Obec Radonice
Zastupitelstvo obce

Zápis z 18. zasedání zastupitelstva obce
konaného 6. 12. 2017 v Obecním domě v Radonicích
Zasedání zahájeno v 19.00 hodin.
Přítomno
:
11 členů
Omluveni
:
Oldřiška Mrázová, Ing. Jiří Hošek
Neomluveni :
Mgr. Martin Běloch, Petr Janík
Předsedající :
Ing. Stanislav Němec, MBA – starosta
Ověřovatelé :
Jaromír Forman, Václav Myslivec
Zapisovatel :
Věra Bábíčková
Starosta obce konstatoval, že zastupitelstvo obce se sešlo v počtu 11 členů a je
usnášeníschopné.
Z jednání je pořízen zvukový záznam.
Hlasování pro zvolené ověřovatele :
Pro :
11
Proti :
0

Zdržel se :

0

Pořad jednání:
18/1
18/2
18/3
18/4
18/5
18/6

Zpráva kontrolního výboru
Zpráva o činnosti Rady
Zpráva o činnosti Obecní policie
Rozpočet obce na rok 2018 a rozpočtový výhled na roky 2019-2021
Motivační program ke zlepšení vzhledu obce
Žádosti o změnu územního plánu obce

Náměty, připomínky a dotazy členů zastupitelstva a občanů

Rozprava:
- místostarosta J. Stypola navrhl rozšíření programu jednání o bod 18/7 Žádost o změnu
územního plánu obce,
- starosta obce Ing. Němec navrhl upřesnění názvu bodu 18/6 o jména žadatelů o změnu ÚP,
a taktéž u nově navrhovaného bodu 18/7.
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Pořad jednání:
18/1
18/2
18/3
18/4
18/5
18/6
18/7

Zpráva kontrolního výboru
Zpráva o činnosti Rady
Zpráva o činnosti Obecní policie
Rozpočet obce na rok 2018 a rozpočtový výhled na roky 2019-2021
Motivační program ke zlepšení vzhledu obce
Žádosti o změnu územního plánu obce – MAJ, a.s., pan Stára, Ing. Honců
Žádost o změnu územního plánu obce – pan Hanyš

Náměty, připomínky a dotazy členů zastupitelstva a občanů
Hlasování pro schválení upraveného pořadu jednání:
Pro :
11
Proti :
0
Zdržel se : 0
Pořad jednání byl schválen.

18/1

Zpráva kontrolního výboru

Dne 4. 12. 2017 se konalo zasedání kontrolního výboru ve složení:
Přítomní za kontrolní výbor:
p.M.Moudrý
p.M.Matoušek
p.Š.Nedvídková
Přítomni za OÚ Radonice :
p.V. Bábíčková
Zpráva ze zasedání kontrolního výboru je v příloze č. 1.
Rozprava:
- Ing. Houšková – vznesla dotaz, kdo je jako zástupce obce ve školské radě ZŠ Satalice,
- Ing. Němec – odpověděl, že vzhledem k tomu, že v letošním roce končí smlouva se
Satalicemi do školské rady se nikdo jmenovat nebude.
Usnesení č. 18/1 :
Zastupitelstvo obce schvaluje:
Zprávu kontrolního výboru.
Hlasování :
Pro :
11

18/2

Proti :

0

Zdržel se :

