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6. zasedání Zastupitelstva obce Stříbrná, konaného dne 11. 4. 2019 v pensionu NlárĹj :ví

Stříbrné od 17:30 hod.

Přítomni: 9 členů zastupitelstva obce dle prezenční listiny

Hosté: 17

Program jednání:

l. Zahájení
2. Zpráva o výsledcích přezkoumání hospodaření obce za rok 2018
3. Závěrečný účet obce za rok 2018
4. Účetní závěrka 2018
5. Výsledky inventarizace majetku obce
6. Pronájem pozemků
7. Prodej pozemků (schválené záměry před 15. 2. 2019)
8. Zpráva, výsledky - mosty
9. Různé
10. Diskuse
11. Závěr

Ť
l

.

K hlavním bodům jednání

l. Zahájení

Zasedání zastupitelstva obce zahájila starostka obce paní Jana Kortusová uvítáním přítoŇiých.
Konstatovala, že jsou přítomni všichni členové zastupitelstva 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. 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 zastupitelé s programem zasedání souhlasili.

Starostka obce určila jako zapisovatele zápisu 6. zasedání zastupitelstva obce paní Adrienu
Gôsslovou a kontrolou tohoto zápisu pověřila pana Petra Janáčka a paní Šárku Štěříkovou.
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Poté paní starostka informovala o událostech v obci od minulého zasedání ZO:

- podepsané smlouvy s úřadem práce

- Obec Stříbrná uspořádala vyhlášení osobnosti/sportovce roku 2018, došlo k předání
kroniky

- schůzka s firmou Midos (dopravní značení), schůzka se silničáři (oprava hlavní silnice)
- uskutečnila se akce Uklid'me Česko/uklid'me Stříbrnou, Candrbál (nadační fond

Ještěřice)

- jednání s projektem ,,Místa z blízka"

- informace ke zpravodaji, anketě, informační ceduli

- proběhly schůzky kontrolního, kulturního a finančního výboru

- ve spolupráci s komisí pro životní prostředí se čistí obec od dřevin- možnost odkoupení
dřeva

2. Zpráva o výsledcích přezkoumání hospodaření obce za rok 2018

Pan Štěpán Budaházy informoval o výsledcích hospodaření za uplynulý rok. K 31.12.2018
zůstalo na účtu obce 19 871 246 kč. Krajský úřad nezjistil při auditu žádné chyby a nedostatky
v hospodaření a také žádné rozpory v inventarizaci majetku. V roce 2019 se obec musí zaměřit na
plnění programových cílů a řádné čerpání rozpočtu. Pan Štěpán Budaházy doporučil zastupitelům
obce schválit závěrečný účet, účetní závěrku, výsledek inventarizace bez výhrad. Nebylo
připomínek.

Paní starostka poté dala postupně o následujících usneseních hlasovat. Nejprve se hlasovalo o
výsledcích hospodaření obce za rok 2018.

Výsledek hlasování: Pro: 8 Proti: O Zdrželi se: l

Usnesení č. 32/19
Zastupitelstvo obce Stříbrná projednalo a schválilo Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření
obce Stříbrná za rok 2018 bez výhrad.

Zpráva o výsledcích přezkoumání hospodaření obce za rok 2018 je přílohou č. l.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření bylo schváleno pod usnesením Č. 32/19.
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3. Závěrečný účet obce za rok 2018

výsledek hlasování: Pro: 8 Proti: O Zdrželi se:l

Usnesení č. 33/19
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo závěrečný účet a celoroční hospodaření obce Stříbrná
bez výhrad.

Závěrečný účet obce za rok 2018 je přílohou Č.2 až č. 9.

Závěrečný účet a celoroční hospodaření za rok 2018 byl schválen pod usnesením č. 33/19

4. ÚČetní závěrka 2018

výsledek hlasování: Pro: 8 Proti: O Zdrželi se: l

Usnesení č. 34/19
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo účetní uzávěrku obce Stříbrná za rok 20 18 sestavenou
k 31. 12. 2018 spolu s podklady, tvořícími součást účetní uzávěrky a závěrečného účtu obce
Stříbrná za rok 2018.

ÚČetní závěrka obsahuje:

- Protokol o schválení účetní závěrky za rok 2018
- Rozvaha k 31. 12. 2018
- výkaz zisku a ztrát k 31. 12. 2018
- Příloha l a 2 k úČetní uzávěrce k 31. 12. 2018
- Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018
- Inventarizační zpráva

Účetní závěrka 2018 je přílohou č.lO až č. 15.

