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Z á p i s 

z 20. zasedání Zastupitelstva obce Stříbrná, konaného dne 28. 1. 2021 na penzionu Márty ve 

Stříbrné od 16:00 hod. 

 

Přítomni: 7 členů zastupitelstva obce dle prezenční listiny 

Hosté: 5 

Program jednání:  

1. Zahájení  

2. Výsledek kontroly Ministerstvem vnitra ČR o 

výkonu samostatné působnosti 

3. Pozemky 

4. Smlouva k nákupu pozemku obcí 

5. Novela zákona o místním poplatku z pobytu 

6. Rozpočtové opatření 

7. Ostatní 

8. Diskuse 

9. 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, chybí pan Karel Hlavsa a pan Karel 

Bělohlávek, který je omluven. Je přítomna nadpoloviční většina 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.   

Paní starostka požádala zastupitelé, aby se z neúčasti na zasedání zastupitelstva obce omlouvali 

osobně. 

Paní starostka upozornila na doplnění programu o bod č. 5 – Novela zákona o místním poplatku 

z pobytu.  

 

K takto navrženému programu nebylo připomínek a všichni přítomní zastupitelé s programem 

zasedání souhlasili. 



Stránka 2 z 13 

 

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

Starostka obce určila jako zapisovatele zápisu 20. zasedání zastupitelstva obce paní Adrienu 

Gösslovou a kontrolou tohoto zápisu pověřila paní Šárku Štěříkovou a pana Štěpána Budaházyho. 

 

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

- Audit - kontrola výkonu přenesené působnosti OÚ Stříbrná (více v bodě 2) 

- Přístřešky na tříděný odpad, může se zadat zhotoviteli 

- Šatny a zázemí obecních garáží (už jen pár drobností a také lze zahájit) 

- Předání stavby „Hřiště u rybníku“ (žádost o dotaci na proplacení herního prvku) 

- V příštím týdnu se bude předávat stavba „Obchod na penzionu Márty“, z dotace 

zaslali již 415 000 Kč a o zbytek obec požádá po předání stavby 

- Akce: Tradiční pochod na Špičák - obec kvůli opatřením nepořádala 

Tříkrálová sbírka (Tři králové prošli s koňmi obcí a pokladnička umístěna na 

OÚ) 

- Aktuální stav nemocných COV-19 v obci, obec nabídla spolu s Kateřinou Jirsíkovou 

pomoc důchodcům s registrací na očkování 

- Poděkování od občanů i paní starostky za zimní údržbu v obci 

 

2. Kontrola výkonu samostatné působnosti Ministerstva vnitra ČR 

 

Kontrola byla zahájena 13. listopadu 2020 Ministerstvem vnitra, odborem veřejné správy, dozoru 

a kontroly. Kontrolované období bylo od 1.listopadu 2019 – 8.prosince 2020. 

Při kontrole byla shledaná následující porušení zákona: 

 

I)          Obec porušila § 39 odst. 1 větu čtvrtou zákona o obcích (nemovitá věc se v záměru 

označí údaji podle zvláštního zákona platnými ke dni zveřejnění záměru) 

Tím, že:  

a) V záměru zveřejněném od 7. července 2020 do 23. července 2020 obec 

deklarovala úmysl pronajmout část pozemku parc. č. 214/2 o výměře cca 360 m2 
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v k.ú. Stříbrná, avšak předmětem smlouvy uzavřené na základě tohoto záměru 

dne 28.srpna 2020 je pronájem části uvedeného pozemku jen o výměře 200 m2, 

 

b) V záměru zveřejněném od 11. března 2020 do 27. března 2020 obec deklarovala 

úmysl pronajmout pozemek parc. č. 646/1 o výměře cca 19 668 m2 v k.ú. 

Stříbrná, avšak předmětem smlouvy uzavřené na základě tohoto záměru dne 

14.dubna 2020 je pacht uvedeného pozemku  

 

II) Obec porušila § 5 odst. 4 InfZ (povinné subjekty jsou povinny zveřejňovat 

informace uvedené v odstavci 1 a 2 též způsobem umožňujícím dálkový přístup) 

tím, že ke dni 23.prosince 2020 nebyly veškeré informace dané § 5 odst. 1 a 2  InfZ 

zveřejněny způsobem umožňujícím dálkový přístup ve struktuře dané vyhláškou č. 

