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Přítomní 

 

Čamra Josef 

Petrů Václav 

Plášil Michal 

Příplata Petr 

Radosta Jan 

Sváček Josef 

Truhlář František 

Hosté 

 

Za ZD Černovice: František Průša 

Zástupci osady Zoubek: Josef Záhora, Jiří Mašát, Ing. Jiří Daněk 

 

Program 

Projednání řešení stále znečištění příjezdové komunikace do osady Zoubek v areálu ZD. 

 

� Zahájení 

� Jmenování zapisovatele a navržení ověřovatelů zápisu jednání 

� Schválení programu jednání 

 

 

 

ad 1.) Zahájení 

Zasedání zahájil starosta pan Čamra přivítáním přítomných členů zastupitelstva, 

přítomných hostů a zástupce ZD Černovice – předsedu pana Průšu. 
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ad 2.) Jmenování zapisovatele a navržení ověřovatelů zápisu jednání 

Zapisovatelem jednání byl jmenován místostarosta pan František Truhlář. 

Jako ověřovatelé zápisu jednání byli navrženi pan Václav Petrů a pan Jan Radosta. 

 

Usnesení 27/17 – navržení pan Václav Petrů a pan Jan Radosta byli jednohlasně 

schváleni jako ověřovatelé zápisu jednání – schváleno 7 hlasy. 

 

 

ad 3.) Schválení programu jednání 

Pan starosta dále seznámil členy zastupitelstva s jediným bodem dnešního zasedání  - 

schváleno 7 hlasy. 

  

Usnesení 28/17 – zastupitelstvo schválilo program dnešního zasedání – schváleno 7 

hlasy. 

 

� Starosta započal rozborem obdrženého dopisu od obyvatel osady Zoubek, k jehož 

formulaci a obsahu měl jisté připomínky. 

 

�  Poté pan Záhora konstatoval, že prosazení stavby nového kravína v těchto 

místech byla chyba a že zaměstnanci tohoto areálu na úklid této komunikace 

naprosto nedbají. 

 

� Dotaz pana Ing. Jiřího Daňka na možnost zbudování nové cesty okolo stávajícího 

ZD. 

 
� Pan Příplata konstatoval, že se již mnohokrát jednalo o udržování této 

komunikace v areálu ZD a stále nedochází ke zlepšení situace. S vybudováním 

nové objízdné komunikace nesouhlasí, neboť si myslí, že by šlo o plýtvání 

finančních prostředků. 

 
� Poté se ujal slova předseda ZD pan Průša, který přislíbil některá opatření ke 

zlepšení sjízdnosti této komunikace přes areál ZD. 
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1.) V místě stávajícího úseku, který je nejvíce znečištěn a drží se zde voda, bude 

zbudována nová odpadní vpust. 

2.) ZD zakoupí nové zametací zařízení na údržbu areálu. 

3.) Konkrétní odpovědnost zaměstnanců areálu a kontroly ze strany obce.  


