Zápis č. 6/2011
ze zasedání Zastupitelstva obce Podolí
konaného dne 12. 9. 2011

1) Zahájení zasedání ZO
Zasedání Zastupitelstva oce Podolí (dále jen „ZO“) bylo zahájeno v 19:30 hodin starostou
obce panem Ing. Vítězslavem Eliášem (dále jen „předsedající“).
Předsedající zasedání konstatoval, že bylo řádně svoláno. Informace podle § 93 odst. 1
zákona o obcích byla na úřední desce Obecního úřadu Podolí zveřejněna v souladu se
zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to od 5.9. 2011 do 12.9.2011, současně byla
zveřejněna na elektronické úřední desce.
Předsedající schůze dále konstatoval, že podle prezenční listiny je přítomno všech 8 členů
zastupitelstva, takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).

2) Jmenování ověřovatelů zápisu a zapisovatele, způsob záznamu
Předsedající jmenoval zapisovatelkou Ing. Gabrielu Marciánovou. Jako ověřovatelé byli
jmenováni Mgr. Hana Richterová a Ing. Radek Boček. K návrhu nebyly vzneseny žádné
protinávrhy. Předsedající dále oznámil, že bude prováděn elektronický záznam zasedání.
Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.

3) Schválení programu
Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s informací zveřejněnou
na úřední desce. Dále předsedající podal návrh na následující změny v programu:
Doplnit bod č.
4) Kontrola úkolů z minulého zasedání
15) Dohody o úhradě neinvestičních nákladů na žáky MěU Brno-Líšeň
Předsedající vyzval přítomné k návrhům na doplnění programu. Nikdo nenavrhl žádné
další změny, proto zastupitelé hlasovali o schválení programu v tomto znění:
1. Zahájení
2. Jmenování ověřovatelů zápisu, zapisovatele a způsobu záznamu
3. Schválení programu
4. Kontrola úkolů z minulého zasedání
5. Dodatek ke smlouvě o zajištění financování systému IDS JMK
6. Optimalizace vytápění budovy školy
7. Dodatek ke kupní smlouvě na prodej Ekodomu
8. Podněty podané panem Sedláčkem
9. Smlouva o věcném břemeni se společností E-ON
10. Prodej pozemků
11. Pozemky pod mysliveckou chatou
12. Sjednocení programového vybavení OÚ
13. Úhrada penále za účtování dotace na stavbu cyklostezky
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14. Žádost o příspěvek na turnaj basketbalu
15. Dohody o úhradě neinvestičních nákladů za žáky MěÚ Brno-Líšeň
16. Rozpočtové opatření č.5/2011
17. Daň z nemovitostí pro rok 2012
18. Různé
19. Diskuse
20. Závěr
Návrh usnesení č. 1
Zastupitelstvo obce Podolí schvaluje znění programu tak, jak bylo pozměněno výše.
Výsledek hlasování:
Pro- 8
Proti- 0
Zdrželi se- 0
Usnesení č. 1 bylo schváleno.

4) Kontrola úkolů z minulého zasedání ZO
Předseda kontrolního výboru Ing. Zdeněk Richter přednesl přítomným, že z minulého
zasedání vzešly následující úkoly.
1) schvaluje smlouvu o přijetí dotace v celkové výši 812.364,40 Kč na realizaci prvku
ÚSES v obci Podolí – LBC 5 Pindulka, č. projektu 10055216 a pověřuje starostu jejím
podpisem
2) schvaluje smlouvu přijetí dotace z rozpočtu JMK v roce 2011 z Programu rozvoje
venkova ve výši 150 tis. Kč na částečnou úhradu úroků z uzavřených úvěrů na stavbu
sportovní haly a DPS a pověřuje starostu jejím podpisem
3) schvaluje SOD na realizaci studie zástavby Nad Paloukem se zhotovitelem Ing. arch
Procházkou za cenu 121 tis. Kč a pověřuje starostu jejím podpisem
Předsedající se vyjádřil k výše uvedeným úkolům následovně:
Úkol č. 1) smlouva je podepsaná
Úkol č. 2) smlouva je podepsaná, obec čeká na vložení peněz na obecní účet
Úkol č. 3) smlouva je podepsaná, probíhá realizace
Zastupitelstvo obce Podolí bere na vědomí kontrolu úkolů z minulého zasedání ZO,
konaného dne 27.7. 2011.

