EPY
Zápis

z veřejného zasedání zastupitelstva obce Velké Přílepy
konaného dne 13. 12. 2018 od 19,00 hod. v Galerii

Přítomni:

15 členů 20
Věra Čermáková, Bc. Josef Daněk, lng. Rostislav Dias, Ing. Jan Farian, Ing. Tomáš
Hošek, Jan Klicpera (dostavil se v 19:14 hod.), Mgr, Naděžda Koštovalová (dostavila
se v 19:08 hod.), Ing. Martina Maršíková (dostavila se v 19:04 hod.), Doc. Ing. Michael

Rykl (dostavil se v 19:04 hod.), PhD., Jiří Riha, Mgr. Libuše Smidžárová (dostavila se
v21:07 hod.), Ing. Petr Špindler, Mgr. Eva Tluková, Mgr. Bc. Marie Válková, Ing.
Vlastimil Zaviačič
Omluveni:

x

1. Zahájení zasedání zastupitelstva

Zastupitelstvo obce se sešlo v 19,00 hodin. Zasedání bylo zahájeno v 19,03 hodin a předsedá mu
paní starostka, která konstatovala přítomnost 10 členů zastupitelstva, což je usnášeníschopný
stav. Paní starostka se zeptala, kdo dělá přímý přenos ze zasedání zastupitelstva, pořizuje

obrazový záznam a je odpovědný za ochranu osobních údajů. Kzajištění přímého přenosu se
přihlásil pan Zaviačič.
2. Volba zapisovatele, ověřovatelů zápisu, návrhové komise
Zastupitelstvo obce Velké Přílepy po projednání volí
Volí:

&) Zapisovatele: Radka Linhartová
b) Ověřovatele zápisu: lng. Rostislav Dias, Jiří Říha

c) Návrhová komise: Ing. Tomáš Hošek, Mgr. Bc. Marie Válková
Hlasování: Pro 12

Proti

0

Zdrželí se 0

Usnesení bylo schváleno

(V 19:04 hod. se dostavili pan Rykl a paní Maršíková)
3. Schválení programu jednání
Paní starostka prošla usnesení zpředchozího jednání zastupitelstva. Nebude realizována směna
pozemků s panem M- — pominul důvod směny. Dále paní starostka informovala, že obec
nechává vypracovat novou vyhlášku o zhodnocení pozemku smožností napojení na vodovod a
kanalizaci.
Dále paní starostka přečetla navržený program. (Příloha č. 1)
Pan Hošek navrhl stáhnout bod č. 16 — Vyhlášení dotačního programu obce na rok 2019. Dále navrhl
zařadit bod č. 17 za bod č. 5, Ostatní body budou posunuty.
(v 19:08 se dostavila paní Koštovalová, v 19:14 se dostavil pan Klicpera)

!.

Proti usnesení z předcházejícího zasedání ze dne 22.11.2018 nebyly vzneseny připomínky.
Usnesení z předchozího zasedání jsou platná. Zastupitelstvo bere na vědomí informace o průběhu

plnění usnesení z předchozíhojednání zastupitelstva.
||. Zastupitelstvo obce Velké Přílepy schvaluje předložený návrh programu jednání s tím, že program
bude změněn následovně:
Bude stažen bod č. 16 — Vyhlášení dotačního programu obce na rok 2019
—

Bod č. 17 bude zařazen za bod 6. 5 a ostatní body v Programu jednání budou posunuty

Hlasování: Pro 13

Proti

O

Zdržel se 1 (Klicpera)

Program byl přijat
4. Zpráva o činnosti obecního úřadu

Paní starostka přečetla zprávu o činnosti. (Příloha č. 2)
Kontrolní výbor — Pan Špindler informoval o schůzce Kontrolniho výboru, kde si vytyčili plány na rok
2019.
Pan Rykl přednesl zprávu za Výbor pro dopravu a bezpečnost — (Příloha č. 3) Požádal pana Hoška
o vysvětlení investic na dovybavení Obecní policie. Pan Hošek informoval o požadavku Obecní policie
na rozpočet pro rok 2019 ve výši 250 tis. Kč na nákup výstroje. v rozpočtu je navržena částka 320 tis.
Kč.
Sportovní výbor — Paní Koštovalová informovala o schůzce výboru, kde bylo řešeno stanoveni
,
sportovní koncepce v obci. (Příloha č. 4)

