Obec Radonice
Zastupitelstvo obce

Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce
konaného 10. 12. 2018 v zasedací místnosti Obecního úřadu v Radonicích
Zasedání zahájeno v 19.00 hodin.
Přítomno
:
11 členů
Omluveni
:
Petr Janík, Ing. Tomáš Němec, Oldřiška Mrázová
Neomluveni :
Radek Baťcha
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:
3/1 Zpráva kontrolního výboru
3/2 Zpráva o činnosti Rady
3/3 Zpráva o činnosti Obecní policie
3/4 Rozpočet obce na rok 2019 a rozpočtový výhled na roky 2020 – 2022
3/5 Motivační program ke zlepšení vzhledu obce
3/6 Dohoda o narovnání vztahů k pozemků st.p. 139/3 a p.č.250/3 v k.ú. Radonice
Náměty, připomínky a dotazy členů zastupitelstva a občanů

Rozprava:
- Ing. Němec Stanislav – navrhl doplnění pořadu jednání o bod 3/7 Veřejnoprávní smlouvy
o poskytování služeb obecní policie.
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Pořad jednání:
3/1 Zpráva kontrolního výboru
3/2 Zpráva o činnosti Rady
3/3 Zpráva o činnosti Obecní policie
3/4 Rozpočet obce na rok 2019 a rozpočtový výhled na roky 2020 – 2022
3/5 Motivační program ke zlepšení vzhledu obce
3/6 Dohoda o narovnání vztahů k pozemků st.p. 139/3 a p.č.250/3 v k.ú. Radonice
3/7 Veřejnoprávní smlouvy o poskytování služeb obecní policie
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.

3/1

Zpráva kontrolního výboru
- předkladatel Miroslav Moudrý – předseda kontrolního výboru

Dne 5. 12. 2018 se konalo zasedání kontrolního výboru ve složení:
Přítomní za kontrolní výbor:
p. M. Moudrý
p. M. Matoušek
p. P. Formanová
Přítomni za OÚ Radonice :
p. V. Bábíčková
Zpráva ze zasedání kontrolního výboru je v příloze č. 1.

Rozprava:
- J. Stypola – doplnil, že zpracování znaleckého posudku na parc. č. 262/15 bylo objednáno,
- Ing. S. Němec – upřesnil k možnosti osazení zpomalovacího semaforu na vjezdu do obce,
že toto v současné době Policie ČR nepovoluje.
Usnesení č. 3/1 :
Zastupitelstvo obce schvaluje:
Zprávu kontrolního výboru.
Hlasování :
Pro :
11
Proti :
Návrh usnesení byl přijat.

0

Zdržel se :

2

0

3/2

-

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

rada se od posledního zastupitelstva obce dne 14. 11. 2018 sešla 4x,
řešila běžné záležitosti obce,
stavba na pozemcích 205/9 byla dokončena, tento a příští týden budou probíhat kolaudace,
rada řešila finanční záležitosti základní školy,
proběhlo jednání se zástupcem společnosti BAYETA ohledně předání lokality Na svahu do
majetku obce,
proběhla jednání a podpisy smluv s Ing. Milanem Honců ohledně oprav statků v jeho
majetku,
byla dokončena oprava komunikací v obci,
proběhlo jednání u Okresního soudu ve věci sporu se společností GREEN PROJECT.
Žaloba společnosti GREEN PROJECT na Obec Radonice byla v plném rozsahu zamítnuta.
probíhala příprava rozpočtu na rok 2019,
proběhlo jednání se starosty okolních obcí ohledně poskytování služeb obecní policie,
o poskytování služeb obecní policie projevila zájem Obec Mochov a Městys Zápy, ve
stejném režimu jako s Městysem Nehvizdy,
konalo se jednání uskupení „Starostové pro okruh“,
z kulturních akcí – proběhlo divadelní představení, které z důvodu velkého zájmu bylo
přesunuto do kulturního domu, dále rozsvícení vánočního stromku, a před svátku bude
v parku Amerika tradiční vánoční představení a bylo objednáno zapůjčení sněžného děla.

Rozprava: bez připomínek.
Usnesení č. 3/2 :
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
Zprávu o činnosti rady.
Hlasování :
Pro :
11
Proti :
Návrh usnesení byl přijat.

