Zastupitelstvo obce

Z Á P I S
z 1. zasedání Zastupitelstva obce,
které se konalo dne 16.4.2020
od 17:00 hodin v sále KD Vrdy
P ř í t omni:

L e n k a Bochníčkov á , I n g . To m á š Č a p e k , M i r o s l a v Č e j k a , P a v e l D alešický,
M g r. Tomáš Franc , I n g . J o s e f H er o u t , I n g . A l e š H e ř m a n s k ý , M g r. Norbert
K o b ela, Ing. Mil o š M l y n k a , P e t r N o v o t n ý , To m á š S t i b u r e k , B c . J aroslav
Š e d i vý, Jitka Truk s o v á , L i b ě n a Wi t t v a r o v á

O m lu veni:

Jiří Kořínek

N e p ř ítomni:
H o s t é:

In g . Zuzana Havl í k o v á H e ř m á n ko v á

P ř e d sedající:

In g . Miloš Mlynk a

O v ě ř ovatelé:

M g r. Norbert Kob e l a , P e t r N o v o tn ý

N á v r hová komis e :

M g r. Tomáš Franc , To m á š S t i b u re k , B c . J a r o s l a v Š e d i v ý

Číslo
bodu

Bod
Komentář

1.

Zahájení
Starosta obce Ing. Miloš Mlynka přivítal přítomné v sále KD Vrdy na mimořádném zasedání
Zastupitelstva obce Vrdy. Konstatoval, že jednání bylo řádně svoláno dle § 93 odst. 1 zák. o obcích.
Pozvánka byla zveřejněna na úřední desce OÚ Vrdy v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 D a
současně na elektronické úřední desce.
Přítomno 14 členů zastupitelstva obce, 1 člen se dostaví později (viz. prezenční listina) - ZO je
usnášeníschopné.
Podklady k jednání obdrželi členové ZO v elektronické podobě.
Z jednání bude pořízen zvukový záznam, který je neveřejný.

Starosta obce konstatoval, že se jedná o netypické jednání ZO v prostorách KD Vrdy z důvodu bezpečnosti a
vydaných opatření vlády. Na programu jednání jsou pouze 2 body - kanalizace Zbyslav a 2. změna ÚP.

2.

ZO/7.1.2020 Jmenování návrhové komise, ověřovatelů zápisu a zapisovatelek jednání
Starosta obce Ing. Miloš Mlynka předložil návrh RO na jmenování návrhové komise, ověřovatelů zápisu a
zapisovatelky jednání.
Pro: Ing. Čapek, p. Čejka, pí Bochníčková, p. Dalešický, Mgr. Franc, Ing. Herout, Mgr. Kobela, p. Novotný,
Ing. Mlynka, pí Wittvarová, Bc. Šedivý, pí Truksová, p. Stíburek, p. Šindelář
Proti:
Zdržel se:
Nehlasoval:
I. Zastupitelstvo obce schvaluje
návrhovou komisi ve složení: předseda - p. Tomáš Stiburek
členové - Bc. Jaroslav Šedivý, Mgr. Tomáš Franc
II. Zastupitelstvo obce schvaluje
ověřovatele zápisu: p. Petr Novotný, Mgr. Norbert Kobela
III. Zastupitelstvo obce schvaluje
zapisovatelku jednání: pí Janu Špinarovou
Hlasování
Pro: 14 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení: Přijato

3.

ZO/7.2.2020 Schválení programu.
Předsedající Ing. Miloš Mlynka předložil ZO ke schválení návrh programu mimořádného jednání ZO:
1. Zahájení.
2. Jmenování návrhové komise, ověřovatelů zápisu a zapisovatelek jednání.
3. Schválení programu.
4. Kanalizace Zbyslav - poskytnutí státní finanční podpory _ program 129 300 "Podpora výstavby a technického zhodnocení
infrastruktury vodovodů a kanalizací II"program 129 300 "Podpora výstavby a technického zhodnocení infrastruktury vodovodů a
kanalizací II"
5. Pořízení změny č. 2 Územního plánu Vrdy zkráceným způsobem.
6. Informace starosty obce.
7. Závěr.
Pro: Ing. Čapek, p. Čejka, p. Dalešický, Mgr. Franc, Ing. Herout, Mgr. Kobela, p. Stiburek, p. Novotný, Ing. Mlynka, pí Wittvarová,
Bc. Šedivý, pí Truksová, p. Šindelář
Proti:
Zdržel se: pí Bochníčková
Nehlasoval:

I. Zastupitelstvo obce schvaluje
návrh programu ZO Vrdy konaného dne 16.4.2020

Hlasování
Pro: 13 Proti: 0 Zdrželo se: 1 Nehlasovalo: 0
Usnesení: Přijato
4.

