
Zápis

5. zasedání Zastupitelstva obce Stříbrná, konaného dne 14.2. 2019 v pensionu Márty ve
Stříbrné od 17:30 hod.

Přítomni: 7 členů zastupitelstva obce dle prezenční listiny

Hosté: 30

Program jednání:

l. Zahájení
2. Program rozvoje obce Stříbrná
3. Žádosti
4. Diskuse
5. Závěr

K hlavním bodům jednání

l. Zahájení

Zasedání zastupitelstva obce zahájila starostka obce paní Jana Kortusová uvítáním přítomných.
Konstatovala, že pan Karel Hlavsa a pan Petr Janáček se ze zasedání ZO omluvili a že dle
prezenční listiny je přítomna nadpoloviční většina členů zastupitelstva obce a zasedání
zastupitelstva obce je áie § 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. Dále upozornila, že celý průběh jednání je nahráván na záznamové zařízení a tento
záznam bude vymazán po pořízení zápisu.

Starostka obce, paní Jana Kortusová předložila členům zastupitelstva obce program zasedání.
K programu nebylo připomínek a všichni přítomní zastupitelé s programem zasedání souhlasili.

Starostka obce určila jako zapisovatele zápisu 5. zasedání zastupitelstva obce paní Adrienu
Gôsslovou a kontrolou tohoto zápisu pověřila pana Josefa Kyselu a pana Stanislava Buřila.
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Poté paní starostka informovala o událostech v obci od minulého zasedání ZO:

- v současné době probíhá audit na obecním úřadě (kontrola hospodaření za uplynulé 3
roky)

- na 12. 3. je dohodnutá schůzka ohledně dopravního značení v obci

- začátkem března by měl být rozeslán zpravodaj obce do schránek (spolu s anketou, kde
lze uplatnit připomínky na dopravní značení)

- byla podána žádost o dotaci na pořádání poutní slavnosti

- podání dotace na likvidaci invazních rostlin

- kontrola na obecním úřadě prováděná krajským úřadem za rok 2018

- přehled výdajů za zimní údržbu v obci: cca 162 000 KČ

2. Program rozvoje obce Stříbrná

Na 4. zasedání ZO se zastupitelstvo dohodlo odložit tento bod a do 6. 2. 2019 byla dána možnost
vyjádření zastupitelů a občanů obce k programu rozvoje. Pan Štěpán Budaházy zpracoval návrhy,
náměty a v nové podobě je rozeslal. Paní starostka doporučila schválit takto zpracovaný
rozvojový dokument obce s možností úprav během nadcházejících let.

Pan Štěpán Budaházy k tomuto bodu uvedl, že do programu rozvoje obce Stříbrná byly zahrnuty
jak jednotlivé náměty, tak finanční možnosti obce. Program obce vycházel z programů stran.
Obsah dokumentu byl připomínkován a byl dostupný také na webových stránkách obce. Byly
obdrženy připomínky, které však neměnily obsah dokumentu, dále souhlasná stanoviska a jeden
nový námět (vybudování středu obce v místech před bývalou prodejnou ,,Hron a Chejn"), pan
Budaházy k tomu dodal, že v plánu jsou i jiné odpočinkové zóny (betonárka a Horal), vše se musí
projednat s majitelem prodejny a zjistit všechny možnosti. Dokument program rozvoje obce
Stříbrná je otevřený, dá se doplňovat, měnit, procovat se s ním.

Byl vznesen dotaz na vyžití pro občany v dolní Stříbrné. Pan Budaházy k tomuto odpověděl, že
zapojení i okrajových částí obce bylo přímo součástí volebních programů, a také pro část ,,dolní"
Stříbrné jsou plánovány rekreační prvky (lavičky, fitness prvek atd.). I z tohoto důvodu byla
vytvořena anketa, kde se mohli občané podílet na plánu rozvoje obce. Paní Štěříková jen dodala,
že náměty na zlepšení obce lze podat pomocí ankety nebo přes jednotlivé zastupitelé obce a
například obnova rybníka (který je v ,,dolní Stříbrné") s navrženou volnočasovou plochou je také
součástí programu rozvoje.
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Nikdo další se nevyjádřil a paní starostka dala o programu rozvoje obce hlasovat.

Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: O Zdrželi se: l

Usnesení Č. 24/19
Zastupitelstvo obce Stříbrná projednalo a schválilo ,,Strategický rozvojový dokument obce
Stříbrná".

Program rozvoje obce Stříbrná je přílohou č. l.

Program rozvoje obce Stříbrná byl schválen pod usnesením č. 24/19.

3. Žádosti

Ještě před přistoupením k jednotlivým žádostem navrhla paní starostka pozastavit prodej
pozemků v obci Stříbrná. svůj návrh zdůvodnila velkým počtem žádostí o prodej pozemků
a po krátké době působení nového zastupitelstva ještě nemá takový přehled pozemcích a
vlastnických vztazích. Navrhla pozastavit prodej na stanovenou dobu, zmapovat situaci
v pozemcích, a ujednotit si stejná pravidla v prodeji vůči žadatelům. Paní starostka ještě
dodala, že tento návrh podala již na pracovní schůzce zastupitelů v pondělí před zasedáním
ZO.
Paní Štěříková oponovala, že se k ní dostala tato informace o pozastavení prodeje chvíli
před zasedáním, že s tím nesouhlasí a že to ani není vhodné o tom hlasovat, když nejsou
přítomni všichni členové zastupitelstva a pokud se pozastaví prodeje pozemků, tak
oficiálně a od určitého data. Pan Budaházy k tomu řekl, že podle něj je důležité stanovit
jasná pravidla při rozhodování a také počkat na pasportizaci pozemků. Pan místostarosta
uvedl, že nyní je podáno 6 žádostí a další zasedání ZO je až za měsíc a půl, tedy dostatečná
doba na zjištění stavu pozemků a majetkoprávních vztahů, ale zároveň dodal, že není
záměrem obce rozprodat všechny pozemky. Pan Buřil souhlasí s pozastavením prodeje
pozemků, ale až od předem stanoveného data a na stanovenou dobu (s tím, že žádosti, které
jsou dnes na programu budou vyřízeny).
Paní starostka si poté vzala slovo a dala hlasovat o svém návrhu o zastavení prodeje
pozemků.

výsledek hlasování: Pro: 4 Proti: 3 Zdrželi se:O

Návrh paní starostky o pozastavení prodeje pozemků nebyl schválen.

a) Záměr prodeje pozemku

Žádost o koupi pozemku p. p. č. 53/59 v k. ú. Stříbrná podal
za účelem výstavby garáže. Zamyšlený záměr je

v souladu s územním plánem, využití pozemku je dle ÚP plocha BI - bydlení individuální. Nic
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nebrání prodeji pozemku, pan místostarosta navrhnul zveřejnit záměr prodeje a poté dal o žádosti
hlasovat.

Výsledek hlasování: Pro: 3 hlasů Proti: 2 hlasy Zdrželi se: 2 hlasy

Usnesení Č. 25/19
Zastupitelstvo obce projednalo a neschválilo záměr prodeje pozemku p. p. č. 53/59 v k. ú.
Stříbrná o výměře 320 m .

Žádost je přílohou č. 2.

Záměr prodeje pozemku p. p. č. 53/59 v k. ú. Stříbrná (320 m') nebyl schválen pod
usnesením č. 25/19.

b) Záměr prodeje pozemku

Žádost o koupi části pozemku p. p. č. 227/1 v k. ú. Stříbrná podal pan
za účelem parkování aut v zimním období. Zamýšlený

záměr využití je v souladu s územním plánem, využití pozemku je dle ÚP plocha SlZ - plocha
občanského vybavení. Pan místostarosta navrhnul ponechat pozemek v celku, nenabízet k prodeji
a na požadovaném pozemku v zimním období udržovat plochu k parkování. Pan místostarosta
navrhnul nezveřejnit záměr prodeje pozemku a poté dal
hlasovat.

výsledek hlasování: Pro: 7 hlasů Proti: O hlasů Zdrželi se: O hlasů

Usnesení č. 26/19
Zastupitelstvo obce projednalo a neschválilo záměr prodeje části pozemku p. p. č. 227/1 v k. ú.
Stříbrná.

