
Zápis ze setkání poradního výboru - SRBCE 

konané dne 21. 2. 2020 

 

Přítomni: Filip Kučera, Petr Budil, Petr Štancl, Michal Millich, Božena Ležovičová, Jaroslav Klenor, 
Zdeněk Doležal, Josef Fikejz 
 
Omluveni:  Vladimír Pitra, Eliška Klenorová, Jiří Čížek 

Neomluveni:  
 

 

Body z minulého jednání 

1) Rychlostní radar 

Je schválený typ radaru GR33L, máme kladné stanovisko od Policie ČR. Radar bude objednán 

v 9. týdnu tohoto roku. Instalován bude nejdéle do 31. 5. 2020. Montáž provede p. Janecký. 

 

2) Vyhotovení cesty před místní klubovnou 

/21. 6. 2019/ Zatím nejsou k dispozici žulové kostky.  

/21. 2. 2020/ Dle přílohy A1.0 se podařilo sehnat žulové kostky na plochu A - cena 1000,- bez 

DPH/1t. Dovoz zajistí Technické služby města Luže. 

Vše bylo konzultováno s paní starostkou, bylo přislíbeno zjištění finanční situace města, zda 

jsou k dispozici finanční prostředky na nákup kostek. Dále jsou také k dispozici kostky 

u Technických služeb města. Je nutné prověřit, jaké je množství a velikost kostek. Zajistí 

Kučera do 31. 3. 2020.  

 

3) Toulání psů po obci pí. Šlechtové 

Byly projednány předložené stížnosti občanů sousedících s pí. Šlechtovou.  

Závěr: Zahájíme kroky ke zjištění, zda soukromý azyl splňuje veškeré náležitosti, které má 

mít.  

/21. 6. 2019/ Řeší se. 

/21. 2. 2020/ Situace je pořád stejná, nedošlo k žádné změně k lepšímu. Je nutné prověřit, 

zda musí mít všechny psy očipované a platit poplatky ze psů na obci. Zajistí Doležal do 31. 3. 

2020. 

 

4) Natření prken dřevníku 

 Natření prken dřevníku zajistí p. Štancl do 30. 6. 2020 včetně nákupu barvy. 

 

5) Úprava komunikace nad kapličkou + místní komunikace 

Je potřeba vytvořit plán úprav místních komunikací, abychom mohli využít v příštím roce 

čerpání dotací z Kraje (vytvořit mapu se zakreslením jednotlivých silnic a druhem povrchu, 

které budeme chtít zrekonstruovat). Nutno v mapce zachytit i problémy související s novou 

komunikací viz plot u Smrčků, atd.  



Dále bych se přikláněl, vytvořit mapu veřejného osvětlení obce, kde bychom vyznačili, kde 

chceme mít nová svítidla + zachytit stávající stav veřejného osvětlení – bez krytu, nesvítící 

atd.). ZODPOVÍDÁ – Petr Budil, termín do 31. 3. 2019 

/21. 2. 2020/ Na letošní rok nebyla vypsána dotace z MMR. Bude se čekat, zda bude vypsán 

potřebný titul příští rok. Nutné dopracovat dokumentaci viz podklad příloha C.1. Nutné 

ověřit skutečné plochy + vypracovat rozpočet na opravu komunikací. Zodpovídá Budil ve 

spolupráci s městem do 30. 6. 2020. 

 

Panelová autobusová zastávka (nutné vypracování návrhu komplexního řešení na obnovu 

autobusové zastávky). 

/21. 2. 2020/ Zodpovídá Budil do 30. 6. 2020. 

 

6) Zeleň 

Město Luže prověřuje hospodaření na místních obecních pozemcích a bude nabízet 

případný jejich pronájem nebo možnost údržby těchto pozemků za úplatu. Nyní je ve stádiu 

prověřování. 

/21. 2. 2020/ Místní lípy byly zařazeny do grantu na obnovu zeleně. Město získalo 

příslušnou dataci. Úprava a obnova zeleně bude probíhat v průběhu tohoto roku.  

 

7) Voda a kanalizace 

Kompletní oprava horního rybníka – prověřuje se možnost získání finanční dotace.  

Prověřuje p. Janiš ze stavebního úřadu Luže. ZODPOVÍDÁ – Filip Kučera, termín do 31. 3. 

2019 

/21. 6. 2020/ Nyní není žádná odpovídající dotace. Příští rok se opět prověří dotační tituly, 

pokud bude vypsána dotace a bude finančně příznivá, provede se oprava.  

/21. 2. 2020/ Zjistit, zda by město nevypracovalo projekt na opravu horního rybníka jako na 

Dobrkově. Zajistí Kučera do 31. 3. 2020. 

 

Dílčí oprava horního rybníka – přetěsnění stavidla bude provedeno v rámci brigády SDH. 

Dodání prken do stavidla provede město Luže – p. Richter. Jíl na utěsnění si musíme zajistit 

sami, město poté proplatí. Prkna jsou dodána, zbývá je namontovat. 

Zajistí Michal Millich, Vladimír Pitra do 30. 6. 2020. 

 

8) Občanská klubovna 

Zlegalizování stavby skladu a dřevníku za hasičárnou (projektová dokumentace je již 

vyhotovena, vyhotovení passportu + zápis do KN). ZODPOVÍDÁ – Janiš (stavební úřad), 

termín do 31. 5. 2019 

/21. 2. 2020/ P. Janiš na stavebním úřadě skončil. Je nutné zjistit, zda se pokračuje nebo se 

usnulo. Aktuální stav zjistí Budil do 30. 4. 2020.  

 

Vyhotovení elektroinstalace ve skladu a osvětlení přístupové cesty  

Zajistí Kučera do 30. 6. 2020. 

