Obec Újezd u Plánice

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Újezd u Plánice, konaného
dne 29.6.2017 od 19:00 hodin v KD v Újezdě u Plánice, č.p. 25
Přítomni zastupitelé:
Milan Moudrý, Mgr. Vladimír Kabrt, Veronika Fialová, Jiří Fremund,
Václav Tícha, Bc. Blanka Kantová
Omluveni zastupitelé:
Hosté:

Ing. Petr Kulich

p. Milan Bělohlavý

1. Zahájení
Řádně svolané veřejné zasedání zastupitelstva (dále v textu ZO) zahájil starosta obce
v 19:00 hodin, poděkoval všem za účast na zasedání a přivítal všechny přítomné členy ZO
a občany. Požádal také o kultivované projevy, s tím, že každý dostane prostor se vyjádřit. Poté
starosta předal slovo místostarostovi panu Kabrtovi, který schůzi dále řídil (dále v textu
předsedající). Ten konstatoval, že je přítomno 6 zastupitelů z celkového počtu 7
a zastupitelstvo obce je tedy usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).
Určení ověřovatele zápisu
Za ověřovatele zápisu pro dnešní zasedání předsedající navrhl Bc. Blanku Kantovou a
Veroniku Fialovou, zapisovatelem byl starostou obce navržen Mgr. Vladimíra Kabrt.
Předsedajícím bylo dále oznámeno, že se zastupitelé i občané mohou vyjadřovat ke každému
bodu zvlášť.
NÁVRH USNESENÍ č. 1
Zastupitelstvo obce schvaluje ověřovatele zápisu Bc. Blanku Kantovou a Veroniku Fialovou,
zapisovatele Mgr. Vladimíra Kabrta.
Výsledek hlasování: Pro 6
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 1 bylo schváleno.
Program dnešního jednání byl zveřejněn a navržen takto:
Zahájení
Schválení vydání Jednacího řádu zastupitelstva
Seznámení s došlou poštou
Zpráva kontrolního výboru
Zpráva starosty o činnosti OÚ od minulého zasedání
Projednání zprávy o kontrole hospodaření za rok 2016
Projednání a schválení závěrečného účtu obce za rok 2016
Schválení vydání Obecně závazné vyhlášky č.1/2017 o místním poplatku ze psů
Schválení vydání Obecně závazné vyhlášky č.2/2017 o místním poplatku za komunální
odpad
10. Zpráva obecního hajného o postupu prací v obecním lese
11. Projednání smlouvy s firmou Plzeňský lesprojekt, a.s.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
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12.
13.
14.
15.
16.
17.

Vyhodnocení dotazníků voda, kanalizace, plyn
Projednání rozpočtových změn č.1,č.2,č.3 na rok 2017
Projednání žádostí o odkoupení pozemků a budovy
Různé
Diskuze
Usnesení a závěr

NÁVRH USNESENÍ č. 2
Zastupitelstvo obce schvaluje přednesený program zasedání.
Výsledek hlasování: Pro 6
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 2 bylo schváleno.

2. Schválení nového Jednacího řádu zastupitelstva
Předsedající seznámil přítomné, že zastupitelé se seznámili s jednacím řádem, který jim byl
zaslán emailem 14.6. Dle zákona o obcích tento dokument nemusí být zveřejněn před
schvalováním, ale bude zveřejněn po schválení na internetových stránkách obce a dále
k nahlédnutí na OÚ. Dále předsedající sdělil, že po případném odhlasování a schválení vydání
nového Jednacího řádu, se bude dnešní zasedání řídit již tímto novým řádem.
NÁVRH USNESENÍ č. 3
Zastupitelstvo obce schvaluje vydání nového Jednacího řádu zastupitelstva.
Výsledek hlasování: Pro 6
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 3 bylo schváleno.

