Zápis
z 24. zasedání Zastupitelstva obce Skrbeň,
které se konalo v pondělí 25. října 2021 od 18:30 v Domě služeb
------------------------------------------------------------------------------------------------Účast:

7 členů zastupitelstva, viz. presenční listina

Počet přítomných občanů:

4

Určení zapisovatele:

Lenka Spurná

pro

7

proti

0

zdržel se 0

Ověřovatelé:
Josef Zlámal

pro

6

proti

0

zdržel se

1

Bc. Stanislav Vaďura, MBA

pro

6

proti

0

zdržel se

1

Program:
1. Plnění usnesení, průběh akcí
2. Zpráva předsedkyně školské rady
3. Dohoda o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR - projekt Židle a stoly do
obecního sálu ve Skrbeni
4. Dar pro Hospic na Sv. Kopečku
5. Obecně závazná vyhláška obce Skrbeň č. 3/2021, o stanovení obecního systému
odpadového hospodářství
6. Výběr dodavatele židlí a stolů do obecního sálu
7. Rozpočtové opatření
8. Záměr umístění základnové stanice mobilního operátora na p.č. 413/19 (areál Hradisko)
9. Různé
Výsledek hlasování: pro

7

proti

0

zdržel se 0

Doplněný program byl schválen.
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Ad 1) Plnění usnesení
Informaci podala místostarostka Ing. Gabrlíková.

Usnesení č. 7/22/2021
ZO schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti IE-128005423/VB/02 Skrbeň, Jos. Fialy, U Hřiště – úprava kNN, vNN na obecních pozemcích
v rozsahu dle geometrického plánu 615-616/2019, potvrzeného Katastrálním úřadem pro
Olomoucký kraj, Katastrálním pracoviště Olomouc dne 29.03.2021, pod č. 797/2021-805,
za jednorázovou náhradu ve výši 70.718,- Kč.
podepsáno, probíhá řízení o povolení vkladu do katastru nemovitostí
Usnesení č. 8/22/2021
ZO schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti IE-12-005421/VB/04
Skrbeň, Hlavní, Za Školou – úprava kNN, vNN na obecních pozemcích v rozsahu dle
geometrického plánu č. č. 627-243/2020, potvrzeného Katastrálním úřadem pro Olomoucký
kraj, Katastrální pracoviště Olomouc, dne 29.03.2021, pod č. 816/2021-805, za jednorázovou
náhradu ve výši 231.497,- Kč.
podepsáno, probíhá řízení o povolení vkladu do katastru nemovitostí
___________________________________________
Usnesení č. 1/23/2021
ZO bere na vědomí informaci o plnění usnesení a o průběhu akcí.
Usnesení č. 2/23/2021
ZO schvaluje uzavření Smlouvy č. 1190901174 o poskytnutí podpory ze Státního fondu
životního prostředí České republiky na realizaci akce „Stromy pro Skrbeň“.
Usnesení č. 3/23/2021
ZO schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí kupní smlouvě č. 4121813977 (pozemek pod
trafostanicí na p.č. 413/26 v k.ú. Skrbeň) se společností ČEZ Distribuce a.s.
Doplnění smlouvy o právo obce určit znalce bylo akceptováno, smlouva byla za obec
podepsána, …
Usnesení č. 4/23/2021
ZO schvaluje uzavření Smlouvy o udělení souhlasu k provedení stavby „Polní cesta C4
v k. ú. Skrbeň“ se Státním pozemkovým úřadem, Krajským pozemkovým úřadem pro
Olomoucký kraj, Pobočka Olomouc.
Usnesení č. 5/23/2021