442/2006 Sb.  

 

Paní starostka dala hlasovat o návrhu odstranění vad a nedostatků tak, jak byli zastupitelé 

seznámeni na pracovní schůzce.  

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

 

Usnesení č. 1/21 

Zastupitelstvo obce projednalo provedení kontroly výkonu samostatné působnosti provedené u 

Obce Stříbrná, včetně zjištěných vad a nedostatků.  

Ukládá starostce zjednání nápravy: 

v bodě: 

 I) 

a) nově se zveřejnění záměr pronájmu části pozemku p. č 214/2 o výměře 200 m2 a 

uzavře se nová nájemní smlouva s doplněním: Novou nájemní smlouvou se ruší 

nájemní smlouva ze dne 28.srpna 2020 

b) nově se zveřejnění záměr pachtu pozemku p. č. 646/1 o výměře cca 19 668 m2 a 

uzavře se nová pachtovní smlouva s doplněním: Novou pachtovní smlouvou se ruší 

pachtovní smlouva ze dne 28.srpna 2020 

 

II) 

Doplnit do struktury chybějící informace o povinném subjektu dle přílohy č. 1 

vyhlášky č.515/2020 Sb. o struktuře informací zveřejněných o povinném subjektu a o 

osnově popisu úkonů vykonávaných v rámci agendy. Odpovědnost za dodržování 

příslušných zákonných povinnosti bude mít úřednice obecního úřadu a starostka. 
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Odstranění vad a nedostatků zjištěných při kontrole bylo uloženo paní starostce pod 

usnesením č. 1/21.  

Příloha č.1 

 

3. Pozemky 

a) I. Věcné břemeno pro ČEZ Distribuce, a.s 

 

Současně se „Smlouvou o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístnění 

stavby č.IV-12-0017504 Stříbrná“ bude podepsaná smlouva o nájmu pro účely výstavby. 

Paní starostka dala hlasovat: 

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

Usnesení č. 2 /21 

Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje uzavřít smlouvu „Smlouvou o budoucí smlouvě o 

zřízení věcného břemene a dohodu o umístnění stavby č.IV-12-0017504 Stříbrná“ mezi obcí 

Stříbrná a ČEZ Distribuce, a.s, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ 24729035 

Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemena pro ČEZ Distribuce a.s. 

bylo schváleno pod usnesením č. 2/21. 

 

II. Věcné břemeno - kanalizační přípojka 

Žádost o zřízení věcného břemene - kanalizační přípojka pro pana A.Z. přes část pozemku p. č. 

1470/1 v k. ú. Stříbrná.  

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

Usnesení č. 3/21 

Zastupitelstvo obce projednalo a souhlasí s uzavřením smlouvy na zřízení věcného břemene 
(služebnosti) pro kanalizační přípojku pro pana A.Z přes pozemek p. č. 1470/1 v k. ú. Stříbrná dle 
pravidel obce Stříbrná na základě předložení a starostkou obce odsouhlasení geometrického 
plánu, který bude zhotoven na náklady žadatele.  

Zřízení věcného břemene na p. p. č. 1470/1 v k. ú. Stříbrná na kanalizační přípojku bylo 

schváleno pod usnesením č. 3/21.  

Příloha č.2 
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b) Smlouva o výpůjčce 

Po vypršení nájemní smlouvy s TJ Horal Stříbrná, z.s na pozemky u lyžařského vleku (buňky) 

navrhla paní starostka uzavřít nově smlouvu „Smlouva o výpůjčce“ mezi obcí Stříbrná – 

zastoupena panem místostarostou (z důvodu střetu zájmu – kde je paní starostka předsedkyní 

spolku Horal) a spolkem TJ Horal Stříbrná, z.s.  

Paní starostka sdělila, že se u tohoto bodu zdrží hlasování z důvodu střetu zájmu a dala hlasovat.  

Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0  Zdrželi se: 1 

Usnesení č.  4/21 

Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje uzavřít smlouvu „Smlouva o výpůjčce“ mezi obcí 

Stříbrná - zastoupena panem místostarostou a spolkem TJ Horal Stříbrná, z.s IČ 005 18 824. 

Uzavření „Smlouvy o výpůjčce“ pro Horal Stříbrná na pozemky u lyžařského vleku bylo 

schváleno pod usnesením č. 4/21.  

 

c) Revokace usnesení 

Z důvodu žádosti o odstoupení od koupi pozemku p. č. 2600/2, 2600/3, 2600/4 a 2600/5 v k. ú. 

Stříbrná navrhla paní starostka revokovat usnesení č.41/20 z 15.zasedání ZO z 11. 6. 2020.  

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

Usnesení č. 5/21 

Zastupitelstvo obce usnesením č. 5/21 revokuje usnesení č. 41/20 o zrušení koupi pozemku p. č. 

2600/2, 2600/3, 2600/4 a 2600/5 v k. ú. Stříbrná na výstavbu rodinného domu pro pana Jana 

Kyselu, bytem Stříbrná 376, 358 01 Kraslice na jeho vlastní žádost. 

Revokace usnesení č. 41/20 byla schválena pod usnesením č. 5/21.  

Příloha č.3 

 

d) Prodej pozemků: 

 

Věc: Prodej části pozemku p. p. č. 1184/13 v k. ú. Stříbrná 

 

Předkladatel: Ing. Karel Bělohlávek, místostarosta obce  

Usnesení č. 6/21 
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Zastupitelstvo obce Stříbrná  

 

I. Projednalo 

na základě zveřejněného záměru (1.12.2020 – 25. 12. 2020) žádost pana J.B. o koupi části p. p. č. 

1184/13 o výměře cca 154 m2 za účelem zvětšení zahrady k rodinnému domu č. 707. 

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

II. Souhlasí 

s prodejem části p. č. 1184/13 v k. ú. Stříbrná o celkové výměře cca 154 m2 za účelem zvětšení 

zahrady k RD za cenu 200,- Kč/m2, formou kupní smlouvy, veškeré náklady spojené s převodem 

nemovitosti a vyhotovení geometrického plánu hradí kupující, kupní cena bude uhrazena před 

podpisem smlouvy a po odsouhlasení geometrického plánu. 

 

III. Pověřuje 

Starostku obce podpisem kupní smlouvy, zpracované na základě tohoto usnesení, odsouhlasením 

geometrického plánu pro oddělenou část pozemku s kupujícím.  

 

IV. Ukládá 

Starostce, aby zabezpečila na základě tohoto usnesení zpracování kupní smlouvy dle výše 

uvedených podmínek 

Zodpovídá: Jana Kortusová  

Termín plnění: 28. 1. 2022  

Žádost je přílohou č. 4. 

 

 

Věc: Prodej části pozemku p. p. č. 2648/1 v k. ú. Stříbrná 

 

Předkladatel: Ing. Karel Bělohlávek, místostarosta obce  

Usnesení č. 7/21 

Zastupitelstvo obce Stříbrná  

I. Projednalo 
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na základě zveřejněného záměru (21.12.2020 – 6.1.2021) žádost pana J.V. a paní L.V. o koupi 

části (po domluvě dne 21.1.2021) pozemku p. p. č. 2648/1 o výměře cca 1556 m2 za účelem 

stavby rodinného domu. Ke zveřejněnému návrhu prodeje se přihlásila také paní K., která dle 

dohody uhradí GP a žádost o koupi druhé části pozemku bude projednána v dalším bodě.    

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

 

II. Souhlasí 

s prodejem pozemku p. č. 2648/1 v k. ú. Stříbrná, s částí o výměře cca 1556 m2 (upřesněny metry 

budou dle GP) za účelem výstavby RD za cenu 200,- Kč/m2, formou kupní smlouvy, veškeré 

náklady spojené s převodem nemovitosti hradí kupující, kupní cena bude uhrazena před 

podpisem smlouvy a po odsouhlasení geometrického plánu. 

 

III. Pověřuje 

Starostku obce podpisem kupní smlouvy, zpracované na základě tohoto usnesení, odsouhlasením 

geometrického plánu pro oddělenou část pozemku s kupujícím.  

