Doslovný přepis veřejného zasedání
zastupitelstva
1. 7. 2019
Vysvětlivky zkratek:
S – pan starosta Ing. Antonín Dolák
M – paní místostarostka Ing. Růžena Caletková
K.D. – zastupitel Karel Dolák
H.H. – zastupitelka Hana Hanáková
O – občan, občanka
A – pan architekt
M:“ Vítám vás na veřejné schůzi, na které bude probírána otázka obecního úřadu Radotín, potom
otázka Štěrbice, různé, kde vás bude starosta informovat a 4. bodem bude diskuze, tak, jak jsme
vyhlásili program rozhlasem. Já bych asi poprosila starostu, aby informoval o vývoji situace ohledně
obecního domu Radotín.“ S: „Vážení zastupitelé, vážení občané a pane architekte, pozval jsem si
pana architekta Vrbíka aby ta záležitost byla vlastně svým způsobem i trošku objasněna, aby se
vědělo, oč jde, jo, a aby prostě nedošlo ke zkreslení. A jako z tohoto důvodu vlastně i a samozřejmě
aby nedošlo ke zkreslení tak jsem si to všechno vypsal a jako to znamená, že vás budu informovat o
obecním domu Radotín. Již předchozí zastupitelstvo obce začalo řešit otázku obecního domu
Radotín. Jedná se o starou budovu z roku 1953, která je ve velice špatném stavu, jak střecha, tak
sociální zařízení. Koneckonců to tady na ní vidíte, že když je vás trošku víc a měly by tu být stoly,
tak se tady nevejdeme jo jako, takže společenská místnost je kapacitně nevyhovující, je využívána
především pro kulturní akce, které se na obci pravidelně konají. Zájem o společenskou místnost i ze
strany občanů, kteří zde pořádají rodinné oslavy, dále ze strany pořadatelů kulturních akcí. Část
občanů ovšem využívá prostory v okolních obcích z důvodu kapacity, to jsou: Soběchleby, Nětčice,
Býškovice, Bezuchov, protože naše kapacita nevyhovuje. V minulém volebním období řešilo
zastupitelstvo obce otázku obecního domu těmito možnostmi: zbourat stávající budovu a postavit
na původním místě novou, rekonstruovat stávající budovu a zvednout o jedno podlaží. První návrh
pohledu situace, jak by měla budova vypadat, byl vypracován situace takové zjednodušené projekt
nebo bych řekl studii to vytvořil náš pan Zdeněk Adam, možná, že jste s tím byli seznámeni, nebo
jste si toho všimli, že to bylo vyvěšené. V řešení pokračovalo i nové zastupitelstvo obce. Počátkem
letošního roku byl vypsán dotační program Olomouckého kraje z programu obnovy venkova
Olomouckého kraje 2019 a dotační titul: Podpora, příprava projektové dokumentace na akci,
příprava projektové dokumentace Obecní dům Radotín. Jedná se o architektonickou studii a
dokumentaci na vydání společného povolení. Zastupitelstvo Olomouckého kraje vyhovělo této
žádosti, schválilo dotaci ve výši 300 000 s 50% účastí. Mezitím byli osloveni architekti, projektanti a
to vlastně Ing. arch. Vrubel, Ing. Konvičný, Ing. Němec, Ing. Vrbík. Architektům byly ze z naší strany
předkládány požadavky a představa s tím, že zastupitelstvo obce se k této otázce bude vyjadřovat
až 31. 7., kdy je největší, kdy je vlastně termín podepsání smlouvy a odevzdání na Olomoucký kraj.
S největší pravděpodobností se bude vycházet podle názoru i vás občanů, samozřejmě a to nejprve
musí být, jak se říká připravený. Aby bylo možno uvedené záležitosti rozhodnout bylo potřeba
vypracovat studii jako jednotlivých architektů do 15. 7. 2019. Studie slouží jako podpora pro

výběrové řízení, na základě které by zastupitelstvo rozhodlo o výběru projektanta. 2. Vypracovat
projekt s termínem do 30. 11., aby bylo možno vlastně z časového hlediska provést vyúčtování
dotace, protože se musí požádat i o povolení, jo jako, takže ty termíny jsou velice šibeniční, já to
říkám, tak jak je to, jo, jak to probíhá časově, jo, tak jsme oslovili vlastně jednotlivé architekty. Ing.
arch. Vrubel dokončil rekonstrukci stávající budovy zvýšit o první nadzemí, hm podlaží,
rekonstrukce by stála 12 000 000 a výš. To znamená, nechal by stávající stav, jak se říká, jenom
nějak to podřezal a tak dále, vysvětloval všechny ty věci, jo, budu pokračovat dál. Jo, ale
samozřejmě když jsme ho oslovili, tak je schopen v termínu, že není schopen v termínu do toho 15.
7. podat studii, ale je schopen do 30. 11. vyřešit tu situaci, což vlastně svým způsobem nesplnil ty
podmínky a proto vlastně byl odstoupil. Ing Konvičný architekt doporučil rekonstrukci s nástavbou
a že je schopen dodržet termín předložené studie, ale není zase schopen dodržet termín projektu
jo to znamená že vlastně svým způsobem nesplnil podmínky takže bohužel jsme museli vlastně
odstoupit od že jsme ho vyzvali tak museli jsme odstoupit. Ing architekt Vrbík v případě
rekonstrukce nedoporučil zvýšit o jedno podlaží a s ohledem na sousední stavbu Složilovo a s
ohledem i na finanční náročnost, protože ta náročnost sice je jak se říká nadhozená, ale může se
stát že budou takový komplikace, že i ta částka nebude dostačující, jo a to se neví co při
rekonstrukci dojde, jo a třeba k dodatečnému navýšení finančních nákladů. Jo a samozřejmě dělníci
mají špatné zkušenosti s rekonstrukcemi většinou jsou to náklady dá se říct o 100% větší jak na
běžném prostranství a někdy i to přesahuje těch 100% jo jako. V případě že by se opravil stávající
objekt možnosti jsou omezeny místem, jo jako to to vidíte sami, jak to tady vypadá, proto
doporučil postavit novou budovu se základním vybavením, společenskou místnost na 45 až 50
osob, sociální zařízení, kuchyňku a dvě kanceláře, popřípadě zasedací místnost včetně venkovního
posezení před budovou. Nová budova vyžadovala obecní pozemek a ten obec hned vlastní za
Složilovým v dolní části pod garážemi a v horní části nad garážemi. Byla navržena lokalita nejprve v
té dolní části pod garážemi současně ke zpracování studie souběžně i s inženýrem architektem
Němcem, který byl schopen splnit výběrové podmínky. Původní architekti jak jsem říkal Vrubel a
Konvičný byli z uvedené soutěže vyloučeni pro nesplnění podmínek. Následně jsem odjel na
dovolenou a po návratu z dovolené v neděli a hned v pondělí 24. června jsem projednal obecní
dům se stavebním úřadem a regionálním úřadem v Lipníku z hlediska možné výstavby. Aby bylo
vše v souladu s územním plánem. Večer v 19:00 se uskutečnila schůzka s inženýrem architektem
Vrbíkem, tím že samozřejmě jsem pozval pana doktora Procházku, aby se dostavil s manželkou,
vysvětlil jsem tu situaci no a se v 19:00 vlastně jsme se setkali, s paní Procházkovou jo s tím že
vlastně jo nevýhodou bylo řečeno, že prostě ta spodní část je malá jo a že právě ta horní část by
vyhovovala jo, protože se jedná o větší plochu. Nevýhodou samozřejmě bylo to dětské hřiště který
se mělo přemístit dolů jo ale samozřejmě výhodou zase byla infrastruktura to znamená jsou tam
všude odpady voda elektrika a tak dále. Problém s tím dětským hřištěm, které doporučil přemístit
do dolní strany části. Následující den vlastně jsem vyzval architekta, aby toto znovu projednal
regionálním rozvojem to bylo vlastně v úterý teda v pondělí přišel v úterý to bylo s tou paní
Procházkovou jo a samozřejmě pan architekt zašel na regionální rozvoj záležitost v úterý
projednával a k jednání v 19 hodin se dostavila magistra Procházková a sdělila, že zásadně
nesouhlasí, čímž jsem sdělil že dotaci vrátíme a její názor byl mnou akceptován. Jen se domnívám,
že v případě nové výstavby obecního domu by bylo nutné stávající obecní dům opravit jo
samozřejmě byl by využit pro hasiče šatna dále klubovna archiv a tak dále tak jak to bylo původně
navrženo inženýrem architektem Vrbíkem. Zastupitelstvo obce se v té době nemohlo rozhodnout,
zda dotaci schválit bez souhlasu a konkrétně předložených věcí. To znamená nemůžu svolávat
zastupitelstvo když nemám nic připraveného asi tak aby to bylo jasný jo jako po té stránce,. Takže
zastupitelstvo obce mělo být informováno na zasedání, které by se uskutečnilo 1. 7. 2019, ale
samozřejmě 1. července 2019 se uskutečnila vlastně tady ta schůze jo jak se říká takže nemohlo být

takže zastupitelstvo bude muset nějaký ty věci vlastně řešit co se týče samostatně jak se říká jo tak
se věci mají co se týče té budovy. A samozřejmě jsem o tom jako informoval i pana inženýra
Němce, že vlastně od té věci ustupujeme. A kdybyste chtěli ještě, co se týče po té stránce stavební
to nějak upřesnit, tak proto jsem si tady pozval pana architekta Vrbík a který vám může
jednoznačně říct proč ne tady proč ne obecní úřad stávající a tak dále čímž mu předávám slovo.
