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Zápis 

z 16. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, 

konaného dne 30. 12. 2016 od 16:30 hodin na OÚ v Malešovicích 
 

 

1. Zahájení, schválení programu jednání 

 

• Zahájení jednání 

 

Starosta obce Ing. Zdeněk Pavlík (dále jako předsedající) zahájil zasedání Zastupitelstva 

obce Malešovice (dále jen „zastupitelstvo obce“) v 16.30 hodin a všechny přivítal. 

 

Předsedající schůze konstatoval, že informace o konání zasedání podle § 93 odst. 1 

zákona o obcích byla na úřední desce Obecního úřadu Malešovice zveřejněna v souladu se 

zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to od 19. 12. 2016 do 30. 12. 2016. Současně byla 

informace o konání zastupitelstva obce  zveřejněna také na www.malesovice.cz.  

 

Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva  konstatoval, 

že přítomných je všech 7 členů zastupitelstva z celkového počtu 7 členů zastupitelstva. 

Zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích). 

 

• Schválení programu: 

Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou  

členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce.  

 

Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo obce Malešovice schvaluje program zasedání: 

 

Program jednání: 

 

1) Zahájení, schválení jednání 

2) Pověření zapisovatele a ověřovatelů zápisu z jednání zastupitelstva 

3) Kontrola zápisu z 25. 11. 2016 

4) Zpráva finančního výboru 

5) Zpráva kontrolního výboru 

6) Rozpočtová opatření 

7) Projednání Závěrečného účtu DSO ČISTÁ JIHLAVA za rok 2015 

8) Projednání a schválení rozpočtu obce pro rok 2017 

9) Projednání rozpočtového výhledu 

10) Projednání provozování vodovodu v obci Malešovice  

11) Odměny za výkon funkce členů zastupitelstva – změna od 1. 1. 2017 

12) Informace z došlé pošty 

13) Diskuse, dotazy, připomínky, různé 

14) Závěr 

 

 

Připomínky – náměty na doplnění: nebyly vzneseny. 

 

 

 

Výsledek hlasování:   



 

               Obec Malešovice 

               Zastupitelstvo obce Malešovice 

 

Zápis ze zasedání ZO   

Strana 2 (celkem 22) 

pro: 7 

proti: 0 

zdrželi se: 0 

 

Usnesení č. 1 bylo schváleno. 

* * * 

 

2. Pověření zapisovatele a ověřovatelů zápisu z jednání zastupitelstva 

 

 

Zastupitelstvo obce Malešovice na svém zasedání dne 11. 12. 2014 určilo na celé volební 

období zapisovatelkou zápisu  paní Helenu Kratochvílovou , v případě její nepřítomnosti paní 

Irenu Hledíkovou. Ověřovateli zápisu byli předsedajícím navrženi na celé volební období 

Mgr. Michal Hubáček a Vladimír Becha, v případě jejich nepřítomnosti pan Jiří Patočka a 

Zdeněk Ševčík.  

* * * 

 

3. Kontrola zápisů a plnění usnesení ze dne 25. 11. 2016 

 

a) K usnesení č. 7:  

Zastupitelstvo obce schvaluje předloženou a projednanou kupní smlouvu na pozemek 

p.č. 1154/47 o výměře 221m2 vzniklé na základě GP z p.č. 1145/1. Zastupitelstvo 

pověřuje starostu obce podpisem projednané a schválené kupní smlouvy na výše 

uvedený pozemek. 

 

Realizováno, smlouva je oboustranně podepsána a finanční částka zaslána na účet 

prodávajícího. 

 

b) K usnesení č. 9: 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí a schvaluje předložený a projednaný Dodatek č. 1 

ke smlouvě:  Smlouva o dílo č.: 217 / LCAA – 003 / 2016 

 

Realizováno, celá akce je dokončena a předána obci. 

 

 

Připomínky, náměty na doplnění: nebyly vzneseny. 

 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí a schvaluje zprávu o plnění úkolů ze zasedání 

zastupitelstva obce Malešovice ze dne 25. 11. 2016. 

