Zápis č. 40 ze zasedání zastupitelstva obce Věžnice konaného dne 2.2.2022
Bod 1 – Zahájení schůze
Jednání zastupitelstva obce Věžnice bylo svoláno v souladu s §91 odst.1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích a
zahájeno starostou Davidem Drahošem. Pan starosta přivítal paní Kadidlovou z České pošty a ostatní hosty
z řad obyvatelů obce a zastupitele.
Přítomno je 6 zastupitelů, pánové Milan Chalupník a Ing. Josef Málek jsou omluvení, pan Ing. Vítězslav Kunc
dorazí v průběhu zasedání. Starosta shledal zastupitelstvo jako usnášeníschopné dle §92 odst. 9 zákona o
obcích.
Ze zasedání zastupitelstva je pořizován zvukový záznam.
Začátek 16:31 hod.

Bod 2 – Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
Starosta D. Drahoš: „Navrhuji jako zapisovatele paní Annu Adamcovou, ověřovatele zápisu pana Adama
Drahoše a pana Ing. Antonína Kunce.“
Návrh usnesení č. 15/2022
Zastupitelstvo obce Věžnice schvaluje ověřovatele zápisu pana Adama Drahoše a pana Ing. Antonína Kunce
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 15/2022 bylo schváleno.

Bod 3 – Schválení programu
Starosta D. Drahoš: „Program máme před sebou. Tentokrát nedochází k žádným změnám.“
Program:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Zahájení
Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
Schválení programu
Pošta Partner
Informace z činnosti úřadu
Rozprava členů zastupitelstva
Závěr

Návrh usnesení č. 16/2022
Zastupitelstvo obce Věžnice schvaluje program zasedání. Viz příloha zápisu č. 2
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 16/2022 bylo schváleno.

Bod 4 – Pošta Partner
Starosta D. Drahoš: „Tak dostáváme se k hlavnímu bodu dnešního zasedání. Já nejprve stručně shrnu, jak se
toto téma vyvíjelo v čase. Takže na začátku září 2021 mě paní Kadidlová informovala, že se Česká pošta s.p.
rozhodla kvůli malé vytíženosti přeměnit pobočku pošty v naší obci na Poštu Partner. Nabídla to nejprve obci.
Na zasedání zastupitelstva dne 23.9. zastupitelstvo schválilo, že nemá zájem provozovat na náklady obce
Poštu Partner. To jsem sdělil paní Kadidlové. Ta mě 8.10. informovala mailem, že kontaktovala oba obchody
a Slunce Vysočiny. Jediná, kdo o tom uvažuje, je paní Chalupníková z obchodu v dolní části obce. Ostatní

zájem nenají. V prosinci se ke mně dostala neoficiální informace, že to paní Chalupníková vezme. O tom jsem
informoval na prosincovém zastupitelstvu s tím, že to zatím není oficiální informace. Paní Chalupníková mě
v pondělí 17.1.2022 informovala, že nabídku na Poštu Partner přijala. Zároveň mi přišel mail z České pošty,
že následující pondělí 24.1.2022 proběhne prohlídka prostor v obchodě v dolní části obce kvůli umístění
Pošty Partner. Tyto informace jsem přednesl zastupitelům na zasedání 20.1.2022. Po debatě bylo přijato
usnesení, že s tím obec nesouhlasí. Částečně kvůli tomu, že někteří zastupitelé jsou proti přesunu pobočky,
částečně proto, že budova obchodu je v majetku obce a s obcí to nikdo oficiálně nekomunikoval. Což je
pravda. Nicméně schůzka toho 24.ledna v obchodě proběhla, abychom věděli, co by to obnášelo. Tak a teď
jsme tu.
Teď tedy řeknu můj názor. Rozhodně se v tuhle nejedná o rušení pošty. To v žádném případě. Jedná se
zjednodušeně o to, zda bude pošta dále na poště, nebo dole v obchodě. Já v tom řešení, že by se pošta
přesunula do obchodu, vidím spíše pozitiva. Je zřejmé, že obchod v dolní části je na hranici rentability. Takže
příspěvek od České Pošty za Poštu partner by mohl pomoci udržet obchod v chodu. Což by určitě lidi ocenili.
Nehledě na to, že obec by stále měla alespoň nějaký vliv na prostředí, protože by se to nacházelo v obecní
budově. Obec navíc může využít prostory po poště v budově obecního úřadu třeba jako knihovnu, za kterou
platíme cca 50 000 Kč ročně nájem v Domově Věžnice.
Tak a teď předám prostor paní Kadidlové, která pak jistě bude připravena zodpovědět dotazy jak od
veřejnosti, tak samozřejmě od zastupitelů.“
Paní Blanka Kadidlová poté přednesla důvody, proč se Česká pošta rozhodla změnit pobočku v obci na Poštu
partner. Zejména pokles transakcí a zvyšování nákladů na provoz. Vyzvala poté přítomné k pokládání dotazů:
S. Wasserbauer: Jak reálné je riziko, že Česká pošta v budoucnu zruší naší pobočku
B. Kadidlová:

Ta pravděpodobnost je skutečně vysoká. Ale tohle Vám nikdo přesně neřekne.

S. Wasserbauer: Můžete vyčíslit, jak ztrátová pro Českou Poštu je naše pobočka?
B. Kadidlová:
K tomu nemám úplně všechny podklady, ale ztráta u malých poboček, jaká je u vás v obci
se pohybuje okolo 200 000,- Kč ročně.
S. Wasserbauer: Takže, když bude uzavřena smlouva mezi poštou a budoucí provozovatelkou bude na dobu
neurčitou?
B. Kadidlová:

Ano, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 6 měsíců.

S. Wasserbauer: Ještě bych se chtěl zeptat, kolik poboček Pošta Partner už zaniklo?
B. Kadidlová:
Může se stát, že nám provozovatel vypoví smlouvu. V tom případě musíme najít náhradu.
V současnosti mám dvě výpovědi, ale v obou případech už máme náhradu.
S. Wasserbauer: Jak to bude s žádostí o úpravu prostor? Počítám, že jste jí ještě nepodali.
B. Kadidlová:

To musí udělat provozovatelka pobočky.

S. Wasserbauer: Ta to také asi nepodala?
Starosta D. Drahoš: Zatím ne. Ale zatím jsme oficiálně nic neschválili.
S. Wasserbauer: Mě to stále přijde jako velmi nestandartní postup.
B. Kadidlová:

Česká pošta nebude provozovat poštu partner. To bude provozovat paní Chalupníková.

Starosta D. Drahoš: Je fajn, že jste se vy domluvili s p. Chalupníkovou. Ale jde o to, že teď měly následovat
oficiální kroky k přesunu na Poštu partner. A vy už to máte všechno domluvené bez nás. Přitom to bude
v obecní budově. To je ten hlavní problém. To se ale dá ještě dohnat.
V 17:20 dorazil p. Ing. Vítězslav Kunc.
Debata ještě chvíli pokračovala a pak se paní Kadidlová rozloučila a odešla.
Zastupitelé ještě chvíli debatovali a pak bylo hlasováno o následujícím usnesení.
Návrh usnesení č. 17/2022
Zastupitelstvo obce Věžnice bere na vědomí záměr zřídit Poštu partner paní Radkou Chalupníkovou v obecní budově
č.p. 75 a pověřuje starostu obce vypracováním návrhu dodatku nájemní smlouvy.

Pro: 7
Usnesení č. 17/2022 bylo schváleno.

Proti: 0

Zdržel se: 0

Bod 5 – Informace z činnosti úřadu.
Starosta D. Drahoš informoval zastupitele o tom, že 3. února přivezou nový traktor, že byla podána žádost o
dotaci na památník padlým a novinky ohledně plánovaného rybochodu a o ceně jezu dle odborného odhadu.
Návrh usnesení č. 18/2022
Zastupitelstvo obce Věžnice bere na vědomí informace přednesené starostou obce.
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 18/2022 bylo schváleno.

Bod 6 – Rozprava členů zastupitelstva
Zastupitelé dále hovořili zejména o případném přesunu pobočky pošty.

Bod 7 – Závěr
V 18:15 hodin starosta jednání ukončil a poděkoval zastupitelům za účast a popřál jim klidný večer.

Ověřili:
Adam Drahoš ……..………………………………

Ing. Antonín Kunc ………………………………………

starosta David Drahoš ……………………………………..

