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V tomto Bubeníčku neuvádíme jen nejdůležitější body ze zasedání zastupitelstva,
ale celý zápis, protože toto jednání bylo ukončeno příliš vášnivou „diskuzí“, a
proto nebyly projednány všechny body programu schůze. Z tohoto zápisu je
zřejmé, proč se tak stalo a kdo jak hlasoval.
Zápis z 19. zasedání zastupitelstva obce (ZO) Škvořetice konaného dne
17.9.2020
Přítomni: Vojtěch Rosina, Josef Hora, František Kraml, Kateřina Schaffarzová, Petr
Šavrda
Omluveni: Jaroslav Chlanda, Josef Ředina, Jiří Hrouda, Anton Murárik
Přítomní občané: P. Habada, L. Krejčí, B. Čapek, M. Kramlová, M. Vylita, J. Hrabě,
L. Vlášek
Přítomno: 5 členů (z celkového počtu 9 členů ZO), zastupitelstvo je usnášeníschopné
Zasedání zastupitelstva obce Škvořetice bylo zahájeno v 18.00 hodin místostarostou
obce Františkem Kramlem. Konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno v souladu s §
92 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „zákon“). Informace o místě, době a navrženém programu připravovaného
zasedání zastupitelstva podle § 93 odst. 1 zákona byla na úřední desce obce
zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní.
Program:
1. Zahájení
2. Schválení programu jednání zastupitelstva
3. Kontrola usnesení z minulého zasedání zastupitelstva
4. Zpráva o průběhu stavby ČOV, vodovodu a kanalizace
5. Seznámení s rozpočtovým opatřením 6,7, 8 /2020
6. Rekonstrukce hospody
7. Řešení koncepce návsi, dopravní situace v obci
8. Diskuse
ad 1 a 2/
Místostarosta František Kraml zahájil zasedání, přivítal přítomné, seznámil je
s programem a rozšířením programu o body:
8) Kupní smlouvy se společností EON na prodej pozemků pro budoucí 2 trafostanice
Hlasování: pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0
Schválení programu a jeho rozšíření o bod 8) bylo jednomyslně přijato ZO.
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Místostarosta obce navrhl zapisovatele Josefa Horu, ověřovatele zápisu Vojtěcha
Rosinu a Kateřinu Schaffarzovou. Hlasování: pro: 5, proti:0, zdržel se: 0
ad3/
Kontrola unesení z minulého zasedání zastupitelstva:
Kontrola byla provedena bez výhrad.
ad 4/
Zpráva o průběhu stavby ČOV, vodovodu a kanalizace:
Bylo provedeno položení asfaltových koberců na všech obecních silnících v obci, byly
položeny chráničky a elektrokabely pro budoucí rozšíření veřejného osvětlení.
Zhotovitel KDS (dříve Casta) provádí obnovu obecních silnic – nájezdy do dvorů,
úpravy terénů okolo obecních silnic (recyklát, zemina).
ad 5/
Seznámení s rozpočtovým opatřením 6, 7, 8 / 2020:
Místostarosta seznámil ZO s podobou rozpočtových opatření 6, 7, 8 /2020.
ad 6/
Rekonstrukce hospody:
Střecha obecní hospody je v havarijním stavu. Místostarosta předložil ZO cenovou
nabídku na opravu střechy: materiál 145.000,- Kč, práce 75.000,- Kč. Nájemce
hospody p. Luboš Vlášek navrhl zorganizovat akci „Z“, aby se ušetřilo za práci.
Návrh usnesení: ZO souhlasí s financováním opravy střechy obecní hospody a to
v maximální výši 200.000,- Kč.
Hlasování: pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0
Usnesení č. 96/2020 bylo schváleno.
ad 7/
Řešení koncepce návsi, dopravní situace v obci:
Projednání tohoto důležitého bodu se neuskutečnilo z důvodu vášnivé diskuze mezi
přítomnými občany, a proto se tento bod projedná na příštím zasedání ZO.
ad 8/
Kupní smlouvy se společností EON na prodej pozemků pro budoucí 2 trafostanice:
