Zápis 17. zasedání Zastupitelstva obce Vřesina

16. září 2021

Zápis
z 17. zasedání zastupitelstva obce Vřesina konaného dne 16. září 2021 v sále Kulturního centra
Weno Weczerek ve Vřesině.
Přítomno bylo 14 členů ZO. Účast občanů byla možná fyzicky a také formou online přenosu
na youtube.cz. Fyzicky se účastnilo 6 občanů a na youtube.cz bylo v různých časových
intervalech připojeno celkem 22 osob.
1.

Zahájení, určení ověřovatelů a zapisovatele zápisu, schválení programu

Zasedání ZO zahájila starostka obce Mgr. Bohuslava Krupová v 18:00 hodin a přivítala všechny
v sále i sledující on-line na 17. zasedání zastupitelstva obce Vřesina.
Zapisovatelkou zasedání zastupitelstva určila Růženu Pískalovou, ověřovateli zápisu určila
pana Petra Rončku a pana Jaroslava Smolku.
Zastupitelstvo obce bylo svoláno dle § 92 Zákona o obcích a byl navržen jeho program.
Byl omluven jeden člen zastupitelstva. Při účasti čtrnácti členů bylo zastupitelstvo
usnášeníschopné.
K programu paní starostka uvedla, že přijdou dva hosté Ing. Arch. Aleš Palacký, který bude
hovořit o územním plánu a Ing. Bernard Hájovský, který bude mluvit o studii odkanalizování,
a že by je nechtěla zdržovat moc dlouho. Že pokud budou zastupitelé souhlasit, tak bude
operativně upraveno pořadí jednotlivých bodů zasedání, aby pánové nemuseli na své výstupy
příliš čekat. Nikdo ze zastupitelů neměl připomínky k úpravě pořadí bodů programu.
Paní starostka se zeptala, zda někdo ze zastupitelů chce doplnit další bod programu zasedání.
Starostka nechala hlasovat o navrženém programu.
17/1 Zastupitelstvo obce Vřesina schvaluje program 17. zasedání Zastupitelstva obce
Vřesina.
1) Zahájení, určení ověřovatelů a zapisovatele zápisu, schválení programu
2) Kontrola usnesení 16. zasedání ZO
3) Informace o činnosti rady a starostky obce
4) Kontrolní výbor
5) Územní plán
6) Studie odkanalizování
7) Finanční záležitosti
a) Plnění rozpočtu 1. – 8. 2021
b) Rozpočtová opatření č. 6/2021 a 7/2021
8) Plán rozvoje sportu v obci Vřesina na léta 2021 – 2031
9) Informace k možnosti umístění fotovoltaické elektrárny
10) Různé
a) Dílčí přezkoumání hospodaření obce v roce 2021
b) Volby do poslanecké sněmovny 2021
11) Interpelace členů zastupitelstva obce
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12) Diskuse občanů
13) Závěr
Starostka požádala členy zastupitelstva o hlasování.
Hlasování: pro 14

proti 0

zdržel se 0

Starostka konstatovala, že usnesení bylo přijato 14 hlasy.
2.

Kontrola usnesení 16. zasedání ZO

Starostka – přednesla body usnesení 16. zasedání zastupitelstva obce a připomněla co vše se
řešilo. Přednesla informaci, že vše, co bylo na minulém zasedání probíráno, je radou obce
řešeno. Traktor je objednán – dodávky jsou problematické, ale prozatím platí smluvní závazek
dodání do 30. 9. 2021, přestavba obecního úřadu je v běhu, dodatky ke smlouvám o kotlíkových
půjčkách byly uzavřeny, smlouva o spolupráci mezi obcemi je také podepsaná. Ověřovateli
zápisu byli paní Jana Šandalová a pan Martin Válek.
Zeptala se přítomných ověřovatelů na jejich vyjádření k zápisu.
Konstatovali, že daný zápis četli, nemají k němu žádné připomínky a se zápisem souhlasí.
K zápisu neměl nikdo ze zastupitelů žádné dotazy.
Starostka konstatovala, že zastupitelstvo obce Vřesina bere na vědomí kontrolu usnesení
z 16. zasedání Zastupitelstva obce Vřesina, konaného dne 22. června 2021.
3.

