Zápis z 26. řádného zasedání zastupitelstva obce Archlebov konaného dne 20.2.2017
v 18:00 hod v zasedací místnosti obřadní síně na hasičce
Ověřovatelé zápisu: T. Hořava, H. Hrbotická
Zapisovatel: M. Kopřivová
Přítomno: 8
Omluven: Buchlovský,
Program:
1. Zahájení
2. Kontrola usnesení
3. Napojení kanalizace na ČOV ve Ždánicích
4. Veřejná zakázka – zpracování územního plánu Obce Archlebov
5. Rozpočtové opatření č.6/2016
6. Inventury 2016
7. Zápis do kroniky
8. Zápis do mateřské školky
9. Věcné břemeno E. ON
10. Dotace 2017 – žádost
11. Změna způsobu využití č.p. 410
12. Zakoupení pozemků
13. Záměry
14. Program „Pošta Partner“
15. Nařízení vlády č.414/2016 Sb.
16. Vyvěšení vlajky Tibetu
17. Stanovení zastupitele pro řízení v záležitostech firmy Spielberg Organic, s.r.o.
18. Představení projektu penzionu firmy Spielberg Organic, s.r.o.
19. Žádosti firmy Spielberg Organic, s.r.o.
20. Různé
21. Diskuse
22. Usnesení
23. Závěr
Ad 1)
Starosta zahájil schůzi v 18:00 hodin. Přivítal přítomné zastupitele. Konstatoval, že je přítomna
nadpoloviční většina a tím je zastupitelstvo usnášeníschopné.
Starosta přečetl navržený program. Navrhl ověřovatele H. Hrbotickou, T. Hořavu a zapisovatele
zápisu M. Kopřivovou.
Hlasování:
pro – 8
proti – 0
zdržel se – 0
Usnesení 322/17/Z26:
Zastupitelstvo obce Archlebov s c h v a l u j e program dnešního zasedání, ověřovatele zápisu
Hrbotická Hana, Hořava Tomáš, zapisovatelka pí Kopřivová Miroslava
Ad 2)
Usnesení z minulého zasedání ZO přečetl starosta obce Archlebov.
Ad 3)
Starosta seznámil členy ZO s možností připojení na ČOV ve Ždánicích – je zde volná kapacita pro
připojení cca 1 tis. ekvivalentních obyvatel.
Jedna varianta je vybudovat ČOV v Archlebově – předpokládané velké investice do pořízení a
následně tvoření fondu na opravu.
Druhá varianta je připojit se na ČOV ve Ždánicích – nebude možnost ovlivnit cenu stočného,
protože tuto ČOV provozuje VaK Hodonín, ale do budoucna Obec nebude muset řešit opravy,
údržbu a pracovníka, který by se staral o provoz.
Ing. R. Dejdarová se dotazuje, zda se bude muset investovat do oddělené kanalizace. Při budování

