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Z á p i s 

2. zasedání Zastupitelstva obce Stříbrná, konaného dne 29.11. 2018 v pensionu Márty ve 

Stříbrné od 17:30 hod. 

 

Přítomni: 9 členů zastupitelstva obce dle prezenční listiny 

Hosté : 30 

Program jednání:  

1. Zahájení  
2. Kontrola a schválení zápisu z 1. zasedání ZO 

3. Jednací řád  
4. Průnik programových cílů volebních stran 

5. Žádosti 
6. Organizační 
7. Diskuse 

8. Závěr 

 

 

K hlavním bodům jednání 

 

1. Zahájení 

Zasedání zastupitelstva obce zahájila starostka obce paní Jana Kortusová uvítáním přítomných. 
Konstatovala, že dle prezenční listiny je přítomna nadpoloviční většina členů zastupitelstva obce 
a zasedání zastupitelstva obce je dle § 92 odst. 3 zákona ČR ze dne 12. dubna 2000 č. 128/2000 

Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, schopno usnášet se ke všem projednávaným bodům 
programu. 

Starostka obce Jana Kortusová předložila členům zastupitelstva obce program zasedání. 
K programu nebylo připomínek a byl na návrh předsedajícího schválen bez připomínek. 

Starostka obce určila jako zapisovatele zápisu 2. zasedání zastupitelstva obce paní Adrienu 
Gösslovou a kontrolou tohoto zápisu pověřila pana Josefa Kyselu a pana Petra Janáčka.  
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2. Kontrola a schválení zápisu z 1. zasedání ZO 

Starostka konstatovala, že zápis z 1. zasedání Zastupitelstva obce Stříbrná byl ověřen a potvrzen 

podpisem pana Josefa Kysely a pana Petra Janáčka. 

 

3. Jednací řád  

Paní starostka dala slovo panu Štěpánu Budaházymu, aby přednesl návrh nového jednacího řádu 
obce.  

Pan Štěpán Budaházy konstatoval, že jednací řád vychází ze zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve 
znění pozdějších předpisů. Upozornil, že samotný návrh jednacího řádu měli již zastupitelé 
k dispozici před zasedáním ZO, a proto bude informovat občany již o samotných připomínkách 
návrhu jednacího řádu, které byly do textu zaneseny.  

Dále byl přečten návrh jednacího řádu obce Stříbrná.  

Pan Karel Hlavsa navrhnul, aby do textu jednacího řádu bylo zaneseno, že u některých 
projednávaných bodů bude jmenovitě uveden výsledek hlasování.  

Zastupitelé s jeho návrhem souhlasili a do textu jednacího řádu se vkládá:  

„Požádá-li člen zastupitelstva obce o jmenovité hlasování k projednávanému bodu programu, 
bude k hlasování přistoupeno s přiřazením jmen.“ 

Paní starostka dala hlasovat o návrhu jednacího řádu.  

Výsledek hlasování: Pro: 9 hlasů Proti: 0 hlasů  Zdrželi se: 0 hlasů 

 

Usnesení č. 25/18 

Zastupitelstvo obce Stříbrná projednalo návrh „Jednacího řádu ZO Stříbrná“ a schválilo nový 
jednací řád v předložené podobě, doplněné o výše uvedenou připomínku, s platností od 30. 11. 
2018. Nový jednací řád nahrazuje a ruší stávající jednací řád ze dne 15. 11. 2006 k datu platnosti 

nového jednacího řádu.  

Jednací řád Zastupitelstva obce Stříbrné byl schválen pod usnesením č. 25/18. 
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4. Průnik programových cílů volebních stran 

 

Paní starostka dala slovo panu Štěpánu Budaházymu. Pan Štěpán Budaházy vypracoval 
z volebních programů stran jeden společný návrh.  