0

Zpráva o činnosti rady
- předkladatel Ing. Stanislav Němec, MBA – starosta obce

- rada se od posledního zastupitelstva obce dne 25. 10. 2017 sešla 7x,
- kromě běžných záležitostí obce řešila rada situaci okolo výstavby základní školy
a zabývala se přípravou rozpočtu na rok 2018,
- stavba školy :
 26. 10. 2017 bylo společnosti KAZIKO a.s. doručeno odstoupení od smlouvy,
 1. 12. 2017 byla se společností KAZIKO a.s. podepsána Dohoda o narovnání ze
smlouvy o dílo,
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 bylo vyhlášeno jednací řízení bez uveřejnění k vybrání zhotovitele prací na zamezení
vzniku škod a dalšího skluzu v harmonogramu prací. Jako dodavatel těchto prací
byla vybrána firma Leoš Tvrdý, Neratovice – práce pokračují ve velmi dobré kvalitě
a délka skluzu prací se zkracuje.
 starosta obce dále informoval podrobněji o postupu prací na stavbě školy,
 dále se řeší vyúčtování čerpání přidělené dotace,
 intenzívně probíhala příprava na vyhlášení nové veřejné soutěže na dostavbu
základní školy, která byla dne 5. 12. 2017 vyvěšena na profil zadavatele a na webové
stránky obce, otevírání obálek proběhne 22. 12. 2017, následně AK Karo,
Lašmanský & partners provedení vyhodnocení nabídek a bude svoláno zastupitelstvo
obce k výběru zhotovitele prací,
- dále se rada zabývala přípravou rozpočtu na rok 2018, který bude dnes projednáván jako
samostatný bod programu a k tomuto dne 29. 11. 2017 proběhlo pracovní jednání
zastupitelstva obce,
- starosta informoval o situaci okolo stavby silničního okruhu, začátkem roku bude svoláno
jednání, které bude řešit úsek stavby u obce Radonice a obcí a MČ v její blízkosti,
Rozprava: bez připomínek.
Usnesení č. 18/2 :
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
Zprávu o činnosti rady.
Hlasování :
Pro :
11

18/3

Proti :

0

Zdržel se :

0

Zpráva o činnosti Obecní policie
- předkladatel Michael Hamera, velitel obecní policie

V průběhu měsíců září až listopad roku 2017 vykonávala Obecní policie Radonice
(dále jen OP) nepřetržitou službu formou jedno či dvoučlenných hlídek v nepřetržitém
provozu v souladu s obsahem všech veřejnoprávních smluv s obcemi Jenštejn, Svémyslice,
Podolanka a Nehvizdy, kdy přispívala k ochraně a bezpečnosti osob a majetku, dohlížela na
dodržování pravidel občanského soužití, dohlížela na dodržování obecně závazných vyhlášek
a nařízení obce, podílela se na dohledu na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních
komunikacích, podílela se na dodržování právních předpisů o ochraně veřejného pořádku
a v rozsahu svých povinností a oprávnění, podílela se na prevenci kriminality v obci
a prováděla dohled nad dodržováním čistoty na veřejných prostranstvích v obci, vše v souladu
se zákonem o obecní policii.
Hlídky OP v předmětném období celkem 50 x vyjely na tísňový signál PCO systému
z toho 18 x provedly kontrolu předmětného objektu a telefonicky, nebo osobně vyrozuměly
majitele domu. V ostatních případech byl tísňový signál odvolán před dojezdem hlídky na
místo. Narušení objektu ani přítomnost možných pachatelů nebylo ani v jednom případě
potvrzeno. Stížnosti na dojezdový čas strážníků nebyly dosud evidovány.

3

Dále hlídky OP nepravidelně prováděly kontrolu podávání alkoholu mladistvým ve
vybraných restauračních zařízeních ve Svémyslicích, Radonicích a Jenštejně. Při těchto
kontrolách nebylo zjištěno podání alkoholického nápoje mladistvým osobám.
Dle předem oznámených a schválených termínech bylo prováděno měření rychlosti
do listopadu ve všech obcích mimo obce Podolanka, kde je na ulici Pražská snížena
dlouhodobě rychlost na 30 km/h a zákon v daném případě měření rychlosti obecní policii
nedovoluje.
V předmětném období bylo uloženo 106 blokových pokut za přestupky v dopravě
27 x provedeno oznámení přestupce na Městský úřad Brandýs nad Labem.
V průběhu měsíce září bylo proveden dohled nad bezpečným průběhem
Radonického posvícení, následné taneční zábavy a farmářských trhů.
Mimo pravidelný sobotní dohled nad řádným odkládáním odpadu do
velkoobjemových kontejnerů a každodenní ranní dohled na BESIPem u silničních přechodů
a u mateřské školy, hlídky provedly další zákroky a opatření (příloha č. 1):
Rozprava:
- Ing. Němec – konstatoval, že obecní policie by v některých případech měla postupovat
aktivněji, hlavně v případech, kdy se jedná o škody na obecním majetku (konkrétně
dopravní nehoda, při které byla poškozena budova kulturního domu).
Usnesení č. 18/3 :
Zastupitelstvo obce schvaluje:
Zprávu o činnosti Obecní policie.
Hlasování:
Pro :
11

18/4

Proti :

0

Zdržel se :