Finanční výbor — Pan Daněk informoval o schůzce výboru, kde byly stanoveny priority pro rok 2019.
FV není známa přesná metodika odhadu příjmů, proto požádal vedení obce 0 finanční čtvrtletní
závěrky za poslední 3 roky. Dále se bude FV věnovat průběžně kontrole rozpočtu roku 2019, audit
personálních výdajů obce a bude se podílet na přípravě nového rozpočtového výhledu.
Stavebni výbor se zatím nesešel.
Sociální a kulturní výbor — Paní Tluková informovala o přípravě založení klubu „seniorů“.
(19:25 — 19:26 hod. pan Hošek se vzdálil)

(19:34 — 19:35 hod. pani Koštovalová se vzda'lila)
5. Diskuse s občany

Proběhla diskuse mezi paní M- a vedení obce ohledně obsazení Redakční rady. Na příští
zasedání Rady obce je pozvána redaktorka zpravodaje a bude s ni konzultováno obsazeni rady. Pan

S- se zeptal, zda se řeší pouze personální otázky zpravodaje nebo i jeho jiná podoba a
zaměření. Paní starostka odpověděla, že pouze personální otázky. Ke změně obsahu nedojde. Dále
se pan S-zeptal, kam je možné odložit elektroodpad. Pan Dias požádal o prodloužení otevírací
doby při občasném sběru pořádaném obcí ve dvoře u pošty. Odpad je možné odvážet do sběrného

dvora v Roztokách (informace bude vložena na web obce). Další dotaz byl ke grantověmu programu bude řešeno na dalším zasedání zastupitelstva. Dále byl dán podnět k automatickému zveřejnění akcí
2 grantového programu v informačním systému obce. Pan S- se zeptal, zda jsou nové
informace k územnímu plánu, Pan Hošek odpověděl, že zatím nejsou od pořizovatele žádné

dokumenty, které by mohly být předloženy zastupitelstvu.
Pan Dias informoval o průzkumných vrtech, které byly prováděny v katastru obce, kdy byl prováděn
geologický průzkum k přeložce ||/240 pro retenční nádrže. Průzkum financován KSÚS. Žádá, aby
obec protestovala, že na základě referenda si nepřeje, aby tyto akce na katastru obce probíhaly.
Stavba není v UP obce ani ZUR, Pan Hošek požádal pana Diase o zaslání textu protestní nóty.
Pan Kaiser navrhl pořízení nadzemních nádrží na dešťovou vodu — omezeni zalévání pitnou vodou.
6. Projednání podnětu k řešení prostupností krajiny

Pan _ podal podnět obci křešení prostupností krajiny zVelkých Přílep do Černého Vola,
Lichocevsi a Úholiček s výhledem na propojení stezkami od Okoře až k Vltavé. Proběhla diskuse mezi
zastupiteli o možnostech zřízení cest, Obec se obrátí se žádostí o spolupráci na obce v rámci DSO.

Výbor pro životní prostředí osloví vlastníky pozemků dotčených plánovanou cestou a požádá o
souhlas se zřízením nové cesty nebo zprůchodněním současných cest.
Zastupitelstvo obce Velké Přílepy ukládá výboru pro životní prostředí řešení této problematiky
prostupností krajiny a žádá o komunikaci s vlastníky dotčených pozemků.

Hlasování: Pro 14
Usnesení bylo přijato

Proti

0

(20:09 - 20:12 hod, paní starostka se vzdálila)

Zdrželi se 0

7. Rozpočtové opatření č. 9 pro rok 2018

Pan Hošek informoval, že se jedná 0 navýšení na příjmu daní a přijetí navýšení dotace na budovu
130/B. Ve výdajích přiřazení výdajů na 130/B na správný účelový znak a náklady na rekonstrukci
vnitřních prostor obecního úřadu.

|. Zastupitelstvo obce Velké Přílepy po projednání schvaluje předložené rozpočtové opatření č. 9
Rozpočtu obce na rok 2018, které je přílohou zápisu, Rozpočtovým opatřením dojde vsouladu
sustanovením & 16 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ke

změně závazných ukazatelů rozpočtu obce. Rozdíl mezi příjmy a výdaji obce se nemění.
Hlasování: Pro 14
Usnesení bylo přijato