nové kanalizace nebo opravě. Starosta konstatuje, že to bude řešit projektová dokumentace. Prvotní
bude vybudovat páteřní sběrač, který povede do ČOV. Přečerpávací stanice bude asi jedna. Bude
záležet na PD, jak sdělil odborník.
Výhled realizace – v letošním roce PD. A pak sehnat peníze – např. z dotací. Kdo bude hradit
přivaděč – dotazuje se R. Schiel. Starosta odpověděl, že samozřejmě Obec Archlebov. Pan K.
Jetelina se domnívá, že není vhodné se připojit do Ždánic. JUDr. J. Javornický se domnívá, že by se
měly předložit spočítané návrhy – pro a proti. I do budoucna. Starosta odpověděl, že stanovisko
k připojení sdělil pan Bystřický z Artesie Ratíškovice.
Pan P. Machálek se dotazuje, jak se to bude řešit s vlastníky pozemků, přes které půjde přivaděč do
Ždánic. Odkupem pozemků nebo věcným břemenem.
Ing. R. Dejdarová konstatuje, že pokud pan Bystřický není dostatečný odborník, navrhuje zajistit
další dva odborníky na posouzení.
Pan P. Machálek se dotazuje, zda nějaký zákon říká, do kdy se bude muset obec připojit na ČOV.
Starosta konstatuje, že zatím to není časově omezeno, ale snižují se povolené hodnoty znečištění
splaškových vod vypouštěných do vodoteče.
Pan M. Doležel – se domnívá, že pokud se obec připojí na ČOV ve Ždánicích nebude se moci obec
rozrůstat, protože nebude na ČOV kapacita.
Pan K. Dubný navrhuje – připravte 2 PD a pak referendum, ať se občané vyjádří.
Hlasování – posouzení tří odborníků:
pro – 7(RD,HB,HH,AH,MJ,DH,TH)
proti – 1(OŽ)
zdržel se – 0
Usnesení 323/17/Z26:
Zastupitelstvo obce Archlebov s c h v a l u j e
vypracování 3 posudků na předpokládanou
investici při výstavbě vlastní ČOV, popř. připojení na ČOV ve Ždánicích + roční provoz obou
variant
Ad 4)
Starosta navrhuje vyhlásit veřejnou zakázku na zpracovatele územního plánu obce Archlebov. Do
roku 2020 je povinnost zpracovat územní plán. Tato veřejná zakázka bude zveřejněna na profilu
zadavatele a také na stránkách obce. Navrhuje kritéria, podle kterých se bude tato veřejná zakázka
hodnotit – reference + cena díla.
JUDr. J. Javornický se dotazuje na materiály, které starosta zaslal členům ZO. Domnívá, se že
starosta preferuje ing. arch. Dujku, protože vzor na vyhlášení veřejné zakázky si starosta stáhl
z obce, kde Územní plán zpracovává ing. arch. Dujka. JUDr. Javornický se dotazuje, zda materiál a
vzor má od ing. arch. Dujky, starosta konstatuje, že ano.
Pan P. Machálek se domnívá, že záměr na veřejnou zakázku se může vyhlásit, pokud bude
zveřejněna. Ing. Dejdarová konstatuje, že JUDr. J. Javornický se domnívá, že starosta veřejnou
zakázku chystá pro ing. arch. Dujku. Dle směrnice Obce Archlebov, by mohl veřejnou zakázku
zadat 3 osloveným odborníkům. JUDr. Javornický se domnívá, že výzva je zpracována
nedostatečně.
Mgr. J. Zajdáková cituje z volebního programu KDU-ČSL. V plánu je ČOV, územní plán obce.
Doposud není nic ani schváleno, ani vypracováno.
Sl. M. Závodná se dotazuje, zda v souvislosti s novým územním plánem se počítá s mapováním a
přesným zaměřením hranic pozemků v obci Archlebov. Starosta konstatuje, že ne.
Ad 5)
Starosta seznámil členy ZO s posledním schváleným rozpočtovým opatřením č. 6/2016. Rozpočet
obce Archlebov na rok 2016 se zvyšuje v příjmech i ve výdajích o 641 tis. Kč. Nikdo neměl
námitky.
Ad 6)
Starosta seznámil členy ZO s výsledky inventarizace majetku, pohledávek a závazků Obce
Archlebov ke dni 31. 12. 2016. Nikdo neměl námitky ani připomínky.
Hlasování:
pro – 8
proti – 0
zdržel se – 0
Usnesení 324/17/Z26:
Zastupitelstvo obce Archlebov s c h v a l u j e
výsledky inventarizace majetku, závazků a