3. Seznámení s došlou poštou
S došlou poštou za předcházející období seznámil přítomné místostarosta obce.

4. Zpráva kontrolního výboru
Zprávu kontrolního výboru ze dne 26.6.2017 přečetla předsedkyně výboru Veronika
Fialová. Konstatovala, že zápis z předchozího jednání byl ověřen ověřovateli Ing. Petrem
Kulichem a Veronikou Fialovou a nebyly proti němu podány námitky.
Z předcházejícího zasedání zastupitelstva nevyplývají pro zastupitelstvo žádné nedořešené
úkoly. Ze záležitostí, které se na minulém zasedání nastínily, že se budou řešit:
• Byly vyzváni občané nebo instituce, které mají nějaké smlouvy s obcí, aby je předložili
ke kontrole. Bylo zjištěno, že není dořešená nájemní smlouva s Pionýrskou organizací
Homolka, protože zahrada je na obecním pozemku a není nájemní smlouva.
• Dále byly vyzvány místní spolky, aby písemně předložili návrh programu oslav v roce
2018. Tuto dodalo zatím jen Divadlo Rynek, z.s.
• Dodržování právních předpisů obce je kontrolováno průběžně. Nebyly zjištěny žádné
nedostatky.
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NÁVRH USNESENÍ č. 4
Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu kontrolního výboru.
Výsledek hlasování: Pro 6
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 4 bylo schváleno.

5. Zpráva starosty o činnosti OÚ od minulého zasedání
S činností OÚ za předcházející období seznámil přítomné starosta obce pan Milan
Moudrý. Jeho zpráva je shrnuta v následujících bodech.
• Uplynulé čtvrtletí bylo bohaté na kulturní akce, konal se dětský den, taneční vystoupení,
stavění máje, májová zábava. Všem organizátorům starosta poděkoval za skvělou
organizaci.
• 18.6.2017 se konala prohlídka a kontrola obecních lesů, na které byl kromě starosty pan
Bělohlavý, p. Votava a p. Kodalík. Na vytěžených místech byly vystavěny oplocenky,
opravila se komunikace. Pan starosta poděkoval panu hajnému za jeho práci.
• Restaurace, která je nyní provozována obecním úřadem prosperuje a za to patří díky
panu hospodskému Václavu Kodalíkovi. Tržby za poslední tři měsíce činí zhruba
57.000 Kč, zásoby ve zboží 11.800 Kč, v obalech cca 10.000 Kč. Na bankovním účtu
restaurace, který byl zvlášť zřízen, je k dnešnímu dni 28.771 Kč. Po zaplacení všech
nákladů (platu, čištění potrubí atd.) je čistý zisk od začátku roku 50.571 Kč. Při zahájení
provozu před půl rokem bylo zapůjčeno obcí na účet restaurace 30.000 Kč, takže nyní
by se tyto peníze už mohly vrátit, ale budou vráceny až na konci roku. V souvislosti
s tím poděkoval starosta všem, kdo se podílí na tržbách.
• 25.4.2017 byl zahájen audit hospodaření firmou HZ Plzeň spol. s.r.o. Bylo tak
vyslyšeno přání občanů, aby kontrolu hospodaření v letošním roce činila auditorská
firma a nikoliv krajský úřad. Audit stál 36.000 Kč včetně DPH. Výsledky kontroly
hospodaření byly předány 12.5.2017. Nebyly zjištěny žádné závažné nedostatky ve
vedení dokumentů. Některé nedostatky ve vedení účetnictví byly opraveny na místě
paní účetní Kourovou. Při přezkoumání hospodaření obce byly zjištěny nedostatky
týkající se nájmu části pozemku p. č. 908/1 (nebylo doloženo zveřejnění záměru).
Kontrolou směnných smluv uzavřených v roce 2016 bylo zjištěno, že smlouvy uzavřené
dne 23.5.2016 neobsahují doložku. Dále audit doporučil provedení výzvy bývalému
starostovi k úhradě 6.000 Kč (pokuta od KHS + správní poplatek). Pan Votava celou
částku uznal a uhradil pohledávku. Celá zpráva byla zveřejněna 15 dní před tímto
zasedáním.
• V obci proběhla anketa – vyplnění dotazníků „Kanalizace, voda, plyn“. Starosta
podotkl, že anketa se setkala s velkým zájmem občanů a občané žádají o urychlené
řešení zejména obecního vodovodu. Pro obecní úřad je to velký závazek a priorita se
touto problematikou dále aktivně zabývat. Výsledek ankety bude představen v bodě 12
této schůze.
• Na obecní úřad bylo doručeno několik žádostí o odkup obecních pozemků a staveb.
Záměr prodat tyto nemovitosti nebyl zveřejněn, protože jak uvedl pan starosta: „Rádi
bychom celou záležitost chtěli nejprve řešit s občany právě na dnešním zasedání.“ Bylo
připomenuto, že dle zákona o obcích o záměru prodat pozemky rozhoduje starosta a o
samotném prodeji zastupitelstvo. Prodejem pozemků se zabývá bod. 14.
• V letních měsících bude provedena částečná rekonstrukce, malování a oprava prostor
obecního úřadu a kulturního domu. V obecním úřadu už jsou dvě místnosti vymalované,
zakoupily se nové zátěžové koberce. Budou vyměněny záclony, z nichž některé jsou
v KD již od samotného otevření. Proběhnou další drobné opravy. Koberce byly
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•

