Obec Velatice
Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Velatice
den zasedání: 16. dubna 2019

č. 3/2019

Zápis
1.

Zahájení, určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele

Starosta obce přivítal zastupitele a přítomné občany a zahájil zasedání Zastupitelstva obce
Velatice č. 3/2019 v 18:35 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 zastupitelstva, zastupitelstvo je tak usnášení
schopné.
Starosta obce navrhl jako zapisovatele A. Severovou a za ověřovatele M. Jaška a V. Košinovou.
Usnesení č. 1.1 – 3/2019
Zastupitelstvo volí za zapisovatele A. Severovou a za ověřovatele M. Jaška a V. Košinovou.
Hlasování:
- pro
2.

proti
zdrželi se

7
0
2

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

Schválení programu

Starosta obce přednesl body programu dle zveřejněné pozvánky na zasedání zastupitelstva.
1.
Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
2.
Schválení programu
3.
Rozpočtová opatření
4.
Schválení účetní závěrky a výsledku hospodaření MŠ Velatice za rok 2018
5.
Dodatek k nájemní smlouvě – změna osoby nájemce
6.
Občanské projekty
7.
Žádost o směnu pozemků
8.
Žádost o prodej pozemku
9.
Soutěž Vesnice roku
10. Diskuze
11. Závěr
Usnesení č. 2.1. – 3/2019
Zastupitelstvo schvaluje následující program zasedání:
1.
Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
2.
Schválení programu
3.
Rozpočtová opatření
4.
Schválení účetní závěrky a výsledku hospodaření MŠ Velatice za rok 2018
1

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Dodatek k nájemní smlouvě – změna osoby nájemce
Občanské projekty
Žádost o směnu pozemků
Žádost o prodej pozemku
Soutěž Vesnice roku
Diskuze
Závěr

Hlasování:
- pro
3.

proti
zdrželi se

9

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

0
0

Rozpočtová opatření

Starosta předložil ke schválení rozpočtové opatření č. 3/2019, kterým se do rozpočtu
zapracovávají náklady na pořízení požárního vozidla ve výši 2.150.000,- Kč, kávovar a mlýnek
do kavárny ve výši 30.000,- Kč a zvýšení příspěvku na ZŠ dle počtu žáků o 4.000,- Kč.
Usnesení č. 3.1. – 3/2019
Zastupitelstvo provádí a schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2019 v předloženém znění.*
Hlasování:
- pro

9

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

- proti
0
- zdrželi se
0
*Schválené rozpočtové opatření č. 3/2019 je přílohou č. 3 tohoto zápisu.
Tabulka úkolů
Úkol
Zveřejnění RO 3/2019 na webu obce

4.

Řešitelé
starosta, administrativa

Schválení účetní závěrky a výsledku hospodaření MŠ Velatice za rok 2018

Starosta předložil ke schválení účetní závěrku MŠ Velatice za rok 2018 a schválení rozdělení
hospodářského výsledku, kdy je navrženo převést částku 711,07 Kč do rezervního fondu.
J. Grolich st. se dotázal na zvýšené náklady oproti roku 2017 téměř o milion Kč.
Starosta s účetní p. Severovou odpověděli, že se jedná zejména o zvýšené náklady na mzdy,
kdy MŠ má o jednoho asistenta více a MŠ se také zapojila do dotovaného projektu šablon na
jejich aktivity a vzdělávání. Všechny tyto náklady jsou mimo příspěvek obce na provoz MŠ.
Usnesení č. 4.1. – 3/2019
Zastupitelstvo schvaluje účetní závěrku MŠ Velatice za rok 2018 a přesunutí výsledku
hospodaření ve výši 711,07 Kč do rezervního fondu.
Hlasování:
- pro

9

(J. Grolich ml., J. Grolich st., M. Jašek, V. Košinová,
J. Neuer, P. Maincl, M. Sedlák, Z. Severa, T. Šenkyřík)
2

-

proti
zdrželi se

0
0

Tabulka úkolů
Úkol
Zaslat oznámení o schválení účetní závěrky MŠ Velatice

5.