5) Dodatek ke smlouvě o zajištění financování systému IDS JMK
Předsedající vysvětlil, že se jedná o změnu smlouvy bez vlivu na výdajovou stránku
rozpočtu obce. Jde pouze o sloučení dvou částí příspěvku 45 a 5 Kč do jedné částky 50 Kč.
Byla dána možnost se vyjádřit, nikdo toho nevyužil.
Návrh usnesení č. 2
Zastupitelstvo obce Podolí schvaluje Dodatek ke smlouvě o zajištění financování systému
IDS JMK.
Výsledek hlasování:
Pro- 8
Proti- 0
Zdrželi se- 0
Usnesení č. 2 bylo schváleno.
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6) Optimalizace vytápění budovy školy
Předsedající informoval přítomné o celkových nákladech na opravu vytápění, které
skončily na částce 72.782 Kč. Původní nabídková cena 56.746,- Kč nemohla započítat
počet špatně zapojených radiátorů. Topnou zkouškou bylo zjištěno, že počet opačně
zapojených radiátorů je 34 z celkového počtu 37. Bylo provedeno původní dodavatelskou
firmou v roce 2006 na upozornění, že některé radiátory jsou zapojeny opačně. Dodavatel
bez celkové revize provedl přepojení hlavního potrubí, čímž 3 špatně zapojené radiátory
převedl do správného režimu a zbytek do režimu opačného. Dále starosta informoval o
jednání se znalcem o reálnosti výpočtu finanční ztráty za 5 let provozu takto zapojeného
systému radiátorů. Faktura je uhrazena z rozpočtu školy a paní ředitelka žádá o navýšení
rozpočtu o tuto částku – viz. návrh rozpočtové změny.
Návrh usnesení č. 3
Zastupitelstvo obce Podolí schvaluje navýšení výdajové stránky rozpočtu ZŠ a MŠ Podolí
o částku 72.800 Kč .
Výsledek hlasování:
Pro- 8
Proti- 0
Zdrželi se- 0
Usnesení č. 3 bylo schváleno.

7) Dodatek ke kupní smlouvě na prodej Ekodomu
Předsedající vysvětlil přítomným situaci s prodejem Ekodomu. Kupující strana odmítla
dodatek ke kupní smlouvě podepsat s odůvodněním, že necítí ze strany obce férový
přístup. O naplnění kupní smlouvy má nadále zájem. Dle Mgr. Olivy není chybějící
časové omezení ve smlouvě zásadní problém. Pokud kupující od smlouvy dopředu
neodstoupí je Ekodům blokován do doby splnění podmínek ve smlouvě ze strany obce.
První podmínku již obec splnila – Prodloužení stavebního povolení a změna stavby
z dočasné na trvalou. Druhý závazek – změna využití plochy z občanské vybavenosti na
plochu pro bydlení - obec splní do konce roku. Pokud v ten moment nedojde k úhradě
kupní ceny kupující stranou ani po výzvě, lze od smlouvy odstoupit pro nesplnění
podmínek smlouvy kupující stranou.
Do problematiky však nastupuje požadavek banky, poskytující hypotéku kupující straně,
která žádá pro uvolnění přidělené finanční částky zřízení zástavního práva na nemovitost a
vložení do katastru nemovitostí. Tato podmínka je nová a podepsaná smlouva ji neřeší.
Kupující strana ví, že dodatek v minimálním rozsahu podmínek zřízení zástavního práva a
následné platby musí být uzavřen.
Návrh usnesení č. 4
Zastupitelstvo obce Podolí schvaluje dodatek ke kupní smlouvě na prodej Ekodomu
předložený kupující stranou.
Výsledek hlasování:
Pro- 0
Proti- 8
Zdrželi se- 0
Usnesení č. 4 nebylo schváleno.

