Zápis z XX. zasedání (Ll20L8) zastupitelstva obce konaného dne
26. L.20t8 v malém sále hostince U Vavřince

Zasedání bylo zahájeno v 18.00 hod.
ÚČast: Aleš Drahokoupi1,1ng. Luboš Minařík, lng.

MiroslavJirka, Eva Urbanová, Vladana Říhová

Omluveni: Bc. Drahuše Kaplanová, Petr Somr
Občané:dle prezenčnílistiny: V. Klenka, V. Marek, J. Bednářová

Program:

1.

2.

3.
4,

5.
6.
7.
8.

Zahájení
Určenízapisovatele zápisu
Volba ověřovatelů zápisu
Schválení programu zasedání
Peněžní dar - M. Štěpánek
ČROH-odpadovéhospodářství
Diskuse
Závér

Hlasování: 0-0-0

Pro-Proti-Zdržel se

ad1) Zahájení

Starosta přivítal zastupitele a přítomné občany.

ad2) Volba zapisovatele

-

p. Vladana Říhová

Zapisovatelka byla navržena a schválena

5-0-0

ad3) Ověřovatelé p. Eva Urbanová, lng. MiroslavJirka

Ověřovatelé byli navrženi a schváleni

5-0-0

ad4) Byl přečten program zasedání
Byl přidán bod č. 6. Odpadové hospodaření - Česká asociace odpadového hospodaření

Zastupitelé schválili program zasedání

5-0-0

ad5) Požár v RD p. tV. Štěpánka-peněžnídar

Byl navržen peněžní dar p. tV. Štěpánkovi ve výši 30 OOO ,- na náklady spojené s likvidací
následků požáru v jeho domě. Peníze budou poukázány na účetpoškozeného.
Usnesení: Zastupitelé tuto záležitost projednali a dar schválili

5_0-0

ad6) Česká asociace odpadového hospodaření

Zastupitelstvo projednalo informaci o riziku navýšenínákladů obce na odpadové hospodářství,
v případě prosazení účelovénevládní novely zákona o odpadech obsahujícínásobné zdražení
skládkovacích poplatků. Zastupitelstvo obce nesouhlasí s podobnými novelizacemi zákona o
odpadech, které mají dopad na náklady obce a jejich obyvatel v oblasti odpadového
hospodářství. Zastupitelstvo zastává názor, že nové nastavení odpadové legislativy by mělo
být provedeno formou vládního návrhu zákona o odpadech připraveného po schválení nových
evropských odpadových směrnic a v úzkéspolupráci s obcemi a městy. Čn Uy neměla přijímat
povinnosti nad rámec evropského nastavení odpadového hospodářství. Zastupitelstvo vyzývá
Svaz měst a obcí ČR a Sdruženímístníchsamospráv ČR, aby efektivně čelily podobným
účelovýmsnahám, které obce vystavují zřejmému riziku potřeby navýšenínákladů na
od padové hospodářství.
Usnesení: Zastupitelé přijaly usnesení výše uvedeného znění.

5-0-0

ad7) Diskuse - oslavy obce, skládka na cestě nad Brlohem

ad18) Zasedáníbylo ukončeno v 18:45 hod.

ň
Zapisovala: Vladana Říhová

UÁ-r,a
ověřovatelka: Eva urbanová
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