ZÁPIS
z 21. zasedání Zastupitelstva obce S o b ě c h l e b y, které se konalo dne
30.listopadu 2017 od 18:00 hodin v sále kulturního domu v Soběchlebech čp. 123

1. Zahájení
Zasedání Zastupitelstva obce Soběchleby (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno
v 18,03 hodin starostou obce Ing. Miloslavem Jančíkem (dále jako „předsedající“).
Předsedající schůze konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace podle § 93 odst.
1 zákona o obcích byla na úřední desce Obecního úřadu Soběchleby zveřejněna v souladu se
zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to od 22.11.2017 do 30.11.2017. Současně byla zveřejněna na
„elektronické úřední desce“.
Předsedající schůze konstatoval, že z prezenční listiny (příloha 1) je přítomno 11 členů
zastupitelstva (z celkového počtu 15 všech členů zastupitelstva), takže zastupitelstvo je
usnášeníschopné.

2. Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele
Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu paní Danu Složilovou a pana Zdeňka Zapletala,
zapisovatelku paní Karlu Nevyjelovou.
Před hlasováním dal předsedající možnost všem přítomným sdělit svá stanoviska. Žádné
stanovisko vzneseno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Soběchleby:
1. u r č u j e ověřovatele zápisu paní Danu Složilovou a pana Zdeňka Zapletala a zapisovatelku paní
Karlu Nevyjelovou.
Výsledek hlasování: Pro 11, proti 0, zdržel se 0.
Příjmení a jméno:
člena zastupitelstva obce
Bc. Galasová Andrea
Ing. Jančík Miloslav
Kotas Josef
Mgr. Kratochvíl Břetislav
Ing. Kučerová Jana
Macek Zbyněk
Pečánka Petr
Pírek Stanislav
Polcer Zdenek
Proček Jiří
Skřičil David
Složilová Dana
Tomášková Eva
Zapletal Zdeněk
Zezulková Soňa

Usnesení č. 1 bylo schváleno.

pro

N
N

N
N

proti

Zdržel se

3. Schválení programu 21. zasedání zastupitelstva obce
Program zasedání zastupitelstva obce byl zaslán všem zastupitelům obce. Tento program byl
v souladu s informací o konání zasedání zastupitelstva obce zveřejněn na úřední desce.
V programu zastupitelstva došlo k vypuštění bodu č.8 Odstoupení od Smlouvy o nájmu prostor
sloužících k podnikání. Celý program se posunul od bodu programu č. 8.
Navržený
program:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)

Zahájení
Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích)
Schválení programu 21. zasedání zastupitelstva obce
Zpráva o činnosti obecního úřadu
Doplnění člena rady obce
Havarijní stav krytiny na tělocvičně
Příprava projektu Výstavba autobusových zálivů a chodníků u Základní
školy Soběchleby
Žádost Tělovýchovné jednoty Sokol Soběchleby, z.s. o poskytnutí
příspěvku na činnost spolku
Stanovení výše poplatků na rok 2018
Územní plán Soběchleby
Územní studie lokality „Obytný okrsek Soběchleby II
Rozpočtová změna č.13/2017
Různé
Diskuse
Usnesení – rekapitulace výsledků jednání z 21. zasedání ZO
Závěr

Před hlasováním dal předsedající možnost všem přítomným sdělit svá stanoviska. Žádné
stanovisko vzneseno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Soběchleby:
1. s c h v a l u j e následující program 21. zasedání zastupitelstva obce:
Výsledek hlasování: Pro 11, proti 0, zdržel se 0.
Příjmení a jméno:
člena zastupitelstva obce
Bc. Galasová Andrea
Ing. Jančík Miloslav
Kotas Josef
Mgr. Kratochvíl Břetislav
Ing. Kučerová Jana
Macek Zbyněk
Pečánka Petr
Pírek Stanislav
Polcer Zdenek
Proček Jiří
Skřičil David
Složilová Dana
Tomášková Eva
Zapletal Zdeněk
Zezulková Soňa

Usnesení č. 2 bylo schváleno.

