Zápis č. 1/2015
ze zasedání Zastupitelstva obce Podolí
konaného dne 29. 1. 2015
1) Zahájení zasedání ZO
Zasedání Zastupitelstva obce Podolí (dále jen „ZO“) bylo zahájeno v 19:00 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 22. 1. 2015 do 29. 1. 2015, současně byla zveřejněna na
elektronické úřední desce.
Zápis z minulého zasedání byl pořízen, nebyly k němu vzneseny žádné námitky, je uložen na
obecním úřadě k nahlédnutí a umístěn na webové stránky obce.
Předsedající schůze dále konstatoval, že podle prezenční listiny je přítomno 9 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 Ing. Ivo Sedláček a Ing. Radek Hůrka. K návrhu nebyly vzneseny žádné námitky
ani protinávrhy. Předsedající dále oznámil, že bude prováděn elektronický záznam zasedání.
3) Schválení programu
Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s informací zveřejněnou na
úřední desce.
Předsedající vyzval přítomné zastupitele k návrhům na doplnění programu.
Zastupitel Ing. Ivo Sedláček navrhl doplnit bod č. 4) Kontrola úkolů z minulého zasedání a
zpráva KV a FV, poté zastupitelé hlasovali o schválení programu tak, jak byl vyvěšen a
doplněn.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Zahájení
Jmenování ověřovatelů zápisu, zapisovatele
Schválení programu
Kontrola úkolů z minulého zasedání a zpráva KV a FV
Kontrolní řád
Obecně závazná vyhláška obce 1/2015 o systému nakládání s odpadem
Směrnice o zadávání zakázek malého rozsahu
Dodatek č. 2 ke smlouvě o úvěru 11138-14-LCD
Smlouva o dílo „Revitalizace sídelní zeleně v k.ú. Podolí u Brna“
Smlouva o věcném břemeni
Rozpočtová opatření
Různé
Diskuse
Závěr

1

Usnesení č. 1/1/2015
Zastupitelstvo obce Podolí schvaluje program zasedání zastupitelstva tak, jak byl vyvěšen na
úřední desce a doplněn.
Ing. Vítězslav Eliáš
Ing. Radek Hůrka
Ing. Stanislav Koukal
Ing. Petr Krejčí
Ing. Gabriela Marciánová
Ing. Petr Rovný
Mgr. Jan Rupp
Ing. Ivo Sedláček
Jiří Sýkora
Výsledek hlasování:
Pro- 9
Usnesení č. 1/1/2015 bylo schváleno.