Návrh usnesení: ZO souhlasí s uzavřením smlouvy na prodej pozemků pro budoucí 2
trafostanice společnosti EON.
Hlasování: pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0
Usnesení č. 97/2020 bylo schváleno.
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ad 9/
Diskuze:
p. Habada: 1. Když obec opraví střechu, tak jaký to bude mít pro obec přínos, třeba
zvýšení nájemného?
2. Jaký plán do budoucnosti má ZO s hospodou?
Reakce ZO: 1. Není problém vypsat výběrové řízení na pronájem hospody, zda se
najde případný nájemce, který nabídne víc.
2. Budoucí řešení koncepce návsi včetně hospody, kulturního domu a
blízkého okolí je v diskuzi, projekt se neudělá za měsíc, realizace případné nové
hospody či předělání KD bude v miliónech, a v příštích několika letech má ZO jiné
priority (vodovod Pacelice, náves Škvořetice), takže když se něco rychle neudělá
s havarijním stavem střechy obecní hospody, hospoda spadne a několik let nebude
žádná.
p. Krejčí: Nájem za KD je směšný!
Reakce ZO: ZO předložilo přehled výdajů +/- a po zvážení všech výhod i nevýhod pro
obec konstatovalo, že stávající nájem je zatím dostatečný a pro obec výhodnější, než
rušit diskotéku a provozovat KD sami.
p. Habada, p. Krejčí: Je Vojtěch Rosina místostarosta nebo není? Protože na
webovkách je v rubrice Kontakty veden stále jako místostarosta.
Reakce ZO: V. Rosina sám rezignoval na pozici místostarosty krátce po uvolnění
starosty do funkce, protože když je uvolněný starosta, jeden místostarosta stačí. Vše
bylo řádně oznámeno, informace byla aktualizována na webových stránkách v rubrice
Zastupitelstvo, bohužel v rubrice Kontakty byl veden omylem stále jako místostarosta
a taktéž na dveřích OÚ. Vše bude uvedeno do pořádku.
p. Krejčí: Nařkl p. Kramla z pomluvy, že prohlásil, že připravil obec o půl milionu a žádá
omluvu. Jednalo se o případné využití asfaltového recyklátu ze stavby vodovodu a
kanalizace na opravu obecních cest.
P. Kraml oponoval, že takhle to řečeno nebylo a ZO obce p. Kramla podpořilo.
p. Habada: Bezprecedentně prohlásil o p. Kramlovi, že je zloděj …
Diskuze a tím celé zasedání bylo pro velké vášně ukončeno!
Bohužel se nedostalo na diskuzi o budoucí podobě návsi
Zapsal: Josef Hora
Ověřil: Vojtěch Rosina, Kateřina Schaffarzová
Místostarosta: František Kraml
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Vážené občanky, vážení občané,
rádi bychom Vás tímto pozvali k účasti na pravidelných zasedání zastupitelstva
obce, která se pravidelně konají s výjimkou prázdnin jednou za měsíc. Takto
můžete být informováni o bezprostředním jednání členů zastupitelstva a na
projednávané věci vyjádřit svůj názor. V poslední době zaznamenáváme
pravidelnou účast převážně kritiků současného vedení obce, které hlasitě
vyjadřuje své komentáře k jednotlivým otázkám. To je dobře a tak to má být,
třebaže vzhledem k převažující kritice a negativismu to bohužel v zastupitelích
i přes spoustu, věřím dobře odvedené práce, vyvolává pocit, že všechny
učiněné kroky jdou proti veřejnému mínění občanů.
Jako zastupitelé se snažíme o maximálně možnou transparentnost našich
rozhodnutí a všechna je děláme s nejlepším vědomím a svědomím ve
prospěch občanů naší obce. Jsme připraveni a vítáme jakoukoliv konstruktivní
kritiku, která je založena na pravdivých faktech a může dál posunout naší
obec, aby se nám (a i našim dětem) v ní hezky žilo. Přijďte a řekněte nám co
se Vám líbí a co byste navrhovali udělat jinak. Rádi Vás uvítáme.
Děkujeme.
Vaši zastupitelé

VELEDŮLEŽITÉ INFORMACE
•

.

Obnova katastrálního operátu
V katastrálním území Škvořetice měla být zahájena obnova katastrálního
operátu v pondělí 5.10.2020 a opět z důvodů nouzového stavu je zahájení
zatím posunuto na 19.10.2020. Uvidíme, jak to dopadne. Jen malé upozornění
– šetření a měření hranic pozemků bude trvat cca 10 týdnů a bude probíhat
po etapách, o konkrétním termínu šetření hranic bude každý občan Škvořetic
informován Katastrálním úřadem doporučeným dopisem.

•

Obecní úřad Škvořetice nabízí všem občanům možnost brigády v obecním lese.
Odměny za tuto práci budou stanoveny dle lesnických ceníků. Ceník prací je
k nahlédnutí na obecním úřadu.

•

Veřejnou schůzi, na které bychom prodiskutovali záměry na nové uspořádání
naší návsi, budeme patrně muset z důvodu covidového omezení opět odložit.
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Náves se týká nás všech, proto prosím neváhejte a posílejte vaše návrhy, ale i
obavy. Na všechny názory bude brán zřetel při zadání projektu.

jeden z návrhů

Z důvodu nouzového stavu NEBUDE:
POSVÍCENÍ zatím nijak neplánujeme. Hospůdka bude „doufejme“ otevřená, krámek
Katka také asi nezavře, muziku můžeme objednat den předem, tož UVIDÍME !!!!!!
TANEČNÍ KURZY se také odkládají, protože v rouškách by to nebylo ono. Přihlášené páry
musí, bohužel, zatím trénovat doma.

KULTURA A SPORT

.

PACELICKÁ TRETRA
Devátý ročník „Pacelické tretry“ byl opravdu povedený. Počasí bylo bez vady a
přihlásilo se 34 nadšených závodníků. Závodilo se celkem v pěti kategoriích podle
věku. Patronát nad akcí měli dva starostové. Náš Jaroslav Chlanda a starosta městyse
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Radomyšl Luboš Peterka. Oba starostové přivezli s sebou dárky a postarali se i o
občerstvení. Děti se projížděly na ponících pana Martina Jiskry z Buzic, kterému ještě
dodatečně děkujeme za bezvadnou atrakci. Děti byly nadšené. Samozřejmě, že je i
důležité, kdo vyhrál. Ceremoniál vyhlášení výsledků byl před obecním domem
v Pacelicích. Protože se „Pacelické tretry“ zúčastnilo hodně dětí z okolních vesnic,
výsledková listina byla uvedena v SOBáčku, aby jí vidělo co možná nejvíc lidí.

BYLO:

.

ŠKVOŘETICKÁ POUŤ byla zalitá letním sluníčkem. Děti se vydováděly na skákacím
hradu, prasátko bylo dobře upečené, pivo správně vychlazené, muzika hrála i na přání
a mohlo se sedět dlouho do noci venku a všem bylo příjemně.
Pouťový turnaj v nohejbalu trojic začal už v 9 hodin ráno na antukovém dvorci na
hřišti u Dalině, sportsmanů se sešlo požehnaně, takže neměli problém kromě
vrcholových výkonů si podat i jeden soudek piva.
Od 15 hod. byla v kapli Panny Marie Bolestné sloužena Mše svatá za přítomnosti pana
děkana Františka Hemaly z Mirotic, který přišel spolu s poutníky a jeptiškami z Obory
u Cerhonic. Kaple byla plně obsazena, většina věřících však byla přespolních.
Mělo být samozřejmě více atrakcí a nějaké stánky, bohužel komedianti, kteří byli na
pouť zamluveni dva měsíce předem tuto akci ve středu před poutí odřekli. Podařilo se
nám na poslední chvíli zajistit pouze skákací hrad pro děti.
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ČÁP NA NÁVŠTĚVĚ VE ŠKVOŘETICÍCH

Gratulujeme

!

Gratulujeme Markovi Ředinovi a jeho partnerce Iloně Brabcové k narození jejich
prvního synka Marka. Je vidět, že čáp nenavštívil Škvořetice nadarmo.

Úhrn srážek
V září spadlo z nebe 44 mm = 44 litrů na m2.

8