pohledávek Obce Archlebov ke dni 31.12.2016
Ad 7)
Starosta seznámil členy ZO s návrhem zápisu do kroniky za období roku 2016. Nikdo neměl
námitky ani připomínky. Kronikář pan K. Jetelina konstatuje, že nechce žádnou finanční odměnu.
Hlasování:
pro – 8 proti – 0
zdržel se – 0
Usnesení 325/17/Z26:
Zastupitelstvo obce Archlebov s c h v a l u j e zápis do kroniky roky 2012 - 2016
Ad 8)
Na základě změny zákona musí zřizovatel projednat a schválit termín zápisu do MŠ Archlebov.
Ředitelka ZŠ a MŠ Archlebov navrhuje čtvrtek 18.5.2017 od 8 do 15 hodin v budovách mateřských
škol Archlebov, Dražůvky a Věteřov. Nikdo neměl námitky.
Hlasování:
pro – 8
proti – 0
zdržel se – 0
Usnesení 326/17/Z26:
Zastupitelstvo obce Archlebov s c h v a l u j e datum zápisu do MŠ pro školní rok 2017/2018 na
18.5.2017 od 08:00 do 15:00 v budovách mateřských škol Archlebov, Dražůvky, Věteřov
Ad 9)
Starosta navrhuje revokace usnesení č. 300/16/Z24 – úhrada věcného břemene ke smlouvě č. HO014330039824/001 pro E.ON Distribuce a.s. ve výši 2.000,-- Kč.
Hlasování – revokace:
pro – 8
proti – 0
zdržel se – 0
Usnesení 327/17/Z26:
Zastupitelstvo obce Archlebov s c h v a l u j e revokaci usnesení 300/16/Z24
Hlasování o smlouvě o zřízení věcného břemene č.HO-014330039824/001 pro E.ON Distribuce a.s.
za částku 1.000,-- Kč.
pro – 8
proti – 0
zdržel se – 0
Usnesení 328/17/Z26:
Zastupitelstvo obce Archlebov
sc h va l u j e
smlouvu o zřízení věcného břemene
č.HO-014330039824/001 pro E.ON Distribuce a.s., IČ 280 85 400, F.A. Gerstnera 2151/6, 370 49
České Budějovice za částku 1000 Kč
Ad 10)
Jihomoravský kraj na rok 2017 vypsal dotační tituly. Pro potřeby Obce Archlebov je možnost
požádat o:
 pasport komunikací nebo
 nákup pomocné techniky k údržbě veřejných prostranství
Starosta navrhuje požádat o dotaci na nákup pomocné techniky k údržbě veřejných prostranství
např. – traktor, radlice, smeták, mulčovač a rozmetadlo.
Sl. M. Závodná navrhuje zakoupit i vertikutátor.
Hlasování – požádat o dotaci na komunální techniku:
pro – 8
proti – 0
zdržel se – 0
Usnesení 329/17/Z26:
Zastupitelstvo obce Archlebov
s c h v a l u j e podání žádosti o dotaci na Krajský úřad
Jihomoravského kraje, Program rozvoje venkova Jihomoravského kraje pro rok 2017, podprogram
Podpora rozvoje venkova JMK 2017 dotační titul 1 – nákup pomocné techniky k údržbě veřejných
prostranství
Ad 11)
Starosta navrhuje změnu účelu využití bytového domu č.p. 410, který je ve vlastnictví Obce
Archlebov. Navrhuje následující postup:
Schválit změnu způsobu využití – rodinné domy, poté projednání na stavebním úřadu MěÚ ve

Ždánicích, pak požádat o posudek znalce pro stanovení ceny jednotlivých bytů.
Pan D. Lupač se domnívá, že nelze bytový dům rozdělit na jednotlivé na rodinné domy. Konstatuje,
že dle stavebního zákona toto nelze provést.
Starosta odpověděl, že se telefonicky dotazoval na výše jmenovaném stavebním úřadu, a ten mu
sdělil, že to takto lze udělat.
Pan L. Kopeček – nájemník bytového domu navrhuje svolat samostatnou schůzku mezi vlastníkem
BD tj. Obcí Archlebov a nájemníky BD.
Paní M. Bátorová se dotazuje, kdo to vymyslel rozdělení BD na rodinné domy. Domnívá se, že to
nelze rozdělit
Pan P. Machálek navrhuje, aby nájemníci BD č.p. založili družstvo – sdružení nájemníků. A poté
navrhovali postup vedoucí k prodeji bytového domu č.p. 410.
Ing. R. Dejdarová by preferovala – družstvo nájemníků.
Pan M. Hroudný navrhuje také novou schůzku a navrhuje nehlasovat o změně způsobu využití
bytového domu. Schůzka by byla lepší o víkendu, protože většina nájemníků je doma.
Pan D. Lupač navrhuje svolat schůzku do 90 dnů.
Hlasování – svolat schůzku do 90 dnů:
pro – 6(RD,HH,AH,OŽ,DH,TH)
proti – 0
zdržel se – 2(HB,MJ)
Usnesení 330/17/Z26:
Zastupitelstvo obce Archlebov s c h v a l u j e jednání s nájemníky bytového domu č.p. 410 o
změně účelu využití z bytového domu na účel využití rodinný dům do 90 dnů
Ad 12)
Starosta navrhuje zakoupení pozemků od vlastníka:
 Ing. P. Chaloupka, Archlebov 396 za cenu 60,-- Kč/m2 . Jedná se o pozemky – KN 138/148
výměra 131 m2 za celkovou cenu 7.860,-- Kč dle kupní smlouvy č. 3/2017.
Hlasování:
pro – 7(HH,HB,AH,OŽ,MJ,DH,TH)
proti – 0
zdržel se – 1(RD)
Usnesení 331/17/Z26:
Zastupitelstvo obce Archlebov s c h v a l u j e kupní smlouvu č. 3/2017– ing. Chaloupka P. KN
138/148 – 131 m2 , cena 60,- Kč/m2 celkem 7 860,- Kč


