Z Á P I S z veřejného zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SLATINICE
15. zasedání dne 10.9.2009 – zasedací místnost Slatinice
Úvod
Starosta p. Žouželka přivítal přítomné zastupitele a ostatní občany a konstatoval, že zasedání zastupitelstva bylo řádně svoláno
a vyhlášeno.
Dále konstatoval, že je přítomno 13 z 15ti zastupitelů a zastupitelstvo je tudíž usnášeníschopné.
Návrhová komise byla navržena ve složení : p. L.Vymazal, Ing. Valenta, MUDr.Hajdová
Ověřovateli zápisu byli navrženi: p. M.Svozil, J.Střídová
Vypracováním zápisu byl pověřen: P. Šolc
Přijaté usnesení:
206/15 – Zastupitelstvo schvaluje návrhovou komisi a ověřovatele zápisu.
Hlasování: všech 13 přítomných zastupitelů bylo pro.
Starosta p. Žouželka konstatoval, že zápis z minulého zasedání byl ověřovateli podepsán a nebyly k němu podány žádné
námitky, tudíž se zápis pokládá za schválený.
Navržený program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Kontrola usnesení
Zpráva o činnosti rady
Hospodaření obce
Rekonstrukce ČOV a vodovodu
Dotační akce
Různé

- Dle zkušeností z minulých zasedání starosta navrhl, aby diskuse a hlasování probíhaly ke každému bodu zvlášť.
Přijaté usnesení:
207/15 – Zastupitelstvo schvaluje program dnešního zasedání.
Hlasování: všech 13 přítomných zastupitelů bylo pro.
1. Kontrola usnesení
201/14 – Zastupitelstvo pověřuje radu výběrem firmy pro zajištění dotace na zateplení budovy školy.
Úkol byl částečně splněn. Bylo osloveno několik firem s žádostí o nabídku. Prioritou však zůstává komplexní oprava starší
budovy školy.
204/14 – Zastupitelstvo schvaluje vyhlášení výběrového řízení na zpracovatele územně plánovací dokumentace dle zákona č.
183/2006 Sb., pověřuje radu výběrem nejvýhodnější nabídky pro obec…
Rada schválila výsledky výběrového řízení na zpracovatele územně plánovací dokumentace, ve kterém byly osloveny 3 firmy.
Jako nejvýhodnější byla vybrána nabídka firmy Archplan Ostrava, která předložila nejnižší cenu.
V uvedené záležitosti probíhají další jednání, abychom na změnu územního plánu (případně na pořízení nového územního
plánu) získali dotaci. Stávající územní plán musí být upraven dle nového stavebního zákona.
Přijaté usnesení:
208/15 – Zastupitelstvo bere na vědomí kontrolu usnesení.
Hlasování: všech 13 přítomných zastupitelů bylo pro.
2. Zpráva o činnosti rady obce
Zprávu o činnosti rady obdrželi všichni členové zastupitelstva spolu s pozvánkou na zastupitelstvo. Jednotlivá usnesení rady
jsou zveřejňována i na internetových stránkách obce.
Přijaté usnesení:
209/15 – Zastupitelstvo bere na vědomí zprávu o činnosti rady.
Hlasování: všech 13 přítomných zastupitelů bylo pro.

