Obec Velatice
Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Velatice
den zasedání: 31. října 2018

č. 6/2018

Zápis
1.

Zahájení a složení slibu

Starosta obce přivítal zastupitele a přítomné občany a zahájil ustavující zasedání
Zastupitelstva obce Velatice č. 6/2018 v 18:30 hod.
Starosta následně konstatoval, že informace o konání zasedání zastupitelstva byla v souladu
se zákonem zveřejněna na úřední desce obecního úřadu.

Starosta konstatoval, že je přítomno 9 členů, zastupitelstvo je tak usnášení schopné.
Starosta dále konstatoval, že všem přítomným zastupitelům bylo 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.
Starosta následně vyzval členy zastupitelstva ke složení slibu stanoveného v § 69 odst. 2
zákona o obcích ve znění:
„Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat
svědomitě, v zájmu obce a jejich občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky.“
Vyzvaní členové zastupitelstva jednotlivě pronesli slovo „slibuji“ a podepsali se na připravený
podpisový arch. Všichni přítomní zastupitelé složili slib bez výhrad.
2.

Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele

Starosta obce navrhl jako zapisovatele A. Severovou a za ověřovatele M. Jaška a V.
Košinovou.
Usnesení č. 2.1 - 6/2018
Zastupitelstvo volí za zapisovatele A. Severovou a za ověřovatele M. Jaška a V. Košinovou.
Hlasování:
- pro
9
(J. Grolich ml., J. Grolich st., M. Jašek, V Košinová, P. Maincl,
J. Neuer, M. Sedlák, Z. Severa, T. Šenkyřík)
- proti
0
- zdrželi se
0
3.

Schválení programu

Starosta obce přednesl body programu dle zveřejněné pozvánky na zasedání zastupitelstva:
1.
Složení slibu členů zastupitelstva
2.
Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
3.
Schválení programu
4.
Určení funkcí, pro které budou členové zastupitelstva uvolněni
5.
Volba starosty
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6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Volba místostarosty
Zřízení finančního výboru, volba jeho členů a předsedy
Zřízení kontrolního výboru, volba jeho členů a předsedy
Schválení odměn členům zastupitelstva
Schválení odměn členům výborů a komisí, kteří nejsou členy zastupitelstva
Pověření starosty prováděním rozpočtových opatření
Oprava sokolovny
Rozpočtová opatření
Diskuze
Závěr

Usnesení č. 3.1. – 6/2018
Zastupitelstvo schvaluje následující program zasedání:
1.
Složení slibu členů zastupitelstva
2.
Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
3.
Schválení programu
4.
Určení funkcí, pro které budou členové zastupitelstva uvolněni
5.
Volba starosty
6.
Volba místostarosty
7.
Zřízení finančního výboru, volba jeho členů a předsedy
8.
Zřízení kontrolního výboru, volba jeho členů a předsedy
9.
Schválení odměn členům zastupitelstva
10. Schválení odměn členům výborů a komisí, kteří nejsou členy zastupitelstva
11. Pověření starosty prováděním rozpočtových opatření
12. Oprava sokolovny
13. Rozpočtová opatření
14. Diskuze
15. Závěr
Hlasování:
- pro
4.

proti
zdrželi se

9

(J. Grolich ml., J. Grolich st., M. Jašek, V Košinová, P. Maincl,
J. Neuer, M. Sedlák, Z. Severa, T. Šenkyřík)

0
0

Určení funkcí, pro které budou členové zastupitelstva uvolněni

Starosta obce předložil ke schválení funkce, pro které budou členové zastupitelstva uvolněni
s tím, že jedinou uvolněnou funkcí bude starosta obce.
Usnesení č. 4.1. – 6/2018
Zastupitelstvo schvaluje, že jedinou funkcí, pro kterou bude člen zastupitelstva uvolněn, je
starosta obce.
Hlasování:
- pro
5.

proti
zdrželi se

9

(J. Grolich ml., J. Grolich st., M. Jašek, V Košinová, P. Maincl,
J. Neuer, M. Sedlák, Z. Severa, T. Šenkyřík)

0
0

Volba starosty

Tomáš Šenkyřík navrhl, aby starostou obce byl zvolen Mgr. Jan Grolich.
Jan Neuer navrhl, aby starostou obce byl zvolen Petr Maincl.
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Starosta uvedl, že podle jednacího řádu se nejprve hlasuje o protinávrhu, tedy v tomto
případě o návrhu Petra Maincla na starostu.
Usnesení č. 5.1. – 6/2018
Zastupitelstvo volí starostou obce Petra Maincla.
Hlasování:
- pro
- proti
- zdrželi se