8) Podněty podané panem Sedláčkem
Předsedající seznámil přítomné s podněty pana Sedláčka.
1) vybavení účelové komunikace značkami
- účelová komunikace vznikne jejím používáním, pokud je účelová komunikace
používána, existuje; ověřeno na stavebním úřadě;
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- z pohledu zákona o provozu na pozemních komunikacích je účelová komunikace brána
jako místo ležící mimo silnici a řidiči se takto musí chovat při výjezdu z ní i vjezdu na ni;
- zákaz vjezdu má být náhradou za momentálně instalovaný uzamykatelný sloupek, jehož
účelem je zamezit vjezdu cizích vozidel a jejich parkování podél cesty při sportovních
utkáních - znovu není nutno řešit značkou
2) smlouva o věcném břemeni na uložení kanalizačního sběrače v pozemku p.č. 787/2
- již jednou projednáváno na zasedání zastupitelstva, suma 95.000 Kč navržena panem
Sedláčkem nebyla schválena
- nyní pan Sedláček požaduje projednání sumy 28.800 Kč, jako úplatu za strpení
věcného břemene kanalizačního sběrače, která byla původně navržena obcí jako částka
k jednání, ze kterého vyšel požadavek pana Sedláčka na částku 95.000 Kč
V dokumentaci obce byla dohledána smlouva o smlouvě budoucí, ve které se zavázali
původní majitelé pozemku, manž. Sobotkovi, ke zřízení věcného břemene bezúplatně.
Znalecký posudek vychází z prodejní ceny stavebního pozemku v místě a času obvyklé
1.200 Kč. Vedení kanalizačního sběrače však leží celou svou délkou v části pozemku p.č.
787/2, která je klasifikována jako aktivní záplavové pásmo. Pozemek, klasifikován jako
aktivní záplavové pásmo, nemůže být zastavěn, tudíž nemůže být považován jako
pozemek stavební a jeho prodejní cena obvyklá bude nesrovnatelně nižší.
Z těchto důvodů předsedající navrhl cenu za zřízení věcného břemene úplatně ve výši
10.000 Kč.
3) zpevnění účelové kanalizace
- pan Sedláček připomíná závazek obce na zpevnění účelové komunikace k jeho pozemku.
Zastupitelstvo obce Podolí neeviduje v dostupných záznamech žádný závazek obce na
zpevnění účelové komunikace na pozemcích parc.č. 819 a 821, proto se tímto bodem
rozhodlo nezabývat.
Byla dána možnost všem se k tomuto vyjádřit. Nikdo toho nevyužil. Pan Sedláček
přítomen nebyl.
Návrh usnesení č. 5
Zastupitelstvo obce Podolí schvaluje vybavení účelové komunikace na pozemcích
parcelní číslo 819 a 821 značkami.
Výsledek hlasování:
Pro- 0
Proti- 8
Zdrželi se- 0
Usnesení č. 5 nebylo schváleno.
Návrh usnesení č. 6
Zastupitelstvo obce Podolí schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na
uložení kanalizačního sběrače F1 na pozemku parc.č. 787/2 úplatně za jednorázovou
úplatu v celkové výši 28.800 Kč
Výsledek hlasování:
Pro- 0
Proti- 7
Zdrželi se- 1
Usnesení č. 6 nebylo schváleno.
Návrh usnesení č. 7
Zastupitelstvo obce Podolí schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na
uložení kanalizačního sběrače F1 na pozemku parc.č. 787/2 úplatně za jednorázovou
úplatu v celkové výši 10.000 Kč
Výsledek hlasování:
Pro- 5
Proti- 0
Zdrželi se- 3
Usnesení č. 7 bylo schváleno.
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9) Smlouva o věcném břemeni se společností E-ON
Jedná se o žádost společnosti E-ON a smlouvu o uzavření věcného břemene na uložení
kabelu na pozemku parc.č. 927. Pozemek je součást účelové komunikace směrem od
Líšně ke Kandii, část komunikace je v majetku obce a kabelová trasa leží podél této
komunikace. O zřízení věcného břemene úplatně za částku 10.000 Kč byla starostkou
obce v roce 2009 podepsána smlouva o smlouvě budoucí. Dnes je stavba již realizována a
zkolaudována.
Návrh usnesení č. 8
Zastupitelstvo obce Podolí schvaluje smlouvu o zřízení práva odpovídajícího věcnému
břemenu umístění nového kabelového vedení VN na pozemku p.č. 927 v majetku Obce
Podolí úplatně za jednorázovou úplatu v celkové výši 10.000 Kč bez DPH.
Výsledek hlasování:
Pro- 8
Proti- 0
Zdrželi se- 0
Usnesení č. 8 bylo schváleno.