3. Hospodaření obce
Zprávu o hospodaření obce přednesl předseda kontrolního výboru Ing. Valenta.
Obec Slatinice k 31. srpnu 2009 hospodařila podle schváleného rozpočtu na straně příjmů na 22.865.049,69 Kč (73,99%) a na
straně výdajů na 25.391.240,64,- Kč (70,83%). Zůstatek finančních prostředků na běžném účtu k 31.8.2009 činí -523.624,82
Kč.(čerpání KTK)
Základní škole a Mateřské škole Slatinice byl za období od 1.1. do 31.8. poskytnut příspěvek na provoz ve výši 1.480 tis. Kč.
Za poslední 3 měsíce byla schválena 2 rozpočtová opatření. Jednalo se o navýšení příjmů a výdajů na převody z rozpočtových
účtů na splátky bytového domu, úhradu faktur na sokolovnu, čerpání úvěru apod., dále potom o navýšení o 71 tis. Kč na
základě dotace z Úřadu práce na VPP, navýšení příjmů a výdajů na základě čerpání krátkodobého úvěru na financování akce
Víceúčelové centrum pro kulturu a sport ve výši 4.345.021,98 Kč, navýšení P a V na základě obdržení dotace ze SFŽP ve výši
967.482,- Kč na akci Výsadba a obnova remízů, alejí a větrolamů, navýšení P a V na základě obdržení dotace na vybavení
pracoviště Czechpointu ve výši 58.259,- Kč, navýšení výdajů na lesní hospodářský plán o částku 33.120,- Kč (podána žádost o
dotaci), navýšení P a V na základě čerpání části limitu výdajů z dotace ministerstva obrany na opravu pomníku obětem válek
ve výši 150.000,- Kč (celková dotace 400 tis.) a navýšení P a V na základě obdržení části dotace z programu ROP (sokolovna)
ve výši 3.474.253,78 Kč.
Účetní závěrka obce k 31.8.2009 (rozvaha územních samosprávných celků):
 Pohledávky:
295.923,20
Pohledávky evidujeme v celkové výši 296 tis. Kč. Jedná se o předpisy nájmů z bytových a nebytových prostor, poplatky a
vydané faktury.
 Zálohy: 89.944,59
Dodavatelům za plyn a energii byla poskytnuta provozní záloha ve výši 90 tis. Kč.
 Závazky: 1.501.504,- Kč
Závazky evidujeme ve výši 1.502 tis. Kč z toho investiční ve výši 987 tis. Kč
( AquaProcon- rekonstrukce ČOV a vodovodu Slatinice, Agroprojekt – III. Etapa kanalizace Lípy,) a neinvestiční ve výši 514
tis. Kč (běžné výdaje + osazení obrubníků Lípy 487 tis..)
 Bankovní úvěry a půjčky: 5.223.239,70 Hypoteční banka
1.304.531,92 ČSOB
Hypoteční bance zbývá splatit 5.223. tis. Kč na půjčku, kterou nám banka poskytla v roce 2001 na rekonstrukci starého kravína
na 16 bytových jednotek. Tato půjčka bude splácena po dobu 20 let budoucími vlastníky bytů.
V měsíci červnu jsme začali čerpat krátkodobý úvěr od ČSOB na akci Víceúčelové centrum pro kulturu a sport. Čerpání
probíhá na základě předložení faktur na tuto akci. K 31.8. byla vyčerpána částka 5.649.553,90 Kč. Jelikož jsme již obdrželi
část dotace ve výši 3.474.253,78 Kč, byl ihned tento úvěr o tuto částku + 870.768,20 z rozpočtu ponížen. K úhradě zbývá
1.304.431,92 ve dvou splátkách a to ve výši 660 tis. měsíčně nebo opět ihned po obdržení další části dotace.
- Pan Jiří Starosta požádal o shrnutí aktiv a pasiv.
- Ing. Valenta odpověděl, že uvedl pouze hrubý přehled dle podkladů účetní OÚ. Nejedná se o čtvrtletní uzávěrku.
Požadované údaje lze zjistit kdykoliv v kanceláři OÚ Slatinice.
- Ing. Sedlák se dotázal, proč obec platí za uložení odpadu nájem, když stavbu provádí firma Horstav a zda by odpad neměl být
ekologicky zlikvidován.
- Starosta F.Žouželka a Ing. Valenta v odpovědi uvedli, že se jedná o dočasné uložení odpadu za symbolickou cenu 800 Kč
měsíčně. Odpad bude pracovníky OÚ a členy místních spolků průběžně vytříděn a zpětně využit na stavbě. Tímto způsobem
bude snížen finanční podíl obce na této akci. Nebezpečný odpad ze stavby byl uložen na skládku a pokud se tam nějaký
vyskytuje, tak nepochází z uvedené stavby. Současně připomněli, že se každý zastupitel může zúčastnit pravidelných
kontrolních dnů na uvedené stavbě.
- Ing. Mišák doplnil, že pro skládku nebylo vybráno vhodné místo a že se musí dopředu vědět, jaký odpad na stavbě vznikne a
kde se uloží.
Přijaté usnesení:
210/15 – Zastupitelstvo bere na vědomí zprávu o hospodaření obce k 31.8.2009.
Hlasování: všech 13 přítomných zastupitelů bylo pro.
4. Rekonstrukce ČOV a vodovodu
V návaznosti na schválená usnesení rady a zastupitelstva proběhlo výběrové řízení na realizaci akce: „Stavební práce –
Rekonstrukce ČOV Slatinice“. Hodnotící komise ve složení: Ing. Gottwald, P.Šolc, Ing. Novák, P.Látal a JUDr.Šrámková
určila následující pořadí došlých nabídek: 1. Arko Technology a.s., 2. Ekozis spol. s r.o., 3. Fortex-AGS, a.s.. Zprávu o
posouzení a hodnocení nabídek obdrželi všichni zastupitelé spolu s pozvánkou.
Nabídková cena vítězné firmy činí 18.556.535 Kč.
Naše obec požádala o poskytnutí dotace na uvedenou akci Min.zemědělství ČR a pokud dotaci obdržíme, budou práce
zahájeny 1.10.2009.
Stejný postup bude následovat i u rekonstrukce vodovodu. V současné době se vyřizuje stavební povolení na tuto akci.