Žádost je přílohou č. 3.

Záměr prodeje části pozemku p. p. Č. 227/1 v k. ú. Stříbrná nebyl schválen pod usnesením
Č. 26/19.

C) Záměr prodeje pozemku

Žádost o koupi části pozemku p. p. č. 163/52 v k. ú. Stříbrná podali manželé Suchopárovi, trvale
a manželé

za účelem parkování aut a k zahrádkářské činnosti. Zamýšlený záměr využití
je částečně v souladu s územním plánem, využití pozemku je dle ÚP plocha dopravní
infrastruktury. Pan místostarosta navrhnul ponechat pozemek ve vlastnictví obce, nenabízet
k prodeji, pouze k nájmu. Navrhnul tedy nezveřejnit záměr prodeje.

Výsledek hlasování: Pro: 3 hlasů Proti: 2 hlasů Zdrželi se: 2 hlasů
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Usnesení č. 27/19
Zastupitelstvo obce projednalo a neschválilo záměr prodeje části pozemku p. p. č. 163/52 v k. ú.
Stříbrná

Žádost je přílohou č. 4.

Záměr prodeje části pozemku p. p. č. 163/52 v k. ú. Stříbrná nebyl schválen pod usnesením
Č. 27/19.

d) Záměr prodeje pozemku

Žádost o koupi části.pozemku p. p. č. 1456/3 v k. ú. Stříbrná (část cca 400 m' dle přiloženého
zákresu k žádosti). Zádost podala paní

za účelem odstavné, parkovací a zastavěné plochy. Zamýšlený záměr je v souladu
s územním plánem, využití pozemku je dle ÚP-plocha veřejné prostranství, předmětnou část
pozemku užívají manželé Kantnerovi k parkování a ke skladování dřeva. Na pozemku se nachází
stavba skladu a dřevníku bez pevného základu. Požadovanému prodeji části pozemku nebrání
žádné okolnosti, pan místostarosta navrhnul zveřejnit záměr prodeje.

Výsledek hlasování: Pro: 5 hlasů Proti: O hlasů Zdrželi se: 2 hlasů

Usnesení č. 28/19
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo záměr prodeje části pozemku p. p. č. 1456/3 v k. ú.
Stříbrná o výměře cca 400 m' (dle přiloženého zákresu).

Žádost je přílohou č. 5.

Záměr prodeje části pozemku p. p. č. 1456/3 v k. ú Stříbrná o výměře cca 400 m' byl
schválen pod usnesením Č. 28/19.

e) Žádost o záměr koupi pozemku

Žádost o koupi části .pozemku p. p. č. 1456/3 v k. ú. Stříbrná (část cca 125 m' dle přiloženého
zákresu k žádosti). Zádost podala paní

za účelem udržované parkovací a travnaté plochy. Zamýšlený záměr je v souladu
s územním plánem, využití pozemku je dle ÚP-plocha veřejné prostranství. Na pozemku se
nenachází žádná stavba. Požadovanému prodeji části pozemku nebrání žádné okolnosti, pan
místostarosta navrhnul zveřejnit záměr prodeje, aby prodávaná část navazovala na pozemek
prodaný paní

Výsledek hlasování: Pro: 5 hlasů

Usnesení Č. 29/19

Proti: O hlasů Zdrželi se: 2 hlas
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Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo záměr prodeje části pozemku p. p. č. 1456/3 v k. ú.
Stříbrná o výměře cca 125 m2 (dle přiloženého zákresu).

Žádost je přílohou č. 6.

Záměr prodeje části pozemku p. p. č. 1456/3 v k. ú Stříbrná o výměře cca 125 m' byl
schválen pod usnesením Č. 29/19.

D Podnět na pořízení změny územního plánu

Další žádost podala paní na změnu
územního plánu obce Stříbrná pro pozemek p. p. č. 829/5 v k. ú. Stříbrná na změnu užívání
tohoto pozemku nebo jeho části zařazením do zastavitelného území (Ploch BI nebo RI). Pan
místostarosta navrhnul nesouhlasit s podnětem na pořízení změny územního plánu a navrhuje
počkat až uplyne čtyřletá doba od platného územního plánu a bude se řešit celková úprava
zastavitelných a nezastavitelných ploch.

