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Zápis ze zasedání ZO Kobylnice dne 14.12. 2010 

 

Přítomni: 14 členů ZO Kobylnice, (viz prezenční listina), pracovnice OÚ Jaroslava Urbánková 
Omluven: 1 člen 
 
Program: 

1. Zahájení (určení zapisovatelky, schválení ověřovatelů, schválení programu jednání) 
2. Zpráva o činnosti rady obce 
3. Zpráva výboru finančního 
4. Zpráva výboru kontrolního 
5. Schválení rozpočtových opatření 
6. Rozpočet na rok 2011, schválení pravomoci provádět rozpočtová opatření 
7. Obecně závazná vyhláška č. 3 o místních poplatcích 
8. Obecně závazná vyhláška č. 4 o poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, 

třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 
9. Smlouva o smlouvě budoucí směnné 
10. Odměňování členů výborů a komisí 
11. Různé 

 
 

1. Zahájení 
Starosta informoval, že zápis z minulého zasedání zastupitelstva byl ověřen (byly opraveny chyby 
v psaní) a doručen všem zastupitelům elektronicky, dále je zveřejněn na webové stránce obce, 
umožňující dálkový přístup, námitky proti němu nebyly vzneseny. Zapisovatelkou určuje starosta paní 
Jaroslavu Urbánkovou. Podle jednacího řádu je třeba zvolit ověřovatele zápisu. Ověřovateli byli navrženi 
pan Petr Beneš a pan Petr Peško. Dále upozorňuje, že průběh veřejného zasedání je zvukově 
zaznamenáván.  
Návrh na usnesení: ZO schvaluje ověřovatele zápisu Petra Beneše a Petra Peška. 

HLASOVÁNÍ: 
PRO:  14               PROTI: 0               ZDRŽEL SE: 0 
 
Návrh na usnesení: ZO schvaluje program jednání. 

HLASOVÁNÍ: 
PRO:  14               PROTI: 0               ZDRŽEL SE: 0 
 
 

2. Zpráva o činnosti rady 
Starosta shrnul činnost rady obce: rada se sešla 3x, schválila svůj jednací řád, ustavila komise, schválila 

dotaci pro hudební skupinu FLASH, navrhla rozpočet a pravomoci provádět rozpočtová opatření, schválila 

podání žádostí na nadaci ČEZ, schválila nájemní smlouvu na pozemky v užívání Bonagro, projednala platové 

zařazení ředitelky ZŠ, projednala změny obecně závazných vyhlášek obce, projednala přijetí nemovitosti 

darem a neschválila, projednala způsob odměňování členů komisí a výborů, schválila dotaci t.j. Sokol za 

sběr železného šrotu, projednala návrhy sportovní komise, schválila rozpočtové opatření.  Rada bude 

posílat elektronickou formou výpisy ze zápisů z rad obce. 

Návrh na usnesení: ZO bere na vědomí zprávu o činnosti rady. 

HLASOVÁNÍ: 
PRO:  14               PROTI: 0               ZDRŽEL SE: 0 
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3. Zpráva výboru finančního 

Přednesla předsedkyně výboru Ing. Dana Šmídová: Na schůzi finančního výboru byl projednáván 

návrh rozpočtu a pověření k rozpočtovým opatřením. Protože to jsou jednotlivé body programu 

zastupitelstva, bude se vyjadřovat k jednotlivým bodům. 

 

Návrh na usnesení: ZO bere na vědomí informaci výboru finančního. 

 

       HLASOVÁNÍ: 
       PRO:  14               PROTI: 0               ZDRŽEL SE: 0 
 
 

4. Zpráva výboru kontrolního 
Přednesla předsedkyně výboru Mgr. Jarmila Kučerová: Na schůzi kontrolního výboru byl stanoven 
úkol – kontrola vnitřních předpisů obecního úřadu do příštího zasedání zastupitelstva, které by mělo 
být pravděpodobně koncem ledna. Byla podána informace o jmenování inventarizační komisi. 
 

Návrh na usnesení: ZO bere na vědomí zprávu výboru kontrolního. 

