Zastupitelstvo obce

Z Á P I S
z 4. schůze Zastupitelstva obce,
která se konala dne 8.8.2019
od 17:00 hodin zasedací místnosti obecního úřadu Vrdy
P ř í t o m ni :

L e n ka B oc h n í č ko v á , I ng. Tom á š Č a p e k, M i r o s l a v Č e j k a , P a v e l Da l e š i c ký, I ng.
J os e f He r out , M g r. Nor be r t Ko be l a , J i ř í Koř í ne k , I n g. M i l oš M l y nka , P e t r
Novot ný, Tom á š S t i b ur e k, B c . J a r os l a v Š e di vý, Ant o ní n Š i n de l á ř , J i t ka
Tr uk s o vá , L i bě na Wi t t va r ov á

Om l u ve n i :

M gr. Tom á š F r a n c

Ne p ř í t o m ni :
Hos t é :

R NDr. Da ni e l S m u t e k , hy dr oge ol o g - Vo dní z dr o j e C hr ud i m , s p ol . s r.o., J i ř í
Dos t á l , ve d o uc í i n v e s t i c a s p r á vy a r e á l u, I ng . M a r t i n Kubů , ge n e r á l ní ř e di t e l
E t ha nol E ne rg y a . s . Vr dy, I ng . R a d e k Z e t e k , P h D. , vý r o bní ř e di t e l E t ha nol
E ne rgy a .s . Vr dy

P ř e d s e da j í c í :

I ng. M i l o š M l y n k a

Ově ř o v a t e l é :

L e n ka B oc h n í č ko v á , To m á š S t i bur e k

Ná v r h o vá k om i s e :

I ng. Tom á š Č a p e k, J i ř í Koř í n e k, An t o ní n Š i nd e l á ř

Číslo
bodu
1.

Bod
Komentář
Zahájení, zpráva ověřovatelů zápisu

Vážení zastupitelé, Vážení občané,
vítám Vás na dnešním zasedání ZO, které bylo řádně svoláno podle § 93 ost. 1 zák. o obcích. Pozvánka byla zveřejněna na úřední
desce Obecního úřadu Vrdy v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní a současně na elektronické úřední desce.
Přítomno je 14 členů zastupitelstva obce, omluven Mgr. Franc (viz prezenční listina), ZO je tedy usnášeníschopné.
Podklady pro jednání jste obdrželi v elektronické podobě.
Z jednání bude pořízen zvukový záznam, který není veřejný z důvodu ochrany osobních údajů. Hlasování o jednotlivých bodech
bude veřejné.
Zároveň Vám oznamuji, že jsme pořídili program e-Jednání na kompletní zpracování podkladů pro jednání rady a zastupitelstva a
do budoucna bychom mohli pořídit program na elektronické hlasování.
Zveřejněný návrh programu se proto neshoduje s programem v e-jednání, kde každý návrh usnesení je uveden pod novým bodem
jednání (tzn., že je složen ze všech předkládaných návrhů usnesení).

O návrhu programu budeme tedy hlasovat v bodě 4).
Dále přistoupíme k ověření zápisu z minulého jednání.
Prosím ověřovatele k předložení zprávy:
p. Novotný - zápis souhlasí
p. Kořínek - zápis souhlasí
Připomínka pí Bochníčkové - konstatovala, že zápis není v souladu s platným jednacím řádem (není uložen zvukový záznam,
nebylo učiněno jmenovité hlasování), JŘ je platný okamžikem schválení.
p.Kořínek - nevšimli jsme si, doporučil námitku prověřit u právníka
p.Šindelář - od kterého bodu je zápis neplatný
p.Novotný - od bodu č. 6) se mělo postupovat dle nového JŘ
Ing. Mlynka - na zasedání jsem chyběl

2.

ZO/4.1.2019 Jmenování návrhové komise, ověřovatelů zápisu a zapisovatele
Ing.Mlynka - rada obce navrhla za předsedu návrhové komise p. Dalešického, který vznesl námitku proti
návrhu
- předkládám nový návrh na jmenování předs. NK Ing.Čapka
Pro: Ing.Mlynka, pí Wittvarová, Ing.Čapek, p. Čejka, pí Bochníčková, p. Dalešický, p. Stiburek, Ing.Herout, Mgr.Kobela, p.

Novotný, Bc.Šedivý, p.Kořínek, pí Truksová, p. Šindelář
Proti:
Zdržel se:
Nehlasoval:

I. Zastupitelstvo obce jmenuje
návrhovou komisi: Ing. T. Čapek, J. Kořínek, A. Šindelář
ověřovatelé zápisu: L. Bochníčková, T. Stiburek
zapisovatele: J. Špinarová, sl. Špatenková

Hlasování
Pro: 14 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení: Přijato
3.

Kontrola usnesení
Starosta obce Ing. Miloš Mlynka konstatoval, že přijatá usnesení se průběžně plní.

4.

ZO/4.2.2019 Návrh programu ZO Vrdy dne 8.8.2019
pí Bochníčková podala protinávrh ke zveřejněnému programu zasedání Zastupitelstva obce Vrdy - na program zasedání zařadit
vyhlášení výběrového řízení na tajemníka OÚ Vrdy

Bc.Šedivý - vznesl protinávrh - zařadit zprávu Kontrolního výboru - kontrola TS Vrdy
Pro: p. Čejka, pí Bochníčková, p. Dalešický, p. Stiburek, Ing.Herout, Mgr.Kobela, p. Novotný, Ing.Mlynka,
pí Wittvarová, Bc.Šedivý
Proti: pí Truksová, Ing. Čapek, p. Šindelář
Zdržel se: p.Kořínek

Nehlasoval: I. Zastupitelstvo obce schvaluje
pozměňující návrh programu zasedání zařadit body č.
16) Kontrolní výbor - kontrola TS Vrdy
17) Vyhlášení výběrového řízení na tajemníka OÚ Vrdy
Hlasování
Pro: 10 Proti: 3 Zdrželo se: 1 Nehlasovalo: 0
Usnesení: Přijato
1. Zahájení, zpráva ověřovatelů zápisu – jmenování nových ověřovatelů zápisu, volba návrhové komise.
2. Kontrola usnesení.
Diskuse, usnesení.
3. Rozbor plnění příjmů rozpočtu obce a rozbor čerpání výdajů rozpočtu obce za uplynulé období.
Diskuse, usnesení.
4. Převody movitého a nemovitého majetku.
Diskuse, usnesení
5. Informace starosty obce.
Diskuse, usnesení.
6. Rozpočtové opatření č. 1/2019.
Diskuse, usnesení.
7. Diskuse pro veřejnost.
8. Závěr.
Návrhová komise: předseda – p. Pavel Dalešický
členové – p. A. Šindelář, Mgr. T.Franc
Ověřovatelé zápisu: pí L.Bochníčková, p. T.Stiburek
5.

