Zápis č. 6.
ze zasedání zastupitelstva městyse Přídolí dne 12. 3. 2015
Zahájení: 19:00
Přítomni: 11, dle presenční listiny
Omluveni: p. 0
Neomluveni: 0
Předsedající: p. Josef Sýkora, starosta
Ověřovatelé zápisu: p. Jaroslav Písko, p. Ing. Jiří Haniš
Program jednání:
1. Určení zapisovatele
2. Určení ověřovatelů zápisu
3. Schválení programu zasedání zastupitelstva městyse
4. Koncepce pracovní činnosti neuvolněných místostarostů – na vědomí ZM
5. Schválení vyhlášky č. 1/ 2015 - o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním
odpadem na území městyse Přídolí
6. Zřízení pracovních míst VPP pro rok 2015
7. Stanovisko stavebního výboru k žádosti o prodej pozemku 167/4 k.ú. Všeměry
8. Žádost o zřízení věcného břemene chůze a jízdy na pozemku 5/1 k.ú. Spolí
9. Žádost o prodej pozemku 2548/9 k.ú.Malčice-Osek
10. Žádost o prodej pozemku 2561 k.ú.Malčice-Osek
11. Nabídka na koupi pozemků od Státní statek Jeneč
12. Stanovisko BD Český Krumlov k návrhu ZM Přídolí na nabídku koupi pozemku 2160/8
k.ú. Přídolí
13. Žádost o směnu, koupi pozemků k.ú. Přídolí 200/3, 200/2, 198/18
14. Žádost o prodej části pozemků 2844/1, 2508/1, 2506 k.ú. Malčice-Osek
15. Žádost o prodej části pozemku 2300/6 k.ú. Malčice-Osek
16. Schválení smlouvy o umístění veřejné komunikační sítě s O2 Czech Republic a.s.
17. Žádost o finanční příspěvek na reprezentaci na MS v karate
18. Žádost o finanční příspěvek na činnost ZO Č. Krumlov Českého svazu včelařů
19. Jihočeské centrum pro zdravotně postižené a seniory, doplňující informace k žádosti o
příspěvek
20. Žádost o povolení konání Rallye Český Krumlov 2015
21. Vyjádření vybraných provozovatelů pouťových atrakcí na rozhodnutí ZM 5/21
22. Aktuální stav rozpracovanosti projektu ZTV Přídolí – na vědomí ZM
23. Žádost o proplacení dovolené za rok 2014 p. Sýkora
24. Revize pojištění majetku městyse
25. Přihlášení do soutěže Vesnice roku
26. Upřesnění systému odměňování předsedů a členů výborů ZM
27. Návrh smlouvy na zapůjčení historické hasičské stříkačky s SHH Stachy
28. Žádost o převod historické koňské stříkačky a motorové stříkačky PS12
29. Různé
a) Zápis z kontroly kontrolního výboru ze dne 19. 2. 2015
b) Vyjádření starosty k zápisu z kontroly kontrolního výboru ze dne 19. 2. 2015
c) Odměna p. Jiřině Haidlerové za dlouhodobou činnost ve finančním výboru ZM
d) Schválení podání dotace: „Přídolí - rekonstrukce a posílení zdroje pitné vody".
Žádost bude podána do Operačního programu životního prostředí, osa 6, oblast
podpory 6.6, výzva LXIV. Výška dotace: 90%
a) Pravidelné zamluvení tělocvičny TJ Sokol – konečné stanovisko oddílu stolního
tenisu, systém upisování dotace 10.000,- na využívání tělocvičny
30. Diskuse

