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Z á p i s 

3. zasedání Zastupitelstva obce Stříbrná, konaného dne 20.12. 2018 v pensionu Márty ve 

Stříbrné od 17:30 hod. 

 

Přítomni: 9 členů zastupitelstva obce dle prezenční listiny 

Hosté: 20 

Program jednání:  

1. Zahájení  
2. Zpráva starostky 

3. Rozpočet na rok 2019 

4. Rozpočtové opatření 
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 paní 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 3. zasedání zastupitelstva obce paní Adrienu 

Gösslovou a kontrolou tohoto zápisu pověřila pana Josefa Kyselu a pana Petra Janáčka.  
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2. Zpráva starostky 

Paní starostka informovala zastupitele a přítomné hosty o uplynulých událostech od posledního 
zasedání ZO. Uvedla především, že: 

- dne 30. 11. 2018 proběhlo setkání s hejtmankou KK, která informovala o dotačních 
titulech, některé z nich by obec mohla využít. 

- Řešila se otázka dovozu pitné vody do obce (problém při silné námraze), v současné době 
je již nádrž s pitnou vodou plná a další pitná voda přitéká, takže by vody měl být přes 
vánoční svátky dostatek. Hladina vody se bude i na dále hlídat. 

- Proběhl seminář pro starosty Karlovarského kraje, který se týkal tvorby rozpočtu, žádostí 
o dotační tituly atd. 

- Konsultace smluv obce (jak těch minulých, uzavřených v době působení předchozího ZO, 
tak těch nově uzavřených) s paní notářkou v Sokolově. 

- Proběhlo jednání s pracovním úřadem, na který byla podána žádost o poskytnutí 
pracovníků pro obec Stříbrnou a bylo sděleno, že tato žádost je nyní zamítnuta z důvodu 
nedostatku nezaměstnaných uchazečů. Další žádost bude znovu podána koncem března.   

- Také proběhlo jednání ohledně značení obce, které se týká především hlavní silnice. 
V obci Stříbrná není žádné značení hlavní silnice, takže správně by měla platit přednost 
zprava. Po Novém roce by měla být hotová projektová dokumentace, na kterou by se také 
mohl uplatnit dotační titul. 

- Bude se připravovat návrh na odvod povrchové vody jednotlivých vlastníků, která se 
nesmí odvádět do místní kanalizace. 

- 14. 12. 2018 se sešla valná hromada vodohospodářského sdružení, kde se schválily 
navržené náklady pro rok 2019, pro obec Stříbrnou je schváleno 3,5 mil. Kč a také se zde 
schvalovala cena vodného a stočného a dojde k nárůstu o 2,47 %. 

- Paní starostka jednala s panem , který má na starosti dotace a je 
ochotný pomoci se získáváním dotačních titulů, pokud k tomu budou potřebné 
dokumentace.  

- Také se řešil problém s odvozem komunálního odpadu v zimních měsících z některých 
špatně dostupných míst a důchodcům, kteří nemají možnost přiblížit popelnici 
k dostupnému místu, bude pomoc zajištěna. 
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3. Rozpočet na rok 2019 

Paní starostka dala slovo panu Štěpánu Budaházymu, předsedovi finančního výboru, který si 
k tomuto bodu připravil úvodní slovo. 

Pan Štěpán Budaházy konstatoval, že rozpočet pro rok 2019 vycházel z návrhu, který byl již 
okomentován na 1. zasedání ZO a také z předchozích let. Dále se do rozpočtu zakomponovali 
náklady, které navrhovaly jednotlivé strany (byly vybrány ty, které by bylo možné v roce 2019 

v určité podobě realizovat).  

Poté představil samotný rozpočet: 

- Pro rok 2019 je rozpočet schodkový ve výši 2 961 634 Kč.  

- V příjmové části je tvoří především přerozdělení daní (84,7 %), ostatní příjmy ve výši 
15,8 % – poplatky, dotace, příjmy ze služeb, prodeje a pronájmy v lesním hospodářství. 
Celkové příjmy tvoří 9 090 900 Kč. Pro následující rok je důležité co nejvíce uplatnit 
dotační tituly a mít vše připravené (mít hotové projektové dokumentace, mít požádáno o 
stavební povolení atd.). Příjmová částka se zvýšila oproti předkládanému návrhu o 
306 000 Kč a je to v oblasti daně z příjmu podnikatelů. 