ZO/4.3.2019 žádost firmy Ethanol Energy a.s. Vrdy o souhlas s provedením čerpací zkoušky na
hydrogeologickém vrtu VEE-1
K tomuto bodu jednání byli přizváni:
ředitel Ing. Kubů, výrobní ředitel Ing.Zetek PhD, p. Jiří Dostál
Ing. Kubů, gen. řed. Ethanol Energy a.s. zdůvodnil vybudování hlubinného vrtu dle projektu zpracovaného
hydrogeologem RNDr. Smutkem. Firma EE a.s. požádala obec o vyjádření ke zkoušce čerpání vody z vrtu, který
představuje zdroj vody.
V období sucha je výrobní provoz citlivý, zanáší se technologie a nízký stav vody vede k nestabilitě, kterou je třeba
eliminovat náhradním zdrojem vody. Ten bude mít vliv na snížení energetické náročnosti provozu o 35%. EE a.s.
dosáhl mj. ukončením provozu uhelné kotelny snížení spotřeby vody o 50%, což potvrzují provozní výsledky.
Zprovozněním vrtu by se snížila spotřeba vody z řeky. Čerpání by bylo v objemu 250 m3/den a vrt by sloužil jako
záložní. Náhradním zdrojem vody je také retenční nádrž, která zajišťuje optimální provoz firmy na 6 týdnů. Vrt je v
hloubce 200m. Smyslem projektu je neovlivnit hladinu vody v nižší vrstvách. Vrt bude striktně oddělen a utěsněn.
Předpoklad čerpání je v objemu 2-3l/s, což ověří zkouška. Projekt má potvrdit předpokládaný geologický plán.
RNDr. Smutek, hydrogeolog Vodní zdroje Chrudim-Bylany - poukázal na vybudované vrty před r. 2010, z jejichž údajů
se vycházelo (viz. posudek RNDr. Kněžka, Praha). V průběhu vrtání bude provedena zkouška těsnosti a tzv. karotážní
měření, které ověří kvalitu vody, přítoky podzemních vod a prognózu jakosti vody. Vrt bude definitivně vystrojen, tj.
technická stránka věci. Obecná stránka - vrtný postup prokazuje vlivy na okolí v blízké nebo vyšší vzdálenosti, citlivost.
V měs. 04/2019 byl vrt osazen datalogery, které archivují data - viz. graf vývoje stavů hladin podzemní vody ze dne
25.4.-31.7.2019. Četnost dat je v rozmezí 1x za 30 min, jsou objektivní. Ve sledovaných studních - VL5, VL1, S2, S1,
p.č. 1232 se nic neděje.
V případě anomálií bude obec srozuměna. Postup bude koridován, aby nebyly postiženy okolní studny.
Ing.Kubů - v regionu jsou 3 hlubinné vrty (100 - 150m hloubka) a jediný vrt v hloubce 200 m, dále 4 studny jsou v
objektu EE a.s. a 3 studny mimo objekt - viz. mapa. Provádíme zkoušku, abychom nalezli závislost mezi grafem a
průběhem měření.

Hlavní hydrogeologické úkoly vrtné zkoušky: 1) podrobná analýza všem dotčeným orgánům
2) prokázat, že nedošlo k dotčení nízkohlubinných vodních zdrojů
Do 30.7. 2019 je prokázáno, že vrt neovlivňuje nízkopodpovrchové zdroje vody - voda je ve vrtu stabilní. Pro občany
dobrá informace, že je v obci dostatek nízkopovrchové vody a obec bude mít zálohu vody = pojistka pro budoucnost.
Ing.Mlynka citoval stanovisko OŽP Čáslav na základě žádosti podané pí Bochníčkovou, která vznesla obavu o ztrátu
vody ve studních v obci - "MěÚ Čáslav, OŽP, vodoprávní úřad na základě žádosti firmy Ethanol Energy vydal kladné
závazné stanovisko ke geologickým pracím v rozsahu předloženého projektu, vyjádření a stanovisek dotčených orgánů
č.j.: MěÚ/13155/2019 ze dne 15.5.2019. Souhlas vodoprávního úřadu není správním rozhodnutím dle zák. č. 500/2004
Sb., ve správním řízení a vydává se pouze žadateli. V případě, že žadatel bude žádat o povolení k čerpací zkoušce
podle ustanovení § 8 vodního zákona z předmětného geologického vrtu, bude obec účastníkem řízení a tím bude mít
možnost do řízení zasahovat.
Diskuse:
pí Bochníčková - dle evidenčního listu č. 01/2017 měla být zkouška zahájena v měs. 04/2017 a ukončena v měs.
11/2017 - povolení je neplatné (vznesen dotaz, zda je průzkumový vrt vyvrtán)
Ing.Kubů - není, vrtání bude zahájeno cca za 1-2 měsíce
p.Dostál - povolení bylo prodlouženo o 2 roky
pí Bochníčková - není vrt, nevidím důvod se vyjadřovat /nemá žádnou právní hodnotu/ - čerpání vody v takovém
objemu se rovná denní spotřebě vody celé obce (260m3/den), to není legrace
Ing.Mlynka - obec má spotřebu 160m3/den - RO navrhla předložit žádost ZO, aby jste získali ucelenou informaci - naše
zdroje vody v hloubce 50m nebudou ovlivněny
p.Šindelář - proč byly vybrány zdroje v bezprostřední blízkosti řeky a jsou na pozemcích obce? Ze zkušeností
předchozích zkoušek víme, že voda ve studních ubyla (viz. ul. Svobody p. Ašenbrener)
RNDr.Smutek - před r. 2005 se provedlo 5 vrtů, které byly špatně propojeny - požadavek čerpání byl v objemu 20l/s, a
to mělo vliv na domovní studny - viz. dokumentace RNDr.Kněžka - my chceme testovat 10x menší objem vody
Ing.Mlynka - jaké je riziko, že by došlo k propojení studní
RNDr.Smutek - chceme vrtat na rulu - jíl těsní (poté zacementovat)
p.Čejka - nepomohlo by nadlepšení průtoku v řece Doubravě? Vodohospodářská spol. připravuje projekt s
nadlepšením průtoku v Doubravě (úsek Třemošnice, Žleby) v období 2 letních měsíců v objemu 2,5 mil.m3 vody.
Vznesl obavu, abychom nedopadli s vodou jako ve Starkoči.
Ing.Kubů - znamenalo by to pro nás další investici (nyní máme 2 roky záměr), zvýšení průtoku na Doubravě je
komplikované, kde jsou tyto průtoky možné, u nás je velmi problematické
p.Čejka - ke vzdutí by docházelo max. pod mostem a 100 m za ním - dolní tok s ČOV by nebyl ovlivněn
Ing.Kubů - myšlenka vzdutí by přispěla k lepší bilanci studní - myšlenka je to dobrá - dali jsme Povodí Labe s.p. pokyn
Ing.Mlynka - odezva z Povodí Labe s.p. na výstavbu nového jezu je nulová
Ing.Kubů - jsme přesvědčeni na 100%, že technické zpracování projektu je dokonalé a chceme prokázat, že k
ovlivnění studní nedojde
- jez je vodohospodářské dílo, nemůžeme o něm sami rozhodovat
p.Čejka - nesouhlasím, je řada vodních děl (jezy, zdymadla a jezy vakové), které můžete stavět na vašem pozemku
pí Bochníčková - přednesla návrh, abychom přijali usnesení po vyhodnocení vrtu
o protinávrhu pí Bochníčkové nebylo hlasováno
Ing.Mlynka -" nebudu to číst celé, to se přepracuje" - žádost EE a.s. bereme pouze na vědomí

