Zápis
z 23. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 21.12.2016
Zahájeno: 18.00 hod.

Ukončeno: 19:40 hod.

Přítomni: Ing. J. Bednář, Mgr. I. Benadová, O. Burda, Mgr. M. Čermáková, Bc. Robert
Hájek, J. Klaška, Ing. M. Komenda, Ing. M. Kubeš, Ing. F. Marcián, V. Mátl,
L. Přichystal, Ing. J. Zemánek
Omluveni: J. Knotek, J. Lipták, J. Minaříková
Hosté: M. Ustohalová, Mgr. B. Prišťová, Š. Celnarová, Bc. B. Prišťová, M. Zikušková,
L. Šlachtová, pan Pohorelec.
1. Technický bod
Starosta obce zahájil 23.zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice v 18:00 hodin a přivítal
všechny přítomné. Konstatoval, že informace o konání zasedání byla zveřejněna na Úřední
desce OÚ Rajhradice a to po dobu sedmi dní přede dnem konání dnešního zasedání a dále
konstatoval, že je přítomno 11 členů zastupitelstva, zastupitelstvo je tedy usnášení schopné.
Zapisovatelem byl jmenován Luboš Přichystal a Kateřina Sekaninová.
Dále starosta obce seznámil zastupitele, že je pořizován zvukový záznam jednání, který slouží
pro potřebu pořízení zápisu tohoto jednání.
Starosta uvedl, že zápis z předchozího zasedání byl řádně ověřen a je vyložen k nahlédnutí
v kanceláři podatelny OÚ.
Starosta vyzval zastupitele, aby podali návrhy na ověřovatele zápisu o průběhu 23. zasedání
ZO. Navrženi byli: J. Klaška, Ing. J. Bednář.
Starosta vyzval zastupitele k hlasování.
Usnesení č. 1
ZO schvaluje za ověřovatele zápisu o průběhu 23. veřejné zasedání ZO Rajhradice pana
J. Klašky a Ing. J. Bednáře.
Pro: 11 - Ing. J. Bednář, Mgr. I. Benadová, O. Burda, Mgr. M. Čermáková, Bc. Robert Hájek,
J. Klaška, Ing. M. Kubeš, Ing. F. Marcián, V. Mátl, L. Přichystal, Ing. J. Zemánek
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č.1 bylo přijato.
Starosta obce přednesl návrh programu zasedání.
Program:
1. Technický bod
2. Žádosti obyvatelů ulice Za Školou o rekonstrukci povrchu komunikace a
vybudování veřejného osvětlení
3. Výběr nejvhodnější studie nové základní školy
4. Rozpočet obce na rok 2017, Rozpočtový výhled
5. Provozování kanalizace
6. Dodatek č. 6 ke Zřizovací listině Mateřské školy Rajhradice
7. Dodatek č. 5 ke Zřizovací listině Základní školy Rajhradice
8. Dodatek č. 13 ke Smlouvě o zavedení a následném vedení majetkové a provozní
evidence a o jejím předávání.

9.
10.
11.
12.

Smlouva o spolupráci s firmou DIMATEX CS, spol.s.r.o.
Strategický rozvojový plán dokument obce Rajhradice
Různé
Závěr

