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Zápis Z 1lStä\ ujÍcÍĹ1o zasedání ZO 3 l.lO.2018

ZÁPIS
z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce (ZO) TAVÍKOVICE konaného dne 31.10.2018
od 18:00 hod. v zasedací niístnosti obecního úřadu y 'l'avíkovicích

Zahájení zasedání Zastupitelstva
Zasedání Zastupitelstva obce Tavíkovice bylo zahájeno y 18:00 hodin dosavadním starostou obce
Tavíkovice (dále jako ,,předsedající").
Před zahájením zasedání bylo členům zastupitelstva obce Tavíkovice předáno osvědčení o zvolení členem
zastupitelstva obce podle § 53 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně
některých zákonů, v platném znění.
Předsedající schůze konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno tak. aby se v souladu s § 91 odst. l
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízeni) (dále jen ,,zákon o obcích"), ve znění pozdějších
předpisů, konalo po uplynutí lhůty pro podání návrhu soudu na neplatnost hlasování tak, aby se konalo do
15 dnů ode dne uplynutí této lhůty. Informace podle § 93 odst. ] zákona o obcích byla na úřední desce
Obecního úřadu Tavíkovice zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dni, a to od 23.10.20 18.
Současně byla zveřejnčna na ,,elektronické úřední desce".
Předsedající schůze z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha č. l) konstatoval, Že je
přítomno - 7 členů zastupitelstva z celkového počtu 7, takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§92 odst.
3 zákona o obcích).
Předsedajkí následně přečetl jména přítomných zastupitelů dle prezenční listiny.
Přítomni dle prezenční listiny: p. Vladilnír Tesař, p. jiří Burda, p. Michal Khčník, pI. Dagmar Pešíková,
pI. Veronika Ambrozková, pí. Hana Krejčová, p. Josef Kopeček.

Hosté: O
Omluveni: O
Nepřítomni: O

Složení slibu členy zastupitelstva
Předsedající v souladu s § 69 odst. 2 zákona o obcích vyzval přítomné členy zastupitelstva ke složeni
slibu. Před složením slibu předsedající upozornila přítomné členy ZO, že odmítnutí složit slib nebo
složení slibu s výhradou má za následek zánik mandátu (§ 55 zákona č. 491/2001 Sb, o volbách do
zastupitelstev obci a o změně některých zákonů, v platném znění).
Složeni slibu proběhlo tak, že předsedajícI přečetla slib stanovený v §69 odst. 2 zákona o obcích: ,,Slibuji
věrnost České republice. slibuii na svou čest a syědolnl; Že svoji funkci budu vykonávat svědomitě,
y zájmu obce Tavikovice a jejích obČanů a řídit se Ústavou a zákony Ceské republiky." a jmenovitě
vyzval přítomné členy zastupitelstva ke složení slibu pronesením slova ,,slibuji" a podpisem na
připravenéin archu (příloha č. 2).
Žádný člen zastupitelstva ze 7 přítomných neodmítl složit slib ani nesložil slib s výhradou.
Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu pana Kopečka a pana KlIčnika a paní Marcelu Elssnerovou
zapisovatelkou zápisu. Proti tomuto návrhu nebyly vzneseny žádné připomínky.
Usnesení Č. l
Zastupitelstvo
obce
schválilo
ověřovateli
zápisu
a paní Marcelu Elssnerovou zapisovatelkou zápisu.

7ahájení 18:00 hod

pana

Kopečka,

pana

KlIčrúka

Ukončení 19:00 hod.

Obec Tíwikovice

Přítomno členů ZO: 7
Připomínky: Žádné
H[asovánÍ: pro: 7
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pro(i: O

zdržel se: O

Usnesení č l bylo schváleno.

Schválení programu

Předsedající seznámil přítomné s návrhein programu y souladu
zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce.
l.

s pozvánkou

předanou

členům

Volba starosty a místostarosty

?

· určení počtu místostarosúi
· určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobč uvolnění
· určení způsobu volby starosty a místostarosty
· volba starosty
· volba místostarosty
Zřízení finančního a kontrolního výboru

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
IQ.
11.
12.