Pro: Ing.Mlynka, pí Wittvarová, Ing.Čapek, p. Dalešický, Ing.Herout, Mgr.Kobela, p. Novotný, , Bc.Šedivý, p.Kořínek, pí
Truksová
Proti: pí Bochníčková
Zdržel se: p. Šindelář, p. Stiburek, p. Čejka
Nehlasoval:

I. Zastupitelstvo obce bere na vědomí
realizaci čerpací zkoušky na průzkumném hydrogeologickém vrtu VEE-1 na pozemku st.p.č. 108/1 v
k.ú. Vrdy (60-85 D při čerpání max. 3l/s a následně stoupací zkouška v trvání 5 dní) dle žádosti firmy
Ethanol Energy a.s. Vrdy, Ing. R. Zetka PhD, výrobního ředitele

Hlasování
Pro: 10 Proti: 1 Zdrželo se: 3 Nehlasovalo: 0
Usnesení: Přijato
vrt se nachází na pozemku st.p.č. 108/1 v k.ú. Vrdy - bude provedena a vyhodnocena hydrodynamická
zkouška, která bude probíhat 60 - 85 dní
při čerpání max. 3l/s a následně stoupací zkouška v trvání 5 dní
6.

ZO/4.4.2019 Rozbor plnění příjmů rozpočtu obce a rozbor čerpání výdajů rozpočtu obce za uplynulé
období
Ing. Heřmanský zdůvodnil

Analýzu hospodaření obce k 30.6.2019
Příjmy:
Celkem 36 495 522,- Kč tj. 53 % plánu
z toho daňové 22 606 027,- Kč
52 %

z toho DPH činí 9 752 067,- Kč 51% plánu

nedaňové 5 362 702,- Kč 56 %
kapitálové 179 180,- Kč 32 %
transfery 8 347 613,-Kč 56 %
Příjmy po konsolidaci: 32 672 202,- Kč na plán 62 949 700,- Kč tj. 52 %
Výdaje:
Celkem 36 801 108,-Kč tj. 48 % plánu
z toho běžné 24 682 676 ,- Kč
51 %
kapitálové 12 118 432,- Kč 42 %
Výdaje po konsolidaci: 32 977 788,- Kč na plán 71 810 088,- tj. 46 %
Saldo příjmy – výdaje je k 30.6.2019
- 305 586,- Kč
Diskuse na základě dotazu pí Bochníčkové k platbě za podání žádosti o dotaci na vybudování školních dílen je zaznamenána v
následujícím bodě.
Pro: Ing.Mlynka, pí Wittvarová, Ing.Čapek, p. Čejka, , p. Dalešický, p. Stiburek, Ing.Herout, Mgr.Kobela, p. Novotný, ,Bc.Šedivý,

p.Kořínek, pí Truksová, p. Šindelář
Proti:
Zdržel se: pí Bochníčková
Nehlasoval:

I. Zastupitelstvo obce schvaluje
rozbor plnění příjmů rozpočtu obce a rozbor čerpání výdajů rozpočtu obce za uplynulé období
Hlasování
Pro: 13 Proti: 0 Zdrželo se: 1 Nehlasovalo: 0
Usnesení: Přijato
7.

ZO/4.5.2019 Prošetření podání žádosti o dotaci na projekt "Vybudování odborných učeben ZŠ Vrdy"
Diskuse:
pí Bochníková - do výdajů je zahrnut náklad Kč 327.000,- pro firmu LK Advisory, s.r.o. za zpracování poskytnutí dotace z MF požaduji vysvětlení, že obec vyplatila finance za zpracování dotace, ale žádost nepodala
Ing.Mlynka - vyžádal jsem posudek právníka, zda došlo ze strany obce k pochybení a žádám FV, KV a právní službu o prošetření.
Zdůvodnění - v r. 2018 jsme podali žádost o dotaci na rekonstrukci školních dílen, projektová dokumentace byla připravena a dokonce
Ministerstvo školství sdělilo, že na základě dotačního titulu postaví výuku pracovního vyučování; v měs. 02/2019 firmě, která
podávala žádost o dotaci v souladu s konzultací s řed. ZŠ Mgr.Stýblem vydán příslib na 2mil.Kč; rada obce projekt podpořila; o
průběhu podání dotace jsem nebyl ze strany firmy informován, ale osobně jsem zjistil, že 20% (2mil.Kč) by hradila obec a 80% by
činila dotace. V měs. 03/2019 projektový manažer oznámil, že se podmínky změnily - dotace se vtahuje pouze na stavební náklady v
r.2019 - celkové náklady se používají pro výpočet míry spolufinancování ze strany obce - po dohodě stanoveno na 20%. Odhad
nákladů obce po změně činil Kč 4 337 890,-! Za těchto podmínek jsem telefonicky dne 13.3.2019 s podáním žádosti o dotaci
nesouhlasil. Firma však dne 14.3.2019 podala žádost o dotaci sama - bez mého souhlasu a dne 15.3.2019 jsem byl písemně vyzván, že