zakoupeny ty nejlevnější a ještě vyjednána sleva. Byl zakoupen nový nábytek ve velmi
dobrém stavu za bazarové ceny.
V roce 2018 jsou plánované oslavy 120 let založení hasičského sboru a sraz rodáků. Na
minulém zasedání žádal starosta občany o zapojení se do organizace, zatím se nikdo
neozval. Starosta jednal předběžně s velitelem vojenské posádky v Klatovech
k přistavění a ukázky vojenské techniky. Dále se 4. obrněnou divizí Plzeň o možnosti
vytvoření historického vojenského tábora a ukázky techniky z 2. světové války. Dále
byla oslovena šermířská skupina. V plánu je oslovit požárníky v Klatovech a leteckou
záchrannou službu v Líních s ukázkou zásahu s helikoptérou.
Starosta dále navrhl zřídit přípravný výbor: za obecní úřad místostarosta p. Kabrt a p.
Tícha. Za SDH starosta p. Emil Petr. Dále vyzval Spolek Újezdecké ženy, aby dodaly
také svoji členku.
Ještě se musí dořešit termín, zda pořádat tuto akci při pouti v srpnu anebo o měsíc dřív.

6. Projednání zprávy o kontrole hospodaření za rok 2016
Podstatné záležitosti ze zprávy o kontrole hospodaření zmínil pan starosta již v bodě č.5
tohoto zasedání. Zastupitelé se zprávou řádně a včas seznámili.
NÁVRH USNESENÍ č. 5
Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o kontrole hospodaření.
Výsledek hlasování: Pro 6
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 5 bylo schváleno.

7. Projednání a schválení závěrečného účtu obce za rok 2016
Návrh Závěrečného účtu obce byl řádně vyvěšen 15 dní před zasedáním. Nebyly k němu
podány žádné námitky.
NÁVRH USNESENÍ č. 6
Zastupitelstvo obce schvaluje závěrečný účet obce za rok 2016 s výhradou.
Výsledek hlasování: Pro 6
Proti 0
Zdrželi s e 0
Usnesení č. 6 bylo schváleno.

8. Schválení vydání Obecně závazné vyhlášky č. 1/2017 o místním
poplatku ze psů
Jedná se o vyhlášku, která vyjde v platnost s účinností od 1.1.2018. Stanovuje sazbu
poplatku za kalendářní rok za každého psa ve výši 50 Kč. Za každého psa, jehož je poživatel
starobního, invalidního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem
příjmu, činí sazba poplatku 30 Kč. Poplatek je splatný nejpozději do 28.2. příslušného
kalendářního roku.
NÁVRH USNESENÍ č. 7
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Zastupitelstvo obce schvaluje vydání Obecně závazné vyhlášky č.1/2017 o místním poplatku
ze psů.
Výsledek hlasování: Pro 6
Proti 0
Zdrželi s e 0
Usnesení č. 7 bylo schváleno.