· určení počtu členů finančního a kontrolního výboru
· volba předsedy finančního výboru
· volba předsedy kontrolního výboru
· volba členů finančního výboru
· volba Členů kontrolního výboru
Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí ncuvolnčných členů zastupitelstva
Jednací řád zastupitelstva
Závěrečný účet - Sever Znojen3ska
Určení zástupce pro Svazek obcí Sever Znojemska
Závěrečný účet - Svazek obcí pro komunální služby
Určení zástupce pro Svazek obcí pro komunální služby
Určení člena školské rady
Rozpočtové opatření č. 7/2018
Smlouva o poskytnutí dotace z JMK
Žádost o poskytnutí individuální finanční dotace

Usnesení č. 2
Zastupitelstvo obce Tavíkovice schválilo program ustavujícího veřejného zasedání zastupitelstva
obce Tavíkovice
Přítomno členů ZO: 7
Připomínky: O
Hlasováni: pro: 7

proti: O

zdržel se: O

Usnesení Č 2 bylo schváleno.
BOD č. 1 - Volba starostv a místostarostv
Bod č. 1.1 - Určení počtu místostarostů
Předsedající vyzval, aby ZO určilo, kolik bude místostarostů. Bylo navrženo, aby byl jeden místostarosta.
Usnesení č. 3
Zastupitelstvo obce Tavíkovice schválilo zvolení jednoho místostarosty.
Přítomno členů ZO: 7
Připomínky: O
Hlasování: pro: 7

proti: O

zdržel se: O

?

Zahájeni 18:00 hod

Ukončení 19:00 hod.

Obec Taúkovice
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Usnesení Č. 3 bylo schválejlo.

BOD č. 1.2 - Určení, které funkce budou členové vvkonávat jako dlouhodobě uvoInční
Předsedající navrhl, aby funkce starosty obce byla vykonávána jako L|\o]něrlá ve smyslu § 7 l zákona o
obcích. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit si é stanotisko.
Žádné jiné stanovisko sděleno nebylo.
Usnesení Č. 4
Zastupitelstvo obce Tavíkovice určuje, Že pro výkon funkce starosty obce bude člen zastupitclst\'a
dlouhodobě uvolnčn.
Přítomno členů ZO: 7
Připomínky: O
Hlasování: pro: 7

proti: O

zdržel se: O

Usnesení Č. 4 bylo schyáleno.

BOD Č. 1.3 - Určení způsobu voIbv starostY a niístostarosty
předsedajÍcÍ konstatoval, že nestanoví-li ZO jinak, probíhá volba starosty a místostarosly veřejně
hlasováním. Změnu způsobu hlasování musí schválit zastupitelstvo. V případě tajné volby budou hlasy
jednodivýini členy zastupitelstva odevzdány do připravené hlasovací umy, následnč budou předsedajícún
spočítány a případným členům ZO bude umožněno výsledek sčítánI zkontrolovat, Předsedající vyzval
členy ZO k přednesení návrhu na změnu způsobu hlasování.
Dále předsedajícI upozornil, že nejdříve bude volen starosta a po jeho zvolení, popř. nezvoleni žádného
kandidáta bude přistoupeno k volbě místostarosty. O jednotlivých kandidátech bude hlasováno y pořadí,
v jakém byli navrženi, přičemž po platném zvolení konkrétního kandidám již nebude v hlasováni
pokračováno.
Navrhování kandidátů na funkci starosty a volba starosty:
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci starosty. Byly podány následující
návrhy: Člen zastupitelstva Hana Krejčová navrhla zvolit do funkce starosty pane Tesaře, Před
hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdčlit své stanovisko. Žádné jiné
stanovisko sděleno nebylo.
Usnesení č. 5
Zastupitelstvo obce Tavíkovice volí do funkce uvolnčného starosty pana Vladimíra Tesaře.
Přítomno členů ZO: 7
Připomínky: O
Hlasování: pro :6

proti: O

zdržel se: l

Zdržel se pan Tesař, jelikož se rozhodovalo o jeho osobě.
Usneseiu" č. 5 bylo schváleno.

Po zvolení starosty převzal siarosta vedení zasedání (dále veden jako ,,předsedající").
Bod č. 1.4 - Volba místostarosty:
předsedající vyzval členy zastupitektva k podávání návrhů na funkci místostarosty. Byly podány
následující návrhy: Členky zastupitelstva Hana Krejčová a paní Ambrozková navrhly zvolit do funkce
místostarosty paní Dagmaru Pešíkovou. Před hlasováním byla dána možnost zasÉupitelům i přítomným
občanům sdělit své stanovisko. Ž&drlé jiné stanovisko sděleno nebylo
Usnesení č. 6
Zastupitelstvo obce Tavíkovice volí do funkce neuvolněného nňstostarosty Dagn)aru PešIkovou.