Zahájení
V úvodu zasedání starosta konstatoval nadpoloviční účast členů - zasedání je usnášení schopné.
K zápisu č. 5 ze dne 26.1.2015 nebylo dotazů
ad 1) Předsedající určil zapisovatelem p. Ing. Vítězslava Jílka.
ad 2) Předsedající zasedání navrhl ověřovatele zápisu - p. Jaroslava Píska a p. Ing. Jiřího Haniše.
Usnesení 2015-6-2: Ověřovateli zápisu byli zvoleni p. Jaroslav Písko a p. Ing. Jiří Haniš.
pro:
11
proti: 0
zdržel se: 0
ad) 3 Předsedající přednesl navržený program, který byl v bodě různé doplněn.
Usnesení 2015-6-3: Pozměněný program jednání byl následně schválen přítomnými členy obecního
zastupitelstva.
pro:
11
proti: 0
zdržel se: 0
ad 4)
Zastupitel p. Jiří Štěpánek uvedl, že formulace pracovní činnosti druhého neuvolněného
místostarosty : „ve spolupráci se starostou a stavebním výborem vykonávat přenesou působnost
státní správy v oblasti stavební a povolování kácení stromů … atd.“ je protiprávní, protože
místostarosta nemůže vykonávat přenesenou působnost státní správy. Místostarosta p. Ing.
Vítězslav Jílek uvedl, že věta bude přeformulována, obsahově bude v tomto bodě náplň práce
zachována.
Usnesení 2015-6-4: Zastupitelstvo městyse bere na vědomí Koncepci pracovní činnosti
neuvolněných místostarostů
ad 5)
Starosta zastupitelům přednesl důvod a obsah předložené vyhlášky. Doplnil, že větve a dřevnatý
materiál bude možno odkládat na pozemku 612/26 k.ú. Přídolí, kde bude tento materiál následně
zpracován zaměstnanci LDO. Zastupitel p. Jaroslav Písko se ptal, jak často se bude vyvážet
bioodpad z určeného stanoviště, protože při delším skladování předpokládá, že bude tento hnít a
zapáchat. Místostarosta p. Ing. Vítězslav Jílek uvedl, že odvoz bude dle potřeby. Obec předpokládá,
že na tuto službu si najme Technické služby města Č. Krumlov. Vzhledem k plánovaným
investicím společně s obcí Mirkovice, je možné, že se v průběhu roku celý systém svozu ještě
změní.
Usnesení 2015-6-5: Zastupitelstvo městyse schvaluje Vyhlášku č. 1/ 2015 - o stanovení systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání
se stavebním odpadem na území městyse Přídolí, rozšířenou o ukládání větví a dřevnatého
materiálu na pozemku 612/26 k.ú. Přídolí.
pro:
11
proti: 0
zdržel se: 0

ad 6)
Starosta zastupitelům přednesl podmínky žádání o zaměstnance VPP u ÚP Český Krumlov.
Zastupitelka p. Jitka Bohdalová se ptala, jaká je výše dotace v letošním roce. Starosta odpověděl, že
15.000 Kč/ měsíc a lze žádat max. 4 pracovní místa.
Usnesení 2015-6-6: Zastupitelstvo městyse pověřuje starostu požádat až o 4 zaměstnance VPP pro
rok 2015
pro:
11
proti: 0
zdržel se: 0
Ad 7)
Předseda stavebního výboru zdůvodnil předložené doporučení obsažené ve zprávě k žádosti o
prodej pozemku 167/4 k.ú. Všeměry, dle provedeného místního šetření. Zastupitel p. Jiří Štěpánek
doporučuje navrhnout prodej celého nebo poloviny pozemku dle doporučení stavebního výboru.
Starosta navrhuje před prodejem prošetřit u Státního pozemkového úřadu, zda Městys může
pozemek nebo jeho polovinu prodat, vzhledem k získání žádaného pozemku od tohoto úřadu se
závazkem, že pozemek bude v budoucnu prodán pouze pro účel trvalého bydlení. A zjistit, zda jsou
tam případné lhůty k započetí stavby po tomto prodeji.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo pověřuje starostu uzavřít smlouvu o prodeji celého pozemku 167/4 k.ú. Všeměry
nebo jeho ideální poloviny a to za cenu 150 Kč /m2
pro:
5
proti: 3
zdržel se: 3
Usnesení nebylo přijato
Usnesení 2015-6-7: Zastupitelstvo městyse pověřuje starostu před, případným prodejem prošetřit u
Státního pozemkového úřadu, zda Městys může pozemek nebo jeho polovinu prodat, vzhledem
k získání žádaného pozemku od tohoto úřadu se závazkem, že pozemek bude v budoucnu prodán
pouze pro účel trvalého bydlení. A zjistit, zda jsou tam případné lhůty k započetí stavby po tomto
prodeji.
pro:
7
proti: 0
zdržel se: 4
ad 8)
Starosta přednesl žádost paní Soukupové. Občanka p. Soukupová přednesla zastupitelstvu důvod
své žádosti o zřízení věcného břemene chůze a jízdy na pozemku 5/1 k.ú. Spolí. Zastupitel p. Jiří
Štěpánek tuto žádost podpořil s odkazem, že jinak nebude možné věc nikdy uzavřít vzhledem k
okolnostem vyrovnání dědického řízení po p. Soukupovi, který byl nájemcem předmětného
pozemku. Místostarosta p. Ing. Vítězslav Jílek uvedl, že pokud bude zřízeno věcné břemeno,
nemusí být p. Soukupová ochotna v budoucnu pozemek odkoupit, a to i vzhledem k tomu, že
pozemek bude po dokončení pozemkové úpravy v k.ú. Spolí asi o 1/3 větší. Občanka P. Soukupová
odpověděla, že veřejně deklaruje, že bude mít zájem pozemek od Městyse odkoupit v celé velikosti,
a to i po jeho zvětšení, za cenu 150 Kč/m2. Starosta poté vyzval p. Jesenskou, která je druhou
žadatelkou o koupi zmíněné parcely a účastnicí dědického vyrovnání, zda s výše uvedeným řešení
souhlasí a pokud ano, že bude nutné, aby stáhla svoji žádost o prodej. P. Jesenská odpověděla, že
souhlasí, a svoji žádost stáhne.
Usnesení 2015-6-8a: Zastupitelstvo městyse schvaluje zřízení věcného břemene chůze a jízdy na
pozemku 5/1 k.ú. Spolí.
pro:
7
proti: 0
zdržel se: 4
Usnesení 2015-6-8b: Zastupitelstvo městyse schvaluje zřízení věcného břemene jako bezúplatné. A
to z důvodu, že pozemek bude po dokončení pozemkové reformy navržen k prodeji p. Soukupové a
paní Soukopová veřejně prohlašuje, že pozemek koupí.
pro:
11
proti: 0
zdržel se: 0
ad 9)
Starosta seznámil zastupitelstvo se stanoviskem ředitele LDO p. Peška, který nedoporučuje prodej
tohoto lesního pozemku.
Usnesení 2015-6-9: Zastupitelstvo městyse neschvaluje prodej pozemku 2548/9 k.ú. Malčice-Osek
pro:
11
proti: 0
zdržel se: 0
ad 10)
Starosta seznámil zastupitelstvo se stanoviskem ředitele LDO p. Peška, který nedoporučuje prodej
tohoto lesního pozemku.
Usnesení 2015-6-10: Zastupitelstvo městyse neschvaluje prodej pozemku 2561 k.ú. Malčice-Osek
pro:
11
proti: 0
zdržel se: 0
ad 11)
Starosta p. Josef Sýkora představil nabídku na koupi pozemků od likvidátora Státní statek Jeneč za
cenu 25 Kč/m2.
Usnesení 2015-6-11: Zastupitelstvo městyse rozhodlo nekoupit pozemky od „Státní statek Jeneč“
za cenu 25 Kč/m2.
pro:
11
proti: 0
zdržel se: 0
ad 12)

