Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce
Třebsko, konaného dne 19. prosince 2018 od 19.00
hodin
Místo:
Přítomni:
Omluveni:
Hosté:

Obecní úřad Třebsko, Třebsko č.p. 4
Martin Kazda, Pavel Šedivý, Martin Fiala, Petr Brázda, Petr Jurica

Zapisovatel:
Martin Fiala
Ověřovatelé zápisu: Petr Jurica a Petr Brázda

A.

Zahájení zasedání zastupitelstva

Zasedání Zastupitelstva obce Třebsko (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno
v 19,15 hodin starostou obce Martinem Kazdou („dále jen předsedající“).
Předsedající schůze konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno a informace o
konání veřejného zasedání byla řádně vyvěšena. Informace podle § 93 odst. 1
zákona o obcích byla na úřední desce Obecního úřadu Třebsko zveřejněna v
souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to od 12. 12. 2018 do 19. 12. 2018
Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“.
Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha
1) konstatoval, že přítomno je pět členů zastupitelstva (z celkového počtu všech pěti
členů zastupitelstva), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o
obcích).

Určení ověřovatelů a zapisovatele zápisu
Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu pana Petra Juricu a Pana Pavla
Šedivého a zapisovatelem pana Martina Fialu. K návrhu nebyly vzneseny žádné
protinávrhy.

Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Třebsko určuje ověřovateli zápisu pana Petra Juricu a pana
Pavla Šedivého, zapisovatelem pana Martina Fialu.
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 0
Usnesení č. 103/2018 bylo schváleno
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Schválení programu
Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s informací
zveřejněnou na úřední desce. K návrhu programu nebyly vzneseny návrhy na
doplnění.

Návrh usnesení
ZO schvaluje doplnění programu o bod:
9 – Projekt pro stavbu či rekonstrukci budovy „hasičárny“
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 0
Usnesení č. 104/2018 bylo schváleno

10 – Informace ohledně kanalizace a ČOV Třebsko
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 0
Usnesení č. 105/2018 bylo schváleno

11 – Informace z dílčího přezkoumání hospodaření obce za rok 2018
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 0
Usnesení č. 106/2018 bylo schváleno

12 - Aktualizace ceny nájemného za hrobové místo na místním hřbitově
Třebsko
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 0
Usnesení č. 107/2018 bylo schváleno
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13 - Dotace na bývalou vodárnu, rekonstrukce vnitřních a venkovních prostor
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 0
Usnesení č. 108/2018 bylo schváleno

14 - Dotace na opravu márnice a schodiště na hřbitov hřbitova
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 0
Usnesení č. 109/2018 bylo schváleno

Předsedající dal hlasovat o návrhu programu.

Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Třebsko schvaluje následující program veřejného zasedání:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Kontrola usnesení
Rozpočtové opatření
Příprava výběru zhotovitele pro akci: „Zateplení objektu prodejny č.p. 36
v obci Třebsko“
Schválení rozpočtu na rok 2019
Schválení střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2020 – 2021
Schválení použití finančního daru
Jmenování inventarizační a likvidační komise
Záměr obce nakoupit, směnit, prodat, pronajmout pozemky
Projekt pro stavbu či rekonstrukci budovy „hasičárny“
Informace ohledně kanalizace a ČOV Třebsko
Informace z dílčího přezkoumání hospodaření obce za rok 2018
Aktualizace ceny nájemného za hrobové místo na místním hřbitově
Třebsko
Dotace na bývalou vodárnu, rekonstrukce vnitřních a venkovních prostor
Dotace na opravu márnice a schodiště na hřbitov hřbitova

Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 0
Usnesení č. 110/2018 bylo schváleno
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B.

Přistoupení k programu

1. Kontrola usnesení
Pan Petr Jurica, předseda kontrolního výboru sdělil, že veškerá usnesení
z minulého zasedání zastupitelstva konaného dne 21. 11. 2018 jsou splněna,
nebo průběžně plněna.
Kontrola bez výhrad.