pro

N
N

N
N

proti

Zdržel se

4. Zpráva o činnosti rady obce a obecního úřadu.
Předsedající informoval, že od posledního zasedání zastupitelstva konaného 9.11.2017 proběhla
jedna porada zastupitelů 27. 11. 2017. Na programu byla příprava zastupitelstva.
Před hlasováním dal předsedající možnost všem přítomným sdělit svá stanoviska. Žádné
stanovisko vzneseno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Soběchleby:
1.
b e r e n a v ě d o m í zprávu o činnosti obce a obecního úřadu.
Výsledek hlasování: 11 Pro, proti 0, zdržel se 0.
Příjmení a jméno:
člena zastupitelstva obce
Bc. Galasová Andrea
Ing. Jančík Miloslav
Kotas Josef
Mgr. Kratochvíl Břetislav
Ing. Kučerová Jana
Macek Zbyněk
Pečánka Petr
Pírek Stanislav
Polcer Zdenek
Proček Jiří
Skřičil David
Složilová Dana
Tomášková Eva
Zapletal Zdeněk
Zezulková Soňa

pro

proti

Zdržel se

N
N

N
N

Usnesení č. 3 bylo schváleno.

5. Doplnění člena rady obce.
Na posledním zasedání zastupitelstva obce nebyl zvolen 5. člen rady obce.
Volba člena rady byla opět v programu.
Byl navržen do funkce člena rady obce pan Stanislav Pírek.
Dříve než došlo k volbě, dotazoval se starosta obce navrženého kandidáta, zda souhlasí
s návrhem.
Pan Stanislav Pírek souhlasil, starosta dal hlasovat.
Před hlasováním dal předsedající možnost všem přítomným sdělit svá stanoviska. Žádné
stanovisko vzneseno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Soběchleby:
1.
v o l í člena rady obce pana Stanislava Pírka
Výsledek hlasování: Pro 10, proti 0, zdržel se 1
Příjmení a jméno:
člena zastupitelstva obce
Bc. Galasová Andrea
Ing. Jančík Miloslav

pro

proti

Zdržel se

Kotas Josef
Mgr. Kratochvíl Břetislav
Ing. Kučerová Jana
Macek Zbyněk
Pečánka Petr
Pírek Stanislav
Polcer Zdenek
Proček Jiří
Skřičil David
Složilová Dana
Tomášková Eva
Zapletal Zdeněk
Zezulková Soňa

N

Z
N
N

Usnesení č. 4 bylo schváleno.

6. Havarijní stav krytiny na tělocvičně
Na poradě zastupitelů obce se řešil současný stav střechy na budově tělocvičny. Při deštích
pravidelně zatékalo do tělocvičny. V říjnu byla opět opravena střecha i zvlněné parkety po zatečení.
Po necelých 14 dnech došlo opět k zatečení na jiném místě. Znovu došlo k poškození podlahy. Byl
osloven pan ………………………………., jestli by opravil část střechy, kde dochází k zatékání.
Po prohlednutí, vyhodnotil celkový stav střešní krytiny za havarijní a navrhl celkovou výměnu
krytiny.
Osloveni byli 3 dodavatelé:
Pan Gadas z Dolních Nětčic s cenovou nabídkou 367 836,28 Kč.
Pan Sousedík z Ostravy s cenovou nabídkou 447.392 Kč.
Pan Macík z Radotína s cenovou nabídkou 445.990 Kč
Na základě objednávky, se schvalovala smlouvu o dílo.
Před hlasováním dal předsedající možnost všem přítomným sdělit svá stanoviska.
Pan Zdeněk Zapletal, zastupitel vznesla připomínku, že by se mělo počkat na vyjádření statika a
potom střechu opravit, aby nedošlo k opravě a statik uvedl, že krytina není vhodná.
Ing. Miloslav Jančík, starosta obce odpověděl, statik neposlal zatím vyjádření, došlo k opravě parket, stav
střechy je havarijní, nemůžeme čekat. Rohy tělocvičny jsou odkopány. Voda zatéká kolem elektr. zářičů a
plynu.
Mgr. Břetislav Kratochvíl, místostarosta obce, že střechu tělocvičny podrobně probrali na poradě zastupitelů.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Soběchleby:
1. s c h v a l u j e zhotovitelem opravy střechy tělocvičny pana Pavla Gadase, Dolní Nětčice 29,
PSČ 753 54; IČO 691 99 736
2. s c h v a l u j e smlouvu o dílo Oprava havarijního stavu střešní krytiny tělocvičny v Soběchlebích
3. p o v ě ř u j e starostu obce k podpisu smlouvy dle bodu 2
Výsledek hlasování: 10 Pro, proti 0, zdržel se 1.
Příjmení a jméno:
člena zastupitelstva obce
Bc. Galasová Andrea
Ing. Jančík Miloslav
Kotas Josef
Mgr. Kratochvíl Břetislav
Ing. Kučerová Jana
Macek Zbyněk