10) Prodej pozemků
1) pan Střelec
Podle usnesení minulého zastupitelstva ze dne 27.7.2011 byl vyvěšen záměr na prodej
pozemku a je doložen Geometrický plán oddělení předzahrádky s číslem parc- 476/3 o
výměře 47 m2. Pan Střelec navrhl kupní cenu 300 Kč/m2.
Šetřením bylo zjištěno, že další dva sousední pozemky předzahrádek jsou v majetku obce.
Vzhledem k tomu, že není dosud jasné napojení pokračující zástavby RD v lokalitě Za
Humny, mohl by odprodej pozemku komplikovat případné budování chodníku.
2) pan Salák
Pan Salák má v pronájmu zahrádku. Jedná se o zahrádky, které jsou pronajaty vesměs
paní Hasoňové pro výběh na koně. Jediné tři pozemky pro zahrádky jsou pronajaté panu
Havránkovi (parc.č.1076 a 1075) a Salákovi (parc.č.1078). Obec nikdy neměla v úmyslu
tyto pozemky prodávat, v ÚPO jsou zařazeny jako orná půda.
Návrh usnesení č. 9
Zastupitelstvo obce Podolí schvaluje na základě zveřejněného záměru č. 4/2011 prodej
pozemku parc.č. 476/3 o výměře 47 m2 panu Petru Střelcovi, Podolí č.p. 314 za 300
Kč/1m2, to je celkem za 14.100 Kč.
Výsledek hlasování:
Pro- 0
Proti- 8
Zdrželi se- 0
Usnesení č. 9 nebylo schváleno.
Návrh usnesení č. 10
Zastupitelstvo obce Podolí schvaluje zveřejnit záměr na prodej pozemku parc.č. 1078 o
výměře 417 m2 - zahrádka Zelisko.
Výsledek hlasování:
Pro- 0
Proti- 8
Zdrželi se- 0
Usnesení č. 10 nebylo schváleno.

11) Pozemky pod mysliveckou chatou
Předsedající připomněl přítomným, že v březnu byl projednáván odkup pozemků pod MS
chatou od Úřadu pro zastupování státu za 213 tis. Kč. Zastupitelstvo kupní smlouvu
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neschválilo s tím, že chce vědět cenu a podmínky případného pronájmu pozemků. Úřad na
naši žádost sděluje, že cena na základě příslušných výměrů je stanovena na 7,- Kč/m2/rok,
což by za celkovou výměru 50+458 m2 činilo 3.556 Kč/rok, NS by se uzavírala na dobu
určitou nejdéle 8 let. V případě šetření na místě, pokud by se prokázalo, že stavbu na
pozemku pronajímáme, by cena za pronájem byla stanovena soudním znalcem dle ceny
v místě obvyklé. Přesto zástupcem Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových
bylo znovu doporučeno pozemky koupit, stanovená prodejní cena je výhodná a
v budoucnu jistě poroste.
Návrh usnesení č. 11
Zastupitelstvo obce Podolí schvaluje kupní smlouvu na koupi pozemků parc. č. 1090/7 a
1090/9 za 213.000,- Kč.
Výsledek hlasování:
Pro- 1
Proti- 5
Zdrželi se- 2
Usnesení č. 11 nebylo schváleno.

