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Z á p i s 

z 27. zasedání Zastupitelstva obce Stříbrná, konaného dne 30. 11. 2021 v restauraci Márty 

ve Stříbrné od 16:30 hod. 

 

Přítomni: 5 členů zastupitelstva obce dle prezenční listiny 

Hosté: 4 

Program jednání:  

1. Zahájení 

2. Delegace na VH VSMOS 

3. Delegace na VH společnosti Sokolovská vodárenská s.r.o. 

4. Vyhláška 2/2021 o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu 

z nemovité věci 

5. Vyhláška 3/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství 

6. Územní plán obce 

7. Plán zimní údržby  

8. Inventarizace majetku obce 

9. Podání žádosti o dotaci na MMR 

10. Rozpočtové opatření 

11. Projektová dokumentace ne neodkanalizované části obce 

12. Projektová dokumentace na veřejné prostranství 

13. Ostatní 

14. Diskuse 

15. Závěr 

 

 

K hlavním bodům jednání 

1. Zahájení 

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

Konstatovala, že je přítomno 5 členů zastupitelstva, chybí Šárka Štěříková, Josef Kysela, Petr 

Nečas a Günter Fischer (omluveni).  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 upozornila, že do programu přidala bod 11 a 12. 

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

zasedání souhlasili. 
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Výsledek hlasování: Pro: 5 Proti: 0  Zdrželi se: 0 

Starostka obce určila jako zapisovatele zápisu 27. zasedání zastupitelstva obce paní Ing. Adrienu 

Gösslovou a jako ověřovatele tohoto zápisu pověřila pana Václava Kindrata a pana Petra 

Janáčka. 

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

- spuštěn mobilní rozhlas (info také ve zpravodaji obce) 

- Stříbrná se stala opatrovníkem jednoho občana obce 

- podepsaná smlouva a předáno staveniště parku 

- proběhla valná hromada Svazku měst a obcí Kraslicka (navržená cyklotrasa – Rotava) 

- dorazil mobilní očkovací tým do Kraslic 

- částečně opravena cesta ze Stříbrné k Tisovskému hřbitovu 

- 2 schůzky se Sokolovskou vodárenskou kvůli kanalizaci 

- prohloubení žlabů v obci 

- ČEZ zadala zakázku na vykácení dřev a náletů v ochranném pásmu elektrického vedení (dřevo 

z obecních pozemků bude nabídnuto k prodeji) 

- průzkum dřeva a střechy na Jitřence – v celkem dobrém stavu, jen musí být zvolen jiný sklon 

střechy 

- v říjnu proběhnul v obci svoz nebezpečného odpadu 

- podzimní prodej v obci: zahradnictví, řeznictví, dále proběhnul bazárek, usazení a rozsvícení 

vánočního stromu 

 

Nadcházející kulturní akce v obci: 4. 12. 2021 předvánoční koncert Alison v kostele, 5. 12. 2021 

Mikulášská jízda, 24. 12. Tradiční svařák, 1. 1. 2022 Novoroční pochod na Špičák  

 

2. Delegace na VH VSMOS 

 

Jedná se o delegování zástupce obce na jednání valné hromady Vodohospodářského sdružení 

měst a obcí Sokolovska dne 10. 12. 2021. 

 

K bodu nebylo připomínek 
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Výsledek hlasování: Pro: 5 Proti: 0  Zdrželi se: 0 

 
Usnesení č. 76/21 

ZO podle § 84 odst. 2 písm. f) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích: 

deleguje na jednání valné hromady VSMOS konané dne 10.12. 2021, která bude jednat o   těchto 
záležitostech: 

 
a) kontrola usnesení 
b) zpráva o činnosti 
c) zpráva o majetku, příjmech a výdajích 
d) projednání výše vodného a stočného 
e) projednání a schválení plánu investic 
f) projednání a schválení rozpočtu 
 

Jako zástupce deleguje obec Stříbrná starostku obce Janu Kortusovou. V případě, že by se této valné 
hromady nemohla starostka účastnit, bude obec zastupovat pan místostarosta Karel Bělohlávek. 

 
Delegace zástupce obce Stříbrná na VH VSMOS byla schválena pod usnesením č. 76/21. 