pro

N
N

proti

Zdržel se

Pečánka Petr
Pírek Stanislav
Polcer Zdenek
Proček Jiří
Skřičil David
Složilová Dana
Tomášková Eva
Zapletal Zdeněk
Zezulková Soňa

N
N

Z

Usnesení č. 5 bylo schváleno.

7. Příprava projektu Výstavba autobusových zálivů a chodníků u Základní školy Soběchleby
Na posledním zasedání zastupitelstva se řešilo zpomalení vozidel a zvýšení bezpečnosti na
komunikaci v místě od ZŠ po kostel. Zmíněnou část obce prošel předsedající s panem Kuchařem
(zpracovatel projektu Revitalizaci prostranství KD), udělali si představu o projektu. Na podnět obce
vypracuje studii na – Výstavbu autobusových zálivů a chodníků u Základní školy Soběchleby.
Cenová nabídka studie projektu v hodnotě 13.310 Kč.
Zpracovaná studie by byla podkladem pro žádost o dotace.
Představa: Semafor - musí být směrem ven z obce. Semafor by byl řízený jak chodci, tak i rychlostí
aut. Od přechodu se semaforem směrem ke škole by byl napříč trávníkem chodník pro žáky ZŠ.
V současné zastávce ve směru od Dolních Nětčic do obce by byl vybudován záliv pro vjezd
autobusu. Celá zastávka by prošla rekonstrukcí už i se stříškou a lavičkou a odpadkovými koši.
Před hlasováním dal předsedající možnost všem přítomným sdělit svá stanoviska.
Pan Zdeněk Zapletal, zastupitel se dotazoval na výši projektu.
Ing. Miloslav Jančík, starosta obce odpověděl, cena bude uvedená až po zpracování dokumentace.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Soběchleby:
1.
s c h v a l u j e cenovou nabídku č. 88/2017 na zpracování studie Výstavba autobusových zálivů a
chodníků u Základní školy Soběchleby
2.
p o v ě ř u j e starostu obce Ing. Miloslava Jančíka k podpisu objednávky zpracovateli projektové
dokumentace

Výsledek hlasování: Pro 11, proti 0, zdržel se 0.
Příjmení a jméno:
člena zastupitelstva obce
Bc. Galasová Andrea
Ing. Jančík Miloslav
Kotas Josef
Mgr. Kratochvíl Břetislav
Ing. Kučerová Jana
Macek Zbyněk
Pečánka Petr
Pírek Stanislav
Polcer Zdenek
Proček Jiří
Skřičil David
Složilová Dana
Tomášková Eva
Zapletal Zdeněk
Zezulková Soňa

pro

N
N

N
N

proti

Zdržel se

Usnesení č. 6 bylo schváleno.

8. Žádost Tělovýchovné jednoty Sokol Soběchleby, z.s. o poskytnutí příspěvku na činnost
spolku
TJ Sokol Soběchleby podala žádost o finanční příspěvek na činnost oddílu, a to o částku 30.000
Kč. V loňském roce Sokol o tento příspěvek nežádal.
Před hlasováním dal předsedající možnost všem přítomným sdělit svá stanoviska. Žádné
stanovisko vzneseno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Soběchleby:
1.
s c h v a l u j e finanční dar Tělovýchovné jednotě Sokol Soběchleby, z.s. ve výši 30.000,- Kč
2.
s c h v a l u j e uzavření darovací smlouvy s Tělovýchovnou jednotou Sokol Soběchleby, z.s. se
sídlem Soběchleby 84; 753 54
3.
p o v ě ř u j e starostu obce k podpisu smlouvy dle bodu 2
Výsledek hlasování: 10 Pro, proti 0, zdržel se 1.
Příjmení a jméno:
člena zastupitelstva obce
Bc. Galasová Andrea
Ing. Jančík Miloslav
Kotas Josef
Mgr. Kratochvíl Břetislav
Ing. Kučerová Jana
Macek Zbyněk
Pečánka Petr
Pírek Stanislav
Polcer Zdenek
Proček Jiří
Skřičil David
Složilová Dana
Tomášková Eva
Zapletal Zdeněk
Zezulková Soňa