ZO/7.3.2020 Kanalizace Zbyslav - poskytnutí státní finanční podpory_program 129 300 "Podpora
výstavby a technického zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací II"
Na jednání se dostavil v 17.10 hodin p. Jiří Kořínek, zastupitelé jsou v počtu 15 členů.
Starosta obce Ing. Mlynka předložil ZO ke schválení návrh RO na předložení Žádosti o evidenci akce a Žádosti o registraci akce o
poskytnutí státní finanční podpory v souladu s Pravidly ČR - Ministerstva zemědělství č.j. 22473/2018_MZE-15131 pro poskytování a
čerpání státní finanční podpory v rámci programu 129 300 "Podpora výstavby a technického zhodnocení infrastruktury vodovodů
a kanalizací II" (kanalizace Zbyslav) v termínu do 31.5.2020.
Diskuse:
Ing. Mlynka -MV ČR vydalo povolení svolat zasedání zastupitelstva obce i v tomto období a mohou být projednány i body, které se
netýkají krize, ale za dodržení bezpečnostních pravidel. Dne 7.4.2020 se konalo zasedání OV Zbyslav, 8.4.2020 zasedala mimořádná
RO, která rozhodla o konání ZO dne 16.4.2020, bezprostředně poté byla pozvánka zveřejněna. Zároveň uvítal přítomnost zástupců OV
Zbyslav a konstatoval:
- kanalizace Zbyslav byla zařazena do návrhu akcí k financování za spoluúčasti MZe s podáním žádosti v termínu do 31.5.2020
-máme historicky jedinečnou a zároveň poslední možnost dosáhnout státních financí na tuto akci (bývalí 4 starostové slibovali
kanalizaci pro Zbyslav, ale nikdy nedošlo k realizaci)
-budoucí vynaložené finance jsou velké - na 1 obyvatele trvale hlášeného v obci můžeme získat dotaci ve výši Kč 75tis., zbývající
náklady hradí obec
- obec je schopna akci zabezpečit, z dlouhodobého hlediska nejsou náklady velké - projekt by byl financován přes 2 rozpočty (práce
budou rozsáhlé)
- plánovaná výstavba MŠ by musela jít stranou (možnost využít dotace vyhlášené v r. 2021 zaměřené na podporu podnikání a života v
obci)
-otevřený dopis adresovaný zastupitelstvu od OV Zbyslav jste obdrželi
p.Čejka - zvážil možnost kofinancování akce na 5-6let - finance rozvrstvit, doba je obtížná - nevybírají se daně, finanční prostředky od
státu budou omezené, je potřeba vybrat silného dodavatele, náklady splácet několik let
Ing. Mlynka - dnešní situace mění budoucnost; kanalizace Zbyslav byla součástí plánu s ul. Markovickou; která zůstala v loňském
roce úplně bez vody. MZe na náš podnět akceptovalo rozdělení akce - firma Hochtiev se bránila.
Do VŘ byly podány pouze 4 obálky, ovšem podmínkou zadání bylo 5 nabídek (obálek) - MZe proces zvrátilo a po roce jsme získali
nabídku s podáním žádosti do 31.5.2020. První část - ul. Markovická byla zhotovena.
Ing. Herout - konstatoval, že vzniká zbytečná situace, neboť se VŘ dělá napřed (osobně vím, že je to možné - viz. VŘ na veřejné
osvětlení)
- předeslal, že celkové náklady jsou vysoké - na 1 osobu činí Kč 188.tis. bez DPH, ale kanalizace je součástí
každodenního života
Ing. Mlynka - kanalizace chybí jen v Koudelově a ve Skovicích (zde připadá v úvahu domácí ČOV); s pořízením kanalizace ve
Zbyslavi budeme mít 90% obce odkanalizováno, návratnost bude zajištěna z poplatků, investice je prospěšná
p.Šindelář - navázali jsme na aktivity bývalého vedení - na projekt provedení kanalizace (přivaděč je problematický); v minulosti jsme
zamýšleli postavit ČOV mezi domy, ale to nebylo povoleno; za mě vyjadřuji k návrhu "ANO"
Ing.Mlynka - mám neoficiální informace o možnosti navýšení dotace o +5% - každá dotace je úspěšná
pí Bochníčková - zvednu ruku, Zbyslav je normální vesnice jako Vinaře, Vinice, Semtěš, kde kanalizací mají - nevidím důvod proč
akci nezafinancovat, přeci nebudou chodit na suché WC - bez financí to nejde
Ing. Mlynka - finance jsme do akce již částečně vložili (projekt)
Ing.Herout - ve Starkoči mají domácí ČOV (existuje studie) - kanalizace na 1 osobu 166tis.Kč; domácí ČOV 61tis.Kč; v r. 2011 byl
počet trvale hlášených občanů - 222 a dnes 204
pí Bochníčková - zamyslete se, kolik lidí chce na trvalo bydlet ve Zbyslavi, když tady není kanalizace!
Ing.Mlynka - čerpadla domácích ČOV představují do budoucna investice; kanalizace je investicí na 50 let - z poplatků budeme
financovat obnovu; prvních 30 let je bezúdržbových
p.Čejka - Zbyslav je jedna z nejhezčích obcí na okrese, která je postavena na skále, proto je potřeba speciální technika, která dokáže
projít rulou - viz. budování vodovodu, kdy konečné náklady byly i nižší než byl předpoklad; nic by nemělo bránit; v části obce se
počítá s tlakovou kanalizací - gravitační kanalizace by náklady zlevnila - viz. technické řešení s vodou (obejít rulu)
Ing.Mlynka - ceny se mohou změnit - projekt byl zhotoven před 2 lety - cena bude předmětem VŘ
Ing.Čapek - investice odrovná opravu mateřské školy a výstavbu hasičské zbrojnice