SJM Ing. P. Chaloupka a M. Chaloupková, Archlebov 396 za cenu 60,-- Kč/m2 . Jedná se o
pozemky – KN 380/2 výměra 272 m2 a KN 380/3 výměra 173 m2 za celkovou cenu 26.700,-Kč dle kupní smlouvy č. 4/2017.
Hlasování:
pro – 8
proti – 0
zdržel se – 0
Usnesení 332/17/Z26:
Zastupitelstvo obce Archlebov s c h v a l u j e kupní smlouvu č. 4/2017– manželé Chaloupkovi.
KN 380/2 - 272 m2 cena 60,- Kč/ m2 , tj. celkem 16 320,- Kč, KN 380/3 – 173 m2 , cena 60,Kč/m2 tj. celkem 10 380,- Kč
Pan J. Müller – bývalý starosta, se domnívá, že ZO není dostatečně připravené. Konstatuje, že
doposud skoro nic neschválili, proč si ZO neudělá pracovní jednání a nedomluví se na postupu.
Ad 13)
Záměr č. 6/2016:
Starosta navrhuje zrušit záměr č. 6/2016 pro neurčitost záměru a vyhlásit nové záměry na prodej
pozemků – každý pozemek samostatně.
Záměr č. 6/2016 byl vyhlášen na základě údajů známých v době vyhlášení záměru, ale nebyly
známy přesné výměry a čísla parcel. Toto je známo nyní dle nového geometrického plánu. Jedná se
o parcely sousedící s nemovitostmi vlastníků:
manželé R. a L. Slezákovi, Archlebov 101, sl. M. Závodná, Archlebov 367 a paní P. Kobzová,
Archlebov 99.
Dle vyjádření právního zástupce výše jmenovaných vlastníků nemovitostí, Obec nemá právo
pozemky prodávat, protože manželé Slezákovi, sl. Závodná a paní Kobzová tyto pozemky právem
vydrželi, protože je užívají více jak 10 let.