4
0
5

(V Košinová, P. Maincl, J. Neuer, M. Sedlák)
(J. Grolich ml., J. Grolich st., M. Jašek, Z. Severa, T. Šenkyřík)

Starosta konstatoval, že usnesení nebylo přijato, proto se bude hlasovat o původním návrhu.
Usnesení č. 5.2. – 6/2018
Zastupitelstvo volí starostou obce Mgr. Jana Grolicha.
Hlasování:
- pro
- proti
- zdrželi se

5
0
4

(J. Grolich ml., J. Grolich st., M. Jašek, Z. Severa, T. Šenkyřík)
(V Košinová, P. Maincl, J. Neuer, M. Sedlák)

Starosta poděkoval za důvěru a představil budoucí systém práce zastupitelstva, kdy se
zastupitelstvo bude scházet každý měsíc, aby všichni zastupitelé byli dostatečně informováni
o projektech a záměrech obce. K jednotlivým úkolům, které vzejdou ze zasedání
zastupitelstva nebo pracovních jednání členů zastupitelstva budou uváděni lidé, kteří mají
úkol na starosti. Budou tak u větších projektů vznikat pracovní skupiny. Na začátku každého
jednání bude nejdříve kontrola plnění úkolů, aby byl přehled o jejich plnění.
6.

Volba místostarosty

Jan Grolich ml. navrhl, aby místostarostou obce byl zvolen Tomáš Šenkyřík.
Veronika Košinová navrhla, aby místostarostou obce byl zvolen Petr Maincl.
Petr Maincl navrhl, aby místostarostkou obce byla zvolena Veronika Košinová.
Starosta uvedl, že podle jednacího řádu se nejprve hlasuje o protinávrzích, tedy v tomto
případě nejdříve o pozdějším návrhu, tedy Veronice Košinové, poté Petru Mainclovi a
posledním v pořadí Tomáši Šenkyříkovi.
Jan Neuer upřesnil, že podle jednacího řádu se hlasuje o protinávrzích v pořadí, v jakém byly
podány, tedy nejdříve Petr Maincl a následně Veronika Košinová.
Starosta nechal hlasovat o navržených návrzích dle upraveného pořadí.
Usnesení č. 6.1. – 6/2018
Zastupitelstvo volí místostarostou obce Petra Maincla.
Hlasování:
- pro
- proti
- zdrželi se

4
0
5

(V Košinová, P. Maincl, J. Neuer, M. Sedlák)
(J. Grolich ml., J. Grolich st., M. Jašek, Z. Severa, T. Šenkyřík)

Usnesení nebylo přijato, proto dal starosta hlasovat o dalším návrhu.
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Usnesení č. 6.2. – 6/2018
Zastupitelstvo volí místostarostkou obce Veroniku Košinovou.
Hlasování:
- pro
- proti
- zdrželi se

4
0
5

V Košinová, P. Maincl, J. Neuer, M. Sedlák.
(J. Grolich ml., J. Grolich st., M. Jašek , Severa, Šenkyřík

Usnesení nebylo přijato, proto dal starosta hlasovat o původním návrhu.
Usnesení č. 6.3. – 6/2018
Zastupitelstvo volí místostarostou obce Tomáše Šenkyříka.
Hlasování:
- pro
- proti
- zdrželi se

5
0
4

(J. Grolich ml., J. Grolich st., M. Jašek, Z. Severa, T. Šenkyřík)
(V Košinová, P. Maincl, J. Neuer, M. Sedlák)

