
          Zápis ze setkání s občany dne 8.11.2019 v hotelu Praha.  
 
Přítomni: Ing. J Pelikán Ph.D., Z. Morávek, Ing. M. Charvát, Ing, M. Zeman, M. Perčina, V. Vosecký, 
                  M. Vilinger 
 
Občané: cca 32 
 
Starosta přivítal přítomné po 18. hodině. Vzpomněl zemřelých občanů a vyzval k minutě ticha. 
Poté podal zevrubnou zprávu o činnosti ZO v r.2019. Hovořil především o výstavbě kanalizace 
v lokalitě Březinky a intenzifikaci ČOV. Přibude cca 2, 5 km nové kanalizační sítě. Téměř celá obec již 
tak bude pokryta kanalizační sítí.  Již se upravují povrchy komunikací. ČOV ještě není připravena na 
návozy, ke kolaudaci dojde až počátkem r.2020.  Hovořil také opravě staré větve kanalizace v ulici Na 
Bělidle. Dále informoval občany o novém způsobu hrazení vodného a stočného. V koncesním řízení 
bude vybrána firma, která bude vodovod a kanalizaci provozovat po dobu 10 let a obci bude hradit 
nájemné. Dále zmínil důležitou skutečnost, že obec uzavřela smlouvu se sdružením JEKOZ o dodávce 
vody, dosud žádná smlouva neexistovala. Protože zdroje vody nebudou již dostatečné, hledá se 
možnost výstavby přivaděče z Kutné Hory. Obec by se měla na tom finančně podílet.  
Co se týká výstavby chodníku na Pražské ulici, již je přiznána dotace, probíhá výběrové řízení na 
dodavatele a stavba by měla být realizována v časovém úseku od března do září. 
Další budoucí investicí se stane rekonstrukce objektu č.p.1 na návsi, vypracovává se studie na využití, 
měl by tam sídlit obecní úřad, vznikne komunitní centrum, turistické centrum a bude prostor i pro 
možné sídlo lékařské péče apod., občané se budou moci k návrhu vyjádřit.   
Obec bude investovat do výstavby školní jídelny, bude nutné vyřešit situaci s budovou na koupališti, 
kde ještě není o osudu budovy rozhodnuto, ale nejpravděpodobněji dojde k demolici a výstavbě 
zázemí nového. V průběhu roku došlo k revizi statického posudku a byl umožněn vstup do spodní 
části budovy, byl vybrán nový nájemce. A koupaliště tak funguje. 
Na řešení čeká i situace s umísťováním dětí do MŠ. Okolní školky mají plnou kapacitu. Obec tedy 
zvažuje výstavbu vlastní MŠ, hledá možnost umístění budovy a s tím spojený výkup pozemku, vlastní 
pozemky nemají potřebné parametry.  
Dále hovořil o vytyčené historické cestě na Býkovku, která spojí Vyžlovku s Louňovicemi , cesta je pro 
pěší a cyklisty. Dále se finalizuje územní plán obce, v současné době se řeší námitky MěÚ Říčany a 
KÚSK (pozemek v lomu).    
Účetní seznámila občany se stavem účetnictví, stav na účtech, vyčíslila majetek. Namátkou vybrala 
některé příjmy a výdaje a uvedla rozdíl. Dále hovořila o přezkoumání hospodaření obce, které 
probíhá každoročně, protože obec má povinnost nechat si své hospodaření zkontrolovat. Všechny 
údaje jsou pak zpracovány do závěrečného účtu obce, který je vyvěšen na úřední desce na webových 
stránkách. ZO závěrečný účet schvaluje. 
Místostarosta Morávek Zdeněk hovořil o akci, která“ hýbala“ obcí, a to čipování popelnic, ke 
kterému došlo nedávno. Účelem je zjistit kolik odpadu je z obce skutečně svezeno, v budoucnu se 
počítá i s tím, že občané budou obci platit určitý paušál a svozové firmě pak další část podle skutečně 
odvezeného množství odpadu. Tím odpověděl na dotaz p. Pelikána L. Na další dotaz ohledně 
opětovného umístění kontejneru na bioodpad v Březinkách odpověděl, že v dalším roce tam 
kontejner bude. Dále hovořil o připravovaném nárůstu ceny skládkovného.  
Starosta podal zprávu o petici, která se týká seznamu zpoplatněných silnic, naše hlavní silnice I/2 
z tohoto seznamu z nepochopitelných důvodů vypadla. Pro obce podél této silnice by to mělo za 
následek ještě větší nárůst dopravní zátěže. Petici je možné podepsat i na obecním úřadě. 
P. Charvát M. hovořil o celoročním plánování kulturních akcí, již proběhlý masopust, stavění májky, 
její kácení, V. léto, poděkoval všem aktérům. Dále pozval občany na několik akcí v závěru roku, 
vzpomínku na Listopad a výstavu z historie obce, adventní dílny a rozsvícení vánočního stromku na 
návsi. Zmínil ještě navázanou spolupráci s Domovem seniorů v Olešce. 



