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Obec Malešovice 

Zastupitelstvo obce Malešovice 

 

 

Zápis 

z 3. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, 

konaného dne 18. 02. 2015, od 18:00 hodin na OÚ v Malešovicích 

 
 

Bod č. 1: Zahájení, schválení jednání 

 

 Zahájení jednání 

 

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

Malešovice (dále jen „zastupitelstvo obce“) v 18.00 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 09. 02. 2015 do 18. 02. 2015. Současně byla informace o konání 

zastupitelstva obce  zveřejněna také na www.malesovice.cz.  

 

Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva  konstatoval, že 

přítomno je 7 členů zastupitelstva (z celkového počtu 7 všech členů zastupitelstva), takže 

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 rozšířený program zasedání: 

 

Program jednání: 

 

1) Zahájení, schválení jednání 

2) Pověření zapisovatele a ověřovatelů zápisu z jednání zastupitelstva 

3) Kontrola zápisu a plnění usnesení ze  zasedání zastupitelstva obce  

4) Pohledávky obce k datu konání zasedání zastupitelstva obce – informace o realizovaných 

opatřeních 

5) Rozpočtová opatření  

6) Zpráva inventarizační komise o provedené inventarizaci majetku obce k 31. 12. 2014 

7) Zpráva předsedy finančního výboru 

8) Zpráva předsedy kontrolního výboru 
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9) Informace o činnosti SPOZ pro rok 2015  

10) Projednání žádosti o tři pracovní místa  - ÚP Brno - venkov  

11) Projednání žádostí k dotačním programům MMR 

12) Požadavek o součinnost při odprodeji pohledávek vzniklých na základě realizované 

revitalizace soustavy veřejného osvětlení  - Energie pod kontrolou, obecně prospěšná 

společnost 

13) Informace z došlé pošty 

 Žádost Střediska volného času, Pohořelice, Okres Brno – venkov, příspěvková 

organizace o poskytnutí příspěvku na činnost zařízení na rok 2015 

 Žádost o příspěvek obce Malešovice na nákup nového čerpadla (kanalizační přípojka) 

– žadatel Kupský Ludvík, Malešovice 40 

 Kontrola dodržování stanovených limitů rychlosti v obci Malešovice – sdělení PČR 

 Výzva k odstranění neznámého plynovodního vedení – na vědomí 

 Žádost o zproštění platby za stočné – žadatel Jeřábek Radek 

14) Diskuse, dotazy, připomínky, různé  

15) Závěr 

 

 

Výsledek hlasování:   

pro:   7 

proti: 0 

zdrželi se: 0 

  

Usnesení č. 1 bylo schváleno. 

 

* * * 

 

Bod č. 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.  

 

 

* * * 

 

Bod č. 3: Kontrola zápisů a plnění usnesení ze  zasedání zastupitelstva obce konaného dne  

1. 12. 2014 

 

Předsedající konstatoval, že zápis z předešlého zasedání byl zpracován, podepsán, ověřen a je 

k dispozici k nahlédnutí v zasedací místnosti. Předsedající provedl kontrolu úkolů a usnesení ze 

zasedání zastupitelstva konaného dne 11.12. 2014: 
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 K usnesení č. 8 

Zastupitelstvo schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č.1/2014 o místním poplatku ze psů. 

Vyhláška bude zveřejněna na úřední desce OÚ a na www stránkách obce – zodpovídá starosta. 

 

Realizováno: 

                                   http://www.malesovice.cz/vyhlasky-zakony-s.html 

 

 K usnesení č. 9 

Zastupitelstvo schvaluje Obecně závaznou vyhlášky č.2/2014 o stanovení systému 

shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využití a odstraňování komunálních odpadů a 

nakládání se stavebním odpadem na území obce Malešovice. Vyhláška bude zveřejněna na 

úřední desce OÚ a na www stránkách obce – zodpovídá starosta. 

 

Realizováno: 

                                   http://www.malesovice.cz/vyhlasky-zakony-s.html 

 

 

Připomínky – náměty na doplnění: 

 

 

 

Návrh usnesení: 

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

obce ze dne 11. 12. 2014 

 

Výsledek hlasování:    

pro:  7 

proti: 0 

zdrželi se: 0 

 

Usnesení č. 2 bylo schváleno. 

