Zápis z 15. veřejného zasedání ZO ze dne 9.12.2020

Obec Tavíkovice

ZÁPIS
z 15. veřejného zasedání zastupitelstva obce (ZO) Tavíkovice konaného dne 9.12.2020
od 18:00 hod. v budově bývalé základni školy v DobronicĹch.
Pan starosta Vladimir Tesař (dále jen předsedající) jako svolavatel tohoto zasedání pňvítal přítomné zastup(te|e a přítomné
občany v 18:00 hod. Konstatoval, Že zasedání bylo řádně svoláno a informace o místě, době a navrženém programu
zasedání zastupitelstva obce byly zveřejněny na úřední desce Obecního úřadu Tavíkovice a na elektronické desce obce
Tavíkovice.
Pan starosta následně přečetl jména přítomných zastupitelů dle prezenční listiny.
Přítomni dle prezenční listiny: Vladimir Tesař, Dagmar Pešíková, josef Kopeček, Jiři Burda, Veronika Ambrozková,
Hana Krejčová, Michal Klíčník
Hosté: --Omluveni: --Nepřítomni: ---

zahájeni - Volba ověřovatelů zápisu.
předsedající konstatoval, že je přítomno 7 zastupitelů z celkového počtu 7, takže zastupitelstvo je usnášeníschopné.
Volba ověřovatelů zápisů
Ověřovatelé zápisu byli navrženi jiří Burda a Hana Krejčová

·

Usneseni G. 1
ZO schválilo ověrbvate/e zápku Jiř/Burda a Hana Krejčová
Pňbmno Členů ZO.' 7
Pňíx)m/hky: --Hhsování° PRO.' 7

PRO77: ---

ZDRŽEL SE: ---

Usnesení Č. 1 bylo schváleno.

Program zasedání:
1.

RozpoČtové opatření č. 8/2020 a rozpočtové opatřeni Č. 9/2020

2.

Rozpočet na rok 2021

3.

Inventarizace

4.

Pronájem obecního bytu v obecním bytovém domě č.p. 150 v k,ú, Tavíkovice

5.

Dotace na místní komunikace

6.

prodej části nem. majetku obce Tavíkovice p,Č. 24/19 v k.ú, Tavíkovice

7.

prodej části nem. majetku obce Tavíkovice p.Č. 24/20 v k.ú. Tavíkovice

8.

Program obnovy obce Tavíkovice na období 2021-2025

zahájeni 18:00 hod.

l

Ukončeni 19:15 hod.

Zápis z 15. veřejného zasedání ZO ze dne 9.12.2020

Obec Tavíkovice
9.

Dotace nový vrt, kvalita a množství vody

10. projekt rekonstrukce vodovodu, časový harmonogram, cena, dotace
11. Nezbytné Údaje ve smlouvách
12. výměna vodoměrů, výběrové řízeni, harmonogram
13. projekt ,,rekonstrukce školy" — nynější stav (dotace)
14. Hledání provozních úspor (z důvodu sníženi příjmů kvůli COVID-19)
15. projekt ,,KACÍŘ", časový harmonogram, cena, dotace
16. projekt ,,oprava silnice mezi bytovkami" časový harmonogram, cena, dotace
17. Pracovni doba na obci v nouzovém stavu
18. Konkrétni projekty 2015 - 2024, harmonogramy (realizace, nákfady, financování)
19. Odměny zastupitelů pro 2021
20. Různé
21. Diskuze
22. Závěr

·

Usneseni Č. 2
Pan Tesařpožaduje vložit da/šibod kprujednánla to: Pomocná si7a obce. Pan starosta tedy vkládá tento
bod k projědnán/do pmgramu č. 14. Různé

Zastupitelstvo obce schválilo program 15. veřejného zasedánizastupite/stva obce Tavíkovice.
Pňbmno č/enůZO: 7
pňmm/hky: --H/asován/:' PRO: 7

PRO77: ---

ZDRŽEL SE: ---

Usnesenič. 2 bylo schváleno.

Bod č. 1

Rozpočtové opatření č. 8/2020 a rozpoČtové opatřeni č. 9/202q

Zastupitelstvu obce bylo předloženo rozpočtové opatření č, 8/2020. Na straně rozpočtových pří)mů - úprava rozpočtových
potoZek o 482 430,- KČ, na straně rozpočtových výdajů - úprava rozpočtových položek o 482 430,- KČ, ňnancováni O,- KC.
Zastupitelstvo obce bere na vědomi rozpoČtové opatřen/č. 8/2020. Na stmně rozpoäových přúmů - úptava
rozpoaoyých položek o 482 430.- KČ. na straně rozpoaových výdajů - úprava ruzpoäových položek o
482 430.- KČ. ňnancovánl O.- KČ.

