Obec Radonice
Zastupitelstvo obce

Zápis ze 7. zasedání zastupitelstva obce
konaného 9. 10. 2019 v zasedací místnosti Obecního úřadu v Radonicích
Zasedání zahájeno v 19.00 hodin.
Přítomno
:
11 členů
Omluveni
:
Ing. Jiří Hošek, Oldřiška Mrázová, Jan Stypola
Neomluveni :
Radek Baťcha
Předsedající :
Ing. Stanislav Němec, MBA – starosta
Ověřovatelé :
Miroslav Moudrý, Jaromír Forman
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:
7/1
7/2
7/3
7/4
7/5

Zpráva kontrolního výboru
Zpráva o činnosti Rady
Zpráva o činnosti Obecní policie
Koncesní řízení na provozování vodovodu a kanalizace
Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Náměty, připomínky a dotazy členů zastupitelstva a občanů

Rozprava:
- Ing. Stanislav Němec – navrhl doplnění pořadu jednání o bod 7/6 Informace finančního
výboru – kontrola hospodaření ZŠ a MŠ Radonice.
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Pořad jednání:
7/1
7/2
7/3
7/4
7/5
7/6

Zpráva kontrolního výboru
Zpráva o činnosti Rady
Zpráva o činnosti Obecní policie
Koncesní řízení na provozování vodovodu a kanalizace
Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Informace finančního výboru – kontrola hospodaření ZŠ a MŠ Radonice

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.

7/1

Zpráva kontrolního výboru
- předkladatel Miroslav Moudrý – předseda kontrolního výboru

Dne 7. 10. 2019 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:
- Ing. Němec Stanislav – upřesnil, že zpracování znaleckého posudku, zmiňovaného ve
Zprávě, bylo bohužel pro velké množství jiných úkolů zadáno až dnes,
- upřesnil, že souhlas s dělením pozemku již obec má.
Usnesení č. 7/1 :
Zastupitelstvo obce schvaluje:
Zprávu kontrolního výboru.
Hlasování :
Pro :
11
Proti :
Návrh usnesení byl přijat.

0

Zdržel se :

2

0

7/2

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

- rada se od posledního zastupitelstva obce dne 25. 7. 2019 sešla 7x,
- řešila běžné záležitosti obce,
- stavba II. stupně základní školy – je hotový projekt ke stavebnímu povolení, k projektu
jsme obdrželi všechna vyjádření dotčených orgánů, připravuje se veřejnoprávní smlouva se
stavebním úřadem, dokončuje se prováděcí dokumentace a připravuje se žádost o dotaci
na ministerstvo financí,
- proběhlo koncesní řízení na provozovatele vodovodu a kanalizace – bude projednáváno
jako bod dnešního programu,
- minulý týden byl vyhlášen dotační titul MZE a byla podána žádost o dotaci na rekultivaci
břehů a odbahnění Nebeského rybníka,
- plocha vedle Nebeského rybníka byla zatravněna a bude zde vybudováno kynologické
cvičiště,
- proběhlo setkání se zástupci prodejny potravin COOP, která z důvodu nízkých tržeb je ve
ztrátě a má prodloužený nájem pouze do 31. 10. 2019 (v případě potřeby možná o jeden
nebo dva měsíce déle), z tohoto důvodu byl vyhlášen záměr pronájmu prodejny potravin
v Obecním domě,
- zpracovává se nový územní plán obce – jedná se pouze o překlopení do digitální podoby,
jak ukládá zákon,
- veřejnoprávní smlouvy na činnost obecní policie v Zápech a Mochově byly schváleny
a nabyly právní moci,
- obecní policii byl v měsíci září uložen zvýšený dohled nad bezpečností silničního provozu,
se zaměřením na rychlost, nesprávné parkování a porušování zákazu vjezdu nákladních
vozidel,
- byla ukončena rekonstrukce mostu v ulici Pavlova,
- v současné době se zvažuje možnost umístění semaforu na přechodu pro chodce v ulici
Ligasova,
- starosta dále informoval o situaci kolem stavby silničního okruhu kolem Prahy – od
poslední schůzky s ředitelem ŘSD žádné zásadní změny,
- údržba obce probíhá bez větších závad,
- byly provedeny opravy komunikací Cukrovarská a Zápská, byla podána žádost
o převedení komunikace do majetku obce,
- Lesy ČR konečně zlikvidovaly polomy v lesíku Amerika a Červená skála, rada obce
schválila objednávku na výsadbu 100 kusů stromů se zavlažovacími pytli v lesíku Červená
skála,
- kulturní akce: každý měsíc probíhá setkávání seniorů – jubilantů, tato forma se velmi
osvědčila a kulturní komisi patří velké poděkování; připravuje se vítání občánků, divadelní
představení a tradiční vánoční akce, uskutečnily se prázdninové akce v Parku Amerika
a pro seniory tradiční výlet a vystoupení dětí ze základní školy,
- připravuje se říjnové vydání Radonických listů,
- v nejbližší době bude probíhat příprava rozpočtu na příští rok.