 

* * * 

 

 

 

Bod č. 4: Pohledávky obce k datu konání zasedání zastupitelstva obce – informace o realizovaných 

opatřeních 

 

Předsedající přítomné seznámil se stavem pohledávek obce Malešovice k 13. 2. 2015 

 

 Stav k 31. 12. 2014 Uhrazeno k 13. 02. 2015 ZŮSTATEK 

Poplatek ze psů 510 Kč 100 Kč 410 Kč 

Poplatek za odvoz 

odpadu 

46 202 Kč 5 000 Kč 41 202 Kč 

Kanalizace - 

stočné 

115 592,50 Kč 35 822,50 Kč 79 670 Kč 

Celkem 162 305 Kč 41 022,50 Kč 121 282 Kč 
 

http://www.malesovice.cz/vyhlasky-zakony-s.html
http://www.malesovice.cz/vyhlasky-zakony-s.html


Zápis ze zasedání ZO   
 

Strana 4 (celkem 17) 

Předsedající navrhl postup při vymáhání pohledávek:  

 Bude vystaven platební výměr. 

 Po nabytí právní moci platebního výměru, nedojde – li k úhradě dlužných částek, budou 

pohledávky předány k vymáhání exekutorovi.  

 

Připomínky – náměty na doplnění: 

 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí stav pohledávek obce Malešovice k 13. 2. 2015 a schvaluje 

postup vymáhání dlužných částek:  

 vystavení platebního výměru 

 po nabytí právní moci platebního výměru, nedojde – li k úhradě dlužných částek, budou 

pohledávky předány k vymáhání exekutorovi  

 

 

Výsledek hlasování:    

pro:  7 

proti: 0 

zdrželi se: 0 

 

Usnesení č. 3 bylo schváleno. 

 

* * * 

 

Bod č. 5: Rozpočtová opatření 

 

a) Rozpočtové opatření č.1/2015 

 

Předsedající předložil rozpočtové opatření č. 1/2015 

 

 

 
 

 

 

Připomínky – náměty na doplnění: 

 

b) Rozpočtové opatření č.2/2015 

Předsedající předložil rozpočtové opatření č. 2/2015 
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Připomínky – náměty na doplnění: 

 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce schvaluje: a)  rozpočtové opatření č.1/2015, b) rozpočtové opatření č.2/2015 

 

Výsledek hlasování:    

pro:  7 

proti: 0 

zdrželi se: 0 

 

Usnesení č. 4 bylo schváleno. 

 

*      *       * 

 

 

Bod č. 6: Zpráva inventarizační komise o provedené inventarizaci majetku obce k 31. 12. 2014 

 

Předsedající požádal předsedu inventarizační komise pana Vladimíra Bechu o předložení zprávy o 

provedené inventarizaci majetku obce k 30.12. 2014. 

 

Inventární knihy jsou k nahlédnutí v úředních hodinách na OÚ. 

 

Připomínky – náměty na doplnění: 

 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Malešovice schvaluje inventarizaci majetku obce k 31. 12. 2014. 

 

Výsledek hlasování:    

Pro: 7 

Proti: 0 

Zdrželi se: 0 

 

Usnesení č. 5 bylo schváleno. 

 

                                               *      *       * 
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Bod č. 7: Zpráva předsedy finančního výboru 

 

Předsedající požádal předsedu finančního výboru Mgr. Michala Hubáčka o přednesení zprávy. 

 

 

 

Připomínky – náměty na doplnění: 

Pavlík:  

zpráva je nekompletní, navrhuji její dopracování a předložení na příštím zasedání ZO Malešovice 

 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce schvaluje dopracování zprávy předsedy finančního výboru Mgr. Michala 

Hubáčka nejpozději do 6. 3. 2015 a její následné předložení na příštím zasedání ZO Malešovice.  

 

Výsledek hlasování:    

pro:   7 

proti: 0 

zdrželi se: 0 

 

Usnesení č. 6 bylo schváleno. 

