Zápis č. 4/2009 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hnojice,
konaného dne 27.4.2009 v sále Obecního úřadu Hnojice
Přítomni: Libor Kašpárek, Jiří Vrobel, Václav Adam, ing.Miloš Fišer, Zdeněk Jurásek, Roman Knob, Petr Smrček, Marie
Polová, Oldřich Tiefenbach
Omluveni:
Hosté:
viz. presenční listina, která je nedílnou součástí tohoto zápisu.
Program:
1. Zahájení, volba ověřovatelů zápisu, schválení programu zasedání
2. Kontrola zápisu ze zasedání ZO ze dne 30.3.2009
3. Kontrola a přehled usnesení ZO ze dne 30.3.2009
4. Schválení koupě ideální poloviny domu č.p. 85 vč. pozemků zapsaných na LV 540
5. Schválení kupní smlouvy mezi Obcí Hnojice a firmou SUNNY FARM s.r.o. o prodeji parc.č.248/29 k.ú. Hnojice
6. Schválení návrhu zadání změny č. 6 ÚP SÚ Hnojice
7. Schválení rozpočtové změny č.1/2009
8. Výběr varianty rekonstrukce náměstí
9. Výběr dodavatele veřejného osvětlení v „Lokalitě Rybník“
10. Výběr dodavatele rekonstrukce a rozšíření obecního rozhlasu
11. Kanalizace a ČOV - projednání nabídky projektových prací a inženýrské činnosti Aqua Procon
12. Schválení Smlouvy o závazku veřejné služby s Vojtila Trans s.r.o.
13. Informace o činnosti orgánů obce
14. Došlá pošta a různé
15. Diskuse
16. Závěr
ad. 1) Veřejné zasedání ZO bylo zahájeno v 19.00 hodin starostou obce, panem Liborem Kašpárkem, který přivítal jak členy
ZO, tak i ostatní přítomné občany obce.
Starosta obce konstatoval, že je přítomno všech 9 členů zastupitelstva obce Hnojice a prohlásil 4. veřejné zasedání ZO
v roce 2009 za usnášeníschopné.
Zapisovatelem zápisu byl jmenován místostarosta pan Jiří Vrobel.
Starosta navrhl za ověřovatele zápisu ze zasedání pana Václava Adama a ing. Miloše Fišera.
Návrh na usnesení: ZO Hnojice schvaluje ověřovatele zápisu – pana Václava Adama a ing. Miloše Fišera – 9
hlasů pro.
Starosta obce předložil ke schválení program, který bude předmětem jednání 3. zasedání ZO. Navrhl, aby k bodům
programu byly doplněny jako bod č. 4 schválení koupě ideální poloviny domu č.p. 85 vč. pozemků, bod č. 5 schválení
kupní smlouvy mezi Obcí Hnojice a firmou Sunny farm s.r.o. o prodeji p.č.248/29 k.ú. Hnojice a bod č. 6 schválení
návrhu zadání 6 změny ÚP SÚ Hnojice a další body aby se projednávali v pořadí uvedeném v programu zasedání.
Současně navrhl, aby diskuse probíhala ke každému bodu jednání zvlášť.
Návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje program 4. zasedání ZO ze dne 27.4.2009 včetně změn
navržených starostou a schvaluje, aby diskuse probíhala zvlášť ke každému bodu jednání – 8 hlasů pro, 1 se
zdržel hlasování.
ad. 2) Starosta provedl kontrolu zápisu z 3. zasedání 30.3.2009. Sdělil, že zápis byl řádně ověřen schválenými ověřovateli, a
to panem Knobem a panem Smrčkem. V souladu s ust. § 95 odst. 2 zákona o obcích, byl zápis uložen na obecním úřadu
k nahlédnutí. Konstatoval, že doposud nebyly proti němu podány námitky, a to ani ústně, ani písemnou formou. Pan
Tiefenbach vystoupil s připomínkou, že v zápise nebylo uvedeno, že starosta řekl, že na jeho otázky z předchozího
zasedání odpoví zítra a požadoval to doplnit do zápisu. Starosta souhlasil, že toto na minulém zasedání řekl, a dal o této
připomínce pana Tiefenbacha hlasovat – Návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje doplnit do zápisu
připomínku pana Tiefenbacha – 6 hlasů pro, 3 se zdrželi hlasování.
Návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce bere na vědomí zápis z 3. zasedání ZO konaného dne 30.4.2009
s připomínkou pana Tiefenbacha – 8 hlasů pro, 1 se zdržel hlasování.
ad. 3) Kontrola usnesení z 3. zasedání dne 30.3.2009
ZO Hnojice na svém 3. zasedání pověřilo:
2.1. starostu obce vyzvat majitele–SÚSOK k neodkladnému pokácení 2 ks topolů z důvodu havarijního stavu - vyzval
2.2. starostu podpisem smlouvy s firmou Aqua Procon na zpracování změny projektu kanalizace pro územní řízení a
zajištění územního rozhodnutí – bude vyřešeno dodatkem
2.3. starostu podpisem smlouvy na pořízení projektové dokumentace pro územní řízení, stavební povolení a prováděcí
projekt na KČOV včetně stabilizační nádrže firmu EKOS HRNČÍŘ – podepsal
2.4. starostu obce Hnojice jednat s firmou Mario Caruzzi o náhradě vzniklé škody
2.5. starostu obce Hnojice jednat s firmou Mario Caruzzi o nápravě zjištěných nedostatků při rekonstrukci budovy
záložny – jednal, další jednání se uskuteční ve středu v 11 hodin

2.6. starostu obce dalším jednáním s paní LS ohledně odprodeje pozemku p.č. 430/2, k.ú. Hnojice, za cenu 1,-Kč/m2 –
jednali jsme, paní LS si to ještě rozmyslí a dá vědět
ZO Hnojice na svém 9. zasedání uložilo:
4.1. starostovi uskutečnit a vyhodnotit anketu mezi občany na výběr varianty rekonstrukce náměstí – anketa byla
vyhodnocena. Vrátilo se 52 anketních lístků, na 4 se občané nevyjádřili k otázkám, k variantě návsi 34 pro var.1, 14 pro
var.2, k zastávce 22 pro opravit zastávku, 25 pro postavit novou. Zajímavostí bylo 12 anketních lístků jednotně
vyplněných pro var.2 a novou zastávku, které byly najednou odevzdány o Velikonocích.
4.2. panu Tiefenbachovi dodat další dvě nabídky na dodavatele veřejného osvětlení v „Lokalitě Rybník“ - splněno
Návrh na usnesení: ZO Hnojice bere na vědomí zprávu o kontrole plnění usnesení č.3/2009 ze zasedání ZO dne
30.3.2009 – 9 hlasů pro.
ad. 4) Schválení koupě ideální poloviny domu č.p. 85 vč. pozemků zapsaných na LV 540 – jedná se o ideální polovinu, o
kterou přišel v exekuci pan JH. Tuto polovinu vydražil v aukci nějaký člověk, který údajně poté co zjistil, že je
problematické tento majetek užívat, jej prodal panu MK. Tento člověk se chce údajně do domu nastěhovat, což však
není možné z důvodu dispozičního řešení domu – jedná se o starý dům, v němž je pouze chodbička, kuchyňka 12m2 a
pokoj 20m2. Dům se nedá ani stavebně upravit, aby bylo možno užívat jej dvěma rodinami, a to nejen kvůli jeho
minimální velikosti, ale především proto, že se nachází v místě stavební uzávěry. Dle ÚP SÚ Hnojice má být tento i
sousední domy vykoupen obcí a zbourán a má zde vzniknout zelená plocha. Starosta uvedl, že je v zájmu obce tuto
situaci vyřešit a zakoupit od pana MK jeho ideální polovinu. Pan Tiefenbach se zeptal, jak by se mělo postupovat dále,
pokud by obec tuto polovinu odkoupila. Starosta mu odpověděl, že spolumajitelka druhé poloviny se vyjádřila, že
pokud obec tuto situaci vyřeší tímto způsobem, tak věnuje obci bezplatně svoji polovinu. Pan Tiefenbach vyjádřil
obavu, že tímto obec převezme roli vlastníka nemovitosti ve velmi špatném stavu a tím se dostane do nevýhodné
situace, že nemovitost bude muset spravovat. Starosta s ním souhlasil a uvedl, že se o tomto radil s právníky a že mu
bylo řečeno, že se toto dá vyřešit následně nájemní smlouvou se současnou spolumajitelkou tak, že ona nebude platit
nájem, ale bude se o nemovitost starat z vlastních prostředků. Tuto smlouvu by samozřejmě musel sepsat právník –
specialista na majetkové právo. Tímto by byl vyřešen problém pokojného užívání nemovitosti, paní současná
spolumajitelka by měla klid a jistotu bydlení a obec by získala do svého majetku nemovitost, kterou by stejně měla
vykoupit pro naplnění záměru územního plánu. Paní Polová se ptala, za kolik si starosta představuje, že by se tato
nemovitost měla vykoupit. Starosta jí odpověděl, že otázku ceny ještě neprobírali, ale že jeho představa je zakoupit to
nejvýše za cenu, za kterou tuto nemovitost koupili noví spolumajitelé a že podle jeho informací by se měla pohybovat
okolo 80.000,-Kč. Pan Tiefenbach navrhl, aby starosta na Katastrálním úřadě prověřil, za kolik noví spolumajitelé tuto
nemovitost koupili, a za takovou cenu to od nich odkoupit.