Starosta vyzval zastupitele k hlasování.
Usnesení č.2
ZO schvaluje program dnešního zasedání.
Pro: 11 - Ing. J. Bednář, Mgr. I. Benadová, O. Burda, Mgr. M. Čermáková, Bc. Robert Hájek,
J. Klaška, Ing. M. Kubeš, Ing. F. Marcián, V. Mátl, L. Přichystal, Ing. J. Zemánek
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č.2 bylo přijato.
2. Žádosti obyvatelů ulice Za Školou o rekonstrukci povrchu komunikace a vybudování
veřejného osvětlení
Dne 16.11.2016 jsme obdrželi dvě žádosti od pana Marčáka z ulice Za Školou. Žádosti jsou
podepsány většinou obyvatel v ulici Za Školou. Jedna žádost se týkala rekonstrukce
komunikace v ulici Za Školou a v druhé žádosti je požadováno vybudování veřejného
osvětlení v ulici Za Školou. Žádosti spíše připomínají petici. Rada obce tyto žádosti
projednala se závěrem, že v roce 2017 obec vybuduje veřejné osvětlení jak v ulici Za Školou
tak i v ulici Konopná. Rada také projednala žádost o rekonstrukci komunikace v ulici Za
Školou se závěrem, že komunikace v ulici Za Školou se bude i nadále udržovat stávajícím
způsobem tzn. povrch komunikace bude opravován asfaltovým recyklátem. Nová komunikace
se v ulici Za Školou budovat nebude z důvodu toho, že v lokalitě je prozatím malá zastavěnost
rodinnými domy. Rada doporučuje zastupitelstvu schválit usnesení, ve kterém se obec zaváže
vybudovat v roce 2017 v ulici Za Školou a v ulici Konopná veřejné osvětlení.
V 18:08 hodin se dostavil Ing. M. Komenda.
Starosta otevřel diskuzi.
Místostarosta – musí se posuzovat i další hledisko, což je priorita. Je třeba brát v úvahu výši
nákladů. Např. komunikace v ulici Za Kapličkou stále 8mil.Kč. Když bychom dělali
komunikaci v ulici Za Školou, musíme udělat i komunikaci v ulici Konopná. To si nemůžeme
dovolit. Prioritou pro obec je stavba nové školy.
V. Mátl – a autobusová zastávka v Loučce je také prioritou.
M. Zikušková – jsem ráda za ty světla. To mi stačí.
Starosta – sami vidíte, co vám tam jezdí za techniku. Vždy, když byl problém komunikaci
jsme opravili.
M. Zikušková – nejhorší je to u školy.
Starosta – u školy dochází k četnému otáčení osobních vozidel a tím se povrch z recyklátu
samozřejmě ničí. Snad bychom mohli zpevnit část komunikace od školy po křižovatku cest
před domem manželů Kohútových, ale je velký problém s povrchovou vodou, není kam svést.
Kdysi před léty byl před domem manželů Liptákových a Kohútových vybudován trativod,
který se časem zanesl. Letos na podzim jsme ho pročistili a zhruba o 1/3 zvětšili. Trativod je
vybudován v krajnici komunikace, jezdí se po něm a tím se samozřejmě zkracuje jeho
životnost. Je to dočasné řešení. V současné době jednáme se sourozenci Böhmovými o
oddělení části jejich parcely, o kterou by se zvětšilo veřejné prostranství a vznikl by prostor
pro vybudování řádného odvodnění.

L. Šlachtová – kdy se počítá s realizací veřejného osvětlení v ulici Za Školou.
Starosta – někdy v létě.
L. Šlachtová – nešlo by navést asfaltovou drť alespoň u školy?
Starosta – na jaře celou ulici srovnáme grejdrem a navezeme cca 5cm asfaltového recyklátu,
který se zaválí.
Ing. M. Kubeš – nedala by se situace řešit pokládkou betonových panelů?
Starosta – to bych nedoporučoval. Bylo by to velmi nákladné.
Starosta vyzval zastupitele k hlasování.
Usnesení č.3
ZO schvaluje dobudování veřejného osvětlení v ulici Za Školou a v ulici Konopná v roce
2017.
Pro: 12 - Ing. J. Bednář, Mgr. I. Benadová, O. Burda, Mgr. M. Čermáková, Bc. Robert Hájek,
J. Klaška, Ing. M. Komenda, Ing. M. Kubeš, Ing. F. Marcián, V. Mátl, L.
Přichystal, Ing. J. Zemánek
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č.3 bylo přijato.
3. Výběr nejvhodnější studie nové základní školy
Tento bod jsme projednávali na minulém ZO, kde se rozvinula bouřlivá diskuze. Při hlasování
nezískal žádný návrh nadpoloviční většinu hlasů všech zvolených zastupitelů. Všechny
návrhy byly všem zastupitelům zaslány v podkladech již na minulé ZO. V podkladech na
dnešním zasedání ZO zastupitelé obdrželi tabulku, která srovnává základní parametry studií.
Starosta konstatoval, že jednotlivé studie byly označeny písmeny „A“- Ing. arch. B. Jenčková,
„B“ – Ing. arch. P. Jura a „C“ – Ing. arch. J. Walter.
Starosta otevřel diskuzi.
Místostarosta – v tabulce jsou porovnávány parametry jako je zastavěná plocha, užitná
plocha školy, plocha chodeb, plocha družiny, plocha obvodového pláště a výška budov.
V. Mátl – jaká varianta se líbí paní učitelkám?
Mgr. B. Prišťová – nám se líbí varianta „C“ – Ing.arch. J. Walter.
Bc. R. Hájek – přehodnotil jsem svůj názor, podpořím variantu „C“
Ing. M. Kubeš – dnes již vím pro co budu hlasovat.
Ing. J. Bednář – jaké jsou odhadované náklady na výstavbu variant „B“ a „C“?
Starosta – varianta „B“ – 74mil.Kč, variant „C“ – 72mil.Kč.
J. Klaška – předpokládám, že s dispozicí navržené budovy se dá ještě pracovat? Např. úprava
šaten.
Starosta – ano, dá se s tím pracovat.
Místostarosta – se základní konstrukcí hýbat nemůžeme, ale vnitřní uspořádání příček se
změnit dá.
J. Klaška – vzhledově se mě líbila varianta „B“, ale prostorově je nevyhovující. Podpořím
variantu „C“, ale s určitými změnami např. hřiště ve dvorním traktu školy bych vyměnil za
lavičky, kde by si děti mohly odpočinout nebo se mohly učit.
V. Mátl – v šatnách se musí dbát na to, aby při otevřené skříňce bylo dostatek okolního
prostoru.