 

*      *       * 

               

 

 

Bod č. 8: Zpráva předsedy kontrolního výboru 

 

Předsedající požádal předsedkyni finančního výboru paní Helenu Kratochvílovou o přednesení 

zprávy. 

 

 

 

 

Připomínky – náměty na doplnění: 

 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu předsedkyně kontrolního výboru H. Kratochvílové.  

 

Výsledek hlasování:    

pro:  7 

proti: 0 

zdrželi se: 0 

 

Usnesení č. 7 bylo schváleno. 

 

*      *       * 
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Bod č. 9: Zpráva za SPOZ 

 

Předsedající požádal paní Helenu Kratochvílovou o přednesení zprávy za SPOZ. 

 

 

Připomínky – náměty na doplnění: 

 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo bere na vědomí zprávu paní H. Kratochvílové za SPOZ . 

 

Výsledek hlasování:    

pro:   7 

proti: 0 

zdrželi se: 0 

 

Usnesení č. 8 bylo schváleno. 

 

*      *       * 

 

Bod č. 10: Projednání žádosti o tři pracovní místa  - ÚP Brno - venkov  

 

 

Předsedající přítomné informoval o podání žádosti na vytvoření tří pracovních míst pro uchazeče 

z řad nezaměstnaných  - ÚP Brno – venkov. Smlouva byla dne 18. 2. 2015 podepsána a nástup 

zaměstnanců je možný od 1. 3. 2015. 

 

 

Připomínky – náměty na doplnění: 

 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo bere na vědomí podání žádosti a následné podepsání dohody o vytvoření pracovních 

příležitostí na tři pracovní místa pro uchazeče z řad nezaměstnaných  - ÚP Brno – venkov.  

 

 

Připomínky – náměty na doplnění: 

 

 

 

Výsledek hlasování:    

pro:   7 

proti: 0 

zdrželi se: 0 

 

Usnesení č. 9 bylo schváleno. 

 

*      *       * 
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Bod č. 11: Projednání žádostí k dotačním programům  

 

 MMR – Dětské hřiště  
Předmětem akce je vybudování dětského hřiště, které by využívaly všechny děti 

k volnočasovým aktivitám. Náklady 568 549 Kč. 

 Státní fond životního prostředí 

- SVOZOVÁ TECHNIKA: 

výše dotace 90 %. 

 Další žádosti: 

- I. etapa výstavby hřiště – lokalita „novostavby“ 

 

 
 

 

 

Připomínky – náměty na doplnění: 

 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo bere na vědomí a schvaluje podání žádostí na dotace:  

 MMR – Dětské hřiště  

Předmětem akce je vybudování dětského hřiště, které by využívaly všechny děti 

k volnočasovým aktivitám. Náklady 568 549 Kč. 

 Státní fond životního prostředí 

- SVOZOVÁ TECHNIKA: 

výše dotace 90 %. 

 Další žádosti: 

- I. etapa výstavby hřiště – lokalita „novostavby“ 
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Výsledek hlasování:    

pro:   7 

proti: 0 

zdrželi se: 0 

 

Usnesení č. 10 bylo schváleno. 

 

*      *       * 

 

 

 

 

Bod č. 12: Požadavek o součinnost při odprodeji pohledávek vzniklých na základě realizované 

revitalizace soustavy veřejného osvětlení  - Energie pod kontrolou,obecně prospěšná společnost 

 

 

 

Prosba o součinnost při odprodeji pohledávky  

dovoluji si Vás tímto požádat o součinnost při odprodeji pohledávek vzniklých na základě 

realizované revitalizace soustavy veřejného osvětlení ve Vaší obci společností Energie pod 

kontrolou, obecně prospěšná společnost (dále jen „EPK“).  

