Obec Zádub-Závišín (Karlovarský kraj)

Z á p i s - 37
z 37. zasedání zastupitelstva obce
konaného dne 21.4.2022 v 17 hodin v sále obecní budovy č.p.22 – Zádub

Přítomni :

K.Tengler, J.Pinkr J.Matějková, P.Medal, J.Tréšek, K. Knaizlová, K.Kalivoda,
P.Novák,

Omluveni :

J.Harant

Program :

1.
2
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Zahájení
Volba ověřovatelů zápisu
Schválení programu zasedání
Kontrola úkolů
Připomínky a náměty občanů
Rozpočtové opatření č. 4/2022
Diskuse, různé
Závěr

Průběh zasedání :
1) Zahájení
Zasedání Zastupitelstva obce Zádub-Závišín (dále též jako „zastupitelstvo“ nebo „ZO“) bylo
zahájeno v 17:00 hodin starostou obce – Josefem Tréškem(„dále též jako „předsedající“ nebo
„starosta“). Předsedající schůze konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno . Informace podle §93
odst.1 zákona o obcích byla na úřední desce Obecního úřadu Zádub-Závišín zveřejněna v souladu se
zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to od 14.4.2022 do 21.4.2022 do 17:00 hod. Současně byla
zveřejněna i na „elektronické úřední desce“. Předsedající dále z prezenční listiny přítomných členů
zastupitelstva (příloha) konstatoval, že přítomno je 8 (osm) členů zastupitelstva (z celkového počtu
devíti členů zastupitelstva), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).

2) Volba ověřovatelů zápisu
Předsedající navrhl zvolit ověřovateli zápisu Karla Tenglera a Karla Kalivodu. O tomto návrhu nechal
předsedající hlasovat takto :
Usnesení č. 1/37/2022
ZO schvaluje za ověřovatele zápisu zastupitele Karla Tenglera a Karla Kalivodu.
Hlasováno :
PRO: K. Knaizlová, J.Pinkr J.Matějková, J.Tréšek, K. Kalivoda, P.Novák, P.Medal
PROTI : nikdo
ZDRŽEL SE : K.Tengler
USNESENÍ BYLO PŘIJATO

3) Schválení programu.
Starosta vyzval zastupitele k připomínkám a doplnění navrženého programu zasedání. Nikdo
z přítomných nenavrhl rozšíření programu. Starosta navrhl doplnit program o bod č.7 : Žádost o
podporu Linky bezpečí, z.s.
Body diskuze a závěr by následně měly číslo 8. a 9.
Nechal hlasovat o doplněném návrhu.

Usnesení č. 2/37/2022
ZO schvaluje program 37.zasedání ZO Zádub-Závišín rozšířený o bod 7) : Žádost o podporu Linky
bezpečí, z.s. . Bod diskuze má číslo 8) a závěr pak 9).

Hlasováno :
PRO : K. Knaizlová, K.Tengler, J.Pinkr J.Matějková, J.Tréšek, K. Kalivoda, P.Novák, P.Medal
PROTI : nikdo
ZDRŽEL SE : nikdo
USNESENÍ BYLO PŘIJATO

4) Kontrola úkolů
- oprava komunikace v Závišíně na návsi (zastupitel P.Medal ) – provedena
- opravy komunikací dokončeny, v průběhu května budou zality spáry v úseku hotel Morris – točna tzv.
turbem
- p.Matějková – propojení el.vedení na rozvod v obci. Dotaz odeslán na ČEZ DISTRIBUCE ,zatím

bez odpovědi
5) Připomínky a náměty občanů

Bez dotazů

6) Rozpočtové opatření č. 4/2022
Místostarosta uvedl, že schválená rozpočtová opatření č.1-3 z 36. jednání ZO obce Zádub-Závišín je
nutné sloučit v rozpočtové opatření č. 1. Zastupitelům předložil dopis účetní obce, ve kterém je toto
vysvětleno. V programu uvedené rozpočtové opatření č. 4. bude proto rozpočtovým opatřením
označeným jako č.2 . Rozebral jednotlivé položky opatření a navrhl jeho odsouhlasení.