M. Neveselý (veřejnost) se dotázal, proč se poprvé od roku 1992 volí starosta a místostarosta
z vítězné strany.
Starosta odpověděl, že díky předvolební atmosféře a kritickému dopisu, který byl rozeslán
těsně před volbami, bez možnosti reakce a neřešení výtek přímo, jde o ztrátu důvěry. Starosta
musí mít k místostarostovi, který ho zastupuje důvěru.
T. Volek (veřejnost) se dotázal, jestli mají kandidáti KDU nějaké výtky k práci Petr Maincla jako
místostarosty. Konkrétně chtěl slyšel odpověď od Michala Jaška.
Starosta odpověděl, že k práci Petra Maincla jako místostarosty žádné výtky nemá.
Michal Jašek dodal, že také žádné výtky nemá.
M. Neveselý (veřejnost) se dotázal, jestli jsou nějaké připomínky ke kandidátovi Veronice
Košinové. Uvedl, že by pro obec měli mít možnost pracovat všichni.
Starosta odpověděl, že k práci Veroniky Košinové nemá žádné výhrady, a že je škoda, že
tento návrh nebyl nikdy v rámci jednání diskutován. Uvedl, že nikdo neodpírá nikomu, aby
zastupitelé pracovali pro obec. Práce pro obec není spojena s žádnou funkcí.
J. Grolich st. řekl, že má plné právo zvolit koho chce, a současně tím neříká, že proti někomu
něco má.
P. Maincl uvedl, že kandidáta na místostarostu v rámci jednání sdělili, ale bylo jim naznačeno,
že z SDO nemůže být místostarosta s ohledem na důvěru. Místostarosta by podle něj měl
působit jako oponent starosty.
Starosta konstatoval, že nezná, žádnou obec, kde by to tak bylo, a kde by byl zvolen
místostarosta, který by před volbami kritizoval práci zastupitelstva. Doufá, že se situace uklidní
a že vztahy budou brzy fungovat jako dříve.
Starosta se dotázal zastupitelů za SDO, proč nejednali dříve o novém kandidátovi, Veronice
Košinové.
P. Maincl řekl, že dostali návrh KDU s jejich nominanty ale nikdo nepřipustil nic jiného.
M. Jašek sdělil, že na poslední schůzce byl navržen pouze P. Maincl. O jiném návrhu proto
nebylo jednáno.
T. Volek (veřejnost) se dotázal, proč si zastupitelé za KDU nevzali přestávku, aby se rozhodli.
Starosta uvedl, že pokud se chce někdo reálně bavit o nějakém návrhu, nepředkládá ho jako
poslední variantu a na poslední chvíli až v rámci zasedání zastupitelstva. Na návrh KDU nikdo
z druhé strany neodpověděl a nikdo nepřednesl žádný jiný návrh. Kdo chce, jedná.
M. Černý (veřejnost) uvedl, že to vypadá, jako by 40 % voličů bylo trestáno na truc za dopis, o
kterém nikdo nic pořádně neví.
Starosta konstatoval, že se k dopisu nechce už vyjadřovat a že poslední jednání obou stran
proběhlo tak, jak proběhlo, a na jeho základě nemohli reagovat jinak, než navrhnout svého
kandidáta na místostarostu.
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M. Černý dodal, že oponentura opozice má smysl. Je to cenné. Když je vedení obce jedna
parta, nebude tam druhý hlas.
Starosta odpověděl, že mohou oponovat všichni zastupitelé. Systém práce je navržen tak,
aby se všichni setkávali co nejčastěji a měli co nejvíce informací.
M. Neveselý (veřejnost) podotkl, že funkce místostarosty má větší váhu a je to symbol, který je
tímto narušen.
Starosta odpověděl, že spolupráce a vztahy byly narušeny rozesláním dopisu na poslední
chvíli, útočnou formou. Tři týdny s kolegy řešili, jak se se situací vyrovnat, ale jednání s druhou
stanou k řešení situace nepřispěla.
M. Neveselý (veřejnost) řekl, že dopis byl reakce na volební materiály KDU, které se ho osobně
dotkly, když si KDU přivlastnila všechny projekty v obci. K obsahu dopisu se přihlašuje.
Starosta uvedl, že kdyby je napadlo, že cokoli, co napsali, by se mohlo dotknout kteréhokoli
z kandidátů, spolků nebo lidí v obci, nikdy by to nenapsali. V materiálech se nepsalo nic o
kandidátech druhé strany,ale v dopise byli řešeni pouze jejich kandidáti.
T. Volek (veřejnost) řekl, že dopis byl poslán jen jejich voličům.
Starosta uvedl že, před volbami ani po volbách nikdo nemůže vědět, kdo je jeho volič. Není
to nikde napsáno. Dopis se dostal i k němu a není voličem SDO. Dopis končí výzvou, aby to
adresáti rozeslali i dalším, komu uznají za vhodné.
T. Šenkyřík dodal, že se musí počítat s tím, že se otevřený anonymní dopis, který koloval po
vesnici, dostane i k protistraně. Pokud je tam kritika konkrétních osob, hraničí to s volebním
právem. Celou situaci bere jako impuls, aby se to příště udělalo líp. Měli bychom
spolupracovat a snažit se to dát nějak dohromady. Záleží na konkrétním člověku, jak se na to
podívá. Jsme demokraticky zvoleni, a nezáleží na tradici, jak to dříve bylo. Je důležité, zda
budeme schopni společně fungovat a pracovat pro obec.
M. Černý (veřejnost) podotkl, že zvenku to vypadá jako sranda, zbytečně vyhrocená situace
kvůli dopisu.
Starosta odpověděl, že to není sranda. V naší obci nebyl nikdo, kdo by si o sobě musel přečíst
takový dopis a nikdo si nedokáže představit, jaké to je. Hledal sílu, aby vůbec pokračoval
jako starosta, uvažoval o tom, že to vzdá. Kdyby nebylo skoro 300 lidí, kteří mu dali hlas, asi by
nepokračoval. Je třeba, abychom všichni v sobě hledali sílu, abychom dokázali
spolupracovat.
J. Neuer uvedl, že chtějí spolupracovat týmově. Jejich návrh byl smysluplný. Petr Maincl se
podle něj provinil jen tím, že byl kandidátem protistrany na starostu. SDO chce pracovat pro
obec a chtějí být tým.
T. Šenkyřík dodal, že kdyby bylo navrženo jednání ze strany SDO o novém kandidátovi, byli by
zastupitelé KDU ochotni jednat.
P. Maincl uvedl, že bychom se měli soustředit na práci, poznamenal, že chybí zápisy ze
stavební komise od poloviny roku 2015. Konstatoval, že nebyl vznesen žádný rozumný
argument proti místostarostovi z SDO. Pouze se poukazuje na důvěru. Dodal, že je rád, že
veřejně bylo vyjasněno, že jde o osobní důvody jen vůči němu osobně.
7.

