Zápis
ze zasedání
Zastupitelstva obce Luštěnice,
konaného dne 19.2.2013
Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání Zastupitelstva obce Luštěnice (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 18
hodin starostou obce Václavem Jakubcem („dále jako „předsedající“).
Předsedající schůze konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno v souladu se zákonem č.
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění. Informace podle § 93 odst. 1 zákona
o obcích byla na úřední desce Obecního úřadu Luštěnice zveřejněna v souladu se zákonem po
dobu nejméně 7 dní, a to od 13.2.2013 do 19.2.2013. Současně byla zveřejněna na
„elektronické úřední desce“.
Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha 1)
konstatoval, že přítomno bylo 13 členů zastupitelstva (z celkového počtu 15 všech členů
zastupitelstva), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).
Omluveni: Lachman, Horáček

*

*

*

Určení ověřovatelů a zapisovatele
Předsedající konstatoval, že ověřovatelé minulého zasedání paní Pokorná a pan Lachman
stvrdili svým podpisem zápis a usnesení a dále navrhl určit ověřovateli zápisu paní Hůlkovou a
pana Fišeru a zapisovatelem pana Maláta. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. Před
hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.

Návrh usnesení č.323:
Zastupitelstvo obce Luštěnice určuje ověřovateli paní Hůlkovou a pana Fišeru a
zapisovatelem pana Maláta
Výsledek hlasování: Pro 13
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č.323 bylo schváleno.
*

*

*

Schválení návrhu programu:
Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou zaslanou členům
zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. K návrhu programu
doplnil další body. Další návrhy na doplnění nebyly vzneseny. Před hlasováním dal
předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.
Předsedající dal hlasovat o návrhu programu.

Návrh usnesení č.324
Zastupitelstvo obce Luštěnice schvaluje následující program zasedání:
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1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)

Schválení rozpočtové změny č.7/2012
Schválení hospodaření obce za rok 2012
Schválení zprávy z kontroly hospodaření – audit
Schválení věcného břemene s f.ČEZ – Sequana
Schválení přísedících Okresního soudu MB
Schválení prodeje části pozemku – žádost f.Rollyx
Schválení prodeje pozemku st.č.487 o vým.32m2 a p.č. 289/58 o vým. 97m2
Schválení koupě pozemku parc.č. 830/2 o výměře 31m2
Rebilance zásob podzemních vod – žádost f.Aquatest
Informace k obchvatu I/38
Dopis VLS – náhrady za přičlenění honebních pozemků
Obec Čachovice – oznámení o návrhu změny ÚP č.2
Nabídka na opravu místních komunikací f.USK Mladá Boleslav
Schválení varianty úvěru a informace k zahájení prací – dostavba ZŠ
Žádost o souhlas se záměrem – stavba přípojky kanalizace na parc.č. 5029/55
Žádost o příspěvek Mysliveckého sdružení Luštěnice
Žádost o pronájem obecních rybníků
Žádost o projednání na VZ – p. Bárta
Schválení smlouvy o poradenské činnosti s f.AGRS
Byty – anketa, problematika plísní a drobných oprav, žádosti
Informace ostatní
Diskuse

Výsledek hlasování: Pro 13

Proti 0

Zdrželi se 0

Usnesení č.324 bylo schváleno
*

*

*

Bod 1. Schválení rozpočtové změny č.7/2012:
Předsedající předal slovo předsedkyni finančního výboru paní Dagmar Hůlkové, která přednesla
návrh rozpočtové změny č.7/2012. Dokument je přílohou tohoto zápisu.
Upravuje se v příjmech o 7.260.095,95 Kč a ve výdajích o 7.260.095,95 Kč.
Předsedající dále navrhl diskusi k tomuto bodu a byla dána možnost zastupitelům i přítomným
občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko nebylo vzneseno.