Přijaté usnesení:
211/15 – Zastupitelstvo schvaluje výsledky výběrového řízení na realizaci akce „Stavební práce – Rekontrukce ČOV
Slatinice“ a pověřuje starostu uzavřením smlouvy s vítěznou firmou.
Hlasování: 11 přítomných zastupitelů bylo pro, 2 se zdrželi hlasování (p.Havlíček, p.Ambros) .
5. Dotační akce
– Rada vzala na vědomí vyúčtování podílu z odvedených daní – p. J.Spurného z firmy Presbeton ve výši 288.984,- Kč,
schválila „Smlouvu o spolupráci při rozvoji podnikání občanů Slatinic“ a doporučila schválení „Smlouvy o poskytnutí dotace“
v zastupitelstvu.
- Ing. Mišák požádal o upřesnění konkrétních částek.
- P.Šolc v odpovědi uvedl, že zaplacená daň činí celkem 2.140 tis.Kč, z toho 30% odvod obci - 642 tis.Kč a z této částky 45%
dotace tj. 289 tis.Kč.
Přijaté usnesení:
212/15 – Zastupitelstvo schvaluje „Smlouvu o spolupráci při rozvoji podnikání občanů Slatinic“ a následnou „Smlouvu
o poskytnutí dotace“ uzavřenou s p. J.Spurným z firmy Presbeton.
Hlasování:11 přítomných zastupitelů bylo pro, 1 se zdržel hlasování(p.Ambros), 1 byl proti (p.Havlíček).
– Rada vzala na vědomí studii okružní křižovatky, kterou vypracovala firma DS GEO Projekt – Ing. Doležel. Část této studie
obdrželi všichni zastupitelé spolu s pozvánkou. Na realizaci této akce je možné získat dotační prostředky z Olomouckého kraje
nebo z programů EU.
Přijaté usnesení:
213/15 – Zastupitelstvo bere na vědomí „Studii okružní křižovatky“ vypracovanou firmou DS GEO Projekt a pověřuje
radu přípravou žádosti o dotaci na uvedenou akci.
Hlasování:všech 13 přítomných zastupitelů bylo pro.

– V současné době se realizuje i další dotační akce – Oprava pomníku obětem světových válek před lázněmi, na kterou jsme
obdrželi dotaci z Ministerstva obrany. Tato akce by měla být dokončena v listopadu.

6. Různé
- Z důvodu novelizace legislativních předpisů týkajících se vztahu příspěvkové organizace a zřizovatele, je nutné upravit
zřizovací listiny ZŠ a MŠ Slatinice, příspěvkové organizace.
Dle zákona č.477/2008 Sb. musí být vymezena práva, která organizaci umožní, aby se svěřeným majetkem mohla plnit hlavní
účel, k němuž byla zřízena. Zejména se uvedou práva a povinnosti spojená s jeho plným, efektivním a ekonomicky účelným
využitím, s péčí o jeho ochranu, rozvoj a zvelebení, podmínky pro jeho případnou další investiční výstavbu, dále pravidla pro
výrobu a prodej zboží, pokud jsou předmětem činnosti organizace a práva a povinnosti spojená s případným pronajímáním
svěřeného majetku jiným subjektům.
Přijaté usnesení:
214/15 – Zastupitelstvo pověřuje radu schválením nové zřizovací listiny ZŠ a MŠ Slatinice v souladu s platnou
legislativou nejpozději do 31.10.2009.
Hlasování: všech 13 přítomných zastupitelů bylo pro.