Právní zástupce manželů Slezákových navrhuje podepsat souhlasné stanovisko – právo o vydržení –
určení vlastnického práva. Poté uzavřít dohodu o úhradě určité finanční částky, její výše bude na
dohodě.
Pan D. Lupač se domnívá, že právo vydržení nelze uplatnit. A žádá, aby se obec chovala s péčí
řádného hospodáře. A vymáhala nájemné i zpětně za užívání pozemků.
Ing. R. Dejdarová se domnívá, že péče řádného hospodáře má aspekt nejen finanční, ale i morální
apod. Jestliže část pozemků leží u sousedních vlastníků na dvoře a užívaly tyto pozemky v dobré
víře. Měla by obec k tomu přihlédnout.
Pan D. Lupač konstatuje, že pan R. Slezák má postaveny určité stavby načerno – bez povolení.
Právní zástupce konstatuje, že obci byl zaslán návrh smlouvy o narovnání vlastnického práva. JUDr.
Koubek navrhuje, že manželé Slezákovi, sl. Závodná a paní Kobzová jsou ochotni zaplatit částku
60,-- Kč/m2. Souhlasí s tím, že se může jednat o dohodu o narovnání vlastnického práva nebo o
kupní smlouvu.
JUDr. J. Javornický se domnívá, že se nemůže nic narovnávat, ale dá se to prodat vlastníkům, kteří
na tom pozemku hospodaří.
Sl. M. Závodná se dotazuje, zda se někdo z členů ZO na tu lokalitu byl podívat. Konstatuje, že ploty
jsou tam již min. od 50 let min. století. Pozemky nejsou využívány ke komerčním účelům, ale drží
svah pod hřištěm a oni tam mají zahrádky.
Pan J. Müller navrhuje, aby se pozemky prodali občanům, kteří sousední pozemky užívají.
JUDr. Koubek znovu konstatuje, že majitelé sousedních pozemků jsou ochotni zaplatit tyto částky,
jako kupní cenu nebo jako odstupné: manželé Slezákovi – 24.420,-- Kč, sl. Závodná – 9.300,-- Kč a
paní P. Kobzová – 11.460,-- Kč.
Pan D. Lupač upozorňuje členy ZO, že ZO se musí chovat s péčí řádného hospodáře a má podezření
na trestný čin nadržování.
Hlasování – zrušení záměru č. 6/2016:
pro – 8
proti – 0
zdržel se – 0
Usnesení 333/17/Z26:
Zastupitelstvo obce Archlebov s c h v a l u j e zrušení záměru 6-2016
JUDr. Javornický se domnívá, že by se nemělo hlasovat o nových záměrech na prodej sporných
pozemků. Navrhuje, aby se odložilo hlasování do dalšího zasedání ZO, aby se mohly lépe připravit
podklady. Navrhuje, že zařídí vzor na tyto záměry z Obce Žarošice.
Hlasování – Záměr č. 1/2017 – prodej pozemku č. KN 140/131 v k.ú. Archlebov o výměře 404 m2:
pro – 5(HB,AH,OŽ,DH,TH)
proti – 0
zdržel se – 3(HH,RD,MJ)
Usnesení 334/17/Z26:
Zastupitelstvo obce Archlebov s c h v a l u j e záměr 1-2017, prodej pozemku KN 140/131 o
výměře 404 m2 , k.ú. Archlebov
Hlasování – Záměr č. 2/2017 – prodej pozemku č. KN 140/132 v k.ú. Archlebov o výměře 155 m2:
pro – 5(HB,AH,OŽ,DH,TH)
proti – 0
zdržel se – 3(HH,RD,MJ)
Usnesení 335/17/Z26:
Zastupitelstvo obce Archlebov s c h v a l u j e záměr 2-2017, prodej pozemku KN 140/132 o
výměře 155 m2 , k.ú. Archlebov
Hlasování – Záměr č. 3/2017 – prodej pozemku č. KN 140/133 v k.ú. Archlebov o výměře 191 m2:
pro – 5(HB,AH,OŽ,DH,TH)
proti – 0
zdržel se – 3(HH,RD,MJ)
Usnesení 336/17/Z26:
Zastupitelstvo obce Archlebov s c h v a l u j e záměr 3-2017, prodej pozemku KN 140/133 o
výměře 191 m2 , k.ú. Archlebov
Ad 14)
Starosta informoval členy ZO o záměru České pošty s.p. na převedení pošty v obci Archlebov na
program „Pošta Partner“, nejprve to nabízí Obci Archlebov, pokud Obec Archlebov nebude mít
zájem, tak to nabízí firmě Coop Jednota, provozovna Archlebov, poté soukromému subjektu. ZO
Archlebov se musí vyjádřit do konce dubna 2017.