 

IV. Ukládá 

Starostce, aby zabezpečila na základě tohoto usnesení zpracování kupní smlouvy notářským 

zápisem dle výše uvedených podmínek 

Zodpovídá: Jana Kortusová  

Termín plnění: 28. 1. 2022  

Žádost je přílohou č.5 . 

 

 

 

 

Věc: Prodej části pozemku p. p. č. 2648/1 v k. ú. Stříbrná 

 

Předkladatel: Ing. Karel Bělohlávek, místostarosta obce  

Usnesení č. 8/21 
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Zastupitelstvo obce Stříbrná  

I. Projednalo 

na základě zveřejněného záměru (21.12.2020 – 6.1.2021) celého pozemku 2648/1 a žádosti o 

koupi části pozemku cca 85 m2 pro paní D.K. za účelem přístupu na svůj pozemek a 

rozšíření zahrady k RD č. 679. 

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

 

II. Souhlasí 

s prodejem části pozemku p. č. 2648/1 v k. ú. Stříbrná, s částí o celkové výměře cca 85 m2 

(upřesněny metry budou dle GP) za účelem přístupu na svůj pozemek a rozšíření zahrady k RD 

za cenu 200,- Kč/m2, formou kupní smlouvy, veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti a 

vyhotovení geometrického plánu hradí kupující, kupní cena bude uhrazena před podpisem 

smlouvy a po odsouhlasení geometrického plánu. 

 

III. Pověřuje 

Starostku obce podpisem kupní smlouvy, zpracované na základě tohoto usnesení, odsouhlasením 

geometrického plánu pro oddělenou část pozemku s kupujícím.  

 

IV. Ukládá 

Starostce, aby zabezpečila na základě tohoto usnesení zpracování kupní smlouvy notářským 

zápisem dle výše uvedených podmínek 

Zodpovídá: Jana Kortusová  

Termín plnění: 28. 1. 2022  

Žádost je přílohou č. 6. 

 

4. Smlouva nákupu pozemku obcí 

Usnesením č. 106/20 z 19. zasedání ZO byla obec Stříbrná účastníkem na dražbě za účelem koupi 

pozemků p. č. 1384 a 2805 v k. ú. Stříbrná o celkové výměře 2518 m2. V součinnosti s panem 

místostarostou byla nabídková cena obce Stříbrná 201,- Kč/m2. Nabídka byla vyhodnocena jako 

nejvyšší s celkovou částkou 506 118,- Kč. Paní starostka navrhla podepsat předloženou kupní 

smlouvu se společností WALEGA s.r.o. v likvidaci, IČ: 26324229, se sídlem Stříbrná 686, PSČ 
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35721, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 

13337, jednající a podepisující likvidátorem, JUDr. Evou Kabelkovou, IČ: 66201080, se sídlem 

Holečkova 419/21, Smíchov, 150 00 Praha 5, adresa pro doručování: JUDr. Eva Kabelková, 

Kamenická 1, 312 00 Plzeň. 

Paní starostka dodala, že rozhodovat sama za obec o návrhu částky do dražby za pozemek nebylo 

jednoduché a také by ráda slyšela u tohoto bodu vyjádření pana Karla Hlavsy, který není 

přítomen zasedání, projevil zájem pozemky koupit a svým jednáním, jako zastupitel nehájil 

zájem obce, ale zájem svůj. Poté dala o bodu hlasovat.  

Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0  Zdrželi se: 1 

Usnesení č. 9/21 

Zastupitelstvo obce projednalo a souhlasí s nákupem pozemku p. č. 1384 a 2805 v k. ú. Stříbrná o 

celkové výměře 2518 m2 za celkovou cenu 506 118,-Kč a ukládá starostce, aby na základě 

tohoto usnesení uzavřela předloženou kupní smlouvu mezi obcí Stříbrná a společností WALEGA 

s.r.o. v likvidaci, IČ: 26324229, se sídlem Stříbrná 686, PSČ 35721, zapsaná v obchodním 

rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 13337, jednající a podepisující 

likvidátorem, JUDr. Evou Kabelkovou, IČ: 66201080, se sídlem Holečkova 419/21, Smíchov, 

150 00 Praha 5, adresa pro doručování: JUDr. Eva Kabelková, Kamenická 1, 312 00 Plzeň. 