3/3

0

Zdržel se :

0

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

Velitel OP na základě uloženého úkolu Zastupitelstvem obce ze dne 14. 11. 2018
prověřil možnost osazení příjezdových komunikací do obce Radonice na PČR DI PVV a na
odboru dopravy ve Staré Boleslavi a zprávu o tomto ve stanoveném termínu dne 30. listopadu
2018 předložil na OÚ Radonice pro potřebu následného projednání.
V průběhu doby od 14. listopadu do 7. prosince roku 2018 vykonávala Obecní
policie Radonice nepřetržitou službu formou jednočlenných, nebo 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,
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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 soustředily v obci Radonice svou činnost dohledem zejména nad
parkováním a silniční dopravou. Hlídky prováděli nadále kontroly nákladních vozidel na
základě pokynu Rady obce Radonice v pravidelném režimu. Přestupce nemající výjimky ze
zákona či od patřičných úřadů strážníci pokutovali. Celkem bylo uloženo za tento přestupek
6 pokut. Měření rychlosti v obcích bylo prováděno v obcích Radonice, Podolanka
a Svémyslice dle pokynu PČR DI PVV, a to jak v zájmu prevence, tak s ohledem na dopravní
situaci v místě v souladu s měsíčním rozpisem v 10 případech. V předmětném období bylo
strážníky uloženo 49 blokových pokut za přestupky v dopravě (překročení rychlosti, porušení
dopravní značky STOP, jízda na červenou, použití telefonu za jízdy řidičem, nesprávné
parkování, porušení zákazu vjezdu nákladních vozidel těžších 6 ti a 12 ti tun do obcí,
znečišťování vozovky atd.) a 2 x provedeno oznámení přestupce na Městský úřad Brandýs
nad Labem.
Hlídky prováděly dohled nad při kulturních akcích (Rozsvícení vánočních stromů ve
všech obcích) v obcích se zaměřením na veřejný pořádek a dopravu v bezprostředním okolí
akcí. 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. Průběžně
kontrolovaly stav osvětlení v obci Radonice o výsledku informován pracovník úřadu. V obci
Svémyslice se hlídky průběžně soustředily na problematické parkování před místní hospodou
ve večerních hodinách. O všech nově založených černých skládkách v katastru obcí VPS byli
informováni pracovníci obecních úřadů, popřípadě údržby k dalšímu opatření. Strážníci
pružně reagují na aktuální požadavky vedení obcí v souvislosti s veřejným pořádkem v obcích
a ze strany vedení obci VPS nejsou evidovány stížnosti na činnost či jednání strážníků OP.
Hlídky OP v předmětném období v rámci hlídkové činnosti celkem 27 x vyjely na
tísňový signál PCO systému z toho 12 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 evidovány.
Mimo každodenní ranní dohled na BESIPem u silničních přechodů pro
chodce a u mateřské školy v Radonicích i v Jenštejně a sobotní dohled nad uložením odpadu
do kontejnerů hlídky provedly od sepsání poslední zprávy další zákroky a opatření (uvedené
v příloze č. 1).

Rozprava:
- Ing. Růžička – konstatoval, že na nově opravené silnici auta určitě jezdí vyšší rychlostí
a bylo by tedy vhodné, aby se strážníci ve větší míře zaměřili na dodržování rychlosti,
- M. Hamera – z mé strany tento pokyn byl strážníkům vydán,
- M. Matoušek – vznesl dotaz ohledně umístění semaforu na přechod u školy a jeho
případného napojení na stávající měřič rychlosti a ohledně ceny za toto řešení, podle čeho
byla určena částka ve výši 0,5 mil. Kč a zda by nebylo možné ještě toto prověřit,
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- M. Hamera – tato cena byla sdělena stavebním technikem z Brandýsa n.L., který obdobný
případ řešil a určitě toto ještě prověříme a požádáme o písemné vyjádření,
- M. Moudrý – dotázal se, zda by nestačilo na přechod u školy dát pouze semafor pro
chodce, bez dalšího napojení na měřič rychlosti, dále potom zvážit možnost doplnění
vodorovného dopravního značení před přechodem u školy (optické pruhy),
- M. Hamera – přislíbil zjistit bližší informace,
- Ing. Němec S. – doporučil zvýšit iniciativu strážníků,
- J. Forman – vznesl dotaz, zda strážníci slouží noční služby ve 2 lidech,
- M. Hamera – toto není při současném počtu strážníků možné.
Usnesení č. 3/3 :
Zastupitelstvo obce schvaluje:
Zprávu o činnosti Obecní policie.
Hlasování:
Pro :
11
Proti :
Návrh usnesení byl přijat.