 

Výsledek hlasování:   

pro: 7  

proti: 0 

zdrželi se: 0 

  

Usnesení č. 2 bylo schváleno. 

 

* * * 

 

4. Zpráva finančního výboru 



 

               Obec Malešovice 

               Zastupitelstvo obce Malešovice 

 

Zápis ze zasedání ZO   

Strana 3 (celkem 22) 

 

Předsedající požádal předsedu finančního výboru o přednesení zprávy o provedených 

kontrolách:  

 

 
 

 
 

 

 

 

 

Připomínky, náměty na doplnění: nebyly vzneseny. 
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Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí a schvaluje zprávu předsedy finančního výboru Mgr. 

Hubáčka o provedených kontrolách. 

 

 

Výsledek hlasování:   

pro: 7  

proti: 0 

zdrželi se: 0 

  

Usnesení č. 3 bylo schváleno. 

 

* * * 

 

 

5. Zpráva kontrolního výboru 

 

Předsedající požádal předsedkyni kontrolního výboru o přednesení zprávy o provedených 

kontrolách:  
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Připomínky, náměty na doplnění: nebyly vzneseny. 

 

 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí a schvaluje zprávu předsedkyně kontrolního výboru paní 

H. Kratochvílové  o provedených kontrolách. 

 

 

Výsledek hlasování:   
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pro: 7  

proti: 0 

zdrželi se: 0 

  

Usnesení č. 4 bylo schváleno. 

 

* * * 

 

 

 

6. Rozpočtová opatření 

 

a) Rozpočtové opatření č.18/2016 

 

Předsedající předložil RO č. 18/2016 a vyzval k rozpravě. 

 

 
 

Připomínky, náměty na doplnění: nebyly vzneseny. 

 

 

 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí a schvaluje:  rozpočtové opatření č.18/2016. 

 

Výsledek hlasování:    

pro:  7 

proti: 0 

zdrželi se: 0 

 

Usnesení č. 5 bylo schváleno. 

 

*      *       * 



 

               Obec Malešovice 

               Zastupitelstvo obce Malešovice 

 

Zápis ze zasedání ZO   

Strana 7 (celkem 22) 

 

 

b) Rozpočtové opatření č.19/2016, RO 20/2016 

 

Předsedající předložil RO č. 19/2016 a vyzval k rozpravě. 

 

 
 

 
 

Připomínky, náměty na doplnění: nebyly vzneseny. 

 

 

Předsedající předložil RO č. 19/2016 a vyzval k rozpravě. 
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Připomínky, náměty na doplnění: nebyly vzneseny. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí a schvaluje:  rozpočtové opatření č.19/2016, a 

rozpočtové opatření č.20/2016. 

 

Výsledek hlasování:    

pro:  7 

proti: 0 

zdrželi se: 0 

 

Usnesení č. 6  bylo schváleno. 
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*      *       * 

 

 

 

7. Projednání Závěrečného účtu DSO ČISTÁ JIHLAVA za rok 2015 

 

Předsedající konstatoval, že Závěrečný účet DOS ČISTÁ JIHLAVA za rok 2015 byl 

zveřejněn od 6. 6. 2016 do 23. 6. 2016. 

 

 

Připomínky, náměty na doplnění: nebyly vzneseny. 

 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce projednalo a bere na vědomí Závěrečný účet DOS ČISTÁ JIHLAVA za 

rok 2015 

     

 

Výsledek hlasování:    

pro:  7 

proti: 0 

zdrželi se: 0 

 

Usnesení č. 7 bylo schváleno. 

*      *       * 

 

 

8. Projednání a schválení rozpočtu obce pro rok 2017 

 

Předsedající přítomné seznámil s návrhem rozpočtu obce pro rok 2017. Návrh rozpočtu byl od 

25. 11. 2016 zveřejněn na úřední desce OÚ a také na elektronické úřední desce.  
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Připomínky, náměty na doplnění: nebyly vzneseny. 

 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet obce pro rok 2017. 