pro
pro
pro
pro
pro
pro
pro
pro
pro
Proti- 0

Zdrželi se- 0

4) Kontrola úkolů z minulého zasedání a zpráva KV a FV
Předsedající vyzval předsedu kontrolního výboru o přednesení zprávy. Ing. Hůrka sdělil
přítomným zastupitelům, že z minulého zasedání zastupitelstva vzešel podnět k vyřešení
odměn neuvolněných zastupitelů s tím, že tento úkol bude zařazen do bodu Různé dnešního
zasedání. Dále společně s Ing. Sedláčkem přečetli zprávu kontrolního výboru z kontroly
konané dne 26.1.2015, která je přílohou č.1 tohoto zápisu.
Poté se slova ujal předseda finančního výboru Ing. Petr Krejčí PhD. a přečetl zápis z jednání
finančního výboru (příloha č. 2 tohoto zápisu), které se konalo 28.1.2015. V zápise seznámil
zastupitele s výsledkem kontroly Základní a mateřské školy, konané v prosinci 2014 a s
výsledkem kontroly obecního úřadu, která se konala 26.1.2015 spolu s usneseními přijatými
členy finančního výboru.
Jelikož neměli všichni zastupitelé zprávy předem (kontrola se konala tři dny před ZO a zprávy
byly podepsány v den konání ZO), požádal pan starosta, aby se zastupitelé zabývali zprávami
na dalším zasedání ZO.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávy kontrolního a finančního výboru.
5) Kontrolní řád
Předsedající předložil na základě proběhlých kontrol zastupitelstvu návrh Kontrolního řádu
kontrolního výboru a finančního výboru Zastupitelstva obce Podolí. Účelem je nastavení
pravidel provádění vnitřních kontrol.
Zastupitel Ing. Ivo Sedláček uvedl, že navržený Kontrolní řád je nepovedenou kopií
Kontrolního řádu vnějších kontrol Kraje. Dle jeho názoru obsahuje nadbytečné a duplicitní
pasáže a část protizákonnou, za kterou považuje zákaz pořizování kopií.
Dále navázal Ing. Radek Hůrka, kdy v předloženém kontrolním řádu chybí bod II a IV.
Upozornil na rozporné názvosloví a vyžadovanou mlčenlivost, která nemá zákonnou oporu.
Metodický pokyn ji vztahuje pouze na osobní údaje. Rovněž upozornil, že statě řádu jsou
převzaty ze zák. č. 255/2012 Sb. Kontrolní řád, který se na KV a FV nevztahuje. Navrhl, aby
jednotlivé výbory připravily svůj vlastní kontrolní řád a ten předložily zastupitelstvu.
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Zastupitel Ing. Petr Krejčí PhD. uvedl, že navržený kontrolní řád znemožňuje kontrolní
činnost obou výborů. Dále uvedl, že je ve znění, v jakém byl starostou obce navržen
neschválitelný, protože je dle jeho názoru např. v bodě III odst. 1 v rozporu se zákonem.
V diskuzi ke kontrolnímu řádu také vystoupil z řad občanů Ing. Stanislav Mrázek, který
označil navržený kontrolní řád za neschvalitelný paskvil. Po dlouhé diskuzi navrhl zastupitel
Ing. Krejčí a posléze i Ing. Koukal odložit hlasování o Kontrolním řádu na další zasedání ZO
s tím, že na jeho úpravě budou pracovat společně všichni zastupitelé.
Usnesení č. 2/1/2015
Zastupitelstvo obce Podolí odkládá hlasování o Kontrolním řádu kontrolního výboru a
finančního výboru Zastupitelstva obce Podolí na příští zasedání.
Ing. Vítězslav Eliáš
Ing. Radek Hůrka
Ing. Stanislav Koukal
Ing. Petr Krejčí
Ing. Gabriela Marciánová
Ing. Petr Rovný
Mgr. Jan Rupp
Ing. Ivo Sedláček
Jiří Sýkora
Výsledek hlasování:
Pro- 5
Usnesení č. 2/1/2015 bylo schváleno.

proti
pro
pro
pro
proti
pro
proti
pro
Proti- 4

proti
Zdrželi se- 0

6) Obecně závazná vyhláška obce 1/2015 o systému nakládání s odpadem
Návrh obecně závazné vyhlášky 1/2015 o systému nakládání s odpadem je vypracován
aktualizací původní vyhlášky 1/2006, kterou nahrazuje a je doplněn dle ujednání z minulého
zasedání ZO.
Ing. Ivo Sedláček upozornil, že předložená vyhláška obsahuje faktické závady, kdy odkazuje
na nesmyslné či neexistující části zákona. Dále upozornil, že nesplňuje předpoklad omezení
nadužívání, kdy limitem jsou 3 popelnice na domácnost, která je jako pojem navíc
neuchopitelná. Doporučil počet známek limitovat dle počtu přihlášených občanů.
Po diskuzi bylo do vyhlášky doplněno nebo změněno následující:
Zastupitelstvo obce Podolí se usneslo vydat v souladu s ustanovením § 10 písm. d) a § 84
odst. 2 písm. i) zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích bude nahrazeno písm. h)
Článek 2 Základní pojmy, odstavec 1. – „příloha č. 1 k zákonu č. 185/20001 Sb. o
odpadech“ bylo změněna na „katalog odpadů“
Článek 3 Nakládání s komunálním odpadem, odstavec Občan je povinen, písmeno a)
„známky v maximálním počtu 3 ks na domácnost“ změněno na: „klíč pro přidělování
známek: 0-2 osoby = 1 známka, 3-4 osoby = 2 známky, 5 a více osob = 3 známky
Usnesení č. 3/1/2015
Zastupitelstvo obce Podolí schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce 1/2015 o systému
nakládání s odpadem tak jak doplněna a pozměněna s platností od 16.2.2015.
Ing. Vítězslav Eliáš
Ing. Radek Hůrka
Ing. Stanislav Koukal
Ing. Petr Krejčí
Ing. Gabriela Marciánová
Ing. Petr Rovný

pro
pro
pro
pro
pro
pro
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Mgr. Jan Rupp
Ing. Ivo Sedláček
Jiří Sýkora
Výsledek hlasování:
Pro- 9
Usnesení č. 3/1/2015 bylo schváleno.