Řešitelé
starosta

Dodatek k nájemní smlouvě – změna osoby nájemce

Starosta předložil ke schválení dodatek k nájemní smlouvě s P. Remešovou ze dne 14. 6. 2017,
kterou se mění osoba nájemce na jí zřízenou společnost Reimsbilan s.r.o.
Záměr na tuto změnu byl schválen na předchozím zastupitelstvu a byl zveřejněn na úřední
desce po dobu 15 dnů.
P. Maincl se zeptal, proč není změna řešena novou nájemní smlouvou.
Starosta uvedl, že postup konzultoval s právníkem a stačí tento dodatek, ve kterém všechny tři
strany souhlasí s převodem práv a povinností na nového nájemce.
Usnesení č. 5.1. – 3/2019
Zastupitelstvo schvaluje uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 14. 6. 2017 s Petrou
Remešovou a společností Reimsbilan s.r.o.*
Hlasování:
- pro

9

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

- proti
0
- zdrželi se
0
*Schválený dodatek k nájemní smlouvě je přílohou č. 4 tohoto zápisu.
Tabulka úkolů
Úkol
Uzavřít dodatek k nájemní smlouvě

6.

Řešitelé
starosta

Občanské projekty

Starosta informoval, že byly podány následující žádosti o financování občanských projektů:
Celkové
Požadovaná
náklady
dotace
9 500 Kč
9 500 Kč

Žadatel
Pavel Sedlák

Projekt
Deskové hry

Rodinné centrum
Paulíková Libuše
SDH Velatice
Anna Severová
Anna Severová
Včelaři

Dílničky
Vánoční výstava
Pivní sety – nádvoří
Přednášky v RC
Oslava 110 let kapličky
Kompresor

3 000 Kč
2 200 Kč
20 000 Kč
7 000 Kč
10 000 Kč
26 300 Kč

3 000 Kč
0 Kč*
20 000 Kč
7 000 Kč
5 000 Kč
8 000 Kč

Klub důchodců
Monika Janáková
Marcela Ulrichová
Marcela Ulrichová

Bollo ball
Paměť krajiny Velatic
Velikonoční výstava
Odpadkové koše

2 400 Kč
30 000 Kč
3 000 Kč
550 Kč

2 400 Kč
20 000 Kč
3 000 Kč
550 Kč

3

Celkem
113 950 Kč
78 450 Kč
* žádosti o dotaci L. Paulíkové bude vyhověno formou odpuštění nájmu za prostory KD Velatice
Starosta uvedl, že žádost Moniky Janákové bude ještě osobně projednána, aby bylo zřejmé,
co je cílem projektu, a jestli se projekt fakticky neshoduje s již pořízenými Velatickými
pohádkami. Tato žádost by tedy měla být řešena až po projednání.
Ostatní projekty jsou zřejmé a je možné je v rámci alokace 75.000,- Kč schválit.
P. Maincl se dotázal k projektu včelařů, jestli bude mít efekt pro Velatice.
Starosta uvedl, že v obci jsou dva včelaři, kteří patří do svazu včelařů, kteří mají včelstva na
území obce. Kompresor budou užívat včelaři i z okolních obcí, protože svaz dostane příspěvek
i od jiných obcí. Hlavním efektem je podpora včelařů pro zajištění opylování stromů a dřevin.
J. Neuer navrhl, aby se jako podmínka financování uvedlo, že včelstva místních mají být
v katastru obce.
Dále bylo projednáváno umístění dalších odpadkových košů v trasách pro venčení psů a další
apel na chovatele psů pro lepší uklízení po psech.
Usnesení č. 6.1. – 3/2019
Zastupitelstvo schvaluje finanční podporu následujících projektů a v uvedené výši:
Celkové
Požadovaná
Žadatel
Projekt
náklady
dotace
Pavel Sedlák
Deskové hry
9 500 Kč
9 500 Kč
Rodinné centrum
Dílničky
3 000 Kč
3 000 Kč
Paulíková Libuše
Vánoční výstava
2 200 Kč
0 Kč
SDH Velatice
Pivní sety - nádvoří
20 000 Kč
20 000 Kč
Anna Severová
Přednášky v RC
7 000 Kč
7 000 Kč
Anna Severová
Včelaři
Klub důchodců
Marcela Ulrichová
Marcela Ulrichová
Celkem