– Rada schválila zrušení stávajícího pojištění majetku obce na základě dohody s makléřskou firmou Fixum, která provedla
aktualizaci majetku obce a oslovila s žádostí o nabídku několik pojišťoven. Jako cenově nejvýhodnější byla vybrána nabídka
ČSOB pojišťovny.
Přijaté usnesení:
215/15 – Zastupitelstvo pověřuje radu schválením pojistné smlouvy s ČSOB pojišťovnou na veškerý majetek obce.
Hlasování: všech 13 přítomných zastupitelů bylo pro.
- Na posledním zasedání zastupitelstva se projednávalo i zveřejnění záměru na prodej stavebních pozemků p.č. 730/1 a 730/3
v k.ú. Slatinice na Hané o celkové výměře 2.415 m2, které obec získala bezúplatným převodem od Pozemkového fondu České
republiky. Tyto pozemky se nachází v jižní části obce Slatinice u komunikace do Líp (vedle již realizované novostavby RD).
Zveřejnění tohoto záměru nebylo schváleno, jelikož se na uvedených pozemcích nachází vzrostlé jehličnany.
Jedná se však o pozemky, které jsou platným územním plánem určeny k zastavění a navíc na sousedním pozemku již stojí
novostavba RD. Z tohoto důvodu již tato zeleň nemůže plnit svůj hlavní účel – remízek pro drobnou zvěř..