pro
pro
pro
Proti- 0

Zdrželi se- 0

7) Směrnice o zadávání zakázek malého rozsahu
Do směrnice o zadávání zakázek malého rozsahu je doplněna většina změn z návrhu pana
Sedláčka vyjma limitů – důvod zachování operativy. Transparentnost a nediskriminace je
zajištěna uveřejňováním smluv nad 20 tis. Kč a všech zakázek 2. a 3. kategorie na veřejném
portálu obce. Elektronické aukce jsou dány jako možnost varianty stejně jako je v zákoně o
VZ. Pan Sedláček předložil variantní návrh směrnice s přísnějším nastavením limitů, vyšším
počtem oslovených dodavatelů a členů hodnotící komise a s preferováním elektronické aukce.
Ing. Ivo Sedláček obhajoval jím předložený návrh s tím, že je přísnějším a více odpovídá
rozpočtovým možnostem obce.
Usnesení č. 4/1/2015
Zastupitelstvo obce Podolí schvaluje směrnici o zadávání zakázek malého rozsahu ve variantě
předložené starostou obce.
Ing. Vítězslav Eliáš
Ing. Radek Hůrka
Ing. Stanislav Koukal
Ing. Petr Krejčí
Ing. Gabriela Marciánová
Ing. Petr Rovný
Mgr. Jan Rupp
Ing. Ivo Sedláček
Jiří Sýkora
Výsledek hlasování:
Pro- 6
Usnesení č. 4/1/2015 bylo schváleno.

pro
proti
pro
proti
pro
pro
pro
proti
pro
Proti- 3

Zdrželi se- 0

8) Dodatek č. 2 ke smlouvě o úvěru 11138-14-LCD
Česká spořitelna předkládá Dodatek č. 2 ke smlouvě o úvěru 11138-14-LCD.
Je schválený spořitelnou dle žádosti, splátka k 31.12.2014 byla po předběžné dohodě s ČS
řádně a včas uhrazena již předem do 31.12.2014.
Zastupitel Ing. Sedláček se zeptal, jak jsou řešeny sankce České Spořitelny vůči obci za
nedodržení úvěrové smlouvy, kde v původním znění smlouvy měla obec zaplatit splátku
daleko vyšší. Schvalovaný dodatek vejde v platnost teprve v okamžiku schválení dodatku ZO
a vzniká tady cca jeden měsíc, kdy by mohla spořitelna uplatnit smlouvou ujednané sankce ve
výši 10% plus běžný úrok, což činní cca 100.000,- Kč. Uvedl, že tento Dodatek měl být
připraven v dostatečném předstihu a schválen na ZO v prosinci.
Starosta odpověděl, že si nemyslí, že by byla obec povinna platit sankce za nezaplacení
splátky dle původního splátkového kalendáře. V případě, že budou sankce uplatněny, bude se
daná situace řešit.
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Usnesení č. 5/1/2015
Zastupitelstvo obce schvaluje dodatek č. 2 ke smlouvě o úvěru 11138/14/LCD ze dne
3.7.2014.
Ing. Vítězslav Eliáš
Ing. Radek Hůrka
Ing. Stanislav Koukal
Ing. Petr Krejčí
Ing. Gabriela Marciánová
Ing. Petr Rovný
Mgr. Jan Rupp
Ing. Ivo Sedláček
Jiří Sýkora
Výsledek hlasování:
Pro- 8
Usnesení č. 5/1/2015 bylo schváleno.