2. Rozpočtové opatření
Pan Martin Fiala, správce rozpočtu, podrobně seznámil zastupitelstvo obce s
Rozpočtovým opatření č. 13/2018. Rozpočtové opatření č. 13/2018 bylo schváleno
starostou obce v rámci jeho kompetencí 30.11.2018.
ZO bere na vědomí.

Dále pan Martin Fiala podrobně seznámil zastupitelstvo obce s Rozpočtovým
opatření č. 14/2018. Toto rozpočtové opatření řeší „pouze“ změny (přesuny)
v rámci paragrafů. Rozpočtové opatření č. 14/2018 bylo schváleno starostou obce
v rámci jeho kompetencí 30.11.2018.
ZO bere na vědomí.

Návrh usnesení
ZO schvaluje, že navýšení závazných ukazatelů na příjmové straně rozpočtu v rámci
rozpočtového opatření 13/2018 je možné zapojit do výdajů.
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 0
Usnesení č. 111/2018 bylo schváleno

3. Příprava výběru zhotovitele pro akci: „Zateplení objektu prodejny č.p.
36 v obci Třebsko“
Předsedající sdělil, že jak již ZO informoval na zasedání dříve získala obec
rozhodnutí o poskytnutí dotace na: Zateplení objektu prodejny č.p. 36 v obci
Třebsko z projektu Zelená úsporám. Vzhledem k finančnímu rozsahu projektu se
jedná o veřejnou zakázku malého rozsahu a výběr dodavatele musí být proveden
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v souladu s obecní směrnicí k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu a
v souladu s podmínkami fondu, který je poskytovatelem dotace. Předsedající dále
informoval, že v souladu s usnesením 94/2018 si obec na administraci celého
projektu, vzhledem k malým znalostem obecních zastupitelů s administrací
projektu financovaného z dotace zelná úsporám, najde na tuto činnost
kompetentní a znalou firmu. Firma pro obec zajistí minimálně následující činnosti:
-zpracování zadávací dokumentace
-organizaci výběrového řízení na zhotovitele stavby
-potřebné úkony po dobu realizace stavby (veškeré dokumenty pro fond, potřebné
zprávy, žádosti o platbu, harmonogramy, správa projektu v příslušném systému,
…)
-potřebné úkony s ukončením akce (zkompletování dokumentace pro fond,
příslušné zprávy, žádost o platbu,…)
-monitorovací zprávy po dobu udržitelnosti projektu

Návrh usnesení
ZO schvaluje, aby administrace projektu „Zateplení objektu prodejny č.p. 36 v obci
Třebsko“ byla realizovánu firmou, která má s administrací projektů zkušenosti. ZO
pověřuje starostu obce, aby do příštího zasedání ZO zajistil minimálně tři cenové
nabídky na administraci uvedeného projektu, přičemž obsah cenové nabídky musím
obsahovat všechny potřebné činnosti v souvislosti s realizací zakázky.
Zjednodušeně: zadávací dokumentace, výběrové řízení, vlastní realizace, konečné
vyhodnocení a ukončení, zprávy po dobu udržitelnosti projektu. Na příštím zasedání
vybere ZO ze zaslaných nabídek vítězného uchazeče, který zajistí pro obec činnost
administrátora projektu „Zateplení objektu prodejny č.p. 36 v obci Třebsko“.

Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 0
Usnesení č. 112/2018 bylo schváleno

4. Schválení rozpočtu na rok 2019
Předsedající sdělil, že k vyvěšenému návrhu rozpočtu na rok 2019
nebyly vzneseny žádné připomínky z řad občanů. Rozpočet byl vyvěšen
v době od 29. 11. 2018 do 19. 12. 2018 tj. zákonem stanovenou dobu nejméně 15
dní. Rozpočet je schodkový, příjmy ve výši 4 673 500,-Kč a výdaje ve výši
6 163 500,-Kč. Schodek rozpočtu je 1 490 000,-Kč, tento schodek bude
financován z finančních úspor z minulých let. Financování položka 8124
‐120 000,‐Kč a položka 8115 120 000,‐Kč. Velký podíl na schodkovém rozpočtu
mají položky: Realizace zateplení obchodu č.p. 36 – jen částečně pokryto dotací,
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dokumentace pro provádění stavby kanalizace + ČOV – v budoucnu bude
částečně kryto dotací). V rozpočtu nejsou zohledněny investice a čerpání dotací
pro stavbu kanalizace a ČOV v obci Třebsko – rozpočet bude upraven
rozpočtovým opatření po výběru zhotovitele stavby.

