Zápis z 11. veřejného zasedání ZO ze dne 11.05.2020

Obec Tavíkovice

ZÁPIS
z 11. veřejného zasedání zastupitelstva obce (ZO) Tavíkovice konaného dne 11.05,2020
od 18:00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu v Tavikovicich.
Pan starosta Vladimír Tesař (dále jen předsedajíd) jako svolavatel tohoto zasedání přivítal přítomné zastupitele a přítomné
občany v 18:00 hod. Konstatoval, Že zasedání bylo řádně svoláno a infbrmace o místě, době a navrženém programu
zasedání zastupitelstva obce byly zveřejněny na úřední desce Obecního úřádu 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, Michal Klíčnik, Jiří Burda, Veronika
Ambrozková, Hana Krejčová
Hosté: --OmluvenÍ: —Nepřítomni: ---

zahájeni - vQlt?a QvěřQvatelů zQpisu.
Předsedající konstatoval, Že je pň'tomno 7 zastupitelů z celkového počtu 7, takže zastupitelstvo je usnášeníschopné.
Volba ověřovatelů zápisů
Ověřovatelé zápisu byli navrženi Michal Klíčník a Hana Krejčová

Č. 1
ZO schválilo ověřbvatele zápisu Micha/Wičnik a Hana Krejčouá
Pňbmno Členů ZO.' 7
pňVm/hky: -H/amtánŕ PRO: 6

PRO77: ---

ZDRŽEL SE: 1 (Khčnik)

Usnesenlč. 1 bylo schváleno.

PrQqram zasecjánÍ:
1.

Závěrečný účet za rok 2019

2.

ÚČetní uzávěrka obce Tavíkovice za rok 2019

3.

Účetní uzávěrka ZŠ a MŠ Tavíkovice za rok 2019

4.

Přeúčtování hospodářského výsledku zš a MŠ Tavíkovice za rok 2019

5.

Činnost kontrolního a finančního výboru

6.

Rozpočtové opatřeni č. 1/2020 a rozpočtové opatření Č. 2/2020

7.

Finanční dotace z rozpočtu obce Tavíkovice pro FC Tavíkovice

8.

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

zahájeni 18:00 hod.

1

UkonČení 20:30 hod.
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9.

Žádost o uděleni výjimky z počtu žáků na ZŠ Tavíkovice

10. Směrnice ke stanoveni výše úplaty za předškolní vzdělávání dítěte v mateřSké Škole
11. Pořízeni odvodňovacího zařízeni kalu na ČOV
12. prodej části nemovitého majetku obce Tavíkovice p.č. 874/34 v k.ú. Tavíkovice
13. Provoz MŠ Tavíkovice
14. Různé
15. Diskuze
16. Závěr

·

Usneseni Č. 2
Pan Burda požaduje vložit další bod kprojednáni a tu: spolupráce spanem Beneschem. Pan
tedy vkládá tento bod kpmj'ednánldo programu č. 14. Rázné.
zampĹŤe/mo obce schválilo pmgram 11. veNjhého zasedání zastupitďstva obce Tavíkovice v&tně

vloženého bodu.
pňbmno č/enůZO: 7
PňPom/hky: --H/amvánŕ PRO: 7

PRO77: ---

ZDRŽEL SE: --

Usnesenlč. 2 bylo schváleno.

BQd č. 1

zQvěrečný účet za rQk 2019

Zastupitelstvu obce byl předložen závěrečný účet za rok 2019, který byl řádně zveřejněn. Nikdo nevznesl žádné připomínky
ani dotazy.

·

Usnesení 3
ZastupI"KIsHo obce Tavíkovice schvaluje závěnečný účet obce Tav/kovke za rok 2019 o 6*Iedku
přézkoumánlobce bez Whmd. závěrečnýúčet včetnězpňvyo výsledku haspodaNMa veške*h výkazů
za rok 2019 bylpo zákonnou lhůtu Yývěše'n na e/ďtmnické úiédnídesce obce Twlkovice.
Pňbmno členů ZO.' 7

přmm/Ny: --Hhsovánŕ PRO.' 7

PRO77: --

ZDRŽEL SE: ---

Usnesen/č. 3 bylo schváleno.

Bod č. 2

Ijčetní uzávěrka Qt?ce TavikQvice za rQk 2019

Zahájeni 18:00 hod.

2

Ukončení 20:30 hod.