ÚČetní uzávěrka za rok 2018 byla schválena pod usnesením č. 34/19.

5. Výsledky inventarizace majetku obce

Výsledek hlasování: Pro: 8 Proti: O Zdrželi se: l

Usnesení Č. 35/19
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo výsledky inventarizace majetku obce Stříbrné za rok
2018 bez připomínek.

Výsledky inventarizace majetku obce jsou přílohou č. 16.

Výsledky inventarizace majetku byly schváleny pod usnesením č. 35/19.
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6. Pronájem pozemků

a) Žádost o prodloužení nájmu pozemku p. p. č. 1/4 v k. ú. Stříbrná (cca 500 m2) podal pan
vojtěch Němec, Stříbrná č.p.565, 358 01 Kraslice.lČO : 74788710 Zamýšlený záměr využití není
v souladu s územním plánem, využití pozemku je dle ÚP plocha OS - občanské vybavení, sport.
Požadovaný záměr užívání nájmu pozemku není v souladu s územním plánem. Navrhuji
nesouhlasit s pronájmem za požadovaným účelem a navrhuji uzavřít nájemní smlouvu na dobu
určitou do 3 l. 3. 2020 s tím, že záměrem obce je obnovení ploch k jejich účelu.

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

Usnesení č. 36/19
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo pronájem pozemku p. p. č. 1/4 v k. ú. Stříbrná
500m2, za účelem výroby palivového dřeva na dobu určitou do 31. 3. 2020 s možností
opakovatelného pronájmu. Pro pana vojtěcha Němece, Stříbrná č.p.565, 358 01 Kraslice.lČO :
74788710

Žádost je přílohou č. 17.

Pronájem pozemku p. p. Č. 1/4 v k ú. Stříbrná byl schválen pod usnesením Č. 36/19.

b) Žádost o pronájem části pozemku p. p. č. 2468/3 v k. ú. Stříbrná (cca 70 m') podala společnost
společnosti ARC- leasing, spol. s.r.o. , IČO: 49786903, Doudlevská 417/17, 30100 Plzeň- Jižní
Předměstí ,za účelem parkování rolby a umístění garážového stání bez pevného základu pro
zajištění úpravy sjezdové trati Stříbrný potok. Zamýšlený záměr využití je v souladu
s přípustným využitím územního plánu, využití pozemku je dle ÚP plocha BI - plocha, bydlení
individuálního a příměstského 2typu. Pan místostarosta navrhnul souhlasit s pronájmem části
pozemku za cenu 10,00 KČ za m za rok pro podnikatelské účely.

Výsledek hlasování: Pro: 9 Proti: O Zdrželi se: O

Usnesení Č. 37/19
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo záměr pronájmu části 70 m2 pozemku p. p. č. 2468/3
v k. ú. Stříbrná .

Žádost je přílohou č. 18.

Záměr pronájmu části pozemku p. p. č. 2468/3 v k. ú. Stříbrná byl schválen pod usnesením
Č. 37/19.

c) Žádost o pronájem části pozemku p. p. č. 163/52 v k. ú. Stříbrná podali manželé
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. Vzhledem k tomu,
že zde není zcela splněn účel dle ÚP, navrhnul pan místostarosta souhlasit s pronájmem části
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pozemku pro manželé za účelem parkování s tím, že v zimním období
bude na ploše obcí prováděna zimní údržba za cenu 0,25 Kč/m2/rok.
Ze strany zastupitelů přišly připomínky, že by se ještě měla ujasnit výměra pronajatého pozemku
a také pokud bude plocha v zimním období udržována obcí, nesmí dojít k oplocení a jestli je
nutné ho vůbec pronajímat.

Poté dal pan místostarosta hlasovat.

Výsledek hlasování: Pro: 9 Proti: O Zdrželi se O

Usnesení č. 38/19
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo záměr pronájmu části pozemku p. p. č. 163/52 v k. ú.
Stříbrná odpovídající ploše parkování pro 3 osobní automobily (54 m2 )jako zahrada neoplocená
za účelem parkování aut s tím, že na celé výměře požadovaného pozemku bude v zimním období
prováděna zimní údržba obcí Stříbrná.

Žádost je přílohou č. 19.

Záměr pronájmu části pozemku p. p. č. 163/52 v k ú. Stříbrná byl schválen pod usnesením
Č. 38/19.

