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Zápis č.28
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Zlatá' konaného dne 24. 1. 2018 V,,Hospodě u Hasičů"
ve Zlaté'

Přítomni:

Luboš Přibyl, Jan Horý, Václav Loučka, Hana Taitlová, Martin Mezihorák' Lukáš Petrus, Pavel
Rak
PřÍtomno je 7 členůzastupitelstva.

Neořítomni: -

Omluven: -

Místo konání: ,,Hospoda u Hasičů''

Prooraml

1'
2.
3.

4'

Zahájení zasedání'
Schválení programu zasedání.
Schválení zápisu z minulého zasedání (20. 12' 2017).
Určeníověřovatelů zápisu.
Určenízapisovatele k pořízení zápisu a usnesení.

5.
6. PředběŽné posouzení účetnízávěrky k31 '12.2017.

7'

lnventarizace majetku, závazkťt a ostatních inventarizačníchpoloŽek
aktiv, pasiv a podrozvahy k31.12. 2017.
8. Projednání zprávy Finančníhovýboru za poslední čtvrtletí2017.
9. Projednání zprávy Kontrolního výboru ze dne 21.12. 2o17 .
1O.Veřejná diskuze na téma obecní vodárna a kvalita vody.
1 1 . Diskuze.
Ad 1) Zaháiení zasedání.

Zasedání zahájeno v 18:05, přítomno 7 členůzastupitelstva, zastupitelstvo je
usnášení schopné, zasedání vede starosta obce Luboš Přibyl.

Ad 2) Schválení prcqramu zasedání.
Žastupitelstvo projednalo a schválilo navržený program veřejného zasedání.
Hlasování o schválení programu: pro 7, PÍoti Q zdžel 0.
Bod schválen'
Ad 3) Schválení áoisu č. 27 z minulého zasedání konaného dne 20. 12. 2o17'
Zastupitelstvo projednalo a schválilo Zápis č' 27 ze dne 20' L2. 20t7 '
Hlasování o schválení Zápisu č. 27: pro 7, pÍoti o zdržel se o'
Bod schválen.
Ad 4) Určeníověřovatelů zápisu
Starosta určil ověřovateli zápisu pány Pavla Raka a Václava Loučku.
Ad 5) Určenízapisovatele k oořizeni zápisu a usnesení'
starosta určil zapisovatelem pana Jana Horkého.
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Ad 6)

obce Zlatá projednalo a schválilo předběžné
k datu 31. 12.2017
Hlasováníl pro 7' proti 0' zdržel 0.
Bod schválen.

závěrky

Zastupitelstvo obce po projednání schválilo Inventarizačnízprávu za rok 2ot7, ze dne
24. ledna 2018, která se ýkala především inventarizace majetku, závazkú a ostatních
inventarizačních položek aktiv, pasiv a podroarah. Provedenou kontrolou nebyly
zjištěny nedostatly.
Hlasování: pro 7' proti 0, zdĚel 0.

Bod schválen

Ad 8)

obce Zlatá po projednání schválilo Žápis č' 4lŽ0I7 za schůze finančního
ýboru, která se konala v pondělí 22. ledna 2018. Kontrolou nebyly zjištěny
nedostatky.
Hlasováníl pro 7' proti 0' zdržel 0.

Bod schválen

Ad 9) Proiednání zoráw kontrolního výboru.
Zastupitelstvo obce Zlatá po projednání schválilo Zápis
Il20I7 ze schťsze
kontrolního ýboru, která se konala ve čtvrtek 21. prosince 2017. Provedenou
kontrolou nebyly zjištěny nedostatky.
Hlasování: pÍo 7, pÍoti 0, zdržei 0.
Bod schválen

č'

