Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Jimlín, které se konalo
20. ledna 2014 v zasedací místnosti v Zeměchách
Přítomno :
Omluveni:

9 členů ZO, dle prezenční listiny

Program :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Kontrola usnesení z minulého zasedání
Zpráva kontrolního výboru , plán práce kontrolního a finančního výboru
Rozpočtový výhled 2015 - 2017
Rozpočtové změny
Žádost ZŠ o příspěvek na hostinskou činnost
Smlouva o poskytnutí dotace z Fondu vodního hospodářství ÚK
Dodatek SOD na realizaci Kanalizace Jimlín – Zeměchy, IV etapa
Podání žádosti o dotaci na stavbu Kanalizace Jimlín – Zeměchy, IV etapa
Organizační záležitosti
a) Výklenková kaple v Pomoklinách
b) Opravy komunikací – studie
10. Diskuse
Závěr

Zahájení :
Starostka Jana Mikovcová zahájila veřejné zasedání ZO v 18.20 hodin, přivítala přítomné
zastupitele na veřejném zasedání ZO. Konstatovala, že je přítomno 9 členů ZO, takže je
zasedání usnášení schopné. Žádní občané se zasedání nezúčastnili
Schválení programu : starostka předložila návrh programu doplněný o projednání plánu
práce výborů. Další návrhy na doplnění programu ze strany nebyly podány. Hlasováno bylo
o programu s doplněným bodem.
Hlasování : 9
pro 0 proti 0
zdržel se .
Program byl schválen
Volba ověřovatelů : Ověřovatelé zápisu : Miroslav Černý, Zdeněk Vintrich
Hlasování : 9
pro 0 proti 0
zdržel se .
Zapisovatelka : Svobodová
1. Kontrola usnesení z minulého zasedání
Paní starostka informovala zastupitele o plnění jednotlivých bodů zápisu z minulého zasedání.
Úkoly vyplývající z usnesení přijatých na veř. zasedání ZO 18.11. 2013 byly splněny.
V diskusi bylo jednáno o společném účtu s obcí Opočno, ve věci je domluvena schůzka
s panem starostou na středu 22. ledna.
Usnesení č. 1/2014
Kontrola usnesení z minulého zasedání
zastupitelstvo
obce bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 18. 11.
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Hlasování : 9

pro

0 proti

0

zdržel se .

2. Zpráva kontrolního výboru , plán práce kontrolního a finančního výboru
Paní starostka přečetla zprávu o provedené kontrole kontrolního výboru ze dne 15. ledna
2014, kdy bylo kontrolováno období říjen – prosinec 2013, nebyly shledány závady.
Předsedové kontrolního a finančního výboru předložili plán práce na rok 2014, zastupitelé se
s nimi seznámili.
Usnesení č. 2/2014
Zpráva kontrolního výboru o provedené kontrole
Zastupitelstvo obce
bere na vědomí zprávu o provedené kontrole kontrolního výboru ze dne 15. ledna 2014
Hlasování : 9

pro

0 proti

0

zdržel se .

Usnesení č. 3 /2014
Plán práce finančního a kontrolního výboru
Zastupitelstvo obce
schvaluje plán práce finančního a kontrolního výboru
Hlasování : 9

pro

0 proti

0

zdržel se .

3. Rozpočtový výhled na roky 2015 až 2017
rok 2015 rozpočtové příjmy i výdaje 7,950 mil. Kč
rok 2016 rozpočtové příjmy i výdaje 7,950 mil. Kč
rok 2017 rozpočtové příjmy i výdaje 8,000 mil. Kč
Usnesení č. 4 /2014
Rozpočtový výhled na roky 2015 až 2017
Zastupitelstvo obce
schvaluje rozpočtový výhled pro obec Jimlín na roky 2015, 2016 a 2017
Hlasování : 9

pro

0 proti

0

zdržel se .

4. Rozpočtové změny
Zastupitelům byla předložena rozpočtová změna č. 6/2013,
Jedná se o změny u položek v příjmové i výdajové části rozpočtu, podrobný rozpis položek je
přílohou tohoto zápisu.