 

       HLASOVÁNÍ: 
       PRO:  14               PROTI: 0               ZDRŽEL SE: 0 
 
 

5. Schválení rozpočtových opatření 
Schvalovat se bude rozpočtová opatření č. 10 a č. 11. 
Rozpočtové opatření č. 10  
na straně příjmů - 17.600,- Kč příjem za železný šrot od TJ Sokol 
                               - 4.000,- Kč dotace na sčítání lidu, domů a bytů 
na straně výdajů -450.000,- Kč na místní komunikaci (jedná se o  komunikaci ke garážím u bytovek  
                                na ul. Sokolnické). 

                                      -11.200,- Kč  tombola na babské hody 
                                      -přesun na dotace za železný šrot (výtěžek se dává organizaci, která sběr provedla). 
                                      - snížení nákladů (přesun) na servis, odvod a tombolu z § 3745  
                                      - 1.000,- Kč na úpravy PC pro volby do zastupitelstva obce 
                                      - 15.000,- Kč na servisní práce a aktualizaci softwarového vybavení PC na obecním  
                                         úřadě. 
                                      -posílení výdajů na zastupitelstvo v souvislosti s ukončením funkčního období  
                                       předchozího zastupitelstva. 
                                      -4.000,- Kč na sčítání lidu, domů a bytů 
                                      -4.000,- Kč odvod finančnímu úřadu 
       Celkem příjem – 21.600,- Kč 
                     výdaje – 753.700,- Kč  Kryté z financování – zůstatek na účtech obce. 
       Rozpočtová opatření č.11 
       Snížení příjmů -40.900,- Kč  pracovníci na veřejně prospěšné práce z úřadu práce 
       Navýšení výdajů -1.500,- Kč trenéři, cvičitelky 
                                     -1.000,- Kč na osvětlení vánočních stromů (1.000,- Kč z investičních prostředků,  
                                     které byly původně na veř. osvětlení na ul. Sokolnické). 
      Zvyšuje se na objemný odpad. 
      Snižuje na mzdové náklady na pracovníky na veřejně prospěšné práce z úřadu práce. 
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Snížení financování o 30.000,- Kč. (Zůstatek na účtu se posílí o 30.000,-Kč) 
Od paní Ustohalové byla podána informace o tom, že ještě nebyly schváleny rozpočtová opatření č. 8 a 
č. 9. ze dne 14.10.2010. 
Rozpočtová opatření č.8 
Příjmy se zvýšily o 20.000,- Kč 
Výdaje se zvýšily o 173.800,- Kč -75.800,- Kč náklady na knihu o Kobylnicích, křest knihy 
                                                            -91.200,- Kč příspěvek obce na Svazek Mohyla Míru (MM získala 
dotaci,  
                                                             která byla použita na úpravu parkoviště vedle čerpací stanice) 
Rozpočtová opatření č. 9 
Příjmy se zvýšily o 18.000,- Kč 
Výdaje se zvýšily o 75.000,- Kč -39.500,- Kč přístřešek na autobusovou zastávku 
                                                      -74.500,- Kč tenisová stěna 
  
Návrh na usnesení: ZO schvaluje provedená rozpočtová opatření č. 8/2010, 9/2010, 10/2010 a 11/2010. 

 
HLASOVÁNÍ: 
PRO:  13              PROTI: 0               ZDRŽEL SE: 1 
 
 

6. Rozpočet na rok 2011, schválení pravomoci provádět rozpočtová opatření 
Rozpočet je navržen jako „optimistický“, tzn. příjmy jsou na horní hranici podle predikce MF, výdaje jsou 

spíše podhodnocené, realita bude možná o něco vyšší (např. vlivem zdražení energií, PHM a cen obecně, 

případně z důvodů mnoha kulturně společenských a sportovních akcí. Těch by ale bylo škoda se vzdávat. 

Dále je potřeba počítat s tím, že při investičních akcích (VO, rozhlas a hlavně škola) mohou být reálné 

náklady vyšší. Důvod pro tento postup je dán tím, že není možné rozpočtovat příjmy z dotací, pokud 

nejsou závazně přiznány (jako například v tuto chvíli „globální dotace“). Při případném obdržení dotace 

účelové se samozřejmě posílí i výdaje v příslušném paragrafu, při event. obdržení dotace neúčelové se 

sníží financování rozpočtu (tř. 8). V době projednání návrhu rozpočtu radou obce ještě nebyla žádná 

dotace přislíbena závazně. K dnešku ale byla obci přiznána „globální dotace“ na rok 2011 ve výši  

365.400,- Kč a proto rada doporučuje tuto dotaci zahrnout do příjmů obce a o tuto částku zároveň snížit 

financování.  

