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ZÁPIS č. 4/2017 
Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HLÍZOV ze dne 3. 4. 2017 

          Číslo jednání: 4/2017 

                                            Místo konání: kancelář úřadu, Hlízov 164, zahájení v 19.00 hod. 

Starosta MVDr. Antonín Škarka zahájil a řídil 4. zasedání zastupitelstva obce Hlízov svolané v termínu 3. dubna 

2017. V úvodu přivítal přítomné členy zastupitelstva obce a občany obce. 

Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva konstatoval, že přítomno je 6 členů 

zastupitelstva (z celkového počtu 7 členů zastupitelstva), takže zastupitelstvo je dle § 92 odst. 3 zákona č. 

128/2000 Sb., o obcích usnášeníschopné. 

Přítomno: 6 zastupitelů (MVDr. Škarka Antonín, Karin Kohárová, Zina Urbanová, Zuzana Kačerovská, 

Mgr. Jitka Šimková, Mgr. Luděk Pleger) 

Omluveno:  1 zastupitel (Pavel Rak) 

Neomluveno:  0 

Pracovníci OÚ:  1 (během jednání se paní Sýkorová omluvila a jednání opustila) 

     Program jednání je přílohou tohoto zápisu. 

Ze zasedání zastupitelstva je pořizován zvukový záznam. 

Bod programu č. 1) Zapisovatel a ověřovatelé 

Starosta přistoupil k navržení zapisovatele a ověřovatelů zápisu z dnešního 4. zasedání zastupitelstva. Navrženi byli: 

zapisovatel pan Mgr. Luděk Pleger, ověřovatelky: paní Zina Urbanová a Zuzana Kačerovská. Jiný návrh nebyl 

předložen. 

Návrh usnesení č. 1-4/2017: OZ Hlízov schvaluje zapisovatelem p. Luďka Plegera, ověřovateli pí. Zinu Urbanovou a 

Zuzanu Kačerovskou. 

Hlasování 00:57 Pro:  6 Proti:  0 Zdrželi se: 0 

  OZ obce Hlízov schválilo většinou hlasů navrženého zapisovatele a ověřovatele.  

 

Námitky Mgr. Šimkové k zápisu č. 2/2017 a 3/2017 

Zápis z 2. zasedání zastupitelstva obce Hlízov 

 Paní Mgr. Jitka Šimková vznesla námitky proti usnesení č. 7-2/2017  

Zapsané a ověřené znění usnesení neodpovídá schválenému. 

V zapsaném znění schváleného usnesení je uvedeno, že v platnosti zůstává usnesení a jeho příloha usn. č. 7-11/2016  

– o poskytování odměn OZ. 

To je chybně, správně má být uvedeno usn. č. 7-11/2015. Starosta správné číslo usnesení v předneseném návrhu 

uvedl, a takto bylo usnesení schváleno, ale zapsáno a ověřeno bylo špatné číslo usnesení, které s platy vůbec 

nesouvisí. 

Starosta MVDr. Antonín Škarka navrhl hlasovat o provedení opravy výše uvedeného usnesení 

Návrh usnesení č. 2-4/2017: OZ schvaluje opravu v zápise č. 2/2017 usnesení č. 7-11/2015 o odměnách OZ. 

Hlasování 02:04 Pro:  6 Proti:  0 Zdrželi se: 0 

OZ obce Hlízov schválilo většinou hlasů opravu usnesení. 

 Paní Mgr. Jitka Šimková vznesla námitku proti usnesení č. 6-3/2017 

Zapsané a ověřené znění usnesení neodpovídá schválenému. 

V zapsaném znění schváleného usnesení chybí část, že pro další inventarizace bude HIK zároveň komisí likvidační a 

škodní. 

V předneseném návrhu toto zaznělo a usnesení bylo takto i schváleno, ale zapsáno a ověřeno ne.  

Starosta navrhl hlasovat o provedení opravy výše uvedeného usnesení 

Návrh usnesení č. 3-4/2017: OZ Hlízov schvaluje doplnění usnesení, že HIK bude vždy zároveň komisí likvidační a 

škodní.  