Ad 10) Veřeiná diskuze na téma obecní vodárna a kvalita vodv.
Veřejnou diskuzí zahájil pan starosta Luboš Přibyl a ve spolupráci se zastupitelem panem
Lukášem Petrusem seznámili všechny přÍtomné s posledními aktuálními informacemi, které
se ýkají majitele Vodovodního řadu ve Zlaté I, způsobu provozování obou souvislých
vodovodních řadů, dále kvaliý vody a {sledků rozborů vody, které byly vždy provedeny
akreditovanými laboratořemi'
Paní Malinová na začátku diskuze rozdala všem zúčastněnýmdva tiskopisy. Jedním byl dopis
paní Malinové panu Kunickému, druhým byl text o problémech v obci Trnová.
V dopise panu Kunickému reaguje na předchozí korespondenci pana Kunického s paní
Tórókovou a uvádí mnoho nepodložených argumentů. Napi)'velmÍ často přicházím do styku
se spoluobčany a utdím u nbh realÍtu v podobě řady onemocnění z vod11 ekzémúa
v neposlední řadě tohq ca z vodovodních kohoutkú jin vytéká ..:. Zde paní Malinová bez
jakýchkoliv podkladů spojila údajnéonemocnění s kvalitou vody' Takovéto tvaení je ale
možnéaž v případě' že ověření kvality Vody prokáŽe souvislost. onemocnění mohou brýt
způsobené přeci mnoha jinými důvody. To ovšem autorka pomfí a se závěrem je rychle
hotová. Dále píšetučným písmem, že voda je nekvalitní. opět wzení bez jakéhokoliv
podkladu. Naproti tomu zveřejněné výsledky rozborů vody akreditovanou |aboratoří hovoří
jasně. Voda kvalitativně odpovídá ve všech měřených parametrech.
Text obsahuje mnoho nařčení typu chybného odebíraní rrzorků pro rozbory hnojení polí nad
vodárnou, nadměrná desinfekce vody a mnoho dalšího. Všechny popsané skutečnosti vyvrací
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opakovaně prováděné rozbory Vodý které vycházejí ze souladu s normami pro pitnou Vodu.
Navíc proběhla 15. 11. 2018 kontrola pracovníky z Krajské Hygienieké stanice, V rámci
kontroly byl proveden odběr a následný rozbor vody (rozbor provedla akreditovaná laboratoř
z Ustí nad Labem) a všechny hodnoty jsou v normě. Zápis z kontroly a rozbor KHs je
samozřejmě dostupný na webu obce. Přesto že pan L. Petrus V pozvánce k dnešnídiskuzi
vyn1val, aby nám kdokoliv přinesl rozbor vody, žádný takoý se neobjevil, přestože několik
lidí tvrdilo, že si rozbory nechali udělat.
Dále pan L. Petrus poznamenal: ,,Netvrdím, že u Vás v konkrétnídomácnoďi nemůžebýt
voda špatná' Pokud tomu tak je, jedná se patrně o větev vodovodu, která je nedostatečně
propláchnutá' V takovém případě je nutné postupovat tak, že kontaKujete provozovatele a
budete požadovat nápravu. Pokud provozovatel nereaguje, nechte si udělat rozbory a pokud
vyjdou špatně, kontaktu;te hygienickou stanÍci (KHs). Bez důkazu v podobě rozboru bude
provozovatel patrně furdit, že je vše v pořádku a bude to tvrzení proti tvrzení. Budu Velrni
rád, pokud Vaše zjištění sdělÍte i na obecním úřadě"'