7. Prodej pozemků (schválené záměry před 15. 2. 2019)

a) Prodej pozemku p. p. č. 2473/1 v k. ú. Stříbrná, část dle GP č. 677-5418/2018, nově oddělený
pozemek p. p. č. 2473/6 v k. ú. Stříbrná o výměře 982 m' p,0 Sokolovská zemní, s.r.o., V zátiší
41/4, 35801 Kraslice, IČO: 29092647, zastoupená panem Davidem Kavúrem. Tento prodej byl
schválen na 26. zasedání ZO pod usnesením č. 263c (čekalo se pouze na GP). Pan místostarosta
navrhnul schválit výměru dle GP a za cenu 100,-Kč/m '.

číslo pozemku katastrální území

2473/6 Stříbrná

výměra cena m2 celkem

982 m' 100 KČ/m' 98200,-KČ

Výsledek hlasování: Pro: 9 Proti: O Zdrželi se:O

Usnesení č. 39/19
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo prodej části pozemku p.č.2473/1 v k. ú. Stříbrná dle
GP č. 677-5418/2018 o výměře 982 m', nově p. p. č. 2473/6 v k. ú. Stříbrná pro Sokolovská
zemní s.r.o., V Zátiší 41, 35801 Kraslice, IČO: 29092647,zastoupena panem Davidem Kavúrem.
Cena za m' - 100,- KČ. Cena celkem 98200 KČ.

Žádost je přílohou č. 20.
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Prodej nově odděleného pozemku p. p. č. 2473/6 v k. ú. Stříbrná o výměře 982 m2 byl
schválen pod usnesením č. 39/19.

b) Prodej části pozemku p. p. č. 44/1 v k. ú. Stříbrná, část dle GP č. 662-5972/2018 nově p. p. č.
44/12 v k. ú. Stříbrná o výměře 107 ii,' p,0

. Tento pozemek byl schválen na 26. zasedání ZO dne 30.5.2018. Čekalo se pouze na
doložení GP. Pan místostarosta navrhnul schválit výměru dle GP a cenu 100 Kč/m2.

číslo pozemku katastrální území výměra cena m2 celkem

44/12 Stříbrná 107 m' 100 KČ/m' 10700.-KČ

Výsledek hlasování: Pro: 9 Proti: O Zdrželi se: O

Usnesení Č. 40/19
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo prodej části pozemku v k. ú. Stříbrná dle GP č. 662-
5972/2018, nově p. p. č. 44/12 v k. ú. Stříbrná o výměře 107 m' pro

Cena za m2 - 100,- Kč/m', cena celkem 10700,- KČ.

Žádost je přílohou č. 21.

Prodej nově odděleného pozemku p. p. č. 44/12 o výměře 107 m2 byl schválen pod
usnesením č. 40/19.

c) Žádost o koupi pozemku p. p. č. 53/57 v k. ú. Stříbrná o výměře 454 m2 podal pan
důvodem koupi je stavba parkovacích stání a

v budoucnu možná i výstavba rodinného domu. Zamýšlený záměr využití je v souladu s územním
plánem, využití pozemku dle ÚP plocha BI - bydlení individuální. O tento pozemek si během
vyvěšení záměru prodeje pozemku požádal i pan e,
za účelem hospodářského stavení a seníku. Pan místostarosta uvedl, že požadovanému prodeji
pozemku nebrání žádné okolnosti. Navrhnul schválit prodej pozemku a rozhodnout o způsobu
prodeje zastupiteli obce tak, aby prodej pozemku byl transparentní ve vztahu ke všem žadatelům
o koupi obálkovou metodou.
Paní šárka Štěříková doplnila, že by se mělo jednat o prodej pozemku a stavby, protože na
předmětném pozemku se nachází studna, která má ochranné pásmo.
Paní starostka navrhla prodat pouze část tohoto pozemku cca 160 m2 z důvodu sousedících
pozemku (také stavební) 53/59, 44/2. Po sečtení zbytku pozemku cca 234 m2 a pozemku
sousedících (celkem cca 750 m2) by nechala k dispozici pro výstavbu rodinného domu. Vyřešil
by se problém s parkováním a zároveň by zůstal ještě volný pozemek k prodeji.
Pan Hlavsa souhlasí s prodejem pro paní Štěříkovou, nesouhlasí s obálkovou metodou, mělo by
se zohlednit, že se jedná o rodinu s dětmi a pan opět není přítomný zasedání.
Pan G. Fischer k věci uvedl, že souhlasí s prodejem pouze části pozemku z důvodu zachování
přístupu k dalšímu pozemku, který by se prodejem znehodnotil.
Pan jako žadatel znovu uvedl, že mají v současné době pouze malou zahradu, nemají na
svůj pozemek přístup ze silnice, nemají možnost parkování. Z tohoto důvodu by se měla dát
předost mladé a perspektivní rodině.
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Nejprve podala protinávrh paní starostka, aby pozemek byl rozdělen dle nákresu a prodala se
pouze část pozemku (cca 160 m2) a bez okrajové strouhy.