Hlasování 03:11 Pro:  6 Proti:  0 Zdrželi se: 0 

OZ obce Hlízov schválilo většinou hlasů opravu usnesení. 
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Bod programu č. 2) Kontrola plnění usnesení zápisu č. 3/2017  

 

Starosta sdělil přítomným plnění usnesení č. 4-3/2017 o mateřské škole. Mateřské škole bylo přeposláno 28. 3. 2017. 

Splněno v termínu. 

Starosta sdělil přítomným plnění usnesení č. 12-3/2017 o darovací smlouvě na BABYBOX. Smlouva podepsána 2. 3. 

2017. Splněno v termínu 

 

Bod programu č. 3) Schválení navrženého programu 

 

Návrh programu obdrželi všichni zastupitele obce Hlízov v dostatečném předstihu v písemných podkladech.  

Starosta vyzval přítomné zastupitele k přednesení námitek nebo nejasností k navrženému programu. Žádný bod 

nebyl doplněn. 

Návrh usnesení č. 4-4/2017: OZ Hlízov schvaluje navržený program. 

Hlasování 05:46 Pro:  6 Proti:  0 Zdrželi se: 0 

OZ obce Hlízov schválilo většinou hlasů navržený program. 

 

Bod programu č. 4) Rozpočtové opatření č. 6/2017 

 

Starosta vyzval paní Sýkorovu (hospodářku obce), aby seznámila přítomné s rozpočtovým opatřením. 

Jedná se o přesun mezi jednotlivými paragrafy, a je to faktura za projektovou dokumentaci na chodníky ve výši 

41.661,- Kč. Druhá faktura je za výběrové řízení na výstražný a varovný systém ve výši 38.000,-kč. Tyto položky je 

potřeba v rozpočtu upravit, aby byli správně na investičních položkách. 

 Návrh usnesení č. 5-4/2017: OZ Hlízov schvaluje rozpočtové opatření č. 6/2017 

Hlasování 08:13 Pro:  6  Proti:  0 Zdrželi se: 0 

OZ obce Hlízov schválilo většinou hlasů rozpočtové opatření č. 6/2017. 

 

Bod programu č. 5) Schválení smlouvy na zpracování Digitálního protipovodňového plánu 

  

Starosta informoval přítomné, že se jedná o smlouvu na protipovodňový plán, který zpracovává pro obec Hlízov fi 

Hydrosoft Veleslavín s.r.o. Celkový navržený rozpočet na rozhlas je 1182692,- Kč. 70 % dostáváme z fondů EU a 30 % 

bude poskytnuto z vlastních prostředků obce. Vysoutěžili jsme tento projekt za 956263,- Kč. Smlouva byla všem 

zastupitelům poskytnuta. Smlouva řeší komplexně všechny věci ohledně proti povodňovému plánu, rámcově ve 

způsobu hasičského záchranného systému. S ohledem na výše uvedené je nutné schválit příkazní smlouvu na 

protipovodňový plán. Starosta vyzval přítomné k přednesení námitek a připomínek. 

Mgr. Luděk Pleger vznesl dotaz na termín vyjádření občanů k digitálnímu plánu. Starosta sdělil, že původní termín do 

31. 3. 2017 bude prodloužen o 14 dní. 

Návrh usnesení č. 6-4/2017: OZ Hlízov schvaluje smlouvu na zpracování digitálního protipovodňového plánu.  

Hlasování 14:18 Pro:  5 Proti:  0 Zdrželi se: 1 (Mgr. Jitka Šimková) 

OZ obce Hlízov schválilo většinou hlasů smlouvu na zpracování digitálního protipovodňového plánu. 