Informace o činnosti rady a starostky obce

Starostka vyzvala pana Radka Kupku, aby informoval přítomné o činnosti rady.
Radek Kupka seznámil zastupitele i občany s tím, co vše projednávala rada od minulého
zasedání zastupitelstva. Tyto informace jsou přílohou tohoto zápisu.
Starostka informovala zastupitele a občany o své činnosti. Informace jsou přílohou tohoto
zápisu. Hovořila o jednáních o Komplexních pozemkových úpravách, o vyúčtování dotací –
Studie odkanalizování obce, dotace na výtah na OÚ a cyklostezku směrem na Hať. Především
hovořila o podání dvou žádostí o dotace, první je žádost o podání dotace na Silesii, kdy bychom
mohli dostat příspěvek na Turnaj tří konců a turnaj v badmintonu a druhá dotace je z MMR
na úpravu komunikace po kůrovcové těžbě. Starostka vyzvala zastupitele i občany,
aby v případě jakýchkoli dotazů ji kontaktovali osobně nebo telefonicky, že je všem k dispozici.
Stanislav Boček doplnil informace o rekonstrukci obecního úřadu.
Poté se starostka zeptala, zda má někdo ze zastupitelů či občanů nějaký dotaz k její činnosti
či činnosti rady obce.
Zastupitelé neměli další dotazy k činnosti starostky ani k činnosti rady obce.
Starostka konstatovala, že zastupitelstvo obce Vřesina bere na vědomí informace o činnosti
rady a starostky obce.
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Kontrolní výbor

Starostka požádala předsedu kontrolního výboru o přednesení zprávy ze schůze.
Ondřej Seidler – schůze kontrolního výboru se konala 6.9.2021, zúčastnili se jí 4 členové,
za radu obce paní starostka a pan místostarosta. Byla provedena kontrola plnění usnesení
15. zastupitelstva obce ze dne 29.4.2021 a 16. zastupitelstva obce ze dne 22.6.2021. Dále pak
kontrola plnění usnesení rady obce č. 69-78 za období od 29.3.2021 do 28.7.2021.
Při provedené kontrole nebylo nalezeno porušení zákonných ustanovení ani jiných závazných
právních předpisů. Usnesení zastupitelstva obce Vřesina jsou průběžně plněna radou obce
a obecním úřadem. Usnesení rady obce jsou taktéž průběžně plněna.
Zpráva kontrolního výboru je přílohou tohoto zápisu.
Starostka se zeptala, zda má někdo ze zastupitelů nějaký dotaz k předsedovi kontrolního
výboru?
Zastupitelé neměli dotazy ke Zprávě kontrolního výboru.
Starostka konstatovala, že zastupitelstvo obce Vřesina bere na vědomí zprávu kontrolního
výboru ze dne 6. září 2021.
5. Územní plán
Starostka přivítala na zasedání zastupitelstva Ing. arch. Aleše Palackého jako zhotovitele změny
územního plánu a požádala ho o přednesení zprávy o postupu práce na změně územního plánu
č. 1.
Ing. arch. Palacký vysvětlil označené plochy hlavního výkresu. Představil přemístění technické
infrastruktury, vysvětlil využití záplavových území, osvětlil požadavek na plochy pro ustájení
koní, vysvětlil další postup v projednávání a další návaznosti. Hovořil o možnosti zásahu
Krajského úřadu a o požadavcích obce.
Starostka se zeptala, zda má někdo ze zastupitelů nějaký dotaz.
Jaroslav Smolka – mám jeden technický dotaz, zaznamenal jsem, že na orelské louce
je záplavová plocha, mezi hřištěm a koupalištěm není?
Ing. Arch. Aleš Palacký – je tam plocha vymezená, horní třetina je mimo záplavové území a je
to změřeno tak, že by tam nějaký objekt vešel. Polovina až 2/3 jsou v záplavovém území, tam
by musela být zeleň.
Jiří Janda – multifunkční hřiště by mohlo být jen ve vrchní části pod cestou?
Ing. Arch. Aleš Palacký – záleží na projektu a myslím si, že si projektant poradí.
Starostka poděkovala Ing. Arch. Palackému za účast a jeho vysvětlení uvažovaných změn.
Konstatovala, že zastupitelstvo obce Vřesina bere na vědomí informace o pokračování řešení
Změny územního plánu č.1.