Zastupitelstvu obce bylo předloženo rozpočtové opatřeni č. 9/2020. Na straně rozpočtových příjmů - úprava rozpočtových
položek o 257 600,- KČ, na straně rozpočtových výdajů - úprava rozpočtových položek o 257 600,- KČ, financovániO,- KČ.
Zastupitelstvo obce bere na vědomímzpoäové opatření Č. 9/2020. Na straně mzpočtových pňimů - úprava
rozpoäouých položek o 257 600,- KČ. na straně rozpočtových výdajů - úprava rozpoäových položek o
257 600,- KČ. ňnancováni"0,- KČ.

Zahájení 18:00 hod,

2

Ukončeni 19:15 hod.

Zápis z 15, veřejného zasedání ZO ze dne 9.12.2020

Obec Tavíkovice

Bod č. 2

Rozpočet na rQk 2021

Zastupitelstvu obce byl předložen návrh rozpočtu na rok 2021 v paragrafovém znění, který byl vyvěšen po zákonnou lhůtu
na úřední desce a na úřední elektronické desce. Návrh rozpočtu byl sestaven jako schQdkQvý. příjmy Činí i0 000 000,- KČ,
výdaje činí 13 000 000,- KČ, z toho 3 000 000,- KČ Noří ňnancovánI.
Z řad členů ZO nebyly vzneseny připomínky a rozpočet byl schválen.

·

l,jsnesení č. 3
Zastupitelstvo obce Tavíkovice schvaluje Rozpočet obce Tavíkovice na rok 2021 v paragrafovém zněm;
který je sesbven jako schodkový: prý"my čihi 10 OOO 000.- kč. výdaje čthl 13 OOO OOO,- KČ. z toho
3 ooo ooo.- kč tvořÍnnancuvání

Pňbmno členů ZO.' 7
pr"/mm/hky: --H/asovánL' PRO: 7

PROT7: ---

ZDRŽEL SE: ---

Usnesenlč. 3 bylo schváleno.

Bod č. 3

Inventarizace

Starosta obeznámil zastupitelsNo obce, že od 02,01.2021 do 31,01.2021 začnou probíhat inventury hmotného majetku.
Tato inventura je považována za inventuru sestavenou ke konci rozvahového dne a nebude k ní prováděna rozdílová
inventura. Budou zřízeny 3 inventarizační komise a to:
Hlavní inventarizační kom ice:
Předseda:

josef Kopeček

Člen:

Dílčí inventarizační komise č. l

Předseda:

josef Kopeček

Členové:

,

,

Dilä inventarizačnÍ komise Č. 2
Předseda:

josef Kopeček

Členové:

,

Zastupitelstvo obce Tavíkovice bere na vědomi"inventuru hmotného majetku pro invenbňzačnt"položky.

Bod č. 4

Pronáiem obecního bytu v obecním bYtovém domě č.p. 150 v k.ú.

Tavíkovice
Na obec byly doručeny žádost| o pronájem obecního bytu v bytovém domě č,p. 150 v k.ú. Tavíkovice a to od:
ej
o

.

zahájeni18:00 hod.

,

.

3

Ukončeni 19:15 hod.

Zápis z 15. veřejného zasedání ZO ze dne 9.12,2020

Obec Tavíkovice
Ci

VŠichni výše jmenovaní doručdy oficiální ,Žádost o pronájem obecního bytu", která byla vydaná na 14. zasedání ZO, kromě
paní

. Zastupitelé tedy rozhodovali mezi panem

Zastup(te|é se shodli, že byt by přidělili panu

·

, pani

a panem

.

.

Usneserú Č. 4
ZO si prošlo všechny žádosti o pronájem obecního bytu v obecním bytovém domě č. p. 150 a byt

přiděluje

.

Pňbmno členů ZO.' 7
pňmm/"nky.' --H/a5ován/:' PRO: 7

PRO77.' ---

ZDRŽEL SE.' ---

Usnesenič. 4 bylo schválena

Bod Č. 5

Dotace na místní komunikace

Pro podáni Žádosti o dotaci ,, Podpora obnovy mIstních komunikaci" z programu Ministerstva pro místní rozvoj ČR na rok
2021, je důležité, aby zastupitelstvo schválilo podání dotace.