 

 
Výsledek hlasování:    

pro:  7 

proti: 0 

zdrželi se: 0  

 

Usnesení č. 8 bylo schváleno 

*      *       * 

 

 

 

 

9. Projednání rozpočtového výhledu 

Předsedající předložil rozpočtový výhled pro období 2018 a 2019 a vyzval k diskusi:  

 

 

 

 

Připomínky, náměty na doplnění: nebyly vzneseny. 

 

 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtový výhled pro období 2018 a 2019 

 

Výsledek hlasování:    

pro:  7 

proti: 0 

zdrželi se: 0 

 

Usnesení č. 9 bylo schváleno. 

*      *       * 

 

 

10. Projednání provozování vodovodu v obci Malešovice  

 

Předsedající přítomné seznámil s průběhem nájmu vodovodu, vodovodního zařízení a o jejich 

správě a provozování v obci Malešovice firmou M.I.S. a doporučil zvážit trvání smlouvy o 

nájmu vodovodu, vodovodního zařízení a o jejich správě  a provozování ze dne 17. 03. 2004 

včetně dodatku č.1 ke smlouvě o nájmu vodovodu, vodovodního zařízení a o jejich správě a 

užívání ze dne 20. 05. 2004. 
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Výpověď o smlouvy o nájmu vodovodu, vodovodního zařízení a o jejich správě a 

provozování ze dne 17. 03. 2004 včetně dodatku č.1 ke smlouvě o nájmu vodovodu, 

vodovodního zařízení a o jejich správě a užívání ze dne 20. 05. 2004. 

 

Obec Malešovice s Vámi uzavřela dne 17. 03.2004 smlouvu o nájmu vodovodu, vodovodního 

zařízení a o jejich správě  a provozování (viz předložená smlouva) a následně dne 20. 05. 

2004 byl uzavřen dodatek č. 1 k uvedené smlouvě. Oznamujeme Vám, že v souladu s 

článkem VI Doba nájmu, který je součástí výše uvedené smlouvy, tímto uvedenou smlouvu 

vypovídáme. 

V souladu s článkem VI počne výpovědní lhůta běžet prvním dnem následujícího měsíce po 

doručení této výpovědi. Smlouva zaniká uplynutím výpovědní lhůty sjednané ve smlouvě v 

délce 6 měsíců, tj. 30. 06. 2017. 

Dle ostavce VI výše uvedené smlouvy předá nájemce pronajímateli předmět nájmu ve stavu 

v jakém jej převzal s přihlédnutím k přiměřenému opotřebení. Z předání bude vyhotoven 

zápis, který bude obsahovat případné vypořádání vzájemných práv a povinností vyplývajících 

se skončení tohoto závazkového stavu. Žádáme vás tímto o spolupráci při předání předmětu 

nájmu.  

Podle ust. § 2290 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník máte právo do dvou měsíců ode 

dne doručení této výpovědi podat návrh soudu na přezkoumání oprávněnosti výpovědi. 

Zároveň můžete vznést proti výpovědi námitky. 

 

 

 

 

 

 

Návrhy a připomínky: 

 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí a schvaluje projednanou Výpověď smlouvy o nájmu 

vodovodu, vodovodního zařízení a o jejich správě  a provozování ze dne 17. 03. 2004 včetně 

dodatku č.1 ke smlouvě o nájmu vodovodu, vodovodního zařízení a o jejich správě a užívání 

ze dne 20. 05. 2004. Zastupitelstvo pověřuje starostu obce odesláním schválené výpovědi. 

 

 

Výsledek hlasování:    

pro:  7 

proti: 0 

zdrželi se: 0 

 

Usnesení č. 10 bylo schváleno. 

 

 

*      *       * 
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11. Odměny za výkon funkce členů zastupitelstva – změna od 1. 1. 2017 

 

Předsedající přítomné seznámil s nařízením vlády č. 37/2003 Sb. Navýšení odměn členům 

zastupitelstva o 4% je od 1. 1. 2017 platné u uvolněných členů zastupitelstva a u 

neuvolněných po schválení usnesení zastupitelstva. 