6. Studie odkanalizování
Starostka obce přivítala na zasedání Ing. Bernarda Hájovského jako představitele firmy Projekt
2010, který zpracovával Studii odkanalizování obce Vřesina v roce 2020 a požádala
ho o představení hlavních výsledků zpracované studie.
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Ing. Hájovský rozebral čtyři varianty odkanalizování obce Vřesina. Hovořil o domovních
čistírnách odpadních vod, probral druhou variantu s několika menšími lokálními čistírnami a
tyto jednoznačně nedoporučil. Dále hovořil o výstavbě čistírny odpadních vod pro celou obec
a výstavbu nového kanalizačního řádu, rozebral finanční předpoklady této varianty. Poslední
možnost je odkanalizovat obec pomocí přečerpávacího tlakového systému směrem
na Darkovičky na čistírnu odpadních vod pod VaK Hlučín. Tato varianta byla zpracovatelem
doporučena na základě nejnižší ceny v rámci ročních nákladů. Pořizovací cena systému
je podobná variantě stavby obecní čistírny odpadních vod. Zde jsou však roční náklady
odhadem pětinásobné.
Karel Cigán – budou muset být všechny baráky napojeny na kanalizaci?
Ing. Hájovský – ano, bude potřeba napojit každý dům nebo daný majitel bude muset prokazovat
vývoz splašků dle spotřebované vody, protože to co do domu vteče, musí být i odvedeno.
Starostka se zeptala na dotazy zastupitelů.
Petr Rončka – Vy jste říkal, že při využití přečerpávání do Hlučína by šlo využít čistírnu systém
pro třeba 100 rodinných domů, takže by to šlo vlastně rozetapizovat?
Ing. Hájovský – ano, toto by určitě šlo. Centrální čistírna by musela napojit minimálně 30-50%
podle typu čistírny. U přečerpávání je to třeba 100 domů.
Ondřej Seidler – jak je to třeba při výpadku proudu u toho čerpání?
Ing. Hájovský – jsou samozřejmě určité zásobníky, které se po dobu výpadku mohou plnit,
anebo se využije agregát a dále se čerpá.
Jaroslav Smolka – kdo bude zapojen finančně do vztahu mezi poskytovatelem a majitelem
domu?
Ing. Hájovský – pokud bude odkanalizování do Hlučína, tak určitě přímo majitel nemovitosti
a VaK Hlučín, pokud bude místní čistírna, tak se jedná o vztah k obci.
Jiří Bečica – je nějaká představa vedení obce o etapovitosti realizace?
Starostka – prozatím jsme toto neřešili. Určitě se o tom budeme bavit ve chvíli, kdy budeme
znát způsob odkanalizování a znát dotační tituly. I z tohoto pohledu se budeme snažit
pokračovat, v prosinci bychom chtěli rozhodnout jaký typ odkanalizování využijeme a poté
zadat zpracování projektové dokumentace a dále pokračovat.
Starostka poděkovala Ing. Hájovskému za osvětlení problematiky odkanalizování obce
a odpověď na podstatné otázky.
Protože již žádné další otázky od zastupitelů ani občanů nebyly položeny konstatovala,
že zastupitelstvo obce Vřesina bere na vědomí informace o studii odkanalizování obce
Vřesina.
Vedení schůze převzal Aleš Klech a požádal starostku o přednesení informací k finančním
záležitostem.
7.

Finanční záležitosti

a) Plnění rozpočtu 1. – 8. 2021
Starostka – z pohledu příjmu myslím, že jsme na tom velice dobře. Plnění má být na konci srpna
66,67 % a třeba v položce DPH jsme o 799 000 výše než bylo plánováno, také položku daň
placená právnickými osobami je již nyní převýšena o 374 tisíc. Když si probereme daňové
položky od začátku po položku 1511, tak celkový příjem byl předpokládaný 20.222.200,
nyní máme plnění 14.913.376, což činí 73,75 %. Ve výdajích máme zaplacený výtah, postupně
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budeme platit traktor a úpravu budovy obecního úřadu. Momentálně je čerpání ve výdajích
cca 29 %, ale tato hodnota je velmi nevypovídající, protože je v ní zahrnuta rezerva, která
situaci velmi zkresluje.
b) Rozpočtová opatření č. 6/2021 a č. 7/2021
Starostka – radou obce byla přijata dvě rozpočtová opatření od posledního zasedání
zastupitelstva. Opatření č.6/2021 se týká daňového vypořádání, které bylo obcím zasláno jako
kompenzační bonus, který činil 240 000 Kč a ve výdajové části jsme ošetřili vratky dotací
za výtah a studii odkanalizování, protože částky na realizaci byly nižší, než bylo původně
předpokládáno. Opatření č. 7/2021 se týká průtokové dotace pro ZŠ – tzv Šablony III.
Jedná se o částku 597.256,- Kč.
Musím říct, že bych velice ráda uhradila zase část dluhu za stavbu tělocvičny. Vše ale vyjasníme
s finančním výborem a zohledníme v rozpočtu.
Aleš Klech položil dotaz, zda má někdo ze zastupitelů nějaké dotazy. Stejně se zeptal i občanů.
Aleš Klech konstatoval, že zastupitelstvo obce Vřesina bere na vědomí plnění rozpočtu
k 31. 8. 2021 a rozpočtová opatření č. 6/2021 a 7/2021.
8.