Návrh usnesení
ZO schvaluje schodkový rozpočet (schodek 1 490 000,-Kč) obce Třebsko na rok
2019 v členění na paragrafy, dle zveřejněného návrhu a ukládá starostovi zajistit
rozpis rozpočtu podle podrobné rozpočtové skladby.
Závazným ukazatelem u daňových příjmů a přijatých transferů jsou položky,
u nedaňových a kapitálových příjmů jsou paragrafy. Závazným ukazatelem u výdajů
jsou paragrafy.
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 0
Usnesení č. 113/2018 bylo schváleno

5. Schválení střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2020 - 2021
Předsedající sdělil, že k vyvěšenému návrhu střednědobého výhledu rozpočtu na
roky 2020 – 2021 nebyly vzneseny žádné připomínky z řad občanů. Střednědobý
výhledu rozpočtu byl vyvěšen v době od 29. 11. 2018 do 19. 12. 2018 tj. zákonem
stanovenou dobu nejméně 15 dní. Předsedající upozornil ZO, že ve střednědobém
výhledu rozpočtu není zohledněno čerpání schválené dotace a investic na stavbu
kanalizace a ČOV.

Návrh usnesení
ZO schvaluje střednědobý výhled rozpočtu na roky 2020 – 2021 v členění na
sumární příjmy a sumární výdaje. ZO ukládá správci rozpočtu předložit ZO
k projednání a schválení aktualizaci rozpočtového výhledu, jakmile dojde
k finančnímu upřesnění nákladů a financování realizace projektu odkanalizování
obce Třebsko.

Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 0
Usnesení č. 114/2018 bylo schváleno
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6. Schválení přijetí a použití finančního daru obci
Předsedající informoval ZO, že Obec Třebsko získala v rámci soutěže obcí
Středočeského kraje 2018 „My třídíme nejlépe" cenu za druhé místo v kategorii
obce do 499 obyvatel. Tato cena obnáší finanční dar od Krajského úřadu
Středočeského kraje v hodnotě 40.000,-Kč.

Návrh usnesení
ZO schvaluje přijetí finančního daru ve výši 40.000,-Kč od Krajského úřadu
Středočeského kraje a jeho použití na financování vybudování kulturnějšího
zázemí v místě nádob na tříděný odpad ve středu obce. ZO pověřuje starostu
obce provedením potřebných administrativních úkonů v souvislosti se schválením
přijetí a použití finančního daru.

Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 0
Usnesení č. 115/2018 bylo schváleno

7. Jmenování inventarizační a likvidační komise
ZO projednalo složení inventarizační a likvidační komise

Návrh usnesení
Předsedající jmenuje inventarizační a likvidační komisi ve složení:
Předseda: Petr Jurica
Členové:
Petr Brázda
Lenka Tomanová
Martin Fiala
Inventura k 31. 12. 2018 bude provedena ve dnech 17. 1 a 18. 1 2019
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 0
Usnesení č. 116/2018 bylo schváleno
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8. Záměr obce nakoupit, směnit, prodat, pronajmout pozemky
Předsedající informoval ZO, že obec obdržela žádost od pana Karla Svobody na
bezplatný pronájem pozemků parcelních čísel 766, 765 a 666 v k.ú. Třebsko za
účelem vypásání trávy koňmi. Předsedající navrhuje v souvislosti s obdržením
žádosti zveřejnit záměr pronajmout dotčené obecní pozemky. Případný nájem
pozemku bude ze strany obce akceptován za splnění níže uvedených požadavků:
-jedná se o pronájem za účelem zemědělské činnosti
-smlouva na zkušební lhůtu do konce roku 2019
-smlouva nemusí být ze strany obce dále prodloužena, a to i bez udání důvodu
-pronájem bude za úplatu
-v nájemní smlouvě budou upřesněny pronajímané části pozemků (některé
pozemky nemusí být pronajaty celé)
-v případě obhospodařování pronajatých pozemků vypásáním trávy, musí být
ohraničení pronajatých pozemků minimálně 10 metrů od sousedních pozemků, je
potřeba brát v potaz, že okolní pozemky se ošetřují chemickým postřikem
z důvodu zemědělské činnosti
-hodnotícím kritériem pro pronájem pozemků bude nabízená cena za pronájem
pozemků za m2 za rok