Dalšítiskopis rozdala paní Malinová s tÍm, že se jedná o důkaz, že pan Kunícký je
nedůvěryhodnou osobou' Důkazem jejího tvzení mají b,ýt údajnéspory v obci Trnová v
dokumentu popsané' Není jasné, kdo je autorem a za jalcl'm účelemtext psal. obsažená
tvaení nelze ověřit' Text se věnuje majetkoprávním vztahům ohledně vodovodního řadu v
Trnové, nikoli však detailů jeho provozování. Z textu nevyplývá, že pan Kunický, ani fi Ekovak
nějak pochybili v plnění povinností odborného garanta.
V následné diskuzi byli zastupitelé dotazováni a osočováni z nekompetentních kroků, tj.:
Paní Malinová se zeptala, jestli máme kolaudaci no\^ich Vrtů. starosta odpověděl, že ne,
jelikož vrý byly nedávno vybudované a řízení o kolaudaci je v běhu. Paní Malinová na to
konto pokračovala s argumentací, že jsme uvedli tyto vrty v podání dotace na rekonstrukci
vodárny a jeÍikož nemáme vfi zkolaudované, jedná se o dotačnípodvod. Dále pokračovaÍa,
že kolaudaci rledostaneme, jelikož byla v Brandýse na životnímprostředí a o našich Vřtéah
tam nikdo nic neví a tudíž,nemáme patrně ani stavební povolení. Pan Petrus řekl, že
stavební povolení máme. Paní Malinová odvětila, že si to jen myslím a že jestli máme, tak je
propadlé. Do diskuze se přidalí dalšíobčané,jak je to možné.Starosta předal panu Kobylkovi
dokument. Ten přečetl, že se jedná o stavební povolení ke zmíněným Vrtům s platností do
roku 2019.
Paní Malinová řekla, že se tedy asi spletla, ale jak je to s tím panem Kunickým, kteý je podle
ní ,,ve střetu zájmů". Střet zájmů vidí V tom, že své služby prodává jak obci, tak společnosti
Dolia s' r. o. Zkoušeli jsme {istit, jakou to má souvislost a co je špatně na tom, že je
odborným garantem pro více vodovodů.
Dále paní Malinová Vznesla dotaz, jak to, že ýpočet ceny vody se lišípro vodárnu a pro
Zlatou I. Pan Petrus Vysvětlil, že;
1. obec provozování vodovodu nesmí provádět se ziskem a Dolia je soukromý subjekt
podnikající za účelemzisku .''
2. obec vodu vytěŽí, upraví a prodá. Dolía vodu nakoupí od obce, dodá provozovanou
sítíspotřebitelům a prodá. Je to tedy stejné, jako by pekař upekl veku a jiná firma jí koupila
a udělala z ní chlebíčky.Veka a chlebíčkynebudou mít stejnou cenu, protože chlebíčkymají
dalšípřidanou hodnotu. Podobně cena vody nebude stejná, ale minimálně se na\^ýší o
náklady na provoz trubek, případně fuorbu fondu obnÓvy vodovodu ve Zlaté I. V případě
potřeby je možnéulsledné tabulky zkontrolovat někým, kdo tomu rozumí. Tabulky jsou
samozřejmě komukoliv dostupné.
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Z důvodu toho, aby sí každý mohl udělat obrázek o tom, jak naše vodárna a její technologie
vypadá a proto, že Vám chceme vše co nevíce přiblížit,vznikl nápad udělat den otevřených
dveří na vodárně. To se setkalo s Velkou nelibostí především paní Malinové, která nás
upozornila nato, že vodárna je objekt, kam mohou Vstupovat pouze lidi se zdravotním
průkazem' od nápadu ukazovat vodárnu tedy upouštíme. Pokud si někdo z Vás příslušný
průkaz opatři, rádi Vám vodárnu a její technologii ukážeme'

Dalšímprojednávaným tématem byla údajná kontaminace vody v řadu v souvislosti
dešťornimi srážkami. Pý se jedná o nátok dešťo\^ých Vod do obecních vrtů či vodovodního