žádost o dotaci na základě smlouvy o dílo ze dne 12.3.2019 nechci podat a odmítám podpis jejího písemného vyhotovení. Firmě bylo
firmě vydáno písemné potvrzení, že odmítám podepsat z důvodu odstoupení od jejího podání ze dne 14.3.2019. Firma si nárokovala
dle smlouvy platbu ve výši 327tis.Kč, jinak hrozilo penále. Právník navrhoval spor řešit soudně (předpokládaná doba, než se vyřeší je
cca 5let).
Mgr.Kobela - dotaz o jaký dotační titul se jednalo, v r. 2017 byly vyhlášeny dotace v objemu 2miliardy Kč
pí Bochníčková - žádost o tuto dotaci ZO nikdy neschválilo, pouze byla RO informována
Ing.Herout - jedná se o tzv. "bianco papíry" - viz. technická stránka akce vodovod v ul. Mládežnická - firmy si dělají co chtějí!
Ing.Mlynka - v případě školních dílen bychom za 2mil.Kč získali dílo v hodnotě 10mil.Kč - nesouhlas padl po telefonu, neviděl jsem v
tom žádný podvod, nechť se vyjádří právník
Bc.Šedivý - doporučil ponechat k prošetření a konečnému rozhodnutí větší prostor
Ing.Mlynka - platba musela proběhnout
Pro: Ing.Mlynka, pí Wittvarová, pí Bochníčková, Ing.Čapek, p. Čejka, , p. Dalešický, p. Stiburek, Ing.Herout, Mgr.Kobela, p.

Novotný, ,Bc.Šedivý, p.Kořínek, pí Truksová, p. Šindelář
Proti:
Zdržel se:

I. Zastupitelstvo obce pověřuje
finanční a kontrolní výbor obce ve spolupráci s právním zástupcem obce Mgr.Bc. Bělským prošetření
podání žádosti o dotaci na projekt s názvem "Vybudování odborných učeben ZŠ Vrdy" do termínu
konání posledního ZO v r. 2019
II. Zastupitelstvo obce ukládá
1. Bc. Jaroslav Šedivý
1.1. kontrolní výbor obce ve spolupráci s právním zástupcem obce Mgr.Bc. Bělským prošetří
podání žádosti o dotaci na projekt s názvem "Vybudování odborných učeben ZŠ Vrdy" do
termínu konání posledního ZO v r. 2019
Termín: 12.12.2019
2. Petr Novotný
2.1. finanční výbor obce ve spolupráci s právním zástupcem obce Mgr.Bc. Bělským prošetří
podání žádosti o dotaci na projekt s názvem "Vybudování odborných učeben ZŠ Vrdy" do
termínu konání posledního ZO v r. 2019
Termín: 12.12.2019
Hlasování
Pro: 14 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení: Přijato
8.

ZO/4.6.2019 Kupní smlouva č. UZSVM/SKO/6578/-SKOM mezi ČR – Úřadem pro zastupování státu
ve věcech majetkových a Obcí Vrdy
Diskuse: Pro: Ing.Mlynka, pí Wittvarová, Ing.Čapek, p. Čejka, pí Bochníčková, p. Dalešický, p. Stiburek, Ing.Herout, Mgr.Kobela, p.

Novotný, ,Bc.Šedivý, p.Kořínek, pí Truksová, p. Šindelář
Proti:
Zdržel se:
Nehlasoval:

I. Zastupitelstvo obce schvaluje
kupní smlouvu č. UZSVM/SKO/6578/-SKOM mezi ČR – Úřadem pro zastupování státu ve věcech
majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Nové Město, Praha 2, za kterou právně jedná Ing.
Karel Žáček, ředitel odboru Odloučené pracoviště Kolín (prodávající) a Obcí Vrdy, zast. Ing. Milošem
Mlynkou (kupující) – prodávající převádí pozemky

p.č. 1182/1 o výměře 384 m2 a p.č. 1182/2 o výměře 42 m2 – ostatní plocha, manipulační plocha v k.ú.
Vrdy za cenu Kč 150 000,Hlasování
Pro: 14 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení: Přijato
převod pozemků p.č. 1182/1 o výměře 384 m2 a p.č. 1182/2 o výměře 42 m2 – ostatní plocha, manipulační
plocha v k.ú. Vrdy za cenu Kč 150 000,9.

ZO/4.7.2019 Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu provést stavbu
č. IV-126023499/1 (Vrdy, Zbyslav, Mlýnská, č. parc. 136/46 – knn)
Diskuse: Pro: Ing.Mlynka, pí Wittvarová, Ing.Čapek, p. Čejka, pí Bochníčková, p. Dalešický, p. Stiburek, Ing.Herout, Mgr.Kobela, p.

Novotný, ,Bc.Šedivý, p.Kořínek, pí Truksová, p. Šindelář
Proti:
Zdržel se:
Nehlasoval:

I. Zastupitelstvo obce schvaluje
Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu provést stavbu č. IV126023499/1 (Vrdy, Zbyslav, Mlýnská, č. parc. 136/46 – knn) mezi Obcí Vrdy, zast. Ing. Milošem
Mlynkou, starostou obce (budoucí povinná) a ČEZ Distribuce, a.s. zast. Tomášem Havlíčkem, Jetelová
1643, Čáslav-Nové Město, IČ 63842688 (budoucí oprávněná).
Hlasování
Pro: 14 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení: Přijato
zřízení věcného břemene – 1 ks pilíře SS100 a 6bm kabelu NN.
10.