Navíc, vzhledem k možnosti získat řadu dotačních titulů, je nutné zajistit část vlastních prostředků (cca 10-30 % dle dotačních
podmínek). Prodej uvedených parcel je jednou z možností, jak tyto prostředky získat a navíc zajistit zvýšení počtu obyvatel
naší obce.
Současně nezapomínáme ani na výsadbu nové zeleně (viz. dotace na výsadbu remízů, alejí a větrolamů a dotace na
doprovodnou zeleň vodního a mokřadního biocentra u ČOV…).
- Ing. Sedlák se dotázal, jestli se pozemky budou prodávat jako celek, připomněl, že v blízkosti této lokality má vést obchvat a
doporučil posunout značku Slatinic až ke hřbitovu.
- Starosta p. Žouželka uvedl, že v uvedené lokalitě se již začíná stavět, připravuje se přeložení inž.sítí, aby výstavba mohla
pokračovat i na dalších pozemcích směrem k Lípám. Trasa obchvatu se bude upravovat v novém územním plánu a do
zmiňovaných pozemků nezasahuje.
Přijaté usnesení:
216/15 – Zastupitelstvo schvaluje zveřejnění záměru prodat obecní pozemky p.č. 730/1 v k.ú. Slatinice na Hané o
výměře 1564 m2 a p.č. 730/3 v k.ú. Slatinice na Hané o výměře 851 m2. Tyto pozemky mohou být prodány pouze
společně a jsou určeny k výstavbě RD.
Hlasování: 9 přítomných zastupitelů bylo pro, 4 byli proti (p.Starosta, Ambros, Havlíček, Ing.Sedlák).
- Obec Slatinice obdržela žádost firmy Veolia Transport o uzavření Dodatku č.1 ke smlouvě na „Ostatní dopravní obslužnost
pro rok 2009“. Uzavřením tohoto dodatku bychom využili možnosti přechodného období do roku 2015, což umožňuje
Nařízení č.1370/2007 Evropského parlamentu a Rady.
Naše obec by jako objednatel veřejné služby nemusela vyhlašovat výběrové nebo nabídkové řízení již v letošním roce a stejně
jako dosud by se dohodla na rozsahu a výši prokazatelné ztráty s dosavadním dopravcem.
Přijaté usnesení:
217/15 – Zastupitelstvo schvaluje „Dodatek č.1 ke smlouvě o závazku veřejné služby č. 1012058-09 uzavřené dne
18.4.2009 s firmou Veolia Transport Morava a.s.
Hlasování: 12 přítomných zastupitelů bylo pro, 1 se zdržel hlasování (J.Starosta).
- Paní Šreiberová připomněla problematiku byt.domu č.p. 13 (špatně rozúčtovaná spotřeba vody, nekvalitní stavba atd.), dále
citovala dopis, který obdržela z OÚ Slatinice a zdůraznila, že není iniciátorkou všech stížností z tohoto domu. Oznámila, že
nemůže přihlásit svého druha k trvalému pobytu, neboť je přihlášen současně v Praze, kde ona také příležitostně přebývá.
- Starosta p. Žouželka uvedl, že paní Šreiberová vždy napíše dopis a poté si jej nechá podepsat od nájemníků, kteří jí už
poslední stížnost pro hejtmana ani nechtěli podepsat. Zdůraznil, že dle platné legislativy musí nahlásit dalšího nájemníka do 10
dní a připomněl, že m.j. i problematikou obyvatelů z domu č.13 se zabývalo na základě stížnosti Ing. Mišáka Min.vnitra ČR.
Tento kontrolní orgán neshledal žádné pochybení ze strany obce nejen v uvedené problematice, ale ani v dalších bodech
stížnosti Ing.Mišáka.
- Ing. Mišák uvedl, že stížnost skutečně posílal, neboť vedení obce nereagovalo na jeho dopisy. Odpověď z MV ČR byla
ovlivněna vyjádřením obce, které si tento orgán vyžádal. Navíc obec uklidila předmět sporu až po jeho stížnosti. Dále Ing.
Mišák doporučil zastupitelům, aby se zabývali stížnostmi a neočerňovali lidi a nezastrašovali je, jako v případě parkování aut u
sportovního areálu, kdy starosta na minulém zasedání uvedl, že je to věcí sportovního klubu. Připomněl, že část komunikace
leží na jeho pozemku a že nechápe pokrytectví lidí z byt.domu, kterým parkování aut při akcích ve sport.areálu nevadí.
- Starosta p. Žouželka v odpovědi uvedl, že obešel všechny dotčené orgány a zjistil, že Ing. Mišák nemá stávající výjezd ze své
farmy povolen, navíc vrata se nesmí otevírat ven a parkuje s traktory a mechanizací na travnaté ploše v ulici před lázněmi, kde
přímo ohrožuje životní prostředí, na což má důkazy v podobě vzorků půdy atd..
- Pan J.Šolc pochválil p.Foukala za pomoc při údržbě obce Lípy (světla VO, zastávka).
- Paní Foukalová upozornila na několik nedostatků (oprava schodů vč. zábradlí na cestě do Líp, osvětlení a označení této cesty,
lavička do čekárny, oprava rozhlasu, volné pobíhání psů, úklid před RD, parkování na chodníku, podlaha v KD Lípy)
- Starosta p.Žouželka reagoval, že nelze vše vyřešit hned, např. na osvětlení je připraven projekt, stav.povolení atd. (bez
kterého nelze akci realizovat). Nyní se hledá vhodný dotační titul pro realizaci. Parkování na chodníku je v kompetenci policie,
podlaha v KD je provizorně spravena a další záležitosti budou řešeny průběžně.
- Pan Holec se dotázal na opravu školy – kdo ji organizuje a financuje.
- Pan J.Šolc připomněl, že naše obec měla před 130 novou, výstavní školu, která si zaslouží rekonstrukci a vrácení do
původního stavu. Proto se nyní začíná s opravou střechy, římsy a balustrády. Pan J.Šolc byl pověřen radou zajištěním fin.
prostředků na tuto akci, která obec zatím nestála žádné prostředky.
- Pan Holec se pozastavil nad nutností prodeje d.č.13 a na druhé straně investicí do balustrády na ZŠ, kde se musí platit
pracovníci OÚ vč. p. J.Šolce.
- Pan J.Šolc připomněl, že p. Holec by měl začít s kritikou u sebe, neboť dosud nemá dokončené práce na akci v Lípách, které
měl od obce již dávno uhrazeny a je původcem nepořádku na několika místech v obci.
- Pan Mikmek se zajímal o nové hasičské auto a dotace na opravu kostela. Současně vyzval přítomné ke slušnému chování.
- Starosta p. Žouželka uvedl, že auto stejně jako další majetek SDH je ve vlastnictví obce a správě SDH. Auto jsme obdrželi
jako sponzorský dar. Připomněl, že se zúčastnil jednání s farní radou, kde se řešila i možnost získání dotací z programu
Leader, proto se p. Mikmek stane členem MAS Reg.Haná.
- Pan J.Šolc p. Mikmekovi poděkoval a přislíbil pomoc se získáním prostředků na opravu kostela.
- Pan Korec se dotázal na prameny minerální vody v obci, které přestaly vyvěrat.