9. Schválení vydání Obecně závazné vyhlášky č. 2/2017 o místním
poplatku za komunální odpad
Tato vyhláška nabývá účinnosti také dne 1.1.2018. Stanovuje sazbu poplatku za komunální
odpad ve výši 450 Kč za kalendářní rok. Přičemž fyzickém osobám, které mají v obci trvalý
pobyt, se stanovuje úleva 200 Kč.
NÁVRH USNESENÍ č. 8
Zastupitelstvo obce schvaluje vydání Obecně závazné vyhlášky č.2/2017 o místním
poplatku za komunální odpad.
Výsledek hlasování: Pro 6
Proti 0
Zdrželi s e 0
Usnesení č. 8 bylo schváleno.

10. Zpráva obecního hajného o postupu prací v obecním lese
Zprávu přednesl p. Milan Bělohlavý. Za rok 2017 je již vytěženo 651 m3. Zalesněno bylo
1,83 ha (náklady na zalesnění 96.430 Kč). Vyrobilo se 605 m oplocenky. Oprava lesních cest
stála 40 521 Kč. Celkové tržby za rok 2017 činily doposud 1.091.836 Kč, výdaje 455.137 Kč.
Časový zisk je tedy 636.699 Kč (zaokrouhleno).
Mmj. jsou velké ztráty při zalesňování, a to vlivem sucha. Prováděla se také ochrana stromků.
NÁVRH USNESENÍ č. 9
Zastupitelstvo obce schvaluje zprávu pana hajného o postupu prací v obecním lese.
Výsledek hlasování: Pro 6
Proti 0
Zdrželi s e 0
Usnesení č. 9 bylo schváleno.

11.Projednání smlouvy s firmou Plzeňský lesprojekt a.s.
Příští rok končí desetiletý lesní hospodářský plán, a proto v tomto bodě byla projednávána
smlouva o dílo s firmou, která zpracuje nový desetiletý plán. Ze dvou nabídek byla vybrána
firma Plzeňský lesprojekt a.s., a to jednak z důvodů finančních a také dobré spolupráce
a znalosti naší situace, protože tato firma zpracovávala pro naši obec už dva předchozí lesní
hospodářské plány. Předběžný plošný rozsah LHP činí 109 ha.
NÁVRH USNESENÍ č. 10
Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o dílo s firmou Plzeňský lesprojekt a.s. za účelem
zpracování lesního hospodářského plánu (LHP) pro lesní hospodářský celek Obecní lesy
Újezd u Plánice s platností od 1.1.2019 do 31.12.2028
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Výsledek hlasování: Pro 6
Proti
Usnesení č. 10 bylo schváleno.

0

Zdrželi se 0

12. Vyhodnocení dotazníků voda, kanalizace, plyn
Bylo dodáno a vyplněno 48 dotazníků. Následně jsou graficky předloženy výsledky.
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8

9
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13.Projednání rozpočtových změn č. 1, č. 2, č. 3 na rok 2017
Znění uvedených rozpočtových změn je v příloze tohoto zápisu.
NÁVRH USNESENÍ č. 11
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtovou změnu č. 1 na rok 2017.
Výsledek hlasování: Pro 6
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 11 bylo schváleno.
NÁVRH USNESENÍ č. 12
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtovou změnu č. 2 na rok 2017.
Výsledek hlasování: Pro 6
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 12 bylo schváleno.
NÁVRH USNESENÍ č. 13
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtovou změnu č. 3 na rok 2017.
Výsledek hlasování: Pro 6
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 13 bylo schváleno.