 

Bod č. 6) Schválení příkazní smlouvy 1901201701 

 

Starosta informoval přítomné, že smlouvu zpracovala firma TNT Consulting na opravu kaple a márnice na hřbitově 

v obci Hlízov. Další předměty rekonstrukce (sklad, příslušenství) nešly do této smlouvy zahrnout. Žádali jsme na MZe, 

žádost podána 17. 2. 2017. Cena je vyčíslena na 955358,97 Kč. Čekáme na schválení dotace. Příslušenství, sklad 

budou muset být rekonstruovány z prostředků obce tak, aby byl hřbitov zrekonstruován jako celek. Smlouva obsahuje 

zpracování žádosti, organizaci zadávacího řízení, finalizaci projektu včetně manažerského řízení. 

Starosta vyzval přítomné zastupitele ke schválení příkazní smlouvy. 

Návrh usnesení č. 7-4/2017: OZ Hlízov schvaluje příkazní smlouvu č. 1901201701 

Hlasování 21:55 Pro:  6 Proti:  0 Zdrželi se: 0 
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OZ obce Hlízov schválilo většinou hlasů příkazní smlouvu č. 1901201701. 

Smlouva bude podepsána do 15. 4. 2017. 

  

Bod č. 7) Schválení příkazní smlouvy č. 1901201702 

 

Starosta seznámil přítomné, že se jedná o návrh smlouvy k žádosti o dotaci na vytvoření místa pasivního odpočinku 

v obci Hlízov. Jedná se o dotaci z MZe. Návrh jsme podali 17. 2. 2017. Celková cena je 375760,- Kč. Výstavba se 

nedotkne stávajícího pozemku sportovního hřiště a bude vedle. 

Starosta vyzval k hlasování o této příkazní smlouvě. 

Návrh usnesení č. 8-4/2017: OZ Hlízov schvaluje příkazní smlouvu č. 1901201702. 

Hlasování 42:55 Pro: 4 Proti: 2 (Mgr. Šimková a Mgr. Pleger) Zdrželi se: 0 

OZ obce Hlízov schválilo většinou hlasů příkazní smlouvu č. 1901201702. 

 

Bod č. 8) Rozhodnutí o účasti obce v SMS ČR 

 

Starosta všechny přítomné seznámil s projektem Sdružení Místních Samospráv, který obsahuje vstup do místních 

samospráv, aby se naše obec stala členem místních samospráv České Republiky. Pokud bude obec v tomto systému 

zařazena, bude informována o připravovaných školeních. Tento projekt bude pro obec přínosem. Obnáší to 

jednorázový roční poplatek ve výši 2000,- Kč a jednu korunu za občana na rok.  

Starosta vyzval přítomné k námitkám a připomínkám. Nebyly vzneseny. 

Starosta navrhl hlasovat o tom, aby se obec Hlízov stala členem Sdružení místních samospráv. 

Návrh usnesení č. 9-4/2017: OZ Hlízov schvaluje členství obce v SMS ČR 

Hlasování 44:39 Pro:  5 Proti:  0 Zdrželi se: 1 (Mgr. Šimková) 

OZ obce Hlízov schválilo většinou hlasů členství v SMS ČR. 

 

Bod č. 9) Schválení investičního záměru na renovaci pomníku 

 

Starosta informoval přítomné, že rekonstrukce pomníku byla zadaná žádostí o dotaci na Ministerstvo obrany 23. 1. 

2017 na celkovou částku 420000,- tis. Kč. Spoluúčast obce, by měla být 20%, tzn. 84000,- Kč. Je to renovace pomníku 

celkově s tím, že bude odstraněn plot, který tam je a budou tam dány čtyři sloupky a čtyři řetězy mezi a bude udělaná 

celková renovace památníku obětem I. světové války. Jedná se o dotaci na rok 2018. Musíme k tomu doplnit investiční 

záměr. Pomník je v havarijním stavu. 

Starosta vyzval přítomné zastupitele k hlasování o investičním záměru. 

Návrh usnesení č. 10-4/2017: OZ Hlízov schvaluje investiční záměr na renovaci pomníku 

Hlasování 47:0 Pro:  6 Proti:  0 Zdrželi se: 0 

OZ obce Hlízov schválilo většinou hlasů investiční záměr renovace pomníku. 