Jako hlavní body vytyčených společných cílů zastupitelů uvedl především: 

- Péče o obecní majetek  

- Rozvoj infrastruktury  

Do těchto bodů zahrnul: opravu mostů, obnovu rybníku, odkoupení pozemků u penzionu Márty, 

dětská hřiště, obnova a zprovoznění lyžařského vleku. Dále oprava komunikací, posílení 
vodovodu, dopravní značení, vybudování a provoz obchodu, záležitosti týkající se okrajových 
částí obce, péče o veřejnou zeleň, návrh na nákup traktoru, ukládání tříděného odpadu, úprava 
autobusových zastávek, otázka vybudování chodníků, oslovení Svazu českých turistů, spolupráce 
s ostatními obcemi, sociální péče pro seniory, rozšíření kulturních aktivit. Zároveň pan Budaházy 
upozornil, že nejdůležitější je spolupráce a podílení se občanů na chodu obce, aby sami řekli, co 
je pro ně nejdůležitější a jaké body společného programu preferují.  

Poté si vzal slovo pan Stanislav Buřil a uvedl, že s výše uvedeným souhlasí, ale za nejdůležitější 
považuje vypracování strategického plánu. Paní starostka řekla, že při společné schůzce před 
tímto jednáním ZO se shodli na tom, že nejprve se uspořádá jednání s občany, aby se skutečně 
zjistilo, o co je této v obci zájem. K panu Buřilovi se připojil i pan Karel Hlavsa a Šárka 
Štěříková, kteří upozornili na důležitost zadání tohoto strategického plánu odbornou firmou, která 
má v těchto záležitostech bohaté zkušenosti, provádějí konsultace jak s obcí a zastupiteli, tak 
s občany obce. Vytvářejí krátkodobé, střednědobé a dlouhodobé plány dle možností a požadavků 
a dokáží nasměrovat vývoj obce tím směrem, který byl zadaný.  

Pan místostarosta k tomu uvedl, že již jednal se společností zabývající se dotačními programy a 
projednal s nimi možné budoucí realizace činnosti obce Stříbrná dle společně ujednaných cílů. 
Společnost přislíbila spolupráci a postupné informování dle vypisovaných dotací tak, aby mohli 

být realizovány ve střednědobém výhledu i bez vypracovaného strategického plánu. Dále uvedl, 
že tento bod se týká společných cílů stran a záležitost možného vytvoření strategického plánu 
obce by měla být samostatným bodem při dalších jednání ZO. 

Dále se k tomuto bodu vyjádřili i ostatní zastupitelé a občané.  

Poté paní starostka dala hlasovat o předloženém průniku programových cílů volebních stran. 
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Výsledek hlasování: Pro: 9 hlasů   Proti: 0 hlasů   Zdrželi se: 0 hlasů 

 

Usnesení č. 26/18 

Zastupitelstvo obce projednalo návrh programových cílů, který vyplynul z programů volebních 

stran a souhlasí s jeho realizací. Ukládá starostovi, aby připravil harmonogram plnění 
jednotlivých bodů dle priorit, předložil zastupitelstvu k odsouhlasení a následně zajistil 
implementaci do střednědobého výhledu obce. 

Průnik programových volebních cílů obce byl schválen pod usnesením č. 26/18. 

 

5. Žádosti 

a) Žádost se týká schválení věcného břemene „vstup a vjezd“ pro manželé k pozemku 
p. p. č. 1115/8 v k. ú. Stříbrná. Toto věcné břemeno bylo již schváleno na 27. zasedání 
zastupitelstva obce s tím, že souhlas podmínili dodáním geometrického plánu s vyznačením 
záboru pro vstup a vjezd na předmětném pozemku. Manželé  požadovaný geometrický 
plán dodali.  
 
Pan místostarosta dal hlasovat o zřízení věcného břemene na pozemku p. p. č. 1115/8 v části 1 
dle geometrického plánu č. 679-78/2018. 
 
Výsledek hlasování: Pro: 9 hlasů Proti: 0 hlasů Zdrželi se: 0 hlasů 
 
Usnesení č. 27/18 
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene práva 
chůze a jízdy přes pozemek p. p. č. 1115/8 v k. ú. Stříbrná pouze v místě č. 1 pro paní 

v rozsahu vymezeném příslušným GP s doložením výměry břemene (dle 
přiložené mapy). Částka za zřízení věcného břemene bude stanovena cenou v místě a čase 
obvyklou a bude žadatelem uhrazena jednorázově před podpisem smlouvy.  
 