ZO/4.8.2019 odkoupení pozemku p.č. 92/1; st.409; st.314 v k.ú. Vrdy /vedle pekárny/ z majetku firmy
Ethanol Energy a.s.
Ing. Mlynka - RO investici do pozemku nedoporučuje - podmínky jsou nevýhodné, obec má snahu postavit novou zbrojnici,
vytipované jsou tyto lokality:
1) čp. 10 Vrdy - špatný výjezd, jedná se o zastavěnou část obce
2) tréninkové hřiště - má minimální využití, došlo by k propojení činnosti TJ a JPO
3) parkoviště pod lékárnou - zastavěná část obce, Ing.arch.Jukl by vypracoval záměr z hlediska hlukových studií
4) pozemek EE a.s. za pekárnou - strategický prostor, vhodný pro výjezdy a výcvik hasičů
Goldbeck Prefabeton s.r.o. je nakloněn k záměru skeletové stavby objektu hasičárny - 1. fáze v r. 2020, technické zázemí v r. 2021
p.Dalešický - navrhl umístění na pozemku před areálem ATS nebo využít pozemek, který má obec v nájmu od ÚPZSV (rozloha cca
7tis.m2) na řepníku , vznesl dotaz na vizualizaci projektu, dotaz na počet výjezdů za rok
Ing.Mlynka - obec má snahu něco dělat - Město Čáslav nás požádalo o zajištění požární ochrany prostřednictvím JPO II Vrdy, HZS
však nesouhlasil
Bc.Šedivý - zakoupení pozemku od EE a.s. za 2,5mil Kč je nepřípustné, finance raději proinvestovat ve prospěch hasičů, doporučuji
postavit hasičárnu na obecním pozemku - k předloženému návrhu otevřít pracovní jednání
p.Šindelář - není pravda, že nevíme co chceme, vytipovaný objekt čp.10 Vrdy byl nejprve zamítnut z důvodu blízké bytové zástavby,
ale na základě informace p.Čejky byl zařazen jako jedna z variant; jelikož jsou upřednostňovány návrhy na obecním pozemku,
vraťme se ke zpracované urbanistické studii - návrh řešení na stadionu posunutím tribuny
Ing.Mlynka - info o získání dotace na sběrný dvůr a zakoupení nádob na tříděný odpad - schvalování bude předmětem mimořádného
jednání ZO
Pro: Ing.Mlynka, pí Wittvarová, Ing.Čapek, p. Čejka, pí Bochníčková, p. Dalešický, p. Stiburek, Ing.Herout, , p. Novotný,

,Bc.Šedivý, p.Kořínek, pí Truksová, p. Šindelář
Proti:
Zdržel se: Mgr.Kobela

Nehlasoval:

I. Zastupitelstvo obce zamítá
odkoupení pozemku p.č. 92/1; st.409; st.314 v k.ú. Vrdy /vedle pekárny/ z majetku firmy Ethanol
Energy a.s. Vrdy
Hlasování
Pro: 13 Proti: 0 Zdrželo se: 1 Nehlasovalo: 0
Usnesení: Přijato
odkoupení pozemku p.č. 92/1; st.409; st.314 v k.ú. Vrdy /vedle pekárny/ z majetku firmy Ethanol Energy a.s.,
Školská 118, Vrdy formou splátek na 4 roky
11.

Informace starosty obce
Ing. Mlynka informoval o činnosti obce:
-výstavba parkoviště u základní školy - nebylo plánováno, ale k akci bylo přistoupeno z bezpečnostních důvodů v prostoru ZŠ,
Goldbeck Prefabeton s.r.o. p.John vyšel obci vstříc - dohoda na poskytnutí "zmetkových" pojezdových panelů,
při odkrytí stávajícího chodníku zjištěn havarijní stav betonové kanalizace - došlo tím k navýšení nákladů akce; parkoviště bude
zokruhováno (povolen výjezd na silnici lihovaru - na komunikaci ke školce); fa ASIG zpracovává projekt, poté bude okruh
zprovozněn a vchod do tělocvičny upraven zámkovou dlažbou; zároveň se prostor osadí 2 ks VO (přínos návštěvníky ZŠ, MŠ,
tělocvičny)
- příprava projektu na změnu dopravní zóny v obci na "30" - firma ASIG Čáslav; DZ bude upraveno na křižovatce H.Bučice-Zbyslav
doplněním vodorovného stačení + DZ "STOP"
-kontrolní činnost Městské policie Čáslav v obci /parkování v ul. Větrná a Mládežnická vyjmuto ze zákazu parkování/
-modernizace internetové sítě v ZŠ Vrdy - oprava byla schválena, konečný výdaj Kč 468 626,-plnění podaných dotačních titulů - dětské hřiště (ne - projekt je připraven na další podání), oprava komunikací ul. Mládežnická+
Červenomlýnská (ne - podáno již 3x, poslední pozice na č. 268 ) - občanům ul. Mládežnická vydán přislib na opravu komunikace v r.
2020 z rozpočtu obce z důvodu návaznosti komunikace na cyklostezku - viz. pracovní jednání s občany; přípojky vody jsou právě
realizovány, vodovodní přivaděč v ul. Mládežnické byl dán předčasně do užívání v rámci částečné kolaudace dotační investice na
dokončení infrastruktury obce; dotace na vodovod v ul. Markovická byla z projektu vyčleněna, proto obec požádala ve zkráceném
řízení o povolení na vybudování vodovodu z prostředků obce; po výkopech provádíme částečnou opravu komunikace a rekonstrukci
chodníku; SÚS vydala příslib na dokompletování opravy komunikace v v měs. 06/2020 - na pravé straně doděláme vjezdy a
obrubníky. Z dotačního titulu jsme odstoupily, neboť nebyly splněny podmínky dotace - podání 5 nabídek, my jsme obdrželi jen 4
nabídky. Firma nás chtěla žalovat, ale MŽP Praha potvrdilo, že podmínky o doručení 5 nabídek nebyly splněny.
p.Čejka - proč budeme platit obrubníky vlevo?
Ing.Mlynka - SÚS uhradí pouze asfalt - komunikací se vchází do obce a měla by být upravena komplexně - úvaha nad snížením
rychlosti (retardéry)
-pozemky k výstavbě RD - rodina ░░░░ ░░ využije pozemek v lokalitě "Na Tupárově" k vlastním účelům (podmínkou
vybudováním sítí bude převod stavební parcely ve stejné hodnotě na obec)
- p. ░░░ - nabídka na prodej stavebních pozemků za 350,-Kč/m2 v lokalitě u zahradnictví ve Vrdech
- pí ░░░░ ░ - bude předmětem dalšího jednání
(zadat studie zastavitelnosti navrhovaných pozemků k výstavbě RD)
p. Kořínek - zmíněna problematika s povodňovým pásmem u p. ░░░ ,
p.Šindelář - studie není zpracována, plán vzešel ode mě, pro další jednání je třeba zpracovat záměr - zadat zpracování studie
zastavitelnosti území
-opravy kanalizačních vpustí na sil. I/17, ul. Svobody a ve Zbyslavi
-plán rekonstrukce sil. I/17 v úseku od mostu za Kovolisem k benzině a vybudování odbočovacího pruhu za vilou Kovolis do firmy
Goldbeck Prefabeton s.r.o.
-připojení vodovodního vrtu VK6 a info o stavu vody
-provoz koupaliště - návštěvnost 9tis. lidí, tržby 399tis.Kč - kladná odezva na vložené investice; příprava rekonstrukce brouzdaliště s
napojením na filtraci
p.Dalešický - nebude se provádět výměna malého bazénu
p.Marousek - bude vyměněno celé těleso, beton je probroušen - dětský bazén doznán tvarových změn s instalací vodního hřibu a
skluzavky
p.Čejka - vznesl pochvalu plavčíkovi p. Jeřábkovi - jeho činnost dělá na lidi dobrý dojem; podán návrh na upravení vstupného, které
nekopíruje čas strávený na koupališti - viz. Kutná Hora (po 16 h navrhuji upravit vstupné)
Ing.Mlynka - vznesl pochvalu i ostatnímu personálu (důkazem je mj. i kniha přání a stížností) - zákazníci vyžadují zřízení
permanentek - k nápadu se přikláním
- likvidace netříděné zeminy z areálu ATS v objemu 1200t a její uložení na řepník firmy Ethanol Energy a.s. za cenu Kč 143 750,- (dle
ceníku AVE CZ Čáslav by náklad činil Kč 522 722,-Kč)