Pan architekt: "Pan starosta řekl všechno zevrubně, jestli máte nějaké konkrétní dotazy tak bych
vám je zodpověděl." O: " já bych se zeptal na jednu věc, kolik to má stát." A:" plus mínus 12 až 15
milionů". O: " pečeme to tady, jako housky stavba za 12 milionů se nedá plánovat ze dne na den". S
když jsi toho názoru nebudu ti ho vyvracet.“ O:“ Minulé zastupitelstvo odsouhlasilo stavbu.
S:“Neodsouhasilo stavbu“ O:“Tak co odsouhlasilo?“ S:“Minule zastupitelstvo neodsouhlasilo
stavbu odsouhlasilo pouze návrh. O:" a tenkrát jsem měla svolat schůze a dát to občanům na
vědomí a ne dneska až jste tam, kde jste zastupitelé. H.H.: " my nejsme vůbec nikde, my nemáme
nic konkrétního.“ S:“ začínáme začátek jak se říká konkrétně, protože tady kolega není architekt
není projektant nebo Nemá tady to oprávnění to znamená začínáme od začátku.“ O:"tak proč
vykládáš, že spěcháte?“ S:“Co?“ O:“Tak kam říkáš, že spěcháte? Hážete tady termíny všechny za 3
dny.“ S:"tam spěchá ta studie v návaznosti na tu dotaci". M:" ale studie může mít formu
rekonstrukce obecního úřadu nebo studie může mít formu nové výstavby". O:" to je jedno ale proč
ten tlak časový tady vytváříte na občany." A:" ten tlak časový vytváří Olomoucký kraj na nás.“ O:"
olomoucký kraj vypsal vypsal prvního jestli jsem dobře slyšel a my se tu bavíme v půl roce. Prvního
vypsal dotaci a my se tu bavíme 1. 7., že za 14 dní dochází termíny.“ M:" to je dotace na studii a na
projektovou dokumentaci". O:" to se mohlo projednat únor březen klídeček." A:" nemohlo protože
jste neměl dotaci na ten projekt.“ O:" dobře ale kdo věděl, že bude dotace na tyto projekty to se
vědělo už půl roku dopředu.“ S:" to se žádalo a to jsme nevěděli přece jestli tu dotaci dostaneme,
máme požádané o dotaci tady na hřiště a taky nevíme jestli ji dostaneme.“ O:" to je v pořádku ale
toto přece mohlo být nachystané i kdyby dotace nebyla ve 12 milionech 300 000 nehraje takovou
roli.“ S:" tady jde o to že bychom museli na tu studií dělat výběrové řízení a to musí někdo zaplatit
a to by zaplatila obec jo jako a tady v té stavbě v rámci toho polovinu zaplatí obec to je vlastně celé
ten problém.“ O:" takže obec zaplatí 150000." S:"ne obec zaplatí 300000 je to projekt za 600000."
O:" tak to jsi měl říct že to je projekt za 600000 ne za 300000. To zní trošku jinak.“ M:" dotace je
na 300000 s tím že obec zaplatí 50%.“ S:" Já to raději přečtu znovu ať s tím není zase nějaký
problém jo jako. Krajský úřad schválil dotaci ve výši 300 000 s 50% účastí obce." O:" takže 300 300
je to třeba říkat jasně." M:" když bude stát projekt 800000 zaplatí kraj 300000 a my 500000." O:"
takže není ani jasné že to bude stát 600000." A:" to se může navýšit.“ S:" to by bylo jasné co to
bude stát až bude hotová ta studie to my nevíme jako. O:" takže se to může ještě navýšit." S:" to už
je spekulace tady toto." ticho.... O:" ten pozemek na kterém se to mělo stavět jste mohli mít už
dávno dopředu vybraný tady byly pozemky na kterých jste postavili garáže zbytečný mohli jste
postavit kůlnu na nářadí někde jinde a teď si postavili občané pro dětská hřiště tady se aspoň něco
udělalo to.“ M:" ale nikdo nechce brát hřiště byla tam navržena varianta panem architektem
Vrbíkem že by se hřiště přemístilo. Nebyl souhlas a starosta akceptoval že proti tomu nepůjde
takže vypadla možnost stavět na zelené louce a otevírá se další možnost buď tady toto zbořit a
udělat variantu toho minulého nebo zbourat a postavit novou budovu a nebo druhá varianta
rekonstruovat. I pan architekt Vrbík dostal v první fázi zadání provést rekonstrukci s nástavbou a
jak Tonda řekl že to bylo zbytečné pokud by se jednalo o rekonstrukci tady vnitřku a ty možnosti
jsou natolik omezené že by nebylo ani moc kam rozšiřovat tady tu společenskou místnost takže
bychom do toho dali asi šest nebo sedm milionů a zůstali bychom na tom jak to, že by se
samozřejmě opravila střecha, je teče nám střecha a máme tady úplně tristní sociální zařízení.“ O:"
starší si možná pamatuji tady byla kolárna, všechno je tady na navážce, základy jsou tady mizerný
takže stavět tady na těch zdech, ale to tady teď nechci řešit, spíš bych se šprajcoval proti tomu

prostoru tam nahoře u té cesty.“ M:" je to pasé.“ O:" ne kvůli tomu že to tam někdo nechce, ale
kvůli tomu samotnému prostoru, víte co na tom prostoru je, že jsou tam fakticky všechny optické
kabely.“ A:" ty jsou mimo.“ M:" pan architekt se na to díval.“ O:" vede to tam mě to tam překopali,
těch problémů je tam daleko víc, nedodržíte vzdálenost od souseda, půjdete až k cestě tam to
nepostavíte i kdyby jste chtěli.“ A:" ten dům by tam vlezl jen za podmínek, které by byly takové
výjimečné. Stavební zákon to umožňuje, toto ale musí být souhlas občanů když není tak se to tam
stavět nebude, jo to je jednoduché.“ M:" nepůjdeme nepůjdeme proti.. O:" tak to postavíme
klidně místo kaple, ale to nemá cenu tam to vůbec řešit. Vemte pozemek jiný, pozemky tady jsou.“
O3:" co planceš o Kapli.“ M:" ticho nech toho.“ O3:" co planceš o kapli ty blbe jeden.“ M:"ticho
nech toho.“ O3:" já musím pryč.“ M:" takže co se týká tady té budovy měli jsme tady pana
inženýra Vrubla na začátku roku a taky jsme zvažovali zda musí být tady statik a řekl, že všechno
jde technicky vyřešit.“ S:" ano všechno jde technicky vyřešit, ale ale co to bude stát místo 12 nebo
15ti to může stát klidně i 20 000 000.“ M:" Tak ale zase musím říct, že starosta to omezil cenou.