Jak Vám bylo naším obchodním zástupcem při představení revitalizačního projektu vysvětleno, 

odprodej takto vzniklých pohledávek je pro EPK důležitý zdroj financování umožňující realizaci 

dalších projektů. Není v ekonomických možnostech veřejně prospěšné společnosti držet dlouhodobé 

pohledávky se splatností deset až patnáct let v řádech desítek až stovek milionů. Proto se již od 

počátku projektu počítá s odprodejem pohledávky některému z bankovních partnerů EPK, což se 

také ukotvuje přímo do smlouvy o revitalizaci.  

Rád bych na tomto místě zmínil, že odprodej pohledávky nemá žádný vliv na její již pevně 

dohodnutou výši a nezprosťuje EPK žádného ze smluvních závazků. Faktickým dopadem pro obec 

bude v konečné fázi pouze povinnost zasílat jednotlivé splátky dle splátkového kalendáře na účet 

bankovního partnera namísto na účet EPK. Společnost EPK bude nadále po dobu 15-ti dohodnutých 

let provozovat a zajišťovat chod veřejného osvětlení ve Vaší obci.  

Za účelem spolupráce na odprodeji pohledávky Vás bude kontaktovat napřímo náš bankovní partner 

pro odprodej revitalizačních pohledávek Českomoravská obchodní banka, a.s. (dále jen „ČSOB“). 

Rád bych Vás tímto požádal o součinnost pro snadnější a rychlejší dotažení celého procesu do 

úspěšného konce.  

Posledním krokem a finální podmínkou dokončení odprodeje pohledávky je uznání závazku obce 

vůči ČSOB (ve výši nesplaceného závazku původně drženého vůči EPK). Obecný formulář tohoto 

uznání zasílám k nahlédnutí jako Přílohu č. 1. Vnitřní směrnice ČSOB požadují, aby uznání závazku 

bylo schváleno na zastupitelstvu, případně aby zastupitelstvo pověřilo zástupce obce podpisem 

tohoto dokumentu. Proto si Vás dovoluji v této chvíli požádat o sdělení termínu nejbližšího 

zastupitelstva a projednání tohoto pověření. Přílohou č. 2 tohoto dokumentu je text, která 

navrhujeme za tímto účelem vložit do zápisu zastupitelstva.  

V případě jakýchkoliv dotazů prosím neváhejte obrátit se přímo na mne na níže uvedených 

kontaktech.  
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Děkuji za spolupráci a zůstávám s pozdravem  

Miroslav Sečkář  

Finanční a personální manažer  

mail: mirek.seckar@energiepodkontrolou.com  

mobil: +420 601 570 305 

 
Připomínky – náměty na doplnění: 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí, že Smlouva o revitalizaci, svícení, obnově, údržbě a 

provozování distribuční soustavy elektrické energie sítě veřejného osvětlení na základě metody 

Energy Performance and Quality/Light Contracting uzavřená dne 22.1.2013 se společností Energie 

pod kontrolou, obecně prospěnou společností opravňuje Energii pod kontrolou, obecně prospěšnou 

společnost odprodat pohledávku vzniklou na základě zmíněné smlouvy třetí osobě, zejména 

subjektu, který má licenci ČNB k poskytování bankovních služeb.  

Pro případ, kdy Energie pod kontrolou, obecně prospěšná společnost, uplatní toto sjednané právo a 

rozhodne o odprodeji pohledávky Československé obchodní bance, a.s., zplnomocňuje zastupitelstvo 

starostu obce k uznání takto vzniklého závazku vůči ČSOB a podpisu dokumentu o uznání závazku.  

Energie pod kontrolou, obecně prospěšná společnost, prohlašuje, že odprodej pohledávky nemá 

žádný vliv na její dohodnutou výši a nezprošťuje společnost žádných závazků a povinností z výše 

uvedené smlouvy plynoucích. 

 

 

Výsledek hlasování:    

pro:   7 

proti: 0 

zdrželi se: 0 

 

Usnesení č. 11 bylo schváleno. 

 

*      *       * 

 

 

 

 

 

 

Bod č. 13: Informace z došlé pošty 

 

 

 Žádost Střediska volného času, Pohořelice, Okres Brno – venkov, příspěvková organizace o 

poskytnutí příspěvku na činnost zařízení na rok 2015 

 

Předsedající přítomné seznámil s doručenou žádostí a navrhl dar ve výši 2 000 Kč. 