Návrh usnesení č.325:
Zastupitelstvo obce Luštěnice schvaluje rozpočtovou změnu č.7/2012 v příjmové i
výdajové části o 7.260.095,95Kč.
Výsledek hlasování: Pro 13

Proti 0

Zdrželi se 0

Usnesení č. 325 bylo schváleno.
*

*

*

Bod 2. Schválení hospodaření obce za rok 2012 :
Předsedající předal slovo předsedkyni finančního výboru paní Dagmar Hůlkové, která přednesla
hospodaření obce za rok 2012. Dokument je přílohou tohoto zápisu.
Celkové příjmy po konsolidaci k 31.12.2012 činily 42.977.898,61 Kč, dále celkové výdaje po
konsolidaci k 31.12.2012 činily 44.810.490,69 Kč a zůstatek na běžných účtech obce k 31.12.2012 činil
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705.792,08 Kč. Předsedající dále navrhl diskusi k tomuto bodu a byla dána možnost zastupitelům i
přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Dotaz vznesl pan Bort na sestavení hospodaření: dotaz kam byly investovány prostředky vybrané
z nájemného. Vyjádřil názor, že hospodaření není sestaveno dostatečně podrobně.
Odpověděl pan Prchlík: vybrané peníze jsou využity mj. k úhradě splátek úvěru na jejich stavbu a
k opravám BD (krovy, střechy, opravy a výměny kotlů, běžné opravy). Jedná se o jeden rozpočet
obce, kdy jsou peníze využívány v rámci potřeb celé obce.

Návrh usnesení č.326:
Zastupitelstvo obce Luštěnice schvaluje hospodaření obce za rok 2012.
Výsledek hlasování: Pro 13

Proti 0

Zdrželi se 0

Usnesení č.326 bylo schváleno
*

*

*

Bod 3. Schválení zprávy z kontroly hospodaření - audit:
Předsedající předal slovo předsedkyni finanční komise Dagmar Hůlkové, která zastupitelstvo
seznámila se zprávou o výsledku hospodaření obce za rok 2012 provedené Krajským úřadem pro
Středočeský kraj. Představen byl předmětný obsah zprávy.
Předsedající dále navrhl diskusi k tomuto bodu a byla dána možnost zastupitelům i přítomným
občanům sdělit své stanovisko.
Pan Bort vznesl dotaz, co bylo přesně kontrolováno, např. zda a jak byly kontrolovány zápisy ze
zasedání.
Odpověděl pan Prchlík – vše je obsahem zprávy auditora.
Podle pana Borta se nejedná v případě naší obce o audit, ale pouze o kontrolu hospodaření – audit
znamená něco jiného.

Návrh usnesení č.327:
Zastupitelstvo obce Luštěnice projednalo a schvaluje bez výhrad zprávu o výsledku
přezkoumání hospodaření obce za rok 2012 provedeného pracovníky KÚ Středočeského
kraje, odboru kontroly s vyjádřením - nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

Výsledek hlasování: Pro 13

Proti 0

Zdrželi se 0

Usnesení č.327 bylo schváleno.
*

*

*

Bod 4. Schválení věcného břemene s firmou ČEZ (Sequana):
Předsedající seznámil přítomné s návrhem smlouvy o zřízení věcného břemena s firmou ČEZ pro
stavbu: „Luštěnice, Zelená-kVN, kTS, pro možnost zvýš.příkonu fy.Sequana“ na pozemky 5013/1 a
5014/16 v k.ú. Luštěnice, finanční náhrada pro obec Luštěnice činí 10.000Kč, smlouva pc přílohou.
Předsedající dále navrhl diskusi k tomuto bodu a byla dána možnost zastupitelům i přítomným
občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko nebylo vzneseno.
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Návrh usnesení č.328
Zastupitelstvo obce Luštěnice schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemena
s firmou ČEZ pro stavbu: „Luštěnice, Zelená-kVN, kTS, pro možnost zvýš.příkonu
fy.Sequana“ na pozemky 5013/1 a 5014/16 v k.ú. Luštěnice s finanční náhradou pro
obec Luštěnice ve výši 10.000Kč
Výsledek hlasování: Pro 13

Proti 0

Zdrželi se 0

Usnesení č. 328 bylo schváleno.
*

*

*

Bod 5. Schválení přísedících Okresního soudu v MB:
Předsedající seznámil přítomné s dopis Okr.soudu v MB s výzvou k navržení a schválení přísedících
okresního soudu z kandidátů z naší obce. Zájem nikdo neprojevil.
Předsedající dále navrhl diskusi k tomuto bodu a byla dána možnost zastupitelům i přítomným
občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko nebylo vzneseno.