- Ve výdajích pro rok 2019 bylo navýšeno o částku 4 mil. Kč, a to pro záležitosti týkající se 
místních komunikacích (jsou zde zahrnuty opravy mostů, zpevnění některých místních 
komunikací, dopravní značení).  

- Dále rozpočet počítá s analýzou odkanalizování další části obce, s projektovou 

dokumentací dětských hřišť, náklady na legalizaci lyžařského vleku, úpravu internetových 
stránek, rekonstrukci šaten v dílnách s kanalizační a vodovodní přípojkou, nákupu 
pozemku před penzionem Márty, úpravou vnitřních prostor pro část pro obchod, částkou 
na úhradu při obnovení sjezdu na místních komunikací, zpevnění ploch pod kontejnery, 
nákupu traktorové sekačky, pro sociální oblast (např. senior taxi), vybudování 
informačních tabulí. 

- Výdaje pro rok 2019 jsou ve výši 12 052 534 Kč. Oproti předchozímu roku se navýšily o 
3,6 %. 

- Některé výše uvedené náklady, které jsou v plánu pro rok 2019 by se daly realizovat za 

pomocí dotačních titulů. 
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Pan Štěpán Budaházy po projednání s finanční komisi doporučil schválit rozpočet pro rok 2019. 
Poděkoval panu Vorlovi, paní starostce, panu místostarostovi a paní Štěříkové za aktivní 
spolupráci. 

Poté paní starostka pouze doplnila, že rozpočet pro rok 2019 bude vyvěšen na úřední desce u 
obecního úřadu a podrobný rozpočet bude k nahlédnutí na internetových stránkách obce Stříbrné. 

Poté dala paní starostka prostor připomínkám. Slovo si vzal pan Karel Hlavsa, který se zeptal, 
jestli je v rozpočtu počítáno s vypracováním strategického plánu a navrhuje, aby byl plán 
vypracován společnostní ABRI. K tomu se vyjádřil pan místostarosta, který uvedl, že se 
společností ABRI na téma strategického plánu jednal a společnost potvrdila, že pro získávání 
dotačních titulů by měl stačit územní plán obce. Pokud by u některého dotačního titulu byl 
strategický plán zapotřebí, bude na to obec včas upozorněna. Pan místostarosta dále uvedl, že 
v prvopočátku by se mělo od občanů zjistit jaké jsou jejich potřeby a přání a na základě toho by 
poté zastupitelstvo vytvořilo základní strategický plán, kterým by se obec ubírala. Pan Hlavsa 

upozornil, že pro získání dotačních titulů je strategický plán zapotřebí a pokud se rozhodneme 
pro vypracování strategického plánu, tak je to otázka půl roku a měla by se k tomu vyjádřit celá 
obec. K tomu se vyjádřila paní starostka, že otázku strategického plánu řešila i s ostatními obcemi 
a starosty obcí a ty jí ujistili, že takto vypracovaný strategický plán firmou není zapotřebí. Dále si 
vzal slovo pan Budaházy, který řekl, že také jednal s ostatními obcemi a Město Kraslice slíbilo 
pomoc při vypracování tohoto plánu. Je důležité mít analýzu stavu obce, říci, které věci by obec 
chtěla realizovat a podělit se o to s lidmi v obci. Také řekl, že pokud se to odsouhlasí a zastupitelé 
i občané budou stát o vypracování strategického plánu odbornou firmou, tak sena to z rozpočtu 
uvolní částka. Ale má za to, že zpracování odbornou společností není zapotřebí. Dále se vyjádřila 
paní Štěříková, která řekla, že se stále hovoří o dvou věcech, a tím je rozpočet a strategický plán 
obce. S panem Hlavsou vidí důležitost strategického plánu v tom, že ten není tvořen programem 
politických stran, ale tím, co chtějí občané v obci a také je důležité vytvořit ho odbornou firmou, 
aby byl plán skutečně kvalitní. A další věc, se kterou nesouhlasila je, že pan Budaházy při čtení 
rozpočtu uvedl, že je počítáno s analýzou pro odkanalizování další části obce, protože bylo na 
schůzce dohodnuto, že se pokusí toto financovat z jiných zdrojů. Pan Budaházy oponoval, že je 
důležité odborné a objektivní posouzení důležitosti provedení odkanalizování tak, aby to bylo 
skutečně efektivní. Pan místostarosta souhlasí s tím, aby obec měla strategický plán, ale 
nesouhlasí s tím, aby ho dělala společnost ABRI, protože je to společnost zaměřená čistě na 
dotační tituly, které jsou maximálně čtyřleté. S tím nesouhlasil pan Hlavsa, který jednal s touto 