Pí Pačesová seznámila občany s tímto počinem, Strom splněných přání pro obyvatele již zmíněného 
domova, bude k dispozici na obecním úřadě, na adventních dílnách a ve vánočně vyzdobené 
světničce, kam vás zveme 8.12. po rozsvícení stromku na návsi (ohřát se, popít punč apod.).  
P. Zeman M. seznámil občany se sportovním děním, výsledky jsou velmi pěkné, práce s mládeží je 
obzvláště na vysoké úrovni, pod SK trénuje 120 dětí. Jsou dobře vedeny, mají trenéry, fyzioterapeuty. 
SKV usiluje o vznik Okresního centra mládeže. 
Plánuje se spolupráce také s Domovem seniorů v Olešce, darování krve. Zmínil stavbu dětského 
koutku, plánuje se oplocení areálu, tréninková plocha funguje dobře a využít ji mohou všichni 
občané. Poděkoval také sponzorům. 
Starosta otevřel poté diskusi. 
P. *******.-jak se bude hradit vodné a stočné, starosta odpověděl, že bude zachován stejný model. 
Pí Kučerová se tázala na značení ulic v Březinkách, starosta odpověděl, že případné nové 
pojmenování ulic by bylo pro občany zátěží-výměna dokladů apod., ale nové cedule se značením ulic 
budou instalovány. 
P. *******. - apeloval na občany, aby nevyváželi odpad ze zahrádek do lesa. Bude obnovena cedule 
se zákazem. 
P. *******-tázal se, zda je možné úsekové měření rychlosti na hlavní silnici. P. Morávek informoval, 
že to nechce povolit PČR. Obec zadá dopravní průzkum, který by mohl přispět ke změně postoje PČR. 
Průzkum by měl proběhnout v příštím roce. Obec má bohužel v tomto případě malou pravomoc. 
P. *******.-dotaz na možnost vytvoření funkčního průchodu z ulice Pod Strání směrem do obce.  
Starosta odpověděl, že pozemek není obecní, je mnoho majitelů a jednání s nimi je obtížné. 
I přes tuto situaci se obec snaží dojít k nějakému řešení, průchod by usnadnil život občanům v této 
lokalitě. Nyní obec jedná o odkupu dalšího pozemku, který by také usnadnil spojení v obci pro pěší. 
P. ******* v této souvislosti zmínil ještě další jednání o nedohledatelných vlastnících pozemků v 
obci. Jedná se o pozemky, u kterých by obec potřebovala uzavřít smlouvu o věcném břemeni a vést 
přes ně obecní sítě. V současné době probíhají dědická řízení.  
Již nebyly žádné dotazy a starosta ukončil setkání ve 19.30 hodin, popřál občanům zdraví a pěkné 
blížící se Vánoce. 
 
 
Zapsala: Eva Pačesová 
    
 
  