 

Bod č. 10) Zpráva o výsledku kontroly hospodaření obce za rok 2016 

 

Starosta seznámil přítomné se Zprávou o hospodaření obce Hlízov za r. 2016.  Audit se uskutečnil 24. 3. 2017. Jednalo 

se o závěrečný audit. Audit proběhl v klidu. Byli jsme upozorněni na dvě nesrovnalosti, které budou napraveny níže 

uvedenými usneseními. 

Návrh usnesení č. 11-4/2017 – obecní zastupitelstvo Hlízov schvaluje systémové nápravné opatření k zabezpečení 

finančních příspěvků darovací smlouvou nebo veřejnoprávní smlouvou. Zodpovídá starosta obce. Termín plnění 

průběžně. 

Hlasování 49:39 Pro:  6 Proti:  0 Zdrželi se: 0 

OZ obce Hlízov schválilo většinou hlasů usnesení č. 11-4/2017. 

 

Návrh usnesení č. 12-4/2017 – obecní zastupitelstvo Hlízov schvaluje systémové nápravné opatření, že vždy přílohou 

č. 2, závěrečného účtu obce, bude informace o finančním hospodaření v mateřské školce Hlízov a hospodaření s jejím 
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majetkem dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších novel a 

doplňků. Zodpovídá účetní obce. 

Hlasování 51:04 Pro:  6 Proti:  0 Zdrželi se: 0 

OZ obce Hlízov schválilo většinou hlasů usnesení č. 12-4/2017. 

 

Starosta tento bod program zakončil informací, že při přezkoumání nebyly zjištěny další nedostatky mimo uvedených 

výše. Usnesení o nápravných opatřeních musí být do 5 dnů odeslány na KÚ StČ. 

 

Bod č. 11) Informace o proplacení faktur 

 

Starosta informoval přítomné, že se jedná o dvě faktury. První se týká paní Hubalové. Peněžní plnění je za úpravu 

projektové dokumentace na chodníky. Faktura je na částku 41661 Kč. Rozepsáno podle položek. 

Druhá faktura je na 38000,- Kč. Je to pro Ing. Josefa Bártu. Pan Bárta připravoval a zajišťoval VŘ na výstražný a varovný 

systém obec Hlízov /rozhlas/. 

OZ vzalo na vědomí informace o proplacení faktur. 

 

Bod č. 12) Různé 

 

Starosta informoval přítomné o investičním záměru do vybavení mateřské školy. Jedná se o obměnu nevyhovujících 

hracích prvků pro volnočasové aktivity dětí, které v rámci uskutečněné revize neprošly z hlediska bezpečnosti. 

Požádali jsme paní ředitelku, aby navrhla a vybrala z katalogu firmy Herold. Firma Herold hrací prvky dodává 

dlouhodobě a dělá nám i revizní zprávy k hracím prvkům. Paní ředitelka si vybrala dřevěný vláček a vagónek a dva 

další prvky. Starosta navrhl poskytnout na finanční pokrytí investice částku 60.000,- Kč a vyzval přítomné zastupitele 

k hlasování. 

Návrh usnesení č. 13-4/2017: OZ Hlízov schvaluje investiční záměr s finančním pokrytím 60.000 Kč. 

Hlasování 59:46 Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0 

OZ obce Hlízov schválilo většinou hlasů finanční záměr na nákup hracích prvků pro Mateřskou školu Hlízov. 

 

Dále starosta seznámil přítomné s informací, jak se vyvíjí situace se zaměstnanci obce Hlízov. Žádali jsme o tři 

pracovníky na dohodu. Tři pracovníky jsme dostali v rozsahu 40 hodin týdně. Maximální měsíční příspěvek na jedno 

místo je 15.000,- Kč. Jelikož jsme dostali doporučenky od pracovního úřadu na Martina Hniličku, Zoltána Karvaie a 

Petra Havlíčka, přijali jsme tyto zájemce. Od 1. 4. 2017 má obec tři zaměstnance (pracovníky). 