0

Rozpočet obce na rok 2018 a rozpočtový výhled na roky 2019-2021
- předkladatel Ing. Stanislav Němec, MBA, starosta obce

Jako každoročně je i letos rozpočet sestaven tak, aby běžné výdaje byly hrazeny
z běžných příjmů a výdaje investiční ze zdrojů, které si obec pro tyto účely již vytvořila
v minulém období nebo vytvoří v rozpočtovém roce.
Provozní část rozpočtu vychází ze skutečnosti roku 2017 a opatrného odhadu
zejména daňových příjmů na rok 2018. Většina rozpočtových položek zůstává zachována
v letošní výši, která se ukázala jako v zásadě funkční a nevyžadující zásadní změny.
K mírnému navýšení dochází u mzdových nákladů v paragrafech 6171 a 5311, což je
promítnutí zákonného zvýšení mezd zaměstnanců o 10%.
Výrazná je i částka v § 3113 – základní školy, kde je v provozní části počítáno s
částkou 3.000 tis. Kč, z čehož 500 tis. je příspěvek MČ Satalice za děti umístěné v tamní
škole a 2.500 tis. pak příspěvek na provoz naší vlastní základní a mateřské školy. Obě
zmíněné sumy budou v dalších letech klesat, protože veřejnoprávní smlouva o školském
obvodu se Satalicemi již dobíhá a počet žáků se snižuje a naproti tomu s přibývajícím počtem
dětí v naší škole bude růst také počet státem financovaných úvazků pedagogických
i nepedagogických pracovníků, takže nebude třeba v takové míře poskytovat škole příspěvek
na financování mezd.
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Pro běžnou údržbu a drobné opravy majetku obce je vyčleněno 500 tis. Kč v § 3639.
V rozpisu příjmů upozorňuji na výrazné překročení částky ostatních nedaňových
příjmů, a to z plánovaných 250 tis. Kč na reálných 1.100 tis. Kč. Toto enormní zvýšení je
způsobeno tím, že v této položce jsou zaúčtovány příjmy za smluvní penále vyúčtované
společnosti Kaziko; v dalších letech se částka opět dostane na běžnou úroveň.
Ve své investiční části rozpočet zohledňuje v prvé řadě zajištění dostatku financí pro
dostavbu základní školy. Zahrnuje v sobě jak již poskytnutou dotaci, tak i kvalifikovaný
odhad nákladů na stavební práce, úpravu zahrady a nutné provozní vybavení, a to sumou
27.000 tis. Kč. Tato částka vychází z reálných jednotkových cen stavebních prací a vzhledem
k tomu, že na dokončení stavby bude vypsáno nové výběrové řízení, může se konečná suma
ještě mírně lišit, avšak neměla by být vyšší.
Bohužel v důsledku známých skutečností způsobených neseriózností původního zhotovitele
stavby, firmy Kaziko, nám byla v důsledku původně nízké vysoutěžené ceny (37,410 mil. Kč
vč. DPH) pokrácena poskytnutá dotace o 4,236 mil., ve skutečnosti však konečná cena stavby
vlivem víceprací (cca 2 mil. Kč) a zejména zadání novým zhotovitelům bude cca 46 mil. Kč.
Z toho kryje dotace MŠMT 25,764 mil., vlastní prostředky obce pak cca 20,3 mil. Kč.
Abychom byli schopni tuto sumu ufinancovat, je rozpočtem navržena realizace zasíťování
pozemků v ulici Krátká a následný prodej čtyř z nich. Na financování nutných stavebních
prací pro tuto akci je v rozpočtu vyčleněno 9.000 tis. Kč, přičemž po dokončení stavby
vznikne 16 stavebních parcel o celkové výměře 12.984 m2.
Pro získání dostatečných finančních zdrojů ve výši 10 mil. Kč pak bude postačovat
prodat pouhé čtyři z nich o výměře cca 3.200 m2. Kalkulováno je s cenou cca 3,3 tis. Kč/m2,
avšak je velmi pravděpodobné, že prodejní cena může být i vyšší. I při této minimální úrovni
ceny však obci zůstane dalších 12 stavebních parcel v hodnotě cca 33 – 37 mil. Kč, které
budou tvořit kapitálovou rezervu a o jejichž prodeji může být rozhodnuto v případě potřeby.
S dalšími investičními akcemi letošní rozpočet nepočítá, protože je třeba se finančně
i personálně a odborně soustředit zejména na dostavbu školy. Vzhledem k rozsahu investic
provedených v minulých letech však v obci reálná potřeba dalších investic není a drobné akce,
jako například dostavbu fotbalových kabin, je možno realizovat v dalším období.
Výstavba školy se samozřejmě promítá také do rozpočtového výhledu na roky 20192021, ze kterého je patrný předpokládaný vývoj finančních prostředků na účtech obce.
V rozpočtovém výhledu je promítnuta investice do stavebních pozemků, které budou tvořit
finanční rezervu, o jejímž použití může být rozhodnuto kdykoli v případě potřeby.
Z rozpočtového výhledu je zřejmé, že po dokončení budovy pro první stupeň ZŠ
a prodeji čtyř parcel zůstane obci dostatek volných hotových finančních prostředků v objemu
cca 10 -17 mil. Kč a kapitálová rezerva v hodnotě cca 35 mil. Kč.
Navržený rozpočet tedy obci umožňuje reálné udržitelné hospodaření při zachování
vysokého standardu občanské vybavenosti a služeb poskytovaných občanům.
Doporučuji tedy rozpočet schválit tak, jak je uvedeno v návrhu usnesení.
Rozprava:
- pan Matoušek – konstatoval, že již vše bylo řečeno na pracovním jednání zastupitelstva
obce,
- pan Janda – vznesl dotaz, jaké investice jsou plánovány do dalších let,
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- Ing. Němec – největší investicí do budoucích let by měla být stavba budovy 2. stupně
základní školy, na kterou obec bude žádat opět o dotaci. Další velké investice nejsou
plánovány, bude se jednat pouze o drobnější investiční akce.
Usnesení č. 18/4 :
Zastupitelstvo obce
1. Schvaluje:
1.1. Rozpočet obce na rok 2018 ve znění uvedeném v příloze č. 1. Rozpočet se schvaluje
s rozpočtovým schodkem ve výši 13.839 tis. Kč krytým z vlastních zdrojů.
1.2. Rozpočtový výhled na roky 2019-2021 ve znění uvedeném v příloze č. 2.
Hlasování:
Pro :
11