Ad 15)
Starosta informoval členy ZO o Nařízení vlády č. 414/2016 Sb. o odměnách členů ZO. Je možnost
navýšení odměn neuvolněným členům ZO. Navrhuje ponechat stávající odměny neuvolněným
členům ZO.
Hlasování:
pro – 8
proti – 0
zdržel se – 0
Usnesení 337/17/Z26:
Zastupitelstvo obce Archlebov
s c h v a l u j e stávající výši odměn neuvolněným členům
Zastupitelstva obce Archlebov
Ad 16)
Na Obec přišla k projednání žádost o vyvěšení vlajky na podporu Tibetu.
Hlasování:
pro – 1(TH) proti – 5(RD,HH,AH,OŽ,DH) zdržel se – 2(HB,MJ)

NESCHVÁLENO

Ad 17)
Starosta seznámil členy ZO se žádostí firmy Spielberg Organic s.r.o. na stanovení zastupitele pro
jednání v záležitostech firmy Spielberg Organic s.r.o., starosta navrhuje místostarostu pana
M. Jarolíka. Nikdo neměl námitky.
Hlasování:
pro – 6(RD,HB,HH,AH,DH,TH)
proti – 0
zdržel se – 2(OŽ,MJ)
Usnesení 338/17/Z26:
Zastupitelstvo obce Archlebov
s c h v a l u j e stanovení místostarosty k jednání s úřady
v záležitostech týkajících se projektu penzionu firmy Spielberg Organic, s.r.o.
Vedením jednání zasedání ZO Archlebov se ujal místostarosta pan M. Jarolík.
Ad 19)
Místostarosta přečetl žádost firmy Spielberg Organic, s.r.o. o přeložení přípojky plynu. Jedná se o
návrh smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č.8800085834/1/BVB/P mezi Obcí
Archlebov a firmou GasNet, s.r.o. Ústí nad Labem.
Starosta namítá, že u návrhu smlouvy není přiložena katastrální mapa, která má být nedílnou
součástí této smlouvy. V e-mailu, který mu byl doručen, nebyla přiložena.
Místostarosta navrhuje schválit smlouvu, místostarosta navrhuje schválit smlouvu s tím, že
kat. mapu doloží firma Spielberg Organic s.r.o. dodatečně a místostarosta ji porovná s PD. Cena za
zřízení věcného břemene navrhuje 1.000,-- Kč.
Hlasování:
pro – 7(RD,HB,HH,AH,MJ,DH,TH)
proti – 0
zdržel se – 1(OŽ)
Usnesení 339/17/Z26:
Zastupitelstvo obce Archlebov s c h v a l u j e smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene č.8800085834/1/BVB/P pro GasNet, s.r.o. Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem,
IČO:27295567 za částku 1000Kč
Místostarosta přečetl návrh Smlouvy zakládající právo uskutečnit stavbu na cizím pozemku ve
smyslu stavebního zákona mezi Obcí Archlebov a firmou Spielberg Organic s.r.o. Archlebov 406.
Jedná se o nové zpevněné plochy, přeložka plynu, vody a NN v okolí plánované stavby ubytovací
zařízení apartmánového typu.
Starosta se dotazuje, zda dešťová voda bude svedena do jímky nebo na povrch. JUDr. J. Javornický
se odvolává na PD.
Hlasování:
pro – 7(RD,HB,HH,AH,MJ,DH,TH)
proti – 0
zdržel se – 1(OŽ)
Usnesení 340/17/Z26:
Zastupitelstvo obce Archlebov s c h v a l u j e smlouvu zakládající právo uskutečnit stavbu na
cizím pozemku ve smyslu stavebního zákona pro SPIELBERG Organic s.r.o., Archlebov 406, 696