3/4

0

Zdržel se :

0

Rozpočet obce na rok 2019 a rozpočtový výhled na roky 2020 – 2022
- předkladatel Ing. Stanislav Němec, MBA – starosta obce

Rozpočet pro rok 2019 je jako každoročně sestaven podle zásady, že běžné výdaje
jsou hrazeny z běžných příjmů a výdaje investiční ze zdrojů, které si obec pro tyto účely již
vytvořila v minulém období nebo vytvoří v daném rozpočtovém roce.
Rozpočet počítá s celkovými příjmy 24.107 tis. Kč, z čehož běžné příjmy jsou
20.195 tis. Kč a příjmy kapitálové 3.912 tis. Kč, což je doplatek za jednu z prodaných
stavebních parcel, který podle smlouvy bude uhrazen až v roce 2019. Výdaje pak činí 21.750
tis. Kč, výsledkem je tedy přebytek rozpočtu ve výši 2.357 tis. Kč.
Provozní část rozpočtu vychází ze skutečnosti roku 2018 a opatrného odhadu
(zejména daňových) příjmů na rok 2019. 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, v důsledku
zákonného zvýšení mezd zejména u příslušníků obecní policie. Toto zvýšení je částečně
kompenzováno navýšením poplatku obcím, v nichž OP působí na základě veřejnoprávní
smlouvy, a to z částky 500,- Kč na občana na úroveň 550,- Kč.
Výraznou změnu zaznamenal paragraf 6112 „Zastupitelstvo obce“, který se zvyšuje
o 450 tis. v důsledku schválení nových výší odměn zastupitelům.
K mírnému navýšení dochází u § 3722 „Sběr a svoz komunálních odpadů“ z 1.500
tis. na 1.700 tis., což umožní nejen běžný odvoz popelnic, ale také bezproblémové
provozování systému obecních velkoobjemových kontejnerů. V § 3639 „Komunální služby
a územní rozvoj“ je pak počítáno s částkou 1.000 tis. Kč na zajištění zejména běžných oprav
obecního majetku. Na opravy obecních komunikací je nově vyčleněno 300 tis. v § 2212.
Podstatná je i částka v § 3113 „Základní školy“, kde je v provozní části počítáno
s částkou 2.900 tis. Kč, (oproti 3.000 v předešlém roce) z čehož 400 tis. je příspěvek MČ
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Satalice za děti umístěné v tamní škole a 2.500 tis. pak příspěvek na provoz naší vlastní
základní a mateřské školy.
Paragraf 5512 „Požární ochrana“ je i v letošním roce v nulové výši, protože obec
uhradila svůj příspěvek Obci Jenštejn na čtyři roku dopředu, aby bylo možno zakoupit nový
hasičský vůz.
Investiční část rozpočtu pro rok 2019 nepočítá s žádnými velkými investičními
akcemi, vyčleňuje však potřebné prostředky pro vestavbu šaten ve fotbalových kabinách (500
tis. Kč) a zejména pak kryje náklady na projektovou přípravu budovy pro druhý stupeň
základní školy s tělocvičnou (1.500 tis. Kč).
Rozpočtový výhled na roky 2020-2022, vytváří kromě podmínek pro běžný provoz
obce zejména základní rámec pro zásadní investiční akci, která je v uvedeném období před
námi, a to je dostavba budovy pro druhý stupeň základní školy s tělocvičnou. Druhý stupeň
ZŠ bude nutno uvést do provozu v září 2022, rozpočtový výhled tedy počítá s tím, že
výstavba proběhne v letech 2020-2022. Celkové náklady jsou odhadovány na cca 70 mil. Kč,
z čehož 30 mil. je kryto ze stávajících vlastních zdrojů a prodeje dalších cca 5 stavebních
parcel a pro dofinancování je kalkulováno se státní dotací ve výši 40 mil. Kč.
Z rozpočtového výhledu je zřejmé, že po dokončení budovy pro druhý stupeň ZŠ
a prodeji dalších pěti parcel zůstane obci dostatek volných hotových finančních prostředků
v objemu cca 19-20 mil. Kč a kapitálová rezerva ve formě pěti kompletně zainvestovaných
stavebních parcel v hodnotě cca 20 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 navržen.
Rozprava: bez připomínek.
Usnesení č. 3/4 :
Zastupitelstvo obce
1. Schvaluje:
1.1. Rozpočet obce na rok 2019 ve znění uvedeném v příloze č. 1.
Rozpočet se schvaluje s rozpočtovým přebytkem ve výši 2.357 tis. Kč.
Hlasování :
Pro :
11
Proti :
0
Zdržel se : 0
Návrh usnesení byl přijat.
1.2. Rozpočtový výhled na roky 2020-2022 ve znění uvedeném v příloze č. 2.
Hlasování :
Pro :
11
Proti :
0
Zdržel se : 0
Návrh usnesení byl přijat.
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3/5