ZO schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene č. 8800099203_1/VB/P ke
stavbě „PREL A Skrbeň – Hlavní, STL plynovody a příp., Silnice III 4466-kanalizace Db,
číslo stavby 8800099203“ se společností GasNet, s.r.o. zastoupené společností GasNet
Služby, s.r.o.
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Usnesení č. 6/23/2021
ZO schvaluje uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo se společností ELNERMONT s.r.o. na
akci „Rekonstrukce veřejného osvětlení – silniční průtah a IV. etapa“. Celková cena díla se
zvyšuje na 4.909.902,43 Kč vč. DPH.
Usnesení č. 7/23/2021
Zastupitelstvo obce Skrbeň po projednání:
1. ověřilo
v souladu s ust. § 54 odst. (2) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, že Změna č.1 Územního plánu Skrbeň
není v rozporu:
a) s Politikou územního rozvoje České republiky, ve znění pozdějších aktualizací
b) se Zásadami územního rozvoje Olomouckého kraje, ve znění pozdějších aktualizací
c) se stanovisky dotčených orgánů
d) se stanoviskem Krajského úřadu Olomouckého kraje KUOK 90409/2021
2. vydává
v souladu s ustanovením § 54 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu v platném znění (stavební zákon), Změnu č. 1 Územního plánu Skrbeň
formou opatření obecné povahy, které je přílohou tohoto usnesení
Příloha usnesení: návrh Změny č.1 Územního plánu Skrbeň
Usnesení č. 8/23/2021
ZO předběžně souhlasí s pořízením změny územního plánu obce Skrbeň na p.č. 382/20 a
561/1 dle předložených návrhů. Definitivní schválení bude projednáno po předložení dokladů
potřebných pro pořízení změny zkráceným postupem.
Usnesení č. 9/23/2021
ZO souhlasí s financováním výstavby místní komunikace od jižního konce ulice Nádražní po
odbočení k zástavbě v lokalitě Nad Oleškami z obecního rozpočtu. Komunikace bude mít
šířku cca 5,5 m.
Investor vzal na vědomí, je připraven dohodnout podrobnosti dalšího postupu. Dále
informoval o tom, že předal staveniště pro stavbu inženýrských sítí (voda, plyn, kanalizace)
společnosti RI STAV, s.r.o.
Usnesení č. 10/23/2021
ZO schvaluje rozpočtové opatření 6/2021.
Usnesení č. 11/23/2021
ZO souhlasí s podáním žádosti o dotaci na instalaci svislé zvedací plošiny pro zajištění
bezbariérového přístupu v budově obecního úřadu.
Výzva už byla vyhlášena. Alokace na celou republiku je jen 10 mil. Kč. Při rozsahu zaměření
dotace pro odstraňování bariér v budovách domů s pečovatelskou službou a v budovách
městských a obecních úřadů to je malá částka. Jednou z povinných příloh je doklad
o schválení bezbariérové trasy a řešení bezbariérovosti veřejných objektů obce Řídícím
výborem Národního rozvojového programu mobility pro všechny, což nemáme. Získání dotace
je tedy víceméně nereálné.
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Podnět z diskuse: nebezpečné místo pro přecházení silnice mezi školou a školní jídelnou
Místostarostka Ing. Gabrlíková informovala, že ve směru od kostela budou obě značky „děti“
nahrazeny značkami zvýrazněnými žlutým reflexním podkladem.