Hlasování:
- pro
-

proti
zdrželi se

Oslava 110 let kapličky
Kompresor
Bollo ball
Velikonoční výstava
Odpadkové koše

9

10 000 Kč
26 300 Kč
2 400 Kč
3 000 Kč
550 Kč
113 950 Kč

5 000 Kč
8 000 Kč
2 400 Kč
3 000 Kč
550 Kč
58 450 Kč

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

0
0

Usnesení č. 6.2. – 3/2019
Zastupitelstvo schvaluje dar Základní organizaci českého svazu včelařů Pozořice ve výši
8.000,- Kč.
Hlasování:
- pro
-

proti
zdrželi se

9

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

0
0

4

Tabulka úkolů
Úkol
Zajistit financování občanských projektů
Zajistit podpis darovací smlouvy
Objednat nové odpadkové koše

7.

Řešitelé
starosta
starosta
starosta

Žádost o směnu pozemků

Starosta předložil žádost majitele pozemku p.č. 1193. Na části pozemku je vybudovaná silnice.
Majitel by chtěl směnit část pozemku pod silnicí (cca 70 m 2) za sousedící část obecního
pozemku p.č. 1194/1.
Problém směny je v tom, že do výměry sousedního pozemku zasahuje vedení vysokotlaku plynu
a vedení VN. Pozemky dotčené vedení sítí by měly zůstat v majetku obce. Proto je varianta
buď pozemek, na kterém je silnice, pouze odkoupit nebo část sousedícího pozemku vyměřit
jako trojúhelník, který nebude zasahovat do ochranných pásem sítí.
Na zastupitelstvu je potřeba nejdříve schválit záměr na prodej nebo směnu pozemku v majetku
obce. V případě schválení se zajistí přesný geometrický plán pro vytyčení obou směňovaných
parcel
P. Maincl uvedl, že dříve byl nastavený systém, že se pozemky pod silnicí budou vykupovat za
50,- Kč za m2 a nebudou se směňovat. V minulosti se obecní pozemky směňovaly a nebyla
s tím dobrá zkušenost.
Starosta uvedl, že jsme takto podobně už pozemky vypořádávali a pozemky pod silnicí u školky
se fakticky směňovaly za pozemky v zahradě majitele. Tady jde navíc o pozemky v těsné
blízkosti. V minulosti se problematicky směňovaly pozemky v podstatně větší výměře.
Z. Severa (majitel pozemku) uvedl, že cílem směny není zbohatnout. Obec se o sousední
pozemek musí stejně starat a on by ho obdělával. Silnice byla vybudována na pozemku bez
souhlasu předchozího majitele a on by mohl chtít tuto stavbu nyní ze svého pozemku odstranit.
J. Neuer se dotázal.
J. Grolich st. konstatoval, že je to oboustranně výhodný akt. Obec se zbaví pozemku, o který
se nikdy starat nebude. Je třeba tyto případy posuzovat individuálně.
P. Maincl uvedl, že podle něj by se v těchto případech mělo postupovat koncepčně.
J. Neuer se dotázal, zda p. Severa nevěděl při koupi pozemku, že pod ním leží část silnice a
jestli by p. Severa opravdu chtěl řešit odstranění silnice na jeho pozemku a jestli neuvažoval o
pronájmu i sousedních obecních pozemků.
Z. Severa uvedl, že o silnici na pozemku věděl, jen myslel, že do pozemku zasahuje z menší části.
echce bránit používání silnice a o pronájmu sousedních obecních pozemků uvažuje.
P. Maincl podotkl, že je potřeba zkolaudovat silnici v nové zástavbě a scelit pozemky, aby měla
silnice jedno parcelní číslo, protože to dělá problémy při cenových odhadech pozemků v
lokalitě.
Starosta uvedl, že kolaudace se řeší, čeká se na projektanta, který musí provést drobný projekt
skutečného provedení stavby. Pozemky pod silnicí se nescelí, dokud neprodají pozemky pod
silnicí majitelé pozemku, na kterém stojí stožár. Ti opakovaně konstatovali, že pozemky pod
silnicí budou řešit, až bude vyřešený stožár na jejich pozemku. V tom jim obec teď nemá, jakým
způsobem pomoct. Řeší to sami právní cestou.
Usnesení č. 7.1. – 3/2019
Zastupitelstvo schvaluje záměr na směnu části pozemku p.č. 1194/1 za odpovídající výměru
části pozemku p.č. 1193.
Hlasování:
- pro