Usnesení č. 5 /2014
Rozpočtová změna 6/2013
Zastupitelstvo obce
projednalo rozpočtovou změnu č. 6/2013 a
bere na vědomí změny položek v příjmové části rozpočtu a
schvaluje změny položek ve výdajové části rozpočtu, dle přílohy
Hlasování : 9

pro

0 proti

0

zdržel se .
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5. Žádost ZŠ o příspěvek na hostinskou činnost
Paní starostka přednesla zastupitelstvu žádost o přidělení finančních prostředků na platy
pracovnice ve školní jídelně v souvislosti s doplňkovou činností v roce 2014.
Celkem se jedná o částku 42 336 Kč.
Usnesení č. 6 /2014
Poskytnutí finančního příspěvku na hostinskou činnost Základní škole Zeměchy
Zastupitelstvo obce
schvaluje, aby část z prostředků určených na provoz školy v roce 2014 byla použita na
úhradu platu kuchařky v rozsahu ¼ úvazku navýšeno o odvody.
Hlasování : 9

pro

0 proti

0

zdržel se .

6. Smlouva o poskytnutí dotace z Fondu vodního hospodářství ÚK
Usnesením zastupitelstva Ústeckého kraje č. 100/9Z/2013 ze dne 4.9.2013 bylo obci Jimlín
schváleno poskytnutí investiční dotace z rozpočtu kraje na podporu stavby Kanalizace Jimlín
- Zeměchy , IV. etapa“. Termín dokončení je stanoven do 31. 12. 2015, do tohoto termínu
musí být stavba zkolaudována.
Zastupitelům je předkládán návrh smlouvy o poskytnutí dotace.
Usnesení č. 7 /2014
Smlouva o poskytnutí dotace z Fondu vodního hospodářství ÚK č. 13/SML2404
Zastupitelstvo obce
schvaluje předložený návrh smlouvy o poskytnutí dotace z Fondu vodního hospodářství ÚK
č. 13/SML2404
Hlasování : 9

pro

0 proti

0

zdržel se .

7. Dodatek č.1 SOD na realizaci Kanalizace Jimlín – Zeměchy, IV etapa
Paní starostka informovala zastupitele o jednání s firmou M2 Sors s.r.o. , vybraným
zhotovitelem pro stavbu Kanalizace Jimlín – Zeměchy, IV. etapa. Předmětem jednání bylo
především to, zda může tato firma i nadále garantovat nabízenou cenu z výběrového řízení
z roku 2012. Toto bylo při jednání potvrzeno. Při dnešním jednání je předkládán dodatek
smlouvy o dílo, kterým je prodloužen termín nejzazšího možného zahájení stavby do 31. 12.
2015, který byl původně do února tohoto roku. Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.
Usnesení č. 8/2014
Dodatek č.1 SOD na realizaci Kanalizace Jimlín – Zeměchy, IV etapa Zastupitelstvo
obce
schvaluje Dodatek č.1 SOD č. 12 004 60 ze dne 2.8.2012 na realizaci Kanalizace Jimlín –
Zeměchy, IV etapa, kterým se mění termín zahájení nejdéle do 31.12.2015.
Hlasování : 9

pro

0 proti

0

zdržel se .

8. Podání žádosti o dotaci na stavbu Kanalizace Jimlín – Zeměchy, IV etapa
Jednání Mikroregionu Lounské Podlesí v závěru loňského roku se účastnit pan Dionýz Hutár,
který prezentoval firmu Atiking Litoměřice. Tato firma pro některé členské obce MLP
zajišťuje inženýrskou, projekční činnost i zpracování podkladů pro dotace či jejich následnou
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administraci. Informoval o stávajících i připravovaných dotačních programech a nabídl
služby firmy.
Na dotaz paní starostky, jaké jsou možnosti financování kanalizací, doporučil podat žádost na
financování naší stavby Kanalizace Zeměchy-Jimlín, IV etapa na Mze ČR, aby se žádost
dostala do evidence a zásobníku projektů.
Nabídka na zpracování žádosti, v případě získání dotace další kroky, dozor, administrace
dotace a zpracování závěrečného vyhodnocení akce.
Usnesení č. 9 /2014
Podání žádosti o dotaci na stavbu Kanalizace Jimlín – Zeměchy, IV etapa
Zastupitelstvo obce
schvaluje podání žádosti o dotaci na stavbu Kanalizace Jimlín – Zeměchy, IV etapa na
Ministerstvo zemědělství ČR
Hlasování : 9

pro

0 proti

0

zdržel se .