33 Archlebov, IČO 293 73 603
Místostarosta seznámil členy ZO se žádostí firmy Spielberg Organic s.r.o., o povolení sjezdu ze
silnice p.č. 5586/1 v k.ú. Archlebov. Jedná se o zpevněný vjezd do plánované stavby ubytovací
zařízení apartmánového typu.
Hlasování:
pro – 7(RD,HB,HH,AH,MJ,DH,TH)
proti – 0
zdržel se – 1(OŽ)
Usnesení 341/17/Z26:
Zastupitelstvo obce Archlebov s c h v a l u j e povolení sjezdu ze silnice na parc.č.5586/1 v k.ú.
Archlebov pro SPIELBERG Organic s.r.o., Archlebov 406, 696 33 Archlebov, IČO 293 73 603
Ad 18)
Místostarosta přečetl dopis ze dne 20.1.2017 JUDr. J. Javornického, v plné moci za Spielberg
Organic s.r.o., kde poukazuje na podjatost starosty, žádá o projednání projektové dokumentace pro
sloučené řízení územního a stavebního řízení ubytovacího zařízení apartmánového typu.
Místostarosta přečetl dopis Obce Archlebov ze dne 14.12.2016, adresovaný firmě Projektis, s.r.o., k
vyjádření o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení.
JUDr. Javornický žádá ZO o schválení projektové dokumentace a navrhuje schválit souhlasné
stanovisko pro sloučené územní a stavební řízení stavby ubytovacího zařízení apartmánového typu.
Hlasování:
pro – 7(RD,HB,HH,AH,MJ,DH,TH)
proti – 1(OŽ) zdržel se – 0
Usnesení 342/17/Z26:
Zastupitelstvo obce Archlebov s c h v a l u j e vyjádření pro SPIELBERG Organic s.r.o.,
Archlebov 406, 696 33 Archlebov, IČO 293 73 603 k druhu povolovacího zařízení – Obec
Archlebov souhlasí se společným vedením územního a stavebního řízení pro stavbu „Ubytovací
zařízení apartmánového typu“ na parcelách KN st. 201/1, 201/2, 120/2 v k.ú. Archlebov
Pan P. Machálek navrhuje zveřejnit projektovou dokumentaci ubytovacího zařízení apartmánového
typu např. na nástěnce, aby se mohli se stavbou seznámit všichni občané.
Ad 20)
Řízením zasedání, zastupitelstva obce Archlebov, se ujal starosta obce.
Starosta seznámil členy ZO s možností uzavřít smlouvu, mezi Obcí Archlebov a Úřadem práce ČR,
na veřejnou službu. Jednalo by se o cca 30 hodin měsíčně na jednoho pracovníka.
Pan A. Hrbotický navrhuje tuto smlouvu uzavřít alespoň na 5 pracovníků – nezaměstnaných.
Hlasování:
pro – 8 proti – 0 zdržel se – 0
Usnesení 343/17/Z26:
Zastupitelstvo obce Archlebov s c h v a l u j e uzavření smlouvy o veřejné službě s ÚP na max. 5
osob
Pan A. Hrbotický navrhuje, aby otázka zaměstnání pracovníků na veřejně prospěšné práce se zatím
neřešila. Až jak se osvědčí veřejná služba.
Starosta seznámil členy ZO s výroční zprávou za rok 2016 dle zákona č. 106/1999 Sb. Dle tohoto
zákona bylo poskytnuto celkem 7 informací.
Hlasování:
pro – 8
proti – 0 zdržel se – 0
Usnesení 344/17/Z26:
Zastupitelstvo obce Archlebov
s c h v a l u j e výroční zprávu za rok 2016 o poskytování
informací dle zákona č. 106/1999
Ad 21)
Pan M. Doležel navrhuje, aby Obec Archlebov postupovala jako správný hospodář a vyhlásila
záměr na prodej bytového domu č.p.410 v k.ú. Archlebov.

Pan P. Machálek se dotazuje, která firma má na starosti shrnování sněhu po obci. Starosta
odpověděl, že smlouva je s firmou Zemagro Strážovice. Pan P. Machálek není spokojen s tímto
shrnováním a požaduje, aby se vedlejší komunikace odhrnovaly pro dva jízdní pruhy.
Pan D. Lupač navrhuje, aby pan P. Machálek zapůjčil svůj traktor a on bude shrnovat sníh pouze za
spotřebovanou naftu.
Ad 22)
Usnesení z dnešního zasedání.

Ad 23)
Schůze byla ukončena ve 21:15 hod.

-------------------------------------Miroslav Jarolík
místostarosta obce Archlebov

Ověřovatelé zápisu: Hořava Tomáš

Hrbotická Hana

Zapsáno: v Archlebově dne 2.3.2017

---------------------------------------Ing. Oldřich Ždánský
starosta obce Archlebov