Rozpočet je připraven jako deficitní  a to se saldem -1,394.100 Kč, které je kryto výsledkem předchozích 

období (zůstatek na účtu k 31.12.2010), tedy financováním. po zapracování globální dotace se sníží 

deficit rozpočtu na 1,029.700 Kč.  

Návrh rozpočtu obce Kobylnice na rok 2011 (v Kč) 

Příjmy: 

Třída 1 – Daňové příjmy                     7.364.000,-   

Třída 2 – Nedaňové příjmy                    653.000,- 

Třída 3 – Kapitálové příjmy                              0,- 

Třída 4 – Přijaté transfery                        33.000,-                +365.400,- 7,729.400,- 

Příjmy celkem                                    8.050.000,-   8,415.400,- 
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Výdaje:                                             neinvestiční                     investiční 

paragraf 

2144 – propagace Kometa                      3.600,- 

2212 – silnice, místní komunikace       38.000,- 

2219 – chodníky                                      27.000,-                      

2221 – dopravní obslužnost                  47.600,-                      

2321 – kanalizace                                    42.800,-                               1.388.200,- 

3113 – základní škola                            689.000,-                            1.620.000,-    

3314 – knihovna                                       36.000,- 

3319 – kultura                                           42.800,- 

3322 – zvonice                                            2.500,- 

3341 – obecní rozhlas                                3.000,-                                         60.000,-                        

3349 – místní časopis                              33.500,- 

3399 – kultura, společenské akce        176.500,- 

3412 – tělovýchovná činnost                  17.000,-                      

3419 – ostatní tělovýchovná činnost      34.000,- 

3421 – využití volného času dětí             35.500,- 

3429 – zájmová činnost                          133.500,- 

3631 – veřejné osvětlení                        160.000,-                                  1.100.000,-                      

3632 – pohřebnictví                                  21.000,- 

3639 – územní rozvoj                              103.500,-                     

3721 – nebezpečný odpad – sběr            15.000,- 

3722 – komunální odpad – sběr            441.000,-  

3745 – veřejná zeleň                               463.000,-                     

3799 – ekologické záležitosti                     2.000,- 

5311 – bezpečnost a veř.pořádek         101.000,- 

5512 – požární ochrana                          139.000,-                        
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6112 – zastupitelstvo obce                 1.055.400,- 

6171 – činnost místní správy                1.209.700,-                     

6310 – bankovní poplatky                            8.000,-  

6320 – pojištění majetku                   28.700,- 

6330 – převod mezi účty (soc.fond)         33.000,- 

6399 – daň od práv.osob za obec           100.000,- 

6409 – transfery (Cezava aj.)                     33.300,-      

Výdaje:                                                   5.275.900,-                                      4.168.200,- 

Výdaje celkem                                    9.444.100,- 

 

Rekapitulace: 

Příjmy v roce 2011                           8.050.000,-    8.415.400,- 

Výdaje v roce 2011                          9.444.100,-    9.444.100,- 

Rozdíl                                                 1.394.100,-    1.028.700,- 

Rozdíl bude pokryt z položky 8115 (financování) ze zůstatku hospodaření za rok 2010. 

Rada obce doporučuje zastupitelstvu schválit předložený návrh rozpočtu.  
 
Starosta vyzval zastupitele o vyjádření k navrženému rozpočtu. 
Ing. Dana Šmídová: Finanční výbor dne 9.12.2010 konstatoval, že rozpočet , aby byl lepší není možný. 

Dotace nejsou jisté, v letošním roce jsme obdrželi pouze jednu dotaci. Finanční výbor doporučuje 

zastupitelům obce, aby schválilo předložený návrh rozpočtu, v jakém byl vyvěšen + doplněný o příjmy 

zvýšené globální dotací a to ve výši 365.400,- Kč. 

Mgr. Jarmila Kučerová: Co zahrnuje § 5311 – bezpečnost a veř. pořádek ? 

Starosta objasnil, co je v něm zahrnuto.  

 

Mgr. Jarmila Kučerová: Co zahrnuje § 6112 – zastupitelstvo obce a § 6171 – činnost místní správy? 

Starosta upřesnil, paragrafy zahrnují. 

 

Občan: Kdy jako občan se dozvím, jaké částky z jakého paragrafu kam šly? 

