
Starosta odcitova| schvá|ení rozpočtového výhledu uvedené akce na rok 20l0.
P. Vrátil připomněl, žé rozpoětový výhled není ', dogma,'.
P. Kopal (občan obce) se dotáza| p. Vrátila, proč hlasovalpro rozpočtový výhled, když věděl,
Že zatep|ení MŠ není z jeho h|ediska reá|né.
P. vrátil: ,,Akce se připravujott, to je úplně normáIní. Doslali sme dotaci, spadlo to z nebe,
nikdo, spadla z nebe, tady milion a teď stojíte před před rozhodnuÍím, že si vemete úvěr, kterej
už semvyjednal a šnitec.,,
Starosta zdůrazni|, Že žádná dotace z nebe nespadla, a připomně| úsporu energií při zateplení
objektu, výměně oken a dveři. a to 49,6%o. Návratnost investice je spočítána na22|et.KaŽdý
rok bude možné při současné ceně energií ušetřit cca l00 000 Kč. V případě, Že se zateplení
objektu oddálí o tři roky, obec ztratí 300 000 Kč'
Ing. Zavadt| (občan obce) uvedl, že úspora pokryje třetinu splátek úvěru.
P. Vrátil odbočil od tématu a připomně| návrh jednacího řádu Zo, kdy pí Králíková iniciovala
jeho změnu, přičemž požadovala jmenovité hlasování jednot|ivých členů Zo. Tato změna
nebyla do 28. 4. 2010 uskutečněna. oponoval tak místostarostovi, který přislíbil jmenovité

uvedení hlasování v zápisu'
Místostarosta požáda| p. Vrátila, aby odcitova| příslušnou pasáž Jednacího řádu, kde se hovoří
o zákazu jmenovitého hIasování.
Ing. Zavadi| připomněl, že dotace nespadla z nebe a je výsledkem určitého snaŽení, přičemž
nic nenasvědčuje tomu, aby zastupitelé hlasovali jinak, než Že daný zámér schválí. Vyslovil
své přesvědčeni, že zastupitelé budou hlasovat pro rozumnou věc'
Starosta obce poté vyzva| zastupite|e k hlasování pro rea|izaci akce zatep|ení MŠ ve Starém
Hradišti a s tím spojenou možnost čerpání dotace z operačního fondu životního prostředí
a schva|uje uzayÍení smlouvy o úvěru ve výši 3 000 000 Kč u České spořite|ny pro
financování této akce.

Plo:

Proti:

Zdrže|

Ing. Miroslav Čepčář, Václav Janovský, Lubomír Vondra a Josef Malíř.
Dana Králíková' Stanislav Poddaný
Pavel Vrátil, Pavel Blažek, Petr Mára, Josef Teplý, Šárka Jacková a Ing. Mokošín

Starosta po výsledku hlasování vyjádřil svoji nespokojenost se zastupiteli, kteří se zdrŽe|i
h|asování. Dle jeho názoru má zastupitel rozhodovat o budoucnosti obce a ne se zdržovat
h|asování. Poté připomněl. že nebylo jednoduché získat dotaci a zdÍtaznil, že 35%
z celkového poětu žádostí bylo zamítnuto' Tím, Že někteří Zastupitelé odmítají 1 000 000 Kč
na opravu budovy, se dle jeho slov nechovají jako zastupite|é, kteří slíbili na ustavujícím
zasedání, Že budou hájit zájmy obce'
Ing. Zavadi| poloŽil dotaz, zda zastupitelé nesouhlasí se zateplením budovy, nebo
se způsobem financování uvedené akce. Do budoucna bude nevyhnutelná investice do budovy
MŠ, která bude s přib1vajícím časem finančně náročnější.
Starosta vyzva| zastupite|e, aby se jednot|ivě vyjádřili k tomu' z jakého důvodu .se zdrŽe|i
hlasování, nebo hlasovali proti zatep|ení objektu MŠ.
P. Poddaný uved|, že argumenty pro zatep|ení budovy MŠ ho nepřesvědčily a uvedl:
,,Samotný okna, když vyměním trojskla, tak mě daj nějakejch sedmadvacet, osmadvaceÍ
procent,,. Dá|e řešil problém se zatýkáním do budovy MŠ a podivil se nad tím, Že neby|a
opravena střecha.
P. Plachý (stavební dozor obce) konstatova|' že do budovy zateklo po letošní zimě a tento
problém by měl bý řešen v rámci zatep|ení objektu. ovšem z výsledku hlasování je zÍejmé,
že investiční akce nebude uskutečněna, ale obec bude muset i přes tuto skutečnost investovat
cca 300 000 Kč do opravy střechy, a Ío bez zatep|eni střechy. Dále bude nutné odstranit
popraskanou vnější omítku, která si vyžád'á da|ší desetitisíce Kč.
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