Ing.Mlynka - je možné, že se počty dětí navýší, ale zatím kapacitně vyhovuje - MŠ populaci zvládne a hasiči mají své zázemí; nyní
máme poslední možnost - bez dotace kanalizaci nepostavíme
p.Šindelář - po pandemii přijde nová doba - dotace se budou škrtat; obec není chudá, kdy jindy budeme mít možnost využít nabídky
Ing.Mlynka - v případě výstavby nové MŠ bychom mohli využít propojení financování - stát, obec, soukromé finance (zapojit místní
firmy)
pí Wittvarová - 200tis.Kč bez DPH na 1 osobu je moc, navrhuji využít domácí ČOV; celkem se jedná o 116 přípojek - 1
přípojka/190tis.Kč
p.Čejka - nepočítejme s kalkulem počtem obyvatel; v minulosti čítala obec Zbyslav 750 obyvatel; navrhuji instalovat domácí ČOV
pouze na nepřístupná místa - Zbyslav se "vymyká", ale jedná se o normální obec; kanalizační stoku nám nikdo nevezme
nebo nadále ponechme vývoz fekálem; navrhuji akci kofinancovat na 5 let, obec bude mít příjmy; za mě "ANO"
Ing.Herout - uváděl jsem jen fakta - firma Hochtiev si najímala malé firmy, sama měla jen pár kmenových zaměstnanců
Ing.Mlynka - to je stejná praktika
p.Šindelář - bude záležet na podmínkách výběrového řízení, neprojeví se na ceně, ale pomůžeme malým firmám
Mgr.Franc - návrh 200tis./obyvatel byl projednáván již několikrát, čekali jsme dlouho a stejně jsme před rozhodnutím ANO-NE; z
důvodu velké investice bychom měli vytipovat nové lokality (budoucí výstavba), kam bychom měli kanalizaci "natáhnout", abychom
lidi nalákali ke stavbě - zmapovat a posunout třeba o 50m
Ing.Mlynka - projekt byl schválen, navazuje na dotaci, údaje jsou striktně dány
Ing.Čapek - upozornil, že obec je obehnaná protipovodňovými hrázkami
Ing.Mlynka - ke změnám projektu by mohlo dojít max. z důvodu podloží
p.Kořínek - mohou si připojit i chataři nebo jen čp. s trvalým pobytem - viz. Přelouč, Valy
Ing.Mlynka - vše je dáno projektem, v r. 2018 jsme podali žádost o dotaci a nyní nám oznamují, že akce byla zařazena do návrhu
akcí
Mgr. Franc - žádostí bylo několik, vždy se zrušili, nyní je to definitiva?
Ing.Mlynka - za 10 let si nepamatuji, že jsme žádali o dotaci na kanalizaci; 75tis.Kč je striktně dáno
p.Novotný - objekt bývalé školy ve Zbyslavi není zahrnut do projektu? Voda a plyn je zaveden.
p.Šindelář - podmínky se změnily; až se bude rozšiřovat kanalizace, můžeme provést sami
p.Říha, OV Zbyslav - máte perfektní systém - vodu a kanalizaci jste neprodali a máte jedinečnou možnost systém rozšířit; na
hasičskou zbrojnici lze využít dotaci pro dobrovolné hasiče; p. Vraný - vývoz splašků fekálem - nebude do
nekonečna fungovat
pí Petrusová - mladí se do Zbyslavi nehrnou - nemáme kanalizaci (pouze vodu a plyn) a v okolí kostela není nic; po celou dobu
slýcháme jen sliby
p.Říha - sliby o kanalizaci jsem slýchal jako malý kluk
Pro: p. Čejka, pí Bochníčková, p. Kořínek, p. Novotný, Ing. Mlynka, , Bc. Šedivý, pí Truksová, p. Stiburek, p. Šindelář
Proti:
Zdržel se: p. Dalešický, Mgr. Franc, Ing. Herout, Mgr. Kobela, pí Wittvarová, Ing. Čapek
Nehlasoval:

I. Zastupitelstvo obce schvaluje
výzvu MZE, Odbor vodovodů a kanalizací v rámci programu 129 300 "Podpora výstavby a
technického zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací II" - předložení Žádosti o evidenci akce
a Žádosti o registraci akce a o poskytnutí státní finanční podpory v termínu do 31.5.2020
Hlasování
Pro: 9 Proti: 0 Zdrželo se: 6 Nehlasovalo: 0
Usnesení: Přijato
5.

ZO/7.4.2020 Pořízení změny č. 2 Územního plánu Vrdy zkráceným způsobem
Starosta obce Ing. Miloš Mlynka předložil ZO ke schválení návrh RO na pořízení změny č. 2 Územního plánu Vrdy zkráceným
způsobem - předložené návrhy odůvodnil - Vrdy - rozšíření ploch pro bydlení v lokalitě Vrdy, ul. Žižkovská a vynechání zastavitelné
plochy bydlení /zahrádky/ a ve Zbyslavi 2 změny - výstavba RD.
Diskuse: -

Pro: Ing. Čapek, p. Čejka, pí Bochníčková, p. Dalešický, Mgr. Franc, Ing. Herout, Mgr. Kobela, p. Kořínek, p. Novotný, Ing. Mlynka,
pí Wittvarová, Bc. Šedivý, pí Truksová, p. Šindelář
Proti:
Zdržel se:
Nehlasoval:

I. Zastupitelstvo obce schvaluje
návrh změny č.2 Územního plánu Vrdy zkráceným způsobem (údaje o navrhované změně využití
ploch na území obce):
- změna č. 2.A) - rozšíření ploch pro bydlení – lokalita pro výstavbu rodinných domů
o výměře 2,186 ha na pozemcích p. č. 795/1, 798/1 798/3, 799 a 797 k. ú. Vrdy. Lokalita
navazuje na zastavěné území a rozšiřuje platnou zastavitelnou plochu Z6. Plocha zemědělská zahradnictví (ZA) a plocha zemědělská na plochu bydlení – městského charakteru (BI)
- změna č. 2. B) – rozšíření ploch pro bydlení – lokalita pro výstavbu jednoho rodinného
domu o výměře 0,2258 ha na pozemku p. č. 200/1 k. ú. Zbyslav. Lokalita leží
mezi zastavěným pozemkem a pozemkem zbořeniště, je dočasně nezastavěným územím
v zastavěném území. Změna z plochy zeleně zahrad (ZZ) na plochu bydlení – venkovského
charakteru (BV).
- změna č. 2. C) – rozšíření ploch pro bydlení – lokalita pro výstavbu jednoho rodinného
domu o výměře 0,2224 ha na pozemku p. č. 188/9 k. ú. Zbyslav. Lokalita navazuje
na zastavěné území Zbyslav. Změna z plochy zeleně zahrad (ZZ) na plochu bydlení –
venkovského charakteru (BV).
- změna č. 2. D) – vynechání platné zastavitelné plochy BI - plochy bydlení – městského
charakteru (označena Z5). Má výměru 1,95 ha.
II. Zastupitelstvo obce pověřuje
Ing. Miloše Mlynku, starostu obce, ke spolupráci s pořizovatelem ÚP Ing.arch. Rostislavem Juklem
Hlasování
Pro: 15 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení: Přijato
6.

