Zápis z mimořádného zasedání č. 12/2018-2022 Zastupitelstva obce Staré
Ždánice
ze dne 15. ledna 2020, které se konalo v zasedací místnosti obce Staré Ždánice od 18 hodin
Zahájení zasedání dne 15. 1. 2020 v 18.00 hodin
Počet přítomných zastupitelů dle prezenční listiny: 6
tj. p. Ing. Martin Korunka, p. Milan Ansorge, p. Jaroslav Hyhlík, p. Lubomír Petříček, p. Josef Holub,
p. Mgr. Petr Veverka
Omluvena: p. Ing. Lenka Horáková
Počet přítomných občanů dle prezenční listiny: 7
BOD 1. ZAHÁJENÍ
Pan starosta Ing. Korunka přivítal přítomné na mimořádném zasedání zastupitelstva obce Staré
Ždánice. Zasedání bylo zahájeno v 18.00 hodin. Bylo řádně svoláno a zastupitelstvo je usnášení
schopné.
Zápis z minulého zasedání byl řádně a včas ověřen ověřovateli a podepsán zapisovatelkou, starostou
obce a ověřovateli. Zápis je vyvěšen na webových stránkách obce, byl vyvěšen na úřední desce a je
k nahlédnutí na obecním úřadě. Proti jeho obsahu nebyly podány námitky, čímž je považován za
schválený.
Dnešní zasedání je mimořádné, takže nebude čtena zpráva starosty obce. Zpráva starosty obce bude
přečtena na řádném zasedání.
Starosta seznámil přítomné s programem zasedání:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Zahájení
Schválení ověřovatelů zápisu, jmenování zapisovatele
Schválení programu
Smlouva o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě
Diskuse
Závěr