Starosta: Na veřejném zasedání  zastupitelstvo schvaluje rozpočtová opatření. Zasedání je veřejné. 

 

Občan: Byla snížená částka základní škole? 

Starosta: Ne. 
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Občan: Na kultura a společenské akce je velká položka 

Starosta: Některé akce jsou fiskálně téměř nulové, ale musí se částky objevit, jak na příjmové tak i na 

výdajové straně. 

Občan: Po sečtení položek kultura, tělovýchovná činnost, využití volného časů dětí  vychází velká částka. 

Nemám pocit, že by tolik prostředků bylo vynaloženo na tuto činnost. 

Starosta objasnil. 

 

Občan: Veřejná zeleň – je tu zahrnuto ještě něco jiného než péče o zeleň? 

Starosta objasnil. 

Další dotazy nebyly podány. 

 

Návrh na usnesení: ZO schvaluje rozpočet obce na rok 2011 v objemu: 

příjmy             8,414.400,- Kč 

výdaje            9,444.100,- Kč 

financování   1,029.700,- Kč 

 
HLASOVÁNÍ: 
PRO:  14              PROTI: 0               ZDRŽEL SE: 0 
 
Další částí tohoto bodu je schválení pravomoci provádět rozpočtová opatření radě obci. 
Na minulém zasedání probíhala rozsáhlá diskuze k rozsahu pravomoci rady provádět rozpočtová 
opatření. Předmětem diskuze zejména bylo: 
a) zda se mají provedená rozpočtová opatření brát na vědomí nebo schvalovat 
b) zda a jaká pravomoc má být radě svěřena 

ad a) V návaznosti na § ustanovení § 84 odst. (2) zákona o obcích „Zastupitelstvu obce je vyhrazeno 

…schvalovat rozpočet obce.“  se dle důvodové zprávy k projednání zákona o obcích v Poslanecké 

sněmovně a podle metodiky Ministerstva vnitra mají schvalovat i rozpočtová opatření, kterými se 

původní rozpočet mění, aby pak mohlo být naplněno ustanovení § 102, odst. (2), písm. a) „Radě obce je 

vyhrazeno zabezpečovat hospodaření obce podle schváleného rozpočtu, provádět rozpočtová opatření v 

rozsahu stanoveném zastupitelstvem obce“.   

ad b) Ve věci svěření pravomoci radě provádět rozpočtová opatření si na minulém zasedání J. Pecl 

vyžádal přehled rozpočtových opatření, provedených radou v roce 2010. Tento přehled je přílohou 

tohoto podkladového materiálu. Z uvedeného přehledu vyplývá, že na začátku roku převažuje 

v rozpočtových opatřeních navyšování příjmů a to i v částkách přes 400 tis. Kč, naopak v průběhu a ke 

konci roku převyšují v rozpočtových opatřeních náklady rovněž v částkách i nad 400 tis. Kč. V souvislosti 

s ukončením roku bude potřeba provést ještě nejméně jedno rozpočtové opatření (v průběhu ledna 

2011) tak, aby konečný „upravený“ rozpočet odpovídal reálnému plnění příjmů a čerpání výdajů 

s přesností na stokoruny a se zaokrouhlením nahoru (na celé stokoruny). Je to požadavek auditora, při 

jehož nesplnění auditor musí auditor vydat zprávu auditora „s výhradou“, což má za následek 

nemožnost získání dotací z jiných veřejných rozpočtů v následujícím roce. 

Zastupitelům obce je k dispozici k nahlédnutí zápis z rady obce dle § 101, odst. (3) „Zápis ze schůze rady 

obce musí být uložen u obecního úřadu k nahlédnutí členům zastupitelstva obce.“ 

Vyjádření finančního výboru sdělila Ing. Dana Šmídová: Finanční výbor doporučuje zastupitelstvu schválit 

pravomoc radě obce provádět rozpočtová opatření v plném rozsahu § 16 zákona č. 250/2000 Sb. 
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Návrh na usnesení: ZO stanovuje radě obce pravomoc provádět rozpočtová opatření v plném rozsahu § 

16 zákona č. 250/2000 Sb. zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. 