Návrh usnesení 41/19
Prodat pouze část pozemku p. p. č. 53/57 cca 160 m2 z důvodu sousedících pozemku (také
stavební) 53/59, 44/2. Po sečtení zbytku pozemku cca 234 m2 a pozemku sousedících (celkem
cca 750 m2) nechat k dispozici pro výstavbu rodinného domu.

Příloha č. 22

Výsledky hlasování: Pro: 4 Prosti: 5

Usnesení 41/19 nebylo schváleno.

Zdrželi se: O

Dále byl podán návrh na prodej celého pozemku p. p. č. 53/57 v k. ú. Stříbrná, také bez okrajové
strouhy, který bude vyměřen GP. O návrhu bylo hlasováno.

Výsledek hlasování: Pro: 5 Proti:3 Zdrželi se: l

Usnesení č. 42/19
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo prodej pozemku p. p. č. 53/57 v k. ú. Stříbrná, bez
okrajové strouhy, která zůstane ve vlastnictví obce.

Prodej pozemku p. p. č. 53/57 v k ú. Stříbrná (bez strouhy) byl schválen pod usnesením č.
42/19.

číslo pozemku katastrální území výměra cena m2 celkem

53/57 Stříbrná dle GP 100 KČ/m' dle výmě'y

Poté se dalo hlasovat o prodeji tohoto pozemku panu který žádost podal.
K záměru prodeje se přihlásil také pan který má v současné době pozemek v pronájmu.
Pan místostarosta dal hlasovat.

Výsledky hlasování: Pro: 8 Proti: O Zdrželi se: l

Usnesení Č. 43/19
ZO projednalo a schválilo prodej části pozemku p. p. č. 53/57 v k. ú. Stříbrná a stavby studny bez
okrajové strouhy, která bude oddělena geometrickým plánem žadateli zejména·
z důvodu hospodárnějšího využití předmětného pozemku mladou rodinou s dětmi, čímž dojde ke
zkvalitnění jejich žití v obci. Zastupitelstvo obce požaduje doložit GP, dle kterého bude
schválena na následném zasedání ZO výměra pozemku včetně celkové ceny pozemku.
Zastupitelstvo obce podmiňuje prodej pozemků tím, že kupující uhradí celkovou cenu za
pozemky před podepsáním kupní smlouvy. Kupující zároveň uhradí všechny poplatky spojené
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s prodejem pozemků, tj. vyhotovení kupní smlouvy, geometrické zaměření, znalecké posudky
apod.

Žádost je přílohou č. 23.

Prodej části pozemku p. p. Č. 53/57 v k. ú. Stříbrná bez strouhy pro pana
byl schválen pod usnesením Č. 43/19.

d) Žádost o koupi pozemku p. p. č. 1456/3 v k. ú. Stříbrná, část cca 400 m2 dle přiloženého
zákresu v k. ú. Stříbrná podala za účelem
odstavné, parkovací a zastavěné plochy. Zamýšlený záměr využití je v souladu s územním
plánem, využití pozemku dle ÚP - plocha veřejné prostranství, předmětnou část pozemku užívají
Kantnerovi k parkování a ke skladování dřeva. Na pozemku se nachází stavba skladu a dřevníku
bez pevného základu. Pan místostarosta uvedl, že požadovanému prodeji části pozemku nebrání
žádné okolnosti, záměr byl řádně vyvěšen a nikdo jiný se nepřihlásil. Navrhnul schválit prodej za
cenu 100 Kč/m2.

číslo pozemku katastrální území

1456/3 Stříbrná

výměra cena m2 celkem

dle GP 100 Kč/m' dle výměry

Výsledek hlasování: Pro: 8 Proti: O Zdrželi se: l

Usnesení č. 44/19
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo prodej části pozemku p. p. č. 1456/3 v k. ú. Stříbrná o
výměře cca 400 m2 za cenu 100 Kč/m2, Zastupitelstvo obce požaduje doložit GP, dle kterého
bude schválena na následném zasedání ZO výměra pozemku včetně celkové ceny pozemku.
Zastupitelstvo obce podmiňuje prodej pozemků tím, že kupující uhradí celkovou cenu za
pozemky před podepsáním kupní smlouvy. Kupující zároveň uhradí všechny poplatky spojené
s prodejem pozemků, tj. vyhotovení kupní smlouvy, geometrické zaměření, znalecké posudky
apod.