Pan Budaházy vznesl dotaz, jestli není možné žádost vyřídit až v době, kdy se bude pořizovat
změna územního plánu. Pan místostarosta odpověděl, že až se bude pořizovat změna územního
plánu, bude možné, aby vlastníci pozemků uplatňovali své požadavky.

Poté se přihlásila dcera paní , která sdělila, že veškeré náklady na pořízení změnu
ÚP uhradí na své náklady. Na to pan místostarosta odpověděl, že problém je v tom, že
v územním plánu jsou stanoveny výměry jednotlivých druhů pozemků (jejich využití) a pokud se
určitý pozemek s daným využitím změní, musí se jeho výměra nahradit jiným pozemkem.
K tomuto ještě paní řekla, že důvodem žádosti byla potřeba vybudovat na pozemku místo pro
uložení techniky pro sekání. Pan místostarosta odpověděl, že pro vybudování takového místa
není potřeba změna územního plánu.

Pan místostarosta navrhnul se změnou územního plánu dle žádosti nesouhlasit a dal o tom
hlasovat.

Výsledky hlasování: Pro: 7 Proti: O

Usnesení Č. 30/19

Zdrželi se: O

Zastupitelstvo obce projednalo a nesouhlasí s pořízením změny územního plánu obce Stříbrná na
základě podnětu paní Dany Aubrechtové.
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Žádost je přílohou č. 7.

Změna územního plánu na podnět nebyl schválen pod usnesením
Č. 30/19.

· Paní Šárka Štěříková dala znovu hlasovat o žádosti manželů na
pozemek p. p. č. 53/59 v k. ú. Stříbrná - záměr prodeje pozemku.

Výsledek hlasování: Pro: 3 Proti: 2

Návrh paní Štěříkové nebyl schválen.

Zdrželi se:l

· Paní starostka po vyřízení žádostí znovu navrhla, aby se hlasovalo o jejím návrhu o
pozastavení prodejů obecních pozemků. Žádosti by se mohli na obecní úřad podat a
byly by přijaty, ale vyřízeny by byly až po uplynutí pozastavené lhůty. Pozastavení
žádostí by bylo od doby odhlasování (s tím, že schválené žádosti by se vyřídily) do konce
června 2019.

Výsledek hlasování: Pro: 5

Usnesení č. 31/19

Proti:O Zdrželi se: 2

Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo pozastavení prodejů obecních pozemků od nyní do
konce června roku 2019.

Pozastavení prodeje obecních pozemků bylo schváleno pod usnesením č. 31/19.

4. Diskuse

Paní Š. Štěříková se zmínila o pracích ČEZU (zakopání kabelu do země), které probíhají v ulici
nad jejím domem a sahají až nad zahradu pana Zmínila to v souvislosti
s plánovanými opravami silnic. Pan místostarosta řekl, že práce budou určitě provádět v zemi a
okrajem komunikace, ale do budoucna s ČEZEM budou jednat o plánovaných akcích, přes jaké
pozemky práce povedou a jak budou upravovat komunikace po provedených pracích.

Pan Buřil se ještě zmínil, že až bude probíhat schůzka ohledně dopravního značení, tak by chtěl
být informován o termínu, aby se mohl zúčastnit. Paní starostka by požadavky od občanů chtěla
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získat prostřednictvím plánované ankety. Někteří zastupitelé by se ještě chtěli ohledně ankety
sejít a upřesnit některé věci (forma vyhodnocení apod.).

5. Závěr

Na závěr paní starostka poděkovala všem přítomným a ukončila 5. zasedání Zastupitelstva obce
Stříbrná v 18:55 hod.

Místostarosta obce

Ing. Karel Bé ohlávek
l'

O,Cj $tŕL9% Starosta obce
, %,,:' Jana Kortusová

%""s SSĹY'°

Ověřovatelé:

Stanislav Buřil

Josef K,sela ,,,,,, Q,t(

Zapisovatel: Ing. Adriena Gôsslová
Datum zhotovenízápisu: 26. 2. 2019 qý "

t' .
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