 

3. Delegace na VH společnosti Sokolovská vodárenská s.r.o. 

 

Jedná se o delegování zástupce obce na jednání valné hromady společnosti Sokolovská 

vodárenská s.r.o. dne 10. 12. 2021. 

 

K bodu nebylo připomínek. 

Výsledek hlasování: Pro: 5 Proti: 0  Zdrželi se: 0 

Usnesení č. 77/21 

Zastupitelstvo obce podle § 84 odst. 2 písm. f) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích: 

1. deleguje na jednání valné hromady společnosti Sokolovská vodárenská s.r.o., 

IČ 263 48 675, se sídlem v Sokolově, Svatopluka Čecha 1001, PSČ 356 01, konané dne 

10.12.2021, která bude jednat o těchto záležitostech: 

a. zpráva jednatelů o podnikatelské činnosti v období 1.1.2021 – 30.9.2021, 

b. projednání a schválení výše vodného a stočného pro rok 2022, 

c. projednání a schválení plánu investic pro rok 2022, 

d. informace o činnosti dceřiné společnosti VODÁRNA SOKOLOVSKO s.r.o., 

jako zástupce společníka společnosti Sokolovská vodárenská s.r.o starostku obce Janu 

Kortusovou  

     2.  ukládá jí, aby za obec jako za společníka na tomto jednání valné hromady kladně 

rozhodla o: 
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     ad b) schválení výše vodného a stočného pro rok 2022,  

     ad c) schválení plánu investic pro rok 2022. 

V případě, že by se této valné hromady nemohl starosta účastnit, bude obec zastupovat pan 

místostarosta Karel Bělohlávek 

 

Delegace zástupce obce na VH společnosti Sokolovská vodárenská s.r.o. byla schválena pod 

usnesením č. 77/21. 

 

4. Vyhláška 2/2021 o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu za nemovité 

věci 

Paní starostka informovala o navýšení ceny za svoz komunálního odpadu v příštím roce. 

K bodu nebylo připomínek. 

Výsledek hlasování: Pro: 5 Proti: 0  Zdrželi se: 0 

Usnesení č. 78/21 

ZO projednalo a schválilo vyhlášku č. 2/2021 o místním poplatku za odkládání komunálního 

odpadu z nemovité věci.  

Vyhláška č. 2/2021 byla schválena pod usnesením č. 78/21. 

Příloha č.1 

 

5. Vyhláška č. 3/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství 

Vyhláška upravuje rozdělení a třídění odpadu v obci. 

K bodu nebylo připomínek. 

Výsledek hlasování: Pro: 5 Proti: 0  Zdrželi se: 

Usnesení č. 79/21 

ZO projednalo a schválilo vyhlášku č. 3/2021 o stanovení obecního systému odpadového 

hospodářství. 

Vyhláška č. 3/2021byla schválena pod usnesením č. 79/21. 

Příloha č.2 
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6. Územní plán obce 

a) Paní starostka seznámila přítomné se žádostí pana K. na změnu obecního pozemku 

p. p. č. 2490/2 v k. ú. Stříbrná, který by chtěl později od obce Stříbrná koupit. 

Pozemek je součástí plánovaných ploch propojení sjezdovek Stříbrná/Bublava. 

Pan K. by chtěl tento pozemek změnit na zahradu a odkoupit ke své nemovitosti. 

Paní starostka navrhla nesouhlasit s tímto návrhem. 

Výsledek hlasování: Pro: 5 Proti: 0  Zdrželi se: 0 

Usnesení č. 80/21 

ZO projednalo a nesouhlasí s žádostí na změnu ÚP u pozemku p. p. č. 2490/2 v k. ú. Stříbrná 

Žádost na změnu ÚP pro pozemek p. p. č. 2490 v k. ú. Stříbrná nebyla schválena – usnesení 

č. 80/21. 