Návrh usnesení č.329
Zastupitelstvo obce Luštěnice nezvolilo žádného kandidáta jako přísedícího
Okresního soudu v MB.
Výsledek hlasování: Pro

13

Proti 0

Zdrželi se 0

Usnesení č. 329 bylo schváleno.
*

*

*

Bod 6. Schválení prodeje části pozemku – žádost firmy Rollyx
Předsedající seznámil přítomné s žádostí firmy Rollyx.
Firma zakoupila předmětný pozemek, který byl již oplocen. V současné době připravuje stavbu
provozovny a na základě geodetického měření bylo zjištěno, že oplocení nesouhlasí s hranicí
pozemku. Firma proto žádá obec o souhlas s odkoupením pozemku od obce tak, aby byla narovnána
hranice pozemku podle současného oplocení. V případě souhlasu (předběžně projednáno na minulé
schůzi 5.2.2013) firma na své náklady zajistí zaměření skutečného stavu a skutečné výměry. Je nutno
stanovit cenu, za kterou obec rozdílnou výměru dle zaměření, prodá.
Předsedající dále navrhl diskusi k tomuto bodu a byla dána možnost zastupitelům i přítomným
občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko nebylo vzneseno.

Návrh usnesení č.330
Zastupitelstvo obce Luštěnice schvaluje prodej pozemku firmě Rollyx za cenu 300Kč
za 1 m2
Výsledek hlasování: Pro 13

Proti 0

Zdrželi se 0

Usnesení č. 330 bylo schváleno.
*

*
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*

Bod 7. Schválení prodeje pozemku st.č.487 a parc.č.289/58
Předsedající vysvětlil stávající stav ve věci prodeje a koupě několika pozemků mezi obcí a paní
Nymburskou, kde obec v roce 2001 uzavřela smlouvy o prodeji a koupi pozemků u čp.70 v Luštěnicích
(Pod Humny), které byly řádně zaplaceny, ale nebyly vloženy vkladem do KN. Tento stav je nutno
napravit.
Krok1:
Původní stav – parc.č.26/2 o výměře 24m2 obec zaplatila 1m á 100Kč, celkem 2.400Kč.
Nový stav – parc.č. 830/2 (jedná se o stejný pozemek, kterému geodet přiřadil jiné číslo) o výměře
31m2. Obec by tedy měla odkoupit rozdíl 7m2.
Krok2:
Původní stav – parc.č.289/50 díl a, o výměře 50m2 a parc.č.289/50 díl b, o výměře 36m2, celkově
pozemek o výměře 86m2, obec prodala 1m á 100Kč, celkem 8.600Kč.
Nový stav – st.č.487 o výměře 32m2 a parc.č.289/58, o výměře 97m2.
Obec by měla prodat rozdíl 43m2.
Vzhledem k tomu, že obě smlouvy nebyly vloženy do KN, obec kupuje a prodává kompletně celé
pozemky (aby bylo možno provést vklad do KN), ale finanční náhrada z celkových cen bude
ponížena o již zaplacené částky.
Návrh na souhlas s prodejem i koupí a stanovení ceny za 1m2:………..
Předsedající dále navrhl diskusi k tomuto bodu a byla dána možnost zastupitelům i přítomným
občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko nebylo vzneseno.
Závěr: s ohledem na již uzavřené smlouvy a úhradě kupních cen je nutno situaci řešit zcela znovu po
konzultaci s právníkem (vyřeší paní Nymburská)

*

*

*

Bod 8. Schválení koupě pozemku parc.č.830/2:
Předsedající na základě projednání předchozího bodu a přijetí usnesení navrhl schválení koupě
pozemku parc.č.830/2 o výměře 31m2 od paní Nymburské.
Předsedající dále navrhl diskusi k tomuto bodu a byla dána možnost zastupitelům i přítomným
občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko nebylo vzneseno.
Závěr: s ohledem na již uzavřené smlouvy a úhradě kupních cen je nutno situaci řešit zcela znovu po
konzultaci s právníkem (vyřeší paní Nymburská)