Proti

0

Zdrželi se 0

(Příloha č. 5)

,

8. Rozpočet chce pro rok 2019
Pan Hošek informoval o tom, že rozpočetje sestaven jako ztrátový z důvodu plánovaných investičních

akcí. Schodek bude kryt přebytkem hospodaření z minulých let. Plánované velké investice — ulice
Nová (povrch, vodovod, kanalizace), dostavba 130/B, příprava projektové dokumentace a stavebního
povolení na tělocvičnu, posílení vodovodního přivaděče do obce (odhad cca 43 mil. Kč), neinvestiční

příspěvek MŠ (2,1 mil. Kč), neinvestiční příspěvek pro ZŠ (3,7 mil. Kč). Proběhla diskuse mezi
zastupiteli k navrhované kompetenci pro Radu obce k provádění a schválení rozpočtových opatření.
Pan Zaviačič upozornil na chybu ve zveřejněné informací k rozpočtu (náklady na tělocvičnu), která

není přílohou rozpočtu. Bude vyvěšena oprava
Zastupitelstvo obce Velké Přílepy po projednání:
I.

Schvaluje předložený rozpočet obce Velké

Přílepy pro rok 2019 v paragrafovém znění.

Předpokládané příjmy činí 93 219 000 Kč a předpokládané výdaje činí 113 074 000 Kč. Schodek
rozpočtu je kryt přebytkem hospodaření obce z minulých let ve výši 19 855 000 Kč 2 položky 8115,
||. Schvaluje jako závazné ukazatele Rozpočtu obce pro rok 2019 jednotlivé paragrafy Rozpočtu.

III.Stanovuje, v souladu s 5 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění
pozdějších předpisů, v neodkladných situacích kompetenci Rady obce k provádění a schválení
rozpočtových opatření v následujícím rozsahu:
a) Na příjmové straně rozpočtu:

navýšení závazných ukazatelů v rámci třídy 4 (přijaté dotace) u rozpočtového zapojeni
účelových dotací v případě, že zastupitelstvo schválilo účast při podání žádosti o transfer nebo
jsou transfery poskytovány na zaklade právních předpisů. Tyto prostředky budou zapojeny do

výdajů příslušného paragrafu souvisejícího s přijímanou dotací nebo vyrovnáním na 5 6171
položka 5901 (nespecifikovaná rezerva).
b) Na výdajové straně rozpočtu:
navýšení závazného ukazatele do výše 250 000 Kč v období mezi jednotlivými zasedáními
zastupitelstva. Navýšení závazného ukazatele musí být financováno snížením jiného
závazného ukazatele na výdajové straně nebo zapojením financování či reálným a
odůvodněným zvýšením příjmů rozpočtu obce. S těmito rozpočtovými opatřeními budou
zastupitele seznámeni na nejbližším veřejném zasedání zastupitelstva obce.
Hlasování: Pro 13

Proti

0

Zdržel se1 (Rykl)

Usnesení bylo přijato
9. Schválení plánu obnovy a investic vodovodů a kanalizace obce pro rok 2019

Pan Hošek sdělil, že se jedná o investice do vodovodu a kanalizace v ulici Nová, posílení vodovodu
mezi vodojemem a H—Systémem, příprava projektové dokumentace na vodojem. Dále rozšíření
technologie včistírně odpadních vod. Pan Hošek informoval o schůzce DSO VPSU, kde bylo
dohodnuto pokračování na projektové dokumentaci na nový vodojem, který by stál vedle současného.
Náklady na tento vodojem ponesou Úholičky a Statenice. Stávající vodojem by zůstal pouze pro
potřeby obce Velké Přílepy. Pan Špindler se zeptal, jaký je časový harmonogram. Pan Hošek

odpověděl, že obec Velké Přílepy má připravit do konce ledna podklady pro zadávající dokumentaci

na projektovou činnost. Náklady ponese DSO. Pan Zaviačič se zeptal, zda bude nový vodojem
projektován na potřebnou akumulaci vody, která je doporučována zpracovanou studií. Pan Hošek
odpověděl, že zadání bude vycházet z podkladů které jsou za poslední dva roky Pokud investice

půjde za obcí Úholičky a Statenicemi tak Velké Přílepy ušetří cca 20 mil Kč
Dále se pan Zaviačič zeptal na rozšíření technologie čistírny odpadních vod. Pan Hošek informoval o
nutné investici do česel, neboť čistička nyní nepracuje správně. Pan Dias se zeptat, zda je ještě
čistírna v záruce a zda je možné řešit toto jako reklamaci. Pan Hošek řekl, že ano a bude použita
reklamace i na chybu projektanta.
Zastupitelstvo po projednání

|. schvaluje předložený plán obnovy a investic vodovodů a kanalizace obce Velké Přílepy na rok
2019, kterýje v souladu se schváleným rozpočtem obce na rok 2019.
Hlasování: Pro 14
Usnesení bylo přijato