 

Připomínky – náměty na doplnění: 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo schvaluje dar Středisku volného času, Pohořelice, Okres Brno – venkov na rok 2015 

ve výši 2 000 Kč. 
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Výsledek hlasování:    

pro:   7 

proti: 0 

zdrželi se: 0 

 

Usnesení č. 12 bylo schváleno. 

 

*      *       * 

 

 

 

 

 

 Žádost o příspěvek obce Malešovice na nákup nového čerpadla (kanalizační přípojka),  

žadatel: Kupský Ludvík, Malešovice 40 

 

Předsedající předložil doručenou žádost a konstatoval, že dle rozhodnutí zastupitelstva ze dne 

11.12.2014    poskytuje obec Malešovice občanům příspěvek na :  

- Opravu čerpadla a technologií: 50% ceny opravy, max. 2500,- Kč 

- Nákup nového čerpadla nebo technologií:  max. výše příspěvku 6000,- Kč 

 

 

Žádost o příspěvek obce Malešovice na nákup nového čerpadla nebo technologií (kanalizační 

přípojka)  – max. výše příspěvku 6000,- Kč  

 

 

Žadatel Adresa 

Kupský Ludvík Malešovice 40, 664 65 

 

 

 

 

 

 

Podmínky příspěvku POŘÍZENÍ NOVÉHO ČERPADLA:  

 
Příspěvek na pořízení nového čerpadla 1x 

za čtyři roky 

  

 doklad o zaplacení celé částky  

nákladů na pořízení nového 

čerpadla 

 

doloženo 

 

 potvrzený záruční list a montážní 

list 

doloženo  

 

Z předložených dokladů musí být nezpochybnitelné, že čerpadlo bylo pořízeno pro potřeby žadatele. 

 

Všeobecné podmínky příspěvku: 
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 vyjádření podpis  

Občan žádající o příspěvek na 

opravu či pořízení nesmí mít 

žádné pohledávky vůči obci 

Malešovice. 

Nejsou evidovány žádné pohledávky.  

Žádající občan musí mít trvalé 

bydliště v obci Malešovice, 

nesmí být evidován na 

ohlašovně. 

Žadatel má k 18. 2. 2015 trvalé bydliště na 

adrese Malešovice 40 . 

 

 

 

 

 

 

Připomínky – náměty na doplnění: 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo schvaluje příspěvek na pořízení čerpadla pro pana Ludvíka Kupského, Malešovice 

č.40 ve výši  6 000 Kč. 

 
 

Výsledek hlasování:    

pro:   7 

proti: 0 

zdrželi se: 0 

 

Usnesení č. 13 bylo schváleno. 

 

*      *       * 

 

 

 

 

 Žádost o příspěvek obce Malešovice na nákup nového čerpadla (kanalizační přípojka),  

Žadatel: Soltík Radek a Soltíková Hana, Malešovice 119 

 

Předsedající předložil doručenou žádost a konstatoval, že dle rozhodnutí zastupitelstva ze dne 

11.12.2014    poskytuje obec Malešovice občanům příspěvek na :  

- Opravu čerpadla a technologií: 50% ceny opravy, max. 2500,- Kč 

- Nákup nového čerpadla nebo technologií: max.výše příspěvku 6000,- Kč 

 

 

Žádost o příspěvek obce Malešovice na nákup nového čerpadla nebo technologií (kanalizační 

přípojka)  – max. výše příspěvku 6000,- Kč  

 

 

Žadatel Adresa 

Soltík Radek a Soltíková Hana  Malešovice 119, 664 65 
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Podmínky příspěvku POŽÍZENÍ NOVÉHO ČERPADLA:  

 
Příspěvek na pořízení nového čerpadla 1x 

za čtyři roky 

  

 doklad o zaplacení celé částky  

nákladů na pořízení nového 

čerpadla 

 

doloženo 

 

 potvrzený záruční list a montážní 

list 

doloženo  

 

Z předložených dokladů musí být nezpochybnitelné, že čerpadlo bylo pořízeno pro potřeby žadatele. 