pí Bochníčková - nesouhlasí s likvidací netříděné zeminy- 2tis.t zeminy je majetek obce, mohla sloužit pro úpravu skládky ve
Zbyslavi - proč se obec zbavila hlíny, když nejmenovaná občanka ze Smetanova nám. žádala obec o hlínu;
nezeptal jste se RO
p.Marousek - jednalo se o shrnutí "bordelu" z ATS
pí Bochníčková - proč RO zamítla žádost a nenabídla zeminu k prodeji - podotkla, že starosta porušuje zákon

I. Zastupitelstvo obce bere na vědomí
informace starosty obce

II. Zastupitelstvo obce pověřuje
starostu obce Ing. Miloše Mlynku k dalšímu jednání s p.░░░░ ░░░░ ░░░░ ohledně zakoupení
pozemků pro výstavbu rodinných domů
Projednáno bez hlasování.
odkoupení pozemku p.č. 92/1; st.409; st.314 v k.ú. Vrdy /vedle pekárny/ z majetku firmy Ethanol Energy a.s.,
Školská 118, Vrdy formou splátek na 4 roky
12.

ZO/4.9.2019 Smlouva o finančním příspěvku na Fond Stáří
Ing.Mlynka - došlo k pochybení ze strany Města Čáslav, nyní se jedná o doplatek
Pro: Ing.Mlynka, pí Wittvarová, Ing.Čapek, p. Čejka, pí Bochníčková, p. Dalešický, p. Stiburek, Ing.Herout, Mgr.Kobela, p.

Novotný, ,Bc.Šedivý, p.Kořínek, pí Truksová, p. Šindelář
Proti:
Zdržel se:
Nehlasoval:

I. Zastupitelstvo obce schvaluje
doplatek Městu Čáslav za umístění pí░░░░ ░░░░ ░░ do Domova důchodců v Čáslavi ve výši Kč
10.000,Hlasování
Pro: 14 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení: Přijato

Město Čáslav žádá o úhradu doplatku ve výši Kč 10.000,- z důvodu zaslání špatné smlouvy.

13.

ZO/4.10.2019 Majetkoprávní vypořádání stavby - ,,Doubrava,Vrdy - Zbyslav, zvýšení ochrany obcí
hrázemi a rekonstrukcí jezu"
Diskuse: Pro: Ing.Mlynka, pí Wittvarová, Ing.Čapek, p. Čejka, pí Bochníčková, , p. Stiburek, Ing.Herout, Mgr.Kobela, p. Novotný,

,Bc.Šedivý, p.Kořínek, pí Truksová, p. Šindelář
Proti:
Zdržel se: p. Dalešický
Nehlasoval:

I. Zastupitelstvo obce schvaluje
kupní smlouvu č. D994190212 mezi Povodím Labe s.p., Víta Nejdlého 951/8, Slezské Předměstí, 500
03 Hradec Králové, zast. Ing. Marií Duškovou, finanční ředitelkou (kupující) a Obcí Vrdy
(prodávající) - prodej pozemků zastavěných v rámci stavby vodního díla "Doubrava, Vrdy - Zbyslav,
zvýšení ochrany obcí hrázemi a rekonstrukcí jezu" za cenu Kč 449 850,-.

Hlasování
Pro: 13 Proti: 0 Zdrželo se: 1 Nehlasovalo: 0
Usnesení: Přijato

návrh kupní smlouvy č. D994190212 mezi Povodím Labe s.p., Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500
03 Hradec Králové, zast. Ing. Marií Duškovou, finanční ředitelkou (kupující) a Obcí Vrdy (prodávající) prodej pozemků zastavěných v rámci stavby vodního díla "Doubrava, Vrdy - Zbyslav, zvýšení ochrany obcí
hrázemi a rekonstrukcí jezu" za cenu Kč 449 850,-.

14.