Proti

0

Zdrželi se 0

,

10.Schválení ceny vodného a stočného pro rok 2019
Pan Hošek sdělil, že cena vodného a stočného zůstane stejná.
Zastupitelstvo obce Velké Přílepy po projednání
|.

Schvaluje předložený návrh vodného a stočného na rok 2019. Pro rok 2019 je stanovena výše
vodného 41,06 Kč a stočného 26,83 Kč. Ceny bez DPH jsou uvedeny za m?

Hlasování: Pro 14

Proti

0

Zdiželi se 0

Usnesení bylo přijato

Pan Dias se zeptal, zda cena energií se promítne do ceny vody. Pan Hošek odpověděl, že ne. Obec
má fixovanou cenu energii do konce roku 2019.
11. Stanovení výše poplatků za svoz odpadu na rok 2019

Pan Hošek informoval o novince od roku 2019, kdy dojde ke změně smluvního vztahu mezi obcí a
občanem ohledně vyvážení směsného odpadu. Jsou připraveny dvě vyhlášky, kde je stanoven místní
poplatek (druh daně) za číslo popisné nemovitosti. Odpadne vyplňování smlouvy každý rok, pouze při
změně. Proběhla diskuse mezi zastupiteli o výši poplatků za nemovitosti, které vlastní jeden vlastník.

Pan Rykl vznesl námitku, že jako vlastníkovi dvou nemovitostí v obci mu vznikne povinnost pořízení
dvou popelnic, když nyní mu stačí jedna popelnice, protože třídí odpad. Nový systém nepokládá za
motivující ke třídění. Popelnice na bioodpad budou nabízenyjako služba obce. Pan Špindler se zeptal
na kontejnery na biologický odpad. Paní starostka sdělila informaci, že obce budou muset zajistit tuto
službu po celý rok. Další povinností bude sběr jedlých tuků. Pan Zaviačič se zeptal, proč se zdražuje
svoz a nevidí motivaci na třídění odpadu. Pan Hošek sdělil, že obec za všechny odpady platí větší
částku, než se vybere. Tímto zvýšením se doplatek obce za svoz sníží na polovinu.
Návrh pan Hošek:
Zastupitelstvo obce Velké Přílepy po projednání
|. schvaluje předložený na'vrh výše poplatků za svoz komunálního odpadu pro rok 2019, který je
přílohou zápisu.

Il. schvaluje předložený a aktualizovaný ceník poplatků obce Velké Přílepy. Platnost tohoto ceníku je
od 1 1 .2019

Protinávrh pan Špindler:
Zastupitelstvo obce Velké Přílepy po projednání
l.

schvaluje ceník ve verzi z roku 2018, protože nedošlo ke zdražení služeb svozové firmy.

Hlasování o protinávrhu:

Pro

4 (Dias, Říha, Špindler, Zaviačič)

Proti

9 (Čermáková, Daněk, Farfán, Hošek, Klicpera, Koštovalová, Maršíková, Tluková,

Válková)
Zdrželi se

2 (Rykl, Smidžárová)

Protinávrh nebyl přijat
Hlasování o návrhu:
Pro
10 (Čermáková, Daněk, Farfán, Hošek, Klicpera, Koštovalová, Maršíková, Rykl,
Tluková, Válková)

Proti
Zdrželi se

3 (Dias, Špindler, Zaviačič)
2 (Říha, Smidžárová)

Usnesení bylo přijato

(Příloha č. 6)
(21:07 se dostavila paní Smidžárová)

12. Obecně závazná vyhláška obce Velké Přílepy č. 21218 — o stanovení systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a
nakládání se stavebním odpadem na území obce Velké Přílepy