 

9) Kaplička 

Komplexní rekonstrukce včetně automatického zvonění – starostka a já prověřujeme 

možnost získání dotace. Poté bude navazovat příprava projektové dokumentace a podkladů 

pro získání dotace. ZODPOVÍDÁ – Zdeněk Doležal, Filip Kučera, termín do 31. 3. 2019 



/21. 2. 2020/ Jsou vypsány různé dotační tituly, nutné připravit projektovou dokumentaci. 

Petr Budil zkusí oslovit projektanta, který vypracovává projekt na opravu voletického 

hřbitova. Pokud nebude mít projektant zájem, zkusíme oslovit p. Shejbala z Domanic (firma 

Optima). Zajistí Budil do 30. 4. 2020. 

 

10) Rozvoj obce 

Město dodá informační tabuli s dvěma piknikovými sety. Je nutné promyslet, kde bude 

umístěno, zda na trojúhelníku pod Horníčkovými nebo při příjezdu do obce od Lozic po 

pravé straně. Dále informace, které budou uvedeny na informační tabuli (mapa, historie 

obce, info Kusá hora atd.)  

/21. 2. 2020/ Piknikový set dodán, umístěn bude při příjezdu do obce od Lozic. Informace na 

tabuli prochází závěrečným čtením, bude dodáno města.  

Pod piknikovým setem bude vybudována zpevněná plocha dle návrhu p. Budila viz příloha 

B.1 (odsouhlasena zpevněná plocha ve tvaru čtverce). Návrh na umístění čtverce na 

příslušné místo viz příloha D.1.  

Zpevnění plocha bude vybudována z kostek 5x5 cm, město Luže poskytne kostky, montáž 

provedou Technické služby města Luže.   

 

11) Brigády 

V rámci SDH je nutné provést vyčištění zeleně ve skále, prořez náletů na hřišti a úklid kolem 

čekárny (uschlá tújka atd.). 

Zajistí Millich v rámci SDH do 31. 5. 2020. 

 

 

 

Nové body k projednání: 

1) Ptačí chřipka 

Informace o nařízení statní veterinární správy – Srbce u Luže se nachází v pásmu dozoru. 

Proběhlo informování občanů formou písemné zprávy do schránky. Informace také vyvěšeny 

na obecní nástěnce.  

 

2) Velikonoční klepání 

Eliška Klenorová podala návrh na obnovu Velikonočního klapání, pokud bude zájem a 

dostatek lidí, tak si to vezme na starost + výpomoc. 

Závěr: Pokud bude dostatek dětí cca 10, bude tradice obnovena. Počet potencionálních 

účastníků zjistí Klenorová do 20. 3. 2020. 

 

3) Osadní výbor 

Dne 22. 1. 2020 proběhlo první setkání osadního výboru na obecním úřadě v Luži: 

- Město Luže nás informovalo, že je možnost získat dotaci na opravu studní. V obci máme 

3 obecní studny u Kučerů, u Zahradníků a u Tušlů. Je nutné zjistit aktuální stav studní do 

29. 2. 2020 a předat na město Luže. Zajistí Doležal a Kučera.  

- Lavičky pro obec  - máme zájem o tři lavičky. Informaci předá městu Kučera.   

- Aplikace záchranka – předány informace členům poradního výboru.  

 



4) Hasičská nádrž  

Návrh na vyčištění a opravu hasičské nádrže (dolní rybník), vypustit, vyčistit, natřít, oprava 

betonových zákrytů vypouštěcí části rybníka. 

Závěr: akce by se provedla na konci roku 2020 v rámci SDH. Domluvit s městem, zda by bylo 

možné odvést bahno ze dna nádrže a zda by uhradili náklady na barvu a na prkna na nové 

stavidlo. Podmínkou pro realizaci je, že bude dostatek vody v horním rybníku. Zajistí Millich a 

Kučera do 31. 3. 2020.  

 

5) Občanská klubovna 

Návrhy na vylepšení občanské klubovny pro rok 2020: 

- myčka do kuchyně na mytí skla 

- bojler na ohřev vody cca 10 litrů u výčepu 

- ventilátor na strop pro odtah kouře 

Závěr: bylo odsouhlaseno všemi (kromě p. Klenora, který se zdržel hlasování), že se zakoupí 
myčka a ventilátor. Bude pořízeno z finančních prostředků občanské klubovny. Zajistí Millich, 
Kučera a Doležal do 30. 6. 2020.    
 

6) Žádost o koupi obecního pozemku paní Havlíkovou 

Byl schválen prodej pozemku všemi členy osadního výboru. Do kupní smlouvy je nutné uvést 

věcné břemeno, které umožní opravu nebo obnovu dešťové kanalizace, která vede přes 

pozemek - viz příloha Žádost o koupi pozemku. 

 

7) Nové skla v čekárně 

Došlo k výměně skel v autobusové čekárně a demontáži dřevěných desek. Je potřeba zajistit 

nátěr pod demontovanými deskami. Bude provedeno v rámci brigád SDH. Zajistí Millich do 

30. 5. 2020.   

 

8) Prodej domku v obci 

Domek po paní Chmelíkové starší byl prodán dle informací od realitní kanceláře Omega 

reality (zjišťoval Kučera). V osmém týdnu tohoto roku, zde byla viděna 4 auta plná romských 

občanů. Uvidíme, co se z toho vyvine.  

 
 
Dne 23. 2. 2020 
 
Sepsal: Filip Kučera 
 
Schválil: 
 
 

      ……………………………  ………………………………  …………………………. 
         Zdeněk Doležal      Michal Millich       Filip Kučera 
   člen osadního výboru            člen osadního výboru          předseda osadního výboru 


