Obec Tavíkovice

Zápis z 12. veřejného zasedání ZO ze dne 15.07.2020

ZÁPIS
z 12. veřejného zasedání zastupitelstva obce (ZO) Tavíkovice konaného dne 15.07.2020
od 18:00 hod. v budově bývalého obecního úřadu v Dobronicích.
Pan starosta Vladimir Tesař (dále jen předsedající) jako svolavatel tohoto zasedání přivítal přítomné zastupitele 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,
Pň'tomni dle prezenční listiny: Vladimír Tesař, Dagmar Pešíková, Josef Kopeček, Jiří Burda, Veronika Ambrozková,
Hana Krejčová
Hosté: Ing. Havlásek, Mgr. Marie Francová
Omluvení: Michal Khčnik
Nepřítomni: --

zahájeni - VQlt?a QvěřQvate[ů zápisu.
předsedajíd konstatoval, že je přítomno 6 zastupitelů z celkového počtu 7, takže zastupitelstvo je Usnášenlschopné.
Volba ověřovatelů zápisů
Ověřovatelé zápisu byli navrženi josef Kopeček a liň' Burda.

·

Usneseni Č. l
ZO schválilo ově,řbvate/e zápkujoafKope&k a jiřiBuMa
Pňbmno členů ZO.' 6
pňmm/hky: —
HbsovánL' PRO: 6

PRO77: ---

ZDRŽEL SE:

Usnesen/č. 1 bylo schváleno.

PrQqrám z@sedánÍ:
1.

Rozpočtové opatřeni č. 3/2020, rozpoČtové opatřeni č. 4/2020, rozpočtové opatřeni č. 5/2020

2.

Smlouva o spolupráci s obcí Blatnička

3.

Příspěvek na spolufinancování soc. služeb ve SO orp Moravský Krumlov

4.

Smlouva o poskytnuti účelového finančního příspěvku

5.

Územní pIán obce Tavíkovice

6.

závěrečný účet Svazku Sever obci Znojemska

7.

pronájem nemovitého majetku p.č. 956 v k.ú. Tavíkovice

8.

Žádost o odkup části pozemku p.Č. 70/1 v k.ú. Tavíkovice

Zahájení 18:00 hod.
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Ukončeni 19:20 hod.
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9.

zveřejňování zápisů ze schůzi ZO

10. Zveřejňováni smluv o dílo
11. Různé
12. Diskuze
13. Závěr

Z důvodu hostů na zasedání ZO pan starosta žádá o vloženi další bodů do programu a to:
1.

Žádost o poskytnuti finanční dotace z rozpočtu obce Tavíkovice.

2.

Rozdělení ZŠ Tavíkovice na jednotřídku nebo dvoutřídku.

Další bod k projednání žádá předsedajIci do části Č. 14. Různé:
Žádost o poskytnutí finanční dotace z rozpočtu obce Tavíkovice pro žáky ZŠ Tavíkovice
Upravený program zasedání bude tedy nádedujici:
1.

Žádost o poskytnuti finanční dotace z rozpočtu obce Tavíkovice

2.

Rozděleni ZŠ Tavíkovice na jednotřídku nebo dvoutřídku

3.

Rozpočtové opatřeni č. 3/2020, rozpočtové opatření č. 4/2020, rozpoČtové opatření č. 5/2020

4.

Smlouva o spolupráci s obci Blatnička

5.

Příspěvek na spolufinancování soc. služeb ve SO orp Moravský Krumlov

6.

Smlouva d poskytnutí účelového finančního příspěvku

7.

Územní plán obce Tavíkovice

8.

Závěrečný účet Svazku Sever obcí Znojemska

9.

pronájem nemovitého majetku p.č. 956 v k.ú. Tavíkovice

10. Žádost o odkup části pozemku p.č. 70/1 v k.ú. Tavíkovice
1L Zveřejňováni zápisů ze schůzí ZO
12. zveřejňováni smluv o dílo
13. Různé
14. Diskuze
15. Závěr

·

UsnesenÍ G. 2
Zastupitelstvo obce schválilo pncgmm 12. veiéjného msedáMzastupiMstva obce Tavíkovice.
Rňbmno Č/enůZO: 6
mmmky: -H/amvám:' PRO: 6

PRO77: --

ZDRŽEL SE: —

Usneseníč 2 bylo schváleno.