BOD 2. SCHVÁLENÍ OVĚŘOVATELŮ ZÁPISU, JMENOVÁNÍ ZAPISOVATELE
Pan starosta navrhl jako zapisovatele p. Ansorge, jako ověřovatele zápisu p. Holuba a p. Petříčka.
USNESENÍ 2020/84:
Zastupitelé obce schválili jako zapisovatele p. Ansorge, ověřovatele zápisu p. Holuba a p. Petříčka.
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Pro: 6
Proti: 0
Zdržel se: 0
BOD 3. SCHVÁLENÍ PROGRAMU
Program zasedání má jediný bod, který byl vyvěšen na úřední desce.
Starosta se optal, zdali někdo má další návrhy na zařazení dalších bodů do programu zasedání.
Další návrhy nebyly.
USNESENÍ 2020/85:
Zastupitelstvo obce schválilo program zasedání.
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel se: 0
BOD 4. SMLOUVA O PŘIPOJENÍ ODBĚRNÉHO ELEKTRICKÉHO ZAŘIZENÍ K DISTRIBUČNÍ SOUSTAVĚ
Starosta vysvětlil, oč se v tomto bodu jedná. Jedná se o to, že v našem obecním sále a obecní budově
při větší spotřebě elektriky dochází k vypadávání jističů. Vyřešili jsme to tím, že jsme požádali ČEZ o
navýšení hodnoty jističů z 25A na 32A, čimž by se měl celý problém vyřešit. K tomu, abychom to
mohli provést, potřebuje od nás ČEZ podepsat smlouvu, která musí být odsouhlasena zastupitelstvem
obce. Vzhledem k tomu, že již tuto sobotu se koná v našem sále Hasičský ples a minulý rok hlavně při
plesech byly problémy s vypadáváním elektriky, tak jsme svolali mimořádné zasedání, abychom to
mohli dnes odsouhlasit, a do soboty jsme měli jistotu, že už pojedeme na silnější jističe a elektrika
nebude vypadávat.
Starosta se optal, jestli jsou nějaké dotazy.
p. Holub měl jediný dotaz, kolik nás stál 25A jistič a kolik nás bude stát nový 32A.
Starosta odpověděl, že u stávajícího 25A přesně neví, ale že to je dle tarifu. U nového silnějšího jističe
32A bude jednorázový poplatek za navýšení 3500Kč a dále dle tarifu.
USNESENÍ 2020/86:
Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o připojení odběrného zařízení k distribuční soustavě do
napěťové hladiny 0,4kV (NN), číslo: 19_SOP_01_4121605815 se společností ČEZ Distribuce, a.s., IČ:
24729035 a pověřuje starostu smlouvu podepsat.
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel se: 0
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BOD 5. DISKUSE
p. Hyhlík měl dva podměty.
1. Vzhledem k tomu že máme novou hasičskou techniku nový vůz DA a repasovanou Tatru 815, oba
vozy byly financovány z dotací. Navrhuje, abychom jako obec provedli slavnostní předání techniky
hasičům do užívání. Myslí si, že by bylo vhodné vyjednat s panem farářem požehnání těmto
automobilům a pak navrhl, abychom, na tuto akci pozvali všechny sponzory, včetně zástupců kraje.
Všichni zastupitelé jsme měli již možnost automobily si prohlédnout a tak navrhl, aby měli tuto
možnost i občané a aby se tak stalo při této akci.
Na tento příspěvek reagoval pan Veverka, který panu Hyhlíkovi poděkoval, že přišel s tímto návrhem.
A odpověděl mu, že jako SDH s touto slavnostní akcí počítají na 100% a vozy, že budou posvěceny.
Dále uvedl, že tu to akci plánují na jaro, až bude trochu tepleji, aby se mohlo připravit pohoštění
s opékáním.
2. Dále byl prezentován podmět od občanů, aby se daly dvě lavice z před hospody k zadnímu traktu
za budovou směrem k dětskému hřišti tak, aby rodiče viděli na své děti hrající si na dětském hřišti a
mohli třeba i občerstvit a sednout si. Pan Hyhlík sdělil, že to je i jeho názor a že by proto byl. Nic
méně nechává to na rozhodnutí zastupitelů.
p.Holub měl dotaz ke článku ve zpravodaji, pod kterým byl podepsán pan Ansorge. Článek se týkal
výběrového řízení na separovaný odpad, kde firma Granplast odstoupila z výběrového řízení
z důvodu, že zjistila, že někdo z nás sedmi zastupitelů ji pomlouval a pošpinil její jméno. Pan Holub
dle jeho slov dodneška neví, jakým způsobem prokazatelně firma zjistila, že ji někdo z nás pošpinil a
poškodil. Sdělil, že se odmítl zúčastnit výběrového řízení. Nic víc. Ať mu firma prokazatelně doloží, že
ji někdo poškodil a pošpinil. Dále sdělil, že tento článek nechal přečíst právníkovi, který údajně řekl,
že to je „jako když jedna paní povídala“.
Do hovoru pana Holuba vstoupil pan Ansorge se slovy, že to bohužel žádná paní nepovídala, ale že ve
zpravodaji byla otištěna doslovná citace dopisu firmy Granplast. A pokud přeci jenom někdo má
nějaké pochybnosti, tak ať se obrátí na jednatele firmy, který dopis zaslal.
Jeden z přítomných občanů přišel s návrhem, jestli by před obchod COOP nemohla být umístěna ještě
jedna lavička i se stolečkem. K tomuto tématu se chvíli diskutovalo.
Přítomná občanka reagovala na stav přístřešků na autobusových zastávkách, hlavně v horní části
obce (zastávka Ždánice střed a hřiště). Čekárny jsou otevřené na severní návětrnou stranu odkud tam
„zaflakuje“ a prší a tím si neplní svůj účel. K tomuto tématu se diskutovalo. Starosta slíbil, že se
s tímto problémem pokusíme něco udělat, a že i on sám už tuto stížnost od občanů slyšel.
Další občan se optal, jak pokročilo jednání na omezení těžké kamionové dopravy přes obec.
Starosta řekl, že jednání pokročila docela významně. Celý vývoj je takový, že jsme podali podnět na
změnu dopravního značení na Magistrát města Pardubic na odbor dopravy. Ty to konzultovali
s inženýrem u dopravní policie. Výsledek je takový, že dopravní značky ve většině případů, které jsme
požadovali nám byly schváleny. Ohledně omezení nákladní dopravy, to dopravní inženýr nedoporučil
a bude se to řešit samostatně.
V současné době je vyvěšena veřejná vyhláška, kde je úprava dopravního značení. Všechny nás zajímá
nákladní doprava, takže ta se tímto v rámci veřejné vyhlášky neřeší a celé toto téma je o tom, že vše
je vztaženo k dopravě v Lázních Bohdaneč. Nějaký projektant zpracovává pro Bohdaneč projekt, aby
omezil nákladní dopravu a vzhledem k tomu, že na odboru dopravy nevědí, kudy povede objízdná
trasa, jestli to třeba nebude přes naši obec, tak nebudou v této chvíli nic nového povolovat do té
doby, než bude vyhotoven projekt.
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Čistě teoreticky se může stát, že se nám situace v obci zhorší. Dalším krokem bude, že se
zkontaktujeme s dotyčným projektantem, který to pro Bohdaneč připravuje, abychom zjistili, jak
vlastně to má vymyšlené, kudy by objízdná trasa vedla a na základě domluvy s projektantem podáme
znovu podmět na odbor dopravy na omezení nákladní dopravy. S tím, že věcná připomínka odboru
dopravy byla, že nemůžou omezit dopravu nad 7,5t, ale můžou omezit nad 12t. , tak aby to bylo
v souladu s vyhláškou. Náš další podmět tedy bude, že budeme chtít omezit dopravu nad 12t, ale
podáme to až potom, až budeme mít informace od projektanta.
K této tématice se strhla vášnivá debata.
Místostarosta informoval občany, že obec Lhota pod Libčany se snaží uspořádat schůzku k tématice
přetěžování obcí nadměrnou dopravou, ke které jsme byli přizváni i se zástupci obcí, kterých se tento
problém bezprostředně týká. Termín schůzky ještě nebyl určen, ale budeme nadále komunikovat se
Lhotou pod Libčany tak, aby se tato schůzka uskutečnila.
Pan Veverka vystoupil s příspěvkem k danému tématu, že byl osobně za dopravním inženýrem, aby
mu vysvětlil některé věci, kterým jsme neporozuměli. Z rozhovoru vyplynulo, že omezení nákladní
dopravy v malých obcích nepovažují za vhodné a není to pro ně významné téma. Významnější téma
je omezení nákladní dopravy v Lázních Bohdaneč. Dále pan Veverka řekl, že musíme na problém
nahlížet z dlouhodobého hlediska, když je nyní zatížené naše okolí, aby při změnách nebyl problém
přenesen o kraj dále. Úřady musí řešit problém globálně tak, aby nedocházelo ke stěhování
problémů. Opět se k tématu vášnivě diskutovalo.
Závěrem starosta řekl, že uděláme maximum, co se týká naší obce, abychom s našim požadavkem
dále pracovali. To znamená, že my půjdeme papírovou cestou, podáme brzy další podnět a budeme
čekat na odpověď. Něco nám odpovědí a uvidíme.

BOD 6. ZÁVĚR
Starosta poděkoval přítomným za účast a ukončil zasedání v 18.27 h.
Staré Ždánice 15. 1. 2020
Zapisovatel:

p. Ansorge Milan

Ing. Martin Korunka
starosta obce:

Ověřovatelé: p. Holub, p. Petříček
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