řadu ve Zlaté I. Jak Vysvětloval starosta, voda do vodojemu natéká několik dní. Vodu, která
nateče dnes se do řadu dostane až za několík dní. Navíc by případný nátok byl odhalen v
rozborech. Nátok do samotného vodovodního řadu je nesmysl, jelikož vodovod je pod tlakem
a jakékoliv porušeníby mělo za následek fontánu a pokles tlaku, kteý nepozorujeme. Pokud
někdo pozoruje kalnou vodu, vysvětlením patrně bude nedostatečný proplach a usazeniny V
trubkách konkétnívětve vodovodu.
Dále je rozebírána kontaminace spodní vody v souvislosti s vypouštěním obsahů ze septiků a
jímek na pole nad vfty vodárny. opět' toto by odhalili kontrolní odběry. Vše je v normě. Právě
kvůli bakteriím se voda musí ošetřovat chlórem (přesný chemický název použitédesinfekce si
nepamatuji). Paní Malinová uvedia, že v okolních obcích, např. Ve Škvorci,si s vypouštěním
objemu z fekálního vozu poradili a Vypouštění řidiči-majiteli vozu zakázali. Požadovala, aby
zastupitelstvo udělalo totéžve Zlaté, protože obsluha obsah fekálního vozu vypouštína cestě
,''k letišti a k lesu''. Na to starosta reagova|, že obě ýto lokality jsou v katastru městyse
škvorce, v případě zjištění ať občanévoÉ;ípřímo Policii čR.
Dalšívýtka směřovala na adresu pana Loučky, jakožto pracovníka obsluhy vodárny. Pý tam
,,lije ten chlór ...''. Pan Loučka Vysvětlil, že technologie má své automatické zařízení dávkování, kterému je potřeba doplňovat zdrojoý zásobník. Není to tedy tal! jak se na první
pohled z ýroků oponentťl zdálo, že obsluha ,,tam lije chlór odhadem a občas jí ujede ruka".
opět .'. odhaíily by to rozbory Vody.
Dále upozornila na dodržování provozního řádu vodárny její obsluhou (pracovní oděv,
přezouvání obsluhy a pod.).
Následným bodem, kteý se na setkání řešil, bylo nařčeníz neúčastina aukci, případně
nízkémpříhozu obce. Paní Hroníková s paní Malinovou a dalšímiobčany argumentovali tím,
že obec se účastnilaaukce vodovodu a že pý bylo minimální podání 30.000,. Kč. obec pni
nabídla pouze 5.000'- Kč a tím hrubě pochybila v zásadní chvíli, kdy jsme měli Vodovod na
dosah. Pan L. Petrus sdělil' že pokud si dobře pamatuje, žádný limit příhozu nebyl. Na to bylo
odpovězeno, že tam byl limit 30.000,- Kč a že jsme nekompetentní.
Pro vysvětlení, prvních aukcí jsme se neúčastniliproto, že podmínkou účastibylo složenícca
600.000'- Kč ,'nějakď akciové společnosti s neprůhlednou majetkovou strukturou. PoŽádali
jsme Insolvenčníhosprávce a soud, jestli můžemepožadovanépeníze složit k jejich rukám.
Toto bylo zamÍtnuto. Navíc jsme..soud insolvenčníhosprávce Vyzvali k tomu, aby
neroztrhávali prodej kanalizaci od ČoV. Má to jasný důvod. oo kanálizace natéká Velké
množstvíbalastních vod, které Pgkud bude jiný vlastník čov, ouae chtít zaplatit. Pokud by
tedy obec koupila kanalizaci bez CoV platila by veliké sumy za proteklou balastní vodu, což
by Óbec finančně neutáhla. Bohužel k roť(ženídošlo. Vodovod byl dražen, jako jedna
položka s kanalizací a dešťovou kanalizací s minimálním podáním 1,_ Kč' (vše dohledáte na
insolvenčním rejstříku https://isir.iustice'cz/isir/doc/dokument. PDF?id =27191648)
V dalšímdokumentu na rejstříku se dozvÍte, že ,,... ačkoli býy nastaveny maxÍmálně
atraktivní podmíný aukce (nejnĚšípodání ve ýšÍ1,- Kč), nikdo neprojevil zájen.". Dále je v

i
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dokumentu psáno ,Insolvenční správce obdžel 1' 3. 2017 datovou schránkou sdělení obce
ZÍatá, kteýn nab2í odkoupení ÍnženýrclgÍchsítíue Zlaté I a to s vyjÍnkou splaškové

kanalizacg částku 10.00p- Kč, přÍčenžodkoupení splaškové kanalizace podniňuje
současným odkoupenÍm CoV"'' Dále se V dokumentu píše,že nově nabídku podala také
společnost Dolia, která chce odkoupit inženýrské sÍtě mimo splaškové kanalizace za