BQd č. 1

ŽáďQst q pQskYtnutí finanční CjQtace z ŕQzpočty Qt?ce TavíkQvice

ZO byla předložena žádost o poskytnuti' finanční dotace z rozpočtu obce Tavíkovice pro Domov u lesa Tavíkovice. Pan ing.
Havlásek - ředitel Domovu u lesa vysvětlil, že do ústavu nastoupila velmi problémová pacientka, která kompletně zničila
pokoj. Vytrhala linoleum, těsnící gumy z oken, poškodila topeni, elektrické vedení, otrhala rohové lišty. Finanční dotace

Zahájení 18:00 hod.
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Ukončeni 19:20 hod.
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z obce bude použita za účelem opravy poškozeného pokoje a přizpůsobeni pokoje k bydlení pro problémovou opatrovankyni
obce slečnu Eichovou.

·

Usneseni G,

ZastupiH/sHo obce TavíkoviCe schvaluje ňnančm" dotaci pm Domov u lesa Tmkovice ve výši 21 800.KČ.
Pňbmno členů ZO: 6

pňmm/hky: -H/amván/:" PRO: 6

PRO77: ---

ZDRŽEL SE: —

Usnesenlč 3 bylo schváleno.

BQd č. 2

RQzdělenj Z$ TavíkQvice na jednQtřjcjku neHQ dvQutřiCjku

ZO musí schválit, zda bude ZŠ Tavíkovice rozdělena na jednotřídku nebo dvoutřídku. Pani Francová - ředitelka školy,
zastupitelům vysvětlila, Že dle tabulek se škola může rozdělit na jednotřídku nebo dvoutřídku. jestliže budou Žáci rozděleni
do dvou tříd, budou učitelé dostávat dle tabulek finance jen na 1,5 úvazku. Proto pani Francová žádá ZO o doplacení päl
úvazku mzdových nákladá. Vzhledem k výuce je vhodné, aby byly třídy rozděleny na dvě v důležitých předmětech, jako je
matematika, český jazyk a anglický jazyk. v ostatních předmětech - výtvarná výchova, hudební výchova mohou být třídy
spojené.
·

UsnesenÍ č, 4
Zastupitelstvo obce Tavíkovice schvalujě mzděleniZŠ Tavíkovice na dvoutřídku.
Pňbmno č/enůZO: 6

Pň>m/hky: -H/asovánŕ PRO.' 5

ZDRŽEL SE: 1 (p. Tesař)

PRO7Z' --

Usnesenlč 4 bylo schváleno.

č. 3

RQzpQčtQvé QpatřenÍ č. 3/2q2q, ŕQzpQčtQvé QpatřenÍ č. 4/2q2q,

řQzpQčtQvé Qpätřeni č. 5/202q
Zastupitelstvu obce bylo předloženo rozpočtové opatření č. 3/2020. Na straně rozpočtových příjmů - Úprava rozpočtových
položek o 4 500,- KČ, na straně rozpočtových výdajô - Úprava rozpočtových položek o 1282 000,- KČ, financováni
1 277 500,- KČ,
Rozpočtové opatření č. 4/2020 na straně rozpočtových příjmů - úprava rozpočtových položek o 513 300,- KČ, na straně
rozpočtových výdajů - Úprava rozpočtových položek o 513 300,- KČ, financování O,- KČ.
Rozpočtové opatřeni Č. 5/2020 na straně rozpočtových příjmů - úprava rozpočtových položek o 1 125 900,- KČ, na straně
rozpočtových výdajů - úprava rozpočtových položek o 1 125 900,- KČ, financováni O,- KČ.

Zahájení 18:00 hod.
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Ukončení 19:20 hod.
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Zastupitelstvo obce bere na vědomí ruzpoäové opatNnl č. 3/2020. Na shaně rozpoäbvých pňj"mů - úpmva
rozpoäuvých položek o 4 500.- KČ. na straně rozpoaoWch výdajů - úpmva fuzmaových položek
o 1 282 ooa- KČ ňnancováni"1 277500,- KČ
Zastupite/sHo obce bere na vědomí ruzpoäbvé opatňénl č. 4/2020 na straně mzpočh»ých pňjmů - úprava
mzpoäových položek o 513 3OO.- KČ na shaně ruzpočtových výdajů - úprava mzpoäových položek
o 513 3OO.- KG ňnancován/O,- KČ
zmupite/stvo obce bete na vědomi rozpoäuvé opat,řéni Č. 5/2020 na sttaně mzpoäcwých pňjinů - úprava
117zpočtuvých položek o 1125 900.- KG na shaně rozpoaoWch výdajů - úpmva rozpoäových položek
o 1 125 9OO,- KG ňnancovánl O.- KČ

bqcj č. 4

SmlQuva q spQ|upráci s Qt?CÍ Blatnička

Zastupitelstvu obce byla předložena Smlouva o spolupráci obcí Blatnička. Spolupráce s výše uvedenou obci se týká nákupu
energií za levnější ceny a v minulosti se již osvědčila.