společností a oni tu strategii znají a ví, které tituly budou vypsána atd. Strategický plán nesmí 
vycházet jen toho, které dotační tituly budou vypisovány.  
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Po této diskusi k rozpočtu si vzala zpět slovo paní starostka a navrhla, aby na začátku roku 2019 
proběhly ankety pro občany a zastupitelstvo se pokusí vypracovat strategický plán, pokud ho 
nebudou schopni zhotovit sami, bude oslovena odborná firma. Poté se paní starostka zeptala na 
další připomínky k rozpočtu. Pan místostarosta ještě doplnil, že pokud se odhlasuje zpracování 
strategického plánu, tak se rozpočtovým opatřením částka na jeho zhotovení uvolní. Tuto 
záležitost nevidí jako důvod, proč by takto zpracovaný rozpočet pro rok 2019 neměl být 
schválen.  

Paní starostka přečetla návrh usnesení a dala o předloženém rozpočtu pro rok 2019 hlasovat. 

 

Výsledek hlasování: Pro: 7 hlasů Proti: 0 hlasů  Zdrželi se: 2 hlasů 

 

Usnesení č. 39/18 

Zastupitelstvo obce Stříbrná projednalo a schválilo rozpočet pro rok 2019 jako rozpočet 
schodkový s příjmy ve výši 9 090 900 Kč a výdaji ve výši 12 052 534 Kč. Schodek rozpočtového 
roku 2019 bude dorovnán z našetřených prostředků z minulých let na položce financování ve výši 
2 961 634 Kč.  

Rozpočet obce Stříbrné pro rok 2019 byl schválen pod usnesením č. 39/18 

4. Rozpočtové opatření č. 10 

 

Paní starostka informovala o rozpočtovém opatření, které se ještě týká uplynulých voleb a je 

nutné ho přijmout pro správnost doúčtování této položky. Zároveň požádala zastupitele o 
pověření její osoby pro schválení posledních úprav rozpočtu, které budou provedeny do konce 
rozpočtového roku 2018.  

O tomto bodě dala paní starostka hlasovat. 

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

Usnesení č. 40/18 

Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo rozpočtové opatření č. 10 a zároveň s tímto opatřením 

Zastupitelstvo obce Stříbrná pověřuje starostku obce Janu Kortusovou, aby schválila poslední 
úpravu rozpočtu provedenou do konce rozpočtového roku 2018. O schválených rozpočtových 
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opatřeních bude následně informovat zastupitelstvo obce na nejbližším zasedání v roce 2019 – 

příloha č. 1. 

Rozpočtové opatření č. 10 bylo schváleno pod usnesením č. 40/18. 

 

5. Žádosti 

a) Zřízení věcného břemene 
 
Žádost se týká zřízení věcného břemene pro ČOV u penzionu Filip na pozemku p. p. č. 1624/1 
v k. ú. Stříbrná. Paní starostka navrhla odsouhlasit zřízení věcného břemene dle GP, pozemek se 
nachází u potoka u penzionu Filip a dle zákresu se jedná o několik metrů obecního pozemku. 
Geometrický plán měl být doložen nejpozději do čtvrtka 20. 12. 2018.  
 
Paní starostka dala hlasovat o zřízení věcného břemene na pozemku p. p. č. 1624/1 v k. ú. 
Stříbrná.  
 