Obec Tavíkovice
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ÚČetní obce přediožlla zastupitelstvu obce účetní uzávěrku obce včetně příloh. Zastupitelé se seznámili s předloženými
dokumenty. Starosta obce předložil návrh o schválení účetní uzávěrky Zastupitelstvu obce. Uvedl, Že schváleni musí mít
formu protokolu. Po schváleni účetní uzávěrky bude přeúčtován hospodářský výsledek z účtu 431 na účet 432.
·

UsnesenÍ Č. 4
Zastupitelstvo obce Tavíkovice schvaluje účetní uzávěrku obce Tavíkovice v protokoľámIm znění:

OBEC TAVÍKOVICE
IČ 00293636, Tavíkovice 1, 671 40

PROTOKOL O SCHVÁLENÍ ÚČETNÍ UZÁVĚRKY ZASTUPTTELSTVEM
OBCE TAVÍKOVICE

Právní norma: ŮSC - obec
Předmět podnikání nebo jiné činnosti: všeobecná činnost veřejné správy
podpisový záznam statutámího zástupce obce: Vladimír Tesař
Identifikace schvalované účetní uzávěrky: řádná účetní uzávěrka za rok 2019.
Rozvahový den: 31.12.2019
Okamžik sestaveni účetní závěrky: 31.12.2019

Předložené dokumenty:

.
.
.

schvalovaná účetní uzávěrka (rozvaha, výkaz zisku a ztrát, pň1oha)
zpráva o výsledku přezkoumáni hospodaření
inventarizační zpráva

Datum rozhodování o schválení účetní uzávěrky: 11.05.2020
Identifikace osob rozhodujících o schváleni účetní závěrky:
Vladimír Tesař - starosta obce
Dagmar Pešíková - místostarostka obce
Jiří Burda, Hana Krejčová, Veronika Ambrozková, Michal Khčnik, josef Kopeček - členové ZO.
výrok: z@stµpitelstvQ QXé T@vikovice schva|uie úČeW uzQv¢rku Ql?ce TavikQvice
mk 2Q19,
VYjádřeni účetní jednotky: účetní jednotka souhlasí se schválením účetní uzávěrky.
Na základě schváleni účetní uzávěrky, provede účetní obce přeúčtováni výsledku hospodařeni ve schvalovacím řízeni na účtu
431 na účet 432 - výsledek hospodaření minulých účetních období.

Za účetní jednotku: mrom obce Vladimír Tesař

Pňbmno Č/enůZO: 7
pňkom/my: —
H/amvánŕ PRO: 7

PRO77:

—

ZDRŽEL SE:

—

Usneseníč 4 bylo schváleno.

zahájení18:oo hod.
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Ukončení 20:30 hod.
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BQd č.

tjčetní uzávěrka ZŠ a MŠ TavíkQvice za rQk 2Q19

ZastupitelsNu obce byla předložena žádost o schváleni účetní uzávěrky ZŠ a MŠ Tavíkovice za rok 2019.
Hospodářský výsledek 2019:

47 335,55 kč.

Stav rezervního fondu k 31.12.2019:

15 189,53 KČ.

·

Usneseni G, S

zmumtelstvo obce Tavíkovice schvaluje Ú&tn/uzávěrku ZŠa MŠ Tavíkovice za mk 2019.
HospodáRký Ws/edek2019 47335,55KČ. stavremrvnlho fondu k31.12.2019 15189,53 KČ
Pňbmno Členů ZO.' 7
PňWm/hW.' -H/amvání' PRO: 7

PRO77: ---

ZDRŽEL SE.' ---

Usnesen/č. 5 bylo schváleno.

bqci č. 4

přeúčtQvánj hQspQdářskéhQ výsleQku ZŠ a MŠ TavjkQvice za rpk 2Q19

Zastupitelstvu obce Tavíkovice bylo předloženo přeúčtování hospodářského výsledku zš a MŠ Tavíkovice za rok 2019.

·

Usneseni č. 6
zmwitelstvo obce Tavíkovice schvaluje pNú&vánt"hospMáNkého 6*ledku ZŠa MŠ Tavíkovice za mk
2019.

Pňbmno Č/enůZO: 7
PňWm/hky: --Hbsování' PRO.' 7

PRO77." ---

ZDRŽEL SE: --

Usnesenlč. 6 bylo schváleno.