*

*

*

Bod 9. Rebilance zásob podzemních vod – žádost f.Aquatest:
Předsedající seznámil přítomné s žádostí f.Aquatest o spolupráci (souhlas se vstupem na pozemky)
v rámci přípravných prací při realizaci průzkumných vrtů v rámci programu Rebilance zásob
podzemních vod, která již byla projednávána na schůzi rady dne předal slovo panu místostarostovi
Prchlíkovi, který podal bližší informace. Telefonicky bylo dohodnuto, že se jedná o jeden vrt, a to na
pozemku 5014/16 na Zelené.
Předsedající dále navrhl diskusi k tomuto bodu a byla dána možnost zastupitelům i přítomným
občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko nebylo vzneseno.

Návrh usnesení č.331
Zastupitelstvo obce Luštěnice schvaluje realizaci průzkumného vrtu v rámci
programu Rebilance zásob podzemních vod na pozemku č.5014/16 v k.ú. Luštěnice.
Výsledek hlasování: Pro

13

Proti 0
5

Zdrželi se 0

Usnesení č. 331 bylo schváleno.
*

*

*

Bod 10. Informace k obchvatu I/38
Předsedající předal slovo místostarostovi panu Prchlíkovi, který informoval přítomné, že byla
navržena schůzka na MD za účasti obce, zpracovatele územní plánu Ing.Arch.Charváta a zástupců
ŘSD. Termín schůzky zatím nebyl stanoven.

*

*

*

Bod 11. Dopis VLS –náhrady za přičlenění honebních pozemků
Předsedající seznámil přítomné s dopisem od VLS o náhradách za přičlenění pozemků do honitby VLS.
Tento dopis byl zaslán všem vlastníkům pozemkům (i obcím) s výzvou k uzavření dohody o náhradě
za toto přičlenění. Naše obec pravděpodobně nemá žádné pozemky, které by byly předmětem
přičlenění, v případě že by bylo zjištěno, že ano, uzavřeme smlouvu o náhradě za rok 2013 ve výši
50Kč za 1ha.
Předsedající dále navrhl diskusi k tomuto bodu a byla dána možnost zastupitelům i přítomným
občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko nebylo vzneseno.

*

*

*

Bod 12. Obec Čachovice – oznámení o návrhu změny ÚP č.2
Předsedající sdělil, že obec obdržela oznámení o veřejném projednávání návrhu změny, které se
uskuteční 7.3.2013 na Oú Čachovice a v termínu od 8.2. do 7.4.2013 je možno uplatnit u pořizovatele
svá stanoviska k návrhu Změny č.2 územního plánu Čachovice. Předsedající navrhl, aby v příštím
týdnu byla dohodnuta schůzka na Oú v Čachovicích k nahlédnutí do předmětné změny ÚP.
Předsedající dále navrhl diskusi k tomuto bodu a byla dána možnost zastupitelům i přítomným
občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko nebylo vzneseno.

*

*

*

Bod 13. Nabídka na opravu místních komunikací f.USK Mladá Boleslav
Předsedající seznámil přítomné s nabídkou firmy Údržba a správa komunikací Mladá Boleslav viz
příloha pc.
Předsedající dále navrhl diskusi k tomuto bodu a byla dána možnost zastupitelům i přítomným
občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko nebylo vzneseno.

*

*

*

Bod 14. Schválení varianty úvěru a informace k zahájení prací – dostavba ZŠ
a) schválení varianty úvěru
Předsedající představil variantu financování pro vypsání výběrového řízení na dofinancování úvěrem
akci rekonstrukce a dostavby ZŠ, která byla projednána na schůzi rady a zastupitelů dne 5.2.2013.
Návrhem ke schválení je úvěr na 30mil.Kč s pevnou úrokovou sazbou na dobu 20 let bez
mimořádných fixních splátek, přeplaceno bude 9.569.266Kč.
Předsedající dále navrhl diskusi k tomuto bodu a byla dána možnost zastupitelům i přítomným
občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko nebylo vzneseno.
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Návrh usnesení č.332:
Zastupitelstvo obce Luštěnice projednalo a schvaluje pro vypsání výběrového řízení
na dofinancování akce Rekonstrukce, přístavba a dostavba ZŠ variantu úvěru na
30mil.Kč s pevnou úrokovou sazbou na dobu 20 let bez mimořádných fixních
splátek.
Výsledek hlasování: Pro