Plán rozvoje sportu v obci Vřesina na léta 2021 – 2031

Starostka – požádala pana Radka Kupku o informace k projednávanému bodu.
Radek Kupka – plán rozvoje sportu Obce Vřesina je zpracován jako zákonná povinnost
dle zákona č. 115/2001 Sb. O podpoře sportu, kde je stanoven úkol obce takový plán mít
a zpracovat. Je to strategický dokument obce, který by nám měl sloužit zejména k tomu,
abychom při různých projektech a různých realizacích co se týká sportovních zařízení dosáhli
na dotace z různých institucí. Je to navazující dokument na strategii obce. Je tam zpracován
organizovaný sport, zájmový sport a jsou tam představeny sportoviště, které obec vlastní
a na kterých je možné sport provozovat. Nejdůležitější a zásadní je stanovení 5 cílů:
- vybudování multifunkčního hřiště pro míčové hry s umělým povrchem
- budování nových a zkvalitňování povrchů cyklostezek v okolí obce
- vybudování Pumptrack hřiště
- vybudování tribuny u hřiště ve sportovním areálu Vřesina
- modernizace a údržba stávajících sportovišť
Na zpracování tohoto plánu se podílely všechny sportovní složky, které v obci jsou. Také byly
uplatněny připomínky ředitelky základní školy. Poděkoval všem, kteří se na zpracování plánu
podíleli, zejména poděkoval panu Petrovi Rončkovi, který spolupracoval na této koncepci.
Jaroslav Smolka – podílel jsem se na připomínkování, dost připomínek bylo akceptováno.
Škoda, že v dokumentu zůstal pojem kryté zimní sportoviště a Naučná stezka po linii čs.
opevnění na Hlučínsku. Kdyby se to upravilo, byl bych rád.
Radek Kupka vysvětlil, proč ponechal tyto pojmy, co znamená kryté sportoviště a původ
naučné stezky ve strategii obce.
Jelikož neměl nikdo ze zastupitelů další dotazy a ani občané po výzvě dotaz neměli, nechala
starostka obce hlasovat o navrženém usnesení.
17/8 Zastupitelstvo obce Vřesina projednalo a schvaluje Plán rozvoje sportu
na léta 2021 – 2031 dle předloženého návrhu.
Hlasování: pro 14

proti 0

Starostka konstatovala, že usnesení bylo přijato 14 hlasy.
5
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Informace k možnosti umístění fotovoltaické elektrárny