BQd č. S

ČinnQst kQntrQlníhQ a finančního výhQ'u

Zastupitelstvu obce byly předloženy zprávy z Kontrolního a Finančního výboru Tavíkovice.
Zastupitelstvo obce 7"av/kovice bere na vědomlčinnost Konbo/n/ho a Fú7ančn/ho výboru Tavíkovice.

Bq¢i č. G

RQzpQčtQvé QpatřenÍ č. 1/2q2q a řQzpQčtQvé Qpätřeni č. 2/2Q20

zahájeni18:00 hod.
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Ukončení 20:30 hod.
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Zastupitelstvu obce bylo předloženo rozpoČtové opatření Č. 1/2020. Na straně rozpočtDvých příjmů - úprava rozpočtových
položek o 525 700,- KČ, na straně rozpočtových výdajů - úprava rozpočtových položek o 1 617 800,- KČ, financování 1 092
100,- KČ.
Rozpočtové opatřeni č. 2/2020 na straně rozpočtových pň'jmô - úprava rozpočtových položek o 482 430,- KČ, na straně
rozpočtových výdajů - úprava rozpočtových položek o 482 430,- KČ, financováni O,- KČ.
Zastupitelstvo obce bere na vědomlmzpoäové opatřénlč. 1/2020. Na straně ruzpoäových pňjinů - úprava
rozpoaoWch položek o 525 700.- KČ na stmně mzpoäových yýdajů - úprava ruzpoaových položek o
1 617800.- KG ňnancovám"1 092100,- KČ.
»stupite/stvo obce bere na vä1omlmzpoäbvé opatřéní Č. 2/2019 na straně ruzpoäových pňjínů - úprava
ruzpoaových položek o 482 430.- KG na shaně rozpočtových výdajů - úprava mzpoäóvých položek o 482
430,- KČ ňnanmvánt"O,- KČ.

bqcj č. 7

FinančnÍ dQtace z tpzpQčtú Ql)ce TavikQvice přQ FC TavÍkQvice

ZastupitelsNu obce byla doručena Žádost o poskytnuti finanční dotace z rozpočtu obce Tavíkovice od FC Tavíkovice Podpora Činnosti FC Tavíkovice.
·

Usnesení č. 7
Zastupitelmo obce Tavíkovice schva/ujé paskytnutí ňhančnľ domce zruzpočtu obce Tavlkovke pro FiC
Tavíkovice ve výši 20 ooo,- kč.
Pňbmno členů ZO: 7
Pňk7m/hky: --Hlasování' PRO: 7

PRO77:

--

ZDRŽEL SE:

---

Usneseníč. 7bylo schváleno.

BQQ č. S

Směrnice pŕQ zadávánÍ veřejných zakázek ma|ého rQzsahu

Starosta obce připomněl zastupitelstvu obce, že se již po několikáté řeší Směrnice pro zadáváni veřejných zakázek malého
rozsahu. Dne 6.3.2019 na 4. veřejném zasedání zastupitelstva obce nebyl předložený návrh schválen. Zastupitelstvo obce
přijalo usnesení, že vydá směrnici na dalším zasedání. Do dnešního dne však žádná směrnice vydaná nevyla. je však
zapotřebí stanovit jasná pravidla při zadávání veřejných zakázek.
Starosta předložil návrh směrnice na zadávání veřejných zakázek mimo režim zákona Č. 134/2016 Sb. O zadávání veřejných
zakázek. žádný ze zastupitelů se ke směrnici nevvjádřil, jelikož se s ní neseznámili dopředu. Pan Burda navrhl, ať je
směrnice znovu přeposlána celému zastupitelstvu obce ve Wordu a na příštím zasedání bude směrnice projednána.

·

Usneseni č, S
Odmäeno.
na základě požadavku pana Bundy pNpošle návrh směrnice ve Woniu asMnňn členům
zastume/stva. Vpňštím zasedániZO bude směmice prujednána.