pro

proti

Zdržel se

N
N

N
N

Z

Usnesení č. 7 bylo schváleno.

9. Stanovení výše poplatků na rok 2018
Na poradě zastupitelů obce se projednaly změny ve výši poplatků na rok 2018.
Projednávala se výši stočného: současná cena 10 Kč bez DPH po přepočtení možnost zvýšit na
11.94 Kč bez DPH. Po dohodě výše stočného nebudeme měnit
Výše poplatku za komunální odpad – současný poplatek 480 Kč. Náklady obci vzrostly oproti
předchozímu roku o 10 Kč – obec v současné době doplácí na komunál 150 Kč na občana (loni to
bylo 140 Kč). Dohodli jsme se, že výše poplatku zůstane nezměněna.
KTR – u kabelové televize je současný poplatek 960 Kč/rok na základě zvyšování cen a poplatků za
televizní programy, které televizní společnosti požadují po odběratelích jsme nuceni zvýšit
poplatek. Dohodli jsme se na zvýšení poplatku o 5 Kč/ měsíc. – 1020 Kč/rok
Před hlasováním dal předsedající možnost všem přítomným sdělit svá stanoviska. Žádné
stanovisko vzneseno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Soběchleby:
1.

s c h v a l u j e pro rok 2018 výši poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,

2.
3.

třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 480 Kč/ročně, tzn. zůstává beze změny
s c h v a l u j e pro rok 2018 výši sazby stočného za m3 11,50 Kč včetně DPH, tzn. zůstává beze
změny
s c h v a l u j e pro rok 2018 zvýšení sazby za KTR o 5 Kč/ měsíc

Výsledek hlasování: 11 Pro, proti 0, zdržel se 0.
Příjmení a jméno:
člena zastupitelstva obce
Bc. Galasová Andrea
Ing. Jančík Miloslav
Kotas Josef
Mgr. Kratochvíl Břetislav
Ing. Kučerová Jana
Macek Zbyněk
Pečánka Petr
Pírek Stanislav
Polcer Zdenek
Proček Jiří
Skřičil David
Složilová Dana
Tomášková Eva
Zapletal Zdeněk
Zezulková Soňa

pro

proti

Zdržel se

N
N

N
N

Usnesení č. 8 bylo schváleno.

10. Územní plán Soběchleby
Zastupitelům byly zaslány do mailu 3 nabídky ……………………………………………….
na zpracování územního plánu. Z těchto třech má nejlepší cenovou nabídku pan Vrubel, pro
kterého hovoří i znalost zdejšího prostředí. Zároveň byla zaslána i smlouva o dílo č. 199-17,
která byla předložena ke schválení.
Nabídky :- paní Lahodová 312.785 Kč
- pan Kudělka 308.550 Kč
- pan Ing. Arch. Vrubel 284.350 Kč
Před hlasováním dal předsedající možnost všem přítomným sdělit svá stanoviska. Žádné
stanovisko vzneseno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Soběchleby:
1.
s c h v a l u j e Ing. Arch. Stanislava Vrubla zhotovitelem územního plánu Soběchleby
2.
s c h v a l u j e smlouvu o dílo č. 199-17
3.
p o v ě ř u j e starostu obce k podpisu smlouvy dle bodu 2
Výsledek hlasování: 11 Pro, proti 0, zdržel se 0.
Příjmení a jméno:
člena zastupitelstva obce
Bc. Galasová Andrea
Ing. Jančík Miloslav
Kotas Josef
Mgr. Kratochvíl Břetislav
Ing. Kučerová Jana
Macek Zbyněk
Pečánka Petr
Pírek Stanislav

pro

N
N

proti

Zdržel se

Polcer Zdenek
Proček Jiří
Skřičil David
Složilová Dana
Tomášková Eva
Zapletal Zdeněk
Zezulková Soňa

N
N

Usnesení č. 9 bylo schváleno.