12) Sjednocení programového vybavení OÚ
V současné době máme na úřadě programové vybavení od dvou firem.
Veškeré evidence, které paní Čandrlová vede, jsou od firmy TRIADA – kde je vedena
evidence obyvatel, poplatky a spisová služba, která je také navázána na datové schránky a
smluvně propojena přes službu eGovernment s TRIADOU dotací (obdržely Šlapanice pro
zajišťení služby eGovernment pro své obce – schvalovali jsme v březnu).
Účetnictví vede paní Hanáková v Gordiku.
Nově se musí zavádět tyto moduly:
- evidence odpadů
- evidence majetku (odepisování od 1.1.2012)
Paní Hanáková i paní Čandrlová si odzkoušely pokladnu i evidenci majetku v Gordiku a
jednoznačně doporučily sjednotit programové vybavení balíkem od TRIADY. Jednak
v návaznosti na současný stav modulů a vazeb na datové schránky, jednak pro uživatelský
komfort a jednak pro servisní a poradenskou činnost a nesrovnatelně lepší přístup
k zákazníkovi.
Nabídka od TRIADY na celkový balík pro OÚ zahrnuje stávající moduly + nově:
u paní Čandrlové
- odpady (od září)
- hřbitov (od 1.1.2012)
- pokladna (1.Q. 2012)
u paní Hanákové
- účetnictví a rozpočet
- majetek
- legislativní podpora modulů (zákony, smlouvy, … - aktualizace 4 ročně)
Tímto sjednocením dosáhneme kompletního propojení mezi pokladnou a moduly
vedenými paní Čandrlovou a účetnictvím u paní Hanákové.
Cena za tento balík je 49.735 Kč po výrazných slevách.
Návrh usnesení č. 12
Zastupitelstvo obce Podolí schvaluje sjednocení programového vybavení OÚ Podolí dle
nabídky společnosti TRIADA za celkovou pořizovací cenu 49.735,- Kč a pověřuje
starostu jednáním o ceně za roční aktualizace.
Výsledek hlasování:
Pro- 8
Proti- 0
Zdrželi se- 0
Usnesení č. 12 bylo schváleno.
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13) Úhrada penále za účtování dotace na stavbu cyklostezky
Je nutno s konečnou platností rozhodnout, zda ponecháme penále za účtování dotace na
cyklostezku ve výši 12.202,- Kč v nákladech rozpočtu obce, či je předepíšeme k úhradě
paní Pavlíkové.
U pojišťoven zjištěno, že žádná pojistka se nevztahuje na úhradu penále.
Zastupitelstvo obce Podolí ukládá starostovi ověřit, zda je přípustné řešit penále podle
rozpočtových pravidel obce.

14) Žádost o příspěvek na turnaj v basketbalu
Pan Burýšek doručil žádost o příspěvek na turnaj v basketbalu 17.9. u příležitosti 65. let
založení basketbalu v Podolí.
Zastupitelé vyjádřili nespokojenost, že výročí basketbalu v Podolí není připomenuto
v součinnosti obou basketbalových oddílů jak SK Podolí, tak Tělocvičné jednoty Sokol
Podolí.
Starosta navrhl příspěvek ve formě pronájmu poloviny hrací doby ve sportovní hale pro
tento turnaj zdarma.
Ing. Málek navrhl příspěvek ve formě pronájmu celé hrací doby ve sportovní hale pro
tento turnaj zdarma.
Návrh usnesení č. 13
Zastupitelstvo obce Podolí schvaluje mimořádný příspěvek oddílu basketbalu SK Podolí
ve formě pronájmu sportovní haly na turnaj v basketbalu pořádaný dne 17.9.2011 zdarma.
Výsledek hlasování:
Pro- 6
Proti- 0
Zdrželi se- 2
Usnesení č. 13 bylo schváleno.

15) Dohody o úhradě neinvestičních nákladů za žáky MěÚ Brno-Líšeň
MěÚ Brno Líšeň zaslalo dohody o úhradě neinvestičních nákladů za podolské žáky
navštěvující školy v Líšni. Částky za žáky na třech líšeňských školách byly 8.762,- Kč;
10.780,- Kč a 12.017,- Kč celkem za 12 žáků 131.053,- Kč. Po žádosti o snížení částky
bylo Radou Městské části Brno-Líšeň schválena, stejně jako loni, jednotná částka ve výši
6.600,- Kč což činí celkem 79.200,- Kč.
Ing. Marciánová opustila zasedání zastupitelstva, to je v počtu 7 zastupitelů i dále
usnášeníschopné.

Návrh usnesení č. 14
Zastupitelstvo obce Podolí schvaluje dohody o podmínkách plnění povinné školní
docházky a úhradě neinvestičních nákladů základních škol v částce 6.600,- Kč za jednoho
žáka obce Podolí navštěvující základní školy v Městské části Brno-Líšeň.
Výsledek hlasování:
Pro- 7
Proti- 0
Zdrželi se- 0
Usnesení č. 14 bylo schváleno.
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16) Rozpočtové opatření č.5/2011
Předseda finančního výboru Ing. Boček seznámil přítomné s jednotlivými položkami
rozpočtového opatření č.5/2011 se dvěma změnami.
Na základě žádosti ředitelky ZŠ, Mgr. Pytelové, byla doplněna do výdajové strany částka
23.000 Kč na úhradu navýšených nákladů na energie v návaznosti na vyúčtování.
Na základě usnesení č.11 tohoto zápisu byla výdajová strana ponížena o částku
213.000Kč na koupi pozemků pod mysliveckou chatou.
Návrh usnesení č. 15
Zastupitelstvo obce Podolí schvaluje rozpočtové opatření č.5/2011, které je přílohou
tohoto zápisu
Výsledek hlasování:
Pro- 7
Proti- 0
Zdrželi se- 0
Usnesení č. 15 bylo schváleno.
Zastupitelstvo pověřuje starostu prověřením možnosti sjednocení účetního systému obce a
školy.