Paní starostka sdělila, že vyhláška byla zpracována ve spolupráci s Ministerstvem vnitra, oddělením
vyhlášek, které ji upravilo, aby byla legislativně vpořádku. Pan Zaviačič se zeptal, zda by byla
možnost do budoucna úhrady trvalým příkazem. Proběhla diskuse mezi zastupiteli kevidenci
uhrazených poplatků, způsobu prokazování úhrady za odpad, označení uhrazených popelnic. Pan
Hošek informoval o konci smlouvy na svoz odpadu a vyhlášení nové soutěže v roce 2019 na
poskytovatele svozu odpadu. Připomínky zastupitelů se mohou uvést jako podmínky do soutěže.
Pan Zaviačič konstatoval, že návrhy vyhlášky č. 2/2018 a č. 3/2018 nebyly, v rozporu s usnesením
zastupitelstva

č.

143/2018

z minulého

zasedání

zastupitelstva

dne

22.11.2018,

předloženy

kpředchozimu posouzení a připomínkovému řízeni kontrolnímu výboru obce. Pan Hošek stimto
tvrzením nesouhlasí. Všem zastupitelům byly vyhlášky postoupeny e-mailovou formou a předseda
kontrolního výboru na vyhlášky reagoval. Pan Špindler za kontrolní výbor, požádal o zaslání další
připravované vyhlášky 5 předstihem 14 dnů, aby bylo možné projednat vyhlášku výborem.
Zastupitelstvo obce Velké Přílepy po projednání

l. schvaluje předložené znění obecně závazné vyhlášky obce Velké Přílepy č. 2 /2018 o stanovení
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
a nakládání se stavebním odpadem na území obce Velké Přílepy.
Hlasování :
Pro

Proti
Zdrželi se

11 (Čermáková, Daněk, Farfán, Hošek, Klicpera, Koštovalová, Maršíková, Říha,
Smidžárová, Tluková, Válková)

1 (Rykl)
_
3 (Zaviačič, Spindler, Dias)

Usnesení bylo přijato
13. Obecně závazná vyhláška obce Velké Přílepy č. 3/2018 o poplatku za komunální odpad

Pan Farfán se zeptal, jaký je důvod k povinnosti úhrady poplatku za nemovitost, Pan Hošek sdělil, že
jsou dvě možnosti výběru tohoto poplatku. Jedna je kapitační platba — za osobu (trvale bydlící občan)
nebo dle čísla popisného. Kapitační platby by byly výrazně dražší.
|. Zastupitelstvo obce Velké Přílepy po projednání schvaluje předložené znění obecně závazné
vyhlášky obce Velké Přílepy č. 3/2018 o poplatku za komunální odpad.

Hlasování:
Pro

10 (Čermáková, Daněk, Hošek, Klicpera, Koštovalová, Maršíková, Říha,
Smidžárová, Tluková, Válková)

Proti

1 (Rykl)

Zdrželi se

4 (Zaviačič, Špindler, Dias, Farfán)

Usneseni bylo přijato
14. Prodej obecního pozemku par. č. 153/40 k.ú. Kamýk u Velkých Přílep

Paní starostka informovala o řádném vyvěšení záměru. Přihlásil se jeden zájemce — K_Minimální cena byla stanovena na 1000 Kč:/m2. Nabízená cena 1020 Kč:/mz, celková
nabídka za odkud pozemku je ve výši Kč 161 160,-.
.

Zastupitelstvo po projednání
|. schvaluje prodej obecního pozemku par č. 153/40 o výměře 158 m2 vyděleněho z pozemku par.

č. 153/27 vše v klú. Kamýk u Velkých Přilep, a to za cenu 161 160 Kč paní K- KPolní 14, Velké Přílepy,

II. pověřuje starostku obce k uzavření této smlouvy.
Hlasování: Pro 15
Usnesení bylo přijato

Proti

0

Zdrželi se 0

15. Schválení výběrového řízení na dodavatele stavby v ul. Nová
Pan Hošek sdělil, že byly předloženy dvě nabídky. Obě nabídky splnily podmínky, které byly
požadovány.
Zastupitelstvo obce Velké Přílepy po projednání
!. schvaluje vítěze zjednodušeného podlimitniho

řízení

na

zakázku

„Rekonstrukce

místní

komunikace Nová, Velké Přílepy" společnost STRABAG a.s. IČ 60838744 s nabídkovou cenou
9 08414139 Kč bez DPH.