"

UsrlesenÍ č. 5
ZO Tavíkovice schvaluje podáni žádosti o dotaci 117d821OA wPodpora obnovy míktních komunikací"'
zpmgramu Mimbtetstva pm mlktm"rozvoj ČR na rok 2021.
Pňbmno členů ZO.' 7
pňmm/hky: --H/asování' PRO: 7

ZDRŽEL SE.' ---

PRO77: ---

Usneseni č. 5 bylo schváleno.

BQC] č. 6

prodej

části

nem.

majetku

obce Tavíkovice

p.č.

24/19

v k.ú.

Tavíkovice
Zastupitelstvu obce byla doručena žádost o odkup Části pozemku p.č. 24/19 obce Tavíkovice od pana
jedná se o díl o velikosti cca 110 m', Na 13. veřejném zasedání ZO byl schválen záměr prodeje pro pana

·

.
.

.

Usneserli G. 6
Zastupitelstvo obce Tavíkovice schvaluje prodej části nemovitého majetku obce Tavíkovice, pamela č.
24/19 v k.ú. Tavíkovice. o Wměře cca 110 m', za cenu 25.- KČ/m'

Přesná výměm bude

unčena geomebkkým plánem a nák/adyspoj"ené s pNvodem a prodejem ponese kupující
Pňbmno členů ZO,' 7

pr"mm/hky' ---

Zahájeni 18:00 hod.

4

Ukončeni 19:15 hod.

Obec Tavíkovice

Zápis z 15. veřejného zasedání ZO ze dne 9.12.2020

H/amvání' PRO.' 7

PROTZ' ---

ZDRŽEL SE.' ---

Usnesen/č. 6 bylo schváleno.

Bod č. 7

prodej

části

nem.

majetku

obce Tavíkovice

p.č.

24/20 v k.ú.

Tavíkovice
Zastupitelstvu obce byla doručena žádost o odkup části pozemku p.č. 24/20 obce Tavíkovice od paní

,

jedná se o díl o velikosti cca 130 m2. Na 13. veřejném zasedání ZO byl schválen záměr prodeje pro pani
.

·

Usneseni G. 7
Zastupitelstvo obce Tavíkovice schva/u/e prodej Části nemovitého majetku obce Tavíkovice, parcela č.
24/20 v k.ú. Tavíkovice, o výměré cca 130 m', za cenu 25,- Kč/m'

. Prěsná výměra

bude určena geometrickým plánem ,a nák/adyspoj'enés přěvodem a prodejem ponese kupuiÍcĹ
Prítomno členů ZO.' 7
Pň»m/hky.· --Hlasování' PRO.' 7

PRO77: ---

ZDRZEL SE: ---

Usnesenlč. 7 bylo schváleno.

BQd č. 8

Program obnovY obce TavjkQvice na období 2021 - 2025

předsedajÍcÍ seznámil přítomné s programem obnovy obce Tavíkovice a Dobronice na období 2021 - 2025. V tomto
programu je u každého projektu vyčleněna předpokládaná doba realizace, předpokládané náklady a členěni financí (vlastni
zdroje, dotace). Konkrétně se jedná o projekty:
o

Dokončení nového vodního zdroje

o

Kacíř

o

Místní komunikace k paneliákÔm

o

Oploceni kontejnerů u Norie

o

KulturnÍ Akce

o

Péče o zeleň

o

Územní plán obce Tavikov|ce a Dobronice

o

Údržba a obnova komunikaci v Ta'ňkovicích a Dobronicích

o

Vítání občánků

o

Rekonstrukce hřbitova, opěrná zed'

o

Rekonstrukce ZŠ a MŠ

o

Vbudováni vodovodu a zkvalitněni vody

o

výsadba zeleně v Dobronicích

o

Úprava kontejnerového stání na tříděný odpad na návsi a v obci Dobronice

o

Průtah obci

zahájeni18:00 hod.

5

Ukončeni 19:15 hod.

IObec Tavíkovice

·

Zápis z 15. veřejného zasedání ZO ze dne 9,12.2020

UsnesenÍ Č. S

Zastupitelstvo obce Tavíkovice schvaluje Program obnovy obce Tavíkovice na obdobl2021 - 2025.