Usnesení č. 10 /2014
Podání žádosti o dotaci na stavbu Kanalizace Jimlín – Zeměchy, IV etapa
Zastupitelstvo obce
schvaluje uzavření smlouvy s firmou ATIKiNG s.r.o. Křešická 2a/1632, 100 00 Praha 10 na
zpracování žádosti o dotaci na stavbu Kanalizace Jimlín – Zeměchy, IV etapa , a v případě
získání dotace i na administraci dotace a závěrečné vyhodnocení akce dle předložené
nabídky
Hlasování : 8

pro

0 proti

1

zdržel se (St. Tomáš)

9. Organizační záležitosti
a) Výklenková kaple v Pomoklinách
Na minulém zasedání zastupitelstva informovala paní starostka o možnosti podat žádost
o dotaci program Podpora obnovy a rozvoje venkova, který v jedné z výzev umožní čerpat
prostředky na opravu drobných sakrálních staveb, které nejsou chráněny jako kulturní
památky. Ve věci nebylo rozhodnuto z důvodu vysoké ceny. Obci se ozval pan Polcar, který
již v minulosti projevil zájem o výklenkovou kapli v pomoklinách a dotazoval se na to, zda by
bylo možné ji nechat opravit. Nabídl finanční pomoc pro uhrazení povinné spoluúčasti
v případě, že by se podařilo obci získat dotaci na její opravu .
Zastupitelé se znovu zabývali předloženým návrhem a pan M. Černý se dotazoval, zda
je tento dar nezištný. Navrhl do smlouvy o poskytnutí sponzorského příspěvku zakotvit
ustanovení, že dárce nebude požadovat od obce žádné protiplnění. Paní starostka uvedla, že
pan Polcar již v minulosti obci pomáhal například s dopravou, úklidem obce a shrnováním
„na skládce“. Zatím vždy bez nároku na odměnu. Sám uvádí, že pokud firma sídlící na území
obce může, měla by obci v rámci možností pomáhat, nikoli ji využívat. Pan Černý uvedl, že ví
o tom, že pracovníci obce byli pomáhat panu Polcarovi s polními pracemi. Na to paní
starostka odpověděla, že to je pravda. Pan Polcar pomáhá bezplatně obci se shrnováním na
skládce i úklidem sněhu v zimě. Když požádal, zda by mu mohli naši zaměstnanci pomoci při
vybírání brambor, tak s tím souhlasila. Uvedla, že pokud by za sponzorský dar měli znovu
pomoci třeba při vybírání brambor, považuje to pro obec přijatelné.
Poté zastupitelé o daru pana Polcara a připomínkách pana Černého diskutovali a
nebylo v této věci přijato žádné rozhodnutí. Dohodnuto bylo podat žádost o dotaci a věcí se
zabývat až budeme vědět zda žádost byla úspěšná.
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Informace o programu
117D815 - Podpora obnovy a rozvoje venkova
dotační titul č. 4 -.Podpora obnovy drobných sakrálních staveb v obci
Budou podporovány akce zaměřené na obnovu drobných sakrálních staveb nalézajících se
v katastrálním území obce, které nejsou prohlášeny kulturním památkou a jsou v majetku
obce. Jedná se zejména o obnovu staveb jako: kaple, kaplička, socha, boží muka, kříž, úprava
prostranství v okolí drobných sakrálních staveb
U dotačního titulu č. 4 je účastníkem podprogramu: obec do 3000 obyvatel (nikoli např. obcí
zřízená právnická osoba). Obec musí mít zpracovaný a zastupitelstvem schválený strategický
rozvojový dokument,
Dotace je poskytována až do výše 70 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů akce.
Dolní limit dotace na jednu akci činí 50 tis. Kč. Horní limit dotace na jednu akci činí 400 tis.
Kč. Termín ukončení příjmu žádostí je 17. února 2014.
Usnesení č. 11 /2014
Výklenková kaple v Pomoklinách
Zastupitelstvo obce
schvaluje podání žádosti o dotaci na opravu Výklenkové kaple v Pomoklinách do programu
Ministerstva pro místní rozvoj ČR, 117D815 - Podpora obnovy a rozvoje venkova , dotační
titul č. 4 - Podpora obnovy drobných sakrálních staveb v obci dle projektu zpracovaného Ing.
Stanislavem Cimrem, zak. č. 04/01/2014
Hlasování : 9

pro

0 proti

0

zdržel se .