Návrh na usnesení: ZO Hnojice schvaluje koupi ideální poloviny spoluvlastnického podílu domu č.85 včetně
pozemků zapsaných na LV 540 nejvýše za cenu 80.000,-Kč – 9 hlasů pro.
ad. 5) Schválení kupní smlouvy mezi Obcí Hnojice a firmou SUNNY FARM s.r.o. o prodeji parc.č.248/29 k.ú. Hnojice
– jedná se o kupní smlouvu s firmou, kterou zastupitelstvo na minulém zasedání vybralo jako kupce parc.č. 248/29.
Smlouvu připravili právníci z Advokátní kanceláře Čejna, Kliment, Mach, která se mimo jiné specializuje na sepisování
smluv o převodech nemovitostí, otázky bytového práva a práva směnečného. Připravenou smlouvu všichni zastupitelé
dostali k nastudování. Pan Tiefenbach se ptal, za jakou cenu budou pozemky prodány. Starosta mu odpověděl, že za
200,- Kč/m2, tak, jak bylo schváleno na minulém zasedání ZO.
Návrh na usnesení: ZO Hnojice schvaluje kupní smlouvu mezi Obcí Hnojice a firmou SUNNY FARM s.r.o. o
prodeji parc.č.248/29 k.ú. Hnojice za cenu 200,-Kč/m2 a pověřuje starostu podpisem této smlouvy – 9 hlasů pro.
ad. 6) Schválení návrhu zadání změny č. 6 ÚP SÚ Hnojice – starosta uvedl, že se jedná o soubor změn, jehož pořízení už
bylo schváleno dříve zastupitelstvem obce.
Návrh na usnesení: ZO Hnojice schvaluje v souladu s § 6 odst. 5 písm. b) a § 47 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, návrh zadání 6. změny územního plánu
sídelního útvaru Hnojice (soubor změn), který je přílohou tohoto usnesení a je závazným podkladem pro
zpracování návrhu 6. změny územního plánu sídelního útvaru Hnojice – 8 hlasů pro, 1 se zdržel hlasování.
ad. 7) Schválení rozpočtové změny č.1/2009 – starosta uvedl, že jde o změnu příjmů a výdajů dle skutečnosti, především
kvůli účelovým znakům přiděleným dle jednotlivých smluv o dotacích na pracovníky z úřadu práce.
Návrh na usnesení: ZO Hnojice schvaluje rozpočtovou změnu č. 1/2009 v předložené podobě – 9 hlasů pro.