Uzavření kupní smlouvy na pozemky p. p. č. 1384 a 2805 v k. ú. Stříbrná bylo schváleno 

pod usnesením č. 9/21.  

 

5. Novela zákona o místním poplatku z pobytu 

Dne 1. ledna 2021 nabyl účinnosti zákon č. 609/2020 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti 

daní a některé další zákony (tzv. daňový balíček). Uvedeným zákonem došlo mimo jiné k dílčí 

novelizaci zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„zákon o místních poplatcích“). Nově tak podle § 3a odst. 2 zákona o místních poplatcích není 

předmětem poplatku: 

a) pobyt, při kterém je na základě zákona omezována osobní svoboda 

b) pobyt ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lůžkové péče, pokud je tento pobyt 

hrazenou zdravotní službou podle zákona upravujícího veřejné zdravotní pojištění nebo 

pokud je její součástí 

Paní starostka dala o změně obecně závazné vyhlášky hlasovat. 

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

Usnesení č. 10/21 



Stránka 10 z 13 

 

Zastupitelstvo obce projednalo a usneslo se vydat na základě ustanovení § 14 zákona č.   

565/1990 Sb. o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a podle ustanovení § 10 písm. 

d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, tuto 

obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku z pobytu (dále jen „vyhláška“): 

Obecně závazná vyhláška obce Stříbrná č. 1/2021 o změně obecně závazné vyhlášky č. 2/2020 

místním poplatku z pobytu. 

Vydání obecně závazné vyhlášky č. 1/2021 o změně obecně závazné vyhlášky č. 2/2020 bylo 

schváleno pod usnesením č. 10/21.  

Příloha č.7. 

 

6. Rozpočtové opatření 

 

        a)  

         Rozpočtové opatření 

Paní starostka dala hlasovat o rozpočtovém opatření. 

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

ZO projednalo a bere na vědomí závěrečné rozpočtové opatření č.5/2020 a č.6/2020. 

Příloha č.8. č.9 

b)  

Paní starostka dala hlasovat o rozpočtovém opatření č. 1/2021. 

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

Usnesení č. 11/21 

ZO projednalo a souhlasí s rozpočtovým opatřením č.1/2021 

Rozpočtové opatření č. 1/2021 bylo schváleno pod usnesením č. 11/21. 

Příloha č.10. 

 

 

7. Ostatní 
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a) Dopravní značení v obci 

 

Paní starostka navrhla revokovat usnesení č. 104/20 z 19. ZO dne 17.12.2020. 

Po skončení 19. ZO se na paní starostku obrátil zastupitel pan Günter Fischer s návrhem obejít 

dotčené nemovitosti jednosměrnou ulicí k vyjádření, zda je jednosměrná ulice okolo pensionu 

Márty a v ulici Leopoldova vyhovující, nebo mají výhrady k otočení směru.  

Po novém roce se k tomuto vyjádřil také pan M.Š. který nesouhlasí s otočením směru. Paní 

starostka panu Š. vysvětlila, že pokud by se směr jednosměrné silnice otáčel, určitě by chtěla znát 

názor skutečně všech občanů z dotčené lokality a také by ráda oslovila odborníka, který by 

situaci nestranně posoudil. I po vysvětlení situace pan M.Š. oslovil některé občany v dané lokalitě 

a na OÚ doručil petici s podpisy. Paní starostka dodala, že předložená petice neměla náležitosti 

petice.  

K tomuto se vyjádřil pan Janáček, který s otočením směru nesouhlasí, také mluvil s lidmi 

z jednosměrné ulice, jako argument uvedl zimní údržbu, pro kterou je prohrnování směrem dolu 

z ulice jednodušší a také bezpečnější. Navrhnul společnou schůzku na místě a také, aby se 

k tomuto vyjádřil i zaměstnanec obce, který má zimní údržbu na starosti.  

Pan B. řekl, že zimní údržba je zatím jediný argument proti otočení a také si místo znovu prošel a 

otočením směru by se ušetřilo 12 dopravních značek. 