Návrh usnesení
ZO schvaluje záměr pronajmout pozemky parcelních čísel 766, 765 a 666 v k.ú.
Třebsko (některé pozemky nemusí být pronajaty celé) za účelem provozování
zemědělské činnosti. V případě pronájmu pozemků je nutné dodržet níže uvedené
požadavky ze strany obce:
-jedná se o pronájem za účelem zemědělské činnosti (lze i vypásání trávy koňmi)
-smlouva na zkušební lhůtu do konce roku 2019
-smlouva nemusí být ze strany obce dále prodloužena, a to i bez udání důvodu
-pronájem bude za úplatu
-v nájemní smlouvě budou upřesněny pronajímané části pozemků (některé
pozemky nemusí být pronajaty celé)
-v případě obhospodařování pronajatých pozemků vypásáním trávy, musí být
ohraničení pronajatých pozemků minimálně 10 metrů od sousedních pozemků, je
potřeba brát v potaz, že okolní pozemky se ošetřují chemickým postřikem
z důvodu zemědělské činnosti
-hodnotícím kritériem pro pronájem pozemků bude nabízená cena za pronájem
pozemků za m2 za rok
Tento záměr bude vyvěšen na úřední desce a elektronické úřední desce po dobu
minimálně 15 dnů.
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 0
Usnesení č. 117/2018 bylo schváleno
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9. Projekt pro stavbu či rekonstrukci budovy „hasičárny“
Předsedající informoval ZO, že obec v souladu s usnesením 97/2018 koupila část
pozemku v okolí stávající budovy „hasičárny“. Nyní je potřeba rozhodnout o dalším
postupu ohledně této sávající budovy „hasičárny“. Předsedající navrhuje pracovat
se záměrem výstavby úplně nové budovy, přičemž by nová budova sloužila jednak
jako „hasičárna“ a jednak jako Obecní úřad. Toto řešení samozřejmě znamená
před případnou vlastní výstavbou nové budovy provést zbourání stávající
„hasičárny“. Celá realizace by byla podmíněna získáním dotace na výstavbu nové
budovy.

Návrh usnesení
ZO souhlasí s návrhem na pozemku postavit novou budovu, a to i za cenu
zbourání stávající budovy hasičské zbrojnice. Nově postavená budova bude
sloužit jednak jako hasičská zbrojnice a jednak jako obecní úřad. Vlastní výstavba
je podmíněna získáním dotace na výstavbu takové budovy. ZO pověřuje starostu
obce zajištěním minimálně třech nabídek na zpracování projektové dokumentace
ve stupni pro stavební povolení.
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 0
Usnesení č. 118/2018 bylo schváleno

10.