Motivační program ke zlepšení vzhledu obce
- předkladatel Ing. Jiří Hošek – předseda finančního výboru

a) Motivační program 2018
Zastupitelstvo obce schválilo svým usnesením číslo 18/5 ze dne 6. 12. 2017 vyhlášení
Motivačního programu ke zlepšení vzhledu obce na rok 2018. Celkem se do Motivačního
programu přihlásili 3 žadatelé.
Ad 1) Simona Neitzelová, Miroslav Škultéty, Pavlova 57
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 stavební komisí
(viz. zápis ze dne 14. 2. 2018) doporučil Finanční výbor zařadit žadatele do Motivačního
programu. Na základě posouzení stavu budovy žadatelů provedeném stavební komisí dne
12. 11. 2018, kdy stavební komise posoudila stav budovy před zahájením opravy a po
ukončení opravy, navrhla proplatit žadatelům celý příspěvek. Na základě posouzení a návrhu
stavební komise doporučil Finanční výbor na jeho jednání konaném dne 6. 12. 2018 vyplatit
příspěvek v plné výši – tedy 20.000,- Kč.
Ad 2) Josef Komenda, Ligasova 27
Žádost na vyplacení příspěvku byla řádně vyplněna a podána v souladu se zásadami
Motivačního programu, žadatel je opravdu vlastníkem uvedených nemovitostí a finanční
prostředky jsou v rozpočtu obce řádně naplánovány. Na základě posouzení stavební komisí
(viz. zápis ze dne 14. 2. 2018) doporučil Finanční výbor zařadit žadatele do Motivačního
programu. Na základě posouzení stavu budovy žadatelů provedeném stavební komisí dne
12. 11. 2018, kdy stavební komise posoudila stav budovy před zahájením opravy a po
ukončení opravy, navrhla proplatit žadatelům celý příspěvek. Na základě posouzení a návrhu
stavební komise doporučil Finanční výbor na jeho jednání konaném dne 6. 12. 2018 vyplatit
příspěvek v plné výši – tedy 20.000,- Kč.
Poslední žadatel: Václav Kratochvíl – Růžičkova 168 od své žádostí z důvodů nezahájení
stavby již podruhé ustoupil.
b) Motivační program pro rok 2019
Stejně jako v předchozích letech bude v roce 2019 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:
- Ing. S. Němec – navrhl opravit navržené usnesení v bodě 2.1 Zastupitelstvo obce ukládá:
ponechat „starostovi obce“ a škrtnout „a místostarostovi obce“, dále bod 2.1. formulovat
„Uzavřít s žadateli uvedenými v bodu 1.1 Smlouvu o poskytnutí dotace“ místo „s výše
uvedenými žadateli“.
- Ing. Hošek – jako předkladatel s navrženými změnami souhlasil.
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Usnesení č. 3/5 :
Zastupitelstvo obce
1. Schvaluje
1.1. Vyplacení příspěvku z Motivačního programu 2018 ke zlepšení vzhledu obce - na
zlepšení stavu vnějšího pláště objektu pro žadatele Simona Neitzelová, Miroslav
Škultéty, Pavlova 57 a Josef Komenda, Ligasova 27, každému v plné výši – 20.000,Kč.
1.2. Vyhlášení Motivačního programu ke zlepšení vzhledu obce pro rok 2019 a termíny
pro podání žádostí dle přílohy č. 1.
2.

Ukládá

Starostovi 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. 2018.
2.3. Zveřejnit vyhlášení Motivačního programu pro rok 2019 na úřední desce obce
a na webových stránkách obce.
Termín: do 12. 12. 2018.
Hlasování :
Pro :
11
Proti :
Návrh usnesení byl přijat.