G, S

Zastupitelstvo obce Tavíkovice schvahije Smlouvu o spoluptácis obciB/atnička.
Za

až se bude opět smlouva pň zasedání ZO schva/ovat zastupitelé žádaN aby byly pň!?dloženy i

ceny odjiných dodavatelů.
Mbmno ČknůZO: 6

pňjx)m/hky." --H/amváni? PRO: 6

PRO77: ---

ZDRŽEL SE: ---

Usneseníč. 5 bylo schváleno.

BQd Č. S

Příspěvek

spQjufinanCQvání sqc. služeb ve SQ qrp MQravský

Krum|Qv
Zastupitelstvu obce byl předložen návrh Smlouvy o poskytnuti účelového finančního příspěvku jako pQdÍIU obce na
Rnancování sociálních služeb v rámci správního obvodu obce s rozšířenou působnosti Moravský Krumlov v roce 2020.
Spoluúčast obce je založena na principu solidárním (dle počtu obyvatel v obci).

·

UsneseM G, G

»stupitelstvo obce Tavíkovice schvaluje podpiS smlouvy po poskytnutí účelového ňnančniho pňspěvku
jáko podúu obce na ňnancováni socíä/nkh služeb vrámci spňvnlho obvodu obce sruzš&nou
pŮsobnostĹMoravský Krumlov v ruce 2020.
Pan Bunda žádá, aby ORP Moravský Krumlov ke smlouvě pos/alseznam, kolika lidem v obci Tavíkovice a

Dobmnice za posledních 5let poskytlpéa
Pňbmno č/enůZO: 6
pňj%}m/hky: -H/asovánŕ PRO.' 4

zahájeni18:00 hod.

PRO77: 1 (p. Burda - chce vědět v/č/hformaci}

4
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Usnesen/č. 6 bylo schváleno.

BQCJ č. G

Sm|QUva q poSkVtnutÍ účelovéhQ finančnÍhQ příspěvkiµ

Zastupitelstvu obce byla předložena žádost o spoWňnancovánl sociálnIch služeb pro rok 2020. Sociální služby jsou
poskytovány v oblastech: pečovatelské služby, rané péče, sociálnI rehabilitace, osobní asistence, odborného sociálního
pomdensM pro osoby s těžký zrakovým postiženÍm, sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním
postižením, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, krizové pomoci, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi.
Zabezpečení sociálních služeb je povinnosti' obce, která vychází ze zákona o obcích. Spdufinancováni vychází z počtu
obyvatel v obci, Pro obec Tavíkovice vychází příspěvek na rok 2020 na 15 700,- Kč/rok. Zároveň se schválením příspěvku je
zapotřebí schválit smlouvu (j poskytnutí účelového finančního příspěvku.

·

UsnesenÍ G. 7
zmuNe/stvo obce 7"avÍkovtte schvaluje ňnančnl pňkpěvek na spoMmancuYání sociá/nlch služeb pm
rok 2020 ve výši 15 7OO,- KČ. Zároveň zastupitelstvo obce Tavíkovice schvaluje smlouvu o poskytnutí"

ň'nančnlho pňspěvku.
Pňbmno členů ZO: 6
pňmm/Ny: --Hbsuvánŕ PRO.' 4

PRO77: 1 (p. Bunda)

ZDRŽEL SE: 1 (pí Kre/ä7vá)

Usnesen/č. 7byj'o schváleno.

BQd č. 7

ŮzemnÍ plán Qbce TavikQvice

Zastupitelstvu obce bylo předloženo nové Zadání územního pIánu Tavíkovice ke schváleni.