Výsledek hlasování: Pro: 9 hlasů    Proti: 0 hlasů Zdrželi se: 0 hlasů 
 
Usnesení č. 41/18 
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo zřízení věcného břemene na pozemku p. p. č. 1624/1 
v k. ú. Stříbrná pro uložení kanalizace KG DN 200 pro společnost České lupkové závody, a.s., 
Pecínov 1171, 271 01 Nové Strašecí. Částka za zřízení věcného břemene bude stanovena cenou 
v místě a čase obvyklou a bude žadatelem uhrazena jednorázově před podpisem smlouvy. 
 
Zřízení věcného břemene na pozemku p. p. č. 1624/1 v k. ú. Stříbrná bylo schváleno pod 
usnesením č. 41/18. 
 
b) Záměr pronájmu pozemku: 
 
číslo parcely   katastrální území   výměra m2 

71/4    Stříbrná    610 
 
Paní starostka uvedla, že tuto žádost podali manželé  a nachází se naproti přes silnici od 
jejich pozemku. Jedná se o záměr pronájmu pozemku. 
Poté dala paní starostka o tomto záměru hlasovat.  
 
Výsledek hlasování: Pro: 9 hlasů        Proti: 0 hlasů  Zdrželi se: 0 hlasů 
 
Usnesení č. 42/18 
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo záměr části pronájmu pozemku p. p. č. 71/4 v k. ú. 
Stříbrná. 
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Záměr pronájmu části pozemku p. p. č. 71/4 v k. ú. Stříbrná byl schválen pod usnesením 
č. 42/18.  
 
 
c) Záměr pronájmu pozemku: 
 
číslo parcely   katastrální území   výměra m2 

71/1    Stříbrná             - 
71/3    Stříbrná             - 
 
Žádost podala paní a jako důvod své žádosti uvedla vybudování 
ohrady a pastvy pro koně.  Jedná se o pozemek o velikosti 60 x 60 m. 
Poté dala paní starostka o záměru pronájmu hlasovat.  
 
Výsledek hlasování: Pro: 9 hlasů        Proti: 0 hlasů  Zdrželi se: 0 hlasů 
 
Usnesení č. 43/18 
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo záměr pronájmu části pozemků p. p. č. 71/1 a p. p. č. 
71/3 v k. ú. Stříbrná. 
 

Záměr pronájmu části pozemků p. p. č. 71/1 a p. p. č. 71/3 v k. ú. Stříbrná byl schválen pod 
usnesením č. 43/18.  
 
 
d) Záměr pronájmu pozemku: 
 
 
číslo parcely                        katastrální území                                       výměra m2

 

 
53/59    Stříbrná          220                                                  
 
 
Tuto žádost podala paní  a jako účel využití uvedla výstavbu garáže a odstavné 
plochy pro osobní automobily – doplňková stavba k rodinnému domu č.p. 633. Paní starostka 
doplnila, že v současné době má v pronájmu tento pozemek pan  (od r. 1999) a platnou 
smlouvu má do prosince 2019. Na uvedeném pozemku má ovocné stromy a smrky, nájemné za 
pozemek vždy hradil včas.  
Paní starostka navrhla neschválit tuto žádost, počkat do vypršení nájemní smlouvy mezi obcí a 
panem  a během této doby zvážit, jak se s těmito pozemky v budoucnu naloží (jedná se 
o pozemky p. č. 53/59 v k. ú. Stříbrná o výměře 330 m2, druh pozemku stavební, p. č. 53/57 
v k. ú. Stříbrná o výměře 247 m2, druh pozemku stavební, p. č. 71/4 v k. ú. Stříbrná o výměře 500 
m

2, druh pozemku zemědělská půda, p. č. 44/2 v k. ú. Stříbrná o výměře 286 m2
, druh pozemku 

stavební). 
Paní starostka dala o schválení této žádosti hlasovat.  
 
Výsledek hlasování: Pro: 0 hlasů  Proti: 6 hlasů Zdrželi se: 3 hlasů 
 



8 

 

 

 

Usnesení č. 44/18 
Zastupitelstvo obce projednalo a neschválilo záměr pronájmu části pozemku p. č. 53/59 v k. ú. 
Stříbrná. 
 
Záměr pronájmu části pozemku p. č. 53/59 nebyl schválen pod usnesením č. 44/18.  
 