ZO/4.11.2019 Poskytnutí daru OS Za záchranu kostela Nejsv. Trojice ve Zbyslavi na opravu OS na
dofinancování rekonstrukce severní báně kostela
Ing. Mlynka - báň je zhotovena 3 roky a dosud nebyly finance na její postavení pomocí jeřábu, je bez měděného povrchu - pouze v
ochranném obalu; v rozpočtu OS Za záchranu kostela Nejsv. Trojice ve Zbyslavi chybí 50tis.Kč
na dofinancování
p.Čejka - děláme to pro obec, kostel je barokní kulturní památkou - částka na postavení postačuje?
Ing.Čapek - majitel kostela je vysoce příjmový
p.Šindelář - přimlouvám se za poskytnutí daru na záchranu konstrukce báně - ze strany diecéze je naprostý nezájem
Ing.Mlynka - zástupce diecéze byl přítomen setkání, z 90% má zásluhu na opravě;
- socha sv. J.Nepomuckého - oprava originálu byla provedena, nyní za zpracovává kopie sochy a dle archivních dokladů
bylo zjištěno, že vlastníkem sochy byl od r. 1970 MNV Vrdy
p. Linka - až se občané ve Zbyslavi dozvědí, že obec přispívá na kostel bude vzbouření na vsi; u kostela bývalo 6 soch - 2 ukradli a 2
jsou rozbité
Bc.Šedivý - jedná se o dominantu v obci, zdržím se hlasování v případě, že nebude záruka, že báň bude umístěna na kostel
Pro: Ing.Mlynka, pí Wittvarová, p. Čejka, pí Bochníčková, p. Dalešický, p. Stiburek, Ing.Herout, Mgr.Kobela, p. Novotný,

,Bc.Šedivý, p.Kořínek, pí Truksová, p. Šindelář
Proti:
Zdržel se: Ing.Čapek, Bc. Šedivý
Nehlasoval

I. Zastupitelstvo obce schvaluje
poskytnutí finančního daru ve výši Kč 50tis.na dofinancování rekonstrukce severní báně kostela Nejsv.
Trojice ve Zbyslavi
Hlasování
Pro: 12 Proti: 0 Zdrželo se: 2 Nehlasovalo: 0
Usnesení: Přijato

žádost OS Za záchranu kostela Nejsv. Trojice ve Zbyslavi, Havličkova 25, Zbyslav o poskytnutí finanční
pomoci ve výši Kč 50tis.na dofinancování rekonstrukce severní báně kostela Nejsv. Trojice ve Zbyslavi
(rozpočet prací činí Kč 877 000,- bez měděné krytiny - báň bude dočasně zakryta lepenkou).

15.

ZO/4.12.2019 Rozpočtové opatření č. 1/2019
Ing.Mlynka - o možné spolupráci s SPŠ v Havlíčkově Brodě - žáci by mohli vypracovat projekty na MŠ, hřiště, zbrojnici
Bc.Šedivý - dotaz k rekonstrukci parkoviště u ZŠ v hodnotě Kč 1.200.000,- ; jedná se o stavbu nebo opravu?
Ing.Mlynka - projekt a stavební povolení máme - cena je odhad p. Marouska
Ing.Herout - vidím problém dodělávat projekt, když leží panely - chtěl bych vidět projekt
p.Marousek - projekt není
pí Bochníčková - RO parkoviště neschválila - nic nedodržujete!
Ing.Mlynka - akci necháme dodatečně schválit

p. Šindelář - máme studii na novou MŠ, doporučil bych skloubit MŠ s výstavbou zbrojnice; pavilonem, který mají hasiči zapůjčen pro
činnost zahájit rekonstrukci
Pro: Ing.Mlynka, pí Wittvarová, Ing.Čapek, p. Čejka, p. Dalešický, Mgr. Kobela, p. Novotný, p.Kořínek, pí Truksová, p. Šindelář
Proti: pí Bochníčková, p. Stiburek
Zdržel se: Bc.Šedivý, Ing. Herout
Nehlasoval:

I. Zastupitelstvo obce schvaluje
rozpočtové opatření č. 1/2019
Hlasování
Pro: 10 Proti: 2 Zdrželo se: 2 Nehlasovalo: 0
Usnesení: Přijato
16.

ZO/4.13.2019 Kontrolní výbor - kontrola TS Vrdy
Bc. Šedivý doslovně citoval zprávu kontrolního výboru z kontroly TS Vrdy v termínu od 29.4. -. 7.6.2019, která byla zaměřena na
kontrolu:
•
•
•
•
•
•
•

zřizovací listiny
činnosti TS v souladu se zřizovací listinou
pracovní smluvy
vymezení majetkových práv
vedení a řízení technických služeb
vydávání pracovních úkolů na TS, jejich plnění, kvalita práce a normování prací
BOZP

Doporučeno do 3 měs. naplánovat novou kontrolu - zaměřit se na odstranění závad, 1x za 3 měs. předložit zprávu o stavu a činnosti
TS, změnit strukturu vedení a řízení TS (ustanovit výběrovou komisi z řad zastupitelů obce), doporučeno
vymezit kompetence zasahující do činnosti TS tak, aby nebylo zasahováno do kompetencí vedoucího TS ani jeho podřízených
(ochrana pracovníků a právní ochrana zřizovatele TS).
Ing.Mlynka - zprávu jsem neobdržel, neměl jsem prostor k prostudování - navrhuji zařadit do podkladů příštího jednání ZO.
Zpráva bude zaslána do společného úložiště na web k prostudování.
Bc. Šedivý - navrhuji pověřit KV:
a) kontrolou předsedu kontrolního a finančního výboru kontrolou nákupu vybavení a zařízení kulturního domu Vrdy
b) kontrolou legislativy komunikace vedení obce s občany a osadními výbory
Pro:

Ing.Mlynka, pí Wittvarová, Ing.Čapek, p. Čejka, pí Bochníčková, p. Dalešický, p. Stiburek, Ing.Herout, Mgr.Kobela, p.

Novotný, ,Bc.Šedivý, p.Kořínek, pí Truksová,
Proti:
Zdržel se: p. Šindelář
Nehlasoval:

I. Zastupitelstvo obce bere na vědomí
zprávu kontrolního výboru - kontrola TS Vrdy
II. Zastupitelstvo obce pověřuje
předsedu kontrolního a finančního výboru kontrolou nákupu vybavení a zařízení kulturního domu Vrdy
III. Zastupitelstvo obce pověřuje
KV kontrolou legislativy komunikace vedení obce s občany a osadními výbory
Hlasování
Pro: 13 Proti: 0 Zdrželo se: 1 Nehlasovalo: 0
Usnesení: Přijato
17.