pro
pro
pro
pro
pro
pro
pro
zdržel se

pro
Proti- 0

Zdrželi se- 1

9) Smlouva o dílo „Revitalizace sídelní zeleně v k.ú. Podolí u Brna“
Zastupitelstvu byla předložena Smlouva o dílo „Revitalizace sídelní zeleně v k.ú. Podolí u
Brna“, která je upravena dle připomínek z posledního zasedání ZO, doplněna dle dříve
uzavřené smlouvy na ÚSES (akceptované Státním fondem ŽP) a je revidována právníkem
obce a upravena dle občanského zákoníku. Protože se nejedná o stavební práce, není nutný
koordinátor BOZP, včetně přílohy rozpočet a harmonogram prací
K uvedené smlouvě se vyjádřil zastupitel Ing. Petr Krejčí PhD. s tím, že obsahuje některé
formální chyby, které je v konečné verzi smlouvy nutné opravit. V článku IV, odst. 1 je
špatný odkaz. Dále v článku IV, odst. 6 a 8 je nutné zaměnit označení „zadavatel“ za
„objednatel“, protože tak je obec Podolí označena v článku I uvedené smlouvy.
Ing. Radek Hůrka v souladu s metodickým doporučením MV navrhl, aby zastupitelstvo
uvádělo usnesení konkrétně, tedy koho pověřuje podpisem a do kdy má být podepsáno.
Pan starosta uvedl, že datum podpisu nedoporučuje uvádět v usnesení.
Usnesení č. 6/1/2015
Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o dílo na realizaci projektu „Revitalizace sídelní
zeleně v k.ú. Podolí u Brna“ za smluvní cenu 797 342,04,- Kč včetně DPH a pověřuje starostu
jejím podpisem.
Ing. Vítězslav Eliáš
Ing. Radek Hůrka
Ing. Stanislav Koukal
Ing. Petr Krejčí
Ing. Gabriela Marciánová
Ing. Petr Rovný
Mgr. Jan Rupp
Ing. Ivo Sedláček
Jiří Sýkora
Výsledek hlasování:
Pro- 9
Usnesení č. 6/1/2015 bylo schváleno.

pro
pro
pro
pro
pro
pro
pro
pro
pro
Proti- 0
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Zdrželi se- 0

10) Smlouva o věcném břemeni
V návaznosti na dokončeni stavby s názvem: "Podolí 164, příp.NN, Karná" a v souladu s
podmínkami Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 1030014459/002
uzavřené dne 04.03.2014, byla společnost YPM Service, s.r.o. ověřena energetickou
společností E.ON, aby zajistila zprostředkování - podepsání smlouvy o zřízení věcného
břemene c. BM-014330030817/001“ na pozemku parc. č. 384/1 zapsaného na LV č. 10001
pro k.ú. Podolí u Brna. Rozsah věcného břemene je stanoven geometrickým plánem č. 8281783/2014 ze dne 09.12.2014 a zřizuje se za jednorázovou úplatu 10.500,- Kč bez DPH.
Ing. Ivo Sedláček upozornil, že je třeba předkládat ke smlouvám i smlouvy o smlouvách
budoucích, které jsou u tohoto druhu zásadní.
Usnesení č. 7/1/2015
Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene jejíž předmětem je zřízení
a vymezení věcného břemene podle § 25 odst. 4 energetického zákona osobní služebnosti
energetického vedení dle tohoto zákona ke stavbě „Podolí 164, příp.NN, Karná“ na pozemku
parc. č. 384/1 zapsaného na LV č. 10001 pro k.ú. Podolí u Brna, vymezeným geometrickým
plánem č. 828-1783/2014 ze dne 09.12.2014 mezi obcí Podolí jako subjektem povinným a
E.ON Distribuce a.s., jako subjektem oprávněným, a to za jednorázovou úplatu 10.500,- Kč
bez DPH.
Ing. Vítězslav Eliáš
Ing. Radek Hůrka
Ing. Stanislav Koukal
Ing. Petr Krejčí
Ing. Gabriela Marciánová
Ing. Petr Rovný
Mgr. Jan Rupp
Ing. Ivo Sedláček
Jiří Sýkora
Výsledek hlasování:
Pro- 9
Usnesení č. 7/1/2015 bylo schváleno.

pro
pro
pro
pro
pro
pro
pro
pro
pro
Proti- 0

Zdrželi se- 0

11) Rozpočtová opatření
RO 13/2014
V souladu s pověřením ZO starosta provedl rozpočtové opatření č. 13/2014, které souvisí s
nutností provedení konečných rozpočtových úprav v souvislosti s koncem roku a uzavřením
ročního účetnictví. Je přílohou č. 3 tohoto zápisu.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové opatření č. 13/2014 na straně příjmů
částku: -9 195 700,- Kč a na straně výdajů částku: -993 000,- Kč, které je přílohou č. 3
tohoto zápisu.
RO 1/2015
Podrobné seznámení s položkami RO 1/2015, které je přílohou č. 4 zápisu.
Zastupitel Ing. Krejčí se zeptal, zda již obec obdržela dotaci na Školku. Starosta odpověděl, že
dotaci obec ještě neobdržela. Dále uvedl, že poskytovatel dotace si vyžádal další materiály
k posouzení.
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Usnesení č. 8/1/2015
Zastupitelstvo obce schvaluje RO 1/2015, na straně příjmů částku: 10 066 000,- Kč a na
straně výdajů částku: 104 600,- Kč, které je přílohou č. 4 tohoto zápisu.
Ing. Vítězslav Eliáš
Ing. Radek Hůrka
Ing. Stanislav Koukal
Ing. Petr Krejčí
Ing. Gabriela Marciánová
Ing. Petr Rovný
Mgr. Jan Rupp
Ing. Ivo Sedláček
Jiří Sýkora
Výsledek hlasování:
Pro- 9
Usnesení č. 8/1/2015 bylo schváleno.

pro
pro
pro
pro
pro
pro
pro
pro
pro
Proti- 0

Zdrželi se- 0

12) Různé
 Projednání společného stanoviska k vyjádření Odboru veřejné správy, dozoru a kontroly
MV k problematice odměňování členů zastupitelstva obce
Pan starosta obhajoval 16 let zažitou zvyklost v principu odměňování neuvolněných členů
zastupitelstva, kdy byla započítávána odměna neuvolněných zastupitelů uvedená v tabulce ve
sloupci č. 12. Odbor dozoru a kontroly MV na dotaz KV odpověděl, že dle jejich názoru
poskytování odměny za souběh funkcí je v případě sl. 12 proti smyslu zákonné úpravy.
Nicméně nepřípustnost této odměny ze zákona nevyplývá, resp. nelze daný postup napadnout
pro rozpor se zákonem. Starosta by v daném usnesení nic neměnil. Paní místostarostka
uvedla, že jí stávající odměňování přijde logické.
Ing. Radek Hůrka uvedl, že pokud ustanovení není v rozporu se zákonem, ale je v rozporu se
smyslem zákona, odměny se vzdá ve prospěch obce. A navrhl usnesení č.9, ve kterém se
změní usnesení č. 24/10/2014.
Mgr. Jan Rupp uvedl, že zastupitel má možnost přispívat do veřejných fondů obce.
Ing. Petr Krejčí uvedl, že by preferoval vzdání se ve prospěch lidí v komisí, kteří nejsou
odměňování a nemá problém se odměny vzdát.
Usnesení č. 9/1/2015
Zastupitelstvo obce mění usnesení č. 24/10/2014, kdy se od 1.2.2015 nebude do odměny
neuvolněného zastupitele nadále započítávat sloupec č. 12, v případě, že je členem komise
nebo výboru.
Ing. Vítězslav Eliáš
Ing. Radek Hůrka
Ing. Stanislav Koukal
Ing. Petr Krejčí
Ing. Gabriela Marciánová
Ing. Petr Rovný
Mgr. Jan Rupp
Ing. Ivo Sedláček
Jiří Sýkora

zdržel se
pro
pro
pro
proti
zdržel se
proti
pro
proti
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Výsledek hlasování:
Pro- 4
Usnesení č. 9/1/2015 nebylo schváleno.

Proti- 3

Zdrželi se- 2

Pan Mrázek upozornil, že nebyla umožněna diskuze občanům. Tuto pan starosta následně
umožnil. Pan Mrázek zopakoval vyjádření MV a upozornil, že z pohledu občanů je toto
odměňování neetické. Upozornil, že někteří zastupitelé testem „vlastní kapsy“ neprošli a je to
určitá možnost zneužívání veřejných prostředků.
 Inventarizační zpráva z inventarizace k 31.12.2014
Starosta přednesl krátkou zprávu o inventarizaci, kdy vyjmenoval některé vyřazené kusy
majetku.

