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Z á p i s 

z 8. zasedání Zastupitelstva obce Stříbrná, konaného dne 27. 6. 2019 v pensionu Márty ve 

Stříbrné od 17:30 hod. 

 

Přítomni: 7 členů zastupitelstva obce dle prezenční listiny 

Hosté: 11 

Program jednání:  

1. Zahájení  

2. Smlouva s RETE internet s.r.o. 

3. Kotlíková dotace, kotlíková půjčka 

4. Ostatní 

5. Diskuse 

6. Závěr 

 

K hlavním bodům jednání 

1. Zahájení 

Zasedání zastupitelstva obce zahájila starostka obce paní Jana Kortusová uvítáním přítomných. 

Konstatovala, že je přítomno 7 členů zastupitelstva, omluveni byli zastupitelé Karel Hlavsa a 

Günter Fischer. 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 přítomní zastupitelé s programem zasedání souhlasili. 

Starostka obce určila jako zapisovatele zápisu 8. zasedání zastupitelstva obce paní Adrienu 

Gösslovou a kontrolou tohoto zápisu pověřila pana Stanislava Buřila a paní Šárku Štěříkovou.  

Poté paní starostka informovala o událostech v obci od minulého zasedání ZO: 

 - informace o schválené dotaci na opravu mostu (pod Chodosem), nyní se bude poptávat 

firma na provedení prací  
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 - valná hromada Sokolovské vodárenské, informace o změně názvu (Vodárna Sokolovsko 

s.r.o) 

-  probíhající práce na vodojemu – zapojení vrtu, probíhá zkušební provoz, čeká se na 

rozbor vody, do 2 měsíců by měl být vyřešen v obci problém s vodou  

2. Smlouva s RETE internet s.r.o. 

Jedná se o doplnění smlouvy s firmou RETE na umístění vnitřních prostor o výměře 2 m
2
 

v objektu Vleku a o stejné výměře v objektu restaurace Márty. Paní starostka uvedla, že vše bylo 

řečeno na pracovní schůzce zastupitelstva obce, nikdo neměl připomínek, a tak dala o bodu 

hlasovat. 

Výsledek hlasování: Pro: 7  Proti: 0  Zdrželi se: 0 

Usnesení č. 61/19 

Zastupitelstvo obce projednalo a souhlasí s návrhem smlouvy doplněné o připomínky právního 

zástupce obce od společnosti RETE internet s.r.o., se sídlem Lobezská 214/9, 326 00 Plzeň, IČO 

26404524, zastoupenou Ing. Petrem Skalou, jednatelem, jako nájemcem na umístění část 

vnitřních prostor o výměře 2 m2 v objektu VLEK VL 500 (parcelní č. 791, k. ú. Stříbrná) a 

restaurace Márty (parcelní č. 336, k. ú. Stříbrná) o výměře 2 m
2
 majetku obce Stříbrná a pro 

umístění rozvaděče a nezbytného kabelového propojení za účelem instalace technologického 

celku pro bezdrátovou a optickou komunikaci dle předložené smlouvy a pověřuje starostku obce 

k podpisu doplněné smlouvy.  

Příloha č. 1.  

Doplnění a uzavření smlouvy se společností RETE internet s.r.o. bylo schváleno pod 

usnesením č. 61/19. 

 

3. Kotlíková dotace, kotlíková půjčka 

Paní starostka informovala, že proběhla informační schůzka s kotlíkovým specialistou, 

v současné době je v obci asi 5 žadatelů o kotlíkovou půjčku. Obec Stříbrná zažádá Státní fond 

životního prostředí ČR o poskytnutí půjčky, aby dále mohla obec půjčit žadatelům o dotaci na 

pořízení ekologického kotle. O záležitosti ohledně kotlíkových dotací se bude starat paní Eva 

Třísková. Pokud by byli další zájemci o dotaci, mohou se stále obracet na obecní úřad. 

K tomuto bodu nebylo připomínek a paní starostka dala hlasovat. 
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Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0  Zdrželi se:0  
 
Usnesení č. 62/19 
 
Zastupitelstvo obce projednalo a souhlasí zažádat o finanční prostředky ze Státního fondu 
životního prostředí České republiky dle konečného počtu žadatelů na výměnu kotlů a se 
zastoupením paní Evy Třískové, IČO 88264289, Podlesí 456, 357 03 Svatava s vyřízením žádosti 
o dotaci pro obec Stříbrnou. Dále pověřuje starostku obce k zajištění úkonů spojených 
s kotlíkovou dotací. 
 
 
Podání žádosti o půjčku na kotlíkové dotace a zastoupení paní Evy Třískové bylo schváleno 
pod usnesením č. 62/19. 
 
 
 
4.  Ostatní 
 

a) Regulace hluku v obci 
Pan místostarosta informoval, že paní Šárka Štěříková připravila obecně závaznou vyhlášku na 
úpravu hluku v obci, která by se týkala zákazu používání hlučných zařízení v době svátků a o 
nedělích. Podmínky jsou uvedeny ve vyhlášce. Po odsouhlasení a vyvěšení na úřední desce bude 
odeslána na ministerstvo vnitra ČR. Platnost OZV je stanovena od 1. 8. 2019. 
 
K bodu nebylo připomínek. 
 
  
Výsledek hlasování: Pro: 7      Proti: 0         Zdrželi se: 0 
 
 
Usnesení č. 63/19 
Zastupitelstvo obce projednalo a souhlasí s OZV č. I/19 o regulaci hluku v obci Stříbrná 
s platností od 1. 8. 2019 a ukládá starostce obce její vyvěšení na úřední desku a odeslání ke 
schválení OZV Ministerstvu vnitra. 
 
OZV je přílohou č. 3. 
 
OZV o regulaci hluku v obci byla schválena pod usnesením č. 63/19. 
 
5. Diskuse 
 
- špatná slyšitelnost rozhlasu 
- boj s invazními rostlinami, pan Buřil požádal o součinnost občanů (pokud někdo ví o výskytu 
invazních rostlin, aby předal informaci na obecní úřad) 
 
 
13. Závěr 
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Na závěr paní starostka poděkovala všem přítomným a ukončila 8. zasedání Zastupitelstva obce 

Stříbrná v 17:50 hod.  

 

 

 

 

  Místostarosta obce                                                                                          Starosta obce 

Ing. Karel Bělohlávek        Jana Kortusová 

 

Ověřovatelé: 

Stanislav Buřil 

Šárka Štěříková 

 

Zapisovatel: Ing. Adriena Gösslová 

Datum zhotovení zápisu: 1. 7. 2019 