Zahájení 18:00 hod
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Ukončeni 19:00 hod.

Obec Tat íkovicc

Přítomno členů ZO : 7
Připomínky : O
Hkisování: pro : 6
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proti : O

zdržel se : l

Zdržela se paní Pešíková, jelikož se rozhodo\ alo o její osobě.

Usnesení Č. 6 bylo schváleno.

BOD č. 2 - Zřízení finančního. kontrolního a kulturního vYboru
Bod Č. 2.1 Určení počtu členů finančního a kontrolního vÝboru
předsedající úvodein tohoto bodu informoval o povinnosti zřídit ľ'inanční a kontrolní výbor, neboť'
funkční období výborů předchozího zastupitelstva zaniklo spolu se zánikem původního zastupitelstva.
ZastllpitelsÉvo určuje počet členů výboru, který musí být lichý, přičemž finanční a kontrolní výbor musí
mít nejméně tři členy. Členy výboru mohou být Členové zastupitelstva i jiné osoby, pouze předsedou
výboru může být jen člen zastupitelstva. Členy kontrolního nebo finančního výboru nemůže být starosta,
ĹnÍs(ostarosÉa, tajemník obecního úřadu ani osoby zabezpečujÍcÍ rozpočtové a ÚčetnÍ práce na obecním
úřadu. PředsedajÍcÍ navrhnul, aby oba výbory byly tříčlenné. Před hlasováním byla dána možnost
zastupitelům i přítomným občanůtn sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Usnesení č. 7
Zastupitelstvo obce Tavíkovice zřizuje finanční výbor a kontrolní výbor. Výbory finanční a
kontrolní budou tříčlenné.
Přítomno členů ZO: 7
Připomínky: O
Hlasování: pro: 7

proti: O

zdrŽel se: O

Usneseni" č 7 bylo schváleno.

Bod č. 2.2 - Volba předsedy finančního výboru:
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci předsedy ňnančního výboru. Byly
podány následujÍcÍ návrhy: Předsedajkí navrhl zvolit do funkce předsedy finančního výboru paní
Krejčovou. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Žádné stanovisko sděleno nebylo
Usnesení č. 8
Zastupitelstvo obce Tavíkovice volí předsedou finančního výboru Hanu Krejčovou.
Přňoinno členů ZO: 7
Připomínky :0
Hlasování: pro: 6

proti :0

zdržel se: l

Zdržela se paní Krejčová, jelikož se rozhodovalo o její osobč.
Usnesení Č. 8 bylo schváleno.

Bod č. 2.3- Volba předsedy kontrolního výboru:
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci předsedy kontrolního výbom. Byly
podány následující návrhy: Předsedající navrhl zvolit do funkce předsedy kontrolního výboru pana Burdu.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné
stanovisko sděleno nebylo.
Usnesení Č. 9
Zastupitelstvo obce Tavíkovice volí předsedou kontrolního výboru pana Jiřího Burdu.

ZahQjení !8:00 hod
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Ukončeni 19:00 hod.

Obec Ta\ íko4ice

Zůpis 7 lls[a\'lljÍc111o tasedáni ZO 31.10 ?018

Přítomno členů ZO: 7
Připomínky: O
Hlasování: pro: 6

proti: O

zdržel se: l

Zdržel se pan Burda, jelikož se rozhodovalo o jeho osobč.
U,mesení č. 9 bylo schvá/ello.

