Obec Zbilidy
Zastupitelstvo obce Zbilidy
Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Zbilidy,
konaného dne 15. 3. 2019, od 16:00 hodin
Přítomni: Huďa Jiří, Hejduk Roman, Hodačová Marie, Komzák Pavel (od 16:15 hodin), Kratochvíl
David, Dvořáková Hana, Domanská Magda
Omluveni: 0
Nepřítomen: 0
Zapisovatel: Domanská Magda
Ověřovatelé zápisu: Dvořáková Hana, Hodačová Marie
Program zasedání:
1. Žádost o projednání projektové dokumentace stavby Zbilidy u hasičárny, obnova NN, žádost
o smlouvu o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene
2. Žádost o odprodeji pozemku u Maršovského rybníka – paní Čermáková Dagmar
3. POV – Program obnovy venkova 2019 (návrhy)
4. Různé
Starosta obce Jiří Huďa zahájil zasedání zastupitelstva obce Zbilidy (dále také „zasedání“) a seznámil
přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a v souladu
s informací zveřejněnou na úřední desce.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Zbilidy schvaluje následující program zasedání:
1. Žádost o projednání projektové dokumentace stavby Zbilidy u hasičárny, obnova NN, žádost
o smlouvu o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene
2. Žádost o odprodeji pozemku u Maršovského rybníka – paní Čermáková Dagmar
3. POV – Program obnovy venkova 2019 (návrhy)
4. Různé
Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. Nepřítomen Pavel Komzák
Usnesení č. 11/2019 bylo schváleno.
Starosta obce Jiří Huďa zhodnotil plnění usnesení přijatých na zasedání zastupitelstva obce konaného
dne 8. 2. 2019 a konstatoval, že všechna přijatá usnesení byla splněna, smlouva o koupi pozemku
vyplývající z usnesení 7/2019 se připravuje.
Starosta obce Jiří Huďa informoval o proběhlých akcích Dětský karneval a oslava MDŽ.
Nádoby na separovaný odpad jsou na obci, distribuce občanům bude po obdržení dokladů ze SMJ.
Dále starosta obce Jiří Huďa uvedl, že dne 31. 1. 2019 uveřejnil bez jakéhokoliv úmyslu poškodit
žadatele pozvánku na zasedání zastupitelstva, kde pod bodem 1 programu uvedl, cit.: „1. Žádost dle
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ...“ a jméno a příjmení žadatele. Tím
došlo k uveřejnění osobních údajů žadatele, mezi které patří i jméno a příjmení. K dalšímu uveřejnění
došlo při samotném projednání žádosti žadatele, a to v rámci veřejně přístupné schůze zastupitelstva
dne 8. 2. 2019, kde opět uveřejnil osobní údaje žadatele. Ke třetímu v této věci došlo ve chvíli, kdy na
kamenné a elektronické úřední desce Obce Zbilidy uveřejnil dne 18. 2. 2019 Zápis ze zasedání
uvedeného zastupitelstva. Tímto se dostal do rozporu s ochranou osobních údajů (GDPR). Žadatel

dne 13. 3. 2019 požádal o bezodkladné zjednání nápravy. Nápravu sjednal starosta obce Jiří Huďa
následující den 14. 3. 2019. Po projednání s pověřencem pro GDPR Mgr. Starosta obce Jiří Huďa se
veřejně omluvil za svůj neúmyslný rozpor s principy Ochrany osobních údajů v této věci.
David Kratochvíl uvedl, že dává souhlas s uváděním svých osobních údajů na tomto zasedání
zastupitelstva obce.
1. Žádost o projednání projektové dokumentace stavby Zbilidy u hasičárny, obnova NN, žádost o
smlouvu o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene
Starosta obce Jiří Huďa informoval o žádosti E.ON Distribuce, a.s. (dále také E.ON), která bude v obci
obnovovat distribuční soustavu nízkého napětí. V místě před hasičskou zbrojnicí dojde k demontáži
stávajícího nevyhovujícího venkovního vedení a betonových sloupů. Bude vybudováno nové zemní
kabelové vedení včetně přípojkových skříní. Položení zemních kabelů bude E.ON provádět průtlakem
pod silnicí, nedojde k porušení povrchu vozovky. Starosta obce Jiří Huďa dohodne s E.ON zároveň
uložení přípojek k veřejnému osvětlení. V této fázi je třeba se vyjádřit, zda obec schvaluje smlouvu o
smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene na dotčených pozemcích ve vlastnictví obce.
Místostarosta obce Roman Hejduk upozornil, že obec touto změnou přijde o dva sloupy, na kterých je
umístěno veřejné osvětlení.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Zbilidy schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného
břemene.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 12/2019 bylo schváleno.

2. Žádost o odprodeji pozemku u Maršovského rybníka – paní Čermáková Dagmar
Starosta obce Jiří Huďa uvedl, že paní Čermáková požádala o prodej pozemku na stavbu chaty vedle
její stávající chaty, která se nachází na levém břehu Maršovského rybníka při pohledu od hráze. Jedná
se o klidovou lokalitu pouze s jednou chatou.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Zbilidy neschvaluje odprodej pozemku u Maršovského rybníka pro stavbu chaty
paní Čermákové.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 13/2019 bylo schváleno.