11. Územní studie lokality „Obytný okrsek Soběchleby II
Předsedající společně se stavební komisí řeší novou bytovou výstavbu v místní části od hájku ke
koupališti na pozemcích p.č. 451/4, 454/3 a 454/4 v k.ú. Soběchleby. V současné době se
zpracovává Územní studie lokality ,, Obytný okrsek Soběchleby II ´´ tuto studii zpracovává Ing.
Arch. Vrubel. Jsou zpracovány výstupy s rozložením parcel a rozdělením výstavby do dvou
etap. Začneme etapou č.1, která řeší bytovou výstavbu na obecních pozemcích p.č. 451/4 v k.ú.
Soběchleby.
Cena za komplexní zpracování této studie je 50.000 Kč bez DPH.
Zastupitelům obce byla zaslána Smlouvu o dílo č. 10117 na zpracování této studie s firmou
INTEGRAPLAN v.o.s , která je zastoupená Ing. Arch. Vrublem.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Soběchleby:
1. s c h v a l u j e zpracování Územní studie lokality ,,Obytný okrsek Soběchleby II´´
2. s c h v a l u j e smlouvu o dílo č. 10117
3. p o v ě ř u j e starostu obce k podpisu smlouvy dle bodu 2

Před hlasováním dal předsedající možnost všem přítomným sdělit svá stanoviska.
Pan Zdeněk Zapletal, zastupitel se dotazoval na platnosti studie.
Ing. Miloslav Jančík, starosta obce odpověděl, studie platí 10 let, ale začne se s realizací ihned jak to půjde.
Pan Dalibor Koutný, občan obce se dotazoval na počet domů v nové zástavbě.
Ing. Miloslav Jančík, starosta obce odpověděl, že se předpokládá s 12 domy.
Výsledek hlasování: 11 Pro, proti 0, zdržel se 0.
Příjmení a jméno:
člena zastupitelstva obce
Bc. Galasová Andrea
Ing. Jančík Miloslav
Kotas Josef
Mgr. Kratochvíl Břetislav
Ing. Kučerová Jana
Macek Zbyněk
Pečánka Petr
Pírek Stanislav
Polcer Zdenek
Proček Jiří
Skřičil David
Složilová Dana
Tomášková Eva
Zapletal Zdeněk
Zezulková Soňa

Usnesení č. 10 bylo schváleno.

pro

N
N

N
N

proti

Zdržel se

12. Rozpočtová změna č. 13/2017
V této rozpočtové změně došlo ke snížení příjmů o 23.500 a snížení výdajů o 23.500.
V příjmech je to,
-snížení příjmů – dotace úřad práce o 70.000
-navýšení sběrného střediska o 7.000
-navýšení poplatků ze psů Kč 800
-navýšení správních poplatků o Kč 500
-navýšení daňových příjmů o 6.831
-navýšení příjmů od TJ Sokol 2.069 (úroky, bankovní poplatky)
-navýšení příjmů-nebytové hospodářství o 1.500
-navýšení příjmů místního hospodářství o 16.800 (prodej pozemků, pojistné náhrady, pronájem
vlečka)
-navýšení příjmů kabelové televize o 2.000
-navýšení příjmů z akcí o 8.000 /vinný sklípek, vánoční výstava
-navýšení příjmů sběr a svoz odpadů o 1.000 tj. prodej popelnic, pytlů na odpad
Ve výdajích:
-navýšení u paragrafu 6171 místní správa-nákup služeb o 30.000 (revize, poplatky za internetové
stránky, zpracování mezd
-navýšení nebytového hospodářství o 2.500 revize
-navýšení výdajů oprava střechy tělocvičny o 400.000
-navýšení výdajů dar Český svaz včelařů o 15.000
-snížení výdajů u položky dotace TJ Sokol o 10.000 a zároveň navýšení u darů TJ Sokol Kč 30.000
-snížení výdajů u ostatních finančních operací o 100.000 (platba daní a poplatků)
-snížení výdajů u paragrafu péče o vzhled obcí o 200.000 (stroj – sekačka)
-snížení výdajů-nákup pozemků o 135.000
-navýšení výdajů u školní jídelny – opravy rampy, výměna dveří o 10.000
-navýšení výdajů u kulturního domu revize o 4.000
-snížení výdajů u místního hospodářství o 70.000
Před hlasováním dal předsedající možnost všem přítomným sdělit svá stanoviska. Žádné
stanovisko vzneseno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Soběchleby:
1. s c h v a l u j e rozpočtovou změnu č. 13/2017 ve výši Kč 23.500
Výsledek hlasování: 11 Pro, proti 0, zdržel se 0.
Příjmení a jméno:
člena zastupitelstva obce
Bc. Galasová Andrea
Ing. Jančík Miloslav
Kotas Josef
Mgr. Kratochvíl Břetislav
Ing. Kučerová Jana
Macek Zbyněk
Pečánka Petr
Pírek Stanislav
Polcer Zdenek
Proček Jiří
Skřičil David
Složilová Dana
Tomášková Eva