O:" Čapí hnízdo jde postavit za ty prachy.“ S:" to jo.“ O:" Můžu ještě k tomu? Dívejte se, teď jsme
se sešli kterési ten den tam na hřišti a teď když už jste to zamítli občané to nechcou.“ M:" Béďo,
teď Ti skočím do řeči, ale možná ani zastupitelstvo by to nechtělo.“ O:" Tak o čem je řeč
zastupitelstvo to totiž nevědělo ani.“ M:" Ale jak to mohlo vědět, když proto ten starosta popsal
ten chronologicky postup a s tím že by to předložil zastupitelstvu.“ O:"A co říkal tady předtím
občan - šitý horkou jehlou. Když jsme tam stáli na tom hřišti, já jsem nebyl proti tomu, já jsem ještě
Procházkovým říkal, víte vůbec jak to bude vypadat, jestli to sem vejde, jestli vám to nebude stínit,
jakou to bude mít nejvyšší výšku, třeba by to tam vešlo jo možná kdyby pan architekt to osvětlil,
protože vy jste nevěděli jak to tam bude vypadat, no nevěděli.“ M:" Na to se nikdo neptal prostě to
bude kulturní dům se sálem.“ O:" To už je jedno, jestli to bude kulturní dům nebo místnost, je to
pro 45 lidí.“ A:"Když dostane město přislíbenou dotaci musí rychle zajistit dokumentaci. Já jsem
zhruba před 10 lety dělal projektovou dokumentaci, byla to nástavba mateřské školky zhruba za 12
milionů a včetně prováděcího projektu jsem měl tři měsíce. My tady máme dvojnásobnou dobu, dá
se to stihnout, protože investor to bylo město vyzvalo aby se vyjadřovali okamžitě ve zkrácené
lhůtě a dělal jsem všechny projekty současně. Takže jde to taky jsou tady vždycky -vyhlásíme dotaci
chcete ji, vemte si a do dvou měsíců předložte projekt. Ti projektanti se z toho můžou osypat,
bohužel takhle je to v celé republice ne jenom u vás. Takže to je k tomu že se to šije horkou jehlou,
nešije a obec si nemůže dovolit, vypracujeme si studii za 150 000 nebo projektovou dokumentaci
za 600 000 a že dostaneme dotace. Jako zastupitel byste byli proti že jo obec by vyhodila 600 000
za projekt který se nebude realizovat, protože obec nemá 15 000 000. Rozumíte mi, bohužel je to
tak.“ O:" Já jsem chtěl jenom vědět, možná je to lichoběžník nebo co je to za prostor. Kde by to
bylo jak daleko od garáže.“ A:" Můžete se přijít podívat ale já si myslím že to nemá cenu protože to
tam nebude na té parcele. O:" Takže to je rozhodnutý že to tam nebude.“ A:" nebude. S:" to už
bylo rozhodnutý v úterý večer po 19 hodině.“ O:" v pondělí je to tak a v úterý je to jinak.“ M:" tady
by byly ale ještě tři studie.“ O:" tak to odložíme o rok je to problém.“ M:" ale i to je možnost, my
jsme třeba žádali o dotaci na biologické rybníky, které se kritizovaly. V první fázi jsme dostali dotaci
ve výši s 50% s účastí obce a ty biologické rybníky stáli kolem 4 milionů, pro nás by to bylo strašně
moc. Tak jsme dotaci zamítli v dalším roce jsme požádali o dotaci novou a dostali jsme dotaci na
biologické rybníky, kde se spolupodílel dotací 80% a obec platila jenom 20%.“ S:" ale já bych k
tomu chtěl dodat jako proč k tomu došlo jako, protože tenkrát Olomoucký kraj měl zájem na tom
aby se vlastně udělal udělala nějaká čistírna biologický rybník jako na ty odpady a tak dále tak on už
mě kontaktoval dopředu že by byla možnost že tu dotaci dostaneme jo na ten další rok ale tady u
toho vás asi nikdo jak se říká v rámci žádosti tak to je jako bloklý jo jako to znamená tady o to byl
eminentní zájem i Olomoucký kraj protože když uděláte čističku tak vlastně svým způsobem
vyřešíte problém jak se říká obce odpadu ekologie a tak dále ale tady u toho když postavíte obecní

úřad nebo obecní dům nebo tak tak tam vlastně olomoucký kraj o to takový zájem nemá a
samozřejmě nevím a když by se udělala studie a samozřejmě i to povolení tak to ještě není otázka
času výhledově kdy se bude žádat o dotaci jestli na to ta dotace vůbec bude ale už budeme svým
způsobem jak se říká připraveni ale teď nejsme připraveni prakticky s ničím.“ M:"takže toto je první
krok, dokumentace, na tu jsme dostali dotaci na studii a dokumentaci a druhý krok by byla žádost.“
S:" ještě prováděcí projekt to znamená bude prováděcí projekt a stavební povolení.“ M:" to by
bylo v prvním balíčku, ale třeba příští rok bychom žádali buď o výstavbu nebo rekonstrukci, ale
nemusel by ten dotační titul ani být vypsaný a muselo by se žádat třeba další rok a nebo bychom tu
dotaci nedali, byl by vypsaný, takže i ta stavba by mohla být pozastavena protože bychom do toho
nemohli vložit svojich já nevím 6 nebo 8 milionů Kč:" O:" My se tady pořád bavíme o jednom nebo
dvou místech, kde stojí dětské hřiště pod garážemi. My máme přece i další pozemky, kde by se
dalo uvažovat, že by obecní dům nebo respektive multifunkční budova, která by nesloužila jenom
pro oslavy. Co třeba tady je možnost to hřiště které je dost velké u té hasičské nádrže, mohlo by to
být třeba ve spodní části obce, jak došlo ke zbourání všech těch baráků. Nikdo by si určitě nepřál
aby uprostřed dědiny byl postavený, ale určitě by to třeba stálo za úvahu ve spodní části kde v
nynější době je parkoviště, to parkoviště může být i na druhé straně cesty a když by to bylo dole u
břehu tak by to nenarušovalo ani střed obce na první pohled. A pak místo za dědinou kde to mělo
být dříve sloužit jako hřiště, ale to by nevyhovoval jako obecní úřad s tím že všichni by chodili za
dědinu, to by asi z hlediska občanů to by nechtěli určitě. By bylo tady možnost o té hasičské
nádrže, o metr snížit dneska při té technice není odvoz hlíny problém, ale my ani nevím jestli by to
uvnitř bylo jak by to sloužilo třeba už by mohlo být něco jako Sokolovna kdyby se dalo i různě
sportovně vyžít pro mládež ale třeba výhledově by se tam mohla chodit hrát košíková ping pong a
tak dále ne jenom jako oslavy. To znamená postavit takovou budovu, která bude sloužit a všem a
bude využita.“ M:" No pokud se týká té návsi, to taky byl jeden z návrhu, nebylo to úplně
definitivně zamítnuto, byl se na to dívat i pan architekt. Říkal, že by bylo škoda nějakým způsobem
narušovat tu náves tam.“ A:" můžu dívejte mě napadlo až teď potom jednání - my jsme byli s
panem starostou tam nahoře a je to fakt daleko a inženýrské sítě by to strašně prodražil i třeba o 5
milionů jo ale mě napadla ještě taková alternativa že by se to zamýšlená budova mohla rozdělit na
dvě části jedna by byla pouze kancelář obecního úřadu malá zasedačka a klubovna domeček
velikosti rodinného domku ten by stál uprostřed před kapličkou. S:" uprostřed ne. A:" ne tam je
parcela místo budovy které jsou zbourané neříkám uprostřed a tam jsou stavební parcely což je z