b) Informace k ÚP pro ZO: V současné době byla finálně upravena Zpráva o 

uplatňování územního plánu obce Stříbrná 2016–2021 a to komplexně dle 

požadavků dotčených orgánů. Předmětná zpráva obsahuje požadavky na pořízení 

změny územního plánu obce Stříbrná. Na základě negativních stanovisek orgánů 

životního prostředí byly některé podněty na změnu ÚP vyřazeny, aby proces 

změny nebyl brzděn. Nicméně došlo k dohodě, že žadatelé vyřazených požadavků 

mohou své žádosti projednat samostatně a v rámci schvalovacího procesu ZO 

bude provedeno 1) Usnesení o schválení zprávy a 2) USN o schválení 

doplňujících podnětů a zároveň 3) schválena změna č. 2, která umožní, aby 

vyřazené návrhy mohly být případně samostatně dále řešeny. Předmětem doplnění 

jsou dva samostatné podněty, které mají rovněž nutná kladná stanoviska od orgánů 

životního prostředí. (Po schválení předmětné zprávy ze strany ZO a doplnění 

podnětů na pořízení ZM 1 ÚP Stříbrná bude obcí vytvořena objednávka u 

projektantky pro vyhotovení návrhu změn ÚP č. 1. a 2. a obec se domluví na 

finanční spoluúčasti s žadateli na změnách UP). 

 

K tomuto bodu nebylo připomínek. 

 

Výsledek hlasování: Pro: 5 Proti: 0  Zdrželi se: 0  

 

Usnesení č. 81/21 

Zastupitelstvo obce  

I. Projednalo  

ze zprávy o uplatňování ÚP Stříbrná vyřazené podněty na změny č. 2 ÚP Stříbrná v tomto 

rozsahu:  
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1. Na návrh vlastníka pozemku p. p. č. 1200/2 v k. ú. Stříbrná bude prověřena možnost 

změny funkčního využití části předmětného pozemku z Plochy Smíšeného nezastavěného 

území (NSzk) na zastavitelnou plochu Rekreace individuální (RI) v rozsahu cca 2000 m2 

a to pro plánovanou výstavbu objektu pro rekreaci; 

2. Dle podnětu vlastníka pozemku p. č. 2169/1 v k. ú. Stříbrná prověřit možnost změny 

funkčního využití části pozemku ze současné Plochy smíšené nezastavěného území 

přírodní zemědělské a vodohospodářské (NSzpv) na plochu zastavitelnou specifickou pro 

vybudování zázemí dětského tábořiště, a to na části pozemku pro stavby trvalé, na 

zbývající části pozemku umístění tábora a rekreačních aktivit (pobytová louka. Cesta je 

zajištěna přes pozemek p. č. 2172/2 a mobilní lávkou. Trvalé stavby – kuchyně, sklad 

materiálu (na ploše do 50 m2) a další drobné stavby sloužící pro potřeby areálu – dřevěné 

altány, konstrukce pro stany, plot. 

3. Dle podnětu vlastníka pozemku p. č. 1184/2 v k. ú. Stříbrná prověřit možnost změny 

funkčního využití ze současné Plochy Smíšeného nezastavěného území (NSzk) na 

zastavitelnou plochu na plochu zastavitelnou Bydlení individuální – městského a 

příměstského typu (BI) pro plánovanou výstavbu rodinného domu, případně doplněné 

Zelení soukromou (ZS) pro zahrady; 

a na jejich podkladě: 

II. Schvaluje  

a. předložené podněty jako pořízení Změny č. 2 Územního plánu Stříbrná dle uvedeného 

rozsahu změny dle § 6 odst. 5 písmene b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 

stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavení zákon“), 

jako záměr pořízení Změny č.2 Územního plánu Stříbrná v souladu s ustanovením § 55a a 

§ 55b stavebního zákona zkráceným postupem pořizování změny č. 2 ÚP Stříbrná;  

b. pořizování dokumentace Změny č. 1 ÚP Stříbrná Městským úřadem v Kraslicích, 

Odborem územního plánování, SÚ a PP, tj. úřadem územního plánování, dle § 6 odstavce 

1 písmene c) stavebního zákona  

III. Určuje  

v souladu s ustanovením § 47 odstavce 1 stavebního zákona zastupitele obce Mgr. Šárku 

Štěříkovou pro spolupráci s pořizovatelem při pořizování Změny č. 2 ÚP Stříbrná;  

IV. Souhlasí  

s návrhem obsahu změny č. 2 ÚP Stříbrná, která má:  

1. Na návrh vlastníka pozemku p. p. č. 1200/2 v k. ú. Stříbrná bude prověřena možnost 

změny funkčního využití části předmětného pozemku z Plochy Smíšeného nezastavěného 