Aleš Klech – požádám opět paní starostku, aby nás seznámila s podklady k tomuto bodu.
Starostka – všichni víte, že již delší dobu jednáme s Čezem o tom, jestli povolit, či nepovolit
změnu územního plánu tak, aby na pozemcích pana Klimeše bylo možné vystavět
fotovoltaickou elektrárnu. Zopakuji informace, které již zazněly, lokalita je v prostoru pod
lesem, jedná se o 16 ha. Návrh fotovoltaické elektrárny respektuje všechna ochranná pásma.
Jedná se o změnu ÚP na 30 let. Po předcházejících jednáních jsme žádali, aby byly vytvořeny
vizualizace, aby bylo vidět, jak moc bude z obce viditelná případná fotovoltaická elektrárna.
Vizualizace byly konečně dodány, takže jsme Vám je zaslali a zároveň byly zveřejněny
na webových stránkách obce. Na jejich podkladě je velmi dobrý předpoklad, že pokud bude
umístění odcloněno alejí stromů, tak z obce na panely nebude téměř vidět. Dnes opět nebudeme
nic schvalovat, protože ČEZ stále nedokončil přípravu smlouvy o spolupráci, byly však
upřesněny možné benefity pro obec:
1. Výměna VO za LED svítidla
2. Elektromobil pro využití v obci
3. Venkovní rychlonabíječka pro veřejnost
4. 50.000,-Kč/rok po dobu 30 let nebo 1.500.000,-Kč jednorázově
5. Přeložka vysokého napětí na ulici U Sadu (lepší využití obecních pozemků pro stavbu)
6. Přeložka přípojky u kostela
7. Podpora projektů v rámci Nadace ČEZ
Nechci dnes rozhodnutí, protože nemáme od Čezu smlouvu, kterou bychom měli schvalovat,
je to pro Vás pouze informace.
Jiří Bečica – je možné, jak je přeložka vysokého napětí U Sadu, jestli by tam nemělo být
i přeložení sloupů před Američanem na té silnici, která by se měla do budoucna rozšířit,
kde jsou 3 sloupy v cestě.
Starostka – můžeme se zeptat, jsou velice přístupní jednání, už teď tam jsou 2-3 položky navíc
oproti tomu co jsme měli na začátku.
Jiří Bečica – pořešit to, co nás primárně trápí v obci, do budoucna plánujeme, že určitě tam
cestu budeme muset udělat.
Petr Rončka – proč ten materiál s tou nabídkou není na webových stránkách obce.
Starostka – ten tam byl, pokud se nepletu už v červnu 2020.
Petr Rončka – pro jednání zastupitelstva tam není, je tam pouze studie paní Malchárkové, jestli
se někdo dívá na výkon elektrárny a vynásobí si ho 3,-Kč za kW, tak si to zkuste vypočíst kolik
milionů ČEZ vydělá. My se tady bavíme o 5 milionech pro obec, jednorázově to dostaneme.
Když 11 374 MWh vynásobíme tisícem, tak se zkuste zamyslet, co to přinese ČEZu a co obci.
Starostka – já to chápu, na druhou stranu ten pozemek není obce, investice nebudou obce,
my pouze řešíme změnu územního plánu. Jsou to prvotní kroky, po nás se bude chtít vyslovit,
jestli vůbec můžou uvažovat s tím, že jako ano a my budeme svolní k tomu, aby se měnil územní
plán. Samozřejmě můžeme jednat dál o dalších podmínkách, které si budeme klást.
Jaroslav Smolka – návrh přeložky nad panem Válkem už byl vyčíslený, určitě by se to hodilo.
Vilém Hluchník – chtěl bych zopakovat, co jsem řekl před rokem. Jestli my neumožníme
výstavbu elektrárny, může dojít na to, že se to přehodnotí a přijde nám tady nařízení vlády,
že ta studie je už v chodu, pozemek je již nachystaný a může dojít na to, že se elektrárna postaví
v souladu s nějakým vyšším nárokem a nedostaneme nic.
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Jiří Janda – to jsou benefity, na kterých jste se dohodli, nebo vám byly nabídnuty?
Starostka – první tři byly nabídnuty, ostatní věci jsme projednávali dle našich požadavků.
Starostka konstatovala, že zastupitelstvo obce Vřesina bere na vědomí informace k možnosti
umístění fotovoltaické elektrárny v katastrálním území Vřesina u Opavy.
10. Různé
Paní starostka převzala slovo a seznámila zastupitele s obsahem bodu Různé.
a) Dílčí přezkoumání hospodaření obce Vřesina
b) Volby do poslanecké sněmovny 2021
Starostka – dílčí přezkoumání dopadlo výborně, chtěla bych poděkovat účetní obce paní Aleně
Káňové, která odvedla obrovský kus práce. Kontrolou byla pověřena paní Ing. Eva Samková,
která je vedoucí kontrolního odboru, pochvala od ní velmi potěšila.
Dále sdělila, že letošní volby 8. a 9. října 2021 z důvodu rekonstrukce obecního úřadu budou