14.Projednání žádostí o odkoupení pozemků a budovy
K tomuto bodu se vyjadřoval pan starosta Moudrý a oznámil znovu, že na obecní úřad bylo
doručeno hned několik žádostí o odkup pozemků a budovy. V této souvislosti připomněl, že
zákon o obcíc výslovně nařizuje, jak manipulovat s obecním majetkem, tj. jednat co nejlépe
jako řádný hospodář. Obec má povinnost pečovat o zachování a rozvoj svého majetku. To je
pak následně zkoumáno při kontrole hospodaření.
Vždy se musí zvážit, zda je finanční situace v obci taková, že je nutno prodávat pozemky.
Zda je v zájmu obce některé pozemky držet nebo prodat. Zvážit jaký by mohl být záměr obce
na uvedených pozemcích v budoucnosti. Obec má nyní na účtech kolem 8 milionů korun, takže
finanční situace není zjevně taková, aby se nyní musely prodávat obecní pozemky. V budoucnu
se ale plánuje vodovod, kanalizace, jedná se i o zavedení plynu. Pak nelze vyloučit prodej
nějakého většího pozemku, pokud bude obec ve finanční tísni.
Shrnutí:
Obec nemá v současné době zájem ani záměr prodávat větší obecní pozemky, protože by to
bylo zcela v rozporu se zákonem, ale nemá problém s dlouhodobým pronájmem těchto
pozemků. Pak jsou tu menší pozemky, které po náležitém zdůvodnění občanů nebo v rámci
narovnání nesrovnalostí obec nevylučuje prodat.
Doručené jednotlivé žádosti na odkoupení pozemků a předběžné vyjádření p. starosty:
Na odkoupení pozemků:
• p. J. Trojánek – část pozemku par.č. 1221/12
o obec zveřejní záměr prodat pozemek
• p. L. Bendová – par.č. 944/1,2 a 955/2,3
o obec nemá záměr prodat pozemky
• p. M. Opatrný – par.č. 838/2, 844, 847, 987/1, 720, 721, 668, 684, 685, 672, 681, 682
o obec nemá záměr prodávat pozemky
11

•
•

p. J. Fremund st. – par.č.115
o obec nemá záměr prodat pozemky, ale daný pozemek hodlá nabídnout
k pronájmu za účelem, jaký byl uveden v žádosti, tj. zemědělská činnost
p. J. Touš – 2 části pozemku par.č. 908/1
o obec nemá záměr prodávat obě části, zveřejní záměr pronajmout jen jednu část

Na odkoupení budovy:
• p. V. Blažek – č.p. 14 (býv. prodejna)
o obec se ještě rozhodne

15. Různé
•

Dodatek č. 1/2017 ke smlouvě o dílo s AVE sběrné suroviny a.s., - předmětem
dodatku je rozšíření stanovišť nádob na vytříděné složky komunálního odpadu –
přistavení nádoby na papír 2,5m3 190,- Kč za vývoz

NÁVRH USNESENÍ č. 14
Zastupitelstvo obce schvaluje dodatek č. 1/2017 ke smlouvě o dílo s AVE sběrné suroviny
a.s. na rozšíření stanovišť nádob na komunální odpad o nádobu 2,5m 3 na papír v ceně
190 Kč za vývoz.
Výsledek hlasování: Pro 6
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 14 bylo schváleno.
•

ČEZ Distribuce a.s. vyzývá k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů, které
ohrožují bezpečný a spolehlivý provoz zařízení distribuční soustavy, a to nejpozději do
10.2.2018. Jedná se o pozemky parc. č. 1227, 1231. Protože dle zákona v ochranném
pásmu nadzemního vedení je zakázáno nechávat růst porosty nad výšku 3 m.