Informace ohledně kanalizace a ČOV Třebsko

Předsedající zopakoval informaci, že obec získala dotaci na stavbu kanalizace a
ČOV v obci Třebsko. Nyní projektant zpracovává projektovou dokumentaci ve
stupni „pro realizaci stavby“. Po schválení této dokumentace bude provedeno
výběrové řízení na zhotovitele stavby. Ohledně stavby kanalizace a ČOV je však
potřeba probrat otázky ohledně realizace domovních přípojek, zda budou občané
připojeni na čističku platit nějaký paušální poplatek za připojení na kanalizaci.
Občané si na své náklady zajistí vybudování „soukromé“ části kanalizační
přípojky. Tím je myšlena část od připojovací šachtice směrem k nemovitosti.
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Návrh usnesení
ZO souhlasí, aby soukromou část kanalizačních přípojek si zajišťovali sami
občané na své náklady. ZO navrhuje na veřejném setkání s občany probrat
paušální poplatky za připojení na kanalizace. ZO po projednání s občany navrhuje
následující poplatky (údaje platné k datu výstavby kanalizace nejpozději však k
datu zprovozňování kanalizace):
-připojení nemovitosti kde je hlášen minimálně jeden trvale žijící obyvatel –
10.000,-Kč
-připojení nemovitosti kde není hlášen žádný trvale žijící obyvatel – 30.000,-Kč
-nové stavby (nezkolaudované k datu zprovoznění kanalizace) si budou hradit
veškeré náklady související s připojením na kanalizaci (včetně veřejné části
přípojky)
Po probrání toho tématu na setkání s občany, bude dohodnutý závěr na nejbližším
zasedání obecního zastupitelstva odsouhlasen novým usnesením.
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 0
Usnesení č. 119/2018 bylo schváleno

11.

Informace z dílčího přezkoumání hospodaření obce za rok 2018

Předsedající informoval ZO, že dne 14. prosince 2018 proběhlo na obci dílčí
přezkoumání obce Třebsko za rok 2018. Bohužel kontrola zjistila pochybení ze
strany obce, neboť dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve
znění pozdějších předpisů §219 odst. 1 Zadavatel neuveřejnil na profilu
zadavatele smlouvu uzavřenou na veřejnou zakázku „Rekonstrukce oplocení
areálu hřbitova“. Předsedající dále informoval, že tato vada ze strany obce byla
odstraněna dodatečným zveřejněním dotčené smlouvy na portálu zadavatele.
Obec Třebsko pro tyto účely používá portál: www.vhodne-uverejneni.cz

Návrh usnesení
ZO schvaluje jako odstranění zjištěné chyby dodatečné zveřejnění smlouvy o dílo
na veřejnou zakázku „Rekonstrukce oplacení areálu hřbitova“. ZO zároveň ukládá
starostovy obce, aby se obec v budoucnu vyvarovala obdobné chyby a všechny
uzavřené smlouvy s hodnotou nad 500.000,-Kč bez DPH ihned po podpisu
zveřejnila na portálu zadavatele, tudíž na: www.vhodne-uverejneni.cz

Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 0
Usnesení č. 120/2018 bylo schváleno
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12. Aktualizace ceny nájemného za hrobové místo na místním hřbitově
Třebsko
Předsedající navrhl ZO v souvislosti s nárůstem finančních výdajů na udržování
místního hřbitova, zvýšení ceny účtované obcí občanům za nájem hrobového
místa na místním hřbitově.
Stávající ceny jsou:
urnový háj 125,-Kč/10 let
jednohrob 250,-Kč/10 let
dvojhrob
500,-Kč/10 let
Návrh nových cen:
urnový háj 125,-Kč/5 let
jednohrob 250,-Kč/5 let
dvojhrob
500,-Kč/5 let

Návrh usnesení
ZO schvaluje navýšení ceny poplatku za hrobové místo na hřbitově v obci
Třebsko. Navýšení je provedeno snížením lhůty na, kterou je poplatek zaplacen
z původních deseti let na nově pět let. Nové ceny poplatku za hrobové místo na
hřbitově ve Třebsku jsou:
urnový háj 125,-Kč/5 let
jednohrob 250,-Kč/5 let
dvojhrob
500,-Kč/5 let
Platnost nových cen poplatků platí od 1. ledna 2019

Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 0
Usnesení č. 121/2018 bylo schváleno