Vzhledem k tomu, Že platný

územní plán, který byl schválen 24.10.2003, neodpovídá současným legislativním ani koncepčním požadavkům na tvorbu a
podobu územně plánovací dokumentace, je žádoucí pořídit nový územní plán. Pořízeni nového územního plánu Tavíkovice
bylo schváleno Zastupitelstvem obce Tavíkovice na zasedání konané dne 9.2.2017.
Hlavním cŇem zpracováni a pořizenÍ nového územního plánu Tavíkovice je aktualizovat rozvojové záměry a tendence obce,
koncepčně a všestranně řešit území obce územně plánovací dokumentací zpracovanou dle platných právních předpisů a
vyhlášek, na základě které, bude možné jednoznačně rozhodovat v území, chránit jeho hodnoty a umožnit rozvoj obce
v souladu s principy trvale udržitelného rozvoje.

·

Usnesení Č. S
zampite/mo obce Tavíkovice schvaluje nové zadání územního pIánu obce Twlkovice. jehož h/avmin
cÍlem je zpracováni a poňzenl nového územního plánu Tavíkovice je aktua/kovat ruzvojové záměry
a tendence obce, koncepčhě a všestranně ňššit území obce územněp/ánovacl"dokumenHcl"zpmcovanou
dle platných pnávnkh pNdpišů a Wh/ášek. na základě kte,né, bude možné jednoznačně ruzhodovat
v územj chňnitjeho hodnoty a umožnit ruzvoj obce vsou/adu s príhcipy tňvale udržitelného rozvoje .

Pňbmno členů ZO: 6

zahájeni 18:00 hod.

S

Ukončení 19:20 hod.
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pňjx7m/hky: --Hhsiovánŕ PRO: 6

PRO77: —

ZDRŽEL SE: ---

Usneseníč. 8 bylo schváleno.

bqcj č. S

závěrečný účet Svazku Sever qľ)cí znQjemska

Zástupitelstvu obce byl předložen závěrečný účet Svazku obci' Sever Znojemska na rok 2019, který byl vyvěšen po zákonnou
lhůtu na úřední desce a na úřední elektronické desce. příjmy Činí 690 959,- kč, výdaje Činí 708 075,30 KČ, z toho
17 116,30 KČ tvoří financování.
zamme!stvo obce Tavikovke bere na vědomí závěrečný úat SVazku obcí Swer znojemska na ruk 2019,
ktetý byl nn'ěšen po zákonnou lhůtu na úNdnl desce a na úřédní elektmnické desce. pňjmy čÍm" 690 959,KG uýdaje Čim"708075.30 kč z toho 17116.30 Kčtvoňj¶nancování

BQd č. 9

prQnájem nemQvitéhQ maietku p.č. 95G v k.ú. TavikQvice

Zastupitelstvu obce byla doručena žádost od pana

.

o propachtování pozemků na základě Záměru obce

Tavíkovice, vyvěšeném dne 5.6.2020. Pronájem nemovitého majetku obce Tavíkovice p.č. 956 v k.ú. Tavíkovice byl řádně
zveřejněn na úřední desce obce Tavíkovice a na elektronické desce obce Tavíkovice

·

Usneseni G. g

Zastupitelstvo obce Tavíkovke schvaluje pronájem nemovitého majetku obce Tavíkovice panu
; pancela č 956 vk.ú. Tavíkovice o výměié 1,19ha za pachtovné1 500.- KČza ruk.
Pňbmno členů ZO: 6
pňmm/hky: -H/asovánŕ PRO:

6

PRO77: ---

ZDRŽEL SE: --

Usnesenič. 9 bylo schváleno.

BQd č iq

žácjost q Qcjkup čQsti pQzemku p č 70/1v k.ú. TavikQvice

Zastupitelstvu obce byla doručena žádost o odkup části pozemku p.č. 70/1 v k.ú. Tavíkovice od pana

.

jedná se o díl o velikosti cca 80 m2, jelikož není zřejmé, jestli je v zájmu obce pozemek prodat, navrhuje předsedajÍcÍ
nejprve rozhodnout o záměru prodeje tohoto pozemku.
Jelikož se na pozemku nachází elektrické vedení v zemi, musela by se smlouva ošetřit věcným břemenem a tato možnost
není pod vedením obce přijatelná.

Zahájení 18:00 hod.
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Ukončení 19:20 hod.