Dále obec Hlízov vyhlásila poptávkové řízení na sekání travních porostů a správcovství hřbitova. Poptávkové řízení 

bylo vyhlášeno kvůli nástupu paní Ležalové do důchodu. Přihlásil se pan Jiří Hrůza, pan Libor Marián a pan Radek 

Beran. Starosta rozhodl, že údržbu bude provádět pan Radek Beran a Libor Marián.  Budou se o pracovní náplně 

navzájem dělit, aby byla zajištěna zastupitelnost. 

 

Dále starosta informoval o stočném. Jednalo se tři měsíce se Starým Kolínem, který udělal kalkulaci, kterou jsme 

nepřijali. Obci Starý Kolín jsme předložili nově přepracovanou kalkulaci, která bude bodem programu jejich zasedání. 

Ať bude výsledek hlasování obecního zastupitelstva jakýkoliv, dohodli jsme s fi VODOS, že se nebude cena stočného 

pro obyvatele obce Hlízov měnit s tím, že je ve smlouvě nízký nájem ve výši 40.000 Kč. Tento nájem byl navýšen na 

70.000,- Kč, a tento navýšený nájem bude doplacen zpětně i za rok 2016. Tyto peníze budou do budoucna určené na 

opravu čerpadel, pokud to bude potřeba.  

 

Do různého se dále přihlásil Mgr. Pleger. Upozornil na stavebně technickou kondici pozemních komunikací v obci a 

na jejich nutnou opravu. Nabídl i provedení vlastního průzkumu. Silnice v obci Hlízov by si po zimě zasloužily 

chemickou očistu s využitím techniky. 
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Pan Mgr. Pleger upozornil na neregulovaný chov domácí zvěře před hospodářským stavením pan Kličky. Ulicí ke hřišti 

projíždí mnoho lidí a situace s volně pobíhajícími kachnami, je už neúnosná. Pokud se situace nezlepší, bude nutné 

tento nešvar regulovat obecní vyhláškou, tak jak je tomu i v jiných obcích. 

Starosta přislíbil, že bude s panem Kličkou proveden pohovor a uvidíme, jestli to bude k něčemu dobré nebo ne. 

Na závěr pan Mgr. Pleger Luděk informoval přítomné, že bude aktivován kontrolní výbor k pravidelné čtvrtletní 

kontrole. Starosta sdělil, že je po auditu a je možno se podívat na cokoliv. 

 

Paní Šimková upozornila na nesrovnalost s vyhláškou č. 4/2016 o shromažďování sběru, využívání a odstraňování 

odpadu. Vyhláška určovala, že na stanovišti u Dostálů měli být kontejnery na papír a plast. Podle skutečnosti až do 

konce března tam nebyly i když vyhláška platila. Na stanovišti podle vyhlášky č. 4/2017 v Malém Hlízově by měly být 

kontejnery na sklo, papír a plast. Podle skutečnosti chybí kontejner na papír, takže není dodržována vyhláška. 

Starosta přislíbil kontrolu a následnou nápravu. 

Paní Mgr. Jitka Šimková upozornila na vznesený požadavek na předminulém zastupitelstvu na roční náklady obce na 

údržbu obecního rozhlasu a starosta řekl, že odpoví písemně. Paní Mgr. Jitka Šimková sdělila, že Hlízovský unikátní 

spolek podal na obec žádost 20. 2. 2017 o souhlas s průchodem lesa při jarním putování 13. 5. 2017. Na minulém 

zastupitelstvu bylo řečeno, že ano, že HUS dostane písemnou odpověď, kterou potřebuje, aby s tím mohl jednat dál. 

Starosta přislíbil, že bude souhlasné stanovisko zasláno do 15. 4. 2017. 