Pan Buřil navrhnul, že u zimní údržby silnice by možná bylo řešením vždy na krátkou dobu 

silnici uzavřít, vše odklidit a zase otevřít.  

Pan Budaházy je pro změnu otočení, ale určitě diskutovat o návrzích a pokusit se najít řešení. 

Navrhnul, že řešením by mohl být jednosměrný provoz v této ulici úplně zrušit a dát zákaz stání 

v obou směrech. 

Pan J. B. se také vyjádřil, že touto cestou denně jezdí, souhlasí, aby se vyjádřil údržbář, dříve byl 

problém se sjížděním kopce do křižovatky, ale díky dobré údržbě je to vždy dobře sjízdné.  

Paní starostka to uzavřela s tím, že se obrátí na dopravního inspektora, zeptá se na názor všech 

občanů z dotčených nemovitostí a záležitost projedná i se zaměstnancem, který se stará o zimní 

údržbu. Navrhla revokaci usnesení, aby byl prostor pro projednání celé záležitosti.  

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

Usnesení č. 12/21 

Zastupitelstvo obce projednalo a souhlasí s revokací usnesení č. 104/20 ze dne17.12.2020 

z 19.ZO (Usnesení č. 104/20 ZO projednalo a souhlasí s otočením dopravního značení 

jednosměrné ulice okolo penzionu Márty a v ulici Leopoldova. Pověřuje starostku učinit potřebné 

kroky ke změně otočení). 
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Revokace usnesení č. 104/20 ze dne 17. 12. 2020 byla schválena pod usnesením č. 12/21. 

 

8. Diskuse 

 

- Paní Š. Štěříková – upozornila na urážlivý text umístěný na objektu „Chodos“ a také na 

nevhodné chování pana F. (kterému se nelíbilo, že tam děti bobují, protože mu tam hrnou sníh) 

- Paní starostka řekla, že o textu ví a že pan F. není vlastníkem pozemků kolem objektů, 

takže bobování na pozemcích není problém 

 

- Pan Buřil připomínkoval financování herního prvku u rybníku a požádal, aby toto bylo 

zaneseno do zápisu.  

Prošel si vyúčtování z dodacího listu k faktuře a nesouhlasí s vyúčtováním s tím, že nebyly 

provedeny práce, které byly vyúčtovány, herní prvek je předražen, nebyla provedena úprava 

pláně. Navrhnul, aby se provedl audit vykonaných prací. 

Paní starostka k tomu řekla, že nejprve se vždy schválí akce a následuje výběrové řízení, kde se 

komisí složenou ze zastupiteli vybere z nejlevnějších nabídek a sám pan Buřil je v této komisi 

členem. Kromě pár drobností (zatravnění plochy, které se kvůli počasí provede na jaře) jsou 

práce hotové, je doložen stavební deník, celá akce měla stavební dozor a vše probíhalo 

v pořádku, některé práce probíhaly přes subdodávku. Než se proplatí faktura, vše kontroluje pan 

Mareš. Pan Buřil může na OÚ nahlédnout do všech podkladů, které tam jsou uloženy.  

Pan G. Fischer upozornil, že akce byla financovaná pomocí dotace. 

Pan Buřil řekl, že tedy projde podklady na OÚ a poté se rozhodne co dál.  

 

  Starostka upozornila všechny zastupitele, že je velmi zavádějící mluvit na veřejném 

zastupitelstvu a předkládat nepotvrzené a neúplné informace občanům. Dokumenty, zakázky, 

povolení – vše je uložené na OÚ a zastupitelé mohou kdykoli přijít a do dokumentů nahlédnout. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Závěr 
 
 
Na závěr paní starostka poděkovala všem přítomným a ukončila 20. zasedání Zastupitelstva obce 

Stříbrná v 17:06 hod.  
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  Místostarosta obce                                                                                          Starosta obce 

Ing. Karel Bělohlávek        Jana Kortusová 

 

 

 

Ověřovatelé: 

Šárka Štěříková 

Štěpán Budaházy 

 

 

Zapisovatel: Adriena Gösslová 

Datum zhotovení zápisu: 2. 2. 2021 