 
 
e) Záměr prodeje pozemku: 
 
číslo parcely                        katastrální území                                       výměra m2

 

 
1389/2    Stříbrná    - 
1457/2    Stříbrná    - 
 
Paní starostka k této žádosti uvedla, že na základě provedeného místního šetření zastupitelstvo 
obce rozhodlo tento pozemek neprodávat. Při změně územního plánu by tento pozemek mohl být 
změněn z PVz (veřejná prostranství – veřejná zeleň) na BI (bydlení individuální městského a 
příměstského typu, hlavní využití – bydlení v rodinných domech). 
U této žádosti vznesl dotaz pan , kterého zajímalo, jestli mu nemůže být ukončen nájem 
s obcí na tento pozemek a jak se bude posuzovat žádost o další nájem až mu vyprší nájemní 
smlouva. Paní starostka i ostatní zastupitelé ho ujistili, že v tuto chvíli mu žádný nájem ukončen 
nebude, že mu běží řádná nájemní smlouva a až vyprší lhůta a budou se uzavírat nové nájemní 
vztahy nebo proběhne změna územního plánu, tak bude mít každý žadatel možnost podat žádost 
na tyto pozemky. Také mu sdělili, že při posuzování žádostí se jistě bude brát ohled na to, že 
doposud byl řádným nájemcem.  
 
Paní starostka poté dala o tomto návrhu hlasovat.  
 
Výsledek hlasování: Pro: 9 hlasů  Proti: 0 hlasů Zdrželi se: 0 hlasů 
 
Usnesení č. 45/18 
Zastupitelstvo obce projednalo a neschválilo záměr prodeje pozemku p. č. 1389/2 v k. ú. Stříbrná 
a p. p. č. 1457/2 v k. ú. Stříbrná. Při změně územního plánu budou tyto pozemky změněny z PVz 
na BI. 
 
Záměr prodeje pozemků p. p. č. 1389/2 v k. ú. Stříbrná a p. p. č. 1457/2 v k. ú. Stříbrná 
nebyl schválen pod usnesením č. 45/18.   
 
 
 
f) Žádost o záměr koupi pozemku: 
 
číslo parcely                        katastrální území                                       výměra m2

 

 
667/25    Stříbrná                       1100 
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Tato žádost byla podána panem a týká se koupi 
pozemku p. p. č. 667/25 v k. ú. Stříbrná, který byl oddělen z pozemku p. p. č. 667/3 v k. ú. 
Stříbrná na základě geometrického plánu č. 665-3201/2018. Jako důvod žádosti je výstavba 
rodinného domu. Paní starostka navrhla znovu vyvěsit tento záměr prodeje pozemku z důvodu 
prodeje pro zastupitele obce Stříbrná.  
 
Paní starostka dala o tomto záměru hlasovat.  
 
Výsledek hlasování: Pro: 9 hlasů  Proti: 0 hlasů Zdrželi se: 0 hlas 
 
Usnesení č. 46/18 
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo záměr prodeje pozemku p. p. č. 667/25 v k. ú. Stříbrná, 
který vznikl oddělením z pozemku p. p. č. 667/3 v k. ú. Stříbrná na základě geometrického plánu 
č. 665-3201/2018. Jedná se o cca 1100 m2

.  
 
Záměr prodeje pozemku p. p. č. 667/25 v k. ú. Stříbrná byl schválen pod usnesením 
č. 46/18. 
 
 
g) Záměr prodeje pozemku: 
 

číslo parcely   katastrální území   výměra m2 

667/24    Stříbrná    1000 

Jedná se o záměr koupi pozemku p. p. č .667/24 v k. ú. Stříbrná o výměře cca 1000 m2, který 
vznikl oddělením z pozemku p. p. č. 667/3 v k. ú. Stříbrná dle geometrického plánu č. 665-

3201/2018. Žádost podal pan za účelem výstavby 
rodinného domu. Paní starostka navrhla znovu vyvěsit záměr prodeje tohoto pozemku z důvodu 
odstoupení od koupi tohoto pozemku manželů  

Paní starostka dala o tomto záměru prodeje pozemků hlasovat. 

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

 

Usnesení č. 47/18 

Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo záměr prodeje pozemku p. p. č. 667/24 v k. ú. Stříbrná, 
který vznikl oddělením z pozemku p. p. č. 667/3 v k. ú. Stříbrná na základě geometrického plánu 
č. 665-3201/2018. Jedná se o cca 1000 m

2
.
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Záměr prodeje pozemku p. p. č. 667/24 v k. ú. Stříbrná byl schválen pod usnesením 

č. 47/18.  

