
Obec Odiepsy
Odiepsy 72 289 07 Libice nad Cidlinou,IiO 00239518

Te1.325653072 , e-mail:obec.odrepsy@tisca1i.cz, IDDS: qgtam6t, mob.tel. 603511096

76pis z Veiejn6 sch&ze obce Odiepsy

Datum kondni: 27. 02.?.OtG
Misto kondni: obecni sdl
potet zdtastnEnrfch: 37

elen0 zastupitelstva : 7

Prograrn veiejn6 sch&ze:

1. zahdjeni
2. volba zapisovatele a ovbtovatele zSpisu

3. sezndmenis usnesenim minu16 Veiejn6 sch0ze

4. zpr6va o dinnosti Obecniho iliadu za rok 2015

5. sezndmenis pl5novanou dinnosti Obecniho riiadu na letoSnirok
6. zhodnocenI provozu vodovodu v obci za rok20L5
7. zpriva komisi o dinnosti v obci
B. prezentace knihy Hasidi Odiepsy

9. diskuze

L0. usneseni
1,L. z6v6r

1. Zahiijeni
Starosta obce v 17:AO hod. zahdjil Veiejnou schfrzi. Zastupitelstvo a obdany sezndmil s programem

Veiejn6 schfize a poZ6dal o schv6leni programu, piipadn6 o dopln6nf bodti do programu. D6le

upozornil viechny piitomn6, Ze z Veiejn6 sch0ze je poiizovdn zvukovli z{znam.

Program Veiejn6 schirze byljednohlasn6, bez piipominek, schvSlen.

2. Volba zapisovatele a ovEiovatele z6pisu
Starosta obce navrhl zapisovatele a ov6iovatele zdpisu takto:
Zapisovatel : Jaroslav Hanousek
Ov6iovatel6 zdpisu: Bc. Jana MSlkovd, DiS., Michaela PodolSkovd

Volba zapisovatele a ov6iovatelfi z6pisu z Veiejn6 sch&ze byla jednohlasnE,

bez piipominek, schv6lena.



3. Sezndrneni s usneseninn minul6 VeFe.!n6 sch&ze

Starosta obce sezn6mil obdany s usnesenim zastupitelstva z minu16 schfize a konstatoval, ie
v5echny body usnesenI byiy spln6ny.

4.Zprfva o dinnosti Obecniho riiadu za rok 2015
Starosta obce sezndmil pfitomn6 spoluobiany s dinnostiObecniho riiadu za uplynu16 obdobi. :
Piipomenuty byly smlouvy s firmou NYKOS, a. s., smlouva o dopravni obsluZnosti obce, smlouva
o likvidaci bio-odpadfi, smlouva s dodavatelem elektiiny E-on, ddle ndjemni smlouva na hospodu
l\a HiiSti, smlouva o prondjmu obecniho sdlu, prondjem pozemkri pro Farmu Opolany, v6cn5
biernena po vristavb6 vodovodu, odkup a vfm6na pozemk0,

tsyly schvdleny VyhlS5ky obce:
1/15 Shrom ald'ovAnt odpad0
2/I5 PaLArni i6d
3/15 Podminky doddvky vody - Vyhldika zruiena
4/15 Mistnipoplatky

V roce 2015 prob6hla 2x vnitini kontrola z Krajsk6ho diadu, kontrola se Stdtniho archivu, kontrola
BOZP. Pii kontroldch nebyly zjiSt6ny zdvain6j5i nedostatky. Zmin6na byla firma Stavokomplet, kterd
dokondila dod6ldvky po vristavbd vodovodu. Diile zam6stnanci na VVP, kteii po tiech m6sicich na

vlastni Zddost ukondili pracovni pom6r. Spoluobdani byli sezndmeni se stavem ii5t6ni piikopu na

odvod vody z obce, kte16 provddi Povodi Labe. DoSlo k vykdceni dievin, k vybagrovdnf prozatim
nedoSlo. Obecn(sdl a Cbecni diad majf nov6 vchodov6 dveie z dfivodu fspory energie pii vytdp6ni.
DveFe jsou v bezpednostni verzi, aby bylo moZn6 budovu pojistit proti nedovolen6mu vniknuti
a krddeii. Za vlihodnou cenu byla nakoupena barva na fasddu, Ndt6r budovy bLde probihat
v letoin[m roce.'