Předem starosta Josef Sýkora přednesl odpověď SBD Český Krumlov k návrhu ZM Přídolí na
nabídku koupi pozemku 2160/8 k.ú. Přídolí. SBD Český Krumlov nabízí nyní pozemek za 70
Kč/m2.
Starosta doporučil držet se v místě obvyklých 50Kč/m2 za pozemky nevyužitelné pro stavbu.
Usnesení 2015-6-12: Zastupitelstvo městyse rozhodlo, nepřijmout nabídku na koupi pozemku
2160/8 k.ú. Přídolí od SBD Český Krumlov za 70 Kč/m2
pro:
11
proti: 0
zdržel se: 0
ad 13)
Starosta seznámil zastupitele s žádostí pana Knížka. Zastupitelka p. Jitka Bohdalová se dotázala, jak
vypadají pozemky v územním plánu Městyse. Starosta předložil zastupitelům ÚP Přídolí. Ke slovu
se přihlásil občan Zdeněk Rýdl st. se stanoviskem, že trvá na kruhovém propojení dle ÚP Přídolí.
Usnesení 2015-6-13: Zastupitelstvo městyse neschvaluje žádost o směnu, koupi pozemků k.ú.
Přídolí 200/3, 200/2, 198/18 , protože je v rozporu s ÚP Přídolí.
pro:
11
proti: 0
zdržel se: 0
Ad 14) Starosta představil žádost o prodej části pozemků 2844/1, 2508/1, 2506 k.ú. Malčice-Osek
K věci se vyjádřil žadatel p. Nepivoda
Usnesení 2015-6-14: Zastupitelstvo pověřuje starostu prošetřit u Státního pozemkového úřadu, zda
Městys může žádané části pozemků prodat nebo směnit, vzhledem k nákupu žádaného pozemku od
tohoto úřadu se závazkem, že pozemek bude v budoucnu prodán pouze pro účel trvalého bydlení.
pro:
11
proti: 0
zdržel se: 0
Ad 15) Starosta přednesl žádost p. Linhartové o prodej části pozemku 2300/6 k.ú. Malčice-Osek.
Uvedl, že bylo provedeno místní šetření.
Usnesení 2015-6-15: Zastupitelstvo městyse požaduje od p. Linhartové jako žadatelky, aby doložila
stanovisko Státního pozemkového úřadu, že jí bez samostatného přístupu neprodá část pozemku
2492/4 k.ú. Malčice-Osek
pro:
11
proti: 0
zdržel se: 0
Ad 16)
Místostarosta p. Ing. Vítězslav Jílek přestavil obsah a důvod žádosti.
Usnesení 2015-6-16: Zastupitelstvo městyse schvaluje smlouvu o umístění veřejné komunikační
sítě s O2 Czech Republic a.s.
pro:
11
proti: 0
zdržel se: 0
ad 17)

Z jednání se pro podjatost vyloučil v tomto bodě zastupitel Jiří Jurík s tím, že se při
hlasování zdrží. Zastupitel p. Jiří Štěpánek navrhoval poskytnutí příspěvku ve výši 10.000
Kč. Zastupitelka paní Jitka Bohdalová navrhuje nedat příspěvek vzhledem k tomu, že
žádost není podložena dosavadní sportovní činností. Zastupitel p. Jiří Rolník navrhuje
příspěvek 5.000 Kč a tento řádně vyúčtovat a dodat zastupitelstvu krátkou zprávu o této
akci.
Návrh Usnesení: Zastupitelstvo městyse schvaluje poskytnutí finančního příspěvku na
reprezentaci na MS v karate pro Matyáše Juríka ve výši 10.000 Kč.
pro:
2
proti: 2
zdržel se: 7
Usnesení nebylo přijato
Návrh Usnesení: Zastupitelstvo městyse neschvaluje poskytnutí finančního příspěvku na
reprezentaci na MS v karate pro Matyáše Juríka.
pro:
4
proti: 2
zdržel se: 5
Usnesení nebylo přijato
Usnesení 2015-6-17: Zastupitelstvo městyse schvaluje poskytnutí finančního příspěvku na
reprezentaci na MS v karate pro Matyáše Juríka ve výši 5.000 Kč a tento řádně vyúčtovat a

dodat zastupitelstvu krátkou zprávu o této akci.
pro:

7

proti:

1

zdržel se: 3

ad 18)

Občan p. Zdeněk Macek st. seznámil zastupitele se současnými trendy v léčení včelstev a
požádal zastupitele, že nejlepší by byl nákup přístroje VAT-1a jen pro včelaře v Přídolí.
Zastupitel p. Jiří Štěpánek navrhnul, aby přístroj zakoupil Městys Přídolí a pak ho zapůjčil
včelařům. Starosta navrhnul, že by k tomu ještě dal finanční příspěvek pro ZO Č. Krumlov
Českého svazu včelařů na zakoupení léčiva pro včelstva
Usnesení 2015-6-18: Zastupitelstvo městyse schvaluje nákup přístroje VAT-1a v předpokládané
ceně 4500,- Kč s tím, že bude dlouhodobě zapůjčen p. Zdeňku Mackovi a ostatním včelařům
z Přídolí a schvaluje finanční příspěvek pro ZO Č. Krumlov Českého svazu včelařů na

zakoupení léčiva pro včelstva ve výši 2000,- Kč.
pro:

11

proti:

0

zdržel se: 0

ad 19)
Usnesení 2015-6-19: Zastupitelstvo městyse neschvaluje příspěvek pro Jihočeské centrum pro
zdravotně postižené a seniory, protože není zcela zřejmé, na co by byl využit.
pro:
11
proti: 0
zdržel se: 0

ad 20)
Usnesení 2015-6-20: Zastupitelstvo zamítá žádost o povolení konání Rallye Český Krumlov 2015.
Pokud budou uhrazeny dlužné částky z roku 2013o celkové hodnotě 15.000 Kč a z roku 2014 o
celkové hodnotě 5.000 Kč, může si pořadatel opětovně požádat.
pro:
11
proti: 0
zdržel se: 0
ad 21)
Usnesení 2015-6-21: Zastupitelstvo městyse doporučuje starostovi, aby jako provozovatele pouťové
atrakce vybral pana Jaroslava Holého a to na 1 rok. Tento musí dodržet svoji nabídku, s kterou se
přihlásil do výběru.
pro:
11
proti: 0
zdržel se: 0
ad 22)
Místostarosta p. Ing. Vítězslav Jílek seznámil s aktuálním stavem rozpracovanosti projektu ZTV
Přídolí. Uvedl, že z důvodu vyjádření dopravní policie, musely být zrušeny původně plánované
příjezdové cesty. Zastupitel p. Jiří Štěpánek požaduje dodání těchto vyjádření.
Zastupitel p. Zdeněk Macek uvedl, že současné řešení je neakceptovatelné. Zastupitel p. Oldřich
Matějíček uvedl, že současné řešení zatíží negativně všechny obyvatele bytových domů, kolem
kterých vede plánovaná obousměrná komunikace. Místostarosta p. Jiří Haniš uvedl, že jedním
z dalších řešení, je silnice, přes pozemek č. 1684/6, který je obecní a tím se projekt vyhnul bytovým
domům.
Usnesení 2015-6-22: Zastupitelstvo městyse pověřuje starostu, aby u realizátora projektu ZTV
Přídolí -Ateliéru Dolmen, zajistil vyjádření dopravní policie.
pro:
11
proti: 0
zdržel se: 0
ad 23)

Starosta požádal zastupitelstvo o proplacení dovolené za rok 2014 v rozsahu 22 dní.
Zastupitel p. Jiří Štěpánek uvedl, že se jedná o protiprávní krok. Místostarosta p. Ing.
Vítězslav Jílek mu odpověděl, že na uvolněné zastupitele se čerpání dovolené dle zákoníku
práce nevztahuje, je nutné postupovat dle zákona o obcích. Zastupitelka p. Jitka Bohdalová
navrhla, aby si starosta dovolenou postupně vyčerpal. Starosta odpověděl, že i s letošní
dovolenou se jedná o 57 dnů, což považuje za nereálné, aby neohrozil řádný chod obce.
Návrh usnesení 2015-6-23: Zastupitelstvo městyse schvaluje žádost o proplacení dovolené p.
Josefu Sýkorovi.
pro:
2
proti: 5
zdržel se: 4
Usnesení nebylo přijato

