Obec Bílé Poličany
Bílé Poličany 10
544 52 Bílé Poličany

Zápis ze 34. zasedání zastupitelstva obce Bílé Poličany
konaného dne 15. listopadu 2017
Zasedání Zastupitelstva obce Bílé Poličany (dále jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 19:00 hodin starostou
obce Petrem Baudyšem st. (dále jako „předsedající“).
Předsedající schůze z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha č.1) konstatoval, že je
přítomno 8 členů zastupitelstva (z celkového počtu 8 členů zastupitelstva), takže zastupitelstvo je
usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Schválení programu jednání
Určení ověřovatelů
Schválení zápisu z 33. zasedání zastupitelstva obce ze dne 13.9.2017
Kontrola usnesení
Rozpočtové opatření č. 8 a 9 v roce 2017
Stanovisko k - IE-12-2006130 - Bílé Poličany rekonstrukce nn od TU_0064
Žádost o finanční dar pro MŠ Lanžov
Žádost o příspěvek (finanční dar) na krytí provozních nákladů sociálních služeb Diakonie v roce 2017
Žádost o poskytnutí dotace Městské knihovně s regionálními funkcemi v Trutnově
Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu obce městu Miletín na provoz ZŠ a MŠ
Technické podmínky dopravního automobilu pro JPO (SDH)
Prodloužení plynovodu k p.p.č. 712/16 (Dufek, Kovářová)
Návrh na instalaci zpomalovacího pásu na p.p.č. 712/29
Informace o průběhu přestavby čp. 99
Střednědobý výhled rozpočtu obce 2017 - 2021
Návrh rozpočtu obce Bílé Poličany na rok 2018
Delegace k jubilujícím občanům
Různé
Došlá pošta

K bodu 1 - Schválení programu jednání
Předsedající seznámil s programem jednání a požádal o jeho doplnění. Byly doplněny tyto body programu.
Baudyš Petr st. - informace o jednáních za uplynulé jednání
 jednání s ing. Janem Jarolímem - nemocnice, krizové řízení, GDPR
 kácení a výsadba
 vyjádření k uložení kabelu nn z hlediska sítí veřejného osvětlení
 SPÚ - návrh biokoridoru
 inventarizační komise
 prodej panelů z čp. 99
Stejskal st. - informace o požadavku ÚHŠ Bílé Poličany
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje doplněný program 34. zasedání zastupitelstva obce dne 15.11.2017
Výsledek hlasování:

Pro 8, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.
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K bodu 2 – Určení ověřovatelů
Předsedající navrhl ověřovatele zápisu z jednání zastupitelstva Mgr. Terezu Kafkovou a Tomáše Stejskala.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo určuje ověřovateli Mgr. Terezu Kafkovou a Tomáše Stejskala.
Výsledek hlasování:

Pro 8, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.
K bodu 3 - Schválení zápisu z 33. zasedání zastupitelstva obce ze dne 13.9.2017
Předsedající připomenul zásadní body zápisu z 33. zasedání zastupitelstva obce ze dne 13.9.2017. K zápisu
nebyly vzneseny žádné připomínky ani doplnění.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje zápis z 33. zasedání zastupitelstva obce ze dne 13.9.2017.
Výsledek hlasování:

Pro 8, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.
K bodu 4 – Kontrola usnesení
Předsedající seznámil zastupitele se stavem plnění usnesení. Bylo konstatováno, že všechna usnesení byla
splněna nebo jsou plněna průběžně.

Zastupitelstvo bere na vědomí informaci o plnění usnesení
bodu 5 - Rozpočtové opatření č. 8 a 9 v roce 2017
Předsedající seznámil zastupitele s 8. a 9. rozpočtovým opatřením v roce 2017. Účetní obce vysvětlila
jednotlivé rozpočtové položky. Jelikož má starosta obce, na základě usnesení z 32. zasedání zastupitelstva obce
Bílé Poličany, konané dne 12. srpna 2014, pravomoc schvalovat rozpočtová opatření, vzali zastupitelé rozpočtová
opatření na vědomí.