ad. 8) Výběr varianty rekonstrukce náměstíčka – Starosta uvedl, že jde o výběr jedné ze dvou variant, aby paní ing. Žáková
mohla začít zpracovávat projekt pro podání žádosti o dotace. Všichni zastupitelé měli stejně jako občané možnost
prostudovat si obě varianty a zúčastnit se také besedy s paní inženýrkou. Starosta doporučil ke schválení variantu č. 1,
pro kterou hlasovalo asi 70% občanů s tím, že do projektu budou zapracovány připomínky občanů obce vzešlé z diskuse
při besedě s občany i náměty z dopisu ing. FS, který má v tomto oboru bohaté zkušenosti. Poté vystoupil ing. Fišer
s návrhem nedělat nic a nechat náměstíčko tak, jak je. Podle něj jsou stromy na náměstíčku zdravé a jejich vykácením
se změní celý vzhled náměstíčka. Starosta mu odpověděl, že dle posudku doktorky Wágnerové, která je specialistka a
odbornice v tomto oboru, jsou především lípy ve velkém parku neperspektivní a smrky za kostelem ve vyloženě
havarijním stavu. Lípy ve velkém parku sice zatím nehrozí pádem, ale během několika let se mohou stát vyloženě
nebezpečné a jejich zachování by mohlo ohrozit život i majetek občanů. Ing. Fišer vyzval starostu, aby nestrašil lidi a
zamyslel se, že jde o rozhodnutí, které ovlivní vzhled návsi na mnoho let dopředu. Starosta mu odpověděl, že je si
vědom závažnosti takového rozhodnutí, nicméně zastupitelé by měli být schopni nést odpovědnost za rozhodnutí, i

taková, která se zdají nepopulární, ale vedou k ochraně životů, zdraví a majetku občanů. Navíc v tuto dobu novou
výsadbu na návsi můžeme zaplatit z dotací z fondů EU, kdy dostaneme až 90% z uznatelných nákladů, Starosta řekl, že
si neumí představit, že pokud tuto akci neuskutečníme dnes, kdy na to jsou peníze, by náklady odhadované na 2 miliony
korun měla za několik let obec platit ze svého. Pan Tiefenbach vyjádřil svůj názor, že nyní obecní zastupitelstvo
schvaluje, jak by v budoucnu měla náves vypadat, ovšem že uskutečnění není nutno realizovat najednou, ale je možno
jej udělat po etapách. S tímto starosta souhlasil, ovšem připomněl, že peníze z fondů EU zde budou ještě několik let, ale
postupně se vyčerpávají a až dojdou, tak se může stát, že už nikdy taková možnost nebude, protože Česká republika už
nikdy tolik peněz z EU čerpat asi nebude.
Návrh na usnesení: ZO Hnojice schvaluje variantu číslo 1 rekonstrukce návsi – 7 hlasů pro, 1 proti, 1 se zdržel.
Po hlasování zastupitelů vystoupila ing. HF vystoupila se svým názorem, že je škoda kácet podle ní zdravé stromy, že
se tím změní tvář obce a vyzvala zastupitele, aby se zamysleli nad tím, jestli mají právo tak velký zásah do vzhledu
obce udělat. Starosta jí odpověděl, že toto rozhodnutí není jednoduché, ale že ty podle ní zdravé stromy označila
odbornice na stromy jako neperspektivní, smrky za kostelem dokonce za nemocné a že zastupitelé mají povinnost
rozhodovat o takových věcech, jako je bezpečnost v obci, a že by měli na sebe vzít i odpovědnost přijmout rozhodnutí,
která ovlivní obec i do budoucna. Řekl také, že v tuto chvíli zastupitelstvo přijalo rozhodnutí zpracovat projekt, jak by
náměstíčko mělo v budoucnu vypadat, ale že jeho realizace bude ještě určitě diskutována a že zastupitelé i on uvítají
názory občanů na toto téma.
Ve 20:10 opustil zasedání pan Tiefenbach.
ad. 9) Výběr dodavatele veřejného osvětlení v „Lokalitě Rybník“ – starosta seznámil zastupitele s tím, že dle dohody na
poradě zastupitelstva oslovil znovu tři firmy, které byly osloveny v prvním kole výběru dodavatele, dvě firmy oslovené
panem Tiefenbachem a jednu firmu, která se přihlásila sama na základě upozornění nějakého občana Hnojic. Všem
těmto firmám poslal znovu prázdný výkaz výměr dle projektu a výzvu k podání nabídky. Nabídky přišly od všech šesti
takto oslovených firem. Všechny nabídky jsou v uzavřených obálkách, jak bylo požadováno ve výzvě. Obálky byly
veřejně otevírány v pořadí, ve kterém byly na obecní úřad doručeny, a byly přečteny a zapsány nabídkové ceny:
JM elktro – 759.309,88 Kč
Hofmeister Jiří – 512.640,- Kč
K-elektric s.r.o. – 465.967,- Kč
ELMO-SA – 482.746,- Kč
Elektroservis Butora – 481.293,59 Kč
Sdružení TOON – 457.833,- Kč
Starosta provedl vyhodnocení, že nenižší nabídku podala firma Sdružení TOON v částce 457.833,- Kč.
