. Žádost o dotaci pro rok 2022 z Ministerstva pro místní rozvoj na akci „Přestavba
bývalé prodejny na kulturní dům v místní části Hrdoňovice “
Jde o stejnou dotaci jako v loňském roce, kterou jsme nedostali z důvodů vyčerpání finančních
prostředků. Mohou žádat obce do 3 000 obyvatel na poskytnutí 80 % nákladů, limit je nejméně
500 000 Kč až 10 000 000 Kč. Přípravu projektu, podání žádosti, přípravu výběrové řízení pro
nás dělá společnost Artendr s.r.o., na základě Příkazní smlouvy. Cena na přípravu projektové
dokumentace 40 000 Kč bez DPH, opakovaně podaná žádost zdarma, příprava a ukončení
výběrového řízení včetně všech potřebných náležitostí je 30 000 Kč bez DPH a 2 % z přijaté
dotace.
Hlasování:
Pro:

7 zastupitelů

Ing. Josef Kraus Jiří Kubišta, Ing. Václav Lhoták, Eva Steinerová, Ing. Romana Steinerová,
Jan Švihel, Jiří Vymlátil
Proti

0

Zdržel:

0

ZO schvaluje
podání žádosti o dotaci pro rok 2022 z Ministerstva pro místní rozvoj na akci „Přestavba bývalé
prodejny na kulturní dům v místní části Hrdoňovice,
ZO schvaluje
Příkazní smlouvu PŽ405/2021 od společnosti Artendr s.r.o.
Bod 7. Přijmutí daru Film kolektiv s. r. o.
Na OÚ byla zaslána žádost o povolení natáčení filmu „Bod obnovy“ vsazený do roku 2041 na
místním hřbitově. Na základě darovací smlouvy obdržela obec 6 000 Kč.
Hlasování:
Pro:

7 zastupitelů

Ing. Josef Kraus Jiří Kubišta, Ing. Václav Lhoták, Eva Steinerová, Ing. Romana Steinerová,
Jan Švihel, Jiří Vymlátil
Proti

0

Zdržel:

0
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ZO schvaluje
přijmutí daru od FILM KOLEKTIV s.r.o. ve výši 6 000 Kč.
Bod 8. Obecně závazná vyhláška č. 1/2021, o místním poplatku za obecní systém
odpadového hospodářství
Obecně závazná vyhláška nařízená zákonem je platná od 1. 1. 2022. Platilo se za nemovitost, a
chalupáři za pytle, teď už to nejde. Platba je nastavená – pro trvale žijícího občana 550 Kč a
majitelé chalup jako vlastník 550 Kč. Splatnost bude vždy do konce příslušného roku.
Diskuse:
Ing. Pokorná – jak budou platit obyvatelé ubytovny v Sem Lhotě, a upozornit majitele, aby
odpad třídili.
p. Švihel – řeší se momentálně pálení, které tam prováděli, ostatní bude řešit jiná vyhláška.
MUDr. Hájková – nemáte průběžně hlášeny obyvatele, proč se to neřeší, jsou v bývalé
provozovně.
p. Švihel – zde žádné přihlášené osoby nemáme, při kontrole, která proběhla po pálení odpadků,
bylo 16 obyvatel, kteří měli povolení k pobytu, a s tím policie nic nemůže udělat.
Ing. Steinerová R. – obec to nemůže řešit, je to na Stavebním úřadě Jičín. P. Kvak má zahájené
řízení na změnu užívání, v r. 2020 měla být dokončena a zkolaudována přestavba provozovny.
Návrh na přestavbu je v projektové dokumentaci, přesně nevíme na kolik osob, asi 20-30.
Proběhla zde tři jednání, jsou z toho zápisy. Obec není správní orgán, a tak musí toto řešit
stavební úřad. Pokud stavební úřad dělá kontrolu, je dopředu ohlášená, tak jsou postele složeny
a obyvatelé v práci. Co se týče cizinců, kontrolu dělá pouze cizinecká policie. Není pravda, že
v tom obec nic nedělá.
p. Kubišta – Kvaka musíme vždy před vývozem popelnic upozornit, a pak teprve jsou
připraveny na svoz, pokud to nestihnou, tak to spálí.
Hlasování:
Pro:

7 zastupitelů

Ing. Josef Kraus, Jiří Kubišta, Ing. Václav Lhoták, Eva Steinerová, Ing. Romana Steinerová,
Jan Švihel, Jiří Vymlátil
Proti:

0

Zdržel:

0

ZO schvaluje
Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového
hospodářství.
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Bod 9. Obecně závazná vyhláška č. 2/2021 o poplatku z pobytu
Na základě rozhodnutí z MV. Poplatek za krátkodobé ubytování trvající více jak 60
kalendářních dní – problém bude ubytovna Semínova Lhota. Kdo bude pronajímat, za den
činí platba 15 Kč za každý započatý den, s výjimkou dne počátku. Splatnost poplatku
nejpozději do 20. dne následujícího pololetí. Výjimka pro děti mladší 18 let, starší osoby 70
let, držitele průkazů ZTP a jejich doprovod. S účinností od 1. 1. 2022.
Diskuse:
MUDr. Hájková – ubytování v ubytovacím zařízení?
Ing. Steinerová R. – pronájem domu, chalup za úplatu.
Hlasování:
7 zastupitelů