Návrh usnesení:
ZO bere na vědomí informaci o plnění usnesení a o průběhu prací.
Výsledek hlasování: pro

7

proti

0

zdržel se

0

Návrh byl schválen – Usnesení č. 1/24/2021

Ad 2) Zpráva předsedkyně školské rady
Zprávu ze zasedání školské rady přednesla Mgr. Renata Čechová.
Přítomný občan pan J. Jureček navrhl vybudovat u školy nově přechod. Je to nebezpečné
místo a není potřeba čekat až se něco stane. Značky pozor děti mu nepřipadají dostatečné pro
bezpečnost chodců.
Ing. Gabrlíková vysvětlila, že původní přechod u školy nebyl oficiální a navíc byl umístěn
v blízkosti nebezpečné zatáčky. Po rekonstrukci cesty, kdy původní kostky se nahradily
„tichým“ asfaltem, nejsou přijíždějící auta za zatáčkou moc slyšet, proto je toto místo o to
více nebezpečné. Se školou bylo domluveno, že děti budou cestu bezpečněji přecházet až
u obecního úřadu.
Po diskusi Ing. Gabrlíková navrhla, že obec znovu prověří a projedná s příslušnými
institucemi možnosti bezpečnějšího přecházení v blízkosti školy.

Návrh usnesení:
ZO bere na vědomí zprávu předsedkyně školské rady Mgr. Renaty Čechové.
Výsledek hlasování: pro

7

proti

0

zdržel se

0

Návrh byl schválen – Usnesení č. 2/24/2021

Ad 3) Dohoda o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR - projekt Židle a
stoly do obecního sálu ve Skrbeni
V příloze podkladů je návrh Dohody o poskytnutí dotace na pořízení židlí a stolů do obecního
sálu. Poskytovatel dotace požaduje její schválení zastupitelstvem.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje návrh Dohody o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova
ČR, reg. č. žádosti 21/006/19210/671/016/001005, název projektu „Židle a stoly do obecního
sálu ve Skrbeni“ a pověřuje starostu obce, v případě jeho nepřítomnosti místostarostku,
k podpisu Dohody.
Výsledek hlasování: pro 7

proti

0

zdržel se

0

Návrh byl schválen – Usnesení č. 3/24/2021

Ad 4) Dar pro Hospic na Sv. Kopečku
Hospic na Sv. Kopečku požádal o finanční příspěvek na svou činnost.
Místostarostka navrhla poskytnout částku 10 tisíc Kč, stejnou jako v předchozích letech.
Proběhla krátká diskuse na dotaz J. Zlámala kolik lidí tuto službu používá nebo použilo.
J. Fiala také informoval, že se poskytuje nejen hospicová služba, ale lze využít i odlehčovací
službu pro zdravotně postižené.

Návrh usnesení:
ZO schvaluje poskytnutí daru 10 000,- Kč pro Hospic na Svatém Kopečku.
Výsledek hlasování: pro

7

proti

0

zdržel se

0

Návrh byl schválen – Usnesení č. 4/24/2021

Ad 5) Obecně závazná vyhláška obce Skrbeň č. 3/2021, o stanovení obecního systému
odpadového hospodářství
Dne 1.1.2021 nabyl účinnosti nový zákon o odpadech (541/2020 Sb.), který kromě jiného
ukládá obci nastavit obecní systém odpadového hospodářství:
§ 59
Obecní systém
(1) Obec je povinna přebrat veškerý komunální odpad vznikající na jejím území při činnosti
nepodnikajících fyzických osob. Pokud obec zavedla poplatek za odkládání komunálního
odpadu z nemovité věci na základě kapacity soustřeďovacích prostředků podle zákona o
místních poplatcích, je povinna přebírat směsný komunální odpad vznikající na jejím území při
činnosti nepodnikajících fyzických osob v množství odpovídajícím kapacitě soustřeďovacích
prostředků.
(2) Obec je povinna určit místa pro oddělené soustřeďování komunálního odpadu, a to alespoň
nebezpečného odpadu, papíru, plastů, skla, kovů, biologického odpadu, jedlých olejů a tuků a
od 1. ledna 2025 rovněž textilu. Obec není povinna odděleně soustřeďovat odpad plastů, skla
a kovů, pokud tím nedojde s ohledem na další způsob nakládání s nimi k ohrožení možnosti
provedení jejich recyklace.
(3) Obec je povinna zajistit, aby odděleně soustřeďované recyklovatelné složky komunálního
odpadu tvořily v kalendářním roce 2025 a následujících letech alespoň 60 %, v kalendářním
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roce 2030 a následujících letech alespoň 65 % a v kalendářním roce 2035 a následujících letech
alespoň 70 % z celkového množství komunálních odpadů, kterých je v daném kalendářním roce
původcem. Do výpočtu podílu mohou být zahrnuty rovněž odděleně soustřeďované
recyklovatelné složky komunálního odpadu vznikající na území obce při činnosti
nepodnikajících fyzických osob, které nejsou předávány do obecního systému.
(4) Ke splnění povinností podle odstavců 1 až 3 obec nastaví obecní systém odpadového
hospodářství (dále jen „obecní systém“). Obecní systém může obec nastavit obecně závaznou
vyhláškou.

Na dotaz, jak jinak, než vyhláškou lze obecní sytém nastavit nepřišla z ministerstva žádná
odpověď. Stávající obecní vyhláška upravující tuto problematiku je z roku 2015 a i když se
nestává automaticky nezákonnou, nesplňuje veškeré požadavky stanovené novou odpadovou
legislativou. Hlavní změna spočívá v povinnosti zakotvit přímo do vyhlášky možnost a
podmínky pro využití systému podnikateli (viz čl. 7). Doposud to mohlo být také na základě
smlouvy, ale bez povinného zakotvení ve vyhlášce.
Poplatek bude stanoven formou obecní vyhlášky nejpozději do poloviny prosince.