 

h) Záměr prodeje pozemku: 
 

číslo parcely   katastrální území   výměra m2 

53/59    Stříbrná         220 

Žádost podala paní za účelem výstavby garáže a odstavné plochy pro osobní 
automobily – doplňková stavba k rodinnému domu č. p. 633. Paní starostka uvedla, že tento 
pozemek má v pronájmu pan od r. 1999 a běží mu platná nájemní smlouva do prosince 
2019. Na pozemku má vysázené ovocné stromky a smrky. Paní starostka navrhla neschválit tuto 
žádost, na začátku nového roku svolat schůzku s manželi Papežovými i panem  a 
rozhodnout na místě, jak se s pozemky naloží.  

K tomu se vyjádřil pan Hlavsa, který řekl, že s tímto návrhem nesouhlasí, že bude hlasovat pro 

prodej, protože tyto pozemky by se měly prodat, parkování tam není možné a tento problém se 
musí nějak vyřešit. K tomu odpověděl pan Fischer, že není správné prodávat pozemek v době, 
kdy tam běží řádná nájemní smlouva a že by problém s parkováním měl každý řešit v rámci 
vlastního pozemku. Pan místostarosta ještě k věci dodal, že není vhodné rozprodávat obecní 
pozemky po malých částech, aby tím nevznikaly části pozemků nevhodných tvarů, že pokud by 
se prodával pozemek, tak jen jako celek. Znovu zmínil, že se svolá schůzka na místě a tam se 
rozhodne, jak se s pozemky naloží.   

Poté dala paní starostka o neschválení záměru prodeje hlasovat. 

Výsledek hlasování: Pro: 7 hlasů Proti: 1 hlasů  Zdrželi se: 1 hlasů 

Usnesení č. 48/18 

Zastupitelstvo obce projednalo a neschválilo záměr prodeje části pozemku p. p. č. 53/59 v k. ú. 
Stříbrná o výměře cca 220 m2

. Starostka obce svolá k této záležitosti schůzku se všemi 
zúčastněnými.   

Záměr prodeje pozemku p. p. č. 53/59 v k. ú. Stříbrná nebyl schválen pod usnesením 
č. 48/18.  
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i) Záměr prodeje pozemku: 

číslo parcely   katastrální území   výměra m2 

st.p.č. 286    Stříbrná          347 

Jedná se o žádost pana na část stavebního pozemku st. p. č. 286 
v k. ú. Stříbrná o výměře 347 m2. Pan má tento pozemek v dlouhodobém pronájmu od 
obce a jako důvod žádosti uvedl – uložení palivového dřeva v jednoduchých stavbách s tím, že by 
respektoval požadavek věcného břemene pro otáčení techniky na zprůchodnění cesty. Paní 
starostka uvedla, že po projednání této záležitosti s panem Koldou, který má na starosti zimní 
údržbu, doporučuje tuto žádost neschválit. I přes respektování věcného břemene ze strany 
žadatele, by nebylo vhodné tento pozemek uvolnit k prodeji, protože je to skutečně jediné místo 
v lokalitě, kde se může otáčet technika. Dále k tomuto bodu neměl nikdo žádné připomínky.  

Paní starostka dala o neschválení záměru prodeje pozemku hlasovat.  

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

Usnesení č. 49/18 

Zastupitelstvo obce projednalo a neschválilo záměr prodeje části pozemku st. p. č. 286 v k. ú. 
Stříbrná o výměře cca 347 m2

. Tento prodej by byl s podmínkou zřízení věcného břemene pro 
obec Stříbrnou pro otáčení techniky.  

Záměr prodeje části pozemku st. p. č. 286 v k. ú. Stříbrná o výměře cca 347 m2
 nebyl 

schválen pod usnesením č. 49/18.    