3/6

0

Zdržel se :

0

Dohoda o narovnání vztahů k pozemkům st.p. 139/3 a p.č.250/3 v k.ú. Radonice
u Prahy
- předkladatel Ing. Stanislav Němec, MBA – starosta obce

Navrhovaná dohoda uvádí do souladu faktický a právní stav vlastnictví a užívání
pozemků st.139/3 a p.č. 250/3 v k.ú. Radonice.
Pozemky v roce 1979 koupili právní předchůdci (rodiče) paní Věry Mikšovské,
manželé Luxovi, od Místního národního výboru Radonice, řádně zaplatili kupní cenu, avšak
za celou dobu nedošlo ke vkladu kupní smlouvy do katastru. U obou předmětných parcel je
tak v katastru stále zapsán jako vlastník obec. Navrhovaná dohoda umožňuje napravit tento
nesprávný stav a uvést evidenci vlastnictví do správného stavu, doporučuji tedy schválit
usnesení tak, jak je navrženo.

Rozprava: bez připomínek.
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Usnesení č. 3/6 :
Zastupitelstvo obce
1. Schvaluje:
1.1. Dohodu o narovnání vztahů k pozemkům st. 139/3 a p.č.250/3 v k.ú. Radonice
u Prahy mezi Obcí Radonice a Věrou Mikšovskou ve znění uvedeném v příloze č.1.
Hlasování :
Pro :
11
Proti :
Návrh usnesení byl přijat.

3/7

0

Zdržel se :

0

Veřejnoprávní smlouvy o poskytování služeb obecní policie
- předkladatel Ing. Stanislav Němec, MBA – starosta obce

Navrhované veřejnoprávní smlouvy s městysem Zápy a s obcí Mochov rozšiřují
působnost Obecní policie Radonice na území těchto obcí. Jedná se o stejný model
spolupráce, který již několik funguje s městysem Nehvizdy, pouze s tím rozdílem, že
v tomto případě bude vyčleněn jeden strážník pro obě obce. Náklady na jeho činnost
a technické zajištění budou plně přeúčtovávány oběma obcím ve dvou stejných dílech,
každá z obcí pak bude hradit administrativní náklady ve výši osm tisíc Kč měsíčně.
Vyčleněný strážník bude primárně sloužit na území obou obcí, avšak v případě potřeby
bude možno jej využít i na území ostatních obcí, kde naše OP vykonává svou činnost,
naopak ostatní strážníci na území Záp a Mochova mohou sloužit pouze ve výjimečných
případech na vyžádání dotyčných obcí a za další úhradu nákladů. Jedná se o systém, který
je dlouhodobě realizován s městysem Nehvizdy a ukázal se jako plně funkční a prospěšný
pro obě strany, navrhuji tedy obě smlouvy schválit.
Dodatky, k již fungujícím veřejnoprávním smlouvám s obcemi Jenštejn, Podolanka
a Svémyslice, pak navyšují částku úhrady nákladů za poskytování služeb OP na území
těchto obcí ze současné částky 500,- Kč za obyvatele a rok na částku 550,- Kč, ostatní
ustanovení smluv zůstávají beze změny. I tyto dodatky doporučuji schválit.
Rozprava: bez připomínek.
Usnesení č. 3/7 :
Zastupitelstvo obce
1. Schvaluje:
1.1. Veřejnoprávní smlouvu k zajištění výkonu činností podle zákona o obecní policii
s Městysem Zápy.
1.2. Veřejnoprávní smlouvu k zajištění výkonu činností podle zákona o obecní policii
s Obcí Mochov.
1.3. Dodatek č.1 k Veřejnoprávní smlouvě o zajištění výkonu činností podle zákona
o obecní policii ze dne 21. 12. 2011 s Obcí Jenštejn.
9

1.4. Dodatek č.2 k Veřejnoprávní smlouvě o
o obecní policii ze dne 4. 5. 2015 s Obcí
24. 7. 2015.
1.5. Dodatek č.2 k Veřejnoprávní smlouvě o
o obecní policii ze dne 30. 1. 2015 s Obcí
8. 11. 2017.
Hlasování :
Pro :
11
Proti :
Návrh usnesení byl přijat.

0

zajištění výkonu činností podle zákona
Podolanka ve znění Dodatku č.1 ze dne
zajištění výkonu činností podle zákona
Svémyslice ve znění Dodatku č.1 ze dne

Zdržel se :

0

Náměty, připomínky a dotazy členů zastupitelstva a občanů:
- bez připomínek.
Jednání zastupitelstva obce bylo ukončeno ve 19.56 hodin.

Podpisy ověřovatelů:
Jaromír Forman

…………………………………

Václav Myslivec

…………………………………

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

……………………………………
Ing. Zdeněk Růžička
místostarosta obce
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