3. POV – Program obnovy venkova 2019 (návrhy)
Starosta obce Jiří Huďa informoval o dotacích poskytovaných z Kraje Vysočina prostřednictvím
Programu obnovy venkova (dále také POV). Požádal zastupitele o návrhy využití této dotace. Jedná se
o maximálně 127 000 Kč z POV (60 % nákladů akce), ke kterým je obec povinna přidat zbývajících
minimálně 40 %, tj. minimálně 84 670 Kč (celkem tedy 211 670 Kč).

Místostarosta obce Roman Hejduk uvedl, že vzhledem k četnosti oprav veřejného osvětlení a
vzhledem k tomu, že obec přijde o dva sloupy s veřejným osvětlením, navrhuje dotaci použít na
rekonstrukci veřejného osvětlení.
Hana Dvořáková navrhla použít prostředky na vybudování chodníku naproti bytovky, protože děti
tudy chodí na autobus. Starosta obce Jiří Huďa uvedl, že chodník by byl pro bezpečnost potřebný, ale
upozornil na nedostatečně široký pozemek obce, který v současné době vybudování chodníku
neumožňuje.
David Kratochvíl uvedl, že je zajedno s návrhy kolegyň Hany Dvořákové a Magdy Domanské.
Magda Domanská navrhla použít prostředky z dotace na úpravu prostředí okolo tůní v lese U skautu.
Místostarosta obce Roman Hejduk uvedl, že o obnově tůní se v minulosti již uvažovalo, ale
poskytnuté prostředky z POV by na realizaci tohoto záměru nedostačovaly.
Starosta obce Jiří Huďa se přiklonil k rekonstrukci osvětlení, jednalo by se o LED osvětlení, které by
zároveň přinášelo úsporu a řešilo sloupy, které budou chybět po obnově distribuční soustavy, tak jak
je uvedena v bodě 1 tohoto zápisu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Zbilidy schvaluje podání žádosti o dotaci na rekonstrukci veřejného osvětlení z
POV
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 14/2019 bylo schváleno.

4. Různé
Starosta obce Jiří Huďa poděkoval organizátorům kulturních akcí a dětem, které vystoupily na oslavě
MDŽ.
Za Myslivecké sdružení informoval starosta obce Jiří Huďa o úmyslu vysázet podél cesty k lesu
stromky. Myslivecké sdružení nepožaduje žádný finanční příspěvek, žádá pouze o souhlas obce
s výsadbou. Místostarosta obce Roman Hejduk navrhuje výsadbu ovocných stromků. Zastupitelstvo
obce vzalo na vědomí, že myslivecké sdružení vysází podél cesty stromky.
Marie Hodačová navrhla za kulturní komisi společný výlet například do Jižních Čech a připomněla, že
v dubnu budou mít dva občané obce významná výročí.
Hana Dvořáková upozornila, že je třeba provést inventuru a nejpozději k 1. 3. bylo nutné zveřejnit na
internetových stránkách obce výroční zprávu za předcházející kalendářní rok podle § 18 zákona č.
166/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
David Kratochvíl navrhl, aby se zastupitelstvo obce scházelo v jiný termín než v pátek od 16 hodin,
kvůli pracovním povinnostem je tento časný termín pro něj nevhodný.
Místostarosta obce Roman Hejduk uvedl, že svolání zastupitelstva je v pravomoci starosty a David
Kratochvíl měl s ohledem na své pracovní vytížení zvážit svoji kandidaturu do zastupitelstva.
David Kratochvíl se dotázal, jakým způsobem jsou zveřejňovány zápisy ze zasedání zastupitelstva, zda
je zveřejňováno až po podpisu ověřovatelů a zapisovatele. Zároveň požádal o možnost nahlédnout do
zápisu ze zasedání zastupitelstva obce ze září 2018.