Zápis z 12. veřejného zasedání ZO ze dne 15.07.2020

Obec Tavíkovice
·

UsneserIÍ Č. iq
zmupite/stvo obce Tavíkovice n«hva/u/e záměr prodeje části nemovitého majetku obce Twikovice.

parcela č. 70/1 vk.ú. 7ávikovice.
Pňbmno Č/enůZO.' 6
PňWm/Ny: --H/asování' PRO: --- 6

PRO77: O

ZDRŽEL SE: ---

Usnesenlč. 10 -zmupielstvo obce Tavíkovice neschvaluje záměrprodeje pozemku.

bqcj č. 11

zveřejňQvánj zápis(1 ze schůzí ZQ

Pan Jiří Burda navrhuje, aby bylo schváleno zveřejňováni zápisů ze schůzi ZO na webových stránkách obce Tavíkovice.
·

UsnesenÍ G. 11
ZmuMelstvo obce Tavíkovice schvaluje zveNjňovánl zápiSů ze zasedání ZO na webových stnnkáa
obce Tavíkovice odzápibu Z12. veNjhého zasedánlZO konaného dne 15.7.2020.

Pňbmno č/enůZO: 6
Pňt]umhky: --H/amván/:' PRO: 6

PROTT: ---

ZDRŽEL SE:

Usneseníč. 11 bylo schváleno.

BQd č. 12

zveřejňQvání smluv q QĹĺq

Pan Jiří Burda navrhuje, aby bylo schváleno zveřejňováni smluv o dílo na webových stránkách obce Tavíkovice.
Podpisy budou začerněny.

·

Usneseni č. 12
Zastupitelstvo obce 7"avíkovke schvaluje zveiéjňování smluv o důo na webových stňnkách obce
Tavíkovice odzápíšu z 12. veNjhého zasedániZO konaného dne 15.7.2020.

Pňbmno č/enůZO: 6
pňj%7m/Ny: --H/amání' PRO: 6

PRO77: ---

ZDRŽEL SE: --

Usnesenlč 12 bylo schváleno.

Zahájení 18:00 hod.
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Ukončení 19:20 hod.
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Bo¢ č. 13
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Různé

ŽádQSt q pQsknnutÍ finanČnÍ c1Qtace z 'QzpQČtu QbCe TavÍkQvice pro žQky zš TavÍkQvice
Zastup'telstvu obce byly doručeny Žádosti o poskytnut" 'nd'v'duáln'ch dotací z rozpočtu obce Tav'kovice

Docházka do ZŠ

Tavíkovice.
·

UsnesenÍ G.
Zastupl7elsHo obce Tavíkovice schMuje poskytnutl ňnančni dotace z mzpoäu obce 7ávikovice pm
ve výši5 ooa- kč
Pňbmno č/enůZO: 6
pňmm/hky' --H/amvání· PRO.' 6

ZDRŽEL SE: ---

PRO77: --

Usnesenlč. 13 bylo schváleno.

·

UsnesenÍ G. 14
zastuMe/stvo obce Tavíkovice schvaluje pas'kytnutí ňnančni dotace z rozpoau obce Tavíkovice pm
ve výši5ooo,- kč.
Pňbmno č/enůzO: 6
pňmm/hky: --HhsuvánL· PRO.' 6

PRO77: —

ZDRŽEL SE: ---

Usnesen/č. 14 bylo schváleno.

·

UsnesenÍ G, 15
zmupitelstvo obce Tavíkovice schvaluje poskytnutí ň'nančnl domce z rozpočtu obce 7"avíkovice pro
ve výši3 ooo.- kč.
Pň"bmno ďenů ZO: 6
Fňbum/hky: --H/aswáni? PRO: 6

PRO7Z' ---

ZDRŽEL SE: —

Us775enlč. 15 bylo schváleno.
·

U$nesenÍ č. 16
Zastupitebtvo obce Tavikovke schw/uje poskytnutí ňnančnl dotace z ruzpočtu obce Tavíkovice pru
ve výši3 ooo.- kč

Pňbmno Č/enůZO: 6
Pň>om/hky: —
H/amvám? PRO.' 6

PRO77: ---

ZDRŽEL SE: --

Usnesenlč 16 bylo sichvá/eno.

Zahájení 18:00 hod.
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·

UsnesenÍ G. 17
zastupite/mo obce Tavíkovke schvaluje poskytnutí ňnančm" dotace z rozpočtu obce Tav/kovke pm
ve výši3 OOO,- KČ.
Fňbmno č/enůZO.' 6
Pňtx)mlhky: —
H/a»ván/:· PRO: 6

ZDRŽEL SE: ---

PRO77: ---

Usnesenlč. 17bylo schváleno.