území (NSzk) na zastavitelnou plochu Rekreace individuální (RI) v rozsahu cca 2000 m2 

a to pro plánovanou výstavbu objektu pro rekreaci; 

2. Dle podnětu vlastníka pozemku p. p. č. 2169/1 v k. ú. Stříbrná prověřit možnost změny 

funkčního využití části pozemku ze současné Plochy smíšené nezastavěného území 

přírodní zemědělské a vodohospodářské (NSzpv) na plochu zastavitelnou specifickou pro 

vybudování zázemí dětského tábořiště, a to na části pozemku pro stavby trvalé, na 

zbývající části pozemku umístění tábora a rekreačních aktivit (pobytová louka. Cesta je 
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zajištěna přes pozemek p. č. 2172/2 a mobilní lávkou. Trvalé stavby – kuchyně, sklad 

materiálu (na ploše do 50 m2) a další drobné stavby sloužící pro potřeby areálu – dřevěné 

altány, konstrukce pro stany, plot. 

3. Dle podnětu vlastníka pozemku p. č. 1184/2 v k. ú. Stříbrná prověřit možnost změny 

funkčního využití ze současné Plochy Smíšeného nezastavěného území (NSzk) na 

zastavitelnou plochu na plochu zastavitelnou Bydlení individuální – městského a 

příměstského typu (BI) pro plánovanou výstavbu rodinného domu, případně doplněné 

Zelení soukromou (ZS) pro zahrady; 

4. Bude provedena aktualizace hranice zastavěného území; 

 

V. Pověřuje 

starostku obce paní Janu Kortusovou, aby podala žádost o pořizování předmětné změny č. 2 ÚP 

Stříbrná u Odboru územního plánování, stavebního úřadu a památkové péče Městského úřadu 

v Kraslicích společně se schváleným usnesením o pořízení Změny č. 2 ÚP Stříbrná. 

Zpráva k územnímu plánu byla schválena pod usnesením č. 81/21. 

Zastupitel pan Günter Fischer přišel v 16:49. 

7. Plán zimní údržby 

Pan místostarosta připravil plán zimní údržby. Uvedl, že plán zůstal obdobný jako předešlý rok, 

obecní traktor bude na plný úvazek a v případě nutnosti bude zajištěna výpomoc od Městských 

lesů Kraslice.  

K bodu nebylo připomínek a pan místostarosta navrhnul tento plán schválit.  

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

Usnesení č. 82/21 

ZO projednalo a souhlasí a plánem zimní údržby pro rok 2022. 

Plán zimní údržby byl schválen pod usnesením č. 82/21.  

Příloha č.3 

 

 

8. Inventarizace majetku obce 

Paní starostka navrhla, aby předsedou inventarizační komise byl předseda finanční komise pan 

Štěpán Budaházy, dále pak všichni členové zastupitelstva ve spolupráci s obecním úřadem (paní 

Kantnerová a paní Secká). Provedení periodické inventarizace proběhne do 31. 12. 2021.  
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Pan místostarosta navrhnul, aby z důvodu dlouhodobé pracovní neschopnosti zastupitelky paní 

Šárky Štěříkové zjistila paní starostka, zda bude trvat i nadále a v tom případě by se navrhnul jiný 

člen do inventarizační komise.  

Nebylo připomínek. 

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

Usnesení č. 83/21 

Zastupitelstvo projednalo a schválilo inventarizační komisi. Předsedou inventarizační komise je 

zvolen předseda finančního výboru pan Štěpán Budaházy, dále pak všichni členi zastupitelstva a 

zaměstnanci obecního úřadu paní Soňa Kantnerová a paní Kateřina Secká.  

V souladu s ustanovením §29 a § 30 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších 

předpisů, vyhlášky č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků a podle směrnice č.5 

nařizuje paní starostka provedení periodické inventarizace majetku a závazků Obce Stříbrná 

k datu 31.12 2021 

Složení inventarizační komise a provedení periodické inventarizace majetku bylo schváleno 

pod usnesením č. 83/21. 

 

9. Podání žádosti o dotaci na MMR 

Paní starostka navrhla podat žádost o dotaci na akci „Volnočasový areál v centru obce Stříbrná“.  

K bodu nebylo připomínek.  

