Zápis z veřejného zasedání ZO Zábrodí dne
30.10. 2017
Starosta zahájil v 19,05 hodin jednání přivítáním zúčastněných občanů a členů zastupitelstva.
V souladu s jednacím řádem jmenoval ověřovatele zápisu a zapisovatele. Následně seznámil
přítomné s připraveným programem jednání. Jednomyslným hlasováním byl program jednání
přijat.
Ověřovatelé zápisu: Petr Baláš, Jiří Matějovic
Zápisem pověřen: Burdychová Drahomíra
Přítomní zastupitelé: Jan Dlauhoweský, Ladislav Jiroušek, Petr Baláš, Eva Lokvencová, Jiří
Matějovic, Pavel Volhejn. Omluvena Jirková Gabriela ( viz. prezenční listina)
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Čerpání rozpočtu k 27. 10. 2017
Informace o investičních akcích
Informace o průběhu KoPÚ Zábrodí
Projednání žádosti Města Červený Kostelec o
převod vlastnictví pomníku na Končinách
Schválení stanov SO ÚPA
Různé
Diskuse
Závěr

Hlasování:

Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 0

1. Čerpání rozpočtu k 27. 10. 2017
Příjmy 6 822 058,05 Kč
Výdaje 3 182 004,43 Kč
Stavy na účtech k 27.10.2017: ZBÚ 7 288 114,62 Kč, ČNB 396 440,24 Kč.
Účty celkem 7 684 554,86 Kč

2. Informace o investičních akcích
Akce „Revitalizace areálu v Zábrodí“ ( kompletní oplocení areálu a instalace solárního
ohřevu TUV do kabin hráčů) je již hotová. U hřiště byla také vybudována parkovací plocha.
Veřejné osvětlení na Špince na cestě k „Růžence“ je také dokončeno. Rekonstrukce
veřejného osvětlení na Končinách je také zrealizována. Zde se zároveň vyčistily příkopy
a propustky. Dále proběhlo i vyčistění příkopů na křižovatce u Špinky. Během listopadu
bude ještě přidána jedna lampa VO na Špici u Hanušů. Byla instalována zrcadla na
křižovatku v Zábrodí u Hanušů (výjezd ze Špinky) a jedno menší zrcadlo na výjezd „U
Růženky“.
Čeká nás nákup techniky z projektu spolu financovaným z dotací MŽP „Posílení separace
komunálního odpadu v obci Zábrodí“. Dotace je schválena a v roce 2018 proběhne
výběrové řízení. Žádost o dotaci na „Předcházení vzniku komunálních odpadů v obci
Zábrodí“. Dotace prošla formální kontrolou a čeká se na rozhodnutí. Oprava chodníku na
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hrázi rybníku Brodský a chodník v Horních Rybníkách je plánována na rok 2018. Počítáme
s podáním žádostí o dotace.
3. Informace o KoPÚ v Zábrodí
Pořizovatelem KoPÚ Zábrodí je Státní pozemkový úřad, který v roce 2016 vydal
Rozhodnutí, které bylo napadeno MVDr. Martou Burdychovou a Ing. Radkou
Burdychovou Ph.D podáním žaloby ke Krajskému soudu v Hradci Králové. V jednom
bodě dal stěžovatelkám za pravdu a je vrácen SPÚ. Čekáme, jak bude řízení pokračovat.
Znamená to další zdržení celého procesu.
Burdychová Radka: „Máme tu , co chceme dát do zápisu. Necháme to do diskuse“.
4. Pomník na Končinách
Pomník, který připomíná tragické události 2.sv.války na Končinách, byl vybudován
svépomocí občanů obce . Město Červený Kostelec žádá o převod pomníku do svého
vlastnictví, vzhledem k poloze pomníku, který se nachází na k.ú. Červený Kostelec.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce schvaluje převod pomníku na Končinách na Město Červený Kostelec.
Hlasování:

Pro: 0

Proti: 6

Zdržel se: 0

Návrh byl zamítnut - usnesení nepřijato.
5. Stanovy SO ÚPA
Obec je členem SO ÚPA. Přes SO ÚPA bylo žádáno o dotace např. na chodník, měřič
rychlosti a varovný systém. Ze SO ÚPA se rozhodla vystoupit obec Brzice. Příspěvek do
SO ÚPA zůstává stejný.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce schvaluje stanovy SO ÚPA tak, jak byly předloženy.
Hlasování:

Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č.1/30/10/2017 bylo schváleno
6. Různé
V loňském roce bylo vzhledem k náledí nutno použít posypu písku, drtě a soli. Pro potřebu
zajištění tohoto posypu na obecních komunikacích je třeba objednávky u dodavatele.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce schvaluje použití chemického posypového materiálu dle potřeby při
údržbě obecních komunikacích.
Hlasování:

Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č.2/30/10/2017 bylo schváleno
Termíny akcí, které jsou připraveny nebo se připravují :
Loutkové představení pro děti
12. 11. 2017 od 15,00 h.
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Rozsvícení vánočního stromu
Mikulášská nadílka
VZZO
Sousedské posezení
Obecní zabíjačka
Dětský karneval
Den matek
Cestománie
Stavení máje a čarodějnice
Traktoriáda a dětský den

3. 12. 2017 od 16,30 h.
3. 12. 2017 od 17,00 h.
8. 12. 2017
27.1.2018
24.2.2018
10.3.2018
16.3.2018
7.4.2018
30.4.2018
2.6.2018

7. Diskuse
•

Burdychová Marta:
„Naše vyjádření k vedení obce, přednesené na veřejném zasedání zastupitelstva obce
Zábrodí dne 30. 10. 2017 po rozhodnutí soudu
1) Při pozemkových úpravách v obci a při tvorbě Plánu spol. zařízení obce došlo k tomu,
že některé naše pozemky byly do těchto úprav a do PSZ zařazeny pozemkovým úřadem a
vedením obce v rozporu se zákonem. Toto protizákonné jednání potvrdil soud v Hradci
Králové svým rozhodnutím č.30A 115/2016-106, ze dne 27. 9. 2017. O nápravě s
pozemkovým úřadem jedná nyní náš právní zástupce.
2) Chtěly bychom ještě upřesnit, že všechny průtahy s pozemky, které v Zábrodí občanům
vznikly po dobu trvání soudu - např. komplikace s prodejem pozemků atd. mají na svědomí
ti, kteří nezákonná rozhodnutí vydali, tedy pozemkový úřad a vedení obce jako
spolupodílník rozhodnutí. My jsme jako spoluvlastnice pozemků na protizákonné jednání
upozornily vedení obce včas a to formou dopisu - Námitky proti ÚP a PSZ... na veřejném
zasedání zastupitelstva obce 1. září 2014. Tehdy všichni zastupitelé naše námitky zamítli.
3) Žádáme nyní vedení obce, aby na základě rozhodnutí soudu provedlo neodkladnou
změnu ÚP z roku 2014. Žádost o změnu ÚP s konkrétními požadavky doručíme my nebo
náš právní zástupce na obecní úřad během několika dní. ( Bude se jednat zejména o zrušení
spojení pozemku č.359 s pozemkem č.182 a zrušení veřejného prostranství na našem
soukromém pozemku.)
4) V souvislosti s pozemkovými úpravami s námi obec vedla v roce 2014 dvě správní
řízení. Žádáme, aby nám obec za tato neoprávněně vedená a vykonstruovaná řízení vrátila
správní poplatky a neprávem vyměřenou pokutu ve výši 28 000,-Kč a to do 5.11.2017.
5) Dále žádáme obec o úhradu za finanční újmu (tedy platby právníkům) a za psychickou
újmu v celkové výši 100 000,-Kč. Spolumajitelka pozemku byla v době protizákonné
tvorby Plánu společných zařízení obce těhotná a zastrašováním ze strany vedení obce byla
velice stresována a vzhledem k vyhroceným vztahům se ani nemohla se svým prvorozeným
synem zúčastnit vítání občánků v obci.
6) Požadujeme veřejnou omluvu starosty obce a zastupitelstva obce za újmu, kterou nám
způsobili svým nezákonným jednáním a dále tvrzením občanům obce, že za průtahy s
pozemky neseme odpovědnost my.
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7) Požadujeme písemný závazek ze strany vedení obce, že s našimi pozemky nebudou v
příštím období manipulovat bez našeho vědomí a našeho písemného souhlasu, tak jak to
bylo při pozemkových úpravách a tvorbě územního plánu.“