Bc. Vaďura:
Připomněl, že již dříve navrhoval zřídit sběrový dvůr, protože dle jeho názoru sběr
velkoobjemného a nebezpečného odpadu a sběr železa dvakrát ročně, je zcela nedostačující.
Informoval, že v zákoně je řečeno, že obec je vždy (v každém okamžiku) povinna odebrat
odpad od svých občanů.
Pokud by se nezřídil sběrový dvůr, navrhuje frekvenci svozů 3 – 4 krát ročně.

Místostarostka:
Sběrový den byl dle jejího názoru zřejmě v roce 2019 uskutečněn 3 krát. Nemá k dispozici
výstup, podle kterého by bylo zřejmé, jestli tím bylo svezeno i více odpadu. Zjistí situaci.

Návrh usnesení:
ZO schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č.3/2021, o stanovení obecního systému
odpadového hospodářství.
Výsledek hlasování: pro

7

proti

0

zdržel se

0

Návrh byl schválen – Usnesení č. 5/24/2021

Ad 6) Výběr dodavatele židlí a stolů do obecního sálu
Informaci podala místostarostka a Ing. Čehovský.
V doplnění podkladů jsou k dispozici nabídky z opakovaného výběru. Bylo osloveno 11
firem, nabídka byla doručena od 4 firem.
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Rozhodující ve výběru byla nabídková cena, parametry nábytku byly specifikovány v zadání.
a kvalita. Předkladatel nejlevnější nabídky nabízí stoly s jednobodovým ukotvením nohy,
ostatní tři uchazeči používají dvoubodové, tedy výrazně pevnější ukotvení, které lépe splňuje
požadavek pro zátěžový provoz.
Jako nejvýhodnější byla posouzena nabídka společnosti ITTC Stima, spol. s r.o.

Návrh usnesení:
ZO schvaluje zadání zakázky “Židle a stoly do obecního sálu“ společnosti
ITTC Stima, spol. s r.o.
Výsledek hlasování: pro

7

proti

0

zdržel se

0

zdržel se

0

Návrh byl schválen – Usnesení č. 6/24/2021

Ad 7) Rozpočtové opatření
Informaci podala místostarostka.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 7/2021.
Výsledek hlasování: pro

7

proti

0

Návrh byl schválen – Usnesení č. 7/24/2021

Ad 8) Záměr umístění základnové stanice mobilního operátora na p.č. 413/19 (areál
Hradisko)
Bc. Vaďura informoval, že oslovil pana Krempla a požádal o odpovědi na otázky, které byly
vzneseny na minulém zasedání ve věci záměru, resp. žádosti o vybudování základové stanice
pro mobilního operátora spol. Vodafone v katastru obce Skrbeň. Vzhledem k tomu, že se v
průběhu diskuse objevilo několik dotazů, které zastupitelstvo nebylo schopno na základě
předložených informací zodpovědět, byl Bc. Vaďura zastupiteli požádán, abych tyto
informace zjistil.

Otázky Bc. Vaďury a odpovědi pana Krempla:

1. Důvodem k vybudování této stanice je primárně posílení kvality signálu v o obci
(dlouholetý problém), anebo spíše kvalitnější vykrytí signálu v širším radiu několika
přilehlých obcí?
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Komentář: Domníváme se, že pokud by důvodem bylo posílení signálu v obci, je více
vhodnějších řešení, např lokální antény v obci, tak jak je již máme instalovány na budově
školy pro operátory O2/T-Mobile.
Odpověď:
Ano, pokud bychom řešili jen pokrytí obce Skrbeň, tak je vhodnější umístit „lokální“ antény
(na stávající budovu, jak má O2/TM). My, ale uvažujeme o pokrytí obcí Skrbeň, Příkazy a
Hynkov.

2. Uvažovaná lokalita "Hradisko" jez Vašeho hlediska jediná přijatelná, nebo by bylo možné
případně uvažovat i o jiných (z našeho laického pohledu i možná) vhodnějších lokalitách v
rámci extravilánu obce Skrbeň? Diskutovali jsme např. lokalitu u "Křepelky" (u dálnice, která
je pro vykrytí širší lokality Příkazy, Skrbeň, Horka nad Mor., Křelov – Břuchotín)
topologicky vhodnější.