pro

N
N

N
N

proti

Zdržel se

Zapletal Zdeněk
Zezulková Soňa

Usnesení č. 11 bylo schváleno.

13. Různé
Žádost o finanční dar Základní organizaci ČSV (českého svazu včelařů) Soběchleby
Na poradě zastupitelů byla projednána žádost Soběchlebských včelařů o finanční příspěvek.
Zastupitelé navrhli dvě částky 15.000 Kč a 12.500 Kč. Po diskusi se zastupitelé dohodli na
částce 15.000 Kč.
Před hlasováním dal předsedající možnost všem přítomným sdělit svá stanoviska. Žádné
stanovisko vzneseno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Soběchleby:
1. s c h v a l u j e finanční dar Základní organizaci ČSV (českého svazu včelařů) Soběchleby ve výši
15.000 Kč
2. s c h v a l u j e uzavření darovací smlouvy se Základní organizaci ČSV (českého svazu včelařů)
Soběchleby
3. p o v ě ř u j e starostu obce k podpisu smlouvy dle bodu 2

Ing. Miloslav Jančík, starosta obce informoval, že předání koupaliště je neustále v řešení, obec navrhla
již dva termíny.
Informoval o možnosti požádání dotace od kraje na semafor u školy společně s vybudováním zastávky
autobusu.
Dále předsedající uvedl, že dojde k výměně oken v KD, č.p.6 (pošta) a vstupní dveře do masny.
P. Soňa ZezulkováZapletalová zastupitel obce se dotazovala, jaký je stav tělocvičny z hlediska statika.
Ing. Miloslav Jančík, starosta obce odpověděl, statik neposlal zatím vyjádření, došlo jen k opravě parket.

14. Diskuse
V tomto bodě zastupitelé rozpoutali diskuzi ke stavbě víceúčelového hřiště. Situace je vážná uvedli, neměli
bychom čekat uvedli zastupitelé, je zapotřebí vybrat místo. Pověřili starostu zjistit rozměry nově
vybudovaných hřišť v okolí a vytypovat plochy budoucí možné realizaci.

15. Usnesení – rekapitulace výsledků jednání z 21. zasedání ZO
Usnesení – rekapitulaci výsledků jednání z 21. zasedání zastupitelstva provedla Eva Tomášková,
člen ZO.

16. Závěr
Starosta pozval přítomné na rozsvěcení stromečku u kostela 3. 12. 2017 a na koncert Veselky
10. 12. 2017, poděkoval všem přítomným za účast na 21. zasedání zastupitelstva obcevšem, že si
udělali čas a přišli na dnešní zasedání.

Zasedání zastupitelstva obce bylo ukončeno v 19:15 hodin.

Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina
2) Zveřejněná informace o konání 21. zasedání podle § 93 odst. 1 zákona o obcích
3) Rekapitulace výsledků jednání z 21. zasedání ZO

Zápis byl vyhotoven dne: 7.12.2017
Zapisovatelka: Karla Nevyjelová
Ověřovatelé:

.............................................. dne ...........................................
.............................................. dne ...........................................

Starosta:

.............................................. dne ...........................................