Bod č. 3 - Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů
zastupitelstva

Předsedající obeznámil přítomné, že v souladu s nařízením vlády č. 3 18/2017 Sb. je inaximální měsíční
odměna neuvolněného místostarosty v obci do 600 obyvatel je ve výši 22. 234 Kč. Předsedající tedy
navrhl, měsíční odměnu za výkon funkce neuvolněného místostarosty obce ve výši 18.000 KČ. Dále
předsedající obeznámil přítomné, Že neuvolnění členové Zastupitelstva obce mají stanoveny odmčny
v tčchto maximálnIch výších:
l. 2.459 Kč u neuvolněných členů zastupitelstva, kteří zároveň vykonávají funkci předsedy výboru
2. 2.049 Kč u neuvolněných členů zastupitelstva, kteří jsou zároveň členy výboru.
3. 1,230 Kč u neuvolněných členů, kteří nejsou v Žádném výboru.
Předsedající tedy navrhl, aby v souladu s § 72 zákona o obcích a nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o
odíněnách za výkon funkce členům zastupitelstev, v platném znění, byla neuvolněným členům ZO, kteří
jsou zároveň předsedy výboru, poskytována měsíční odměna ve výši 2000 KČ, aby neuvolněným členům
ZO, kteří jsou zároveň členy výboru, byla poskytována měsíční odměna ve výši 1600 KČ, a aby
neuvolněným členům, kteří nejsou v žádném výboru byla poskytována měsíční odměna ve výši 1230 Kč,
a to ode dne jejich zvolení. Dále je zapotřebí stanovit náhradu ušlého výdělku pro člena ZO, který je
OSVČ v případě, že by mu kvůli činnosti vyplývajÍcÍ z povinnosti člena ZO ušel výdělek (což je od
tohoto funkčního období novinkou). Před hlasováním nebyly členy zastupitelstva obce podány žádné
návrhy a občané obce neuplatnili Žádná stanoviska.
Usnesení č. 10
Zastupitelstvo obce Tavíkovice stanoví odměnu za výkon funkce místostarosty jako neuvolnčného
člena zastupitelstva obce ve výši 18.000 KČ měsíčně. Odměna bude poskytována ode dne zvolení do
funkce místostarosty.
Přitolnno členů ZO: 7
Připomínky: O
Hlasování: pro: 7

proti: O

zdržel se: O

Usnesení č. 10 bylo schyáleno.

Usnesení č. 11
Zastupitelstvo obce Tavíkovice stanoví odměnu za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva obce,
který zároveň vykonává funkci předsedy výboru, ve výši 2.000 KČ měsíčně. Odměna bude poskytována ode
dne přijetí tohoto usnesení a v případě náhradníkn ode dne prvního zasedání zastupitelstva, jehož se
zúčastnil.
Přítomno členů ZO: 7
Připomínky: O
Hlasování: pro: 7

proti:

O

zdržel se: O

Usnesení č 11 bylo sc/wáleno

Usnesení č. 12
Zastupitelstvo obce Ta'víkovice stanoví odměnu za výkon funkce neuvolněného Člena znstupitdstva obce,
který je zároveň členem výboru, ve výši 1.600 KČ měsíčně. Odměna bude poskytována ode dne přijetí tohoto
usnesení a v případě náhradníka ode dne prvního zasedání zastupitelstva, jehož se zúčastnil.

Zahájení 18:00 hod
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Ukončení 19:00 hod,

Obec Tavikotice
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Přítomno členů ZO: 7
Připomínky: O
Hlasování: pro: 7

proti :0

zdrže] se: O

Usnesení č. 12 bylo schváleno.
Usnesení č. 13
Zastupitelstvo obce Tavíkovice stanoví odměnu za výkon funkce neuyolněnCho člena zastupitelstva obce,
který není zároveň členem výboru, ve výši 1.230 KČ mčsíčně. Odměna bude poskytována ode dne přijetí
tohoto usnesení u v případě náhradníka ode dne prvního zasedání zastupitelstva, jehož se zúčastnil.
Přítomno členů ZO: 7
Připomínky :0
Hlasováni: pro: 7

proti :0

zdržel se: O

U.mesejií Č 13 bylo schváleno.
Usnesení č. 14
Zastupitelstvo obce Tavíkovice stanoví náhradu ušlého výdělku pro člena zastupitelstva ve výši 250
Kč/hod.
Přítomno členů ZO: 7
Připomínky: O
Hlasování: pro: 7

proti :0

zdržel se: O

Usnesení č. 14 bylo schváleno.