Starosta vyzval zastupitele k hlasování.
Usnesení č.4
ZO schvaluje výběr studie „A“ – Ing. arch. B. Jenčková
Pro: 0
Proti: 12 - Ing. J. Bednář, Mgr. I. Benadová, O. Burda, Mgr. M. Čermáková, Bc. Robert
Hájek, J. Klaška, Ing. M. Komenda, Ing. M. Kubeš, Ing. F. Marcián, V. Mátl, L.
Přichystal, Ing. J. Zemánek
Zdržel se: 0
Usnesení č.4 bylo nepřijato.
Usnesení č.5
ZO schvaluje výběr studie „B“ – Ing. arch. P. Jura
Pro: 1 – Ing. M. Komenda
Proti: 11 - Ing. J. Bednář, Mgr. I. Benadová, O. Burda, Mgr. M. Čermáková, Bc. Robert
Hájek, J. Klaška, Ing. M. Kubeš, Ing. F. Marcián, V. Mátl, L. Přichystal, Ing. J.
Zemánek
Zdržel se: 0
Usnesení č.5 bylo nepřijato.
Usnesení č.6
ZO schvaluje výběr studie „C“ – Ing. arch. J. Walter
Pro: 11 - Ing. J. Bednář, Mgr. I. Benadová, O. Burda, Mgr. M. Čermáková, Bc. Robert Hájek,
J. Klaška, Ing. M. Kubeš, Ing. F. Marcián, V. Mátl, L. Přichystal, Ing. J. Zemánek
Proti: 1 – Ing. M. Komenda
Zdržel se: 0
Usnesení č.6 bylo přijato.
4. Rozpočet obce na rok 2017, Rozpočtový výhled
Na minulém ZO jsme projednávali Návrh rozpočtu obce Rajhradice pro rok 2017, do
dnešního dne nebyly vzneseny žádné připomínky.
Starosta otevřel diskuzi.
J. Klaška – je v rozpočtu zahrnuto osvětlení v ulici Za Školou a Konopná?
Starosta – ano, v rozpočtu je 700tis.Kč., § 3631 – Veřejné osvětlení – opravy, stavba
Konopná, Za Školou.
Každoročně přispíváme na provoz základní školy částkou 500tis.Kč. Tuto částku jsme před
časem museli navýšit o 250tis.Kč na zajištění oddělené výuky základních předmětů. Toto
navýšení pokrývalo mzdové náklady na další paní učitelku. Vzhledem k tomu, že ve škole
došlo k navýšení počtu žáků a tím i peněz na mzdové prostředky tak tato částka nebude celá
potřeba. Z této částky bude na úhradu mzdových prostředků učitelky použito 115tis.Kč.
Zbytek, tedy 135tis.Kč, bude vrácen při rozdělování hospodářského výsledku do rozpočtu
obce.
V. Mátl – v mateřské škole se také na někoho přispívá?
Starosta – zatím ne.
V. Mátl – došlo oproti loňskému roku k navýšení?
Starosta – ne, je to stejné.