Rozprava:
- Ing. Vrba – informoval, že již zaznamenal reakce rodičů dětí, které chodí do školy přes
přechod v ulici Ligasova, že tento přechod není bezpečný,
- Ing. Němec Stanislav – slíbil, že se toto určitě bude řešit, bude možné zařadit do rozpočtu
na příští rok, v současné době získáváme informace,
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- pan Matoušek – vznesl dotaz – případě, že by prodejna COOP pokračovala a obec by jí
hradila ztrátu, o jakou částku by se jednalo,
- Ing. Němec Stanislav – jedná se o částku cca 400.000,- Kč.
Usnesení č. 7/2 :
Zastupitelstvo obce schvaluje:
Zprávu o činnosti rady.
Hlasování :
Pro :
11
Proti :
Návrh usnesení byl přijat.

7/3

0

Zdržel se :

0

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

V průběhu doby od sepsání poslední zprávy, tj. od 4. června roku 2019 do 5. října
roku 2019 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, 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.
Jednání opustil v 20.51 hodin Ing. Růžička.
Hlídky prováděly dohled při kulturních akcích 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, Jenštejně a na Podolance. Při těchto kontrolách nebylo zjištěno
podání alkoholických nápojů 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 v odpoledních
a večerních hodinách. Průběžně vykonávaly dohled na parkujícími vozidly v obci na zeleni
a řešili neoprávněné zábory veřejného prostranství v obcích. O všech nově založených
černých skládkách v obci a v katastru obcí VPS byli informováni pracovníci obecních úřadů,
popřípadě údržby k dalšímu opatření. hlídky soustředily na porušování zákazu vjezdu
nákladních vozidel do ulice Prchalova s obou směrech. Průběžně oslovovaly majitele staveb a
stavebníky, aby dodržovali smlouvu s obcí a k příjezdu a odjezdu na jejich stavby používali
předem stanovenou trasu ulicí Zápská. Strážníci pružně reagovali na aktuální požadavky
vedení obcí v souvislosti s veřejným pořádkem v obcích.
Na jednání se vrátil v 20.54 hodin Ing. Růžička.
Hlídky OP v předmětném období v rámci hlídkové činnosti celkem 83 x vyjely na
tísňový signál PCO systému z toho 45 x provedly kontrolu předmětného objektu
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a telefonicky, nebo osobně vyrozuměly majitele domu o jejím výsledku. 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.
Na základě pokynu starosty a rady obce v měsíci září prováděly hlídky OP Radonice
zvýšený dohled nad bezpečnosti silničního provozu v obci Radonice se zaměřením na
rychlost vozidel projíždějících obcí, nesprávné parkování v obcí a porušování zákazu vjezdu
nákladních vozidel těžších 6-ti tun. Strážníci s ohledem na povinnost současně naplnit obsah
veřejnoprávních smluv s ostatními obcemi se v době, kdy nezajišťovali BESIP na přechodech
a u školy a neřešili oznámení od občanů a PCO soustředili svůj výkon služby na ulici
Pavlova, Vinořská, Ligasova a Prchalova.
Na základě žádosti starosty a místostarosty obce Jenštejn v měsíci září byl taktéž
věnován zvýšený dohled lokalitě Stará Zápská a U Křížku, které neoprávněně využívají řidiči
vozidel jako objízdnou trasu uzavírek silnic v okolních obcích a průjezdu nákladních
vozidlům těžších 6-ti tun.
Měření rychlosti v obcích bylo prováděno průběžně v různou dopolední a odpoledni
dobu, vždy v závislosti na průjezdnosti vozidel a omezujících podmínek měřícího přístroje
a v souladu s pokynem a doporučením PČR DI PVV. Celkem bylo provedeno 56 x měření
v předem schválených úsecích.
V předmětném období bylo strážníky uloženo 48 blokových pokut za přestupky
v dopravě – tj za (překročení nejvyšší povolené rychlosti, nerespektování dopravní značky
STOP, 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 8 x provedeno
oznámení přestupce na Městský úřad Brandýs nad Labem.
Dne 31. června 2019 podal strážník Zoran Planinčič výpověď, kdy po uplynutí
výpovědní lhůty dne 30. srpna 2019 svůj pracovní poměr k obci ukončil.
Dne 1. září 2019 nastoupil Jan Richter z Čelákovic do pozice strážníka na nově
vzniklém detašovaném pracovišti OP Radonice – služebna Mochov – Zápy.
Dne 1. října 2019 nastoupil Vladimír Gecko z Káraného jako čekatel na pozici
strážníka pro kmenovou obec Radonice. Do školícího zařízení nastoupí dne 14.října 2019 a po
úspěšném složení zkoušky by měl dne 29. listopadu 2019 započít svou činnost pro obec jako
strážník.
Mimo pravidelný dohled nad přecházením děti přes vozovku a odjezd školním
autobusem v Radonicích, Jenštejně a Podolance, pravidelný dohled nad ukládáním
velkoobjemového odpadu do přistavených kontejnerů v Radonicích a v Jenštejně hlídky
provedly od sepsání poslední zprávy další zákroky a opatření uvedená v příloze č. 1.