5. Sezndmeni s pldnovanou iinnost( Obecn{ho fiiadu na letoini rok
Starosta obce seznSmil piitomn6 spoluobdany s plSnovanou dinnost(Obecniho riiadu na rok 201G

. jedndnis firmou LK Advisory o zprostiedkov6nidotace ,,Zvyien{ loezpednosti chodc0
v obci". Projekt vypracuje firma Projection. Odhadovand cena stavby je 9 mil. Tato dotace
bude poskytnuta ve vyii9O% n5kladfi na stavbu, to znamend, ie obec se na realizaci bude
podilet 10%

. dalSf v6t5ipldnovand akce je oprava budovy Obecniho riiadu a revitalizace Pomniku
padl,ich

. rozmist6nia zabudovdninovd zakoupenrich lavidek

. zalesn6ninov6 ziskan6ho pozemku

. vybudov6nibezbari6rov6ho piistupu na Obecniriiad
dovybaveni Zdsahov6 jednotky obce

. podeps6ny jii byly smlouvy na podporu mistnfch spolkfr

Obec bude poi6dat n6kolik sportovnich a kulturnich akci:
. poi6ddni lV. Plesu obce Odiepsy
. rrizn6 akce pro dEti

" spoledn6 s hasidi poiSd:iniOkresnihasidsk6 ligy
. velklim'piinosem pro obec je Taneini5kola, do kter6 je moZn6 se piihldsit



6. Zhodnoceni provozu vodovodu v obci za rok 2015
V obci je 92 piipojek. Doposud odebfrd vodu pouze cca L7 dom6cnosti. Z d0vodu mal6ho odb6ru
vody byl jednou vyhldSen zfkaz pouifvdnivody jako pitn6. Jednou bylo KHS Nymburk doporudeno
vodu pied pouZitlm pievdiet. Byly naiizeny rozbory vody 1x za L4 dn( a pravideln6 odkalovdn(, coi
stdlo nemal6 finandni prostiedky. Obec m6la odebrat 6000 m3, odebrala pouze 1740 m3. Za

neodebran'(l rozdiljsme zaplatili pokutu 54 000,- Kd, Kontrolnimu orgdnu SFZp byl nahlii5en schodek
v hospodaieni vodovodu ve vriSi cca 130 000,- Kd. Bylo apelov5no na obdany, ktefi si nechali
vybudovat piipojku, aby zadaii odebirat vodu.

7.7pr6va komis( o iinnosti v obci
Udetniobce pani Bauerovd ptednesla zpr|vu o hospodaieniobce za rok 2015 a v'ihied financovdni
letoiniho roku dle rozpoitu.
Pani Podoldkovd piednesla zprdvu tlikajici se odpadfr. Sezndmila spoluobdany s novlim sbdrnlim
mistem a poZddala, abychom vSichni tiidili odpad. Diile informovala spoluobdany o cendch za svoz

odpadu v okolnfch obcich. Starosta obce doplnil tuto informaci o to, co obsahuje cena za svoz

komun6lniho odpadu. Cena za svoz komundiniho odpadu v naSi obci obsahuje mimo svozu

domovniho odpadu tak6 svoz nebezpedn6ho ivelkoobjemov6ho odpadu, likvidaci bio-odpadu, kterf
je sklSdkovdn, likvidaci v6tviapod. Stavebniodpad si kaZdf rnusi likvidovat na sv6 ndklady. Obec se

snaZizajistit i likvidaci textilniho odpadu.

E. Prezentace knlhy Hasidi Odiepsy
Pan Turnhofer prezentoval knihu Hasidi Odiepsy. Sezndmil piitomn6 s obsahem knihy a zdroji, ze

kterfch pti mapovdni historie odiepesklich hasidri derpal.

9. Diskuze

Pun Josef Paclt se dotazoval, zda "jsou VPP jenom pro nezam6stnan6 nebo jsou i pro dfichodce".
Cdpov6d': Vqiejno-prosp65n6 prdce jsou ve spoluprdci s Uiadem prdce dR urdeny k zam6stnSvdni

osob, kter6 jsou dlouhodob6 hldieny na Uiadu prdce. Lid6 ve starobnirn drichodu, nernohou brit

zamdstn5vdni na tzv. VPP.