Zřízení věcného břemene v části 1 dle geometrického plánu č. 679-78/2018 na pozemku p. p. 
č. 1115/8 v k. ú. Stříbrná bylo schváleno pod usnesením č. 27/18. 
 
b) Další bod se týká žádosti pana 

o zřízení věcného 
břemene na stejném pozemku jako u předchozí žádosti, tedy p. p. č. 1115/8 v k. ú. Stříbrná. Jedná 
se o úzký pozemkový pruh podél komunikace a žádají o schválení šesti břemen na tomto 
pozemku.  
Pan místostarosta navrhnul ZO, aby s návrhem žadatele souhlasili jen u prvního věcného 
břemene (vstup č. 1), tak jak je zakresleno v žádosti a se zřízením ostatních břemen v žádosti 
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nesouhlasit. Poté dal o žádosti hlasovat. 
 
Výsledek hlasování: Pro: 9 hlasů Proti: 0 hlasů Zdrželi se: 0 hlasů 
 
Usnesení č. 28/18 
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo pouze pro vstup č. 1 dle žádosti o zřízení věcného 
břemene „právo chůze a jízdy“ přes pozemek p. p. č. 1115/8 pro pana  

 
 Žadatelé doloží příslušný geometrický plán s výměrou věcného břemene 

pro jeden vstup. ZO ukládá starostovi, aby vyzval žadatele k podpisu smlouvy za zřízení věcného 
břemene za cenu v místě a čase obvyklou. 
Zřízení věcného břemene pro vstup č. 1 na pozemku p. p. č. 1115/8 v k. ú. Stříbrná pro 
žadatele pana bylo schváleno pod usnesením č. 
28/2018. 
 
c) Žádost pana Vojtěcha Němce o pronájmu pozemku: 
 
číslo parcely                        katastrální území                                       výměra m2

 

 
1/3    Stříbrná          487                                                  
1/5    Stříbrná           25 
 
Celkový zábor pozemků činí cca 512 m2

 dle předložené mapy a pro podnikatelské účely je 
stanovena cena 10 Kč/m2/ročně. 
Pan místostarosta dal o této žádosti hlasovat.  
 
Výsledek hlasování: Pro: 9 hlasů  Proti: 0 hlasů Zdrželi se: 0 hlasů 
 
Usnesení č. 29/18 
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo pronájem části pozemků p. p. č. 1/3 v k. ú. Stříbrná, 
cca 487 m

2
 a p. p. č. 1/5 v k. ú. Stříbrná, cca 25 m2

 pro pana 
Dle předložené mapy se jedná o 512 m2

 a cena je určena pro 
podnikatelské využití 10 Kč/m2/ročně. 
 
Pronájem části pozemků p. p. č. 1/3 a 1/5 v k. ú. Stříbrná pro pana tak, jak 
je zakresleno v žádosti, byl schválen pod usnesením 29/18.  
 
d) Žádost pana o pronájmu pozemku: 
 
číslo parcely                        katastrální území                                       výměra m2

 

 
1/5    Stříbrná           641 
 
Tato žádost byla podána za účelem „odstavné plochy pro přívěsy“. Zábor pozemku je zakreslen 
v žádosti a cena je stanovena za pronájem neoploceného pozemku na 0,25 Kč/m2/ročně. 
Pan místostarosta dal o této žádosti hlasovat.  
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Výsledek hlasování: Pro: 9 hlasů  Proti: 0 hlasů Zdrželi se: 0 hlasů 
 
Usnesení č. 30/18 
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo pronájem části pozemků p. p. č. 1/5 v k. ú. Stříbrná, 
641 m

2
 pro pana za účelem „odstavné 

plochy pro přívěsy“. Cena za pronájem neoploceného pozemku činí 0,25 Kč/m2/ročně. 
 
Pronájem části pozemku p. p. č. 1/5 v k. ú. Stříbrná pro pana tak, jak je 
zakresleno v žádosti, byl schválen pod usnesením 30/18.  
 
 
 
 
e) Žádost pana Tomáše Štěříka o pronájmu pozemku: 
 
číslo parcely                        katastrální území                                       výměra m2

 

 
53/57    Stříbrná           162 
 
Tato žádost byla podána za účelem „zřízení parkovacího místa a zahrada k rodinnému domu“. 
Zábor pozemku je zakreslen v žádosti a cena je stanovena za pronájem pozemku na 0,50 
Kč/m2/ročně. 
Paní Šárka Štěříková k této žádosti uvedla, že byla upozorněna na střet zájmů, ale že tato žádost 
byla podána ještě v době působení předchozího zastupitelstva obce. 
 