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

Usnesení č. 84/21 

ZO projednalo a souhlasí s podáním žádosti o poskytnutí dotace na projekt „Volnočasový areál 

v obci Stříbrná“ do výzvy Ministerstva pro místní rozvoj z programu Podpora rozvoje regionů 

2019+ na rok 2022 – poddprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova – dotačního titulu: 

117D8210H Podpora budování a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku. 

Podání žádosti o poskytnutí dotace na projekt Volnočasového areálu v obci bylo schváleno 

pod usnesením č. 84/21. 

 

 

 



Stránka 9 z 12 

 

10. Rozpočtové opatření 

a) Rozpočtové opatření č. 8/2021 

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

ZO bere na vědomí rozpočtové opatření č. 8/2021 

b) Rozpočtové opatření č. 9/2021 

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

ZO bere na vědomí rozpočtové opatření č. 9/2021 

c) Rozpočtové opatření č. 10/2021 

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

Usnesení č. 85/21 

ZO projednalo a schválilo rozpočtové opatření č. 10/2021. 

Příloha č. 3,4,5 

11. PD na neodkanalizované části obce 

Na základě poptávky obdržela obec Stříbrná od Vodárny Sokolovsko s. r. o cenovou nabídku na 

vypracování PD pro tři lokality v obci. Předmětem nabídky je návrh kanalizace včetně přípojek 

(veřejná i soukromá část) + v lokalitě 1 je předmětem nabídky i vodovodní řad včetně přípojek. 

Paní starostka navrhla schválit vypracování PD. 

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

Usnesení 86/21 

ZO projednalo a souhlasí s cenovou nabídkou bez DPH společnosti Vodárna Sokolovsko s. r. o, 

IČO: 08303088, Sokolov. 

Lokalita 1.  - 234 230,- 

Lokalita 2.  – 328667,- 

Lokalita 3. -  269888,- 

Cenová nabídka řeší: 

• Vypracování dokumentace pro sloučené území a stavební řízení na kanalizační 

stoky a vodovodní řady, včetně čerpací stanice pitných vod a její elektropřípojky. 

• Povolení veřejných a soukromích částí přípojek 
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• Návrh domovních čerpacích stanic odpadních vod 

• Technický návrh el. přípojek pro DČOV  

• Vypracování dokumentace pro provádění stavby 

 

Schválení cenové nabídky na vypracování PD na neodkanalizované části obce Stříbrná bylo 

schváleno pod usnesením č. 86/21. 

Příloha č.6 

12. PD na veřejné prostranství mezi budovou Jitřenka a Márty 

Obec Stříbrná obdržela cenovou nabídku na PD na veřejné prostranství kolem budovy Jitřenka a 

Márty na pozemku p.č. 1369/1, 1369/9, 1369/10, 1370/1, 1370/2, 1370/5, 1370/6 v k.ú.Stříbrná. 

Nabídková cena je 175 500,-Kč bez DPH 

Předmětem cenové nabídky je:  

• Dopravní řešení 

• Inženýrská činnost 

• Stavebně a požárně bezpečnostní řešení 

• Položkový rozpočet + výkaz výměr pro výběrové řízení 

• Návrh mobiliáře a herních prvků 

• Návrh vegetačních úprav 

• Získání povolení stavby 

 

Paní starostka navrhla tento bod schválit, protože pozemky byly získány jen za podmínek, že 

bude lokalita využita pro účely veřejného prostranství, tak jak by byla navržena v PD. V opačném 

případě by musely být pozemky vráceny.  

Výsledek hlasování: Pro: 5 Proti: 0  Zdrželi se: 1 

Usnesení č. 87/21 

ZO projednalo a souhlasí nechat vypracovat PD na veřejné prostranství mezi budovou Jitřenka a 

Márty od paní Ing. Kristýny Greinerové, IČ: 72285931, Ing. Arch. Lukáše Stříteský a Josefa 

Nevečeřala na pozemcích p.č. 1369/1, 1369/9, 1369/10, 1370/1, 1370/2, 1370/5, 1370/6 

v k.ú.Stříbrná. 

Zadání zpracování PD na veřejné prostranství mezi Jitřenkou a Márty bylo schváleno pod 

usnesením č. 87/21. 