Zahájení 18:00 hod.
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Ukončení 20:30 hod.
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BQCJ č. 9

ŽádQst q uQěleni výjimky z PQČtú žáků na Z$ TavikQvice

Zastupitelstvu obce byla předložena žádost o uděleni výjimky z počtu žáků na Základní Škole v Tavíkovicich. Od školnÍho
roku 2020/2021 dochází ke změně financování škol. SchválAi zastupitelstvo výjimku v počtu žáků, bude spadat do nejnižší
třídy státního financování. Na základě konzultace ředitelky ZŠ Tavíkovice s oprávněnou úřednici v Moravském Krumlově by
se financováni nedostalo na jednoho učitele. Tlm pádem by obec jako zřizovatel musela platit chybějicí mzdové náklady
z vlastního rozpočtu.
Aby Škola mohla tabulkově skočit do vyšší třídy, bylo by potřeba přijmout do školy ještě alespoň 2 žáky.
Řešil se také důvod, proč spousta rodičů upřednostňuje ZŠ Višňové před ZŠ Tavíkovice, a nenechají děti v místní Škole, i
když do školky děti dají. Pan KliČnk navrhuje vÍce otevřít Školu a ukázat ji rodičům, například při dni otevřených dveří.

·

UsnesenÍ G, 9

zmupltelstvo obce Tavíkovice schvaluje mnnku poau žáků na Základní škole v Tavlkoviclch a to od
záň"2019 na 11 žáků a tím spojéné dop/acenl"chyběľ"["a"ch mzdových nákladů z vlastního mzpoW.
Pňbmno členů ZO: 7

pňmm/hky: --H/amvání' PRO: 5
ZDRŽEL SE: Ip. Tesar: Důvod: Stamsta máza tu, že celkové náklady na ud/žŤe/nostško/L vC. mzdových
nák/adä kvůli ták malému mnoz"stvlžáků nmmw"da/j'pňnc/pu iá'dného hosoodáNt
PRO77: 1 pL Pešikoä. Důvod: stejhý jáko pan sta/usta. Má za tb, že celkové nák/adv na udtžitdnost
vC. mzdových nákladů kvů/itak malému množstvlžáků n®dWv/"da/i"pňnabu rä"dného hospMáN.

Školy,

Usnesenlč. 9 bylo schváleno.

BQd č. IQ

Směrnice ke stanQvenj výše úplaty za přecjškQInj vzcjělávánÍ Qítěte

v mateřské škQle
ZastupitelsNu obce byl předložen návrh zvýšit od 1.9.2020 školné v mateřské škole na 200,- Kč/měsíc. Důvodem je zajištění
praní ložního prádla v Domově u lesa v Tavikovicích. Z hlediska hygieny je tento způsob praní doporučován. Dalším
důvodem je stále se zvyšující náklady na provoz.

·

UsnesenÍ Č. 10
Zmupitebtvo obce Tavíkovice schvaluje navýšení Školného v mateNké škole na 200.- KČ/měšk od
1.9.2020.
Fňbmno č/enůZO: 7
pňmm/hky.' --Hhsuvám:· PRO: 7

PRO77: ---

ZDRŽEL SE: ---

Usn~nlč. 10 bylo schváleno.

bqcj č. 11

pQřjzenÍ QdvQdňovacíhQ zařízeni kalu na ČQV

Zahájení 18:00 hod.
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Ukončeni 20:30 hod.
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Starosta seznámil ZO se situacÍ na ČOV s odpadním kalem, Po kompletní rekonstrukci ČOV došlo k lepšímu ČiŠtění a tím i
vzniku většího množsNí odpadního kalu Za rok 2019 bylo vyvezeno firmou VAS ZNOJMO 403 m' kalu v ceně 262 000,- KČ.
Starosta seznámil ZO s funkcí dehydátom na odvodněni kalu a s předpokladem kompletních nákladů na zpracováni m3 kalu.
Starosta je toho názoru že by se obci vyplatilo pořídit na dotace dehydrátor a proto požaduje po ZO, aby se k pořízení
dehydrátoru vyjádřilo a v budoucnu rozhodlo o pořízení dehydrátoru.
ZO také bylo seznámeno s vybranou Částkou na vodném a stočném za rok 2019 a to 356 395,- KČ.
ZastuWtelstvo obce bere na vMom/situacis odpadnún kalem na ČOV.

BQd č. 12

prQdej části nemQvitéhQ majetku Qhce TavíkQvice p.č. S74/34 v k.ú.

TavÍkQvi¢e
ZastupiteIsNu obce byla doručena žádost o odkup Části pozemku p.č. 874/34 obce Tavíkovice od pana

.

jedná se o díl o velikosti 3,3 x 20 m = 66 m', Na 10. veřejném zasedání ZO byl schválen záměr prodeje pro p.
.