Informace starosty obce
Starosta obce Ing. Mlynka informoval o:
- o nástupu tajemnice Ing. Zuzany Havlíkové Heřmánkové od 1.1.2020, kterou tímto představil a
konstatoval, že se povinností zhostila se vší silou a nyní probíhá 6 měs. zkušební doba)
- VŘ na knihovnici - pí Poživilová odešla učit do ZŠ ve Žlebech; Mgr. Kobelová čerpá 1,5 roku MD; novou
knihovnicí byla vybrána pí Lenka Chmelařová (zástup za MD)
- zprovoznění vodovodu v ul. Markovická (9.3.2020) vč. opravy chodníku a komunikace - zbývá dokončit
vjezdy zámkovou dlažbou (na levé straně)
-VŘ sběrný dvůr - vítězná firma JRK Česká republika s.r.o.
- VŘ na pronájem KD Vrdy - do řízení se přihlásili 3 uchazeči - byla vybrána firma s podnikatelským
záměrem pro široké spektrum obyvatel - spol. Restdets s.r.o. Žleby, která zabezpečí i provoz kiosku na
koupališti

(v současné době se provádí stavební úpravy v kuchyni)
- VŘ - vodovod ul. Ovocná, Za Kovárnou - vítězná firma VPK Suchý s.r.o. Zásmuky - smlouva byla
podepsána dne 15.4.2020, práce zahájíme v pol. měs. 05/2020
- VŘ - oprava povrchu místní komunikace v ul. 5.května, Vrdy (mezi bytovými domy čp. 316, 317) - vítězná
firma MZA Stavby s.r.o. Bratčice - bude upraveno na asfaltový povrch
- VŘ - nádoby k rodinným domům - řízení bylo zrušeno z důvodu nedostatečného počtu členů komise, která
rozhodne o výběru uchazeče v měs 05/2020
- zprovoznění vodovodního vrtu VK6 ve II. pol. měs 05/2020 - stavba je ojedinělá (instalováno zařízení na
odstraňování bóru) - starosta obce vyzval členy ZO k účasti na slavnostním otevření (termín bude oznámen)
- VŘ na ředitele ZŠ z důvodu odchodu Mgr. Stýbla do důchodu - dne 20.4.2020 rada obce vyhlásí VŘ, s
tím, že výběr ředitele bude proveden do poloviny měs. 06/2020
- areál koupaliště - pracovníci TS provádějí úpravy dětského brouzdaliště za dodržování bezpečnostních
pravidel v nouzovém stavu; k datu 1.6.2020 se budeme snažit koupaliště otevřít pro veřejnost (poptávka je již
dnes)
Chronologie nouzového stavu:
dne 16.3.2020 vyhlásila vláda ČR s účinností od půl noci karanténu pro celou ČR a rada obce rozhodla o
těchto opatřeních:
-pořídit roušky a dezinfekci pro seniory 70+ vč. klientů v DPS Dolní Bučice (zabezpečit a rozdat ve dnech
17.-19.3.2020)
- upravit úřední hodiny - PO+ST od 13-16 h
- zřídit zvonek u vchodu do úřadu, vstup povolit jednotlivě za podmínek dodržování hygienických opatření
stanovených Vládou ČR
- zaměstnancům doporučit vybrat starou dovolenou
- zřídit možnost pracovat z domova /homeoffice/
- vybírání plateb bezhotovostním způsobem - kartou nebo zasláním na účet
- plánované investiční akce odložit min. o 1 měsíc
- zrušit plánované zastupitelstvo dne 19.3.2020
- provádět kontrolu Vládou ČR nařízených opatření - nošení roušek, otevření hospod a obchodů ... provádět
starostou obce denně a Městskou policií Čáslav dle objednávky
- rada obce bude pracovat i jako Krizový štáb
- zrušit všechny kulturní a společenské akce, zájezd do divadla, uzavřít MŠ a knihovnu, zrušit školku v
přírodě
-informovat občany o aktuální situaci (web, Infokanál, místní rozhlas, vývěsky a FB)
Dne 16.-27.3.2020 dostala obec od firmy Ethanol Energy, a.s. 640 litrů dezinfekce ANTI COVID 19 jako
dar, dalších 520 litrů obec koupila a 220 litrů částečně již obdržela jako dar od KÚSK; ve dnech
17.-19.3.2020 obec rozdala zdarma roušky a dezinfekci do DPS a všem seniorům 70+; dne 18.3.2020 byl 1
spoluobčan v karanténě na vlastní žádost testován v místě bydliště na Koronavir - dne 19.3.2020 výsledek
testu negativní; dne 23.3.2020 byla 1 spoluobčanka v karanténě, na vlastní žádost testována - dne 25.3.2020
byl výsledek testu negativní; ve dnech 25.-27.3.2020 obec ve II. kole rozdala zdarma roušky a dezinfekci do
DPS a všem seniorům 70+; dne 25.3.2020 ve 12.30 h se obec připojila k celonárodní výzvě a prostřednictvím
místního rozhlasu zazněla píseň "Není nutno"; dne 26.3.2020 obec rozdala zdarma dezinfekci do všech
otevřených provozoven v obci - potraviny, lékárna, řeznictví, ovoce a zelenina, smíšené zboží a květinářství);
ve dnech 27.a 30.3.2020 a dále 3.,5., 9., a 15.4.2020 provedli místní hasiči dezinfekci autobusových
zastávek, dětských hřišť, společných prostor na zdravotním středisku, DPS I a II, vstup do ZŠ a místních