BOD č. 4 - Jednací řád ZO Tavíkovice
PředsedajÍcÍ připomněl ZO a přítomným, že v minulém volební období byl zastupitelstvein schválen
jednací řád ZO. Ten byl všem nově zvoleným zastupitelům zaslán mailem, aby mohly být navrženy
případné změny, nebo naopak vezme nové zastupitelstvo předešlý jednací řád za svůj. Pan Burda
navrhl, aby byla do jednacího řádu navržena max. doba diskuse k jednomu bodu. Předsedající podotknut
že nikdy nebyl problém s dlouhým diskutováním, a v případě, že by se něco takového stalo, mohlo by
k doplnění jednacího řádu ZO přistoupit později. Nikdo nic nenamítal,
Usnesení Č IS
Zastupitelstvo obce Tavíkovice schvaluje Jednací řád Zastupitelstva obce Tavíkovice z minulého
vokbního období.
Přítomno členů ZO: 7
Připomínky :0
Hlasování: pro: 7

proti: O

zdržel se: O

Usnesení č. 15 bylo schválello.

BOD č. 5 - ZávěrečnY účet - Sever Znojemska
Zastupitelstvu obce bylo připomněno, Že v zákonné lhůtě byl vyvěšen závěrečný účet Svazku obcí Sever
Znojemska.
Zastupitelstvo obce Tayikoyice bere na yědomízáyěrečľlý účet Svazku obcíSever Znoienlsku.

BOD č. 6 - Určení zástupce pro Svazek obcí Sever Znojemska
Předsedající upozornil přítoŕnné, že je zapotřebí určit zástupce pro Svazek obcí Sever Znojemska.
Usnesení Č. 16

Zahájení 18:00 hod
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Ukončení 19:00 hod.
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Zastupitelstvo obce Tll\ Ikovice určuje zástupcem pro Swizek obcí Sé\ ér Znojemska pana Vladimíra
Tesaře.

Přúonino členů ZO: 7
Připomínky: O
Hlasování: pro: 7

proti: O

zdržel se: O

Usnesení č. 16 bylo schvá/ello.

BOD Č. 7 - Závěreční' účet - Svazek obcí pro komunální službv
Zastupitelstvu obce bylo připomněno, Že v zákonné lhůtě byl vyvěšen zá\ěrečný účet Svazku obcí pro
komunální služby.
Zastupitelstvo obce Tavlkoyice bere na yě(lonlí záUrečný účet Svazku obcí Sever Znojeniska.
BOD č. 8 - Určení zástupce pro Svazek obcí pro komunální služby
Předsedající upozornil přítomné, Že je zapotřebí určit zástupce pro Svazek obcí pro komunální služby.
Usnesení Č. 17
Zastupitelstvo obce Tavíkovice určuje zásÉLlpce pro Svazek obci pro komunálni služby pana Vladimíra
Tesaře.
Přítomno členů ZO: 7
Připomínky: O
Hlasování: pro: 7

proti: O

zdržel se: O

Usnesení Č. 17 bylo schváleno.

BOD č. 9 - Určení člena školské rady
Předsedající upozornil přítomné, Že je zapotřebí určit člena školské rady.
Usnesení č. 18
Zastupitelstvo obce Tavíkovice určuje člena školské rady paní Veroniku An]brozkovou.
Pňtoinno členů ZO: 7
Připomínky: O
Hlasováni: pro: 7

proti: O

zdrŽel se: O

Usnesení č. 18 bylo schváleno.

BOD Č. 10 - Rozpočtové opatření č. 7/2018
Zastupitelstvu obce bylo předloženo rozpočtové opaÉření č. 7/2018. Na straně rozpočtových příjmů úprava rozpočtových položek o l 984 800,- KČ, na straně rozpočtových výdajů - úprava rozpočtových
položek výdajů o l 984 800, financováni- O KČ.
Zastupitelstvo obce Tavíkovice bere na vědonu" rozpočtové opatření Č. 7/2018. Na straně roEpočtoyých
při)'mů - úprava rozpočtových poloŽek o l 984 800 KČ, na straně royočtových výdajů - úprava
rozpočtových poloŽek výdajů o l 984 800 KČ, Jinancoyálll"- O KČ.
BOD Č. 11 - Smlouva o poskvtnutí dotace z JMK
Zastupitelstvu obce Tavíkovice byla předložena smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského
kraje. Tato smlouva se týká investiční finanční podpory na realizaci projektu ,,Rekonstrukce požární
zbrojnice - mÍsÉnÍ část Dobronice". výše dotace je 200 000 Kč. Pro poskytnutí dotace je zapotřebí, aby
smlouvu schválilo ZO.