Pan místostarosta dal o této žádosti hlasovat.  
 
Výsledek hlasování: Pro: 8 hlasů  Proti: 0 hlasů Zdrželi se: 1 hlas 
 
Usnesení č. 31/18 
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo pronájem části pozemku p. p. č. 53/57 v k. ú. Stříbrná, 
o výměře 162 m

2
 pro pana za účelem 

„zřízení parkovacího místa a zahrada k rodinnému domu“. Cena za pronájem pozemku je 
stanovena 0,50 Kč/m2/ročně. 
 
Pronájem části pozemku p. p. č. 53/57 v k. ú. Stříbrná tak, jak je zakresleno v žádosti, byl 
schválen pod usnesením 31/18.  
 
f) Další žádostí byl záměr prodeje pozemků: 
 

číslo parcely   katastrální území   výměra m2 

137/1    Stříbrná    127 

137/15    Stříbrná    269 
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Cena byla stanovena 200 Kč/m2
. 

Pan místostarosta dal o tomto záměru prodeje pozemků hlasovat. 

Výsledek hlasování: Pro: 9 hlasů Proti: 0 hlasů  Zdrželi se: 0 hlasů 

Usnesení č. 32/18 

Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo záměr prodeje pozemků p. p. č. 137/1 v k. ú. Stříbrná o 
výměře 127 m2

 a p. p. č. 137/15 v k. ú. Stříbrná o výměře 269 m2
.
 

Záměr prodeje pozemků p. p. č. 137/1 a p. p. č. 137/15 v k. ú. Stříbrná byl schválen pod 
usnesením č. 32/18.  

g) Záměr prodeje pozemku: 
 

číslo parcely   katastrální území   výměra m2 

1389/2    Stříbrná    6 

Pan místostarosta dal o tomto záměru pozemku hlasovat. 

Výsledek hlasování: Pro: 9 hlasů Proti: 0 hlasů  Zdrželi se: 0 hlasů 

Usnesení č. 33/18 

Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo záměr prodeje pozemku p. p. č. 1389/2 v k. ú. Stříbrná. 

Záměr prodeje pozemku p. p. č. 1389/2 v k. ú. Stříbrná byl schválen pod usnesením č. 
33/18.  

h) Záměr prodeje pozemku: 

číslo parcely   katastrální území   výměra m2 

2742    Stříbrná    748 

Pan místostarosta se zeptal, jestli je nějakých připomínek k této žádosti.  

Připomínku měl pan Günter Fischer, který řekl, že s touto žádosti navrhuje ZO nesouhlasit 
z důvodu toho, že se jedná o pěkný pozemek, v pěkné lokalitě, s kanalizací a vodovodní 
přípojkou, ale bohužel v současné době není takto veden v katastru nemovitostí. Pokud by se 
v budoucnu převedl, změnou územního plánu na stavební pozemek, měl by úplně jinou hodnotu. 
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Poté si vzal slovo pan  který tuto žádost podal a projevil zájem pozemek od obce koupit. 
Uvedl, že hlavním důvodem pro koupi tohoto pozemku je vytvoření parkovacího stání pro auto a 
také záležitost týkající se pana  který na hranici svého pozemku vybudoval nevzhledný 
vysoký betonový plot.  

Pan Stanislav Buřil si vzal slovo a navrhnul, aby tento bod jednání byl odložen a přeložen na 
příští jednání ZO, aby bylo provedeno místní šetření, kde by byl zjištěn skutečný stav věci. 

Dále promluvil pan Vican, majitel sousedního pozemku, který se vyjádřil k panu s tím, 
že tento betonový plot byl skutečně nucen vybudovat, protože když odtékala voda z okolních 
pozemků (pana ), měl zabahněnou a zatopenou zahradu a poničený a 
vyvalený plot. Jednání se sousedy ohledně této záležitosti prý nebylo možné. Ještě zmínil, že 
stavební zákon říká, že každý vlastník nemovitosti je povinen zadržovat vodu na svém pozemku. 

Pan Karel Hlavsa znovu zopakoval návrh pana Buřila, aby proběhlo jednání na místě a před tím 
byly zjištěny všechny potřebné informace k tomuto pozemku.  