Zřízení finančního výboru, volba jeho členů a předsedy

Starosta navrhl, aby byl na základě zákonné povinnosti zřízen tříčlenný finanční výbor. Vyzval
zastupitele, aby navrhli kandidáty na členy a předsedu finančního výboru.
Starosta navrhl na člena finančního výboru Michala Jaška.
Jan Neuer navrhl na předsedu finančního výboru Petra Maincla a Petr Maincl navrhl jako
člena Jana Neuera.
Usnesení č. 7.1. – 6/2018
Zastupitelstvo schvaluje zřízení tříčlenného finančního výboru, jehož předsedou bude Petr
Maincl a členy Michal Jašek a Jan Neuer.
Hlasování:
- pro

9

(J. Grolich ml., J. Grolich st., M. Jašek, V Košinová, P. Maincl,
J. Neuer, M. Sedlák, Z. Severa, T. Šenkyřík)
5

8.

proti
zdrželi se

0
0

Zřízení kontrolního výboru, volba jeho členů a předsedy

Starosta navrhl, aby byl na základě zákonné povinnosti zřízen tříčlenný kontrolní výbor. Vyzval
zastupitele, aby navrhli kandidáty na členy a předsedu kontrolního výboru.
Starosta navrhl na člena kontrolního výboru Zdeňka Severu.
Jan Neuer navrhl na členy kontrolního výboru Martina Sedláka jako předsedu a Veroniku
Košinovou jako člena.
Usnesení č. 7.1. – 6/2018
Zastupitelstvo schvaluje zřízení tříčlenného kontrolního výboru, jehož předsedou bude Martin
Sedlák a členové Veronika Košinová a Zdeněk Severa.
Hlasování:
- pro
9.

proti
zdrželi se

9

(J. Grolich ml., J. Grolich st., M. Jašek, V Košinová, P. Maincl,
J. Neuer, M. Sedlák, Z. Severa, T. Šenkyřík)