13

Proti 0

Zdrželi se 0

Usnesení č. 332 bylo schváleno.
b) informace k zahájení akce – v pondělí 25.2.2013 dojde k předání staveniště a stavební firma zahájí
přípravné práce - informoval Roman Prchlík
c) vybudování přístupových chodníků – realizace chodníku okolo Sokola a propojení ulic Školní a
Boleslavská, TJ Sokol vyjádřil písemný souhlas.

Návrh usnesení č.333:
Zastupitelstvo obce Luštěnice projednalo a schvaluje realizaci chodníků okolo školy
a sokolovny a propojení ulic Školní a Boleslavská
Výsledek hlasování: Pro
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Proti 0

Zdrželi se 1

Usnesení č. 333 bylo schváleno.
*

*

*

Bod 15. Žádost o souhlas se záměrem – stavba přípojky kanalizace parc.č.5029/55
Předsedající seznámil přítomné s žádostí manželů Fejfarových, jedná se o kanalizační přípojku na
Zelené. Vzhledem k tomu, že obec při výstavbě kanalizace vybírala příspěvek 10.000 Kč, navrhl
předsedající tento příspěvek požadovat také v tomto případě. Dále Fejfarovi požádali o souhlas
s provedením výkopových prací na dotčené místní komunikaci.
Předsedající dále navrhl diskusi k tomuto bodu a byla dána možnost zastupitelům i přítomným
občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko nebylo vzneseno.

Návrh usnesení č.334:
Zastupitelstvo obce Luštěnice schvaluje provedení kanalizační přípojky pro
parc.č.5029/55 s podmínkou, že bude plně vybudována na náklady žadatele a
okolní terén bude uveden od původního stavu.
Výsledek hlasování: Pro 13

Proti 0

Zdrželi se 0

Usnesení č. 334 bylo schváleno.
*

*

*

Bod 16. Žádost o příspěvek Mysliveckého sdružení Luštěnice
Předsedající seznámil přítomné s žádostí o příspěvek na činnost Mysliveckého sdružení Luštěnice, viz
příloha pc.
Předsedající dále navrhl diskusi k tomuto bodu a byla dána možnost zastupitelům i přítomným
občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko nebylo vzneseno.
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Návrh usnesení č.335:
Zastupitelstvo obce Luštěnice schvaluje příspěvek na rok 2013 ve výši 10.000 Kč
Mysliveckému sdružení Luštěnice.
Výsledek hlasování: Pro 13

Proti 0

Zdrželi se 0

Usnesení č. 335 bylo schváleno.
*

*

*

Bod 17. Žádost o pronájem obecních rybníků
Předsedající seznámil přítomné s žádostí pana Škody a Stoklasy o pronájem obecních rybníků
Rybářskému cechu Nymburk. Jedná se o vodní plochy na parc.č.290 a 289/45 v k.ú. Luštěnice a
parc.č.76/1 v k.ú. Voděrady.
Předsedající dále navrhl diskusi k tomuto bodu a byla dána možnost zastupitelům i přítomným
občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko nebylo vzneseno.
Závěr: nejprve dojde ke zjištění potřebných informací, na základě kterých bude věc dále projednána

*

*

*

Bod 18. Žádost o projednání na VZ –p. Bárta
Předsedající seznámil přítomné s žádostí o projednání problematiky vjezdu a parkování před čp.415
na chodníku ze zámkové dlažby a pořízení laviček na Sluneční a Lesní.
Předsedající dále navrhl diskusi k tomuto bodu a byla dána možnost zastupitelům i přítomným
občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko nebylo vzneseno.
Ve spolupráci s arch. Havlisem bude zpracován návrh řešení, se kterým bude poté pan Bárta
seznámen.