ad 24)
Starosta seznámil zastupitele se současným rozsahem pojištění majetku Městyse a sdělil důvody,
proč je potřeba revize rozsahu pojištění majetku Městyse.
Usnesení 2015-6-24: Zastupitelstvo městyse pověřuje starostu revizí rozsahu pojištění majetku
obce. V případě, že pojištění majetku je podhodnoceno, upravit výši pojistky dle aktuálního rozsahu
majetku Městyse a dále pověřuje starostu, aby kontaktoval pojišťovnu DAS, která prověří plnění
pojistné události vyhořelého půdního bytu v ZŠ Přídolí.
pro:
11
proti: 0
zdržel se: 0
ad 25)
Usnesení 2015-6-25: Zastupitelstvo městyse neschvaluje přihlášení do soutěže Vesnice roku 2015
pro:
11
proti: 0
zdržel se: 0
ad 26)
Usnesení 2015-6-26: Zastupitelstvo městyse schvaluje, že členové výborů, kteří nejsou zároveň
zastupiteli, budou za svoji práci odměněni 1x ročně a to na návrh předsedy příslušného výboru ZM.
Tento návrh musí schválit ZM.
pro:
11
proti: 0
zdržel se: 0
ad 27)
Usnesení 2015-6-27: Zastupitelstvo městyse schvaluje zapůjčení koňské hasičské stříkačky do
muzea SHH Stachy a pověřuje starostu podpisem smlouvy o zapůjčení.
pro:
11
proti: 0
zdržel se: 0
ad 28)
Starosta seznámil zastupitele s žádostí SDH Přídolí o převod historické koňské stříkačky a
motorové stříkačky PS12 za 1,- Kč do majetku SDH Přídolí. Občan p. Zdeněk Macek st. řekl
zastupitelům, že obě stříkačky byly vždy historicky v majetku hasičů v Přídolí. Místostarosta p. Ing.
Vítězslav Jílek řekl, že po právní poradě, by zastupitelstvo jako řádný hospodář nemělo převádět
tyto stříkačky bez kvalifikovaného odhadu a pak řádně zdůvodnit rozdíl v převáděné ceně, pokud by
došlo k převodu za 1 Kč. Zastupitel p. Jiří Štěpánek navrhuje, aby se nejdříve zjistila cena
kvalifikovaného odhadu na tyto dvě stříkačky.
Usnesení 2015-6-28: Zastupitelstvo pověřuje starostu zajistit cenu kvalifikovaného odhadu na obě
stříkačky
pro:
11
proti: 0
zdržel se: 0
ad 29a ) Různé
ad 29a)
Usnesení 2015-6-29a: Zastupitelstvo městyse pověřuje starostu zveřejněním zápisu z kontroly
kontrolního výboru ze dne 19. 2. 2015 na webových stránkách městyse a úřední desce
pro:
11
proti: 0
zdržel se: 0
ad 29b)
Usnesení 2015-6-29b: Zastupitelstvo městyse pověřuje starostu zveřejněním vyjádření starosty k
zápisu z kontroly kontrolního výboru ze dne 19. 2. 2015 na webových stránkách městyse a úřední
desce
pro:
11
proti: 0
zdržel se: 0
ad 29c)
Usnesení 2015-6-29c: Zastupitelstvo městyse schvaluje finanční dar pro p. Jiřinu Haidlerovou ve
výši 5.000,- Kč
pro:
11
proti: 0
zdržel se: 0

ad 29d)
Usnesení 2015-6-29c: Schválení podání dotace: "Přídolí - rekonstrukce a posílení zdroje pitné
vody". Žádost bude podána do Operačního programu životního prostředí, osa 6, oblast podpory 6.6,
výzva LXIV. Výška dotace: 90%
pro:
11
proti: 0
zdržel se: 0
ad 29e)
Usnesení 2015-6-29c: Zastupitelstvo městyse schvaluje formu upisování dotace 10.000,- pro TJ
sokol oddíl stolního tenisu na pronájem tělocvičny.
pro:

11

proti:

0

zdržel se: 0

ad 30) Diskuse:
a) Občan Zdeněk Rýdl se ptal zastupitelstva, kdo bude platit škodu v bytě po paní Koubové,
Práčov 12/1, když byt byl převzat jako bez závad. Zastupitel Jiří Štěpánek odpověděl, že
závady v bytě byly, když ho paní Koubová převzala a že ho tehdy předával pan Josef
Sýkora. Josef Sýkora odpověděl, že se pokusí dohledat předávací materiály. Dále dodal, že
současní nájemníci značnou část závad odstranili na vlastní náklady, bezúplatně. Škoda
nakonec nebude tak veliká, jde pouze o poškozenou vanu a celkovou opravu WC.
b) Občan Zdeněk Rýdl se ptal zastupitelstva, zda je uzavřena finanční kontrola ve škole.
Zastupitelka paní Jitka Bohdalová sdělila zastupitelstvu, že kontrola bude dokončena do 14
dnů.
c) Místostarosta p. Ing. Jiří Haniš seznámil zastupitelstvo s udělenou pokutou od OŽP ve výši
35.770 Kč za nadlimitní čerpání podzemních vod. A ptal se zastupitele p. Jiřího Štěpánka,
proč se proti pokutě neodvolal a proč nezjednal nápravu, protože v letošním roce bude
pokuta udělena znova ve výši cca. 5.000,- Kč. Na to zastupitel p. Jiří Štěpánek odpověděl,
že o ničem nevěděl, informace o pokutě se mu nedostala do rukou. Starosta sdělil, že
dohledá, jakou formou přišla informace o udělení pokuty a kdo ji převzal.

Zapsal: p. Ing. Vítězslav Jílek
Zasedání zastupitelstva bylo ukončeno ve 21:30 hod.

Ověřil: p. Jaroslav Písko

……………………….

p. Ing. Jiří Haniš

...................................

Josef Sýkora
Starosta