 

Připomínky – náměty na doplnění: 

 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo bere na vědomí a schvaluje navýšení odměn neuvolněným členům 

zastupitelstva dle novely nařízením vlády č. 37/2003 Sb. o 4% s platností od 1. 1. 2017. 

 

 Odměna nyní Odměna nově Rozdíl 

Starosta 22550 24321 +1771 

Předseda výboru 938 976 +38 

Zastupitel 299 311 +12 

 

 

Výsledek hlasování:    

pro:  7 

proti: 0 

zdrželi se: 0 

 

Usnesení č. 11 bylo schváleno. 

 

*      *       * 

 

 

12. Informace z došlé pošty 

 

a) Žádost o dar na činnost Střediska volného času Pohořelice IČ: 60575573 

Předsedající předložil doručenou žádost a požádal o rozpravu. 

 

            Připomínky, náměty na doplnění: nebyly vzneseny 

 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo schvaluje dar ve výši 2000,- Kč na činnost Střediska volného času 

Pohořelice IČ: 60575573. 

Dar bude zaslán na účet č.: 1382198319/0800. 

 

 

Výsledek hlasování:    

pro:   7 

proti: 0 

zdrželi se: 0 

 

Usnesení č. 12. bylo schváleno. 

 

*      *       * 
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b) Smlouva o poskytování odborných služeb č. 110528/2016 

     Předsedající předložil doručenou smlouvu a požádal o rozpravu. 

Předmětem této Smlouvy je závazek Poskytovatele zajistit Objednateli za podmínek 

touto Smlouvou dále stanovených odborné služby při získání dotace z Programu, tj. 

kompletní administrace celého procesu včetně všech příloh - expertní pomoc a 

intenzivní asistence při přípravě žádosti o dotaci z OPERAČNÍHO PROGRAMU 

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Z FONDŮ EVROPSKÉ UNIE vyhlašovaným Ministerstvem 

životního prostředí ČR a orgány EVROPSKÉ UNIE a v případě získání dotace také 

při realizaci projektu Objednatele. 

Smlouva se týká revitalizace rybníka v k.ú. Malešovice, p.p.č. 2185 (jižní část vodní 

plochy). 

Předpokládané náklady:  

1.693.000 Kč 

Předpokládaná výše dotace: 1.430.000 Kč 

Spoluúčast obce: 263.000 Kč  

Náklady související s projektem 89.000 Kč 

 

 

 

            Připomínky, náměty na doplnění:  
 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo schvaluje předloženou a projednanou Smlouvu o poskytování 

odborných služeb č. 110528/2016. Zastupitelstvo pověřuje starostu obce podpisem 

předložené a schválené smlouvy o poskytování odborných služeb č. 110528/2016. 

Poskytovatel: AXIOM engineering s.r.o., se sídlem: Pernerova 168, 530 02 Pardubice, 

IČ 28855230, DIČ CZ28855230 

 

 

 

Výsledek hlasování:    

pro:   7 

proti: 0 

zdrželi se: 0 

 

Usnesení č. 13. bylo schváleno. 

 

*      *       * 

 

c) Studie revitalizace obecního rybníka, rozšíření vodní plochy 

     Předsedající předložil doručenou studii a požádal o rozpravu. 

Předmětem této Studie je revitalizace obecního rybníka, rozšíření vodní plochy. 

Předpokládané náklady:  

5.528.000 Kč 

Předpokládaná výše dotace: 4.700.000 Kč 
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Spoluúčast obce: 828.000 Kč  

Náklady související s projektem: 109.000 Kč 

 

 

            Připomínky, náměty na doplnění:  
 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo schvaluje Studie revitalizace obecního rybníka, rozšíření vodní plochy. 

Zastupitelstvo pověřuje starostu obce zajištěním Smlouvy o poskytování odborných 

služeb na uvedenou akci  se společností: AXIOM engineering s.r.o., se sídlem: 

Pernerova 168, 530 02 Pardubice, IČ 28855230, DIČ CZ28855230. 

 

 

 

 

Výsledek hlasování:    

pro:   7 

proti: 0 

zdrželi se: 0 

 

Usnesení č. 14. bylo schváleno. 