•
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Burdychová Radka: My nemůžeme za zdržení. Lidé se nás ptají, proč děláme
problémy. Chyb ze strany státních úředníků bylo mnoho, nás to stojí peníze za právníky a
státní úředník řekne stala se chyba a nenese žádnou odpovědnost.
starosta: Územní plán a KoPÚ jsou dvě rozdílné věci. Při KoPÚ je vašim partnerem
SPÚ, nikoliv obec. Územní plán nabyl právní moci. Nadřízené orgány v odvolacím řízení
daly za pravdu pořizovateli, nikoliv vám. KoPÚ provádí SPÚ. Vaše napadení rozhodnutí
SPÚ bylo podle mých informací v 9 bodech. Soud Vám dal za pravdu v jednom bodě.
Rozhodnutí je vráceno SPÚ a tak počkáme, jak to vše dopadne. Pozemky vám nebyly
vyvlastněny ani se o to nikdo nepokoušel. Vaše pozemky nebyly ničím zatíženy a ani o
milimetr se jejich hranice nehla.
Burdychová Radka: Co je ÚP a KoPÚ to vím. Mluvíš vzletně. Bylo nám vyhověno
v zásadním bodě. A chci vědět kolik peněz bylo dáno na právníka v našem sporu. Dal by
se za to postavit altán na hřišti nebo dětské hřiště a nebo dát občerstvení na sousedské
posezení.
Starosta: Částku z hlavy nevím, doktor Horký pracoval za velmi nízkou cenu. Celý spor
byl o tom, že cesta je veřejně přístupná a vy jste na ni daly bránu.
Jiroušek Ladislav: Podejte si žádost z hlediska zákona, na to máte právo.
Burdychová Radka: Cestu užívají tak by měl být nějaký fond na opravy. Paní Hepnarová
chodí za mamkou, že nemá cestu v pořádku. To je sousedský spor. Vy jste se do toho
neměli motat.
Burdychová Marta: Prohlášení psal právník. Obec je spolupodílníkem. ÚP jste
připravovali. Žádáme změnu ÚP.
Starosta: Jednalo se o veřejný zájem. Počkáme jak rozhodne SPÚ a jaké bude
pokračování.
Jiroušek L.: ÚP je schválen a nabyl právní moci, nechme to na orgánech, které jsou
k tomu kompetentní.
Burdychová R.: Apeluji na Vás, chraňte si svoje práva. Rozhodnou za vás za vašimi
zády Je to hrozné v tomto státě. A naše chyba to není.
Jansák K.: Pan Hepnar má alternativní přístup?
Burdychová M. : Měl svoji cestu. Má tam svoje pozemky.
Jansák K.: Při KoPÚ v Horních Rybníkách se společný přístup řešil tím, že cesty byly
obecní a stará se o ně obec.
Burdychová R.: Vždy se souhlasem majitele, rozhodli o nás bez nás. Hepnarovi tam
měli jenom výměnek. Neřešili cestu. Jezdili tam jenom na víkendy. Teď tam vyrostla
další chata, jsou tam koně. Taťka se snažil domluvit s p. Hepnarem o financích, odpověď
byla, že jeho frekvence je malá.
Jansák K.: Také jsme měli společnou cestu a při pozemkových úpravách se to vyřešilo.
Burdychová R.: Nedokázali jsme se dohodnout. P. Hepnarová uráží mamku.
starosta : ÚP byl Vámi napaden a odvolacími orgány bylo rozhodnuto o jeho platnosti.
Nechcete pohyb na vaší cestě, to je celé, jedná se o veřejně přístupnou komunikaci.
Jiroušek L.: Správná míra zájmového území, proti tomu se bráním.
Burdychová R.: Pan Jirka tam má dílnu a jezdí tam velká auta. Ať dá náklady na cestu do
faktury.
Jiroušek L.: Je to rozhodnutí kolektivní, to ne, že jeden řekne a ostatní souhlasí.
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Burdychová: V problémech je někdo jiný.
Starosta: Podle mých informací formálně pochybil SPÚ v jednom bodě.
Burdychová: Přišli jsme říct, že s tím nesouhlasíme. Peníze chceme zpátky. Naše
vyjádření nechceme jako přílohu k zápisu, ale chceme ho do zápisu zapsat. Nebylo by to
poprvé co se tady něco ztratilo, zfalšovalo nebo antidatovalo. Kopii našeho vyjádření
poskytneme.
Starosta: Dávejte pozor co říkáte, je tady dost svědků, zastupitelé a občané.
Prouza J.: Toto řízení bude nekonečný příběh. Proč to nevyměníte, aby to byla obecní
komunikace?
Burdychová R.: Pro nás ne – není to akceptovatelné.
Starosta: Vykoupení cesty obcí vám bylo v minulosti nabídnuto, odmítli jste.
Burdychová R.: Nechceme jí vykoupit.
Středa L.: Parkoviště u hřiště. Vytyčit obecní pozemek, aby auta nestály podél cesty.
Starosta: Jsou akce, při kterých je potřeba stát podél obecní cesty. Pokud se auta
nevejdou na parkoviště a obecní pozemek, musejí stát podél obecní komunikace.
Navrhneme dopravní značení, z kterého bude zřejmé jak a kde stát a kde nestát vůbec.
Krejsek: Děkuji za zrcadla na křižovatce u Hanušů

8. Závěr
Starosta obce ukončil jednání ve 19,55 hodin.

Ověřovatelé:………………………….
Petr Baláš

……………………………
Jiří Matějovic

…………………..
Jan Dlauhoweský
starosta obce

…………………..
Ladislav Jiroušek
místostarosta obce

Zapsala dne 30. 10. 2017 Burdychová Drahomíra
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Výpis usnesení ze dne 30. 10. 2017
Č: 1/30/10/2017

Zastupitelstvo obce schvaluje stanovy SO ÚPA tak jak byly
předloženy.

Č: 2/30/10/2017

Zastupitelstvo obce schvaluje použití posypového materiálu(písek
drť sůl) na místních komunikacích

Jan Dlauhoweský
starosta obce

Ladislav Jiroušek
místostarosta obce

Dne: 30. 10. 2017
Zapsala: Burdychová Draha

VYVĚŠENO:
SEJMUTO:
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