Pan Pavelka se zastupitehj obce n6kolikrdt dotazoval, "kdy Obecniiliad odklidimrtv6ho zajice", kterli
leZi u silnice".
Odpov6d': slova se ujal velitelJZDH pan Slechta, kterri panu Pavelkovi odpov6d6l, Ze mrtvy zajic bude

ihned n6sledujici den odklizen.
Pan Josef Paclt pod6koval obci, sportovcrim a hasidrim za poiSddn( kulturnich a sportovnich akci,

jejichZ vrit6Zek je v6novdn naiim d6tem.
Pan Josef Beran pod6koval panu Turnhoferovi za vytvotenf knihy Hasidi Odiepsy, starosta obce
vyjddiil pod6kovdni za obec.

Pan Linhart vznesl dotaz,na sniieniceny svozu komundlniho odpadu z drivodu poklesu ceny nafty.

Odpov6d': O moin6m sniieni ceny za svoz komun6lniho odpadu bude jedndno s firmou
NYKOS, a. s.

Pan iosef Martinek st. zhodnotil ze sv6ho pohledu veiker6 d6niv obci s nEkolika ndvrhy k zamySleni.

Pan PtSdek vznesl dotaz na placenipoplatk& za popelnice na ubytovn6.
Odpov6d': Majitel objektu pan 5im0nek plati u firmy NYKOS, a. s. za 1 popelnici a Obecnfmu rliadu
za 2 piihldSen6 obdany v objektu.
Pan Straka informoval obdany o znedi5t'ovdni Zivotniho prostiedi a ovzdu5[ v obci spalovdnim v6cf,

kter6 do kotlri nepatii. Zhodnotil legislativnisituaci v t6to oblasti s tim, Ze nyni obec nemd pravomoc

zasahovat, ale po schvdleni piisluin6ho zdkona bude on sdm aktivn6 ieSit pifpadne prohieSky proti
zdkonu a stejnd to bude poZadovat i po Obecnfm riiadu. Ddle Obecnimu fiadu navrhl, aby byla



zasldna faktura panu Leopoldovi za veiejn6 osv6tlenina jeho pozemku za minulf rok. Pan Straka dSle

navrhl, Ze pokud nebude za vefejn6 osv6tleni zaplaceno, m6 jej Obecnf fiad vypnout. Pani

Luxemburkovd upozornila, Ze jiZ v minulosti na toto upozorriovala.
OdpovEd': V zSleZitosti znediSt'ovdniovzduS[dek6 obec na schv6leni piisluin6ho zdkona.
Pan Luxemburk poZadoval zjiSt6ni u firmy NYKOS, a. s., zda by nebylo cenov6 v,ihodn6j5f svdiet pies
l6to popelnice pouze jednou za L4 dnt.
Pan Jiiimskli navrhl, aby Obecniriiad svolal setkdnivSech majitel0 vodovodnich piipojek, zvld5t6 t6ch,
kteii vodu neodebfraji, k diskuzi o kvalit6 a odb6ru vody. DalSfm n6vrhem bylo individu6lnijednSnl
zastupitel& obce s kaidfm, kdo md piipojku a neodebfrd vodu.

10. Usnesenf
Zastupitelstvo obce projedn6 zpoplatn6niveiejn6ho osv6tleni na pozemku pana Leopolda.
Zastupitelstvo obce projednd svoldni majitelri vodovodnich piipojek, ktefi se doposud nepiipojili
k odb6ru vody proto, aby se ustdlila kvalita vody a zajistil bezprobl6movf provoz vodovodu.
Zastupitelstvo obce projednd s firmou NYKOS, a. s. moZn6 sniZeniceny za svoz komunSlniho odpadu
z d0vodu poklesu ceny nafty a 14 denniho cyklu svozu domovniho odpadu v letnfm obdobi.

L1-.75v6r
Starosta obce pod6koval viem piitomnlim a v 19:40 hod. tuto Veiejnou schfrzi ukondil.

Zapisovatel : Jaroslav Hanousek

Ov6iovatel zdpisu: Bc. Jana MdlkovS, DiS, A
Michaela Podoldkov6
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Starosta obce: Vladim(r Netik