hlediska stavebního povolení velmi snadné a tato budova kdyby se zrekonstruovala na nějaký sál
pouze pro společenské události hasiči by tady měli klubovnu a tak dále a mohlo by tu pod tou lípu
být takové venkovní posezení když je nějaká obecní velká sláva to nic z toho nemůžete dát tam
nahoru, to je holé pole to by bylo strašně drahé.“ O:" a co místo toho hřiště? S:" tam má sousedka
okna, to by byl problém, tam budeme rádi, když tam uděláme maximálně hřiště.“ M:" Tady se
uvažuje o tom multifunkčním hřišti, že se to oplatí, máme taky podanou žádost čekáme na
vyjádření jestli to projde nebo ne a co se týká těch pozemků tam nahoře tak tam Tondo nemáme
nikde stavební pozemky. Je tady eminentní zájem stavět a z lidí rodáků z Radotína a my jim
nemáme co nabídnout tak je možné že v rámci územního plánu obce dojde ke změně územního
plánu a pozemky tam se stanou... Tak se to musí jenom zrekonstruovat tady toto tak co s tím tak
jako kde..“ O:" tak to jsme otočili o 360 stupňů, jste říkali že tady je to nemožné.“ M:" přízemí ano
a to i starosta řekl, že se to musí opravit, že se musí udělat nová střecha a tady by se musely
opravit sociální zařízení, musely by to být sociální zařízení pro handicapované. hluk, diskuse S:" Já
bych chtěl jenom k té záležitosti říct, abyste byli trošičku informování jako občané. Já jsem se
smířil s tím že tu dotaci vrátíme, samozřejmě to abyste si nemysleli že jsem nějak vůči nikemu jak
se říká zaujatý, ale chci říct jako že bude územní plán řešit se nový územní plán obce to znamená
bude další možnost jo jako a to teprve uvidíme ten územní plán bude asi jeden rok než se to

všechno dořeší dokonce jo to znamená samozřejmě že bych vás i vyzval jako pokud máte nějaké
pozemky a můžou být stavební že je možnost udělat tady tu změnu a nebo jakoukoli změnu jako
třeba teď mě napadlo třeba tam za prádlem jak je tam jak jistě víte Mirka Hanákovýho to znáte asi
že jeho manželka už se ptala protože bych chtěla do územního plánu aby se tam dalo aby tam měla
třeba chatku akorát já říkám jako tady takovou záleží záležitost aby to mohla jako oficiálně to
znamená bude územní plán to znamená budou změny jako po té stránce takže občané byste měli
vědět jako i tady tu záležitost, že to vlastně budeme objednávat jo.“ M:"A nebo třeba nabídnout
svoje pozemky jako kolem Radotína že by se prostě z některých pozemků které třeba mají
charakter zemědělských pozemků nebo zahrad mohly stát stavební pozemky to by v rámci
územního plánu obec odkoupila tyto pozemky a stály by se potenciálně stavebními pozemkama.
Protože teď momentálně nemáme kde a jak říkám zájem tady je máme 3 minimálně žádosti.“ A:"
Chtěl bych předložit teď ještě jednu alternativu, která mě teď napadla a sice postavit tento dům
tedy obecní úřad tam kde jste zamýšleli na jižní části toho pozemku, ale v omezeném stavebním
programu. Byly by tam jen dvě kanceláře obecního úřadu, malá zasedačka a knihovna. Vvýhoda je,
že je to v centru je to sice trošku bokem ale nevadí. V této budově to ostatní, společenská místnost
a tak dále a tak dále.“ S:" Prosím vás čím více je budov tím větší je údržba já to nevidím jako
reálné.“ O:"A co to udělat opačně, na přechodnou dobu tam postavit sál a tady to zrekonstruovat
a udělat skutečně takový obecní úřad jak má být. Protože co tady s tím chcete dělat.“ O:"To
nebude stačit.“ M:"Co nebude stačit? Tak se Hanko zeptej ty teda“ H.H.:"Chcete tady kulturní
dům?“ M:"To není kulturní dům, obecní dům.“ H.H.:“Jinak to tady můžeme celé smíst, tady
tohle můžeme tady udělat zasedací místnost, tam knihovnu a pro starostu kancelář pro účetní
kuchyňka a tím to končí obecní úřad se zamítne, bude to tady čistě jenom obecní úřad a kulturní
dům prostě žádný nebude.“ M:"Vždyť se tady schází i ty děcka, teenageři, hasiči máme tady
nějaké akce, dyť sami víte, že tady bývá x akcí za rok snažíme se dělat pro občany ať už to jsou
výšlapy výjezdy i to i ono možná že ne tak asi se nesnažíme.“ H.H.:“Asi už se nesnažíme.“ hluk,
diskuse O:"Já bych to udělal opačně, sál tady a kanceláře tam.“ H:"To abyste to neměl daleko že.“
O:"To je jedno, všechno by bylo tady vedle když se tady všechno děje.“ hluk, diskuse S:"Já si myslím
všeobecně jako všeobecně jako já bych počkal na ten nový územní plán, třeba se najde prostor jo a
najde se potom se to třeba bude řešit jako v současnosti řešit jak se říká něco a rozdělovat to na x
věcí jo jako taky už je jak se říká a navíc ty termíny když jo a tak dále jo a může se stát že už to ani
nejsme schopni stihnout já to řeknu tak jak je to jo a než přijít o dotaci a ještě do toho vrazit peníze
a teď oslovovat projektanty.“ O:"Já bych řekl, lepší je nepřijít o dotaci a ani nedostat, než ji pak
vracet ještě s úroky když se to nedotáhne do konce. To položilo už tolik obcí, co dneska člověk
slyší.“ M:"Do toho my bysme zase nešli, proto s tím starosta tak finišoval. Takže co, obecní dům
odkládáme AD acta takže za druhé nebo ještě nějaký k tomu další názor.“ O:"Takže teď se to
najednou celé otočilo, nejdřív byly nějaké fámy, že někde něco a naráz je to všechno jinak.“ H:"To
byly prostě všechno fámy nepodložené zastupitelstvo o tom vůbec nevědělo dělo se to v rámci
nějaké studie a na zastupitelstvo s tím vůbec nikdo nepřišel.“ M:"Ale Peťo, to je to co říkal pan
architekt, ty studie musí být předloženy a z těch se musí vybrat a když nemáš studii, nemá
zastupitelstvo z čeho vybírat. Oni nemůžou říct tak to to bude oni i ti architekti... O:"Dobře a z čeho
se bude platit peníze za tu studii, kdo to vlastně shrábne ty peníze, zažádalo se o nějakou dotaci na
studií a kde ty peníze se použijí teď.“ M:"My je ani nedostaneme teď, my je nedostaneme, jakoby
je nepřijmeme od toho krajského úřadu.“ O:"A kdo pana architekta zaplatí teď.“ M:"No pana
architekta z části zaplatí teď obec, protože část zpracoval.“ S:"Protože tak bysme objednávali
vlastně čtyři studie, pak dvě a ty jsme museli zaplatit jo já to říkám jak to je.“ O:"Dobře ale my
nevíme jako obec co se kde bude dělat nebo co kde chceme vlastně dělat.“ K.D.:"My to víme, ale
vy občané to nevíte. Chcete Obecní dům? Jestli ho nechcete tak řekněte mi zkrátka do ničeho
nejdeme.“ O:"To je krásné se tak zbavit zodpovědnosti.“ K.D."To není odpovědnost, já to říkám

jak to je, vždyť vy říkáte, že ho nechcete a když ho nechcete, tak proč se o tom vůbec bavíme
tady.“ O:"Můžu? Dívejte se když jsme tam diskutovali nebo můj názor je takový že já nejsem proti