ZO/4.14.2019 Vyhlášení výběrového řízení na tajemníka OÚ Vrdy

pí Bochníčková - předložila návrh na vypsání výběrového řízení na funkci tajemníka dle zák. o obcích č. 128/2000 Sb. - § 84, § 109 s
termínem nástupu do 1 roku, aby nedocházelo k závažným pochybením
Bc.Šedivý - nečekejme 2 roky, co nám brání k vypsání VŘ - zřízení funkce tajemníka je ve prospěch obce; slib zachovat funkci
místostarostky na 2 roky splníme, ale navrhujeme vyhlásit VŘ již nyní, abychom byli připraveni
Ing.Mlynka - 1 pracovník se ušetří za funkci místostarosty; zároveň vyhlásíme VŘ na vedoucího TS Vrdy

Pro: Ing.Čapek, p. Čejka, pí Bochníčková, p. Dalešický, p. Stiburek, Ing.Herout, Mgr.Kobela, p. Novotný, ,Bc.Šedivý, p. Šindelář,

p.Kořínek,
Proti:
Zdržel se: Ing.Mlynka, pí Wittvarová, pí Truksová
Nehlasoval:

I. Zastupitelstvo obce pověřuje
OÚ Vrdy podle § 84 a § 109 zákona o obcích č. 128/2000 Sb. vypsáním VŘ na pozici tajemníka OÚ
Vrdy do konce října 2019, podání přihlášek do 15.12.2019, s nástupem dle dohody
Hlasování
Pro: 11 Proti: 0 Zdrželo se: 3 Nehlasovalo: 0
Usnesení: Přijato
18.

ZO/4.15.2019 Odměny členům finančního výboru
Ing.Mlynka - předložil návrh RO na výplatu odměn členům finančního výboru za I. pol. 2019 dle přílohy
Diskuse: Pro :Ing.Mlynka, pí Wittvarová, Ing.Čapek, p. Čejka, pí Bochníčková, p. Dalešický, p. Stiburek, Ing.Herout, Mgr.Kobela, p.

Novotný, ,Bc.Šedivý, p. Šindelář, p.Kořínek, pí Truksová,
Proti:
Zdržel se:
Nehlasoval:

I. Zastupitelstvo obce schvaluje
výplatu odměny členům finančního výboru za I. pol. 2019 dle přílohy
Hlasování
Pro: 14 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení: Přijato
19.

Diskuze pro veřejnost

Ing. Mlynka otevřel prostor k diskusi pro veřejnost:
p. Linka, Zbyslav - dotaz na vybudování kanalizace ve Zbyslavi (čekáme již 15 let a platíme vodné-stočné)
Ing.Mlynka - žádost o dotaci podána v měs. 02/2019 - zatím bez výsledku (v příštím roce bude dotace ve výši max. 45-50% N neekonomické); nabízí se možnost odkanalizování spodní části Zbyslavi na ČOV Výčapy, v nemovitostích na skále vybudovat domácí
ČOV a zbývající část svážet fekálním vozem
p.Šindelář - již v r.2002 se obec snažila kanalizaci vybudovat, ale marně (problematika se skálou) - navrhuji zajistit nepropustné
žumpy a pořídit obecní fekální vůz v případě, že nezískáme dotaci
p.Čejka - skála se dá narušit jako v případě plynofikace a vybudovat gravitační a tlakovou kanalizaci
pí Mislerová - dojem z vašeho jednání mám neuspokojivý - část lidí je pro, ale nikdo nechce nikomu pomáhat, jen se hází špína
- v ul. Mládežnická jsme chodili 2 roky v bahně, ale lidi dělali - chodili jsme stavět MŠ

- poděkování patří Ing.Mlynkovi za umístění "Sokola" na podstavec v areálu hřiště U Sokolovny - připomněl mi mládí
p. Bochníček - upozornil na nebezpečné parkování autobusu v ul. Sluneční
Ing.Mlynka - p. ░░░░ ░░ bylo povoleno výjimečné parkování
p. Dalešický - dotaz k usnesení RO na provedení průzkumu na zakoupení nového služebního vozu
- dotaz ke způsobu úhrady vodoměrných šachet v ul. Markovická
Ing.Mlynka - USN předložíme RO k revokaci
- vodoměrné šachty hradí obec (nebo z dotace), neboť jsou ukládány do obecních pozemků
p.Dalešický - dotaz k uzavření dohody s pí ░░░░ ░ na projekty
-info - p░░░░ z ul. Ovocná má již zhotoven vodovodní vrt
Ing.Mlynka - každá přípojka je jiná - pí ░░░░ ░ bude zpracovávat projekty pro obec, ale je možnost zpracování projektů i pro
občany
- na základě pracovní schůzky s ░░░░ ░░░░ ░░ , která vysloveně nesouhlasí s prodejem nebo dlouhodobým
pronájmem pozemku ░░░░ ░░ , a která je rozhodnuta se proti tomuto bránit všemi dostupnými prostředky░ navrhuji k
dořešení žádosti svolat pracovní jednání s občany ul. Ovocná - viz. jednání ke zřízení parkovací plochy v H.Bučicích
p.Dalešický - nechal jsem si zpracovat posudek od Ing.Kejvala k zachování potřebné šířky komunikace v ul. Ovocné
- projekt na zhotovení vodovodu v ul. Ovocná + stavební povolení je připraveno, ale stavba je nezahájena
Ing.Mlynka - požádáme o prodloužení termínu
Ing.Herout - dotaz k vybudování chodníku D.-H.Bučice
Ing.Mlynka - jednání s majitelkou pozemku pí░░░░ ░░ je nedobytné - snažší bude cesta příkopem
- info o zřízení VO v ul. Ovocná, u čp. 59 a H.Bučice (statek)
p.Dalešický - vznesl kritiku na objednávku židlí a stolů do sálu KD Vrdy, která byla předražena o cca Kč 300tis., nechal donést židli
obdobného typu a vyzýval zastupitele, aby ji vyzkoušeli a zhodnotili. Konstatoval, že tento typ je nevhodný, neboť se nevejdou 4 + 4
židle ke stolu
Ing.Mlynka - celková cena po slevě ve výši 25% činí Kč 98 880,- + Kč 11.200,-montáž a doprava zdarma - poptávkové řízení bylo
provedeno dle směrnice
- kapacita sálu je 150 lidí

20.

Závěr
Starosta obce Ing. Miloš Mlynka poděkoval všem přítomným za účast a jednání ve 21.35 h ukončil.

Mlynka Miloš, Ing.
Starosta

Wittvarová Liběna
Místostarostka

Zapisovatelé:

Špinarová Jana
Zapisovatelka

Špatenková Hana
Zapisovatelka

Bochníčková Lenka
zastupitel

Stiburek Tomáš
zastupitel

Ověřovatelé:

