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Z á p i s č. 5/21
ze zasedání zastupitelstva obce Eš, konaného dne 9.11.2021 v budově OÚ Eš.
Přítomni: Salač T., Novák S., Gabriel J., Získal T., Poduška R., Antušek J., Steinochrová Z.
Hosté: Daňková L., Gabrielová J.
Ověřovateli zápisu byli jmenováni: Poduška R., Získal T.
Program: 1) Rozsvěcené stromečku
2) Rybník
3) Dotace MMR
4) Změna užívání
5) Úklid obce
6) RO 6 – 8/21
7) Návrh rozpočtu 2022
8) OZV o popl. za komunální odpad
9) Lesy
10) Veřejné osvětlení
1) Zastupitelé projednali s kulturní komisí termín rozsvěcení vánočního stromku na
27.11.2021 v 17.00 hod.
2) Starosta předložil zastupitelstvu návrh na odměnu pro J. Mareše ve výši 3 000,-Kč za
obsluhu obecního rybníka. Zastupitelé schválili částku bez námitek.
Usnesení č. 18/21: schválení odměny pro p. Mareše
Hlasování: pro 6
3) Starosta seznámil zastupitele s možností podání žádosti o dotaci z MMR na rok 2022.
Současně oznámil dvě možnosti jejího čerpání. Jedna možnost je oprava další části MK 6C
v obci a druhá možnost je celková rekonstrukce budovy obecního úřadu. Vše závisí na
možnosti vypracování projektové dokumentace. Zastupitelé pověřili starostu jednáním o
této dokumentaci a podáním žádosti.
Usnesení č. 19/21: zastupitelé schválili podání žádosti o dotaci od MMR na rok 2022 na
opravu komunikace 6C
Hlasování: pro 6
4) Obecní úřad obdržel žádost p. Topinkové o změnu užívání pozemku p.č. 707 k.ú. Eš, který
je v jejím vlastnictví, na stavební pozemek. Zastupitelstvo se změnou souhlasí.
Usnesení č. 20/21: schválení změny užívání pozemku
Hlasování: pro 6
5) Dne 21.11.2021 od 9.00 proběhne úklid obce.
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6) Účetní předložila zastupitelstvu RO 6 – 8/21, která byla schválena starostou obce.
7) Předseda fin. výboru předložil zastupitelstvu návrh rozpočtu na rok 2022. Jelikož došlo
ještě k několika připomínkám na jeho úpravu, bude konečné schválení provedeno až
v prosinci.
8) S platností od 1.1.2022 vstupuje v platnost nový zákon o komunálních odpadech. Je třeba
schválil novou OZV o místním poplatku za komunální odpad. Zastupitelstvo pověřilo starostu
o zjištění nového znění, neboť její sestavení je složité.
9) Starosta seznámil se stavem lesů v majetku obce a požádal zastupitele o vyjádření se
k dalšímu způsobu jejich obhospodařování. Zastupitelé se rozhodli zadat péči o tyto lesy
firmě, která zajistí výsadbu a následnou péči. Smlouvu zajistí starosta.
Usnesení č. 21/21: zadání péče o lesní pozemky externí firmě
Hlasování: pro 6
10) Starosta oznámil zastupitelům, že bude třeba postupně vyměňovat lampy VO, protože
stávající mají výrobní vadu (zatéká do nich) a oprava by byla nerentabilní. Proto jejich
výměna bude postupná. Zastupitelé s tímto způsobem souhlasili.
Usnesení č. 22/21: postupná výměna lamp VO
Hlasování: pro 6

Zapsala: Steinochrová Z.

Ověřili: Poduška R.

Získal T.