stavbě nového domu, vůbec nejsem proti tomu, ale chtěl bych od vás slyšet ať už to stojí chci od
vás slyšet, už se teď nic nedělá proto protože se šetří na nový dům. Jak to bude vypadat, až se bude
splácet ten dům, tam nebude chodník, tu nebude čekárna, tu nebude nic, bezpečnost, cesty
neoznačený, rychlost vozidel přes 100, to vám je šumafuk všechno šumafuk.“ S:"Není Béďo“ O:"Je
vám to šumafuk.“ S:"My jsme už v posledním zastupitelstvu, už bylo kritizovaný, že vlastně tady z
toho hřiště někteří jak se říká ti maličcí běhají k silnici jo, což je daleko horší záležitost, jo tak jsme
nakonec se dohodli, že osadíme pozor děti dáme nad Štepnikovo a z druhé strany od Hanákového,
protože skutečnost je dneska taková, že třeba vím že paní Masařová musí dříve vlastně s klukem
do školy, protože není schopná přeji tu komunikaci tak se tady jezdí.“ O:"To je pěkné, že to víte, ale
co jste pro to udělali“ M:"Byly tady pozvaní policajti a máme...“ O:"O tom nemluvte, slyšeli jste v
televizi ten pořad, vždyť ty řidiči jednoho zastaví policajti a ti další už jsem nepojedou nebo
pojedou normálně tak jak mají jezdit to nemá smysl.“ H.H.: „Kdo z obce tady dodržuje 50?“
O:"Cože?“ H.H.:"Kdo z obce tady dodržuje padesátku?“ O:"Ale to už je jedno, jestli je z obce
nebo mimo.“ K.D.:" žádali jsme o dopravní značení.“ O:"Starosta měl kontakt na pana Zdráhal na
zpracování celé studie celé obce sám mu to doporučil a bylo mu draho 20000 za to dát a zpracoval
by mu to udělal to osadil by to nevyužil toho zdálo se mu to moc.“ S:"Pouze projekt nestačí.“
O:"Ne, on by to zpracoval.“ S:"Pouze projekt". O:"Ne, on by to zpracoval a dost lhaní.“ O:"Takže 20
000 vám bylo moc?“ hluk, diskuse M:"Takže tím pádem to máme protože znáte starostu je spořivý
takže obec má teď peníze na účtě, který v určité fázi myslel že budou využité na tu výstavbu,
opravy a rekonstrukce nebo novou stavbu obecního úřadu. Máme cirka 4 miliony na účtě , teď
jsem si to vyjížděla v tom 4,04 miliony, takže ani, když se budovaly biologické rybníky, tak tady šla
po Radotíně fáma, ještě předtím než se budovaly jak je obec zadlužená a ještě že jdeme do
investiční akce, tak teď máme tyto prostředky. Můžou se použít jak říká Béďa a možná k těm
zastávkám se dostaneme asi. Na zastávky máme tady žádost o dotaci na to multifunkční hřiště,
protože mají problém s sousedé, že tam prostě děcka kopou, taky si myslím, že by byla škoda to
hřiště zlikvidovat. Takže to je teda k tomu obecnímu úřadu nebo jsou ještě nějaké to.“ O:"Já bych
ještě chtěl, když už to uzavíráme aby bylo jasno to znamená že se to odkládá na neurčito nebo jak,
co znamená dneska co se týká toho obecního úřadu, budeme se scházet za dva měsíce za tři za půl
roku za rok nebo se to odkládá nebo co s tím?“ ticho M:"Pravděpodobně se zastupitelstvo
rozhodne, že odmítne tu....“ D.K.:"Až se najde pozemek, tak se o tom bude uvažovat.“ S:“Né.“
O:“Tak co se dá do usnesení?“ S:"S tím, že dotace se vrací.“ O:"Takže se to odkládá na neurčito.“
S:"Ne aby věděli že dotace se vrací.“ O:"Nadiktuj, co bude v usnesení.“ S:"Že dotaci vracíme, že
jsme se tak rozhodli, a proč by jsme tam psali důvody?“ M:"A že dotace na projekt a studii se
vrací.“ O:"Takže Obecní úřad se zavrhuje hotovo.“ H.H.:"Obecní úřad ne jenom rekonstrukce bude
se muset vytvořit nový nebo nějaká normální studie byl tady termín 31 července.“ S:"Počítám že
dotace se vrací z toho důvodu že nejsme schopni vlastně tak reagovat. To znamená já jsem
všechno odvolal teď odvolat projektanty architekty a tak dále je nesmysl prakticky nejsme schopni
to udělat, proto jsem časově hned po dovolené nabíhal aby se ta věc rozjela a to znamená peníze
se vrátí a tím to končí tady není nic potřeba nějak zdůvodňovat jo jako a jako tak obecní dům se
bude řešit až po územním plánu obce Radotín, protože budeme chytřejší v té věci, jaké budou
pozemky jaké budou možnosti a tak dále.“ M:"To tady budeme donuceni tu střechu protože tady
teče jak jsem dneska viděla tam do té naší kanceláře zatýká.“ S:"Ale s tím že se tady
předpokládáme že by se tady zatím udělala rekonstrukce střechy.“ M:"Protože už s střecha odložila
z loňského respektive předloňské zimy kdy tam zatékalo řeklo se že se nebude nic dělat protože se
obecní úřad buď bude opravovat rekonstruovat nebo zvedat ale…“ S:"Dneska víme, že se dům
vlastně nebude zvedat a současně by se měla udělat vlastně i napojení obecního úřadu na

kanalizaci protože jde to tam do jímky to možná víte a když by se dělaly potom ty chodníky tak
abychom to potom znova ne překopali tak se bude muset provést o napojení vlastně T kanalizace
to je kanalizační přípojky přímo do kanalizace jo tam je to důležité. Důležité je že jsme se dohodli
že se tady nedá zvednout ten obecní úřad musí se to opravit a to je to nejdůležitější a že se dá
napojit jako na kanalizaci aby jsme to měli všechno připravené po té stránce to znamená
předpokládám že až to bude udělaný tak potom následně by se měli začít dělat chodníky, protože
nemá význam a potom následně ta čekárna protože dělat něco a potom to znova předělávat je
nesmysl.“ O:"Dá se teď vyčíslit kolik to bude stát s tím, že se udělal nějaký virtuální architektonický
návrh a není z toho vlastně nic?“ S:"Co jako?“ O:"Kolik to bude stát peněz teď protože zažádalo se
o nějakou dotaci a samozřejmě pan inženýr který už odjel bude chtít nějaké ohodnocení za nějaký
prospekt. My vlastně ani nic neuvidíme co vytvořil.“ S:"Ale můžete vidět, to je k nahlédnutí na
obecním úřadě můžeme to donést co chceš vidět jako vyvěsit to asi nejde toho je víc jako.“ O:"To
nevadí, jsou webové stránky, dneska možnosti jako nejsou špatné.“ M:"Není problém to vyvěsit.“
S:"Není prosblém, aspoň nafotit vlastně a hodit to do toho.“ O:"Kolik to stálo teda by mě zajímalo
osobně.“ S:"Osobně je to 18000.“ M:" 15000 bez DPH. S:"A studie 1 by stála 30 000, 2. 30 000
teprve by se rozhodlo mezi těmi třema studiema, která by to vlastně byla, to znamená prakticky on
dělal dva návrhy jednu vespodu a 2. nahoře, ale už potom nahoře se do toho za soustředil trošku
více, takže je to k dispozici není žádný problém.“ M:"Takže ještě něco k tomu obecnímu úřadu
stejně se k tomu budeme vracet v rámci opravy.“ O:"Z jakého důvodu je špatně důle ten obecní
úřad tam pod tou Kapličkou že tam nemáte vykoupené pozemky nebo z jakého důvodu je to tam
špatně vždyť je tam prostoru dost.“ S:"Je to špatně z hlediska toho že vlastně hlučnost toho
obecního úřadu to znamená jak je tam ten sál, není to nic radostné radostného jako dvě
místnosti dole a tady se o to starat jako.“ Hluk, diskuse O:"Takže z důvodu hlučnosti je to dole
nevyhovující a nahoře je to dobrý, tady je to v pořádku tady to nevadí.“ S:"A z důvodu
estetického, protože je tam náves a tak dále říkám z důvodu estetického.“ O:"A co na tom
pozemku nahoře co chcete prodávat tady někomu z obce že tam pro něho že je to tam
nevyhovující potom otočil úplně když viděl že už není úniku že jo o spodku se vůbec nikdo
nebavil.“ H.H.:"My tam ale ani pozemky nemáme.“ O:"A proč je tam nemáme?“ H.H.:"Protože
to nejsou obecní pozemky.“ M:"Ale jo jsou tam obecní, je to malá část dva majitele tam mají
pozemky.“ O:"To nejsou obecní pozemky?" M:"Ale my jsme chtěli vykoupit pozemky dostali
jsme se bohužel s majitelem do sporu protože řešíme respektive jsme přišli o stavební pozemky
tady naproti.“ O:"Tam jste o nic nepřišli a ty spodní pozemky jste už dávno mohli mít protože
jste mohli vykoupit, bavíš se o Romanovi Sedlákovému... hluk, diskuse ukončena
M:"Druhé téma Štěrbice.“ S:"Takže jistě víte jako chtěli byste vědět jako co ta Štěrbice, co jsme za
to dostali.“ M:"Ne, nejdřív řekni... S:"Proč to tak dopadlo jako. Takže určitě víte jako Štěrbice byla
vlastně zlikvidovaná prořezaná a prodaná z důvodu kůrovce. Kdyby se to nechalo do dnešní doby
tak bysme dneska za to nedostali vůbec nic. Ale jinak když se dělala tržba, tak jsme za to dostali
468 tisíc Kč, ale potom samozřejmě byla těžba a výsadba a ta nás přišla na 156 000 Kč jo takže
taková je záležitost. Samozřejmě, že jsme oslovili spoustu firem, co se týče údržby a žádné firmě se
do toho moc na dvakrát nechce. Teď naposled jsme oslavovali firmu, přijel nějaký Ukrajinec, kdyby
tady já dal já nevím 8 - 10 Bulharů s tím, že by to vlastně vyčistili. Na hodinu chtějí vlastně 130 Kč a
chtěli by vlastně po té stránce čištění samozřejmě že jsme měli dopředu i tady Pepa se Kocián hlásil
hrdě k tomu, že se dá do čištění, ale pak to vzdal jako ale abychom to dali dohromady potřebujeme
od vás dva dobrovolníky, kteří by stanovili normu. Protože oni chcou, to co vlastně uděláte vy za 8
hodin oni budou dělat ne osm hodin ale 10 hodin ale aby stanovily jsme normu jakou šířku uděláte.
S těma ukrajincema to jednání je složité po té stránce on to chce prostě měl jednoznačný když se
na něco plácne potřebujeme ty dva dobrovolníky co udělají za den 5m tak oni to rozpočítají jo a

řeknou ano udělali a on chce 130 Kč. S tím že my mu musíme zajistit nářadí takový, jaký budou
používat i pracovníci naši jako samozřejmě rukavice a samozřejmě chce ubytování a při té
příležitosti je nejvhodnější řešení vlastně, že by byli ubytování na tom Zlámalovým vlastně obec to
tímto vykoupí to znamená že předpokládáme že by jsme to ubytování jak se říká tady tím z části
vyřešili. O:“Obec to koupí nebo koupila?“ M:“Koupí, je to v jednání.“ S:“Obec to Zlámalové koupí je
to v jednání že zítra jdu na katastr.“ M:"O tom vás chce pan starosta informovat v různém. Jestli já
k tomu teda můžu říct tak k těm brigádám. Starosta to tady zmatlal všechno. Vy sami víte jak to
probíhalo výsadba těžba výsadba a pak v uvozovkách údržba my jsme opravdu oslovili 4 firmy ať už
to byly České lesy ať to byla škola v Hranicích tak to byly dva soukromníci nikdo se nechtěl pustit do
údržby. Jediní jedinou údržbu provedla lesnická škola v Hranicích potom prostě nebylo člověka kdo
by to kdo by se do toho pustil. Museli jsme to řešit svým způsobem jednou tam bylo 27 lidí potom
22 teď už to bylo 10 protože bylo řečeno že za klobásku a za pivo se tam pracovat nedá. Byly tady
dokonce i návrhy, že by že by se to mělo rozparcelovat a každá domácnost nebo dům nebo rodina
by obdržela Občané :" smích" M:" počkejte to je fakt to si nevymýšlím, že by udržovala každá ten
pás. Já protože vím, co to obnáší a byla jsem tam, tak jsem řekla klidně že za ty peníze které by
obec vyplatila, já bych se toho pásku vzdala, takže můžete se i k tomu vyjádřit, takže jsme hledali
další možnost a to byla pracovní agentura, o které teď starosta mluvil. Oslovili jsme člověka, který
má oficiální legální firmu byly tady i na brigádě v Týně nad Bečvou, chodí na lesní práce, chodí na
práce zemědělské a řekl že by přišel se podívat, protože říkal, ono je jiné když sbíráte někde okurky
za 100kč nebo 120kč díval se na to co by to obnášelo v tom našem lese takže řekl 130kč na hodinu
ale s tím aby to starosta stanovme si Normu a teď je to pánové! Honzo!“ O:"Já bych se přihlásil teď
k tomu jak můžete k tomu stanovit normu když firma to dělá někde na Hostýně nebo tady na
helfštýně a oni Snad ví co posečou nebo vyžínají.“ M:" ne ne ne ne on chce aby jsme my neřekli, že
oni toho udělali příliš málo a nebo že se flákali ať stanovíme našimi lidmi kolik jsou schopni třeba za
pět hodinu dělat protože jo“ O:" a z jakého důvodu to dospělo do této fáze? Za všechno někdo
může.“ M:"Dobře proč teda nepřišels na tu brigádu? My jsme.. „ O:"No já bych to tam
zachránil.“ M:"Ale Honzo když to nikdo nechtěl, lidi z Úřadu práce tady toto nechcou kdo by to
dělal.“ O:"Jestliže vypracováváte studie na něco o čem ani ten občan neví, tak předtím jste si měli
vypracovat studie a ze zákona je daný že jestliže vlastník vykácí les, tak je povinen ho zalesnit a
udržovat ho, to je povinen vlastník, takže to jste povinni vy jste měli udělat studie, svolat
zastupitelstvo, zastupitelstvo to mělo odhlasovat, těch návrhů cifry mělo být několik a mělo to být
vyhlášené rozhlasem. Dneska co se tady děje, to že jsme se tady sešli, to je poprvé za život kdy vy
jste vůbec pod nějakým tlakem, je to pravda?“ M:"Jo to jsme svolali na vaší žádost, ale možná
starosta tam dál neuvedl, že tato schůze měla být iniciována... hluk O:" Měli jste vypracované
studie na vykácení toho lesa, kolik vyděláte, kolik získáte, kolik budete platit za údržbu lesa, kolik
roků jak dlouho, kolik firem jste oslovili, jedna firma nabídla toto druhá toto.. „ M:“Ale oslovili
jsme, výsadba se provedla, ale nebyl už ten, kdo to chce udržovat.“ S:" jasný“ M:"A nejsme jediní,
kdo nemají lidi.“ O:"A ti Bulhaři to budou udržovat?“ M:"Ale nebudou, tak to vyčistijou.“ O:"Oni
jsou univerzální pracovníci, umí sbírat okurky, sekat v lese umí dělat všechno?“ M:"Ale na to
nepotřebujete žádnou školu, to se dělá jinak, vycvakat to snad poznají ne, na to nepotřebuješ
žádný jakoby vzdělání, vždyť tam byli i lidi od nás, tam je potřeba vystříhat maliní a vytahat to ven.