- Pan Žouželka uvedl, že se zřejmě jedná o souvislost s realizací nového vrtu v lázeňském areálu, která právě probíhá. Po
ukončení této akce by měly mít lázně k dispozici kvalitnější a teplejší minerální vodu a prameny v obci by se snad měly vrátit
do původního stavu.
- Pan Hampl připomněl svoji žádost na opravu chodníků a rozšíření komunikace v ulici „Na cikánce“.
- Pan Žouželka v odpovědi uvedl, že chodníky budou zatím opraveny provizorně a úprava komunikace je závislá na finanční
situaci obce a případných dotacích.
- Paní Ing. Tomečková upozornila na nebezpečí silničního provozu na místní komunikaci nad podnikatelskou zónou.
- Starosta p. Žouželka odpověděl, že dopravní situace v této části obce bude řešena v rámci výstavby nových RD firmou
Horstav.
Zasedání zastupitelstva bylo ukončeno přibližně v 19.30 hod.

USNESENÍ z veřejného zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SLATINICE
15. zasedání dne 10.9.2009 – zasedací místnost Slatinice

206/15 – Zastupitelstvo schvaluje návrhovou komisi a ověřovatele zápisu.
Hlasování: všech 13 přítomných zastupitelů bylo pro.
207/15 – Zastupitelstvo schvaluje program dnešního zasedání.
Hlasování: všech 13 přítomných zastupitelů bylo pro.
208/15 – Zastupitelstvo bere na vědomí kontrolu usnesení.
Hlasování: všech 13 přítomných zastupitelů bylo pro.
209/15 – Zastupitelstvo bere na vědomí zprávu o činnosti rady.
Hlasování: všech 13 přítomných zastupitelů bylo pro.
210/15 – Zastupitelstvo bere na vědomí zprávu o hospodaření obce k 31.8.2009.
Hlasování: všech 13 přítomných zastupitelů bylo pro.
211/15 – Zastupitelstvo schvaluje výsledky výběrového řízení na realizaci akce „Stavební práce – Rekontrukce ČOV
Slatinice“ a pověřuje starostu uzavřením smlouvy s vítěznou firmou.
Hlasování: 11 přítomných zastupitelů bylo pro, 2 se zdrželi hlasování (p.Havlíček, p.Ambros) .
212/15 – Zastupitelstvo schvaluje „Smlouvu o spolupráci při rozvoji podnikání občanů Slatinic“ a následnou „Smlouvu
o poskytnutí dotace“ uzavřenou s p. J.Spurným z firmy Presbeton.
Hlasování:11 přítomných zastupitelů bylo pro, 1 se zdržel hlasování(p.Ambros), 1 byl proti (p.Havlíček).
213/15 – Zastupitelstvo bere na vědomí „Studii okružní křižovatky“ vypracovanou firmou DS GEO Projekt a pověřuje
radu přípravou žádosti o dotaci na uvedenou akci.
Hlasování:všech 13 přítomných zastupitelů bylo pro.
214/15 – Zastupitelstvo pověřuje radu schválením nové zřizovací listiny ZŠ a MŠ Slatinice v souladu s platnou
legislativou nejpozději do 31.10.2009.
Hlasování: všech 13 přítomných zastupitelů bylo pro.
215/15 – Zastupitelstvo pověřuje radu schválením pojistné smlouvy s ČSOB pojišťovnou na veškerý majetek obce.
Hlasování: všech 13 přítomných zastupitelů bylo pro.
216/15 – Zastupitelstvo schvaluje zveřejnění záměru prodat obecní pozemky p.č. 730/1 v k.ú. Slatinice na Hané o
výměře 1564 m2 a p.č. 730/3 v k.ú. Slatinice na Hané o výměře 851 m2. Tyto pozemky mohou být prodány pouze
společně a jsou určeny k výstavbě RD.
Hlasování: 9 přítomných zastupitelů bylo pro, 4 byli proti (p.Starosta, Ambros, Havlíček, Ing.Sedlák).
217/15 – Zastupitelstvo schvaluje „Dodatek č.1 ke smlouvě o závazku veřejné služby č. 1012058-09“ uzavřené dne
18.4.2009 s firmou Veolia Transport Morava a.s.
Hlasování: 12 přítomných zastupitelů bylo pro, 1 se zdržel hlasování (J.Starosta).

Zápis vypracoval: Petr Šolc

Ověřovatelé zápisu:
Jarmila Střídová …………………………………

místostarosta obce:
Lubomír Vymazal …………………………………

Miloslav Svozil

starosta obce:
František Žouželka

…………………………………

…………………………………