18/5

Proti :

0

Zdržel se :

0

Motivační program ke zlepšení vzhledu obce
- předkladatel Ing. Zdeněk Růžička, předseda finančního výboru

Motivační program 2017
Zastupitelstvo obce schválilo svým usnesením číslo 15/5 ze dne 7. 6. 2017 zařazení
jmenovaných do Motivačního programu ke zlepšení vzhledu obce.
K žadatelům Helena Štěrbová, Andrea Štěrbová, Denisa Štěrbová, Ligasova 29:
Žádost na vyplacení příspěvku byla řádně vyplněna a podána v souladu se zásadami
Motivačního programu, žadatelé jsou opravdu vlastníky uvedených nemovitostí a finanční
prostředky jsou v rozpočtu obce řádně naplánovány. Na základě posouzení stavu budovy
žadatelů provedeném stavební komisí dne 22. 11. 2017, kdy stavební komise posoudila stav
budovy před zahájením opravy a po ukončení opravy, navrhla proplatit žadatelům příspěvek
ve výši 15.000,- Kč, protože fasáda je hotova ze 75%, chybí ještě stěna směrem do zahrady.
Na základě posouzení a návrhu stavební komise doporučil Finanční výbor na jeho jednání
konaném dne 29. 11. 2017 vyplatit příspěvek v navržené výši – tedy 15.000,- Kč.
Ostatní žadatelé: Václav Kratochvíl – Růžičkova 168, Jana Valentová – Spojovací 259 a Josef
Komenda – Ligasova 27 od svých žádostí z důvodů nezahájení stavby ustoupili.
Motivační program pro rok 2018
Stejně jako v předchozích letech bude v roce 2018 vyhlášen Motivační program ke zlepšení
vzhledu obce (příloha č. 1). Cílem programu je přimět majitele nemovitostí v obci k opravám
a zlepšení vzhledu jejich objektů a tím dosáhnout dalšího zlepšení vzhledu naší obce.
Rozpočet počítá s výdajem ve výši 100.000,- Kč, tudíž budeme moci uspokojit pět žadatelů.
Motivační program se bude řídit platnými Zásadami pro poskytování příspěvků ke zlepšení
vzhledu obce v rámci Revitalizačního programu, které byly schváleny zastupitelstvem obce
13. 12. 2007 usnes. č. 11/6 a upraveny usnes. č. 12/5 dne 3. 1. 2008 (příloha č. 2).
Rozprava: bez připomínek.
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Usnesení č. 18/5 :
Zastupitelstvo obce
1. Schvaluje:
1.1. Vyplacení příspěvku z Motivačního programu 2017 ke zlepšení vzhledu obce - na
zlepšení stavu vnějšího pláště objektu pro žadatele Helena Štěrbová, Andrea
Štěrbová, Denisa Štěrbová, Ligasova 29 – ve výši 15.000,- Kč.
1.2. Vyhlášení Motivačního programu ke zlepšení vzhledu obce pro rok 2018 a termíny
pro podání žádostí dle přílohy č. 1.
2.