Odpověď:
Uvažovaná lokalita je pro nás nejvhodnější z hlediska uvažovaného záměru pokrytí obcí
Skrbeň, Hynkov a Příkazy. V obci Horka nad Moravou již základnovou stanici (ZS) máme,
taktéž obce Křelov a Břuchotín máme pokryté ze stávající ZS v Křelově (komín u dálnice
D35).

3. Stanice bude osazena primárně anténami pro šíření mobilního signálu operátora, nebo
uvažujete i o osazení dalších, dedikovaných mikrovlnných radiových spojů obchodních
partnerů společnosti Vodafone.
Komentář: Zaslané schéma obsahuje osazení veskrze antén pro mobilní signál, vzorová
projektová dokumentace z obce Cholina/Odrlice naopak s relativně masivním osazením
těchto mikrovlnných antén počítá.

Odpověď:
Nejedná se o MW antény respektive MW spoje našich partnerů, ale o antény VF, které jsou
připojeny do VF sítě a slouží pro připojení základnové stanice do sítě, ve vzorové
dokumentaci je zakreslený počet MW antén dle požadavku TX plánovače, který má na starost
přenosovou část sítě (u každé MW je uvedena zkratka stávající stanice VF na kterou míří).
V projektové dokumentaci vždy uvádíme maximální možnou konfiguraci antén, na kterou by
se v budoucnu mohla stanice teoreticky rozšířit, hlavně z důvodu návrhu věže z hlediska
statické únosnosti.
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4. Jaký ať už finanční, či jiný benefit jste připraveni obci za umožnění instalace a provozu
stanice nabídnout. Prosím o konkrétní specifikaci nabídky.

Odpověď:
Buď Vantage Towers zaplatí za odkoupený pozemek velikosti 10x10m nebo je varianta
pronájmu pozemku pro umístění ZS, za který bude platit roční nájemné. Dalším benefitem pro
obec je zajištění kvalitního signálu pro mobilní komunikaci, včetně přenosu dat, v obci a jejím
okolí. Tzn. také například bezproblémové kontaktování IZS.
Za odkup pozemku pro umístění ZS (10x10m) Vám mohu nabídnout 150 000,- Kč. V případě
pronájmu této části pozemku 25 000,- Kč/rok. Předpokládáme dobu nájmu 20 let.

Proběhla rozsáhlá diskuse.
J. Zlámal:
Firma Faksa – Straka v Příkazích to měla a vypověděla. Obec taky neschválila, občané zájem
neměli.
Přítomný občan pan Pytlíček:
Navrhl umístění dál od obydlených částí obce, např. směr Hynkov.
Ing. Gabrlíková:
Dál od obce je pro firmu nevýhodné, museli by řešit svou trafostanici.
Ing. Čehovský:
Investor může jít s nabídkou za soukromníkem, navrhl ještě s rozhodnutím počkat až bude
více informací.
J. Zlámal:
Navrhl nezávislé zhodnocení.
Ing. Vymětal:
Je třeba také zvážit, co zůstane za námi pro další generace. Chápe, že je tlak na konzumaci
mediálního systému, vzduchem jdou obrovské objemy dat, ale jemu je sympatičtější optická
síť vedená trubičkou v zemi. Mimo jiné vysílací věž postavená do výšky 40 metrů kazí
výhledy do krajiny a její vzhled.
Přítomná občanka Mgr. Čechová:
Navrhla uspořádat anketu pro občany.

9

Ing. Gabrlíková + Bc. Vaďura:
Anketu nedoporučují. Jsou s tím všeobecně špatné zkušenosti.
Bc. Vaďura:
Celé roky špatný mobilní signál a nikdo neřešil a najednou přijdou s tímto záměrem, podle něj
je záměr jiný, a to 5G síť.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje záměr umístění základnové stanice mobilního operátora na p.č. 413/19.
Výsledek hlasování:
pro

0

proti

5 (Ing. Gabrlíková, J. Zlámal, Ing. Čehovský, Bc.Vaďura, Ing. Vymětal)

zdržel se

2 ( Ing. Žižlavský, J. Fiala)

Návrh nebyl schválen.