Rozprava:
- Ing. Vrba – vznesl dotaz na počet strážníků v Radonicích,
- pan Hamera – odpověděl, že jsou to 4 strážníci a velitel – pro obce Radonice, Jenštejn,
Dehtáry, Svémyslice a Podolanka,
- Ing. Vrba – dotaz ohledně vjezdu nákladních vozidel do ulice Na svahu,
- Ing. Němec – odpověděl, že do ulice Na svahu mohou pouze vozidla dopravní obsluhy,
- pan Moudrý Miroslav – vyjádřil poděkování obecní policii za vyřešení problematického
parkování v ulici Ligasova,
- Ing. Němec Stanislav – konstatoval, že i přes některé nedostatky obecní policie plní svůj
účel.
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Usnesení č. 7/3 :
Zastupitelstvo obce schvaluje:
Zprávu o činnosti Obecní policie.
Hlasování :
Pro :
11
Proti :
Návrh usnesení byl přijat.

7/4

0

Zdržel se :

0

Koncesní řízení na provozování vodovodu a kanalizace
- předkladatel Ing. Stanislav Němec, MBA – starosta obce

Obec je vlastníkem infrastruktury vodovodu a kanalizace v obci, jejíž provozování je
zajištěno formou koncesní smlouvy s odborně způsobilou firmou. V současné době je to
společnost Pražské vodovody a kanalizace a.s., která byla vybrána v koncesním řízení v roce
2012, přičemž smluvní vztah končí ke konci letošního roku. K zajištění dalšího provozování
vodovodu a kanalizace na dalších pět let proto bylo nutno vypsat nové koncesní řízení. To
vyhlásila Rada obce dne 12. 8. 2019. Administraci celého koncesního řízení zajišťovala
advokátní kancelář Karo & Lašmanský, pro hodnocení nabídek byla jmenována komise ve
složení Ing. Zdeněk Růžička, Jaromír Forman, Ing. Petr Chmel.
V koncesním řízení byly stanoveny vstupní požadavky obce na nájemné za
infrastrukturu ve výši 300 tisíc Kč ročně, hodnoceným parametrem pak byla výše vodného
a stočného, která byla generována tzv. koncesním modulem na základě nákladů uchazeče
a jeho kalkulovaného zisku.
Jednání opustil v 21.11 hodin Ing. Tomáš Němec.
S výzvou k předložení nabídek bylo osloveno pět odborně způsobilých firem,
nabídku předložila pouze společnost Pražské vodovody a kanalizace a.s. Po vyhodnocení jí
předloženého koncesního modulu pak vychází cena vodného a stočného pro rok 2020 ve výši
34,25 Kč/m3 za vodné a 49,28 Kč/m3 za stočné, celkem tedy 83,53 Kč včetně DPH.
Komise předloženou nabídku zkontrolovala z hlediska obsahové i věcné správnosti
a doporučila ji k výběru. Vzhledem k tomu, společnost PVK a.s. je i současným
provozovatelem našeho vodovodu a kanalizace a i výše vodného stočného zůstává prakticky
téměř nezměněna (v současnosti činí 83,21 Kč/m3), doporučuji přijmout usnesení tak, jak je
uvedeno v návrhu.
Na jednání se vrátil v 21.14 hodin Ing. Tomáš Němec.
Rozprava: bez připomínek.
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Usnesení č. 7/4 :
Zastupitelstvo obce :
1.

Bere na vědomí :

1.1. protokol o hodnocení nabídek a posouzení splnění podmínek účasti v koncesním
řízení na provozování vodovodu a kanalizace v obci Radonice uvedený v příloze č.1.
2.