100.000,- Kč. (https://isirjustice.czlisir/doc/dokument. PDF?id =28241205)
odpověd' na původníotázku nalezneme v následujícím dokumentu
(https://isir.iustice.czlisir/doc/dokument.PDF?id=29595645).
Insolvenčnísprávce nakonec prodával vodovod ve rr'ýběrovém řízení (tedy ne v aukci),
kde nebyl stanovený žádný limit' a prodávalo se nejvyššínabídce, Kerou uvedli všichni v
obálce. Vzhledem k tomu, že minulého uýběrového řkení se žádný zájemce nezúčastnil,
nebylo tedy z čeho vycházet při stanovení našíýše nabídky. Domnívali jsme se, že se
ýběrového řízení zúčastnípouze obec. o nabídce pana Neužila a Dolie jsme samozřejmě
nevěděli.

Popsané informace jsou veřejně dostupné. Máme za to, že ve ýše uvedeném obec nijak
nepochybila. Velmi nás muí, že se obcí šířídezinformace za|ožené z části na pravdir4ich
informacích a z části na lžích.
Paní Malinová upozornila zastupitelstvo, že nápad pořádat den otevřených dveří na obecní
vodárně není vhodný, jelikož do prostor Vodárny má mÍt přístup pouze osoby se zdravotním
průkazem. Pokud si zdravotní průkaz obstaráte, rádi Vám prostory a technologii našívodárny
ukážeme.
Pan Evžen Hrabý upozornil na nevhodnost použitéúpravy vod pro sníženíobsahu manganu a
železa s chlorovou technologii úpravy vody. Pý se tím ve vodovodním řadu vytvářejí tmavě
hnědé usazeniny. Toto tvrzení opřel o informace z internetu. Jelikož stávajícítechnologii
navrhla akreditovaná firma a schválila jí hygienická stanice, nebudeme změnu technologie
zvažovat.

V závěru diskuze byly dohodnuty následujícÍ kroky:

.
.
.
.

Paní L' Malinová předá panu J. Kobylkovi kontakt na nového majitele vodovodního řadu
ve Zlaté pana Hantáka fi BARBAR. Pan Kobylka se pokusí v roli prostředníka sjednat

pracovní schůzku s panem Hantákem a to za účelemmožnosti odkupu vodovodního řadu
obcí Zlatá'
Paní L. Malinová předá starostovi obce Zlatá písemný požadavek, ve kterém bude
specifikovat doklady požadované k předložení souvisícís provozováním vodárny' S těmito
dokumenty se seznámí a vypracuje seznam případných změn a případných pochybení,
které se v dokumentech pokusí identifikovat.
Všem jsou jakékoliv dokumenty k nahlédnutí v úřední hodiny na obecním úřadě. Po
domluvě i kdykoliv jindy.
K dalšímodběrům vzorků vody budou přizváni občanénašíobce, konkrétníjména
navrhne paní L. Malinová. odběr vzorků vody provede jak stávající firma, tak i nová
firma. Výběr nové firmy navrhne paní Malinová. Ze srovnání ýs|edků měření obou firem
budeme Wvozovat správnost měření stiávající firmy nebo její případnépochybení.
Konkrétnímísta odběrů budou stanovena na základě společnéhosouhlasu všech
zúčastněných.
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Zasedání skončeno v 20:25
Ve Zlaté dne 14' 2' 2017