·

UsnesenÍ č. 11
Zastupí"KIsHo obce 7"avikovice schvaluje pmdej části nemovitého majétku obce Tavíkovice, parcela Č
874/34 vk.ú. Tavíkovice, za cenu 25.- KČ/m'. Pňzsná uýměm bude urůéna geometňckým pIánem
a nák/adyspoj"ené spŇvodem a prudejém pon~ kupuj7cí
Pňbmno Č/enáZO: 7
H/amvánL' PRO: 7

PRO7Z· --

ZDRŽEL SE: --

Usnesen/Č. 11 bylo schváleno.

Zastupitelstvu obce byla doručena žádost o odkup části pozemku p.Č. 874/34 obce Tavíkovice od pana

. jedná

se o pozemek o výměře cca 330 m', který navazuje na parcelu č. 106/2. Důvod odkoupení - zvelebeni a vyNoření okrasné
plochy.

·

UsnesenÍ Č. 12
»stúpitdstvo obce Tavíkovice schva/ujé prudej části nemovitého majetku obce Tavíkovice, paimela č
874/34 vk.ú. Tav/kovke, za cenu 25.- Kč/m". Přésná výměra bude uNena geometrickým plánem
a nákkdyspojené s pŇvodem a prodejem ponese kupujľcL
Pňbmno Č/enůZO: 7
PňZx)m/hky' --H/amváni? PRO: 6

PROTT: —

ZDRŽEL SE: 1, pí Kre/ä»á

Usnesen/č. 12 bylo schváleno.

BQd č. 13

PŕQvQz M$ TávjkQvice

Zahájení 18:00 hod.
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Ukončeni 20:30 hod.
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Na základě vládních opatření mateřské Školy byt zavřeny nemusely, ale bylo jim to doporučeno. V TavikovicIch byla MŠ
zavřená od 16.3.2020. Je zapotřebí rozhodnout, od jakého data bude znovu obnoven provoz v MŠ.
Starosta navrhl, aby byl provoz v MŠ obnoven od 18.5.2020. Pan Kopeček namítl, že by se školka nestihla připravit v tak
krátké době, aby byl provoz možný vzhledem ke koronavirové situaci. Ředitelka Wké podotkla, Že všem rodičům už dala na
vědomí, Že provoz bude obnoven nejdříve až 25,5.2020.

·

Usnesení G. 13
zmuplte/stvo obce Tavíkovice neschvaluje obnoven/pmvozu MŠ v Tavikovkkh od 18.5.2020.
Pňbmno členů ZO: 7
Pň»mlhky: —
H/asuvání° PRO: 2- p. Tes3/: pL Pešiková
PROň: 4 - p. Bunda, pí Kre/ä7vá, p. K//čn/k pí Ambmzková. Důvod: s datem nesouhlasí
ZDRŽEL SE: 1 -p. Kopeček
Umesenlč. 13 nebylo schváleno.

·

UsnesenÍ Č. 14
Zastupitdstvo obce 7"avíkovice schvaluje obnovenlpmvozu MŠ v Tw/kovkkh od 25.5.2020.

Pňbmno Č/enůZO: 7
Pň»m/hky: —
H/amván/:' PRO: 4
PRO77.' 2 - p. TesaČ pL Pešková. DŮvM: s datem nesouh/así
ZDRŽEL SE: 1 - p. KoFEček
Usj7Hen/Č. 14 bylo schváleno.

Na základě vyhlášky o předškolním vzděláváni Č. 14/2005 Sb. Je zapotřebí rozhodnout o provozu NIŠ v měsíci červencl a
srpnu.

·

UsnesenÍ Č. 1S
ZmupĹŤe/stvo obce Tavíkovice schvaluje na základě n'h/ášky o pi'édŠko/nhn vzděLáOnl č. 14/2005 Sb.

provoz mateNké Školy v &wenct"202O.
Pokud nebude zájem, bude provozzktácen napli na 14 dní
Pňbmno č/enůZO: 7
Pň=/hky: -H/%uván/:' PRO: 6
PRO77: -ZDRŽEL SE: 1 - p. Kopeček. Důvod: s pmvozem nesouh/asľ'kvů/i nemozhosti vyhám"dovo/ené uä'te/ek.

Usnesenlč. 15by/o schváleno.

Zahájení 18:00 hod.
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Ukončeni 20:30 hod.

Obec Tavíkovice

BQd č. 14

Zápis z 11. veřejného zasedání ZO ze dne 11.05.2020

R(izné

vqQy

ZO byly předloženy další tři nabídky pro porovnání ceny na úpravnu vody.
QQ|QženQ.