6

(J. Grolich ml., J. Grolich st., M. Jašek, V. Košinová,
5

-

proti
zdrželi se

2
1

M. Sedlák, T. Šenkyřík)
(P. Maincl, J. Neuer)
(Z. Severa)

Tabulka úkolů
Úkol
Zveřejnit záměr na směnu pozemků
Zajistit geometrický plán pro směnu pozemků

8.

Řešitelé
starosta
starosta

Žádost o prodej pozemku

Starosta předložil žádost majitele pozemku p.č. 1162/17 o prodej další části pozemku p.č.
2021/1, aby tento pozemek, který mu obec prodala, mohl rozumně oplotit a nemusel vést
oplocení diagonálně po svahu. Jde o cca 20 m2.
Na zastupitelstvu je potřeba nejdříve schválit záměr na prodej části pozemku v majetku obce.
V případě schválení se zajistí přesný geometrický plán pro vytyčení předmětné části pozemku.
P. Maincl se dotázal, jestli pozemek nezasahuje do cesty.
Starosta uvedl, že nezasahuje, ale z podkladu to vypadá, že bude plot hodně blízko cesty.
M. Sedlák konstatoval, že kolem cesty by měl být zachovaný dostatečně velký prostor.
T. Šenkyřík uvedl, že pozemek je zvláštně tvarovaný a tvoří zákoutí za sousedním pozemkem.
J. Grolich st. uvedl, že by bylo lepší hranice pozemku narovnat, aby navazovaly na sousední
pozemek.
Bylo dohodnuto, že žadatel v terénu vyznačí krajní body pozemku, jak by si ho představoval,
aby bylo možné posoudit vše v terénu.

Tabulka úkolů
Úkol
Zajistit vytyčení pozemku žadatelem pro kontrolu v terénu

9.

Řešitelé
starosta

Soutěž Vesnice roku

Starosta předložil návrh přihlášení obce do soutěže Vesnice roku. Přihlášku je nutné podat do
konce měsíce a je potřeba ve stejné lhůtě uhradit poplatek 2,- Kč / občana.
Pokud bude zájem o účast v této soutěži, bude potřeba více věnovat pozornost kolektivní
přípravě na prezentaci obce se spolky i s občany.
T. Šenkyřík se dotázal, jestli budeme vědět, kdy přijde hodnotící komise.
Starosta uvedl, že termín návštěvy je oznámen vždy 3–4 týdny předem.
J. Grolich st. navrhl, jestli by nebylo lepší počkat na realizaci nějaké větší akce, např. po
spravení kulturního domu.
Starosta uvedl, že velké projekty nejsou rozhodující. To pro komisi není podstatné.
V. Košinová uvedla, že se jí minule líbilo, jak se dědina stmelila a jak se chtěla prezentovat.
Usnesení č. 8.1. – 3/2019
Zastupitelstvo schvaluje podání přihlášky do soutěže Vesnice roku.
Hlasování:
- pro
-