Pňbmno členů ZO.' 7
Pň»m/hky: --Hlasování' PRO: 7

PROTI: ---

ZDRŽEL SE: --

Usneseni č. 8 bylo schváleno.

Bod č. 9

DQtace nový vrt, kvalita a množství vody

Předsedající sdělil přítomným, Že nový vrt nemá s největší pravděpodobnosti takovou vydatnost, jaká se předpokládala.
starý vrt má vydatnost cca 135 kubíků za 24 hod a nový vrt cca 50 kubíků za 24 hod, předběžný rozbor kvality vody také
ukázal na vysoké množství dusičnanů. Musí se tedy řešiti úpravna vody.
Pan starosta také sdělil, Ze od nadace ČEZ - podpora regionů dostala obec 300 000,- Kí
ZO bete na vědomí

Bod č. 10

projekt rekonstrukce vodovodu, časQvÝ harmonogram, cena, dotace

PředsedajÍcÍ seznámil přítomné s nabídkou na zpracováni žádosti a kompletní administraci projektu ,, Vodovod Tavíkovice",
která byla zpracována od pana

.

. Předmětem nabídky je komplexní příprava projektu v rozsahu

nezbytném pro podání žádosti o dotaci z NPŽP, zpracováni a podáni vlastní žádosti o dotaci následné činnosti potřebné pro
uzavřeni smlouvy se SFŽP o poskytnutí dotace, veškeré činnostš souvisejÍcĹ s administrací projektu pro přiznáni dotace
v průběhu realizace až po závěrečné vyhodnocení akce. Pan

.

za tyto Činnosti Účtuje 230 000,- kč bez dph

(278 300,- KČ S DPH).
přísbšný dotační titul na uvažovaný projekt předpokládá, že žadatel obdrŽí 63,75 % podpory z celkových způsobilých
nákladů.
Ke stejnému zpracováni byl osloven j

.

, který se do dnes nevyjádňl.

Jelikož je první řadě zapotřebí vyřešit zdroj vody jako takový, projekt ,,Vodovod Tavíkovice" se prozatím odkládá.
ZO bere na vědomí

BQd Č. 11

Nezbytné údaje ve smlouvách

Pan Burda požaduje, aby v nových smlouvách byly jasně stanoveny termíny, sankce pň nedodržení a cena, když je to
možné. Dále aby když se dodavatel odvolává na ceník, aby byl vždy v tištěné podobě přiloŽen ke smlouvě. Ve starých
smlouvách mnohdy tyto Udaje chybí.

zahájení18:00 hod.

6

Ukončeni19:15 hod.

Obec Tavíkovice

Zápis z !5. veřejného zasedání ZO ze dne 9.12,2020

ZO bere na vědomí

BQd č. 12

výměna vodoměrů, výběrové řizení, harmonogram

Pan starosta koncem řjjna 2020 05|ovi| čtyři instalatéry o vytvořeni cenové nabídky na výměnu vodoměrů v obci Tavíkovice
s realizací do konce roku 2020, jehkož se oslovenÍ bud' vůbec neozvah nebo poukázali, že realizace do konce roku není z
důvodu pracovni vytíženostt možná, navrhuje pan starosta, že oslovi instalatéry znovu, požádá je o vytvořeni cenové
nabídky a stanoví termín realizace do května 2021.

ZO bere na vědomí

Bod č. 13

projekt ,, rekonstrukce školY" - nynějšÍ stav (dotace)

Pan Burda seznámil přítomné 5 projektem od pana

.

, na kterém se stále pracuje, Poukázal na žádost, kterou

je potřeba vyplnit. VŠechny potřebné doklady je třeba dodat do 16.12.2020 panu

, který podá žádost o dotaci -

termín do 21.12.2020.

"

Usnesení G. g

Zastupitelstvo obce Tavíkovice schvaluje podám" žádosti Rekonstrukce Základní školy a MateRké Školy

Ta vlkovice.
Pňbmno č/enůZO: 7
Pň=/bky.' --Hkzsování' PRO.' 7

PROTI: ---

ZDRŽEL SE: ---

Usnesen/č. 9 bylo schváleno.