 
HLASOVÁNÍ: 
PRO:  12              PROTI: 2              ZDRŽEL SE: 0 
 
 

7. Obecně závazná vyhláška č. 3 o místních poplatcích 
V souvislosti s nabytím účinnosti zák. č. 280/2009 Sb. zákon daňový řád, který ruší zákon 337/2002 Sb. o 

správě daní a poplatků a zák. č. 281/2009 Sb., který mění zákon o místních poplatcích je třeba upravit 

dotčené OZVO. Jedná se o změnu terminologie, změnu termínů pro splnění  ohlašovací povinnosti 

poplatníka a dále se jedná o zrušení ustanovení o prominutí poplatku. 

Návrh na usnesení: ZO schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce č. 3 o místních poplatcích. 

 

HLASOVÁNÍ: 
PRO:  14              PROTI: 0              ZDRŽEL SE: 0 
 
 
 

8. Obecně závazná vyhláška č. 4 o poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, 
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 

V souvislosti s nabytím účinnosti zák. č. 280/2009 Sb. zákon daňový řád, který ruší zákon 337/2002 Sb. o 

správě daní a poplatků a zák. č. 281/2009 Sb., který mění zákon o místních poplatcích je třeba upravit 

dotčené OZVO. Jedná se o změnu terminologie, změnu termínů pro splnění ohlašovací povinnosti 

poplatníka a dále se jedná o zrušení ustanovení o prominutí poplatku. 

Dále v souvislosti s inflací a proto, že obec každoročně doplácí na likvidaci komunálního odpadu částkou 

cca 90 tis. Kč, kompenzuje výnos poplatku zvýšením jeho základní sazby o 30 Kč.  

Návrh na usnesení: ZO schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce č. 4 o poplatku za provoz systému 

shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů  

HLASOVÁNÍ: 
PRO:  14              PROTI: 0              ZDRŽEL SE: 0 
 
 

9. Smlouva o smlouvě budoucí směnné 
Rada na své 2. schůzi dne 24.11.2010 projednala záměr směny pozemků z důvodu umístění nájezdu 

k obslužné komunikaci po levém břehu potoka. Vlastníci pozemku p.č. 827/2 Ladislav Votápek a Pavel 

Horáček nabízejí obci ke směně část svého pozemku, na kterém se dle územního plánu a dle podmínek 

pro napojení obslužné komunikace po levém břehu Zlatého potoka má umístit část této komunikace. 

Rozsah zasaženého pozemku je cca 552 m2. Náhradou požadují pozemek o stejné výměře na východním 

okraji svého pozemku, který je součástí pozemku p.č. 827/1. Předmětný pozemek je ve vlastnictví obce.  

Rada doporučila zastupitelstvu schválit smlouvu o budoucí smlouvě směnné. Vzhledem k tomu, že 

z důvodů právní jistoty by měl takovou smlouvu sepsat právník a že náklady na něj by byly marné, pokud 

by zastupitelstvo smlouvu neschválilo, jeví se jako vhodnější postup (a běžně využívaný např. na kraji ale 

i u jiných samosprávných celků) schvalování pouze základních náležitostí smlouvy. Proto rada své 

usnesení ve věci ze dne 24.11.2010 zrušila a nově schválila usnesení: 
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Rada doporučuje zastupitelstvu schválit základní náležitosti smlouvy o budoucí smlouvě směnné: 

účastníci smlouvy – Obec Kobylnice na straně jedné a Ladislav Votápek a Pavel Horáček na straně druhé 

směňované pozemky – část pozemku p.č. 827/2 ve prospěch obce, část pozemku p.č. 827/1 ve stejné 

                      výměře ve prospěch Ladislava Votápka a Pavla Horáčka stejným dílem.  

Rozsah směny – bude dán geometrickým zaměřením a oddělovacím geometrickým plánem dle 

                     skutečného provedení stavby nájezdu k obslužné komunikaci.  

Termín uzavření smlouvy o budoucí smlouvě směnné - do 60 dnů od schválení základních náležitostí  

                    smlouvy zastupitelstvem 

termín uzavření budoucí smlouvy směnné – do 60 dnů od předložení kolaudačního souhlasu k nájezdu 

                    k obslužné komunikaci 

  

Návrh usnesení: ZO schvaluje základní náležitosti smlouvy o budoucí smlouvě směnné: 