Pro:

Ing. Josef Kraus, Jiří Kubišta, Ing. Václav Lhoták, Eva Steinerová, Ing. Romana Steinerová,
Jan Švihel, Jiří Vymlátil
Proti:

0

Zdržel:

0

ZO schvaluje
Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2021 o místním poplatku z pobytu.
Bod 10. Směrnice č. 1/ 2021 k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
Jedná se o novelizaci směrnice, a to z důvodů změny zákona a doporučení krajského úřadu na
navýšení limitu u 1. kategorie z 50 000 Kč bez DPH na 70 000 Kč bez DPH, na malé schůzi
jsme se domluvili na navýšení až na 100 000 Kč. Musí být dodržena hospodárnost, efektivnost,
účelnost veřejných výdajů. Je to rozděleno do čtyř kategorií:
1. kategorie 0 – 100 000 Kč služby a stavební práce bez DPH
2. kategorie 100 001 – 500 000 Kč služby, stavební práce bez DPH, musí být výběrové řízení
3. kategorie 500 001 – 2 000 000 Kč dodávky a služby, výběrové řízení
4. kategorie 500 001 – 6 000 000 Kč pouze stavební práce
Kompetence: zadavatel zadá zakázku bez výběrového řízení do 100 000 Kč, starosta nebo
místostarosta, ústní či písemnou formou. Vždy však bude proveden průzkum trhu či neformální
poptávkové řízení.
Výjimky: Zadavatel v případě bezprostředního ohrožení a odvrácení mimořádného nebezpečí
nebo škod na majetku, na zdraví a u mimořádně výhodné nabídky může rozhodnout o výjimce
ze směrnice, rozhoduje starosta a informuje zastupitelstvo.
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Diskuse:
Ing. Lhoták – nelíbí se mu velké pravomoce dané touto směrnicí pro starostu a místostarostu
do 100 000 Kč, bez výběrového řízení.
Hlasování:
7 zastupitelů

Pro:

Ing. Josef Kraus, Jiří Kubišta, Eva Steinerová, Ing. Romana Steinerová, Jan Švihel,
Jiří Vymlátil
Proti:

0

Zdržel:

1 Ing. Václav Lhoták

ZO schvaluje
Směrnici č. 1/2021 k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu.

Bod 11. Inventarizace
Starosta obce dává příkaz na provedení inventarizace obecního majetku a zpracování
inventurních soupisů. Inventury musí být ukončeny do 31. 1. 2022. Inventarizační komise:
předseda Ing. Josef Kraus, členové K. Bužová, J. Vymlátil, K. Steiner, E. Steinerová. V
Hrdoňovicích bude přizván do požární zbrojnice p. Jaroslav Kuba st. a v Semínově Lhotě Ing.
V. Lhoták a zástupce SDH Sem. Lhota I. Členové budou do konce tohoto roku na OÚ
seznámeny se Směrnicí č.1/2011 a Vyhláškou 270/2010 Sb. a potvrdí to svým podpisem.
Hlasování:
Pro:

7 zastupitel

Ing. Josef Kraus Jiří Kubišta, Ing. Václav Lhoták, Eva Steinerová, Ing. Romana Steinerová,
Jan Švihel, Jiří Vymlátil
Proti:

0

Zdržel:

0

ZO schvaluje
Plán inventur na rok 2022.
Bod 12. Rozpočtové opatření č. 5/2021 a
Bod 13. Rozpočtové opatření č. 6/2021
Obě rozpočtová opatření jsou na vědomí: bod 12 je na 93 000 Kč přijaté peníze na volby a na
testování Covid-19 a bod 13 je na 81 413 Kč skutečně proinvestované peníze na volby,
překročené platy na daních, které nebyly v rozpočtu.
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ZO bere na vědomí
Rozpočtové opatření č. 5/2021.
ZO bere na vědomí
Rozpočtové opatření č. 6/2021.
Bod 14. Nově zřízená kanalizační přípojka k RD č. p. 57 v Hrdoňovicících
Starosta obce vyzval předkladatele tohoto bodu Ing. Lhotáka k vyjádření. Jedná se o překop
cesty a položení kanalizačních trubek v obci Hrdoňovice u p. Mazánkové a Janďourkové.
Kanalizace v této části obce patří Sklopísku Střeleč. Ing. Lhoták jednal s p. Salabou od p.
Mazánkové, kterému se zdá toto neodborné.
Ing. Lhoták toto shrnul do tří rovin, takto odděleně by to mělo být také řešeno.
1. Závažné informace občana Hrdoňovic poskytnuté našemu obecnímu úřadu, panu starostovi,
panu místostarostovi ve věci nově zřízené kanalizační přípojky k rodinnému domu č. p. 57.
2. Nejasná skutečnost, zda je či není v majetku obce, splašková kanalizace pod obecní
komunikací v Hrdoňovicích napojená na čističku odpadních vod společnosti Sklopísek Střeleč
a.s.. Nejasné je to pro náš obecní úřad, tak jak vyplývá z dokumentace a různého přístupu ke
stejným věcem, kdo je vlastník, kdo je správce této části kanalizace v Hrdoňovicích.
3. Odlišné jednání našeho obecního úřadu a rozsahem odlišná písemná stanoviska našeho
obecního úřadu z let 2019 a 2021 ve stejné věci, konkrétně u kanalizační přípojky u sousedících
nemovitostí č. p. 40 a č. p. 57 v Hrdoňovicích.
Říci svůj názor dostal prostor p. Salaba a p. Mazánková, tak i zástupce rodiny p. Janďoukové.
Proběhla velmi bouřlivá diskuze, kde si Ing. Lhoták ani rodina p. Mazánkové nenechali
vysvětlit, že tento problém nebude řešit obecní úřad, ale je v kompetenci Stavebního úřadu
Jičín. Obecní úřad vydal pouze povolení pro překop cesty, ale nikde není napsáno, že má
p. Mazánková mít zpracovaný projekt.
Ing. Lhoták zároveň navrhl usnesení v této věci:
1. ZO pověřuje starostu obce, aby prověřil informace občana obce Hrdoňovice ve věci nové
kanalizační přípojky č. p. 57.
2. Zajistit dokumenty k určení vlastníka a správce splaškové kanalizace pod obecní komunikací
napojenou na ČOV, kterou vlastní Sklopísek Střeleč.
3. ZO zdůvodnit jednání OÚ ohledně odlišného stanoviska v r. 2019 a v r. 2021.
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Hlasování:
Pro:

1 Ing. Václav Lhoták,

Proti:

5 Ing. Josef Kraus, Jiří Kubišta, Eva Steinerová, Ing. Romana Steinerová,

Jiří Vymlátil
Zdržel:

1 Jan Švihel

ZO neschvaluje
všechna navrhovaná usnesení v bodě č. 14.

Bod 15. Diskuse
Ing. Pokorná – vše, co podnikl p. Salaba ohledně kanalizace, udělal správně, bylo by dobré se
mu omluvit.
p. Švihel – podotkl, že se veřejně omluvil, i když nevidí pochybení, odpověď dostane písemně.
p. Salaba a p. Mazánková – nemůžete vydávat stavební povolení, soused udělal kanalizaci
špatně a p. Kubišta neměl zájem ohledně toho se mnou jednat.
Ing. Steinerová R. – povolení, které vám obecní úřad vystavil, není žádné stavební povolení, to
vám z obce nikdo nedal a napsáno tam nic není o tom, že jste si měli zadat projekt a že musíte
mít stavební povolení, vše ohledně tohoto sporu musí řešit Stavební úřad Jičín, ne obec.
Ing. Hájek – jaký je další časový plán ohledně obecní kanalizace.
p. Švihel – budeme čekat na rozhodnutí, Ministerstvu zemědělství musíme poslat potřebné
doklady, název firmy, která vyhrála výběrové řízení, budeme čekat, zda dostaneme dotaci.
Ing. Hájek – se vracel k minulé veřejné schůzi, kde se jednalo o původním vyjádření ceny
zakázky, které bylo 97 000 000Kč, tato cena byla po jednání s Mgr. Hájkovou snížena, Ing.
Hájek naznačil, že tuto cenu musel zpochybnit Ing. Lhoták, jinak by ji zastupitelstvo
odsouhlasilo.
Ing. Steinerová R. – zda byla, nebo nebyla cena zveřejněna, bylo rozhodnutím všech na
pracovní schůzi.
p. Marešová, kterou podpořil p. Doležal – pokud je pracovní porada, domluvíte se, co budete
říkat na veřejné schůzi, nemělo by se zasahovat do věcí, které jsou připraveny dopředu.
p. Louda – pozvánka na tuto schůzi nebyla zveřejněna, a dotaz na finanční komisi, víte, co bude
stát samotný provoz čističky?
Ing. Kraus – zatím nevíme a mohu říci, že na základě stálého udávání, bych v tomto kolektivu
čističku nestavěl.
Ing. Steinerová R – nemůžeme vyčíslit cenu za provoz, když dílo bude stát nejdříve za dva
roky, nevíme, jaká bude cena energie.
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Zasedání ZO začalo dne 15. 12. 2021 v 17:30 hodin a skončilo v 19:50 hodin.
Ze zasedání byl pořízen zápis, který byl zveřejněn na internetových stránkách obce a současně
i zvukový záznam, který je k dispozici pro občany na OÚ v Újezdě pod Troskami.

………………………………………
Jan Švihel – starosta obce

Ověřili:

…………………………………………….

……………………………………

Ing. Romana Steinerová – zastupitelka

Ing. Josef Kraus – zastupitel

Zapsal: Eva Steinerová – zastupitelka

………………………………………

V Újezdě pod Troskami dne 22. 12. 2021
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