Návrh na usnesení: ZO Hnojice schvaluje dodavatele veřejného osvětlení v „Lokalitě Rybník“ firmu
Elektroinstalace sdružení TOON, Karafiátova 30, 779 00 Olomouc – 8 hlasů pro.
ad. 10)Výběr dodavatele rekonstrukce a rozšíření obecního rozhlasu – starosta informoval, že dle přání zastupitelů oslovil
i firmu JD Rozhlasy, která zpracovala původně nabídku na bezdrátovou technologii, aby zpracovala nabídku i na
drátový rozhlas, že však tuto nabídku dosud nedostal a proto navrhuje odložit výběr dodavatele na příští zasedání.
Návrh na usnesení: ZO Hnojice odkládá výběr dodavatele rekonstrukce a rozšíření obecního rozhlasu na příští
zasedání ZO – 8 hlasů pro.
ad. 11)Kanalizace a ČOV
Starosta informoval, že dle výběru schváleného minulým zastupitelstvem nám firma Aqua Procon nabídla zpracování
projektu kanalizace pro stavební povolení za částku 472.000 a inženýrskou činnost k podání žádosti o stavební povolení
ve výši 50.000,-Kč. Minule nebyla tato nabídka schválena pro nejasnosti s přípojkami. Starosta se informoval a přípojky
tento projekt řeší na hranice pozemků soukromých vlastníků či kam je potřeba.
Návrh na usnesení: ZO Hnojice schvaluje zpracování projektu kanalizace pro stavební povolení a zajištění
stavebního povolení za cenu celkem 522.000,-Kč bez DPH a pověřuje starostu podpisem smlouvy na tyto práce –
8 pro.
ad. 12)Schválení Smlouvy o závazku veřejné služby s Vojtila Trans s.r.o. – starosta informoval, že zastupitelé jednali
s představiteli firmy Vojtila Trans na pracovní poradě, kde jim představitelé firmy odpověděli na všechny otázky.
Zastupitelé se s představiteli firmy dohodli na dalším společném postupu, jak pomoci, aby se firma Vojtila Trans
dostala do IDSOK a tím mohla zkvalitňovat své služby poskytované občanům naší obce.
Návrh na usnesení: ZO Hnojice schvaluje Smlouvu o závazku veřejné služby se společností Vojtila Trans s.r.o. a
pověřuje starostu obce jejím podepsáním – 8 hlasů pro.
ad. 13)Informace starosty o činnosti orgánů obce
- starosta se zúčastnil zasedání Mikroregionu, kde byli zúčastnění upozorněni na některé chyby v pořizování zápisu a
vedení zasedání ZO a bylo jim upřesněno, jak mají pracovat výbory, zejména ze zákona zřizované
- jednal s p. Tikalem o opravě sv. Jana Nepomuckého
- jednal se zástupci spousty firem o dodávce vybavení na upgrade CzechPOINTu
- jednal s panem Novákem – arboristické práce a stromolezecká péče o stromy, který vypracoval nabídku na údržbu
stromů. O jeho nabídce jsem se bavil s odbornicí na stromy Dr. Wágnerovou, která mu jej doporučila, neboť je
spolehlivý a dobře dělá svou práci
- obec odkoupila další pozemky pro KČOV a sjednotila je pod jedno parcelní číslo
- starosta podal žádost na dotace na VO a rozhlas v Rybníce

- zúčastnil se setkání starostů svozové oblasti firmy REMIT, kde byla zdůrazněna především potřeba oddělit bioodpad
z tuhého komunálního odpadu, tedy toho, co se dává do popelnic. Potěšitelná zpráva je, že u nás stouplo procento
separovaného odpadu, na čemž se zřejmě podílelo rozmístění nových nádob na separovaný odpad
- starosta podal jsem na pracovníky z ÚP
- zúčastnil se konference samospráv OK, kde byla představena nová Rada OK a jednotliví radní představili své vize
na toto volební období
- na obec byli přijati 4 zaměstnanci na VPP
- předal ing.arch.Dujkovi zadání 5 změny ÚP
- jednal s ing. Knolem z firmy Alsico o regulaci veřejného osvětlení v obci, které by mělo přinést snížení spotřeby el.
energie.