Starosta vyzval zastupitele k hlasování.
Usnesení č.7
ZO schvaluje Rozpočet obce na rok 2017 dle vyvěšeného návrhu rozpočtu obce s těmito
změnami: § 3117 – Základní škola – neinvestiční příspěvky ponížen o 135tis.Kč a § 6409 –
rezerva navýšen o 135tis.Kč. Závaznými ukazateli jsou paragrafy uvedené v tabulové části
materiálu „Návrh rozpočtu“. ZO schvaluje dle svých kompetencí vyhrazených zákonem o
obcích poskytnutí dotací, peněžitých a věcných darů dle návrhu rozpočtu na rok 2017 v té
výši a těm fyzickým a právnickým osobám, jaké jsou uvedené ve schvalovaném rozpočtu
obce.
Pro: 12 - Ing. J. Bednář, Mgr. I. Benadová, O. Burda, Mgr. M. Čermáková, Bc. Robert Hájek,
J. Klaška, Ing. M. Komenda, Ing. M. Kubeš, Ing. F. Marcián, V. Mátl, L.
Přichystal, Ing. J. Zemánek
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č.7 bylo přijato.
Rozpočtový výhled
Usnesení č.8
ZO schvaluje Rozpočtový výhled za období 2018 – 2020.
Pro: 12 - Ing. J. Bednář, Mgr. I. Benadová, O. Burda, Mgr. M. Čermáková, Bc. Robert Hájek,
J. Klaška, Ing. M. Komenda, Ing. M. Kubeš, Ing. F. Marcián, V. Mátl, L.
Přichystal, Ing. J. Zemánek
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č.8 bylo přijato.
5. Provozování kanalizace
Předání kanalizace do provozování Vodárenské akciové společnosti, a.s. bylo již několikrát
v zastupitelstvu projednáváno. Na minulém ZO byly předloženy dvě kalkulace stočného
138,-Kč/os./měsíc s 15% DPH (v této částce je započítáno nájemné pro obec ve výši 50tis.Kč)
a 155,-Kč/os./měsíc s 15% DPH (v této částce je započítáno nájemné pro obec ve výši
250tis.Kč). Starosta byl pověřen vyjednáním výhodnější kalkulace stočného. Starosta
předkládá ke schválení výhodnější kalkulaci stočného ve výši 126,27Kč/os./měsíc s 15% DPH
(v této částce je započítáno nájemné pro obec ve výši 250tis.Kč).
Starosta otevřel diskuzi.
O. Burda – předchozí kalkulace měly vyšší cenu. Teď je kalkulace nejnižší.
Starosta – cena je po dohodě s Vodárenskou upravena, je dohodnuto, že po ročním provozu a
na základě skutečných provozních nákladů se cena stočného upraví. Myslím si, že cena je
dobrá, z dlouhodobého hlediska jsem stočné nenavyšovali. V případě, že bychom kanalizaci
provozovali nadále samy k úpravě stočného bychom stejně museli přistoupit.
O. Burda – občané svádí do kanalizaci i povrchovou vodu. Bude moci Vodárenská toto řešit?
Místostarosta – Vodárenská bude s občany uzavírat nové smlouvy, kde toto může ošetřit.
V. Mátl – budou obecní pracovníci provádět údržbu kanalizace i nadále?
Starosta – obecní pracovníci mají smlouvu na údržbu kanalizace do konce roku 2016.
Ing. M. Kubeš – kolik bude částka za stočné?
Starosta – 126,27Kč/os./měsíc s 15% DPH.