Žádost je přílohou č. 24.

Prodej části pozemku p. p. Č. 1456/3 v k. ú. Stříbrná (cca 400 m2 pro ) byl
schválen pod usnesením č. 44/19.

e) Žádost o koupi pozemku p. p. č. 1456/3 v k. ú. Stříbrná, část cca 125 m' dle přiloženého
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zákresu v k. ú. Stříbrná podala za účelem
odstavné, parkovací a travnaté plochy. Zamýšlený záměr využití je v souladu s územním plánem,
využití pozemku dle ÚP - plocha veřejné prostranství. Na pozemku se nachází žádná stavba. Pan
místostarosta uvedl, že požadovanému prodeji části pozemku nebrání žádné okolnosti, záměr
prodeje byl vyvěšen a nikdo jiný se ke koupi nepřihlásil. Navrhnul schválit prodej s tím, aby
prodávaná část navazovala na pozemek prodávaný paní

číslo pozemku katastrální území

1456/3 Stříbrná

výměra cena m2 celkem

dle GP 100 KČ/m' dle výmě'y

Výsledek hlasování: Pro: 8 Proti: O Zdrželi se: l

Usnesení č. 45/19
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo prodej části pozemku p. p. č. 1456/3 v k. ú. Stříbrná o
výměře cca 125 m2 za cenu 100 Kč/m2. Zastupitelstvo obce požaduje doložit GP, dle kterého

bude schválena na následném zasedání ZO výměra pozemku včetně celkové ceny pozemku.
Zastupitelstvo obce podmiňuje prodej pozemků tím, že kupující uhradí celkovou cenu za
pozemky před podepsáním kupní smlouvy. Kupující zároveň uhradí všechny poplatky spojené
s prodejem pozemků, tj. vyhotovení kupní smlouvy, geometrické zaměření, znalecké posudky
apod.

Žádost je přílohou č. 25.

Prodej části pozemku p. p. č. 1456/3 v k. ú. Stříbrná (cca 125 m' pro paní ) byl
schválen pod usnesením č. 45/19.

8. Zpráva, výsledky - mosty

Pro mosty, které byly na základě mostní prohlídky doporučeny k opravě, konkrétně mosty Ml a
M4 byla zpracována projektová dokumentace, včetně kalkulace nákladů na opravu. Pro opravu
těchto mostů je v současné době požádáno o vydání stavebního povolení k zamýšleným opravám.
Celkové náklady opravy mostu Ml činí 967 tis. KČ a mostu M4 2042 tis. KČ. Pro most Ml bylo
požádáno prostřednictvím společnosti ABRI,s.r.o. 35601 Sokolov, Ondříčkova 537, lCO:
61679763 o dotaci. Vzhledem k tomu, že může být poskytnuta dotace do maximální výše l mil
KČ nebylo již žádáno současně o poskytnutí dotace pro most M4 a to z důvodu vyčerpání výše
dotace pro most Ml. V současné době je na zastupitelstvu obce, aby rozhodlo, zda s opravou
mostu počká na další kolo vyhlášených dotací a pokusí se prostředky ve výši l mil. KČ získat
prostřednictvím dotace, nebo se rozhodne opravit most M4 na vlastní účet.
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Za účelem stavebního dozoru pro obě stavby byla oslovena společnost STAVING - INVEST
s.r.o., která obci předložila cenovou nabídku na výkon technického dozoru stavebníka (TDS) při
realizaci stavby mostu Ml a M4 za cenu 108 900 KČ včetně DPH.
Pan místostarosta dal o souhlasu se stavebním dozorem hlasovat.

Výsledek hlasování: Pro: 9 Proti: O Zdrželi se: O

Usnesení č. 46/19
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo společnost STAVING - INVEST s.r.o.,35601
Sokolov, Rokycanova 1929, IČO: 00670073 pro výkon technického dozoru stavebníka (TDS) při
realizaci stavby mostu Ml a M4 za cenu 108 900 KČ včetně DPH.

TDS pro stavby mostu Ml a M4 byl schválen pod usnesením č. 46/19.

Příloha č. 26

9. Různé
a) spisový a skartační řád
Tento řád je převzatý z Krajského úřadu Plzeň, je upravený na obec Stříbrnou.
K tomuto bodu nebylo připomínek, paní starostka dala hlasovat.