Starosta obce Jiří Huďa uvedl, že zápisy ze zasedání zastupitelstva obce jsou uveřejňovány se všemi
předepsanými podpisy a že každý má možnost nahlédnout do jakéhokoliv zápisu ze zasedání
zastupitelstva obce.
Magda Domanská připomněla, že zastupitelům obce zaslala materiály týkající se Programu rozvoje
venkova, díky kterému je možné získat dotace od Ministerstva pro místní rozvoj například na
zasíťování obecních pozemků.
Místostarosta obce Roman Hejduk k tomu uvedl, že předcházející zastupitelstvo se rozhodlo obecní
pozemky nechystat k výstavbě a nechat je do budoucna pro místní děti.
Pavel Komzák požádal za Rybářský spolek o souhlas s odstraněním naplavenin a náletových dřevin u
rybníka Mordovna, který má spolek v nájmu, vpravo od vtoku do rybníka. Zastupitelstvo obce bere
na vědomí, že Rybářský spolek odstraní naplaveniny a náletové dřeviny jak je uvedeno výše.
Starosta obce Jiří Huďa informoval o oznámení ÚZSVM o výběrovém řízení s aukcí, jedná se o
pozemek p.č. 1114 v k.ú. Zbilidy o výměře 3881 m2 (okolo rybníku Jordán), vyvolávací cena je 171
tisíc Kč.
Magda Domanská připomněla, že obec bude muset řešit stav Šindelky, do které zatéká a nemusí
přežít další zimu. Pozemek pod stavbou bude ve vlastnictví obce a bude tak možné požádat na její
opravu o dotace.
Místostarosta obce Roman Hejduk uvedl, že od říjnových voleb zastupitelstvo obce zcela nefunguje,
pro chod obce se zhola nic nevykonalo a stále se musí řešit pouze osobní spory některých zastupitelů,
nebo dokonce jejich rodinných příslušníků. Dále uvedl, že David Kratochvíl na minulém zasedání
zastupitelstva obce prohlásil, že mu byly poskytnuty všechny informace, které požadoval a zazněl
jeho příslib, že tyto spory končí.
David Kratochvíl uvedl, že pokud dostane jednoznačné odpovědi, nemá důvod posílat opakované
žádosti.
Místostarosta obce Roman Hejduk požádal zastupitele, aby si na příští zasedání připravil každý svůj
plán práce.
Z občanů pan Tomáš Bílý za SDH Zbilidy informoval zastupitele o výhledu činnosti na příští roky a
nutnosti postupné obnovy materiálního zabezpečení a osobních ochranných pomůcek. SDH Zbilidy
žádá, aby obec na nutné výdaje myslela v rozpočtu částkou cca 20 tisíc korun kročně. SDH Zbilidy
podalo obci podrobný písemný požadavek. Dále pan Tomáš Bílý uvedl, že SDH Zbilidy má v letošním
roce výročí 130 let od založení a plánuje oslavu na 22. června 2019, v této souvislosti požádá obec o
finanční podporu a pracovní výpomoc. Zároveň uvedl, že SDH Zbilidy zakoupilo 500 ks plastových
půllitrů s logem obce a SDH Zbilidy za celkem 17 702 Kč, které je možné opakovaně používat. Zamezí
se tím velkému množství plastových odpadů, které s sebou každá akce nese. Dále pan Tomáš Bílý
uvedl, že SDH Zbilidy má vyškolené preventisty na povinné prohlídky komínů a je možné si je
objednat. Také SDH Zbilidy navrhuje obci, že provede pro zájemce školení první pomoci.
Pavel Komzák k tomu uvedl, že položka obsahující výdaje SDH je v rozpočtu obce každoročně.
Místostarosta obce Roman Hejduk navrhl uhradit z obecního rozpočtu náklady na pořízení plastových
půllitrů, protože se budou používat i na akcích obce.
Z občanů pan Jiří Matlák se dotazoval, zda se mění místa svozu odpadu a zůstanou i nadále v zimním
režimu. Dále navrhl, zda by nebylo vhodné kontrolovat objekt ČOV fotopastí, aby se zjistilo, kdo ničí
fasádu sprejováním.

Starosta obce Jiří Huďa uvedl, že svozová místa se změnila pouze kvůli náledí a nyní se již vrátila na
původní místa. K ČOV uvedl, že obec čeká na ukončení šetření policie, poté bude škodu na fasádě
uplatňovat na pojišťovně.
Zástupci společnosti Agro Hybrálec informovali o svém zájmu převzít do nájmu zemědělskou půdu ve
vlastnictví obce za roční nájemné 4 500 Kč za ha a příspěvky na akce obce, případně zimní
prohrnování obce tak aby v souhrnu roční nájemné činilo 5 000 Kč za ha zemědělské půdy. Dále
uvedli, že Agro Hybrálec má i živočišnou výrobu v Ústí, nepěstuje pouze kukuřici na bioplyn, největší
podíl v osevním plánu má pšenice. Hnojí digestátem, který ale hned zapravují do půdy, tak aby na
polích nedělal nepropustnou krustu.
Z občanů paní Lidka Rychecká upozornila, že hnojení digestátem zhutňuje půdu a ničí ji, půda není
provzdušněná, chybí sláma a obsah metanu je mnohonásobně vyšší než v klasickém hnoji.
Zástupci Agro Hybrálec uvedli, že je možné v nájemní smlouvě vymínit i to, že se bude po dobu nájmu
hnojit klasickými hnojivy.
Starosta obce Jiří Huďa ukončil zasedání zastupitelstva obce s tím, že příští zasedání zastupitelstva
obce se bude konat v pátek 26. 4. 2019 v 16: 00 hodin.

Zapsala: Magda Domanská
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Ověřovatelé zápisu: Marie Hodačová, Hana Dvořáková ........................................................................
Starosta obce Jiří Huďa

Přílohy: Prezenční listina, tabulka hlasování
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