Ukládá

Starostovi obce a místostarostovi obce
2.1. Uzavřít s žadateli uvedenými v bodu 1.1. Smlouvu o poskytnutí dotace.
Obecnímu úřadu
2.2. Zajistit vyplacení příspěvku ve schválené výši žadatelům uvedeným v bodě 1.1.
Termín: do 31. 12. 2017.
Obecnímu úřadu
2.3. Zveřejnit vyhlášení Motivačního programu pro rok 2018 na úřední desce obce
a na webových stránkách obce.
Termín: do 8. 12. 2017.
Hlasování:
Pro :
11

18/6

Proti :

0

Zdržel se :

0

Žádosti o změnu územního plánu obce – MAJ, a.s., pan Stára, Ing. Honců
- předkladatel Jan Stypola, místostarosta obce

Obecní úřad obdržel žádosti o změnu územního plánu obce Radonice od vlastníků
pozemků:
a) Lubomír Stára – pozemek p.č. 130/21 v k.ú. Radonice u Prahy (příloha č. 1),
b) Lubomír Stára a Ing. Milan Honců – pozemek p.č. 116/51, 120/1 a 120/4 v k.ú. Radonice
u Prahy (příloha č. 2),
c) Manažerská akademie jakosti a.s., Praha 4 – pozemek p.č. 1 v k.ú. Radonice u Prahy
(příloha č. 3).
V případě pozemků p. č. 130/21, 116/51, 120/1 a 120/4 žádají vlastníci o změnu
využití funkčních ploch z orné půdy na komerční plochy pro skladování a nerušící výrobu.
Rozšiřování takovéhoto typu zástavby není v zájmu obce, protože by docházelo k dalšímu
navyšování dopravní zátěže, hluku a podobně. Dotčené plochy jsou navíc půdy v I. bonitní
třídě, takže podle současné legislativy na ochranu ZPF není možné jejich zařazení do ploch
pro výstavbu.
V případě žádosti spol. MAJ a.s. o zařazení pozemku p.č. 1 do ploch "smíšené
obytné území" by z hlediska lokality samé bylo možno se změnou souhlasit, avšak z důvodu
nedostatečné kapacity na ČOV Vinoř není možné ani tuto změnu pořídit. Spol. MAJ a.s. byla
v tomto směru informována, s tím, že změna bude případně možná po navýšení kapacity ČOV
Vinoř.
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Z uvedených důvodů navrhuji přijmout usnesení tak, jak je shora uvedeno.
Rozprava:
- Ing. Houšková – požádala o vysvětlení co znamená smíšená obytná zástavba,
- Ing. Němec – odpověděl, že se jedná o obytnou zástavbu kombinovanou například
s nerušící výrobou nebo službami vymezenými regulativem,
- pan Matoušek – dotázal se, zda žadatelé mohou svoji žádost nějakým způsobem vymáhat,
- Ing. Němec – pokud nesouhlas s pořízením změn územního plánu schválí zastupitelstvo
obce není na vymáhání právní nárok.
Usnesení č. 18/6 :
Zastupitelstvo obce
1.

Nesouhlasí

1.1.

s pořízením změn územního plánu obce Radonice podle žádostí uvedených
v přílohách č. 1 – 3.