Dále paní se přidala a souhlasila, že pokud by bylo jednání na místě, tak by se ráda 
zúčastnila, protože problém odtékající vody z pozemků tam je již dlouhou dobu. 

Pan místostarosta shrnul diskusi k bodu a uvedl, že jsou tedy dva návrhy, odložit a provést místní 
šetření, nebo se záměrem prodeje nesouhlasit. 

Pan místostarosta dal hlasovat o návrhu, že tento bod bude odložen a bude provedeno místní 
šetření. 

Výsledek hlasování: Pro: 9 hlasů  Proti: 0 hlasů  Zdrželi se: 0 hlasů 

Usnesení č. 34/18 

Zastupitelstvo obce projednalo a odkládá záměr prodeje pozemku p. p. č. 1389/2 v k. ú. Stříbrná 

s místním šetřením konaným k datu, který určí starosta obce. 

Záměr prodeje pozemku p. p. č. 1389/2 v k. ú. Stříbrná se odkládá.  

i) Záměr prodeje pozemku: 

číslo parcely   katastrální území   výměra m2 

1457/2    Stříbrná    69 
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Pan místostarosta k bodu uvedl, že se jedná o stejnou záležitost jako u předchozího bodu. Pan 
Karel Hlavsa tedy navrhnul, aby tento bod jednání byl také odložen a až se provede místní šetření 
tak se posoudí i tato žádost. 

O jeho návrhu dal pan místostarosta hlasovat. 

Výsledky hlasování: Pro: 9 hlasů  Proti: 0 hlasů  Zdrželi se: 0 hlasů  

Usnesení č. 35/18 

Zastupitelstvo obce projednalo a odkládá záměr prodeje pozemku p. p. č. 1457/2 v k. ú. Stříbrná 
s místním šetřením k datu, který určí starosta obce. 

Záměr prodeje pozemku p. p. č. 1457/2 v k. ú. Stříbrná se odkládá.  

j) Žádost o prodej pozemku v souladu s ustanovením § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o 
obcích, ve znění pozdějších předpisů: 

číslo parcely katastrální území výměra m2
 cena Kč/m2

  celková cena pozemku Kč 

53/69   Stříbrná  99  200  19800,- 

Záměr prodeje tohoto pozemku byl již schválen na předchozím zasedání ZO a podmínilo prodej 
dodáním geometrického plánu s vyznačením rozdělení a výměry pozemku. Geometrický plán č. 
666-2986/2018 byl doplněn, nově vzniklý pozemek p. p. č. 53/69 v k. ú. Stříbrná, který vznikl 
rozdělením z pozemku p. p. č. 53/59 v k. ú. Stříbrná činí 99 m2

. Celková cena pozemku činí 
19800 Kč. Žadateli jsou pan  

ZO podmiňuje prodej pozemku tím, že kupující uhradí celkovou cenu za 

pozemek před podepsáním smlouvy. Kupující zároveň uhradí všechny poplatky spojené 
s prodejem pozemku, tj. vyhotovení kupní smlouvy, znalecké posudky apod.  

Vzhledem ke splnění podmínek dal pan místostarosta o tomto bodu hlasovat. 

Výsledky hlasování: Pro: 9 hlasů  Proti: 0 hlasů  Zdrželi se: 0 hlasů 

Usnesení č. 36/18 

Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo v souladu s § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o 

obcích, ve znění pozdějších předpisů, prodej části pozemku p. p. č. 53/59 v k. ú. Stříbrná, 
oddělená část dle geometrického plánu č. 666-2986/2018 je pozemek p. p. č. 53/69 v k. ú. 
Stříbrná o výměře 99 m2, cena za m2 je 200 Kč, celková cena pozemku činí 19800 Kč. Žadateli 
jsou pan  ZO 
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podmiňuje prodej pozemku tím, že kupující uhradí celkovou cenu za pozemek před podepsáním 
smlouvy. Kupující zároveň uhradí všechny poplatky spojené s prodejem pozemku, tj. vyhotovení 
kupní smlouvy, znalecké posudky apod. 

Prodej pozemku p. p. č. 53/69 v k. ú. Stříbrná o výměře 99 m2 byl schválen pod usnesením 
č. 36/18. 