Výsledek hlasování: Pro: 9 Proti: O Zdrželi se: O

Usnesení č. 47/19
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo spisový a skartační řád obce Stříbrná.

spisový a skartační řád je přílohou č. 27.

spisový a skartační řád byl schválen pod usnesením č. 47/19.

b) Střednědobý výhled rozpočtu obce Stříbrná

Pan Štěpán Budaházy k tomuto bodu uvedl, že dle zákona je povinností obce vedle rozpočtu obce
také vypracovat střednědobý výhled rozpočtu obce. Na základě minulých let byla provedena
sumarizace položek a byl sestaven výhled rozpočtu na roky 2020 až 2024. z toho vyplývá, že
příjmy obce jsou přibližně 9 až 10 mil KČ (z 80 % jsou to daňové příjmy, dále příjmy nedaňové -
pronájmy pozemků). Ve výdajích jsou zahrnuty opravy mostů, posouzení oprav mostů v majetku
obce, zajištění funkčnosti obecního rybníka, odkoupení pozemku u Márty, včetně projektové
dokumentace, dopravní značení v obci, oprava a řešení místních komunikací, legalizace na
úpravu lyžařského vleku, posílit zdroje pitné vody, sociální zázemí v garážích, sjezdy
z pozemních komunikací, úklid a úprava cest, projektová dokumentace k odpadovému
hospodářství, nákup malotraktoru, posouzení odkanalizování dalších částí obce, výběr míst a
realizace dětských hřišť', prostředky pro sociální oblast. K 31. 12. 2018 byla výše prostředků obce
19 871 246 KČ a když se načtou všechny nákladové položky v jednotlivých letech, tak by se
rozpočet měl udržet na 18 mil. KČ v příštím roce, na 17 mil. KČ v dalším roce, v dalším na 16
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mil. KČ, na 16 mil. KČ v roce 2023 a na 14 mil. KČ v roce 2024. Takže při splnění všech plánů, .,., ..,.
by se rozpočet obce měl udržet na těchto prostředcích (nejsou v tom zahrnuty' prosťřédky P
z dotací). Takovýto návrh bude zveřejněn na úřední desce a pokud bude připomínkováň,
zapracují se připomínky do tohoto střednědobého výhledu tak, aby mohl být na příštím zasedání
ZO schválen.

cj Dodatek ke smlouvě s firmou SUAS- skládková, s.r.o., 35735 Chodov, Staroměstská 39,
lCO:62584961

Zastupitelstvo obce bere na vědomí zvýšení cen za odběr, přepravu a likvidaci nebezpečných
odpadů. Paušální částka 8,-Kč/l občan/l svoz (původní částka byla 6,- KČ) a pneu 50,- kč/kus
(původní částka byla 45,- KČ).

Příloha Č.28

10. Diskuse

- Kontejnery (umístění, poplatek), tato problematika bude připravena do dalšího zasedáníZO
- Kotlíkové dotace (seminář se specialistou 29. 4. 2019), zda bude zájem ze strany občanů
- Vyjmutí silnice z Rolavy na Jelení z místních komunikací, doporučení přednést na svazkuměst a obcí
- Petice za Karlovarský kraj - Povolenky z emisí zpět do krajů (možnost podpisů)
- Advokátní úschovny pro potřeby obcí a občanů (při koupi pozemku při převodu peněz)
- Možnost odkoupení dřeva od obce z prořezávek (informace na stránkách obce)
- Cesta kolem Machů (není v majetku obce, ale je v kritickém stavu, jestli je možnost jiprovizorně opravit)
- Stále v platnosti pozastavení prodeje pozemků obce do konce června
- Odstranění lávky u rybníka z důvodu špatného technického stavu
- Vznik černých skládek (možnost fotopastí)
- Spokojenost občanů s l. číslem zpravodaje

11. Závěr

Na závěr paní starostka poděkovala všem přítomným a ukončila 6. zasedání Zastupitelstva obce
Stříbrná v 19:20 hod. Termín příštího zasedání ZO je stanoven na 20. 6. 2019 od 17:30 hod.
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Místostarosta obce

Ing. Karel Bělohlá ek

~~

Starosta obce

Jana Kortusová fč

Ověřovatelé:
Šárka Štěříkovát

Petrjanáček d

Zapisovatel: Ing. Adriena Gôsslová

Datum zhotovení zápisu: 23. 4. 2019
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