b) Opravy komunikací – studie
Předložena nabídka - zatím odloženo, bude dále jednáno
DISKUSE
Starostka - od EKO-KOMu jsme obdrželi informaci, že se připravuje, jako každý rok,
projekt na zakoupení a bezplatné zapůjčení nádob na tříděný odpad. Mohli bychom nahradit
zapůjčené kontejnery od Patoku a rozšířit sběrná místa.
Potřebovali bychom vyměnit kontejner na sklo v Zeměchách, který je ve špatném stavu.
Provizorně jsme jej opravili, ale slouží dodnes. Žádali jsme o výměnu, ale omylem jsme
obdrželi žlutý, ten nahradil jeden zapůjčený od Patoku. Máme od PATOku jeden žlutý a jeden
zelený. Nejvíce bývá zaplněný kontejner na papír v Zeměchách, ale papír je nejméně
výnosný, vozí se vzduch a výtěžnost je malá, protože se počítá pouze obalový papír, nikoli
noviny. V závěru loňského a pro letošní rok se zvýšily ceny vykupovaných tříděných
komodit. Jak dlouho tento stav vydrží, nelze říci.
Ve věci bylo diskutováno a dohodnuto, že obec požádá o jeden kontejner na sklo, který by
nahradil již dosluhující v Zeměchách, dále doplníme o kontejner na papír místo v Jimlínku u
pily a požádáme o zapůjčení jednoho kontejneru na sklo a jednoho na plasty, které máme
pronajaty od firmy PATOK a musíme za ně platit nájem.
Na sobotní výborové schůzi tlumočili paní starostce hasiči Jimlína zájem zakoupit FORD
Tranzit pro svoji jednotku od SDH Chrášťany, vozidlo zakoupí z vlastních prostředků, bude
zapsané na Obec, jako vozidlo jednotky Jimlín. Požádali o souhlas obce.
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Usnesení č. 12 /2014
Zakoupení vozidla pro JSDH Jimlín
Zastupitelstvo obce
schvaluje zakoupení vozidla Ford Tranzit a zařazení do majetku obce.
Kupní cenu uhradí jednotka sboru dobrovolných hasičů z vlastních prostředků.
Hlasování : 9

pro

0 proti

0

zdržel se .

Placení odpadů – v Zeměchách v úterý 11. února 2014, jinak na obecním úřadě v Jimlíně
v úřední dny, pokud možno po 10. únoru – po účetní uzávěrce
Starostka v návaznosti na minulé jednání informovala, že archiválie uložené ve skříni
v kolně a v přízemí obecního úřadu v současné době prochází pan Jiří Líšťanský, který se zde
snaží vyhledat, zda by bylo něco využitelného pro výstavu o Zeměchách. Zároveň pan
Líšťanský nabídl pomoci při organizování této výstavy, která je připravovaná pro oslavy 660
výročí první doložené zmínky o Zeměchách. Připravována je společně s výstavou k výročí
100 let Sokola. Výstava by měla obsahovat dokumenty, které se týkají také hasičů a školy.
Zatím obec shromažďuje informace a materiály z různých zdrojů , paní starostka požádala M.
Černého o úzkou spolupráci s panem Líšťanským a poskytnutí jemu dostupných materiálů pro
výstavu. Podle informací od pana Novotného (věnuje se historii Krušnohorské turistiky), by
měl mít i velkou část materiálů z výstavy o panu Límovi. Listinné materiály lze naskenovat a
zajistit jejich vytištění pro výstavní účely.
Dále podala paní starostka informace o přípravě oslav v letošním roce
V přípravné skupině jsou zastoupeni zastupitelé, sokolové, dobrovolníci
Přípravná skupina oslav výročí Zeměch a Sokola se sešla v listopadu a v lednu. Navrženy
jsou tyto základní body programu – místo konání – zahrada MŠ, alternativa pro špatné počasí
je Sokolovna, výstava v budově školy (tělocvična) případně v hasičské zbrojnici, výstavní
panely a vitríny ze školy a ze zámku, zahájení průvodem (12.30 – 13.00) obcí od Sokolovny ,
položení kytice u pomníku padlých, odhalení pamětní desky panu Karlu Límovi, podium
zapůjčí zámek NH, pivní sety vlastní + zapůjčené, občerstvení zajistit formou objednávky u
firmy – dva karavany s pitím a jídlem. Program – Vávrovanka, dechovka z Podřipska 1100 i
se zvukařem, Vladimír Hron 30 000,- jako vyvrcholení odpoledne Po oficiálním zahájení by
se střídaly v blocích hudební vystoupení Vávrovanky a vystoupení dětí ze ZŠ a MŠ,
sportovci, ocenění zasloužilých členů Sokola. Doprovodný program na návsi – pro děti lanová
dráha, klouzačka, trampolína, houpačky – co se sežene. Občerstvení zadáme nějaké firmě na
její náklady. Odpolednem bude provázet zkušený moderátor pan Spousta z Loun.
120. výročí založení JSDH Jimlín 2. srpna – na výroční schůzi jimlínských hasišů v sobotu
18. ledna bylo dohodnuto, dopoledne závody o pohár starostky, průvod na zámek – položení
kytice u pomníku v Jimlíně, program na zámku – Squadra sua Bomberos – groteska 120 let
SDH (8 tis. Kč), hudba Hašlerky, vystoupení ve třech 40 minutových blocích 16 000 Kč,
ozvučení, občerstvení zajistí místní hostinec, výstava historie hasičů, historická technika,
současná technika, ukázka zásahu hasičů při hašení auta a vyprošťovací technika, dlouhý
žebřík nebo plošina – v areálu zámku i na parkovišti před zámkem.
Informace o knize připravované M. Černým – paní starostka přečetla názvy kapitol, které jí
předal autor.
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Usnesení č. 13 /2014
Příprava akcí pro rok 2014
Zastupitelstvo obce
bere na vědomí informaci o postupu přípravy oslavy výročí založení Zeměch, Sokola
Zeměchy a 120 let SDH Jimlín
Hlasování : 9