Bod Č. 14

HledánÍ provozních úspor (z důvodu snížení příjm ú kvůli COVID-19)

Pan Burda žádá, aby se hledali možnosti snížení provozních nákladů. Například náklady na topeni
7 ks mobilních telefonů od 02 - možná sleva.
Pan Tesař dostal na základě tohoto apelu na snižování nákladů slevu od 02 500,- KČ měsíčně. Pan Burda však s touto slevou
nesouhlasí. Podle něj je třeba, aby se prošel telefon po telefonu, protože některá čÍsla se vůbec nevyužÍvajÍ. Navíc si 02
účtuje 540,- KČ měsíČně za telefon, který se využívá jen lx za rok, například pevná linka v Dobrcmicich, která je zde
z důvodu konáni voleb. Pan Burda si vezme od pana Tesaře telefon na obchodního zástupce od 02 a on ho zkontaktuje.
ZO bere na vědomí

Zahájení 18:00 hod.

7

Ukončeni 19:15 hod.

Zápis z 15. veřejného zasedání ZO ze dne 9.12,2020

Obec Tavíkovice

Bod č. 15

projekt ,,KACÍŘ", časový harmonogram, cena, dotace

Pan starosta seznám'í přítomné, Že pan

, který zpracoval žádost q dotaci na rybník Kacíř, ho informoval, Že dokoná

všechny povinné přílohy k žádosti o dotaci a již 1.12.2020 ji podal do systému ISKP 2014+. Pan

takéĹ infc-rmuje, že

v Červnu 2021 se už bude pravděpodobně vědět, zda bude projekt Kacíř podpořen. Poté je vhodné zahájit výběrové řízeni na
realizaci zhotovitele a domluvit si technický dozor a manažerské řízeni získané dotace. Zahájení prací je pak možné zahájít
po konzultaci s projektantem pravděpodobně na podzim 2021,
Pan Burda navrhuje výběrové řízení na realizaci zhotovitele dřív a nečekat na \mádřeni zda dotace obec získá,

ZO bee na vědomí

Bod č. 16

projekt ,,oprava silnice mezi bytovkami" časový harmonogram, cena,

dotace
Pan starosta seznámil přítomné s nabídkou od pana Ing.

na zpracován Žádosti o poskytnutí dotace

,,Rekonstrukce mÍstnÍ komunikace v obci Tavíkovice".
Odhadované náklady jsou 4 !11 388,- KČ.
Dotace je poskytována až do výše 80 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů akce,

ZO bere na vědomí

Bod Č. 17

Pracovní doba na Qbci v nouzovém stavu

Pan starosta poukazuje, že pracovni doba se řidi nařízením vlády

ZO bere na vědomí

Bod Č. 18

Konkrétni projekty 2015-2q24, harmonQqr?my (realizace, náklady,

financování)
Pan Burda navrhuje, aby byl vypracován historický přehled projektů, které se uskutečndy v roce 2015 - 2020. Bylo by pak
možné srovnat projekty a na ně vynaložené náklady.
Pan Tesař s pani

o tom mluvil a nemá s tím problém, pokud ji o to někdo požádá.

Pan Burda chce, ať projekty urČí starosta a pani

vyjede z účetního programu název, cenu, datum rea!izace atd.

ZO bere na vědomí

zahájení 18:00 hod.
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Ukončeni 19:15 hod.

Zápis z 15. veřejného zasedání ZO ze dne 9.12.2020

Obec Tavíkovice

Bod č. 19

Odměny zastupitelů pro 2021

Pan Burda poukazuje na výši mzdy mÍstostarostlcy. zjistil si, Že nikde v okdni'ch vesnicích místostarosta nebere takovou
mzdu jako pani Pešíková. Ta oponuje, že její mzdu schváhlo zastupitelstvo po jejím zvolení. Navíc v předešlém volebním
období, kdy byla jen člen zastupitelstva, zastřešovala většinu kuiturnich akci, byl i kulturnÍ výbor a ona Žádné odměny
nedostávala. Nyní kulturní výbor není a opět všechno obstarává sama a vypomáhá jí rodina.
Pan Burda návrhuje ať je pro paní Pešíkovou stanovená odměna, která bude vyplácená formou dohody o provedeni práce za
každou kulturnĹ akci a měsíČní odměna za funkci uvolněné misto5taro5tky se od 1.1.2021 sníží například na 6 000,KČ/měsičně. Vzhledem k tomu, že za rok 2020 bylo z důvodu epidemie Covid-19 minimum kulturnkh akci, je nemožné, aby
místostarostka, která zastřešuje kdturni akce, brala tak velkou odměnu, jakou má nyní,
Pan Kopeček říká, že tak velká odměna, kterou pani Pešíková v tuto chvíli bere měsíčně je na tak malou obec nepřiměřená,

·

Usneseni Č. iq
Zastupitelstvo obce Taví"kovt"ce «hva/uje měsičniodměnu ve výši 6 ooa- KČ hrubého.
Pňtomno členů ZO: 7

prjmm/hky: --Hlasování' PRO: 6

ZDRŽEL SE.' 1 (pm/"Peš/ková)

PRO77.' ---

Usnesen/č. 10 bylo schváleno.