- jednal se zástupci firmy Safe Home o zabezpečení školky i obecního úřadu hlásiči požáru
- podal žádost na kolaudaci komunikace v Lokalitě Rybník
- spolu s místostarostou zakročil proti Romům, kteří se chtěli nastěhovat do bytu k paní Homolové a vysvětlili jim, že
takové jednání je neslučitelné se zákonem
- jednal s majiteli firmy Mario Caruzzi. Nechtěli se vyjadřovat, dokud neprostudují materiály, navrhli jednání na
místě, nyní ho odvolali a chtějí se sejít u nich v kanceláři, jednání dohodnuto na středu 29.4. v 11 hodin
- jednal s pojišťovacími makléři, kteří bezplatně posoudí obecní pojistné smlouvy
- jednal s právníky specializujícími se na majetkoprávní vztahy o tom, jak vyřešit problém vzniklý na č.p. 85
- jednal na společné schůzce se zástupci firem Aqua Procon a EKOS Hrnčíř především o tom, jakým způsobem budou
koordinovat svou činnost při získávání stavebního povolení, informoval obě firmy o plánované výstavbě RD a o
potřebě navýšit kapacitu kanalizace i ČOV na 800 EO.
- jednal na Stavebním úřadě ohledně změny ÚP č. 6 a o tom, jak řešit požadavky hygieny
- s místostarostou podali žádost na dodatečná dědická řízení pro stanovení spoluvlastníků soukromé části hřbitova
- vyzval SSOK k výměně zrcadla na křižovatce na Liboš, k opravě výtluků a k opravě rozbitých svodidel v zatáčce u
Kapličky
- několikrát spolu s místostarostou navštívil paní S. a snažil se vysvětlit paní O., jak se chovat. Na podnět občanů
navštívil soudního kurátora a vyzval jej k činnosti. Předá na sociální odbor i písemné vyjádření k této rodině
- jednal s velitelem Státní policie ve Šternberku, zda mohou zasáhnout proti Romům, kteří vnikli do domácnosti paní
H. a vyhrožují opakováním takového jednání
- poradil paní H. požádat o předběžné opatření zamezující Romům vnikat do její domácnosti, přestože jsou
spoluvlastníky ideální poloviny
Návrh na usnesení: ZO Hnojice bere na vědomí informace starosty o činnosti orgánů obce – 8 hlasů pro.
ad. 14)Došlá pošta, různé:
- MěÚ Šternberk - oznámení o vydání 4. změny ÚP
- Český úřad zeměměřický a katastrální – otevření zákaznického účtu pro dálkový přístuop – Czech POINT
- Olomoucký kraj – potvrzení o převzetí žádosti o dotace
- ing. Vacula – pozvánka na vytyčení hranice pozemku
- SDH Hnojice – informace o konání okrskové soutěže a taneční zábavy 16.5.
- ing. arch. Dujka – změny ÚP č. 4 + faktura
- pozvánka na valnou hromadu VHS Čerlinka 19.5. Uničov
Návrh na usnesení: ZO Hnojice deleguje zástupce obce Hnojice na Valnou hromadu VHS ČERLINKA Litovel,
svolanou na 19.5.2009, a to starostu obce pana Libora Kašpárka a náhradníka místostarostu obce pana Jiřího
Vrobela – 8 hlasů pro.
ad.15) Diskuse
- pan Knob se ptal, kdy bude zaasfaltována díra po opravě kanalizace před poštou. Starosta mu odpověděl, že to
projedná s představiteli firmy MYFA.
- pan Knob se ptal, zda se uvažuje o vydláždění pod kontejnery. Starosta odpověděl, že ano, že v rozpočtu jsou na to
schváleny peníze a že obec má nyní i dost pracovníků, aby se to udělalo, pokud možno do prázdnin.
- paní F. se ptala, zda by v autobusech firmy Vojtila Trans s vysokými sedadly bylo možno vymontovat ještě řadu
sedadel, aby se do nich vlezl pohodlně kočárek. Starosta odpověděl, že se na to zeptá majitele firmy.
ad.19) Závěr - Zasedání bylo ukončeno ve 21:30 hodin

Zapsal: Jiří Vrobel

Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních
údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Originál zápisu, ověřený schválenými
ověřovateli, je v souladu s ust. § 95 odst. 2 zákona o obcích uložen na obecním úřadu k nahlédnutí.