 

Starosta vyzval paní Mgr. Jitku Šimkovou, zda nechce něco sdělit přítomným z minulé schůze. Žádné vyjádření nebylo 

na obecní úřad doručeno. Paní Mgr. Jitka Šimková se dotázala, zda se jedná o organizační složku, zda si to má takto 

vysvětlit. Starosta připomněl, že se jedná o to, co tu bylo nepravdivě řečeno, že audity byly vždycky bez výhrad. 

Starosta stanovil na minulé schůzi, že se paní Mgr. Jitka Šimková omluví, nebo že svá tvrzení zdokladuje. 

Paní Mgr. Jitka Šimková se vyjádřila v tom smyslu: „Starosta obce nezařadil jako řádný bod programu na zasedání 

zastupitelstva 30. 1. 2017 zřízení organizační složky, čímž podle právního názoru mohlo dojít k porušení zákona. Tento 

bod přednesl v bodě Různé, i když nebylo jako bod programu schválené zastupitelstvem. Zastupitelé si nemohli 

dopředu připravit svou argumentaci ke zřízení organizační složky. Při diskusi vznikla nepřehledná situace, kterou jsem 

zakončila slovy, že chyb, kterých se dopouštělo minulé vedení, bylo méně, než které dělá současné vedení obce. Jsem 

přesvědčena, že jsem uvedla pravdivou informaci. Pokud se bude opakovat situace, že budou důležité body při 

zasedání zastupitelstva zasazovány účelově do bodu různé, obrátím se se stížností na nadřízený orgán, krajský úřad 

Středočeského kraje. Ještě chci připomenout, že starosta obce soustavně porušuje platný jednací řád, podle kterého 

má předkladatel jednotlivých bodu zpravidla zaslat, kromě všech potřebných podkladů i návrhy usnesení, což se 

neděje.“ Starosta ukončil diskusi a obec se k řečenému vyjádří písemně na příští zastupitelstvo. Vyjádření paní Mgr. 

Šimkové nebylo doručeno písemně, nebylo tudíž možnost se k tomuto vyjádřit.  

Paní Mgr. Jitka Šimková doplnila, že zdrojem sporu je starosta, kdyby byly podklady zaslány, mohli bychom se tady o 

tom pobavit. Starosta upozornil, že když je poslán paní Mgr. Šimkové jakýkoliv podklad, je vždy všechno špatně a 

nezaznělo, že by něco bylo uděláno dobře. Vždy zaznívá akorát kritika, a vše je dáváno do negativních stanovisek. 

Starosta ukončil diskusi a na vyjádření bude odpovězeno příště. 

 

Paní Urbanová se přihlásila s informací o rekultivaci prostoru u hasičské nádrže Hlízov, kam se navozila hlína z důvodu 

osazení trávou a dali se tam stromky. Ve tři hodiny odpoledne, když tam cyklisti projížděli na kole, tak to bylo vše 

v pořádku. V půl jedenácté večer ulámané větve, autem rozježděný pracně uhrabaný pozemek. Ráno se to muselo 

udělat znovu. Jedná se o ničení práce lidí. Uvedená informace byla přednesena, aby o tom občané věděli.  

 

Pan Kohár upozornil, na havarijní stav oplocení kolem mateřské školky. 

Starosta informoval, že pracovník, co má na starosti údržbu, to má zadané a bude to opravovat. 

Pan Kohár dále navrhl využití pozemku za hřištěm u objektu pohostinství s tím, že by mohl být zpřístupněn pro 

veřejnost. Starosta upozornil na riziko, že když to bude zpřístupněno, bude tento prostor využíván jako parkoviště. 

Dále je tam nezabezpečený stavební materiál. 