firem - Goldbeck Prefabeton, s.r.o. a Ethanol Energy, a.s.; ve dnech od 28.3.-10.4.2020 proběhl výdej
dezinfekce Anti Covid zdarma pro všechny občany obce, výdejní místo zřízeno ve dvoře OÚ (každý obdržel
1 litr dezinfekce se štítkem označení) a další výdej proběhne v týdnu od 20.4.2020; dne 2.4.2020 v
dopoledních hodinách 1 spoluobčan, který byl v karanténě, na vlastní žádost testován v místě KHS - dne
7.4.2020 opakovaný test a dne 9.4.2020 oznámen výsledek negativní; dne 7.4.2020 se obec připojila k
celonárodní výzvě vyvěšením státní vlajky při příležitosti Světového dne zdraví, jako poděkování všem
zdravotníkům a lidem v první linii; obec vyzvala občany k dobrovolné akci "Výzdoba velikonočního stromu"
- akce měla nevídanou odezvu, ve dnech 9.-14.4.2020 si občané obce společně a netradičně připomněli
Velikonoce; od 20.4.2020 se úřední hodiny OÚ vracejí do standartních časů za podmínek dodržování všech
Vládou ČR nařízených hygienických opatření; na základě ověřených informací nemá obec do této doby
žádnou oficiální zprávu o výskytu nemoci nebo nakažení Koronavirem. K dnešnímu dni dle KHS je na
Kutnohorsku 21 případů onemocnění Koronavirem. Od včerejšího dne je to nárůst o 2 případy, 5 pacientů je
vyléčeno, nikdo nezemřel.
V souvislosti se současnou krizovou situací starosta obce Ing. Mlynka poděkoval všem spoluobčanům za
jejich aktivitu ohledně šití roušek pro nás ostatní. Těchto obětavých lidí je mnoho a je to chvályhodné.
Poděkoval za roušky, které obec obdržela a ještě pravděpodobně obdrží, dále za ochranné štíty pro hasiče
vyrobené na soukromých 3 D tiskárnách po celém Kutnohorsku a všem, kteří dodávají roušky i mimo region
obce. Zároveň poděkoval organizacím i jednotlivcům, kteří nabízejí, organizují a provádějí drobné nákupy
našim seniorům. Všem aktivním dobrovolníkům z řad místních hasičů, všem provozovatelům maloobchodní
sítě v obci za jejich obětavost při pravidelném prodeji potravin a léků. Poděkoval zaměstnancům OÚ za
příkladný přístup v době nouzového stavu a zaměstnancům TS Vrdy, kteří zajistili distribuci roušek a
dezinfekce seniorům. Dále poděkoval firmě Ethanol Energy a.s. a jejím zaměstnancům za přednostní
dodávku dezinfekce ANTI COVID 19, která se již několik týdnů rozdává zdarma našim občanům a Městské
policii Čáslav za pomoc při kontrole dodržování Vládou ČR nařízených opatření.
Závěrem starosta obce poděkoval všem občanům naší obce za příkladné dodržování opatření nařízené
Vládou ČR s přáním, abychom byli trpěliví, opatrní a hlavně to ještě chvilku vydrželi. Nabídl svoji pomoc
nebo radu s výzvou a přáním: " Mějme čistou mysl a buďme hlavně zdraví".
Termín nadcházejícího jednání ZO je 21.5.2020.
I. Zastupitelstvo obce bere na vědomí
informace starosty obce
Projednáno bez hlasování.
7.

Závěr
Starosta obce Ing. Miloš Mlynka poděkoval všem přítomným za účast a zasedání zastupitelstva obce
ukončil v 18.35 hodin.
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