účastníci smlouvy – Obec Kobylnice na straně jedné a Ladislav Votápek a Pavel Horáček na straně druhé 

směňované pozemky – část pozemku p.č. 827/2 ve prospěch obce, část pozemku p.č. 827/1 ve stejné  

                     výměře ve prospěch Ladislava Votápka a Pavla Horáčka stejným dílem 

rozsah směny – bude dán geometrickým zaměřením a oddělovacím geometrickým plánem dle  

                    skutečného provedení stavby nájezdu k obslužné komunikaci 

termín uzavření smlouvy o budoucí smlouvě směnné - do 60 dnů od schválení základních náležitostí  

                    smlouvy zastupitelstvem 

termín uzavření budoucí smlouvy směnné – do 60 dnů od předložení kolaudačního souhlasu k nájezdu 

                   k obslužné komunikaci 

 
HLASOVÁNÍ: 
PRO:  13              PROTI: 0              ZDRŽEL SE: 1 
 
 
 

10. Odměňování členů výborů a komisí 
Podle metodiky MV ČR jsou možné varianty: 

a) členům zastupitelstva schválit na zastupitelstvu měsíční odměnu a nečlenům zastupitelstva ji schválit 

na radě, resp. také na zastupitelstvu, když si tuto pravomoc vyhradí podle § 102, odst. (2) zák.č. 

128/2000 Sb.  

Administrativně náročné!!! 

b) členům výborů i komisí schválit vždy ke konci roku na radě (resp. na zastupitelstvu, když si tuto 

pravomoc vyhradí podle § 102, odst. (2) zák.č. 128/2000 Sb.; pak je ale potřeba, aby to bylo dříve než v 

prosinci) jednorázový dar v souvislosti s výkonem funkce. 

Administrativně jednoduché, příjemce nezatěžuje, protože účetní odvede srážkovou daň a povinné 

zdravotní pojištění 

c) členům výborů i komisí schválit vždy ke konci roku na radě (resp. na zastupitelstvu, když si tuto 

pravomoc vyhradí podle § 102, odst. (2) zák.č. 128/2000 Sb.; pak je ale potřeba, aby to bylo dříve než v 

prosinci) dar obyvatelstvu 

Administrativně jednoduché, příjemce ale zatěžuje povinností zapracovat do daňového přiznání. 

Rada schvaluje variantu b) a doporučuje zastupitelstvu vzít to na vědomí. Dále rada doporučuje 

zastupitelstvu stanovit, že měsíční odměna členů komisí a výborů se ukončuje 31.12.2010. U ostatních 
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funkcionářů – tedy i předsedů výborů a komisí – bude odměňování zachováno dle usnesení 

z ustavujícího zasedání. 

Návrh usnesení:  ZO stanovuje, že měsíční odměna členů výborů a komisí je ukončena dnem 31.12.2010. 

HLASOVÁNÍ: 
PRO:  14              PROTI: 0              ZDRŽEL SE: 0 
 
 

Zastupitelstvo  bere na vědomí, že rada obce  bude poskytovat vůči členům komisí a výborů jednorázový 

dar v souvislosti s výkonem funkce. 

 

HLASOVÁNÍ: 
PRO:  14              PROTI: 0              ZDRŽEL SE: 0 
 
 
 

11. Různé 
Vánoční koncert Zlaťanky v neděli 19.12. v 18 hodin (příprava a úklid sálu). 

Obecní ples v sobotu 15.1.2011 (dary do tomboly, pomoc s přípravou a úklidem). 

Dnes byla valná hromada Svazku Mohyla Míru, kde byla projednána darovací smlouva obci na povrch 

parkoviště u čerpací stanice, který byl financován z dotace Svazku. 

Nepřijetí daru – komunikace U Splavu a U Potoka od firmy FINO. Komunikace je zkolaudována. Rada se 

dohodla, že není vhodné tento dar přebírat z důvodu, že v této lokalitě se bude dále stavět. Firma FINO 

souhlasí a nabídne komunikaci obci až po dokončení všech domů. 

Ing. Dana Šmídová podala návrh, aby nové komunikace dostaly jména. Dále zjistila, že evidované na 

úřadě práce lze zaměstnat i přes zimu. 

Petr Beneš podal návrh na plakátovací plochu na autobusové zastávky. 

 

 

 

Ing. Lubomír Šmíd                                                                   Stanislav Dolanský 

      starosta                                                                                  1.místostarosta 

 

 

 

 

     Ověřovatelé zápisu:  Petr Beneš 

 

                                          Petr Peško 

 

 

     Zapsala: Jaroslava Urbánková                                         