0
0

Schválení odměn členům zastupitelstva

Starosta informoval o tom, že neuvolněným členům zastupitelstva je třeba schválit odměny,
protože jim nenáleží přímo ze zákona jako uvolněným členům zastupitelstva a je nutné rovněž
určit den, od kterého jim odměna náleží.
Měsíční odměny pro neuvolněné členy zastupitelstva s účinností od 1. 11. 2018 navrhuje tak,
jako doposud následovně:
- místostarosta
5.000,- Kč
- zastupitel + předseda výboru nebo komise: 2.500,- Kč
- zastupitel + člen výboru nebo komise
2.000,- Kč
- zastupitel
1.000,- Kč
Usnesení č. 9.1. – 6/2018
Zastupitelstvo schvaluje měsíční odměny pro neuvolněné členy zastupitelstva s účinností od 1.
11. 2018 následovně:
- místostarosta
5.000,- Kč
- zastupitel + předseda výboru nebo komise: 2.500,- Kč
- zastupitel + člen výboru nebo komise
2.000,- Kč
- zastupitel
1.000,- Kč
Hlasování:
- pro
-

proti
zdrželi se

9

(J. Grolich ml., J. Grolich st., M. Jašek, V Košinová, P. Maincl,
J. Neuer, M. Sedlák, Z. Severa, T. Šenkyřík)

0
0

10. Schválení odměn členům výborů a komisí, kteří nejsou členy zastupitelstva
Starosta předložil návrh, aby byly schváleny odměny členům výborů a komisí, kteří nejsou
členy zastupitelstva obce. Těmto osobám bude odměna vyplácena na základě dohody o
provedení práce.
6

Dohodnutá navržená odměna za výkon funkce člena výboru nebo komise je 750,- Kč
měsíčně, kdy v případě souběhu více funkcí se odměny za výkon funkce člena výboru nebo
komise sčítají.
Usnesení č. 10.1. – 6/2018
Zastupitelstvo schvaluje odměny pro členy výboru nebo komise, kteří nejsou členy
zastupitelstva, a to s účinností od 1. 11. 2018, ve výši 750,- Kč měsíčně, kdy v případě souběhu
více funkcí se odměny za výkon funkce člena výboru nebo komise sčítají.
Hlasování:
- pro
-

proti
zdrželi se

9

(J. Grolich ml., J. Grolich st., M. Jašek, V Košinová, P. Maincl,
J. Neuer, M. Sedlák, Z. Severa, T. Šenkyřík)

0
0

11. Pověření starosty prováděním rozpočtových opatření
Starosta informoval o tom, že je třeba starostu obce pověřit k tomu, aby mohl provádět
rozpočtová opatření.
Rozpočtová opatření jsou vždy provedená starostou do konce měsíce, ve kterém bylo nutné
přesun v rozpočtu provést, následně jsou schválena zastupitelstvem obce na nejbližším
zasedání zastupitelstva.
Aktuálně je starosta pověřen k provádění rozpočtových opatření do výše 1.500.000,- Kč.
Usnesení č. 11.1. – 6/2018
Zastupitelstvo pověřuje starostu obce k provádění rozpočtových opatření v rozsahu
maximálně do výše 1.500.000,- Kč.
Hlasování:
- pro
-

proti
zdrželi se

9

(J. Grolich ml., J. Grolich st., M. Jašek, V Košinová, P. Maincl,
J. Neuer, M. Sedlák, Z. Severa, T. Šenkyřík)

0
0

12. Oprava sokolovny
Starosta informoval o tom, že firma provádějící opravu fasády sokolovny, se kterou byla
uzavřena smlouva o dílo, se ještě nestala plátcem DPH. Předložila proto upravenou nabídku,
poníženou o odvody DPH. Původní cena byla 940.775,- Kč včetně DPH, nová cena činí
875.424,- Kč. Celková cena je tedy o 65.000,- Kč nižší.
Protože smlouva o dílo byla schválena na původní částku včetně DPH, je potřeba schválit
dodatek ke smlouvě, který upraví pouze výši ceny díla.
Cena se bude upravovat s ohledem na to, jestliže sokl a mříže nebude dělat firma p. Zikušky.
P. Maincl se dotázal, jestli je možné přijmout dodatek ke smlouvě uzavřené s p. Zikuškou jako
OSVČ, když je dodatek uzavírán s firmou.
Starosta odpověděl, že původní smlouva byla uzavřena už s firmou p. Zikušky – v usnesení jen
nebyl konkrétní název firmy, protože probíhal zápis do rejstříku. V době uzavření smlouvy již
název byl znám a smlouva je uzavřena s firmou.
Usnesení č. 12.1. – 6/2018
Zastupitelstvo schvaluje dodatek ke smlouvě o dílo na Opravu fasády sokolovny, Velatice č.
p. 21 se společností Nyumba s.r.o., kterým se cena díla mění na 875.424,- Kč.*
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Hlasování:
- pro