Usnesení č. 3/37/2022
ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2022. Bere na vědomí zprávu účetní obce a schvaluje
sloučení opatření č. 1-3/2022 v rozpočtové opatření č.1.
Hlasováno :
PRO : K. Knaizlová, K.Tengler, J.Pinkr J.Matějková, J.Tréšek, K. Kalivoda, P.Novák, P.Medal
PROTI : nikdo
ZDRŽEL SE : nikdo
USNESENÍ BYLO PŘIJATO

7) Žádost o podporu Linky bezpečí, z.s.
Starosta uvedl , že žádost zaslal s předstihem a vyzval k vyjádření jednotlivé zastupitele.
Usnesení č. 4/37/2022
ZO schvaluje žádost o podporu Linky bezpečí, z.s.
Hlasováno :
PRO : nikdo
PROTI : K. Knaizlová, K.Tengler, J.Pinkr J.Matějková, J.Tréšek, K. Kalivoda, P.Novák, P.Medal
ZDRŽEL SE : nikdo
USNESENÍ NEBYLO PŘIJATO

8) Diskuze
J.Tréšek – popelnice – informace o stavu přihlášených k platbě poplatku
- kontejnery – velkoobjemové
- popelnice na tříděný odpad do Závišína
- střecha nad úřadem – nutné obroušení, pak oprava a naposledy nátěr
- projekt na vodovod v Zádubu zhotovený a podaný na stavební úřad
- zrcadla – namontování do konce měsíce
- oprava směrové tabule na příjezdu do Závišína od Ovesných Kladrub – oprava
- audit – probíhající
- vítání občánků – Knaizlová – návrh zlatého přívěsku, čtyřlístku v dárkové krabičce, v diskuzi
navrženo doplnit tento o poukázku do DM v hodnotě 500,-Kč. Celková hodnota navržená do 1.500,Kč na jednoho občánka

- májka – 1 májka u obecního úřadu – občerstvení
- den dětí – návrh – výlet – Teplá + občerstvení – poptá starosta
- pracovníci obce – informace o úklidu obce, prořezání křovin,
- ČEZ – kontrola staveniště – informace o stále neukončené a nepřevzaté stavbě
- oplocení u pozemku Fr.Nováka – předložené stanovisko stavebního úřadu v ML, diskuze zda má
obec stanovisko rozporovat.
J.Pinkr – volby do zastupitelstva – termíny
- projektanti na kanalizaci – informace o zaměřování a kontaktu s občany
- neodevzdané dotazníky na kanalizaci – nevymáhat, informaci občané obdrželi proti
podpisu
K.Kalivoda – navrhuje hlasování o usnesení ve smyslu pověření starosty podáním žádosti o vyjádření
k nadřízenému orgánu stavebního úřadu ML ve věci nepovoleného oplocení p.p.č. 456/13 v k.ú.
Zádub. K. Kalivoda sdělil, že podá soukromý dotaz na stav. úřad, případně jeho nadřízený orgán
ohledně nepovoleného oplocení p.p.č. 456/13 v k.ú. Zádub.
K.Tengler – bioodpad – kompostování – starosta získá informace o možnostech
- náhradní výsadba stromů, kontrola vydaných souhlasů do roku 2020
- zábor obecního prostranství, vytyčování obecního pozemku před domem

Usnesení č. 5/37/2022
ZO schvaluje příspěvek na vítání občánků v hodnotě do 1.500,- Kč na jedno dítě
Hlasováno :
PRO : K. Knaizlová, K.Tengler, J.Pinkr J.Matějková, J.Tréšek, K. Kalivoda, P.Novák, P.Medal
PROTI : nikdo
ZDRŽEL SE : nikdo
USNESENÍ BYLO PŘIJATO

Usnesení č. 6/37/2022

ZO pověřuje starostu podáním žádosti o vyjádření k nadřízenému orgánu stavebního úřadu
ML ve věci nepovoleného oplocení p.p.č. 456/13 v k.ú. Zádub
Hlasováno :
PRO : K. Knaizlová, J.Pinkr, J.Tréšek, K. Kalivoda,
PROTI : Tengler, P.Novák, J.Matějková
ZDRŽEL SE : Medal
USNESENÍ NEBYLO PŘIJATO

9) Závěr

Starosta v 19,07 hod ukončil zasedání zastupitelstva a poděkoval zastupitelům za účast.

Zápis vyhotovil dne 27.4.2022

Starosta obce Zádub – Závišín Josef Tréšek

Ověřili dne 27.4. 2022 ověřovatelé :

………………………………
Karel Kalivoda

………………………………..
starosta

………………………………..
Karel Tengler

………………………………….

místostarosta