13) Diskuse
Zastupitel Ing. Krejčí poděkoval za provedenou aktualizaci webových stránek obce, současně
připomněl, že je stále ještě co aktualizovat, například přidělené dotace složkám obce jsou
uvedeny na webových stránkách naposledy za rok 2012.
Zastupitel Ing. Sedláček se zeptal, jak je daleko oprava meliorací pod sportovním areálem.
Bylo mu odpovězeno, že doposud se nenašla firma, která by šla do rizika prohlédnout
zatopenou meliorační šachtu. Nadále se na tomto bude pracovat. Pan Sýkora uvedl, že je
v šachtě spousta vody a nikdo nechce spustit kameru ke zjištění závady.
Dále se zeptal, jak postoupily práce na novém osvětlení na kolonce, předsedající odpověděl,
že světla jsou již instalována, v nejbližších dnech proběhne připojení do sítě.
Také se zeptal na opravu chodníku na ulici Rybník. Starosta uvedl, že neodpověděl paní
Hnilicové veřejně s tím, že stavební komise provedla průzkum obce. Předseda stavební
komise Ing. Petr Rovný uvedl, že proběhla analýza stavu chodníků v obci, se zapsáním stavu
a rozdělením dle závažnosti. Na nejbližším zastupitelstvu stavební komise předloží tuto
zprávu zastupitelům. Za komisi budou podávat návrh oprav tak, aby se oprava dala realizovat.
Zpráva je k nahlédnutí ve složce stavební komise OÚ.
Dále starosta uvedl, že drobné úpravy byly provedeny loni 2x a paní Hnilicová má pocit, že to
není opraveno, tak jak má být. Parkují tam auta a je urgováno, že chodníky nejsou opraveny.
Bylo mu odpovězeno, že techničtí pracovníci obce budou dle prací posláni na přeložení
volných dlaždic na chodníku na Rybníku.
Dále Ing. Ivo Sedláček upozornil, že má ZO plán investic a je vhodné začít řešit výběr herních
prvků do parčíku s rybníčkem v areálu fotbalového hřiště tak, aby prvky byly osazeny na jaře
a nezačalo se to řešit pozdě.
Ing. Sedláček rovněž upozornil, že termín k přípravě VŘ se týká i „BMX“ hřiště tak, aby se
realizovalo na sezónu.
Navrhnul konání společné pracovní schůzky zastupitelů. Schůzka byla stanovena na
17.2.2015, termín příštího zasedání na 3.3.2015.
Paní Krejčová doplnila k inventarizacím, že soupis vyřazeného majetku by měl být zveřejněn
a nabídnut k odkupu. Bylo jí odpovězeno, že neupotřebitelný majetek byl vyřazen ústřední
inventarizační komisí a jedná se o staré dýchací přístroje, staré lékárničky, v takovémto
případě nebude občanům nabídnut k odkoupení.
Paní Krejčová uvedla, že slyšela v televizi informace o možnosti přidělení finančních
prostředků na opravy komunikací a ptá se, zda jsme na kraj poslali dopis s žádostí o novou
komunikaci na ulici Výhon, tak jak minulé zastupitelstvo slíbilo. Bylo jí předsedajícím
odpovězeno, že takto systém nefunguje, že někam pošleme žádost o rekonstrukci komunikace
s tím, že není projekt. Musí být nejdříve připravena potřebná dokumentace, poté můžeme o
něco žádat. Paní Krejčová uvedla, že projekt byl zpracován
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Ing. Ivo Sedláček se zeptal, že zda probíhají jednání s ŘSD ve věci odhlučnění dálnice.
Starosta odpověděl, že byly vyčerpány možnosti a jednání neprobíhají. Pokud bude mít Ing.
Sedláček zájem, věří, že ho zastupitelé pověří.
Starosta apeloval na přítomné zástupce SDH, aby předložili potřebné dokumenty k jejich
plánované žádosti o rekonstrukci hasičské zbrojnice, jinak žádost podávat nebude.
14) Závěr
Předsedající poděkoval všem za účast a za příspěvky a ukončil schůzi ve 22:25 hodin.

Ověřovatelé:

Ing. Ivo Sedláček, v.r.

Ing. Radek Hůrka, v.r.

Starosta:

Ing. Vítězslav Eliáš, v.r.

Zápis byl vyhotoven dne 30.1. 2015

Zapisovatel: Ing. Gabriela Marciánová

Přílohy:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Zpráva Kontrolního výboru
Zpráva Finančního výboru
RO 13/2014
RO 1/2015
Prezenční listina zastupitelů
Prezenční listina hostů
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