Rozhoduje :

2.1. na základě doporučení komise pověřené posouzením splnění podmínek účasti
v zadávacím řízení a hodnocením nabídek o výběru provozovatele vodovodu
a kanalizace v obci Radonice, a to společnosti Pražské vodovody a kanalizace, a.s.,
se sídlem Ke Kablu 971/1, Praha 10, 102 00, IČO 25656635.
Hlasování :
Pro :
11
Proti :
Návrh usnesení byl přijat.

0

Zdržel se :

0

Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů
- předkladatel Ing. Zdeněk Růžička – místostarosta obce

7/5

V současné době platná Obecně závazná vyhláška č. 5/2012 o místním poplatku za
provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů, která byla přijata Zastupitelstvem obce Radonice na zasedání dne
12. 12. 2012 usnesením č. 17/1 a splňuje všechny současné legislativní požadavky a poplatek
činí 600,- Kč na poplatníka na rok.
Vzhledem k neustále narůstajícím nákladům na likvidace odpadů všeho druhu však
již neodpovídá výše poplatku, který platí občané, a Rada obce navrhuje zastupitelstvu ke
schválení jeho zvýšení, aby nedocházelo k přílišnému zatěžování rozpočtu obce. Ani toto
zvýšení nepokryje celkové náklady na likvidaci odpadů, které činily pro rok 2018 celkově
1.292.800,- Kč, děleno 1075 (k 1.7.2019 měla obec 1036 obyvatel + 39 domů bez trvale
hlášené osoby = 1075) = průměrné náklady na poplatníka 1202,- Kč.
Sazba tohoto poplatku je stanovena jako dvousložková a tvoří ji:
-

První složka – státem stanovený poplatek v maximální výši 250,- Kč na poplatníka za
kalendářní rok, tuto část obec nezdůvodňuje, maximální výše je stanovená zákonem.
Tuto část stanovuje obec Radonice touto obecně závaznou vyhláškou ve výši 50,- Kč
na poplatníka na rok.

-

Druhá složka – částka stanovená na základě skutečných nákladů obce za sběr a svoz
netříděného komunálního odpadu za předcházející rok, maximálně však ve výši 750,Kč na poplatníka za kalendářní rok. Tuto částku stanovuje obec Radonice touto
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obecně závaznou vyhláškou ve výši 750,- Kč na poplatníka na rok.
- Celková výše poplatku je tedy stanovena touto obecně závaznou vyhláškou ve výši
800,- Kč na poplatníka na rok.
Přesto bude i po zvýšení poplatku obec z rozpočtu doplácet na likvidaci odpadů zhruba 450,Kč/os.
Rozprava:

bez připomínek.

Usnesení č. 7/5 :
Zastupitelstvo obce :
1.

Schvaluje :

1.1. Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2019 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů.
2.

Ukládá :
Obecnímu úřadu
2.1. Vyvěsit schválenou OZV č. 1/2019 na stanovenou dobu na úřední desku.

Hlasování :
Pro :
11
Proti :
Návrh usnesení byl přijat.

7/6

0

Zdržel se :

0

Informace finančního výboru – kontrola hospodaření ZŠ a MŠ Radonice
- předkladatel Ing. Tomáš Němec, člen finančního výboru

Kontrola byla provedena dle plánu činnosti Finančního výboru. Kontrolu provedli v době od
24. 6. do 26. 9. 2019 členové finančního výboru:
- Ing. Jiří Hošek – předseda finančního výboru
- Ing. Tomáš Němec – člen finančního výboru
- Ing. Michal Vrba – člen finančního výboru
Za ZŠ a MŠ Radonice se kontroly účastnila:
- Mgr. Lenka Kremlíková – ředitelka ZŠ a MŠ
Celkový závěr kontroly: Při kontrole bylo zjištěno, že majetek je evidován v pořádku, dle
platných nařízení příslušných zákonů i směrnic krajského úřadu. Při fyzické kontrole byla
zjištěna jedna administrativní chyba na inventárním štítku u položky ZS000006, která byla
opravená na místě. Dále bylo doporučeno inventární štítky v kuchyni provádět v odolnějším
provedení na otěr z důvodu zachování čitelnosti.

Rozprava:
- Ing. Němec Stanislav – navrhl změnu v usnesení, že zastupitelstvo obce schvaluje
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- původně: Materiál „Informace finančního výboru – kontrola inventarizace a zaúčtování
majetku ZŠ a MŠ Radonice“.
- nově: Zprávu finančního výboru – kontrola inventarizace a zaúčtování majetku ZŠ
a MŠ Radonice“.
- předkladatel Ing. Němec Tomáš s tímto souhlasil.
Usnesení č. 7/6 :
Zastupitelstvo obce :
1.

