Zápis č. 41
z jednání zastupitelstva Obce Kbel ze dne 23. 02. 2022
Přítomni: Bc. Hana Bendová, Radka Hamplová, Simona Válová, Lucie Kolářová, Jaroslav Moravec,
Miroslav Pospíšil, Pavel Kruliš
Omluveni: Program:
1.
2.
3.
4.
5.

Určení ověřovatelů zápisu, zapisovatele
Schválení programu
Plnění závěrů z minulého zasedání
Inventarizační zpráva za rok 2021
Různé, podněty a připomínky
Starostka obce paní Bendová zahájila jednání v 19.03 hod.
Nikdo z přítomných neuvedl, že si pořizuje zvukovou nahrávku jednání zastupitelstva.

1. Určení ověřovatelů zápisu, zapisovatele
Starostka obce paní Bendová požádala o vypracování zápisu paní Válovou.
Zapisovatel: Simona Válová
Ověřovatelé: Radka Hamplová, Lucie Kolářová
2. Schválení programu
Starostka obce paní Bendová uvedla, že program jednání zastupitelstva zůstal v uveřejněné
podobě. Vyzvala zastupitele k hlasování.
Usnesení č. 1/40/2022
Zastupitelstvo obce Kbel schvaluje program jednání zastupitelstva.
Pro:

6

Proti: 0

Zdrželo se:

0

3. Plnění závěrů z minulého zasedání
1. Změření kmenů smrků u kostela - zajištěno: Jaroslav Moravec, skácení provede p. XXX.
2. Akce Kbelská šiška - zajištěno: Radka Hamplová, Simona Válová
Tradiční turnaj Kbelská šiška proběhl dne 29. 1. 2022. Akce se zúčastnilo 12 hráčů, místních
i z okolních vesnic. Akci navštívilo také cca 30 diváků. Turnaj byl opět úspěšný. Moc děkujeme
všem za účast a podporu.
3. Úprava živého plotu - zajištěno: Simona Válová.
Střih plotu proběhne na přelomu února – března. Následně bude svolána brigáda na úklid
roští.
4. Kontrola nakloněného hydrantu - zajištěno: Hana Bendová v součinnosti s VPK
5. Oprava svodů na hasičárně v obci Kbel – bude provedeno. Zajistí: Radka Hamplová, Jan Hampl
Přednost dostalo odstrojení vánočního stromu – zajištěno: Radka Hamplová, pan XXX
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6. Servis techniky - zajištěno: Radka Hamplová
7. Inventura majetku obce - zajištěno: Simona Válová, Radka Hamplová, Lucie Kolářová, Jaroslav
Moravec
V čase 19.11 hod. se na jednání zastupitelstva dostavil zastupitel pan Pavel Kruliš bez omluvy za
pozdní příchod..
8. Vystěhování sálu před rekonstrukcí - zajištěno: Simona Válová, Radka Hamplová, Lucie
Kolářová, Jaroslav Moravec
7. Inventarizační zpráva za rok 2021
Inventura proběhla dne 26.1.2022. Paní Válová seznámila zastupitele s výsledkem inventury
a seznamem majetku, který byl navržen k vyřazení z majetku obce. Účetní obce paní Pěkná
zpracovala inventarizační zprávu za rok 2021.
Usnesení č. 2/40/2022
Zastupitelstvo obce Kbel schvaluje Inventarizační zprávu za rok 2021 a soupis majetku určený
k vyřazení.
Pro:

6

Proti: 0

Zdrželo se:

1 (p. Kruliš)