16. Diskuze
p. Holá – kdy se bude schvalovat vyhláška o místních poplatcích. K tomu se vyjádřil pan
starosta, že o místních poplatcích nevyjde vyhláška, ale směrnice, která se bude projednávat
v září na dalším veřejném zasedání a tato směrnice bude v platnosti od 1.1.2018
p. Holá – dotaz, zda OÚ stanoví sazby za pozemky. Odpověděl pan starosta, že ne, že se už
sazby nestanovují, ale musí se udělat odhad a pak zastupitelstvo stanoví cenu, která může být i
vyšší než odhad.
p. Kabrt – oznámil, že příště se bude schvalovat i nový Spisový a skartační řád a musí se dát
veškerá dokumentace do pořádku a všechny dokumenty zaevidovat a označit dle zákona, což
bude hodně práce. K tomu řekl pan starosta, že zatím, v rámci rekonstrukce obecního úřadu,
došlo k vytřídění dokumentů, tak že do jedné místnosti byly dány dokumenty před rokem 2010
a do druhé uloženy mladší. Přitom se našla ztracená kronika z období kolem roku 1938. Dále
se v archivu našla dokumentace ke kanalizaci z roku 1956. Našla se i kompletní dokumentace
ke koupališti, což je důležité, protože dosud není koupaliště zapsané na listu vlastnickém a proto
ani nemůže být zatím podepsána smlouva o dotaci. K rekonstrukci obecního úřadu bylo
sděleno, že se zakoupily nejlevnější zátěžové koberce a velmi pěkný nábytek za bazarové ceny.
Starší nábytek se nabídne spolkům a rozbitý se dá k likvidaci.
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p. Holá – se vyjádřila k případnému záměru obce prodat bývalou prodejnu. Prodej
nedoporučuje, protože obec má v současné době hodně peněz na účtě a jak jednou budovu
prodá, tak v budoucnu nebude mít co prodávat. Případné rekonstrukce v budoucnu (debatována
oprava střechy) by se nebála a doporučuje vše zvážit. Na to reagovala paní Faistová, že také
nedoporučuje prodej prodejny. Po výzvě pana starosty, ať se vyjádří i další občané se přihlásil
pan Touš, že ten nevidí větší důvod, proč obchod neprodat.
p. Emil Petr – nemůžou se dělat oslavy 120 let SDH v srpnu, protože pak by nemohla být
součástí plánovaná okrsková soutěž, protože okrskové soutěže musí být skončeny v květnovém
termínu. Oslavy by směřoval na okrskovou soutěž v květnu.
p. Turek V. – upozornil, že není nikde zaručené, že okrsková soutěž bude v Újezdě, může o ni
požádat více sborů.
p. Holá – připomněla, že organizování oslav a srazu rodáků je velmi náročná práce, že si myslí,
že by to nemělo dělat jen třeba 5 lidí. Na to odpověděl pan starosta, že v přípravném výboru by
bylo méně lidí, ale ti si pak určí svoje další spolupracovníky.
p. Moudrý (starosta) – je třeba rozhodnout, zda udělat v roce 2018 oslavy současně s poutí nebo
například pouť v srpnu a oslavy v červenci. Protože ctí názor většiny, tak se na to teď veřejně
ptá, ale je třeba jednat rychle, protože spousty kulturních organizací již obsazují termíny na rok
i více dopředu. Z následné diskuze vyplynulo, že je třeba udělat oslavy i pouť zvlášť.
p. Faist – vyjádřil se k bývalé prodejně, že tato budova, než jí dostal k pronájmu, byla
poškozená, díry v podlahách, opadané omítky, poškozený nábytek atd. Jeho podnájem byl
podmíněn tím, že vše opraví a vyklidí, což udělal. Také namontoval zabezpečovací techniku
a dodneška budovu udržuje a temperuje. Také poplatek za elektřinu je dražší než by mohl být,
což připomínal starostovy v jarních měsících.
p. Moudrý – k případnému prodeji budovy bývalé prodejny sdělil, že jedna z možností jak
naložit s penězi za obchod je ten, že se rozdělí mezi občany, coby dotace například na domácí
čističky odpadních vod nebo přípojky vody apod. Například obec prodá budovu za 600 tisíc
korun a občané z toho můžou dostat od obce (mimo dotaci) příspěvek třeba 12 tisíc korun na
ČOV. Také sdělil, že nechce, aby si lidé mysleli, že chce obchod za každou cenu prodat, že
chápe to, že ho stavěli jejich předci i současní obyvatelé a že k němu mají citový vztah, jen to
bere z praktického hlediska a současnému stavu.
p. Pohanková – zda se už neuvažuje o tom, že bude někdy využíván byt v KD pro případného
šenkýře. Na to odpověděl pan starosta, v bytě jsou nyní skladovací prostory, kde mají občané
již 5 let uskladněn nábytek, k čemuž je OÚ vázaný smlouvami. Tyto místnosti by ale OÚ rád
využil jako archiv.

17. Usnesení a Závěr
Předsedající přečetl všechny uvedené návrhy usnesení a dal o nich hlasovat.
NÁVRH USNESENÍ č. 15
Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávy přednesené v diskuzi.
Výsledek hlasování: Pro 6
Proti 0
Zdrželi s e 0
Usnesení č. 15 bylo schváleno.
Na závěr jednání poděkoval starosta obce všem přítomným za účast, za příspěvky do diskuze a
ve 20:45 hod ukončil zasedání.
Přílohy zápisu:
13

14