Takže můžete teď pánové vy třeba stanovit normu kolik se toho udělá a můžete si říct že za hodinu
150 – 200 Kč“ O:"My nebudeme stanovovat žádnou normu. My jsme slyšeli, že ten jedinec, ta
firma, kdo vysazoval ty stromky nabízel údržbu.“ M:"To není pravda, nechtěl.“ O:"To je tvrzení
proti tvrzení.“ M:"To je tvrzení proti tvrzení.“ O:"A jak jste měli ty studie vypracované, něco
vyrubete, 450 000 získáte a potom svoláte, komu není Štěrbice lhostejná a jdeme.“ M:"Ale vidím,
že lhostejná asi byla.“ O:"A kdo nepůjde, je špatný.“ M:"Ale to není pravda O:"Udělali jste chybu
na začátku a teď chcete po občanech aby jí žehlil i nezlob se na mě kdyby to byla první chyba jo

souhlasím každý uděláme chybu ale těším se na sekalo tady tolik že už to lidem není jedno nedivte
se tomu. M:"A co chtějí teda lidé?“ O:"Aby jste se ptali na jejich názor od začátku.“ M:"A proč
nepřišel nikdo s názorem, že má tam někoho tam někoho a doporučuje třeba na tu údržbu, proč
nepřišel, vždyť tady žijeme všichni, určitě nežijeme v nějakém vakuu, tak není od toho přijít, mám
známého, mám lidi, kteří pracují v lese a nabídnuto to.“ O:"A co jsem vám říkal na té schůzi, co
jsem vám říkal, koho jsem vám doporučova,l co jsem vám říkal. Vždyť máte měrný tabulky tak
zavolejte do té lesnické školy, kolik platí za vysvědčení hektarů vždyť jsem to na té schůzi říkal proč
teď lžete.“ M:"Ale vždyť my jsme tam byli na té lesnické škole, my jsme tam byli.“ O:"Proč mi teď
ale říkáte ať doporučíme kontakt vždyť jsem vám ho dával.“ M:"Však my jsme tam byli jediná kdo
vyšel vstříc byla ta lesnická škola, my jsme oslovili inženýra Němce nebo jak se jmenuje. My jsme
tam byli aby to udělali.“ O:"Teď jste ale řekla že vám ho nikdo nedal.“ M:"Však to byla ta jediná
údržba která se udělala.“ S:"On to prohlédl a ještě říkal že je to komplikovaný terén.“ M:"No je to
tak a nechtěli to dělat že prostě mají svoji výsadbu tam v tom Polesí takže jednou to vystříkal
myslím randapem nebo to já nevím a prostě potom už do toho nechtěl jít tak to byla jediná. Takže
za to teda děkujeme toho jsme se chopili a pak už do toho nechtěl jít. Takže teď prostě
potřebujeme 2 chlapi, kteří by stanovili tu normu.“ O:"Můžou i dvě ženský stanovit normu, co tam
bude kdesy jít zkoušet.“ M:"Ale vždyť jde o to kolik odpracuje oni budou taky...“ O:"To se nedá
dopředu stanovit.. diskuse, hluk... M:"Já zase v tom nevidím až takový problém, no samozřejmě
můžu tam jako jít i já, ale ženská může těžko konkurovat chlapům. Tak dobře, on řekne že tam
nasadí 10 lidí a za těch deset lidí bude chtít za 10 hodin po 130 Kč, ale on se brání a chce i nám vyjít
vstřác, abysme si anebo tam můžeme dát někoho kdo bude na tu jejich práci dohlížet aby se
neflakali.“ O:"Anebo jim dejte určitou částku za celou tu plochu a oni to vezmou.“ M:"Oni to
vezmou, ale jak to chceš stanovit, máš tam metr, tak prostě budeš tam dělat 5 hodin a za těch 5
hodin uděláš 2 metry nahoru ... diskuse, hluk... M:"To byly malé stromečky tak to ošetřili randapem
teď už je to jiné teď nejde o vyžínání. Takže vidím teď, že není zájem ... hluk, diskuse...
S:"Tak a teď mám různé o Zlámalové v jsem hovořil, to už můžeme uklidit Jo to znamená tam je
cena 350 000 Kč, kdo to teda ještě neví aby to věděl. Potom bude nový územní plán obce bude se
zpracovávat ten se také pohybuje myslím kolem 320 000 Kč jenom abyste byli trošku…“ O:"Můžu
se vrátit k tomu, takže po těch bulharech tam bude kdo ubytovaný, prosím Tě, abych věděl koho
tam budu mít za sousedy.“ S:"Pan Malina Stanislav.“ O:"Sám jo?“ S:"Sám zatím.“ O:"Sám zatím.