8. Různé, podněty a připomínky
a. Starostka obce paní Bendová předložila nabídku na nákup příslušenství pro dálkový
odečet vodoměrů, částka 32 300,- Kč.
b. V příštím týdnu proběhne schůzka s odborným zástupcem na provoz vodovodu a
kanalizace.
c. Starostka obce paní Bendová předložila soupis podnětů pro Správu a údržbu silnic.
Paní Válová informovala zastupitele o těchto akcích:
d. Od 16.3.2022, každou středu navečer povede paní Jitka Matoušková taneční lekce Line
Dance v sále u Obecního úřadu ve Kbele – všichni zájemci jsou srdečně zváni, bližší
informace budou uveřejněny ve vývěskách obce.
e. Obec Kbel se opět přihlásila do projektu Ukliďme svět u příležitosti Dne Země, akce je
plánována na víkend 26.-27. 3. 2022, součástí tohoto dne bude také brigáda na prořez
stromů, úklid spadaných větví a výsadba nových stromků. Uvítáme pomoc každého
občana, který bude mít zájem se podílet.
f. Maškarní karneval pro děti proběhne dne 12.3.2022 od 14.00 hod. v sále u Obecního
úřadu ve Kbele. Zajištěn je program, občerstvení a odměny pro děti.
Zajistí: Hana Bendová, Simona Válová, Radka Hamplová
g. Maškarní karneval pro dospělé proběhne dne 12.3.2022 od 20.00 hod. v sále u
Obecního úřadu ve Kbele. Zajištěna je kapela, občerstvení a tombola.
Zajistí: Simona Válová, Radka Hamplová
h. Probíhá rekonstrukce sálu obecního úřadu, bylo provedeno očištění stěn, začištění
prostoru vchodových dveří do budovy obecního úřadu, následovat bude výměna oken,
oprava podlahy sálu a výmalba.
i. Proběhla diskuze o kontejnerech, odpadech a třídění odpadu.
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j.

Pan Kruliš se dotázal na kontejnery na plast a papír. Starostka obce paní Bendová
informovala, že velkoobjemový kontejner na plast a papír je ponechán u budovy
obecního úřadu ve Kbele.
k. Pan Kruliš se dotázal na uspořádání veřejné schůze s tím, že občané nejsou spokojeni
s výstavbou vodovodu a kanalizace. Dále se dotázal, kdy dojde k předání stavby
vodovodu a kanalizace.
Starostka obce reagovala s tím, že stavba bude předána v průběhu měsíce března dubna.
Pokud jde o připomínky k výstavbě vodovodu a kanalizace, všichni občané byli
informováni o tom, jak postupovat v případě problémů nebo nejasností s výstavbou a to,
neprodleně informovat starostku obce paní Bendovou nebo místostarostku obce paní
Válovou nebo přímo zástupce zhotovitele, případně stavební dozor. Kontakty byly
občanům předány. Termín veřejné schůze není stanoven z důvodu, že dosud neproběhla
kolaudace a nejsou tedy stanoveny podmínky zkušebního provozu. Žádné konkrétní
podněty pan Kruliš nepředložil.
A reagoval s tím, že tedy vyřídí občanům, že na ně kašleme. Proti tomuto se ohradila za
všechny zastupitele paní Hamplová, nic takového nebylo řečeno, zastupitelé se na rozdíl
od pana Kruliše o obec zajímají a pro obec práci odvádí.
Starostka obce paní Bendová ukončila jednání zastupitelstva v 19.40 hod.

Závěr: shrnutí úkolů
1. Oprava svodů na hasičárně ve Kbele
Zajistí: Radka Hamplová, pan XXX
2. Maškarní karneval pro děti
Zajistí: Hana Bendová, Radka Hamplová, Simona Válová
3. Maškarní pro dospělé
Zajistí: Radka Hamplová, Simona Válová
4. Organizace rekonstrukce sálu
Zajistí: Radka Hamplová, Simona Válová, Bc. Hana Bendová
5. Organizace a příprava akce Ukliďme svět
Zajistí: Simona Válová, Radka Hamplová

Zapsala:

Simona Válová

Ověřovatelé zápisu:

Radka Hamplová, Lucie Kolářová

Starostka obce Kbel:

Bc. Hana Bendová
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