Hlasování: Pro 14
Usnesení bylo přijato

Proti

0

Zdrželi se 0

(21 :36 — 21:39 paní starostka se vzdálila a nehlasovala)
16. Přijetí dotace z Ministerstva financí ČR

Pan Hošek informoval o žádosti obce na navýšení dotace na budovu 130/B. Této žádosti bylo
vyhověno a byla navýšena částka dotace. Pan Zaviačič se zeptal, jaký byl předpoklad dotace. Pan
Hošek odpověděl, že přes 26 mil. Kč. Obec žádala o předpokládanou částku, ale vytendrovaný

dodavatel, byl mnohem dražší zdůvodu nedostatku volných kapacit firem. Obec toto navýšení
zdůvodnila a podařilo se získat navýšení dotace.

Zastupitelstvo obce Velké Přílepy pro projednání
|. schvaluje změnu rozhodnutí o poskytnutí dotace na akci „Obec Velké Přílepy — Polyfunkční dům
se školním klubem a školní kuchyni". Na základě kterého byla dotace MF ČR navýšena na

celkovou částku 34 028000 Kč. Minimální zdroje obce Velké Přílepy na tuto investici činí
14 584 000 Kč.
Hlasování: Pro 15
Usnesení bylo přijato

Proti

()

17. Vyhlášení dotačního programu obce na rok 2019
Bod byl stažen.

Zdrželi se 0

18. Výbory zřízené při zastupitelstvu obce (obsazení a priority)
Pani Tluková představila novou členku výboru paní Ivetu Zelenkovou.
l.

Zastupitelstvo po projednání schvaluje nové personální obsazení Sociálního a kulturního
výboru zřízeného při zastupitelstvu obce Velké Přílepy následovně: Eva Tluková (předsedkyně) a
členové Eva Martínková, Marie Válková, Zuzana Gottfriedová, Iveta Zelenková.

Hlasování: Pro 14
Usnesení bylo přijato

Proti

0

Zdrželi se 0

ll, Zastupitelstvo bere na vědomí navržené priority jednotlivých výborů.
(21:42 — 21:44 pan Dias se vzdálil á nehlasoval)

'

19. Různé
Paní starostka požádala Kontrolní výbor o kontrolu vyhlášek a doporučení kjejich novelizací. Pan
Špindler přislíbil spolupráci a zaslání vzorů vyhlášek zjiných obcí, Ocenil postup při vytváření
vyhlášek, kdy obec spolupracuje na vyhláškách s Ministerstvem vnitra.
Paní Maršíková přečetla priority Výboru pro životní prostředí. (Příloha č. 7)
Pan Dias požádal pana Hoška o odpověď na email, který zaslal panu Hoškovi dne 10.12.2018 jako

reakci na korespondenci mezi výborem pro dopravu a bezpečnost a panem Hoškem ohledně Obecní
policie. Pan Dias žádal o vysvětlení, co znamená výrok: „Všichni vime její současný stav“ a „Mají
k dispozici 2 OA". pan Dias namítal, že tyto OA nejsou vybaveny pro hlídkovou činnost. Pan Hošek
odpověděl, že máme nyní dva strážníky, kteří mají kdíspozíci 2 vozy, motorku a všechno potřebné
vybavení. Strážníci mají splněny všechny zkoušky a testy. Stále do plného počtu chybí 2 strážníci.
Další body se týkaly nesprávných informací o umístění kamer a zdrojů napájení nových kamer. Byl
učiněn i dotaz, zda by se na nákupu noveho automobilu pro OP nemohla podílet obec Úholičky. Dále

proběhla diskuse mezi zastupiteli o kamerovém vybavení v obci. Současný stav je dle požadavků OP.
Byl podán návrh na konání společné schůzky zastupitelů s Obecní policií, Na závěr byla vyslovena
kritika k vyjádření pana Hoška, aby zastupitele hájili zájmy celé obce a ne pouze oblasti kolem svého
domu.
(21:48 — 21:49 paní Válková se vzdálila)
20. Závěr

Další zasedání zastupitelstva bude dne 29.01.2019.
Paní starostka ukončila jednání zastupitelstva v 22:11 hod.

Datum vyhotovení zápisu: 19.12.2018

Věra Čermáková, starostka
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