Bod Č. 20

Různé

PQmocná sÍla Qhce
V současné době úřad práce neposkytuje příspěvky na vytvořeni pracovního místa pro veřejně prospěšné práce. Pan
starosta neví, jak dlouho bude tato situace trvat, ale je nemožné, aby obec měla na tyto práce pouze jednoho zaměstnance.
je zapotřebí, aby k údržbáři byl ještě jeden člověk, který vlastní řidičské oprávněni, byl zodpovědný, fýzicky zdatný a práci
vykonával samostatně, Ze zkušenosti by pan starosta navrhoval paní

, která zde byla zaměstnána a je na ni

ve všem spolehnutí. Pracovni smlouva by byla na jeden rok.
Pan Kopeček se také ptá na mzdové ohodnoceni, kolik by paní

dostávala. Pan starosta tvrdí, že z úřadu práce

dostávali tito zaměstnanci měsíČně 17 000,- KČ hrubého. Ptal se na to i pani

·

a ta s touto měsíční mzdou souhlasí.

UsnesenÍ Č. 11
Zastupitelstvo obce Tavíkovice schvaluje vytvoření pracovního mikta na veřejhě prospěšné práce pru
paní

s pracovm"sm/ouvou platnou na jeden rok.

Pňbmno Členů ZO: 7
pňmmlhky: --Hlasování' PRO: 7

PRO77: ---

ZDRŽEL SE: --

Usnesem"č. 11 bylo schváleno.

Zahájení 18:00 hod.
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Ukončeni19:15 hod.

Zápis z 15. veřejného zasedání ZO ze dne 9.12,2020

Obec Tavíkovice

Bod č. 21

Diskuze

EKO-KOM
Pan starosta informoval přítomné, že obec zÍskala od $Nečnosti EKO-KOM za 3, místo za tříděni odpadu odměnu ve výši
10 000,- KČ.
Hřt?itQvnÍ zed'
Pan starosta sdělil přítomným, že hřbitovní zed' je ve velmi špatném stavu a )é třeba ji zpevnit. Oslovd dvě ňrmy o
zpracováni projektové dokumentace na opravu této zdi. Zastupitelé s tím souhlasí.
VAS Znojmo
Pan starosta oslovil VAS znojmo, aby vypracovali nabídku na prodej vody. Pokud by vodní hospodářství spadalo pod VAS,
nemusela by obec řešit úpravnu vody, správu a údržbu vodovodů, toto všechno by řešila VAS ale za vyšší ceny vodného a
stočného. Pan starosta tuto nabídku chce jen pro porovnání.
Reziqnace
Pani Pešíková předala panu starostovi svoji rezignaci na funkci mÍstostarostky obce a zároveň na mandát zastupitele obce
k 9.12.2020. svoji rezignaci odávodnila tím, že obec se dále nikam neposouvá, není možné se na ničem domluvit a cokoliv
se nachystá, se vzápětí smete ze stolu. Poděkovala, že kdo jí byl oporou a neházel jí klacky pod nohy, byl pan Tesař, který
za ni vždy stál. Dále také poděkovala pani Ambrozkové.
Zastupitelé se shodli, Že je třeba po takové nečekané zprávě co nejdříve zjistit, jak nyní postupovat dál.
ZO bere tuto skutečnost na vědomí

Bod č. 15

Závěr

V 19:15 hod. pan starosta konstatoval, že program schůze byl vyčerpán. Připomínky nebyly vzneseny žádné a tak byla
Schůze ukončena.

Zapisovatel:

Bc. Veronika Ambrozková

Ověřovatel:

Jiří Burda

Ověřovatel:

Hana Krejčová

Starosta obce:

Vladimir Tesař

Zpracováno dne: 11,12.2020
zahájeni18:00 hod.
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Ukončeni 19:15 hod.