Starosta informoval přítomné, kam až by měla proběhnout rekonstrukce chodníku. Informoval přítomné o problému 

výstavby chodníků přes trať. Dále upozornil na problém s parkováním v okolí společenského sálu a pohostinství, 
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s čímž není vůbec počítáno. Jedna z variant odkupu pozemku nevyšla. Jediné možné místo na parkování je v prostoru 

pozemku vlečky. Pan Šimek se přihlásil do diskuse s dotazem, zda se odkup pozemku nebo výměna týkala pozemku 

pana Talandy. Starosta doplnil, že i toto byla jedna z variant. Byla provedena kontrola všech pozemků, které obec 

vlastní, pokud by se jednalo o výměnu, tak není, co v současnu vyměnit, protože žádné pozemky, které by se dali 

vyměnit, nejsou. Všechny obecní pozemky jsou pod komunikacemi a pod chodníky. Jediné, co máme, je vlečka a 

potom z větších ploch na Pančuli zahrada. 

 

Pan Jiří Šimek se dotázal k veřejnému osvětlení, že se objevilo pár LED lamp k veřejnému osvětlení. Starosta 

informoval přítomné o firmách a počtu ledkových lamp k testování. Pan Šimek se dotázal, v čem spočívá testování 

lamp. Starosta osvětlil, že je zadán světelný audit. Stožáry veřejného osvětlení jsou v dezolátním stavu, problém je i 

s hliníkovým vedením v zemi. Na některých místech už neodpovídá ani funkčně. Porucha byla v loni v satelitu. Tam 

to bylo nové, a přesto se to předělávalo. Další problém byl podél silnice směrem na výfuk, tam je funkční také jen 

jedna fáze. Pokud se poruší, bude nutná oprava. Další problém je naproti obecnímu úřadu, kde je vedení také 

porušené. V současnosti se demontují světla od fi Snaggi, která se budou vracet. Budou tam místo nich nainstalovány 

od fi Philips. Další problém je s osvětlením u pana Kličky. Do lampy někdo naboural. Bude vytěžen kamerový systém. 

Byl tam zaznamenán převoz bagru, který jel do satelitu. Není známo, ke komu jel. 

Pan Šimek se dotázal, zda se plánuje kompletní nahrazení stávajících lamp ledkovým osvětlením. Jednalo by se o 

kompletní rekonstrukci, ne pouhou výměnu za led světel veřejného osvětlení. 

Starosta doplnil, že se nejedná o úplnou rekonstrukci veřejného osvětlení. Obec nechala vypracovat studii, jak by to 

vypadalo, kdyby se dělalo LED osvětlení. Bylo zjišťováno financování. Kdyby se dělala celá rekonstrukce, tak největší 

finanční zátěž, by bylo vyměnit elektrické vedení v zemi. Pokud by se vyměnili stožáry a lampy za LED, byla by menší 

spotřeba a stávající vedení by to mělo zvládnout. Výměna vychází cca na 700 tis. v celé vesnici. V Malém Hlízově je 

veřejné osvětlení na sloupech ČEZu. Při přechodu na LED osvětlení, by se mělo ušetřit až 80 tis. za rok. Náklady by se 

vrátily až za 6 až 8 let. 

 

Starosta informoval všechny přítomné, že příští schůze je plánována na 15. května 2017 od 19 hodin a veřejné 

zasedání OZ obce Hlízov ukončil v 21.36 hodin. 

 

Zápis byl vyhotoven dne 12. 4. 2017 

Přílohy zápisu: 

1. Prezenční listina 

2. Prezenční listina hosté 

3. Námitky paní Mgr. Jitky Šimkové k zápisům č. 2 a 3/2017 

4. Rozpočtové opatření č. 6/2017 

5. Smlouva na zpracování Digitálního protipovodňového plánu 

6. Příkazní smlouva č. 1901201701 

7. Příkazní smlouva č. 1901201702 

8. Schválení investičního záměru na renovaci pomníku 

9. Zpráva o výsledku kontroly hospodaření obce za rok 2016 

10. Zvukový záznam zasedání OZ – formát MP3 

 

Zapisovatel:…………………………………………….. 

 

Ověřovatelé:…………………………………………… dne ……………………………. 

 

  …………………………………………….  dne ……………………………. 

 

Starosta: ……………………………………………. 

 

Vyvěšeno: 12. 4. 2017    Sejmuto: 