pro

0 proti

0

zdržel se .

Další diskuse
Zakoupení notebooku, měli jsme tři počítače, před odchodem paní Žižkové jeden zkolaboval
a nešel opravit. Jiný jsme nepořizovali, zatím nebyl nutný, ale nyní bychom potřebovali jedno
další pracoviště (protože paní Holoubková chce v letošním roce skončit, budeme muset
přijmout novou účetní a aby se mohla zaučit, musí mít pracoviště) . Navrženo zakoupit
notebook pro starostu a pro novou pracovnici vyhradit stávající počítač. Přenosný počítač by
umožnil konečně také zpracování výsledků voleb elektronicky a také pro starostu by byl
výhodnější, často pracuje i doma a přenosný počítač by mnoho v práci ulehčil.

Kancelář starostky a účetní by potřebovala vymalovat, nejlépe oškrábat a vyštukovat.
v kanceláři účetní nový nábytek, je v katastrofálním stavu. Vytvořit druhé pracoviště.
Další diskuse
Pan M. Černý apeloval na to, aby výběrové řízení na novou účetní bylo vypsáno co nejdříve.
Z diskuse vyplynulo, že nejprve bude vhodné hledat v obci, zveřejnit tento záměr na našich
vývěskách a pokud se nikdo nepřihlásí, zveřejnit inzerát v novinách, na úřadu práce a pod.

Pan Trubač se zeptal co bude s kaštanovou alejí. Považuje kácení kaštanů za zbytečné, pařezy
po poražených kaštanech jsou zdravé. Naopak poukázal na starý topol u obchodu v Jimlíně,
který je dutý. Po omlazovacím řezu kaštanů bylo řečeno odborníkem, že jejich stav je dobrý a
řez byl dobře proveden. Tato práce stála i nemalé výdaje proč tedy kácet všechny kaštany,
které mají i svoji tradici v obci.
Odpověď paní starostky. O věci jsme rozhodovali v zastupitelstvu na základě odborného
posudku a postupné kácení starých kaštanů bylo odsouhlaseno. Výsadba bude také postupná a
vždy po ucelených úsecích, abychom kácením vzrostlých stromů neohrožovali novou
výsadbu. Kaštanová alej bude znovu obnovena.
Pan Trubač namítl, že kácet se dá i mezi novou výsadbou. Stromy tvoří ochranu obce od
západních větrů.
Pí starostka – samozřejmě že i toto jde, ale bylo by nutné kácení zajistit odbornou firmou,
která by stromy odstraňovala postupně, zatím to zvládáme vlastními silami. Firma by
znamenala další výdaje.
p. Kučera – není pravda, že jsou stromy v pořádku , sám jsem je kácel a kmeny jsou poničené,
vyhnilé
Velice bouřlivá diskuse se rozvinula k přípravám oslav výročí Zeměch a Sokola
Pan Trubač – po schůzce ve čtvrtek 16. ledna jsem nemohl ani spát. Sokol jste odstrčili na
druhou kolej. Nemá vůbec prostor se prezentovat. Výstava má být někde v hasičárně nebo ve
škole, proč ne v sokolovně. Nevím proč se má u někoho objednávat občerstvení , v sokolovně
7