Usnesení č.9
ZO schvaluje Smlouvu o nájmu a provozování vodovodu a kanalizaci s Vodárenskou
akciovou společností, a.s. s termínem účinnosti od 1.1.2017. Pověřuje starostu obce
podpisem.
Pro: 12 - Ing. J. Bednář, Mgr. I. Benadová, O. Burda, Mgr. M. Čermáková, Bc. Robert Hájek,
J. Klaška, Ing. M. Komenda, Ing. M. Kubeš, Ing. F. Marcián, V. Mátl, L.
Přichystal, Ing. J. Zemánek
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č.9 bylo přijato.
6. Dodatek č.6 ke Zřizovací listině Mateřské školy Rajhradice
V obou dvou příspěvkových organizací byly byty přestavěny na prostory školy. Byty již
neexistují. Při auditu jsme byli upozorněni na nesoulad se zřizovací listinou. Abychom uvedli
vše do souladu je třeba zrušit Dodatek č. 2 ke Zřizovací listině Mateřské školy Rajhradice,
který upravuje odečty a úhradu energií. Dále je třeba schválit Dodatek č. 6 ke Zřizovací listině
Mateřské školy Rajhradice, který upraví text zřizovací listiny tak, aby bylo jasné, že se byt
stal součástí budovy Mateřské školy Rajhradice a jeho prostory slouží jako třídy pro
předškolní vzdělávání dětí.
K tomuto bodu neproběhla žádná diskuze.
Starosta vyzval zastupitele k hlasování.
Usnesení č.10
ZO schvaluje zrušení Dodatku č.2 ke Zřizovací listině Mateřské školy Rajhradice.
Pro: 12 - Ing. J. Bednář, Mgr. I. Benadová, O. Burda, Mgr. M. Čermáková, Bc. Robert Hájek,
J. Klaška, Ing. M. Komenda, Ing. M. Kubeš, Ing. F. Marcián, V. Mátl, L.
Přichystal, Ing. J. Zemánek
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č.10 bylo přijato.
Usnesení č.11
ZO schvaluje Dodatek č.6 ke Zřizovací listině Mateřské školy Rajhradice.
Pro: 12 - Ing. J. Bednář, Mgr. I. Benadová, O. Burda, Mgr. M. Čermáková, Bc. Robert Hájek,
J. Klaška, Ing. M. Komenda, Ing. M. Kubeš, Ing. F. Marcián, V. Mátl, L. Přichystal,
Ing. J. Zemánek
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č.11 bylo přijato.

7. Dodatek č. 5 ke Zřizovací listině Základní školy Rajhradice
Toto je stejná situace, jako u mateřské školy. Abychom uvedli vše do souladu je třeba zrušit
Dodatek č. 2 ke Zřizovací listině Základní školy Rajhradice, který upravuje odečty a úhradu
energií a využití části školního dvora. Dále je třeba schválit Dodatek č. 5 ke Zřizovací listině
Základní školy Rajhradice, který upraví text zřizovací listiny tak, aby bylo jasné, že se byt
stal součástí budovy Základní školy Rajhradice a jeho prostory slouží jako třídy pro výuku
dětí.
K tomuto bodu neproběhla žádná diskuze.
Starosta vyzval zastupitele k hlasování.
Usnesení č.12
ZO schvaluje zrušení Dodatku č.2 ke Zřizovací listině Základní školy Rajhradice.
Pro: 12 - Ing. J. Bednář, Mgr. I. Benadová, O. Burda, Mgr. M. Čermáková, Bc. Robert Hájek,
J. Klaška, Ing. M. Komenda, Ing. M. Kubeš, Ing. F. Marcián, V. Mátl, L.
Přichystal, Ing. J. Zemánek
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č.12 bylo přijato.
Usnesení č.13
ZO schvaluje Dodatek č. 5 ke Zřizovací listině Základní školy Rajhradice.
Pro: 12 - Ing. J. Bednář, Mgr. I. Benadová, O. Burda, Mgr. M. Čermáková, Bc. Robert Hájek,
J. Klaška, Ing. M. Komenda, Ing. M. Kubeš, Ing. F. Marcián, V. Mátl, L.
Přichystal, Ing. J. Zemánek
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č.13 bylo přijato.
8. Dodatek č.13 ke Smlouvě o zavedení a následném vedení majetkové a provozní
evidence a o jejím předání
Tento dodatek schvaluje ZO každý rok. Jedná se o částku 1.500,-Kč za vedení majetkové a
provozní evidence vodárenské infrastruktury. Tato částka je stejná jako v loňském roce.
K tomuto bodu neproběhla žádná diskuze.
Starosta vyzval zastupitele k hlasování.
Usnesení č.14
ZO schvaluje Dodatek č.13 ke Smlouvě o zavedení a následném vedení majetkové a provozní
evidence a o jejím předání a pověřuje starostu obce podpisem.
Pro: 12 - Ing. J. Bednář, Mgr. I. Benadová, O. Burda, Mgr. M. Čermáková, Bc. Robert Hájek,
J. Klaška, Ing. M. Komenda, Ing. M. Kubeš, Ing. F. Marcián, V. Mátl, L.
Přichystal, Ing. J. Zemánek
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č.14 bylo přijato.