proti
zdrželi se

9

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

0
0
6

Tabulka úkolů
Úkol
Podání přihlášky do soutěže Vesnice roku

Řešitelé
starosta

10. Diskuse
Oprava KD
Starosta seznámil zastupitele se skutečností, že je velký převis žádostí o dotace na MMR. Šance
na získání je 1:25, proto je potřeba myslet na to, jak obec bude postupovat v projektu
v případě, že dotace z MMR nebude udělena. Dotace z JMK na vybavení stoly a židlemi a
výměnu oken v přísálí bude pravděpodobně udělena.
Starosta proto navrhuje, aby se po výsledcích dotací provedla minimálně výměna oken
v přísálí včetně spravení celé stěny a pořídil se nábytek, aby byla využita dotace z JMK.
Ostatní se musí dohodnout po výsledku dotace z MMR.
Plynovod v JZD
Starosta informoval zastupitele o tom, že už má potvrzeno ze stavebního úřadu i z Innogy, že je
možné postupovat navrženým způsobem, kdy se stávající plynovod opraví formou
vyvložkování a následně po všech zkouškách prodá nebo pronajme Innogy ke standardnímu
provozování.
Nyní je potřeba zajistit projekt a s ním požádat Innogy o uzavření majetkoprávní smlouvy. Na
základě těchto podkladů Innogy vyhodnotí, zda plynovod odkoupí nebo pronajmou. Po
uzavření této smlouvy a získání kladného stanoviska k projektu bude možné projekt realizovat.
Starosta tedy navrhuje v souladu, s již přijatým usnesením zajistit projekt a cenovou kalkulaci
realizace.
Tabulka úkolů
Úkol
Zajistit projekt
plynovodu

a

cenovou

kalkulaci

rekonstrukce

Řešitelé
starosta

Cyklostezka
Starosta oznámil, že k plánované cyklostezce přes celý Mikroregion bylo vydáno předběžné
stanovisko životního prostředí, které v jednom úseku kolem Sivic cyklostezku v navržené trase
nedoporučuje. Celý projekt této cyklostezky se bude muset v rámci jednání starostů
z mikroregionu přehodnotit. Úsek procházející Velaticemi nebyl v žádném ohledu
problematický.
P. Maincl se dotázal, jak to vypadá s cyklostezkou směrem na Mokrou.
Starosta uvedl, že se na to téma už s novou starostkou bavil. Problém je, že projekt na
cyklostezku stojí cca 600 tis a musí se předfinancovat. Na toto se obě obce musí domluvit.
Navíc se musí předfinancovat stavba cyklostezky, což bude finančně náročné a ani bychom
si nemohli dovolit financovat dvě cyklostezky současně.
Nový zdroj vody
J. Grolich st. informoval o průběhu příprav nového zdroje pitné vody a o plánovaných
zjednodušujících úpravách projektu.
Starosta dodal, že v rámci čerpacích zkoušek se zjistí, jestli má smysl využít a napojit i stávající
průzkumný vrt. Pokud ano, řešilo by se tato realizace zvlášť.
J. Neuer dodal, že připojení průzkumného vrtu by mohlo být navíc vyhodnoceno jako
neuznatelný náklad.

7

Mobilní rozhlas
Starosta uvedl, že bude končit roční licence mobilního rozhlasu. Dotázal se proto, jaké mají
zastupitelé zkušenosti s užíváním, jestli se má v licenci pokračovat.
P. Maincl se dotázal, kolik je přihlášených uživatelů.
Starosta uvedl, že 150. Cca 120 se rozesílají zprávy zdarma, asi 60 se rozesílají SMS zprávy.
P. Maincl uvedl, že by uvítal zasílání kompletního hlášení rozhlasu například emailem, protože
do zprávy v aplikaci se hlášení nevejde. Také jsou dobré zprávy, když nejede voda nebo
elektřina.
Starosta uvedl, že emailový kontakt máme na 111 lidí, což už má smysl takto zprávy rozesílat a
zajistí to.
T. Šenkyřík uvedl, že mobilní rozhlas využívají a osvědčilo se to.
M. Jašek se dotázal, zda by bylo možné propojit mobilní rozhlas s webovými stránkami obce.
Starosta dodal, že uvažuje o novém webu, kde by bylo propojení mezi webem a mobilní
aplikací.
Parkování na návsi
M. Sedlák navrhl, aby se upravilo parkování u vývěsek tak, aby se namalovaly čáry pro
parkování a auta nestály čelem k vývěskám, ale vždy dvě auta proti sobě, bokem k vývěskám.
Takto by se mohlo na místo vejít až 6 aut a nezavazela by v průjezdu.
Starosta uvedl, že to zkonzultuje s dopravním projektantem, který to nakreslí podle norem a
pokud to bude vyhovující projedná to s Policií a dopravním úřadem.
P. Maincl navrhl, aby se současně zhodnotilo i vyznačení parkování u sběrného místa u
kontejnerů podél silnice.
Tabulka úkolů
Úkol
Zajistit odborného posouzení možného parkování na návsi