Já vím, že vy o tom rozhodujete, ale my jako občané bychom o tom mohli vědět.“ S:"Sám
výhledově, sám ale co bude výhledově Já nemůžu za jeho svobodu nebo co bude.“ O:"Počkat ale vy
děláte snad pronájem s ním ne?“ S:"Jistě mi uděláme pronájem s ním, ale když by třeba přišel s
nějakou družkou tak to bude asi zastupitelstvo projednávat, já nemůžu za jeho aktivity nebo co se
stane.“ O:"O družce bych určitě nemluvil.“ S:"Dobrý, takže..“ O:"Tam snad nejde ubytovat 10 lidí
když je tam jeden záchod a všechno ne to snad ani dneska není možný je to možné.“ H.H.:"Peti,
já myslím že oni jsou zvyklí, ne?“ S:"Tady vám nevadí, když je tady 50 lidí a je tu oslava a všichni
chodíme na jeden záchod.“ O:"Tondo, to je tvoje ostuda, víš kdo to dělal ten záchod s bráchou
Jardy Vmětalíkovým jsme ho dělali před 40 roky a neříkej mi že doma máš záchod 40 let, to to ani
neříkej. Ten záchod mohl být opravený už dávno a když jsme to měli před pěti roky tak jsem si tam
dal svoje zrcadlo svůj obraz a potom jsem si to zase odnesl, toto je ostuda.“ O2:"Béďo ale
poslouchej tehdy jsme dostali peníze na konci roku od Soběchleb. To byly jediné peníze, které jsme
dostali, na to si dobře pamatuji a dostalo se 10 000 a za to se to muselo do Vánoc udělat, aby to
bylo a pak ty peníze padly, já jsem tady byl taky, neboj se.“ O:"Tu první kuchyňku jsme dělali s
Tondou Vymětalíkovým. Tonda dělal předsedu občanského výboru a dělal to Tonda Zlámalů dělal
tady tu dlažbu.“ O2:"No já vím ale já ti říkám že jsme dostali deset tisíc a to bylo všechno jinak se
nedostalo nic, takže tak to musíš brát a ty peníze by nebyly kdyby se to do konce roku neudělalo a

bylo to v prosinci.“ O:"Ale to je 30 let, 30 let jsme sami.“ O2:"To máš pravdu, ale je taky pravda, že
když se na volby když se to nikdo se nepřihlásí.“ O:"Na co?“ O2:"Do zastupitelstva. Lidi hodně
vykládají, mluví, ale nikdo se nepřihlásí proč se nepřihlásí?“ M:"Za to ti děkuji.“ O:"To jsou kecy
kecy.“ O:"Ale poslouchej, já nechci do zastupitelstva, já jsem občan a chci aby tu byl pořádek a já si
myslím, že já si před svojím udržuji dost dlouhou dobu. Taky mi nikdo nedává peníze a neříká
zaplaťte mi to.“ O2:"Ale já jen říkám jak to je, to se hodně kecá ale málo dělá.“ O:"Poslouchej já to
nevyčítám nikomu, ale teď jsme vzpomněli ten záchod už jste tu jak dlouho.“ K.D.:"Ale my se
bavíme o tom, že ten záchod je jeden, že ty záchody by měly být minimálně 3.“ M:" To je ostuda.“
O:"Už tam mohli být dávno dva.“ K.D. „A kde jich chceš tady dát?“ M:"Ale padlo i to tam.“ S:"To
by se musely udělat stavební úpravy.“ O:"Takže to bude zase jenom jeden.“ M:"Nemůže tady být
jeden, to nepovolují normy. Ale Miloš teda nahrál, každý má možnost jít do zastupitelstva obce. I
tebe jsme několikrát oslovovali, Beďo, a každý se může seberealizovat. Já vím jako, říká se to
dobře, ale hůř se to potom realizuje.“ O:"Ale já nechci já jsem občan a já si myslím že můžu
pochválit můžu kritizovat. M:"Ano ano, ale…“ O:"Poslouchejte, kdybyste udělali víckrát tady to
sezení, tak mohlo být vyřešeno tolik věcí, jenže jste si to zamotali sami“. POTLESK. S:"Opravdu
ještě jsme dneska nic nevyřešili.“ O:"Vyřešilo se hodně dneska, že nepřijedou buldozery a
nezačnou tam v pondělí toto..“ H.H.:"Ale to by nikdo neodsouhlasil, chápeš to? My zastupitelé
jsme o tom vůbec nevěděli.“ O:"No a to je špatně.“ H.H.:"Nikdo by to neodsouhlasil. Chápeš
to?“ M:"Nemá smysl něco probírat na zastupitelstvu, když víme dopředu, že to neprojde se
sousedama.“ O:“Tak proč jste to probírali nejdřív se sousedy?“ M:“Architekt nám řekl, ať
oslovíme sousedy.“ O:“Tak tam byl ten zakopaný pes.“ M:“Možná ano…“ O:"Mě by zajímalo, co
ten územní plán. Má to nějaké termíny nebo je to jenom hozený do placu.“ S:"Má to termíny, je to
asi jeden a půl roku.“ O:"Ne asi kdy to začíná, A kdy to končí.“ S:" začne to od té doby co to
schválíme v zastupitelstvu co znamená Chtěli jsme to schválit dneska a prakticky jsme nemohli
dělat zastupitelstvo průběžně tady s tím jak se říká a jak se říká schválíme to aby to záležitost aby
ta záležitost jela akorát ten územní plán současnosti máme nabídku od inženýra architekta Vrubla
a to vlastně budeme muset projít na zastupitelstvu.“ O:"Takže ten územní plán nový, abych tomu
rozuměl, vy to nějak projednáte, pak zveřejníte, občané se k němu budou moci vyjádřit.“ S:"Všeci,
všeci. O:"No však občané jsou všeci. S:"Nejenom občané ale i vlastníci pozemků to znamená i ti
kteří jsou mimo takže všeci.“ O:"Takže vy je oslovíte nebo oni musí přijít?“ S:"My to vyhlásíme,
bude to vyvěšený.“ O:"To chci slyšet a termíny zatím nevíme.“ S:"Nevíme. Má někdo ještě něco?“
O:"Ještě k té studii když je hotová, může se použít někdy v budoucnu?“ S:"Ne ne to není možné, to
už je zbytečný prostě.“ M:"Ale proč nemůže, však na příští léta. Jedině že by to bylo na tom, kde to
bylo naplánované to by šlo, na to.“ O:"Můžu, vidíte že zájem občanů o dění je velký o tom co se
děje, že pouze říct takové to, že zasedání zastupitelstva je veřejné, to není pravda. Tady vidíte, že
paní Procházková to vyprovokovala ona měla pravdu nakonec se uskutečnilo i toto zasedání a
občané jsou určitě rádi, tomu že se tu sešli a že se něco dověděli. Teď se musíme dohodnout že
třeba další schůze bude koncem září to je návrh ale ne za sedm let, prostě musíme se dohodnout,
kdy budete pokračovat zasedání protože ten zájem tady je a musí se to veřejně vyhlásit.“
H.H.:"Každé zasedání zastupitelstva je veřejné.“ M:"První pondělí v měsíci je zasedání
zastupitelstva obce, uděláme to tady ve velké místnosti a může přijít kdo chce.“ S:"Abysme si
rozuměli každé zasedání zastupitelstva je veřejné, to znamená je přístupný, aby se vám
vyhovělo, bude ten územní plán, takže se minimálně dvakrát setkáme takže já věřím taky že se
asi na podzim nškdy setkáme a možná se setkáme ještě na jaře a tak dále a ty věci jak ty
navrhuješ se myslím setkáme.“ O:"Tondo nemluvíš pravdu, já jsem byl na několika údajně
veřejných zasedání a bylo tam taky několik lidí, co tady sedí a byli jsme vykázáni, že prostě
máme jít vedle, že si to potřebujete projednat a pak se otevřely dveře a máte něco?“ M:"Nikdy
nebyli zavřené dveře. K.D.:“Že ti hanba není, Pepo dveře byly vždycky otevřené, nikdy nebyli

zavřený, prosím tě co to vykládáš za nesmysly, jestli špatně vidíš jdi k očařovi, prosím tě jak
můžeš tak veřejně lhát, ty lžeš od rána do večera.“ S:"Já nevím že by se dveře zavřely to já teda
nevím teda. O:" dveře byly zavřený O:"Už jste byli vy dva někdy na zasedání že by vás někdo
posadil do vedlejší místnosti? Viděli jste to, já jsem tu byl jednou taky a raději jsem se zvedl a
odešel, protože to je pod úroveň. M:"Budeme dělat tady zasedání a může kdokoliv kdykoliv
přijít.“
S:"Další dotaz? Já bych byl rád, až se bude probírat územní plán, abychom se setkali v takovém
množství, v jakém jsme se sešli a pokád dotazy nejsou, tak vám děkuji.“