·

Usneseni Č, 1S
zastupitelstvo obce Tavikovke schvalujé poskytnutí nnanä7/ domce z ruzpoäu obce Tavlkovke pm
ve vµ"i3 OOO.- KČ.
Pňbmno č/enůZO: 6
Pň»m/hky: --H/asDván/:' PRO: 6

ZDRŽEL SE: --

PRO77: ---

Usnesenlč. 18 bylo schváleno.

·

UsnesenÍ G. 19
zmupŇe/stvo obce 7"avlkovice schvaluje poskytnutí ňnančnl dotace z mzpoäu obce Tavíkovice prv
ve výši3 ooo.- kč.
Pňbmno členů ZO.' 6
Pň»m/hky: --H/a%ván/:' PRO.' 6

ZDRŽEL SE: ---

PRO77: ---

Usneseníč. 19 bylo schváleno.
Č, 2Q
Zastupi?e/sWo obce Tavíkovice schvaluje poskytnutí ňnančnl dotace z mzpoäu obce Tavíkovice pm
vojtěcha ve Yýši3 ooo,- kč
Pňbmno denů ZO: 6

Pr7tx7m/hky: —
H/amvánŕ PRO.' 6

PRO77: ---

ZDRŽEL SE: —

Usnesenlč. 20 bylo schváleno.

·

Usneseni G, 21
ZasWpt7elsHo obce Tavíkovice schvaluje poskythuti ňnančnl dotace z rozpoäu obce Tavíkovice pm
ve výši3 ooo.- kč.
Pňbmno č/enůZO: 6
PňVm/hky: --H/asuván/: PRO: 6

Zahájení 18:00 hod.

PRO77: ---

ZDRŽEL SE: --

9

Ukončeni 19:20 hod.

Zápis z 12. veřejného zasedání ZO ze dne 15.07.2020

Obec Tavíkovice
Usneseníč 21 bylo schváleno.

·

Usnesení G. 22
ZastUMe/stvo obce Tm"kovice schvaluje poskytnutí ÄnančnÍ dobce z ruzpoäu obce Tavíkovice pm
ve výši3 ooo.- kč
PňĹomno členů ZO: 6
pňmm/hky: --H/asuván/:' PRO: 6

PRO77: ---

ZDRZÉL SE: —

Usnesen/č. 22 bylo schváleno.

·

Usneseni Č.

Zastupitelstvo obce Tavíkovice schvaluje poskytnutí nnanaí domce zn7zpočtu obce Tavíkovice pro
ve výši3 ooo.- kč.
Pňbmno Č/enůZO: 6
Pňtx)m/hky: -H/amvánŕ PRO: 6

ZDRŽEL SE: —

PRO7Z' ---

Usnesenlč 23 bylo schváleno.

·

Usnesení Č. 24
Zastupitelstvo obce Tavíkovice schvalujé posMnutínnanä7ldomce z rozpoäu obce Tavlkovke pro paní
ve výši 3 ooa- KČ na dceru

. Dowce bude paniNovákové paskytnuta ve ibrmě

školních potřéb, oděvu pm nez1eh"lou

a povihných pň"spěvků pm ZŠ Tavlkovke

souvjšeiÍcÍs docházkou výšejmenované nezletilé do ZŠ Tavlkowče.

Pňbmno členů ZO: 6
Pň»m/hky: --H/aso|án/:· PRO: 6

PRO77.· --

ZDRŽEL SE: --

Usnesenič. 24 bylo schváleno.

BQCJ č. 14

Diskuze

Pani Ambrozková předložila zastupitelům možný návrh nové nástěnky a vitriny v Dobronicích. stávající už jsou v havarijním
stavu. Vitrina má vyhnilé šrouby a celá se naklání. Hrozí nebezpečí, že spadne.
Zastupitelé s pořízenh souhlasí.

BQCÍ č. 15

Závěr

V 20:30 hod. pan starosta konstatoval, že program schůze byl vyčerpán. Připomínky nebyly vzneseny žádné a tak byla
Schůze ukončena.

zahájeni 18:00 hod.

10

Ukončení 19:20 hod.

Obec Tavíkovice

Zápis z 12. veřejného zasedání ZO ze dne 15.07.2020

Zapisovatel:

Bc. Veronika Ambrozková

Ověřovatel:

josef Kopeček

Ověřovatel:

Jiří Burda

Starosta obce:

Vladimir Tesař

Zpracováno dne: 16.07.2020

zahájeni18:00 hod.
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Ukončeni 19:20 hod.
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