6. Organizační 

a) Schválení odměn pro členy zastupitelstva od 1. 1. 2019 

Paní starostka navrhla pro neuvolněné členy zastupitelstva obce Stříbrná odměny: 

Místostarosta     23 683,- Kč 

Předseda výboru, komise      2631,- Kč 

Člen výboru, komise       2193,- Kč 

Člen zastupitelstva bez další funkce                  1316,- Kč. 
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je již vše zajištěno (hudba, doprava, občerstvení). V příštím roce bude tuto akci po domluvě 
zajišťovat komise pro kulturu a sport. Orientační náklady této akce jsou 6500,- Kč.   

 

c) Dopravní značení 

Paní starostka dala slovo panu Budaházymu. Pan Budaházy k tomuto bodu uvedl, že vyhrazená 
částka v rozpočtu pro dopravní značení počítá především se značením hlavní cesty obce Stříbrné, 
které v současné době úplně chybí. Se zpracovatelem dopravního značení se dohodli, že se na 
začátku příštího roku uskuteční schůzka, v případě zájmu i se členy zastupitelstva a projdou se 
inkriminovaná místa a dohodne se, kde by jaké značení bylo zapotřebí (doplňkové značky, 
cedule, zrcadla, apod). Takovýto návrh obce by se předložil dopravnímu inspektorátu ke 
schválení a po odsouhlasení se předkládá dopravnímu úřadu v Kraslicích. Poté je možné dopravní 
značení zrealizovat. Zpracovatel dopravního značení upozornil na to, že při označování se 
vychází především z bezpečnostní situace v obci. Pan Budaházy ještě dodal, že v současné době 
je tedy zpracován základní průtah obcí, a ještě se může doplnit o jednotlivé návrhy na značení na 
potřebných místech.  

Pan Buřil se ještě zeptal, jestli proběhne tedy nějaká schůzka, kde se dohodnou požadavky na 
značení. Pan Budaházy ho ujistil, že schůzka proběhne na začátku nového roku, kde řekneme své 
požadavky a pak teprve proběhne samotná realizace.  

Nikdo další se k bodu nevyjádřil.  

d) Pan 

Paní starostka pouze informovala, že ji oslovil pan , který se chtěl informovat na 
různé záležitosti týkající se např. mostu, dopravního značení, rybníku, odtoku z lesa, pronájmu 

pozemku. Zúčastnil se tedy pracovní schůzky zastupitelstva obce, kde mu paní starostka ke všem 
bodům dala informace a dohodli se, že si podá oficiální žádosti.  

 

e) Příští zasedání zastupitelstva obce  je stanoveno na 31. 1. 2019 od 17.30 hod na penzionu 

Márty 
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  7. Diskuse 

1) Pan Vorel se v diskusi ještě vyjádřil ke strategickému plánu obce. Řekl, že strategický plán 
obce je důležité zpracovat, ale nemusí ho zpracovávat odborná firma a pokud je nutný pro 
čerpaní dotací, tak nikde není předepsaná jeho forma. Měl by vycházet z potřeb občanů a řešit 
základní požadavky tak, aby na sebe navazovaly (otázka čistírny, kanalizace, nedostatek vody 

apod.). 

K tomu se vyjádřili někteří zastupitelé, že pro některé problémové oblasti v obci jako jsou voda, 

čistička se řešení nabízejí a strategický plán by měl být zpracovaný odbornou firmou, aby 
zahrnoval požadavky všech občanů. Strategickým plánem by se měli řídit zastupitelé i v příštích 

volebních období.  

2) Dále se ještě promluvil pan Kolda o problému s prohrnováním. Nelze prohrnovat všechny části 
obce, protože se k nim nemůže s technikou dostat, v některých úsecích je to příliš úzké a parkují 
tam auta. Pan Budaházy se k tomu vyjádřil, že o této záležitosti ví a pokud bude i na dále trvat 
tento problém, tak je tu možnost osadit tyto úseky dopravní značkou zákazu zastavení.  

 

8. Závěr 

Na závěr paní starostka poděkovala všem přítomným a ukončila 3. zasedání Zastupitelstva obce 
Stříbrná v 19:15 hod. 

 

 

  Místostarosta obce                                                                                          Starosta obce 

Ing. Karel Bělohlávek        Jana Kortusová 

 

Ověřovatelé: 

Josef Kysela 

Petr Janáček 

Zapisovatel: Ing. Adriena Gösslová 