*

*

*

Bod 19. Schválení smlouvy o poradenské činnosti s f.AGRS:
Předsedající seznámil přítomné se zněním Smlouvy o poradenské a konzultační činnosti AGRS, a.s.
Pan Brzák, se kterým byla dosud tato smlouva uzavřena ukončil živnostenskou činnost a stal se
zaměstnancem firmy AGRS, tato záležitost byla projednána na schůzi rady 22.1.2013. Na základě
osobní schůzky minulý týden bylo dohodnuto předložení smlouvy o poradenské a konzultační
činnosti s f.AGRS a.s. na toto veřejné zasedání.
Předsedající dále navrhl diskusi k tomuto bodu a byla dána možnost zastupitelům i přítomným
občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko nebylo vzneseno.

Návrh usnesení č.336:
Zastupitelstvo obce Luštěnice schvaluje Smlouvu o poradenské a konzultační
činnosti s firmou AGRS a.s.
Výsledek hlasování: Pro 13

Proti 0

Zdrželi se 0

Usnesení č. 336 bylo schváleno.
*

*
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*

Bod 20. Byty
a) anketa týkající se privatizace BD v ulici Nová - výsledky
- rozesláno celkem 80 anketních lístků, zpět bylo doručeno k dnešnímu dni 56 odpovědí
- 51 bytů souhlasí s odkoupením, 5 bytů nesouhlasí
- navrhovaná cena je od 80 – 300.000Kč, nejpočetněji je 50 -70.000Kč
V současné chvíli není cena stanovena a není rozhodnuto o žádném prodeji. Pro návrh
dalšího postupu budou připraveny potřebné podklady a všichni nájemníci budou
informováni. Bude detailněji rozdiskutováno na dalším jednání a poté bude navržen další
postup projednávání.
b) problematika plísní
- nová žádost p. Pavlínek viz příloha pc
- žádost p. Pavlínek o výměnu sprch.koutu – byly osloveny 2 firmy na výměnu plast.výplní
sprch.koutu, přišla zpět jedna s cenou 3.300Kč
- pan Prchlík informoval o tom, že arch. Havlis připravuje odborný návrh řešení problému
s výskytem plísní v BD. Ke snížení nájmu bude případně přistoupeno po neúspěšné realizaci
navrženého opatření.
c) drobné opravy v bytě – výtah zákona viz příloha pc.
p. Hýskové byla provedena demontáž sprch.koutu s výsledkem, že zatéká těsněním kolem
koutu.
d) žádost o podnájem bytu paní Petra Skalová, byt Zelená 406, nájemce pan M.Dvořák
rada+zastupitelstvo: souhlasí
e) výpověď z nájmu pan Hladký – viz příloha pc
f) snížení nájmu pan Krsek – viz příloha pc.
Rada+zastupitelstvo: souhlasí se slevou na nájemném ve výši 1.000 Kč/měsíc od 2/2013 do
doby opravy (předpoklad 3/2013), tj. na 2 měsíce.
Výsledek hlasování: Pro 12
Proti 0
Zdrželi se 1
Bod 21. Informace ostatní


Pozvánka na valnou hromadu MAS Svatojiřský les dne 28.2.2013 od 17hod v Pojedech

*

*

*

Bod 22. Diskuse
-

Dotaz na úklid chodníků
Výměna oken za plastová v ulici Boleslavská – údajně hrazeno z prostředků ŘSD ??
Bude vznesen dotaz.
Fořtová: Pozvánka na sobotní dětský karneval a Josefskou zábavu.
Doleček: Požadavek na nákup min. 2 nových dýchacích přístrojů pro hasiče v ceně cca
70 tis. Kč => bude hrazeno z rozpočtu určeného hasičům (250.000 Kč na rok 2013)
Prchlík: připomínky k práci paní Hofmanové – byly řešeny napřímo
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Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva ve 21 hodin.
Přílohy zápisu:
1)
2)
3)
4)

Prezenční listina
Rozpočtová změna č.7/2012
Hospodaření obce za rok 2012
Hodnotící zpráva - audit

Zapisovatel

………………………………

Ověřovatelé: …………………………………

starosta

……………………………………

………..…………………………………
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