13. Dotace na bývalou vodárnu, rekonstrukce vnitřních a venkovních
prostor
Předsedající informoval ZO, že získaná dotace z fondu Zelená úsporám plně
nepokrývá potřebné finanční náklady na zamýšlenou rekonstrukci nevyužívané
budovy bývalé vodárny. Z uvedeného důvodu předsedající navrhuje použít
získanou dotaci na zateplení budovy + související práce v souladu se získanou
dotací. Pro další nutné investice v souladu s naplánovanou rekonstrukcí budovy
obec požádá o dotaci z Programu 117D08 – Podpora revitalizace území,
podprogram 117D082 – Podpora regenerace brownfieldů pro nepodnikatelské
využití.
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Cílem podprogramu je regenerovat území, na němž se nachází objekty či plochy
nevyužívané a zanedbané, které lze definovat jako brownfield tak, aby je bylo
možné znovu plnohodnotně využít v dalším rozvoji obce, zamezit tak vzniku
oblastí se sociální segregací a vytvořit podmínky pro stabilizaci území a zároveň
do území přinést nové a potřebné funkce. Podprogram je zacílen na objekty typu
brownfieldů, jejichž následné využití bude nepodnikatelského charakteru a které
budou sloužit široké veřejnosti.
Správcem podprogramu je Ministerstvo pro místní rozvoj ČR.

Návrh usnesení
ZO schvaluje pro další nutné investice v souladu s naplánovanou rekonstrukcí
budovy bývalé vodárny požádat o dotaci z Programu 117D08 – Podpora
revitalizace území, podprogram 117D082 – Podpora regenerace brownfieldů pro
nepodnikatelské využití.
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 0
Usnesení č. 122/2018 bylo schváleno

14.

Dotace na opravu márnice a schodiště na hřbitov hřbitova

Předsedající navrhl, aby obec, vzhledem ke zchátralému stavu stávající budovy
márnice na místním hřbitově, požádala, jako další etapu z fondu MZe, o dotaci na
opravu této budovy. Podání žádosti z fondu MZe z programu 129 660 Údržba a
obnova kulturních a venkovských prvků. Z uvedeného fondu obec obdržela dotaci
na opravu první části hřbitovní zdi. Vzhledem k průzkumu trhu a vzhledem
k dobrým zkušenostem z předchozího projektu navrhuje předsedající jako
zpracovatele žádosti o dotaci pana Pavla Dostálka za cenu 7.500,-Kč bez DPH.

Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Třebsko schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt: Oprava
budovy márnice na hřbitově v obci Třebsko z fondu MZe z programu 129 660
Údržba a obnova kulturních a venkovských prvků. Zpracovatel žádosti o dotaci
pan Pavel Dostálek za cenu 7.500,-Kč bez DPH. ZO pověřuje starostu obce
zajištěním potřebné administrace v souvislosti s podání žádosti.
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 0
Usnesení č. 123/2018 bylo schváleno
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Předsedající dále navrhl, aby obec pokračovala v další části oprav místního
hřbitova opravou schodiště na hřbitov (z cesty proti faře). Vzhledem k vysokým
finančním nákladům na tuto opravu navrhuje, aby obec požádala o dotaci a
opravu schodiště realizovala za podpory finančních prostředků ze získané dotace.
O dotaci navrhuje předsedající žádat v rámci programu MMR 117D8210 –
Podpora obnovy a rozvoje venkova, podprogramu G - Obnova drobných
sakrálních staveb a hřbitovů.

Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Třebsko schvaluje podání žádosti o dotaci projektu: Oprava
schodiště na hřbitov v obci Třebsko, v rámci programu MMR 117D8210 – Podpora
obnovy a rozvoje venkova, podprogramu G - Obnova drobných sakrálních staveb a
hřbitovů.

Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 0
Usnesení č. 124/2018 bylo schváleno

Po projednání všech bodů programu zahájil předsedající diskuzi:
-

Setkání s občany 1.2.2019
Obec řeší pasportizaci cest
Masopust 23.2.2019, obec finančně přispěje na zapůjčení masek
Hasiči výroční valná hromada 26.1.2019
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Předsedající ukončil zasedání v 21,05 hodin

Zápis byl vyhotoven dne: 21.12.2018
Zapisovatel: Fiala Martin

Starosta: …………………….

Ověřovatelé:

…………………….

…………………….

Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina
2) Zveřejněná informace o konání veřejného zasedání podle § 93 odst. 1
zákona o obcích
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