9

(J. Grolich ml., J. Grolich st., M. Jašek, V Košinová, P. Maincl,
J. Neuer, M. Sedlák, Z. Severa, T. Šenkyřík)

- proti
0
- zdrželi se
0
*Schválený dodatek smlouvy o dílo je přílohou č. 4 tohoto zápisu.
13. Rozpočtová opatření
Starosta předložil ke schválení rozpočtové opatření č. 7/2018, kterým se do rozpočtu
zapracovává dotace a náklady na volby. Dále pak jde o zapracování konkrétních nákladů
na kulturu – zejména na víkendovou oslavu výročí obce a publikaci Paměť Velatic. Tato
publikace byla v září omylem zapracována na § kultury, proto jsou náklady na kulturu vysoké.
Následujícím říjnovým rozpočtovým opatřením, které bude následně předloženo ke schválení
se toto napravuje.
Usnesení č. 13.1. – 6/2018
Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření č. 7/2018 v předloženém znění*.
Hlasování:
- pro
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(J. Grolich ml., J. Grolich st., M. Jašek, V Košinová, P. Maincl,
J. Neuer, M. Sedlák, Z. Severa, T. Šenkyřík)

- proti
0
- zdrželi se
0
*Rozpočtové opatření č. 7/2018 je přílohou č. 5 tohoto zápisu.
Dále starosta předložil ke schválení rozpočtové opatření č. 8/2018, kterým se do rozpočtu
zapracovává na straně příjmů i výdajů na zeleň schválený dar od spol. Encofa ve výši 30.000,Kč, ve výdajích na Mikroregion převedení rezervy na projekt Mikroregionu na konkrétní
položku, tzn. není třeba řešit příjmy.
Ve výdajích dále převedení částky 200.000,- Kč ze "sběrného dvora" na § komunální odpad,
protože od letošního roku se účetně náklady na odpad z kontejnerů ve sběrném dvoře kromě
sutě evidují na § komunálního odpadu, proto je potřeba tuto částku ve výdajích převést,
protože stávající částka na komunál se už začíná dočerpávat
Navyšují se výdaje o 50.000,- Kč na ostatní sdělovací prostředky – zejména pořízení Mobilního
rozhlasu a schválené vyšší náklady na publikaci Paměť obce. Toto je kryto opravou – snížením
nákladů na kulturu o 70.000,- Kč.
Poslední úpravou je zapracování výdajů ve výši 700.000,- Kč na popelnice a kontejnery, které
jsou na straně příjmů kryty snížením výdajů na zaokruhování vodovodu o 500.000,- Kč, 20.000,Kč ze snížení nákladů na kulturu, 180.000,- Kč z rezerv na účtu. Fakticky bude ale do konce
roku pokryto dotací ve výši 85 % skutečných nákladů.
Usnesení č. 13.2. – 6/2018
Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření č. 8/2018 v předloženém znění*.
Hlasování:
- pro
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(J. Grolich ml., J. Grolich st., M. Jašek, V Košinová, P. Maincl,
J. Neuer, M. Sedlák, Z. Severa, T. Šenkyřík)

- proti
0
- zdrželi se
0
*Rozpočtové opatření č. 8/2018 je přílohou č. 6 tohoto zápisu.
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14. Diskuse
Starosta navrhl termín prvního pracovního jednání členů zastupitelstva na 20. 11. v 18:30,
kde se bude řešit zejména návrh rozpočtu na příští rok.
15. Závěr
Zasedání zastupitelstva bylo ukončeno v 19:37 hod. Další zastupitelstvo se plánuje na
prosinec.

Přílohy zápisu:
Příloha č. 1
Prezenční listina (volná příloha)
Příloha č. 2
Zveřejněná informace o konání ustavujícího zasedání podle § 93 odst. 1
zákona o obcích (volná příloha)
Příloha č. 3
Listina prokazující složení slibu členů zastupitelstva obce (volná příloha)
Příloha č. 4
Dodatek ke smlouvě o dílo se společností Nyumba s.r.o. (volná příloha)
Příloha č. 5
Rozpočtové opatření č. 7/2018 (volná příloha)
Příloha č. 6
Rozpočtové opatření č. 8/2018 (volná příloha)
Zápis byl vyhotoven dne: 1. 11. 2018
Starosta

___________________
Mgr. Jan Grolich

Ověřovatel

Ověřovatel

___________________
Mgr. Veronika Košinová

___________________
Mgr. Michal Jašek
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