 

k) revokace žádosti prodeje části pozemku: 

číslo parcely   katastrální území   výměra m2 

667/24    Stříbrná    1176 

Výše uvedený pozemek byl rozdělen geometrickým plánem č. 665-3201/2018. Z pozemku p. p. 

č. 667/3 v k. ú. Stříbrná byl oddělen pozemek p. p. č. 667/24 v k. ú. Stříbrná o výměře 1176 m2
. 

Prodej tohoto pozemku byl schválen dne 27. 6. 2018 pod usnesením č. 263 b). Pan a paní 
odstoupili od smlouvy. 

Pan místostarosta dal hlasovat o zrušení usnesení o prodeji. 

Výsledky hlasování: Pro: 9 hlasů Proti: 0 hlasů  Zdrželi se: 0 hlasů 

Usnesení č. 37/18 

Zastupitelstvo obce zrušilo usnesení č. 263 b) z 27. zasedání ZO ze dne 27. 6. 2018, kterým se 
schválil prodej části pozemku p. p. č. 667/3 v k. ú. Stříbrná, ze kterého byl geometrickým plánem 
č. 665-3201/2018 oddělen pozemek p. p. č. 667/24 v k. ú. Stříbrná o výměře 1176 m2. Usnesení 
bylo zrušeno z důvodu odstoupení pana a paní od smlouvy. 

Revokace usnesení č. 263 b) o prodeji pozemku p. p. č. 667/24 v k. ú. Stříbrná bylo 
schváleno pod usnesením č. 37/18. 

6. Organizační 

a) Udělení kompetence pro starostku k rozpočtovým opatřením 

Pan místostarosta seznámil přítomné se zněním tohoto bodu, které se týkalo udělení kompetencí 
pro starostu obce k provádění rozpočtových opatření v omezeném rozsahu. Podrobně vysvětlil 

jednotlivá oprávnění jak na příjmové straně rozpočtu, na výdajové straně rozpočtu, tak na 
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příjmových i výdajových stranách rozpočtu. Dále upozornil, že zastupitelstvo obce si vyhrazuje 
právo na informaci o každých těchto opatřeních na nejbližších zasedání zastupitelstva.  

Zastupitelé k tomuto bodu neměli připomínek a pan místostarosta dal o tomto bodu hlasovat. 

Výsledky hlasování: Pro: 9 hlasů Proti: 0 hlasů  Zdrželi se: 0 hlasů 

Usnesení č. 38/18 

Zastupitelstvo obce stanovuje a souhlasí v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) a § 99 odst. 2 zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, s udělením kompetencí 
starosty obce k provádění rozpočtových opatření v následujícím rozsahu: 

 Na příjmové straně rozpočtu 

 a) Navýšení závazných ukazatelů v rámci třídy 1 (daňové příjmy). Tyto prostředky nesmí 
starostka zapojit do výdajů, ale rozpočtují se do financování. O jejich případném zapojení do 
výdajů rozhodne zastupitelstvo. 

b) Navýšení závazných ukazatelů v rámci třídy 2 (nedaňové příjmy) a třídy 3 (kapitálové příjmy) 
do výše 100 000 Kč. Tyto finanční prostředky nesmí starostka zapojit do výdajů rozpočtu obce 
kromě účelově určených darů. 

c) Navýšení závazných ukazatelů v rámci třídy 4 (přijaté dotace) u rozpočtového zapojení 
účelových dotací v případě, že zastupitelstvo schválilo účast obce při podání žádosti o transfer 
nebo jsou-li transfery poskytovány na základě právních předpisů. Zapojení finančních prostředků 
do výdajů a finanční vypořádání dotací. 