máme „kostku“ a můžeme točit pivo, také máme gril, můžeme zajistit občerstvení. Proč se
zvát někoho cizího. navíc se mi nelíbí, že sokolovna bude úplně mimo dění. Proč má uvádět
program někdo cizí, copak bychom to nezvládli sami? Akce má být na zahradě školky, kde se
budou vystupující připravovat a převlékat? Vůbec se mi nelíbí, jak je Sokol odstrčený na
vedlejší kolej. Jednou se řekne že průvod nebude, potom zase starostka přijde a řekne , že
bude. Co se týče oslav, mým zájmem bylo Sokol prezentovat alespoň výstavkou ve vestibulu
sokolovny.
M. Černý se k připomínkám pana Trubače připojil a navíc uvedl, že způsob, jakým je tato
tzv. mega akce připravována považuje za neadekvátní a opovrženíhodný. K tomuto závěru
dospěl po té, co byl přizván ke schůzce přípravné skupiny ve čtvrtek 16. ledna. Svůj postoj
vysvětlil tím, že za se starostkou obce nenašel za její dvě volební období společnou řeč.
Jedním z důvodů je její chování k TJ Sokol Zeměchy a jejím členům. Nazval jej extrémně
macešským. Paní starostka degradovala Sokol na pouhý podnikatelský subjekt a chtěla, aby
obec na Sokoly jako podnikatele nahlížela a také se k nim tak chovala. Dále se snažila
pronikat svým vlivem do sokolských akcí . Jak vizuálně, tak i ekonomicky a častokrát
s diskutabilním postupem a výsledkem . Zásluhy či pomoc Sokola slovně znevažovala či
utajovala, snažila se o totéž na stránkách obecního zpravodaje. Dále uvedl, že starostka stojí
v čele přípravy stého sokolského výročí, které má konat jinde, než v sokolovně. Sokolská
účast je minimalizována. Že zřejmě občané obce jsou kulturně a pořadatelsky negramotní, že
nám s přípravou má pomáhat lounský odborník. Jako pohoršující uvedl, že vystoupení
slavného hosta bude stát obec zhruba tolik co polovina obecního příspěvku na roční chod
Sokola. Vyslovil se v tom smyslu, že neslavíme sokolskou stovku, ale pořádáme obrovský
předvolební mítink Ing. Jana Mikovcové, na němž Sokolové totálně odrovnají svou
oprávněnou existenci s naší obci. Dále uvedl, že si nepřeje, aby byl pošlapán odkaz našich
předchůdců, Oldřicha Krofty, Františka Fryče, Adolfa Nováka, Zdeňka a Danuše
Vondráčkových, Bohumila Černého, Jiřího Vohánky a desítek dalších, bez slova nostalgie a
bez slova odporu, doslova zašlapán do země. Zakončil své vystoupení pozdravem „Sokole,
buď zdráv a zdráva bude vlast“.
Celé své vystoupení, které vyvolalo bouřlivou odezvu, sám shrnul do „Otevřeného dopisu
zeměšským Sokolům, zastupitelstvu obce Jimlín i občanům“, který předložil na dnešním
zasedání a požádal, aby byl přílohou zápisu. Je tedy založen jako příloha dokumentů
z dnešního veřejného zasedání zastupitelstva .
Reakce na vystoupení pana Černého i pana Trubače
Protože jednání bylo opravdu emotivní a vyhrocené, jsou jednotlivá vystoupení zkrácena a
nemohou být doslovná, jejich znění však bylo před uzavřením zápisu konzultováno
s uvedenými zastupiteli:
Zdeněk Vintrich – já jsem u jednání přípravné skupiny jako nestranný člen, který se snaží
přispět svými zkušenostmi, které mám díky své profesi. Pan Černý nebyl přítomen na první
schůzce, kde se řešilo hned v prvopočátku to podstatné, zda bude mít Sokol oslavu
samostatnou, nebo společně se Zeměchami. Dohodlo se společně. Od toho se odvíjel další
postup. Padaly návrhy na organizaci jednotlivých aktivit a já se snažím vždy upozornit, jaké
to má klady a zápory, jaká jsou rizika. Vždy je pro takovou akci lépe umístit pokud možno
veškeré aktivity – program, výstavu, a další – do jedné lokality. Pokud bude například výstava
obce na jednom místě (třeba ve škole, či hasičárně) a výstava o Sokole v Sokolovně, už to
znamená pro návštěvníky, že musí z místa konání akce odejít, na nějaký čas být mimo hlavní
dění , lidé se rozptýlí a musí se rozhodovat. Půjdu se podívat na výstavu, nebo raději zůstanu,
aby mi neušel nějaký program.
Zajistit třeba občerstvení vlastními prostředky je také možné, ale znamená to mít starost o to
kolik čeho nakoupit, mít dostatek lidí na obsluhu – točení piva, limonády, káva, jídlo. Je nutné
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se tomu plně věnovat, a je to oslava Sokola, členové Sokola, ale budou uvázáni u občerstvení.
Oslavu si neužijí. V rámci odpoledne mají být odměňováni zasloužilí členové Sokola, u toho
také musí být zástupci místního Sokola. Moderování takové akce není až tak jednoduchá
záležitost jak se zdá a práce zkušeného moderátora se vyplatí.
Námitky k nákladům na vystupující hudbu a závěrečnou „hvězdu“, ano dá se taková akce
udělat za 5000 tím, že pozveme nějaké lokální „brnkala“, ale potom kdo přijde, koho to
zaujme. A že si myslí, že oslava by měla být kvalitní a důstojná.
pí. Zdena Svobodová – to jak napadá pan Černý starostku je nehorázné a už to opravdu
přehání. Za všechno, co pro Sokol udělala si tohle opravdu nezaslouží.
pan. Vladimír Svoboda – vystoupil velice emotivně proti tvrzením pana Černého. Těžko se
jeho vystoupení přepisuje do zápisu. Jak uvedl, on sám není členem Sokola Zeměchy, ale
pokud se někde účastní sportovních klání, vždy se hlásí jako reprezentant Sokola Zeměchy.
Překvapilo jej jakým způsobem vystoupil proti starostce a rozhodně s tím nesouhlasí. Mimo
jiné uvedl, že neví jaké mají paní starostka a p. Černý mezi sebou osobní neshody, ale takto ji
napadat považuje za nehorázné a neslušné.
pan Miroslav Todt – když Sokolové mají pocit, že mají málo prostoru pro svou prezentaci,
ať si udělají svoji akci samostatně a nemusíme nic řešit. Tohle napadání paní starostky
považuje za naprosto nevhodné a nepravdivé. Uvedl, že si myslí, že starostka pro obec dělá
víc než musí, a její účast na sokolských akcích mu nepřipadá jako její zviditelňování. Kdyby
nechodila na sokolské akce, tak bude kritizována, že tam nechodí.