 

Všeobecné podmínky příspěvku: 

 
 vyjádření podpis  

Občan žádající o příspěvek na 

opravu či pořízení nesmí mít 

žádné pohledávky vůči obci 

Malešovice. 

Nejsou evidovány žádné pohledávky.  

Žádající občan musí mít trvalé 

bydliště v obci Malešovice, 

nesmí být evidován na 

ohlašovně. 

Žadatel má k 18. 2. 2015 trvalé bydliště na 

adrese Malešovice 119 . 

 

 

 

 

 

Připomínky – náměty na doplnění: 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo schvaluje příspěvek na pořízení čerpadla pro žadatele:  Soltík Radek a Soltíková 

Hana, Malešovice č.119 ve výši  6 000 Kč. 

 
 

Výsledek hlasování:    

pro:   7 

proti: 0 

zdrželi se: 0 

 

Usnesení č. 14 bylo schváleno. 

 

*      *       * 
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 Kontrola dodržování stanovených limitů rychlosti v obci Malešovice – sdělení PČR 

 

 

 

 
 

Připomínky – náměty na doplnění: 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo bere na vědomí sdělení PČR  - kontrola dodržování stanovených limitů rychlosti 

v obci Malešovice.  

 

Výsledek hlasování:    

pro:   7 

proti: 0 

zdrželi se: 0 

Usnesení č. 15 bylo schváleno. 

 

*      *       * 
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 Výzva k odstranění neznámého plynovodního vedení – na vědomí 

 

 

Předsedající přítomné seznámil s odeslanou výzvou k odstranění neznámého plynovodního vedení. 

Výzva byla zaslána na Plynárny a na Stavební úřad Pohořelice. 

 

Připomínky – náměty na doplnění: 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo bere na vědomí výzvu k odstranění neznámého plynovodního vedení. 

 

Výsledek hlasování:    

pro:   7 

proti: 0 

zdrželi se: 0 

 

Usnesení č. 16 bylo schváleno. 

 

*      *       * 

 

 

 

 

 Žádost o zproštění platby za stočné – žadatel Jeřábek Radek 

 

Předsedající přítomné seznámil s doručenou žádostí o zproštění platby za stočné – žadatel Jeřábek 

Radek. Žadatel se v obci prokazatelně nezdržuje. Předsedající  navrhl zprostit žadatele plateb za 

stočné.  

 

 

Připomínky – náměty na doplnění: 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo schvaluje zproštění platby za stočné – žadatel Jeřábek Radek - s platností od roku 

2015. 

 

 

Výsledek hlasování:    

pro:   7 

proti: 0 

zdrželi se: 0 

 

Usnesení č. 17 bylo schváleno. 

 

*      *       * 
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Bod č. 14: Diskuse, dotazy, připomínky, různé 

 

 

Připomínky – náměty na doplnění: 

 

Předsedají přítomné informoval o: 

 

 Protipovodňová opatření – připravují se podklady pro stavební povolení. 

 Kolaudace mateřské školy – realizováno. 

 Kamery u OÚ – realizováno. 

 Ping-pongové stoly – zakoupeny, možnost pronájmu. 

 Přechod pro chodce – dotaz na SUS. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo bere na vědomí starostou obce předložené informace. 

 

Výsledek hlasování:    

pro:   7 

proti: 0 

zdrželi se: 0 

 

Usnesení č. 18 bylo schváleno. 

 

*      *       * 
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Předsedající poděkoval zastupitelům za účast na zasedání, které v 19.00 hodin ukončil. 

 

 

*      *       * 

 

 

 

 

 

Přílohy zápisu: 

1) Prezenční listina 

 

 

 

Zápis byl vyhotoven dne: ………18. 2. 2015…………….. 

 

 

Zapisovatel:            

 ………………………………. dne …………………………………  

                                 Helena Kratochvílová 

 

 

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

                                 Mgr. Michal Hubáček 

 

 

 

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

           Vladimír Becha 

 

 

 

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

   Ing. Zdeněk Pavlík 

 

 

 

 

 

 

 

 

Razítko obce: 