Zahájení 18:00 hod
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Ukončení 19:00 hod,
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(Jsnesení č. 19
Zastupitelstvo obce Tavíkovice schvalu,je smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihonloravského
kraje, která se týká investiční finanční podpory na realizaci projektu ,,Rekonstrukce požární
zbrojnice - niístní část Dobronice". výše dotace je 200 000 KČ.
Přítomno členů ZO: 7
Připomínky: O
Hlasování: pro: 7

proti: O

zdržel se: O

Usnesení č 19 bylo schváleno.

BOD č. 12 - Žádost o poskvtnutí individuální finanční dotace z rozpočtu obce Tavíkovice
Zastupitelstvu obce Tavíkovice byla předložena žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu obec Tavíkovice.
Tato žádost se týká výměny střešních oken v obecním bytovém domě č.p.
,
. Žádost podala
pani
a jedná se o částku ve výši 50 %. Okna jsou již ve špatném stavu, netěsní, tvoří se na
nich a v okolí plíseň a okna ještě nikdy nebyla vyměněná. Jelikož je předmětný obecní dům ve vlastnictví
obce, bylo by vhodné, aby se obec na výměně oken finančně podílela 50 %. Předsedající připomněl, že
obec Tavíkovice schválila na 6. Zasedání ZO konanéin 6.1 1.2015 dotace ve výši 50 % na výiněnu oken
v obecním domě č.p. 150, Proto by bylo spravedlivé, aby byl příspěvek poskytnut i žadatelům z obecního
bytového domu č.p, 152. Pan Kopeček a pan Burda podotkli, že by obec měla mít právo rozhodnout o
výběru dodavatele a požadovat od žada(elů o dotaci předložení třech nabídek, aby nedošlo k předražení
výměny oken.
Usnesení č. 20
Zastupitelstvo obce Tavíkovice schvaluje poskytnutí individuální dotace paní
z rozpočtu
obce Tavíkovice ve výši 50 % z celkových nákladů na výměnu střešních oken za podmínky, že obci
Tavíkovice budou předloženy min. 3 cenové nabídky od různých ňrem. Obec potom rozhodne,
která firma výměnu předmětných oken provede.
Přítomno členů ZO: 7
Připoinínky: O
Hlasování: pro: 7

proti: O

zdržel se: O

Usnesení Č. 20 bylo schváleno.

BOD č. 13 - Různé
Zastupitelstvu obce Tavíkovice byla předložena žádost o umístění ryb z rybníku Karlík do obecního
koupalištč. Žádost byla podána proto, aby z důvodu vyčištění rybníku Karlik.
Usnesení č. 21
Zastupitelstvo obce Tavíkovice schvaluje umístění ryb z rybníku Karlík do obecního koupaliště.
Přítomno členů ZO: 7
Připomínky: O
Hlasování: pro: 7

proti: O

zdržel se: O

Usneseni" č. 21 bylo sc/wáleno.

BOD Č. 14 Diskuse
PředsedajÍcÍ vyzval všechny přítomné k diskuzi. O slovo se přihiásil pan
a poprosil starostu,
aby všem osvětlil, v jaké fázi se nachází rekonstrukce čovky. Starosta vysvčtlil, že první část čovky je již
dobudována a zrekonstruována a v současné době probíhá dobudování a rekonstrukce 2. části čovky.
Paní
se zeptala, jestli si o dotace na výměnu oken může zažádat kdokoliv z obecního bytového
domu č.p.
. Starosta jí odpověděl, že ano. Záleží na rozhodnutí ZO. Nikdo jiný se o slovo nepřihlásil.

Zahájeni 18:00 hod
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Ukončeni 19:00 hod.
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BOD č. 15 - Závěr
v 19:00 hod. předsedajki konstatoval, Ze program schůze byl
žádné, a tak byla schůze ukončena.

Zapisovalel:

Mgr. Marcela Elssnerová

Ověřoyalel:

Josef Kopeček

Ověřovatel:

Mgr. Michal Klíčník

Starosta obce:

yčerpán. Připomínky nebyly vzneseny

l

Vladimír Tesař

Přílohv zápisu
l) prezenční listina
2) Listina prokazujiá složení slibu členů zastupitelstva obce
3) Zveřejněná informace o konání ustavujícůio zasedání podle § 93 odst. l zákona o obcích

Zahájení 18:00 hod
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Ukončení 19:00 hod.