Na 10. veřejném zasedání ZO byl ZO schválen návrh na pořízení nového vrtu a napojeni do stávajÍcÍho řádu. Pro urychleni
vybudováni nového vrtu, starosta navrhuje pořízení vrtu z vlastních ňnančnich zdrojů. Důvody: není žádný záložní zdroj vody
pro občany, velké sucho, zdlouhavé vyřizováni podkladô na dotaci, urychlení rozhodnuti' na pořízení úpravny vody.
Pokud by obec vrt realizovala z vlastních zdrojů, Energoregion nám na základě žádosti část nákladů proplatí.
Pan Burda navrhuje výběrové řízeni na vrt a souběžně podat žádost o dotaci. Pan starosta zjisti, zda je tato možnost vůbec
možná. pan Burda v této souvislosti tvrdí, že by obec neměla přijít o dotace a tím pádem je zbytečné hradit vrt z vlastních
zdrojů.

Linka be·pečí
Na obec byla doručena žádost podporu provozu Linky bezpečí, z.s., která pomáhá dětem a mladým lidem v krizových
sltuacÍch. jelikož tento spolek není financován státem, žádají o příspěvek ve výši 5 000,- KČ na provoz této linky. V roce
2019 byl ZO schválen finanČní příspěvek ve výši 1 000,- KČ.
·

UsnesenÍ Č. 1G
zmupite/stvo obce Tavíkovke schvaluje ňnančni pňspěvek 1 OOO.- KČ na podporu provozu linky

bezpečL
Pňbmno členů ZO.' 7
PňM7m/hky: -H/asování· PRO: 7

PRO77.' ---

ZDRŽEL SE: ---

Usnesenlč. 16 bylo schváleno.

Dent?ri|átQ'

Pan starosta obdržel bližší informace ohledně školeni obsluhy defibrilátoru. Pan Kopeček navrhuje čas 17 hod. kdy je většina
lidí z práce doma. Termín se stanovil na pondělI 25.5.2020.

SpQtůpQ« s pmem

Pan Burda napadá, proČ pan Benesch, který má s obci Tavíkovice smlouvu od roku 2015 až nyní v roce 2020 řeší úpravnu
vody, Proč se 5 let nic nedělo? Pan Benesch předchystal výběrové řízeni a pan starosta rozeslal třem firmám. Z těchto

zahájeni18:00 hod.

9

Ukončeni 20:30 hod.

Zápis z 11. veřejného zasedání ZO ze dne 11.05.2020

Obec Tavíkovice

poptaných třech firem se žádná neozvala, jen jedna, která původně nebyla vůbec poptaná, ale jak pan starosta tvrdi,
informace o výběrovém řízeni se daly dohledat na úřední desce. Na základě tohoto výběrového řízeni se ozvala jediná firma
Hydrofiltr, ve které má, podle pana Burdy, pan Benesch známé.
Dále má pan Burda problém, proČ p. Benesch si fakturuje za dobu jednání s p Horkým (Hrma Hydroňltr) 2 320,- KČ bez DPH,
když s touto firmou Žádná smlouva obci podepsána nebyla. Dále si kkturuje i za přýezd na schůzi obce 1 600,- Kč/hod. bez
DPH. jen za rok 2019 si nafákturoval 31 000,- KČ bez DPH.
Pan Burda navrhuje ukončeni smlouvy s panem Beneschem a spolu s tím nové výběrové řízení.
Č. 17
Zastupitélstvo obce Tavikovke schvalujé ukončénl sm/ouW spanem Beneschem a vypsání nového
výběmvého ň"zenlna pomdenskou, technickou a admiMsŮmivniá"nnost ve věd v/astnictvla provozováni
vodovodu a kanaliZace.
Pňbmno č/enáZO: 7
m"Nm/hky: Pan Bun1a pozádu/é doložit servísn/a pždávac/'pmbko/ ČOK
H/amvání· PRO: 6

PRO77: ---

ZDRŽEL SE: 1 - pí Ambmzková

Usnesenlč. 17bylo schváleno.

Bod č. 15

Diskuze

BQd Č. 1G

Závěr

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

Zapisovatel:

Be. Veronika Ambrozková

Ověřovatel:

Mgr. Michal Khčník

Ověřovatel:

Hana Krejčová

Starosta obce:

Vladimír Tesař

Zpracováno dne: 12.05.2020

Zahájení 18:00 hod.
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Ukončeni 20:30 hod.