Ad 9) Různé
a) Žádost o směnu pozemku v lokalitě V Oleškách
Místostarostka informovala o žádosti pana Kryla o zarovnání hranic pro lepší umístění
rodinných domů na pozemcích – viz přiložený plánek. Stejný postup by se řešil i na druhé
straně ulice.

b) Navýšení počtu členů zastupitelstva a zřízení Rady obce
Bc. Vaďura:
Je rok do dalších komunálních voleb a dle jeho názoru by se měl navýšit počet zastupitelů
obce z 9 na 15 (měly by se zapojit do voleb i zájmové skupiny) a měla by se zřídit Rada obce
ve tříčlenném uskupení. Toto bude i jedním z bodů programu Koalice pro Skrbeň.
Ing. Žižlavský:
Spíše je problém vůbec sehnat lidi, kteří by chtěli pro obec v zastupitelstvu pracovat.
Celkově veřejnost o dění v obci zájem nemá. Podle jeho názoru uskutečnění návrhu zvýšit
počet členů a zřídit radu jen zvedne náklady obce.
Bc. Vaďura:
S 9 nebo 15 členy v rozhodování rozdíl nebude, ale s radou se mu to při rozhodování jeví být
lepší.
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Ing. Žižlavský:
Starosta často, aniž by musel, dává rozhodovat věci zastupitelstvu, i když to má ve své
kompetenci.
Ing. Vymětal:
Myslí si i podle svých životních zkušeností, že čím více je lidí pro rozhodování, neznamená
to, že i výsledek bývá lepší. Lidé mohou chodit na zasedání a říkat své názory, seskupení
devítičlenného zastupitelstva je podle něj ideální.

c) Diskuse
Mgr. Čechová:
Dotaz proč lidé více nechodí na zasedání, ptají se zastupitelé občanů? Mají zpětnou vazbu?
Na její dotazy odpovídali starší občané, které oslovila při procházce obcí, že neumí
s internetem.
Další dotaz byl proč lidi více nepořádají společenské akce, že v obci je „mrtvo“.
Ing. Čehovský:
Na jeho otázku Mgr. Čechové, jakou zpětnou vazbu myslí, nebyla odpověď.
Ing. Žižlavský:
Paní Čechová otevřela dvě témata, která spolu úplně nesouvisí. Neví, co víc by měli
zastupitelé udělat pro to, aby se občané ve větším počtu účastnili zasedání zastupitelstva.
Všechno je jen v lidech a každý má právo se zajímat a být aktivní podle sebe, svých zájmů,
možností. Pokud nemají čas přijít na zasedání, mohou se seznámit se zápisem zveřejňovaným
na obecním webu. Obec také vydává občasník Infor, kde o dění v obci informuje a i občané
do něj mohou přispívat.
Pokud jde o společenské akce, nesouhlasí s tím, že by se v obci nic nedělo. Jsou zde aktivní
spolky (hasiči, Skrbeňáček, Klub přátel hudby, seniorklub …). Prakticky každý, kdo požádá
podporu takové akce od obce, tak ji dostane. Jako příklad uvedl vodáky, kteří zorganizovali
před 2 lety jízdu po Moravě pro děti a náklady obec uhradila. Pravidelné dotace dostávají
všechny výše uvedené spolky. Každý by měl začít u sebe a zamyslet se, jak by mohl k dalším
aktivitám v obci přispět. Obec zrealizovala významnou investici do sportoviště a dodnes se
nenašel nikdo, kdo by zde organizoval pravidelné aktivity (např. trénink mladých fotbalistů).
Toto obec sama o sobě již dělat nemůže.
Za rok budou obecní volby a kdo bude mít zájem podílet se na dění obce jako zastupitel,
může kandidovat.
Ing. Vymětal:
Násilně se nic dělat nedá, vše je v lidech.
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Další náměty do diskuse nebyly.

Místostarostka poděkovala všem za účast a ukončila zasedání zastupitelstva.

Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina
2) Podklady včetně příloh a doplnění

Zápis byl vyhotoven dne:

Zapisovatel:
Lenka Spurná

Ověřovatelé:
Josef Zlámal

dne:

Bc. Stanislav Vaďura, MBA

dne:

Místostarostka:
Ing. Markéta Gabrlíková

dne:
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