 

*      *       * 

 

 

 

 

d) Žádost o zproštění od placení poplatku za stočné 

     Předsedající předložil doručenou žádost. Žadatel: Štěpánka Pařízková 

 

 

            Připomínky, náměty na doplnění:  
 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo schvaluje zproštění od placení poplatku za stočné s platností od 1. 1. 

2017, žadatel: Štěpánka Pařízková, Malešovice 

 

 

 

Výsledek hlasování:    

pro:   7 

proti: 0 

zdrželi se: 0 

 

Usnesení č. 15bylo schváleno. 

 

*      *       * 

 

 

e) Žádost o zproštění od placení poplatku za stočné pro rok 2016 
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     Předsedající předložil doručenou žádost. Žadatel: Buchtela František, Malešovice 108 

 

 

            Připomínky, náměty na doplnění:  
 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo schvaluje zproštění od úhrady poplatku za stočné pro rok 2016. 

Žadatel: Buchtela František, Malešovice 108 

 

 

 

 

Výsledek hlasování:    

pro:   7 

proti: 0 

zdrželi se: 0 

 

Usnesení č. 16. bylo schváleno. 

 

*      *       * 

 

 

f) Žádost o vyjádření k PR 

Předsedající předložil doručenou žádost o vyjádření k PD. Žadatel: Karel Procházka, 

Malešovice 76 

 

 

            Připomínky, náměty na doplnění:  
 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo schvaluje předloženou a projednanou PD pro územní řízení: 

Malešovice, Rybník v trati „U hřiště“ v k.ú. Malešovice ve vzdálenosti do 50 m od 

okraje lesních pozemků.  Žadatel: Karel Procházka, Malešovice 76.  

Žadatel: Karel Procházka, Malešovice 76 

 

 

 

 

Výsledek hlasování:    

pro:   7 

proti: 0 

zdrželi se: 0 

 

Usnesení č.17 bylo schváleno. 

 

*      *       * 
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g) Připojení obce k modelu solidárního financování sociálních služeb na území 

správního obvodu ORP Pohořelice pro rok 2017 

Předsedající předložil doručenou dokumentaci a vyzval k rozpravě. 

 

Výše příspěvku pro obec Malešovice činí pro rok 2017: 57.408 Kč. 

 

 

            Připomínky, náměty na doplnění:  
 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo schvaluje nejen připojení obce k modelu solidárního financování 

sociálních služeb na území správního obvodu ORP Pohořelice pro rok 2017, ale také z 

toho plynoucí výši příspěvku 57.408 Kč. Zároveň pověřuje starostu obce k podpisu 

předložené a projednané smlouvy o příspěvku ve věci spolufinancování sociálních 

služeb v síti ORP Pohořelice pro rok 2017. 

  
 

 

 

Výsledek hlasování:    

pro: 7 

proti: 0 

zdrželi se: 0 

 

Usnesení č. 18. bylo schváleno. 

 

*      *       * 

 

h) Sdružení obcí a svazků obcí, z.s. Stanovy spolku 

 

Předsedající s ohledem na vstup do spolku Sdružení obcí a svazků obcí, z.s. předložil 

Stanovy spolku: Sdružení obcí a svazků obcí, z.s.  
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Připomínky, náměty na doplnění:  nebyly vzneseny 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo schvaluje s ohledem na vstup do spolku Sdružení obcí a svazků obcí, 

z.s. předložené Stanovy spolku: Sdružení obcí a svazků obcí, z.s.  

 

  
 

Výsledek hlasování:    

pro: 7 

proti: 0 

zdrželi se: 0 

 

Usnesení č. 19. bylo schváleno. 

 

*      *       * 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo schvaluje vstup do spolku Sdružení obcí a svazků obcí, z.s.  

  
 

Výsledek hlasování:    

pro: 7 

proti: 0 

zdrželi se: 0 

 

Usnesení č. 20. bylo schváleno. 

 

*      *       * 

 

 

i) Smlouva o provozování kanalizací  
Předsedající předložil Smlouva o provozování kanalizací. Provozovatel: 
VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.  