Schvaluje :

1.1. Zprávu finančního výboru – kontrola inventarizace a zaúčtování majetku ZŠ a MŠ
Radonice.
Hlasování :
Pro :
11
Proti :
Návrh usnesení byl přijat.

0

Zdržel se :

0

Náměty, připomínky a dotazy členů zastupitelstva a občanů:
- pan Moudrý – upozornil, že ve skateparku není popelnice, která tam dříve byla, je tam jen
malý odpadkový koš, velký nepořádek a lavičky a stůl jsou poničené,
- Ing. Němec Stanislav – odpověděl, že připomínka bude předána pracovníkům údržby,
- pan Janík – vznesl dotaz, zda na jednání rady byli zástupci TJ Slavia ohledně žádosti
o příspěvek na činnost,
- Ing. Němec Stanislav – odpověděl, že žádost o příspěvek poslali písemně, ale pro letošní
rok již jsou finanční prostředky vyčerpané, toto zástupcům TJ bylo sděleno,
- pan Hamera – upozornil na povinné čipování psů od 1. 1. 2020 a informoval, že obecní
policie zakoupila čtečku čipů,
- paní Alžběta Hanušová (makléřka, která zprostředkovávala prodej pozemků v ulici Na
svahu) – vznesla dotaz za obyvatele ulice Na svahu ohledně osvětlení v ulici Na svahu
a úklidu sněhu a zda by toto obec mohla vyřešit,
- Ing. Němec Stanislav – odpověděl, že úklid sněhu probíhá a veřejné osvětlení není
v majetku obce, tudíž s ním obec nemůže nijak nakládat , nelze proto ze strany obce
vstupovat na pozemek jiného vlastníka, zabezpečit napojení na elektřinu ani následnou
úhradu nákladů za osvětlení,
- Ing. Vrba – upozornil na obtížné jednání se společností Bayeta, od které obyvatelé ulice Na
svahu koupili pozemky, dále pak na exekuci, která je na pozemcích této společnosti,
- Mgr. Lisý (zástupce obyvatel ulice Na svahu) – vznesl dotaz, zda obec může požádat stát
o vyjmutí pozemků v ulici Na svahu, na kterých se nachází komunikaci a veřejné osvětlení,
z exekuce,
- Ing. Němec Stanislav – odpověděl, že toto určitě není možné, aby obec zasahovala do
exekuce; řešení vidí v tom, že by si obyvatelé ulice Na svahu pozemky, na kterých se
nachází komunikace a veřejné osvětlení v dražbě zakoupili a potom je předali do majetku
obce, tak jak původně měla učinit společnost Bayeta. Dalším řešením by bylo vytvoření
společenství vlastníků obyvatel ulice Na svahu a zabezpečit si osvětlení sami.
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Na toto téma dále probíhala rozsáhlá debata, které se zúčastnili paní Hanušová, zástupci
obyvatel ulice Na svahu a zastupitelé. Ze strany obce bylo konstatováno, že společnost Bayeta
nesplnila své závazky, které by vedly k předání veškeré infrastruktury do majetku obce. Na
konci roku 2017 se uskutečnilo jednání s majiteli domů v ulici Na svahu a byl jim předán
seznam požadavků, které obec opakovaně uplatňovala vůči společnosti Bayeta. Základním
požadavkem obce bylo a je, aby před předáním byla odstraněna nepovolená skládka
výkopového materiálu a stavební sutě. Dále bylo opakovaně sděleno, že obec není oprávněna
vstupovat na pozemek jiného vlastníka a jakkoliv nakládat s jeho majetkem. Dalším
problémem je zmiňovaná probíhající exekuce na pozemky společnosti Bayeta.
- pan Hanyš – požádal zastupitelstvo obce, zda by bylo možné provést změnu územního
plánu, která by mu umožnila rozšířit jeho firmu na pozemek, který je v jeho vlastnictví
a sousedí s jeho firmou,
- Ing. Němec Stanislav – konstatoval, že územní plán z hlediska změn je uzavřený,
- Ing. Růžička – vyjádřil souhlas se starostou obce a doplnil, že již v minulosti obci bylo
zasláno několik podobných žádostí, kterým také nebylo vyhověno,
- Ing. Němec Stanislav – územní plán je ve fázi překlopení do digitální podoby a v současné
době se žádné změny provádět nebudou.

Jednání zastupitelstva obce bylo ukončeno ve 22.04 hodin.

Podpisy ověřovatelů:
Miroslav Moudrý

…………………………………

Jaromír Forman

…………………………………

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

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