Řešitelé
starosta

Kontejnery na tříděný odpad
P. Maincl upozornil, že u nově přistaveného kontejneru na sklo je poničená těsnící guma a
navrhl, že by bylo dobré posílit kontejnery na papír, které kapacitně nestačí.
Přehled plnění úkolů

Č.
5
1
2
3
4
5

6
7
8
9
10

Tabulka úkolů
Úkol
Uzavření smlouvy se společností Vera

Řešitelé
starosta

Zveřejnění RO 2/2019 na webu obce
Zajistit veřejné projednání návrhu úprav nádvoří
KD
Zajistit kalkulaci rekonstrukce hospody
Objednat auto, uzavřít smlouvu
Vypočítat smluvní pokutu z prodlení s opravou
schodů a uplatnění smluvní pokuty a opravy u
spol. Vašstav.
Odpověď na žádost tanečního klubu
Uzavření darovací smlouvy se Sázíme stromy
Podpis smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení
věcného břemene
Uzavření pracovní smlouvy nebo dohody
Objednávka opravy přístavku sokolovny
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Stav
Zrušeno – jiný
dodavatel
Splněno
Splněno

starosta
starosta
starosta
starosta,
Sedlák
starosta

M.

V řešení
Splněno
V řešení

starosta
starosta
starosta

Splněno
V řešení
V řešení

starosta
starosta

Splněno
Splněno

11
12
13
14
15

Zveřejnění záměru na změnu pronájmu kanc.
Prostor
Zajištění kalkulace stěny z gabionu a odstranění
stáv. Stěny
Vyjádření ke stavbě RD pozemcích p.č. 2040/1 a
2041/1
Objednávka betonových květináčů
Uzavření smlouvy o poskytnutí dotace s Paspoint

starosta

Splněno

starosta

V řešení

starosta

Čeká se na
podklady
Splněno
V řešení

starosta
starosta

Nové úkoly:
Č.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Tabulka úkolů
Úkol
Zveřejnění RO 3/2019 na webu obce
Zaslat oznámení o schválení účetní závěrky MŠ
Velatice
Uzavřít dodatek k nájemní smlouvě
Zajistit financování občanských projektů
Zajistit podpis darovací smlouvy
Objednat nové odpadkové koše
Zveřejnit záměr na směnu pozemků
Zajistit geometrický plán pro směnu pozemků
Zajistit vytyčení pozemku žadatelem pro kontrolu v
terénu
Podání přihlášky do soutěže Vesnice roku
Zajistit projekt a cenovou kalkulaci rekonstrukce
plynovodu
Zajistit odborného posouzení možného parkování
na návsi

Řešitelé
starosta
starosta

Stav

starosta
starosta
starosta
starosta
starosta
starosta
starosta
starosta
starosta
starosta

11. Závěr
Zasedání zastupitelstva bylo ukončeno ve 20:18 hod.
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
Rozpočtové opatření č. 3/2019 (volná příloha)
Příloha č. 4
Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě (volná příloha)
Zápis byl vyhotoven dne: 17. 4. 2019
Starosta

Ověřovatelé

___________________
Mgr. Jan Grolich

___________________
Mgr. Veronika Košinová

___________________
Mgr. Michal Jašek
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