Hlasování:
Pro :
11

18/7

Proti :

0

Zdržel se :

0

Žádost o změnu územního plánu obce – pan Hanyš
- předkladatel Jan Stypola, místostarosta obce

Obecní úřad obdržel žádost o změnu územního plánu obce Radonice od pana
Rostislava Hanyše jako vlastníka pozemku p.č. 116/18 a st. 372 v k.ú. Radonice u Prahy
(příloha č. 1).
Po projednání možnosti pouhé úpravy regulativu v našem územním plánu Ing.
Hejhalem na stavební úřadě tato možnost byla vyloučena.
Proto jediná možnost vyhovět této žádosti je změna územního plánu obce Radonice.
Zároveň musím upozornit, že v případě odsouhlasení této žádosti může docházet k dalšímu
navyšování výšky dalších staveb v obci.
Rozprava:
- pan Myslivec – vznesl dotaz proč 15 metrů, když původně navrhovaná výška projednávaná
radou obce byla navržena na 12 metrů,
- Ing. Němec – odpověděl, že bohužel bylo zjištěno, že zmiňovaná budova má již v současné
době výšku 11,5 metru,
- pan Myslivec – dotázal se, zda výška 15 metrů nebude vadit,
- pan Matoušek – navrhl z usnesení vyškrtnout parc. č. 116/18,
- Ing. Němec – vzhledem k tomu, že areál firmy Hanyš se nachází mimo obec nevidím
důvod proč nepovolit výšku 15 metrů a parc. č. 116/18 vyškrtnout z usnesení, pouze bych
zdůraznil, že se jedná o 15 metrů nad rostlým terénem u administrativních budov.
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Usnesení č. 18/7 :
Zastupitelstvo obce
1.

Souhlasí

1.1.

s pořízením změny územního plánu obce Radonice a jeho regulativu na výšku staveb
z 8 metrů nad rostlým terénem na výšku 15 metrů nad rostlým terénem
u administrativních budov za podmínky, že žadatel uhradí veškeré přímé náklady
spojené s pořízením této změny zvýšené o 100.000,- Kč, a to i v případě, že změna
nebude z jakéhokoliv důvodu schválena. Tato změna územního plánu se bude týkat
pouze pozemku parc. č. 116/18 a st. 372 v k.ú. Radonice u Prahy.

Hlasování:
Pro :
11

Proti :

0

Zdržel se :

0

Náměty, připomínky a dotazy členů zastupitelstva a občanů:
- p. Forman – vznesl dotaz, zda by nebylo možné u kontejnerového stání v ulici Zápská
nainstalovat fotopast, okolo kontejnerů je značný nepořádek, který údržba obce musí
několikrát v týdnu uklízet,
- p. Hamera – dotázal se, zda by do této lokality nebylo lepší umístit další kameru, vzhledem
k tomu, že je to poměrně frekventované místo,
- Ing. Růžička – nebylo by umístění fotopasti v rozporu se zákonem na ochranu osobních
údajů,
- Ing. Němec – vyslovil souhlas s panem Hamerou, že na takto frekventované místo mu
nepřipadá fotopast vhodná, že zde bude velké množství záznamů,
- p. Myslivec – připojil se, že u kontejnerů je neustále velké množství odpadu
a pravděpodobně je zde odkládán v noci,
- pí. Nedvídková – vznesla dotaz, jestli by bylo možné na chodník v ulici Na Proutkách
umístit jednu lampu veřejného osvětlení, část chodníku zde není osvětlena,
- Ing. Němec – prověříme a až se bude provádět zasíťování pozemků v ulici Krátká mohla
by se tam lampa dát,
- pí. Vrbová – požádala o možnost setkání obyvatel ulice Na svahu ze zástupci obce ohledně
dořešení situace v této ulici, kde pozemky vlastní soukromá osoba,
- Ing. Němec – odpověděl, že je možnost přijít na jednání rady obce,
- pí. Nedvídková – informovala, že má zprávy o tom, že mateřská škola nefunguje tak, jak
by měla, a dále jak funguje Školská rada při MŠ,
- Ing. Němec – odpověděl, že situaci v MŠ prověří a k dotazu ohledně školské rady
odpověděl, že školská rada při MŠ byla zřízena pouze jako podpůrná instituce, naopak
školská rada základní školy je dána ze zákona.
Jednání zastupitelstva obce bylo ukončeno ve 21.10 hodin.
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Podpisy ověřovatelů:

Jaromír Forman

…………………………………

Václav Myslivec

…………………………………

…………………………………
Ing. Stanislav Němec, MBA
starosta obce

……………………………………
Jan Stypola
místostarosta obce
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