Příloha č.7 

13. Ostatní 

a. Žádost TJ Horal Stříbrná z.s. 
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Spolek TJ Horal Stříbrná obdržel dotaci z rozpočtu obce na zimní soustředění v Rakousku, nebo 

v Itálii. Bohužel kvůli epidemii se nemůže do ciziny cestovat. Proto je podaná žádost, zda by tyto 

prostředky nemohl klub využít pro svojí celoroční činnost. Tuto žádost podala starostka za 

spolek, ve kterém je předsedou. Z tohoto důvodu se zdrží hlasování. Pan Günter Fischer ještě 

doplnil, že se jedná o využití finančních prostředků v jiných oblastech tělovýchovy. 

Výsledek hlasování: Pro: 5 Proti: 0  Zdrželi se: 1 

Usnesení č. 88/21 

ZO projednalo a souhlasí se žádostí spolku TJ Horal Stříbrná. Dotaci z rozpočtu obce Stříbrná 

může klub využít pro celoroční činnost. Vyúčtování dotace musí být dodáno do konce roku 2021. 

Využití finančních prostředků z dotace obce pro TJ Horal Stříbrná k jiným účelům pro 

celoroční činnost bylo schváleno pod usnesením č. 88/21. 

Příloha č.8 

b. Místní komunikace  

 

Na pracovní schůzce zastupitelů se projednávalo opravy místních komunikací. Bylo domluveno, 

že zastupitel pan Janáček (ve spolupráci s panem Václavem Kindratem) by nad opravou místních 

cest držel dohled. To znamená, že by po poradě a místním šetření navrhoval kde a jaká místa 

v obci je potřeba opravit, kde je možnost rozhrnutí a uválcování drtí a kde je nutnost nového 

asfaltu. 

Tento bod je pouze na vědomí. 

 

c. Lyžařský vlek 

 

Obec Stříbrná stále nesehnala nového nájemce na lyžařský vlek ve vlastnictví obce. Obec 

Stříbrná tedy i letos, zda dovolí okolnosti, bude lyžařský vlek provozovat ve vlastní režii. Paní 

starostka se dohodla s panem místostarostou, že všechny záležitosti týkající se lyžařského vleku, 

bude mít na starosti pan místostarosta. Jedná se především záležitosti kolem brigád a brigádníků, 

provozu, spuštění vleku, investic. Pan místostarosta informoval, že většina prací na vleku je 

hotových a vše je připraveno na zimní sezónu.  

 

14. Diskuse 

- Pan Budaházy navrhnul, zda by podklady pro zastupitele nemohly být zveřejněny na 

internetu, aby občané ještě před samotným zasedáním zastupitelstva měli možnost 

seznámit se, o čem se bude jednat. Paní starostka k tomu uvedla, že je problém s GDPR a 
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také má za to, že byli občany zvoleni jako jejich zástupci a rozhodovali tak v jejich 

zastoupení. Také si myslí, že informovanost občanů je v obci v současné době maximální. 

- Termín dalšího zasedání ZO je stanoven na 16. 12. 2021 na OÚ od 16:30 hod. 

- Paní starostka seznámila s následujícími plány v obci: dokončit park, 2 přístřešky na 

tříděný odpad, dokončit šatnu u obecních garáží. 

- Pan Kindrat se zeptal na hromadu asfaltu z odfrézovaných silnic uložených na pozemku 

pod vlekem, má za to, že je materiálu velké množství, které se nedá upotřebit a také je zde 

otázka likvidace odpadu, kterou by měla mít firma, která práce prováděla, doloženou. 

Paní starostka odpověděla, že je to materiál určený k opravám na silnicích a také na 

zpevnění některých rozbahněných ploch. Bylo dohodnuto, že do příštího zasedání ZO 

bude zjištěna cena za drcení materiálu, využitelnost množství a také otázka nakládání 

s odpady. 

 

2. Závěr 

 
 
Na závěr paní starostka poděkovala všem přítomným a ukončila 27. zasedání Zastupitelstva obce 

Stříbrná v 17:32 hod.  

  Místostarosta obce                                                                                          Starosta obce 

Ing. Karel Bělohlávek        Jana Kortusová 

Ověřovatelé: 

Václav Kindrat 

Petr Janáček 

 

Zapisovatel: Adriena Gösslová 

Datum zhotovení zápisu: 7. 12. 2021 