K návrhu, aby si Sokolové uspořádali svoji samostatnou oslavu se připojili i další zastupitelé,
ale ve věci hlasováno nebylo, protože ve vypjaté atmosféře jednání nebyla vhodná situace.
Pan Vintrich navrhl, aby se o tom jednalo na příští schůzce přípravné skupiny, až odezní
emoce.
Reakce paní starostky
Ohradila se proti nařčení, že zneužívá akce Sokola pro své zviditelnění. Jestliže má Sokol
pocit. že má málo prostoru při oslavách, tak ať si svoji akci uspořádá samostatně. Nejvíce se jí
dotkla ta část vystoupení p. Černého, kdy uvedl, že si nepřeje, aby byl pošlapán odkaz našich
předchůdců a uvedl i jméno jejího tatínka Jiřího Vohánky. Nařčení, že svým jednáním
pošlapává práci vlastního tatínka, označila za nehorázné.
Protože jednání bylo velice emotivní, bylo obtížné vše detailně zaznamenat a jednotlivá
vystoupení zastupitelů jsou zestručněna.
11. Závěr:
Paní starostka ukončila veřejné zasedání ZO v 19.35

Ověřovatelé :

hod.

_________________
Miroslav Černý

__________________
Zdeněk Vintrich

______________________
Ing. Jana Mikovcová
starostka

__________________
Miroslav Kučera
místostarosta
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