Sídlo:  Brno, Soběšická 820/156, PSČ 638 01 

Jednající: Bc. Ivan Vavro, ředitel divize Brno-venkov, na základě pověření ze dne 29.1.2014 

Adresa divize:  Brno, Soběšická 820/156, PSČ 638 01 

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1181 

IČ:  49455842 

DIČ:  CZ49455842 

                Bankovní spojení: Komerční banka Brno-venkov č.ú.: 3201641/0100  

 

Platnost smlouvy od 1. 2. 2017 do 30. 6. 2017 

 

            Připomínky, náměty na doplnění: nebyly vzneseny 

 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo schvaluje předloženou a projednanou Smlouva o provozování 

kanalizací. Provozovatel:  
VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.  

Sídlo:  Brno, Soběšická 820/156, PSČ 638 01 

Jednající: Bc. Ivan Vavro, ředitel divize Brno-venkov, na základě pověření ze dne 29.1.2014 

Adresa divize:  Brno, Soběšická 820/156, PSČ 638 01 

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1181 
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IČ:  49455842 

DIČ:  CZ49455842 

Bankovní spojení: Komerční banka Brno-venkov č.ú.: 3201641/0100  

Zastupitelstvo pověřuje starostu obce podpisem schválené smlouvy o provozování kanalizací s platností 

od 1.2.2017 do 30.6.2017 

 
Výsledek hlasování:    

pro: 7 

proti: 0 

zdrželi se: 0 

 

Usnesení č. 21. bylo schváleno. 

 

*      *       * 

 

13. Diskuse, dotazy, připomínky, různé  

a) Pavlík:  

• Bylo zkolaudováno víceúčelové hřiště. 

• Byla zkolaudována technická infrastruktura I. a II. Etapa. 

• Bylo vydáno stavební povolení na akce Výstavba chodníku a rozšíření VO  - 

žádost o dotaci se podá počátkem ledna. 

• Byla podána žádost o dotaci na akci Herní prvky. 

• Byla podána žádost o dotaci na akci Plochy odpočinku Obce Malešovice. 

• Byla podána žádost o dotaci na akci Pořízení štěpkovače a kompostérů  

pro obec Malešovice. 

• 28.12.2016 bylo vydáno územní rozhodnutí č. 96/2016 Intenzifikace ČOV 

Malešovice. 
 

 

 

 

 

 

b) Pavlík: Stav pohledávek obce Malešovice ke dni zasedání ZO 

 

 Stav nedoplatků do roku 2014 

Poplatek ze psů 0 

Poplatek za odvoz odpadu 400 

Kanalizace - stočné 13.690 

CELKEM 14.090 

 

 Stav nedoplatků do roku 2015 

Poplatek ze psů 0 

Poplatek za odvoz odpadu 1.500 

Kanalizace - stočné 11.520 

CELKEM 14. 020 

 

 

 

Připomínky, náměty na doplnění: nebyly vzneseny. 
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Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu starosty obce.   

 
Výsledek hlasování:    

pro: 7 

proti: 0 

zdrželi se: 0 

 

Usnesení č. 22 bylo schváleno. 

*      *       * 

 

 

15. Závěr 

 

Předsedající popřál přítomným do nového roku 2017, poděkoval zastupitelům za účast 

na zasedání, které v 18:00  hodin ukončil. 

 

 

*      *       * 

 

 

 

Přílohy zápisu: 

 

1) Prezenční listina 

 

 

 

Zápis byl vyhotoven dne: ………30. 12. 2016……….. 

 

Zapisovatel:            

 ……………………………..dne …………………………………  

                                 Helena Kratochvílová 

 

 

Ověřovatelé:           .............................................. dne ...................................................... 

                                 Mgr. Michal Hubáček 

 

 

          .............................................. dne ..................................................... 

           Vladimír Becha 

 

 

Starosta:                ................................................ dne ..................................................... 

         Ing. Zdeněk Pavlík 

 

 

 

 

 

 

Razítko obce: 