Na výdajové straně rozpočtu 

a) Navýšení závazného ukazatele do výše 100 000 Kč v období mezi jednotlivými zasedání 
zastupitelstva. Navýšení jednoho závazného ukazatele musí být kompenzováno snížením jiného 
závazného ukazatele na výdajové straně rozpočtu, aby rozpočtovým opatřením nedošlo ke snížení 
přebytku nebo ke zvýšení schodku schváleného (upraveného) rozpočtu. 

b) Přesuny v rámci jednoho paragrafu mezi třídou 5 (běžné výdaje) a třídou 6 (kapitálové výdaje) 
u akcí, které byly schváleny zastupitelstvem, ale u kterých je nutné po uskutečnění plnění výdajů 
provést správné zatřídění v souladu s rozpočtovou skladbou. 

c) Navýšení závazného ukazatele o částku v případě potřeby vyšší než 100 000 Kč a to jen v 
případech, kdy se jedná o výdaj nutný k zajištění chodu obce, v případech havárií nebo stavu 
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nouze, k odvrácení možných škod, dále když včasné neprovedení úhrady je vázáno penalizací a 
dopady penalizací mohou výrazně překročit případná rizika z neoprávněné úhrady. Dále v 
případě úhrady pokut, penále a dalších nutných výdajů, kdy schválení rozpočtového opatření je 
nezbytné a má jen formální charakter, protože výdaj musí být realizován. 

Na příjmové i výdajové straně rozpočtu 

a) Navýšení závazných ukazatelů v rámci třídy 4 (přijaté dotace) u rozpočtového zapojení 
účelových dotací v případě, že zastupitelstvo schválilo účast obce při podání žádosti o transfer 
nebo jsou-li transfery poskytovány na základě právních předpisů a z finančních prostředků do 
výdajů a finanční vypořádání dotací. 

b) Změny v položkách 1122 a 5365 vlivem zobrazení v rozpočtu daně z příjmů právnických 
osob, kde je poplatníkem obec a zároveň i příjemcem sdílené daně  

Zastupitelstvo si vyhrazuje právo na informaci o každém rozpočtovém opatření provedeném v 
kompetenci starosty na nejbližším zasedání zastupitelstva konaném po schválení rozpočtového 
opatření starostou. 

Udělení kompetence pro starostu obce k rozpočtovým opatřením bylo schváleno pod 
usnesením č. 38/18. 

 

b) rozpočtové opatření č. 9/2018  

Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové opatření č. 9/2018. Toto opatření se týká 
nevyčerpaných finančních prostředků, které byly uvolněny pro volby. Jedná se o částku 
21 999 Kč a tato částka se musí zaúčtovat zpět. 

    

 

  7. Diskuse 

1) Zimní údržba místních komunikací. ZO se dohodlo s panem Koldou, že i v následujícím roce 
2019 bude pro obec Stříbrnou prohrnovat cesty a starat se o místní komunikace. Bude uzavřena 
smlouva mezi panem Koldou a obcí na 1 rok. 

2) Další bod diskuse se týkal telefonní budky, která je ve vlastnictví společnosti O2 Czech 
Republic a.s. Tato společnost informovala obec, že se telefonní budka nevyužívá a navrhli, aby 
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obec Stříbrná telefonní budku jednorázově odkoupila za částku 1000,- Kč, nebo bude od 
společnosti O2 měsíčně účtováno nájemné ve výši 1000,- Kč. ZO navrhuje odkoupení telefonní 
budky a využití jako tzv. „knihobudky“. 

K tomu se vyjádřila paní Jandová, že by telefonní budku využívala, ale že nebyla funkční. Na to 
paní starostka paní  ujistila, že budka funguje, pouze ji nikdo nevyužívá.  

Dále si vzal slovo pan Buřil, že s návrhem nesouhlasí, že si myslí, že by jedna telefonní budka na 
obci měla zůstat i z důvodu jakékoli krizové situace. K tomu pan Günter Fischer namítnul, že 
v této době je již tato záležitost zbytečná, budka se nevyužije a zbytečně obec bude platit za 

nájemné. Dále pak promluvil pan  který si myslí, že tato situace má jednoduché řešení, že 
na každé obci, tedy obecním úřadě, je pevná linka, která by se dala v těchto krizových situacích, 
o kterých mluvil pan Buřil, použít a není nutné dotovat chod telefonní budky.  

3) V dalším bodě promluvila pan  která by měla námět na obnovu vesnických náhonů. 
K tomu odpověděla paní starostka, že v nedávné době byla na obchůzce s panem Pálou, který má 
na starosti povodně a společně prošli Stříbrnský potok a ten ji sdělil, že i přesto, že na obnovu 
náhonů se dají čerpat dotace, tak je to značně nákladné. Ale paní starostka jednala o tomto 
problému s vodohospodářskou společností a v současné době se provedl vrt, odebral se vzorek a 
zjišťuje se množství vody. Takže celá záležitost o nedostatku vody v obci je v řešení. 

4) Další dotaz byl k lyžařskému vleku, jestli se již jednalo o nadcházející sezóně. Paní starostka 
řekla, že minulé zastupitelstvo prodloužilo paní  smlouvu, ta o provozu uvažuje, ale další 
informace nemají.  

5) Další dotaz byl ohledně plánu s obnovou rybníku, že pokud k tomu dojde, tak by bylo pěkné 
vybudovat u něj dětské hřiště. Pan místostarosta řekl, že tento návrh je součástí projektu. Rybník 
nemá žádnou projektovou dokumentaci a v současné době dochází k legalizaci vodního díla a až 
dojde k této legalizaci, tak je v plánu také úprava okolí rybníka, aby mohl sloužit jako 
volnočasová plocha.  

6) Dalším návrhem bylo zavedení třídění na plechovky, tedy pořízení kontejneru. Pan Karel 
Hlavsa odpověděl, že třídění na plechovky schválilo již předchozí zastupitelstvo, ale sběrným 
místem je buď obecní úřad nebo garáž, kde je umístěna technika obce. Pokud by se pořizoval 
kontejner na plechovky, musely by se zjistit potřebné informace, co pořízení a provoz bude 

obnášet.  

7) Dále paní měla námitku, že by měli za svoz komunálního odpadu platit i chataři. Paní 
starostka odpověděla, že ví o tom, že v poslední době byly kontejnery často vyváženy, že byly 
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přeplněné, ale pokud tam dávají odpad i chataři, tak to by nemělo nikomu vadit, protože 
využívání těchto kontejnerů je pro občany bezplatné.  

8) Také byl vznesen dotaz k dalším žádostem, kdy budou projednávány. Paní starostka uvedla, že 
žádosti jsou vyřizovány postupně, tak jak přijdou na obecní úřad a v současné době jsou 
k vyřízení asi tři žádosti.  Pan Karel Hlavsa zmínil, že by bylo dobré do budoucna vždy 
vyrozumět žadatele o tom, kdy bude jejich záležitost projednána. 

9) Paní avrhla, aby vždy na jednání zastupitelstva byla přečtena kronika, aby se 
informovalo o sportovních a jiných úspěších místních dětí. Paní starostka řekla, že je v plánu 
vytvořit zpravodaj, který by vycházel v určitém periodickém čase a ten by o těchto záležitostech 
informoval. Pan Karel Hlavsa navrhnul, že by bylo dobré, kdyby se vždy za určitou dobu sešel 
kulturní výbor, který má tyto záležitosti na starosti a například před zasedáním zastupitelstva 
občany informoval. Pan Budaházy uvedl, že k těmto účelům by mohl sloužit web obce, že tato 

záležitost je ještě k diskusi. Pan Bělohlávek ještě doplnil, že v nově schváleném jednacím řádu je 
ustanovení, které říká, že starostka obce je povinna na zasedání ZO informovat o dění v obci 

mezi jednotlivými zasedáními. 

10) Paní  dále navrhla, aby byla v obci zavedena 30 km rychlost. Pan místostarosta 
odpověděl, že k této problematice se vyjadřuje policie a dopravní inspektorát. Pan Hlavsa 
připomněl plán dopravního značení, který je projektově zadaný a bude se konzultovat 
s odborníkem. Otázka dopravního značení je v řešení. 

11) Poslední připomínka v diskusi se týkala problému u pozemku pana , kde pod domem 
v příkopu tečou splašky a toaletní papír a v létě se tam vyskytují krysy. Paní starostka si 
připomínku poznamenala.  

 

8. Závěr 

Na závěr poděkovala starostka obce p. Jana Kortusová všem přítomným za účast a ukončila 2. 

zasedání Zastupitelstva obce Stříbrná v 19:40 hod. 

 

 

 

 



15 

 

 

 

 

 

  Místostarosta obce                                                                                          Starosta obce 

Ing. Karel Bělohlávek        Jana Kortusová 

 

 

Ověřovatelé: 

Josef Kysela 

Petr Janáček 

 

 

Zapisovatel: Ing. Adriena Gösslová 

 

 