v malé tělocvičně u MŠ, máme tím zajištěn i bezbariérový přístup.
Doplním ještě jednu informaci. Zítra v 7 hodin ráno budou dovezeny kompostéry o objemu
1 100 litrů, které máme připraveny pro každé číslo popisné v obci. Celkem jich bude 470.
Obec na kompostéry získala dotaci ve společné akci sedmi obcí. Neprojevuje se to přímo
v rozpočtu, protože Bělá je hlavním partnerem a my řešíme pouze meziobecní finance.
Petr Rončka – využijme voleb, abychom tu informaci o plánované změně ÚP co se týká
fotovoltaiky se doptali občanů nějakou formou, jestli si to na těch 30 let přejí nebo nepřejí.
Starostka – formou ankety a formou vyvěšení těch informací by asi bylo možno.
Jiří Bečica – mohlo by se to třeba roznést spolu s volebními lístky.
Starostka – teoreticky ano.
Martin Válek – také bych se přimlouval za anketní dotaz na názor lidí v této věci.
Starostka konstatovala, že zastupitelstvo obce Vřesina bere na vědomí informace o dílčím
přezkoumání hospodaření obce a o místě konání voleb do poslanecké sněmovny v roce 2021.
11. Interpelace členů zastupitelstva
Starostka se zeptala zastupitelů, zda má někdo nějaký dotaz.
Vilém Hluchník – měl připomínky k dopravnímu značení v obci. Myslím si, že to není dobře
zpracováno.
Starostka – dovolím si k tomu říci toto. Všichni po nás chcete, abychom nechávali měřit
rychlost, abychom řešili bezpečnost v obci, aby všechno bylo v pořádku. Jestliže nebudeme mít
schválenou dokumentaci na dopravní značení a ta dokumentace nebude vyhovovat zákonným
normám policie ČR, tak nám Opava ani Hlučín tady nechce jezdit ani měřit rychlost ani řešit
jakékoliv přestupky v dopravě. Proto jsme nechali zpracovat projekt na dopravní značení. Práce
na dopravním značení stále pokračují. U nás v obci není možné z důvodu šířky komunikace
a rozhledových trojúhelníků využívat ani přednost zprava ani značky dej přednost v jízdě.
Pokud tam je stopka, opravdu tam podle norem musí být. Všechny příjezdové cesty do obce
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musí být označeny, abychom mohli měřit 40 km/hod. Ale my řešíme vše na základě schválení
dopravním inspektorátem. Chceme se dostat k tomu, že budeme moci řešit bolesti, které
v současné chvíli máme. Neustále nás upozorňujete na to, abychom tlačili na bezpečnost. Proto
se vše snažíme činit.
Jaroslav Smolka – připomínkoval jsem spoustu věcí. Trápí mě dvě věci – v ulici Na Návsi
vzniknul neřešitelný dopravní problém, tam je totální paskvil, toto schválil jak projektant,
tak na dopravním inspektorátu a pak značky osadil odborník, je to totální nesmysl. Vypadá
to jak špatné dopravní hřiště. Druhá věc, se kterou se mi těžko smiřuje, jsou ty dvě značky
stopka a dej přednost v jízdě na ulici Za Školou by měly být opačně, na tom trvám.
12. Diskuse občanů
Starostka se zeptala, zda mají občané nějaké dotazy.
Jiří Janda – prošla mi přes zahradu velká voda přes obecní pozemek, v kterém je díra. Nemohu
spravit svůj pozemek, aniž bych spravil obecní cestu.
Starostka – je to obecní cesta, která je ale polní cestou. Tento dotaz, jestli můžu, si necháme
na jednání rady, které máme ve čtvrtek, v pátek se ozvu a bude to nějakým způsobem vyřešeno.
13. Závěr
Starostka poděkovala všem občanům i zastupitelům za účast na zasedání. Poděkovala
zastupitelům za práci, kterou odvádějí, za studium materiálů a připomínky k jednání.
Poděkovala panu Weczerkovi, který nám umožnil zasedání v kulturním centru.
Zítra má v Kulturním centru od 18 hodin pan Weczerek divadlo. Pozvala všechny na NHHL
konanou dne 17. září, cyklovýlet do Polska dne 25. září a hlučínsko-vřesinskou šlápotu konanou
dne 2. října. Nabídla všem možnost kdykoli se na cokoli zeptat a v 19:48 ukončila zasedání.

Mgr. Bohuslava Krupová
Starostka obce

Zapsala: Růžena Pískalová
Zápis jsem si přečetl, nemám k němu připomínky Ing. Petr Rončka:
Zápis jsem si přečetl, nemám k němu připomínky Ing. Jaroslav Smolka:

Přílohy:
1. Protokol o průběhu hlasování
2. Informace o činnosti rady
3. Informace o činnosti starostky
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