17) Daň z nemovitosti pro rok 2012
RUD (rozpočtové určení daní), které by mělo obci přinést do rozpočtu 2,5 mil Kč zatím
naráží ve vládě na obstrukce zejména ODS a ČSSD; změna zákona o DPH by neměla
obec výrazně zatížit, oba zákony nejsou však vhledem k vnitřní situaci ve vládě i
parlamentu zcela jisté, proto s nimi nemůžeme zatím v rozpočtu obce počítat.
S příjmy z navýšení koeficientu daně z nemovitostí však můžeme počítat na 100%.
Vzhledem k tomu, že vývoj hospodaření obce ukazuje, že jsme rozpočet na letošní rok
navrhli dobře a měli bychom zůstat na konci roku v lehkém přebytku, lze předpokládat, že
prostředky získané z daně nemovitostí budeme moci investovat. Komise ŽP už začátkem
shromáždila priority rozvoje po stránce zeleně a ŽP, s komisí výstavby jsme udělali první
kroky. Paralelně s tím musí začít běžet zpracování návrhu nového územního plánu, který
musí nabýt platnosti do 31.12.2015
V návaznosti na to musí být stanoven nový rozpočtový výhled, do roku 2014 podrobněji,
a priority investičních výdajů na rok 2012. Priority musíme stanovit v součinnosti
s občany co nejdříve s tím, že bychom měli začít připravovat projekty pro ÚR, abychom
byli připraveni podat potřebné žádosti o dotace. Občané musí mít přehled, kam získané
peníze z daní z nemovitostí budou investovány.
Návrh usnesení č. 17
Zastupitelstvo obce Podolí schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2011 o stanovení
místního koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí a to koeficient 3 s nabytím účinnosti
od 1.1.2012.
Výsledek hlasování:
Pro- 7
Proti- 0
Zdrželi se- 0
Usnesení č. 17 bylo schváleno.

18) Různé
•
•

Žaloba paní Machalové na obec za účelem určení vlastnictví zabraného
obecního pozemku – předáno právnímu zástupci obce
Měření hluku z dálnice – podána žádost o měření hluku, je sjednána schůzka
na ŘSD
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•
•
•
•
•
•
•
•

NS sportoviště – probíhá aktualizace starých smluv a smluv o dotacích
Narovnání pozemků sokolovna – hasička, byla navržena cena 900,-/m2, TJ s
tím souhlasí
Biocentrum Pindulka – probíhá druhé vyžínání, následně bude provedeno
předání a konečné díla a požádáno o kontrolu SFŽP
Záchytný poldr Hrušky – koncem září bude rozvaha od Agromeli na odvoz
naplavené zeminy a uvedení poldru do původního stavu
Partnerství Ay sur Moselle – v roce 2012 bude 20. let výročí uzavření dohody
o partnerství
Zpravodaj – vyjde koncem září
Dílčí přezkoumání hospodaření – 2. a 3. listopadu
Hody – 17.9.2011

22) Diskuse
Ing. Opluštil se ptal, zda bude dotace z JMK programu prorodinných aktivit na úpravu
Loučky a jaký je pokrok v kauze Pacher.
Dotace nebude, byli jsme vyřazeni z důvodu posouzení projektu jako investiční akce.
V kauze Pacher bylo podáno odvolání proti rozsudku a čeká se na reakci soudu.

23) Závěr
Předsedající poděkoval za účast a za příspěvky. Ukončil schůzi ve 22:30 hodin.

Ověřovatelé:

Mgr. Hana Richterová, v.r.

Ing. Radek Boček, v.r.

Starosta:

Ing. Vítězslav Eliáš, v.r.

Zápis byl vyhotoven dne: 19. 9. 2011
Zapisovatel: Ing. Gabriela Marciánová

Přílohy:
Prezenční listina zastupitelů a hostů
Rozpočtové opatření č.5/2011
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