9. Smlouva o spolupráci s firmou DIMATEX CS, spol.s.r.o.
V rámci dotací obec získala dva kontejnery na textil a firma DIMATEX CS, s.r.o. nám nabízí
vývoz těchto kontejnerů s tím, že za tento vývoz nebude fakturovat žádnou částku, ale naopak
bude obci platit za každý kg odvezeného textilu 1,1Kč.
Starosta otevřel diskuzi.
Ing. M. Komenda – bude to kolem 4 tun za rok. Jedná se tedy zhruba o 4tis.Kč. Jde o to,
jestli nezvážit předávání textilu zdarma na charita Brno. Charita kontejnery vyveze zdarma,
ale za kg textilu nám nebude nic platit. Kontejnery jsou obce.
V. Mátl – nemají nějaké podmínky? Např. aby textil byl vypraný apod.?
Starosta – to nejsme schopni zajistit. Žádné podmínky tam nejsou.
Ing. M. Komenda – v Židlochovicích kontejnery s textilem vyváží charita.
Starosta – dnes tuto smlouvu nebudeme schvalovat. Do příštího zasedání ZO zjistím
podrobnosti vývozu kontejnerů přes charitu a celou věc znovu projednáme.
10. Strategický rozvojový plán dokument obce Rajhradice
Návrh rozvojového plánu byl všem zastupitelům zaslán v elektronické podobě. Tento
dokument musí obec mít schválen. Poskytovatelé dotací požadují tento dokument jako přílohu
k žádostem o dotace. Tento dokument by měl obsahovat reálné projekty obce, které budou
s velkou pravděpodobností realizovány. Není to tak, že se bude muset tento rozvojový plán
striktně dodržet. Bude samozřejmě možné tento rozvojový plán průběžně upravovat a žádat o
dotaci na projekty v rámci vyhlášených výzev bez ohledu na pořadí naplánovaných akcí.
Starosta otevřel diskuzi.
Ing. M. Kubeš – nemůže se stát tento rozvojový plán naším nepřítelem? Nemůže to někdo při
posuzování žádosti o dotaci posuzovat spíše negativně?
Místostarosta – tímto dokumentem dokládáme, že máme záměr určité projekty realizovat.
Posuzovat se to bude určitě pozitivně, je to důležitá příloha žádosti o dotace.
Starosta – vyzval všechny zastupitele, aby si do příštího ZO návrh rozvojového plánu
podrobně prostudovali a navrhli jeho doplnění.
11. Různé
Starosta – sběrný dvůr bude do konce prosince uzavřen. Bude otevřen 4.1.2017.
Turnaj ve stolním tenise se bude konat 21.1.2017, Myslivecký ples se uskuteční 13.1.2017 a
dne 27.1.2017 se uskuteční reprezentační ples obce.
Bc. R. Hájek – pozval všechny přítomné na silvestrovské fotbalové utkání se začátkem 11:00
hodin na hřišti.
Starosta – informoval, že na hřišti byly vykáceny topoly a na jejich místo byla provedena
výsadba habrů. Dále konstatoval, že obecní pracovníci úspěšně zahájili zimní údržbu obce.
Ing. J. Bednář – je třeba nahlásit číslo QR kódu z hnědé popelnice?
Starosta – ne, obecní pracovníci při rozvozu čísla kódů zapisovali.
V. Mátl – poděkoval za opravu díry v silnici u obchodu.
J. Klaška – konstatoval, že výstavba trativodu před MŠ byla nutností a pochválil jeho
provedení.
V. Mátl – je nějaká informace o sušičce?
Starosta – ne.

12.Závěr
Na závěr poděkoval starosta zastupitelům za účast a schůzi ZO ve 19:40 hod. ukončil.

Zapsal:

L. Přichystal
K. Sekaninová

Ověřil:

J. Klaška, v.r.

L. Přichystal, v.r.
starosta obce
Ing. J. Bednář, v.r.