Zastupitelé berou na vědomí informaci o 8. a 9. rozpočtovém opatření
K bodu 6 – Stanovisko k - IE-12-2006130 - Bílé Poličany rekonstrukce nn od TU_0064
V souvislosti s přípravou projektové dokumentace na rekonstrukci NN v Bílých Poličanech nás oslovila
projekční kancelář a požádala o vyjádření k rekonstrukci NN od TU_0064. Část vedení bude realizována zemním
kabelovým vedením NN o napěťové hladině 0,4kV (od Karbanů až po transformátor u Machků) a z části
nadzemním kabelovým vedením NN o napěťové hladině 0,4kV na podpěrných betonových bodech (zbytek obce),
viz situační výkres Zadávacího návrhu společnosti ČEZ Distribuce, a.s.
Zastupitelstvo požaduje, aby podzemní vedení bylo uloženo mimo místní asfaltové komunikace, pouze v
případech kde není možné vést kabel jinou trasou tak použít výhradně protlaky pod asfaltovými komunikacemi.

Stránka 2 z 8

Obec Bílé Poličany
Bílé Poličany 10
544 52 Bílé Poličany

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje rekonstrukci nn od TU_0064 v obci Bílé poličany s podmínkou, že podzemní vedení
při rekonstrukci NN od TU_0064 bude uloženo mimo místní asfaltové komunikace, pouze v případech kde není
možné vést kabel jinou trasou tak použít výhradně protlaky pod asfaltovými komunikacemi.

Výsledek hlasování:

Pro 8, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.
bodu 7 - Žádost o finanční dar pro MŠ Lanžov
Obec Lanžov žádá o finanční dar pro Mateřskou školku (MŠ). Do lanžovské MŠ chodí 1 žák z Bílých Poličan,
průměrné náklady na 1 žáka jsou 7 000,- Kč, proto bylo navrženo příspěvek ve výši 7 000,- Kč obci Lanžov
poskytnout.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje obci Lanžov finanční dar pro mateřskou školku ve výši 7 000,- Kč.
Výsledek hlasování:

Pro 8, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.
bodu 8 - Žádost o příspěvek (finanční dar) na krytí provozních nákladů sociálních služeb
Diakonie v roce 2017
Předsedající informoval zastupitele o žádosti Diakonie ČCE ve Dvoře Králové nad Labem o příspěvek
(finanční dar) na krytí provozních nákladů sociálních služeb Diakonie v roce 2017 ve výši 10 000,- Kč. V současné
době Diakonie ČCE poskytuje služby třem občanům Bílých Poličan. Po krátké diskusi bylo jednoznačně navrženo
finanční dar Diakonii ČCE poskytnout.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje finanční dar na krytí provozních nákladů sociálních služeb Diakonii ČCE ve Dvoře
Králové nad Labem ve výši 10 000,- Kč.
Výsledek hlasování:

Pro 8, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.
K bodu 9 – Žádost o poskytnutí dotace Městské knihovně s regionálními funkcemi v Trutnově
Předsedající informoval zastupitele o žádosti Městské knihovny s regionálními funkcemi v Trutnově o
poskytnutí dotace ve výši 1 000,- Kč na nákup knih do výměnných fondů. Jelikož je spolupráce mezi naší a
trutnovskou knihovnou velmi dobrá a výměnný fond naše knihovna využívá, bylo v diskuzi jednoznačně navrženo
dotaci ve výši 1 000,- Kč opět poskytnout.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na nákup knih do výměnného
fondu a poskytnutí dotace ve výši 1 000,- Kč Městské knihovně s regionálními funkcemi v Trutnově.
Výsledek hlasování:

Pro 8, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.
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bodu 10 - Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu obce městu Miletín na provoz ZŠ a MŠ
Předsedající informoval zastupitele o žádosti Města Miletín o poskytnutí dotace z rozpočtu obce městu
Miletín na provoz ZŠ a MŠ za období 1.9. - 31.12.2017 ve výši 20 496,- Kč. V příloze žádosti jsou vyčísleny režijní
náklady. Jelikož jsou pro naší obec obě školy v Miletíně spádové, bylo po krátké diskuzi jednoznačně navrženo, že
by bylo správné dotaci poskytnout.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu obce městu Miletín na provoz ZŠ a MŠ
v Miletíně ve výši 20 496,- Kč.
Výsledek hlasování:

Pro 8, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.
K bodu 11 – Technické podmínky (dále jen "TP") dopravního automobilu pro JPO (SDH)
V úterý 25. října 2017 se uskutečnila na Generálním ředitelství Hasičského záchranného sboru v Praze (dále
jen "GŘ HZS") konzultace pro úspěšné uchazeče o dotaci na pořízení dopravního automobilu (dále jen "DA") pro
Sbor dobrovolných hasičů (dále jen "SDH"). Porady se zúčastnil starosta obce Petr Baudyš st. a starosta SDH
Jaroslav Stejskal st.
V úvodu konzultace bylo konstatováno, že nic není jisté ale předpokládá se, že i nově zvolená sněmovna
Parlamentu České republiky schválí rozpočet v navrhovaných kapitolách a budou peníze i na dotace na pořízení
DA.
Na konzultaci byli účastníci seznámeni a postupem, který musí úspěšní uchazeči dodržet. Z porady vyplynuly
následující úkoly v následujícím pořadí:






Stanovit TP DA
Registrovat akci na GŘ HZS
Vyhlásit soutěž na dodávku DA
Uzavřít smlouvu na dodávku DA
Dokumenty poslat na GŘ HZS

V návrhu TP jsou na výběr základní parametry a výbava, která je nezbytná pro splnění podmínek zákona o
HZS. Je možné ale vybrat vybavení jiné, které je certifikované pro použití v HZS, případně je možné vozidlo
upravit dle požadavků příjemce dotace. Veškeré odlišnosti ve výbavě nebo konstrukci DA od doporučení GŘ HSZ
a základních TP je nutno konzultovat s HZS v Hradci Králové a musí být tímto orgánem schváleny. Poté požadavky
žadatele akceptuje i poskytovatel dotace GŘ HZS v Praze.
Při schválení jakékoliv výbavy a konstrukce DA ale platí, že bude poskytnuta dotace ve výši 50 % ceny,
maximálně však 450 000,- Kč. Zbytek ceny může být financován z vlastních zdrojů, dotací nebo jakýchkoli jiných
dárců.
V diskuzi nad stanovením TP DA pro SDH Bílé Poličany byly respektovány návrhy starosty SDH p. Jaroslava
Stejskala st., všechny parametry byly vybrány v základním provedení.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje technické podmínky dopravního automobilu pro SDH Bílé Poličany.
Výsledek hlasování:

Pro 8, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.
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K bodu 12 - Prodloužení plynovodu k p.p.č. 712/16 (Dufek, Kovářová)
Stávající větev plynovodu končí na p.p.č. 712/29 v úseku u Kňourků ml. čp. 75. Stavebníci nového RD na
p.p.č. 712/37 mají zájem o rozšíření plynovodu k jejich parcele, protože přípojka za stávajícího stavu není možná.
V diskuzi jednoznačně převládl názor, že bychom měli i v této oblasti nové stavebníky podpořit a prodloužení
plynovodu na hranici p.p.č. 712/29 realizovat.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje prodloužení plynovodu k p.p.č. 712/29.
Výsledek hlasování:

Pro 8, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.
K bodu 13 - Návrh na instalaci zpomalovacího pásu na p.p.č. 712/29
Jelikož se v ulici p.p.č. 712/29 pohybují chodci a zejména malé děti, předsedající navrhuje instalaci
zpomalovacího pásu. Zejména někteří mladí řidiči nemají základní bezpečnostní návyky, chovají se arogantně a
při upozornění na nevhodný styl jízdy v občanské zástavbě nerespektují doporučení chodců. Po diskuzi nad
problematikou zpomalovacího pásu bylo navrženo zpomalovací pás na úrovni veřejného osvětlení u čp. 78
nainstalovat. V diskuzi byla také navržena instalace dopravního značení "obytná zóna".
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje instalaci zpomalovacího pásu na p.p.č. 712/29 a dopravního značení "obytná zóna".
Výsledek hlasování:

Pro 8, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.
K bodu 14 – Informace o průběhu přestavby čp. 99
V uplynulém období byl dokončen energetický audit a položkový rozpočet, který je nezbytnou součástí
žádosti o dotaci Zelená úsporám III. Rozpočet nákladů, který souvisí se snížením energetické náročnosti budovy,
je ve výši 4 385 375,- Kč. Dotace ve výši 90 % by mohla být 3 946 837,50 Kč.
Bohužel, byrokracie kvete, nic není jisté. Ve čtvrtek 26. 10. 2017 bylo při osobní návštěvě PhDr. Plíštila
podepsáno vše potřebné pro podání žádosti o dotaci, byly doloženy všechny do té doby potřebné dokumenty.
Změna nastala v poslední den termínu 31.10.2017 žádosti ve 14:27, kdy jsme byly požádáni zpracovatelem
žádosti o doplnění dalších dvou vyjádření od Odboru výstavby a územního plánování (dále jen "OVÚP"). Jedná se
o Územní rozhodnutí s potvrzeným nabytím právní moci (stále nemáme) nebo potvrzení, že práce nepodléhají
územnímu řízení. Dále se jedná o původní projektovou dokumentaci (dále jen "PD") nebo potvrzení, že se PD
nedochovala. O doplnění jsme byli požádání mailem, asi se předpokládá, že pořád někdo sedí na mailu. Přesto se
nám podařilo ještě tentýž den požádat OVÚP o příslušná vyjádření (podmínka je datum vydání do 31.10.2017).
Povinnost doložit dokumenty máme do 16.11.2017, dnes 15.11.2017 ve 21 hodin stále požadované dokumenty
nemáme.
Předsedající konstatoval, že požadovat tyto dokumenty poslední den termínu podání žádosti v odpoledních
hodinách, a navíc po ukázkově byrokratickém OVÚP ve Dvoře Králové nad Labem, je poněkud nešťastné.
Napojení čp. 99, nových RD (Baudyš, Dufek) a garáží za špýcharem na stávající kanalizaci je další problém.
Stávající kanalizace od nové zástavby do vodoteče Trotinka byla vybudována v roce 1981 v tzv. akci "Z" a nebyla
od ní dohledána projektová dokumentace ani kolaudační rozhodnutí. Jelikož již 36 let provozovaná kanalizace, na
kterou je napojeno 6 zkolaudovaných RD, podle Odboru životního prostředí, vodoprávního úřadu vlastně
neexistuje, není možno nově vznikající stavby, ani prodloužení kanalizace, napojit.
Bylo nezbytné nechat kanalizaci zaměřit geodety (Geodezie s.r.o.) a vyhotovit pasport kanalizace (ing.
Matějková). Ani to ale nestačilo. Pro legalizaci kanalizace je nutná tlaková zkouška nebo kamerové monitorování.
Oslovili jsme firmu Vodovody DK, spol. s r.o., která disponuje potřebnou technikou, aby nám požadovaný
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monitoring provedla. Monitoringem nebyly zjištěny konstrukční závady, pouze byla odhalena místa s nánosem
sedimentu, uvolněné kameny a cihly z šachet. Šachta na p.p.č. 108/1 byla ukryta pod úrovní terénu, musela být
odkryta, nastavena a opravena. Závěr monitoringu byl vyčistit kanalizaci v úsecích se sedimentem. Čistění bylo
provedeno 2. listopadu 2017.
Minulý týden byly předány podklady pro vydání stavebního povolení na OVÚP. Byli jsme požádáni o
informaci, zda je již vybudována přípojka nn. V dodatku smlouvy s ČEU Distribuce, a.s. máme termín do
30.9.2017. Po kontaktování příslušných pracovníků z ČEZ Distribuce nám bylo oznámeno, že bude nezbytné
uzavřít dodatek č. 2 a posunout termín zhotovení přípojky na rok 2018. Po dotazu na důvod dalšího posunu
termínu nám bylo sděleno, je mají problém s OVÚP ve Dvoře Králové nad Labem. A nejen při této stavbě.

Zastupitelstvo bere na vědomí informaci o průběhu přestavby čp.99
K bodu 15 – Střednědobý výhled rozpočtu obce 2018 - 2021
Předsedající předložil zastupitelům aktualizovaný Střednědobý výhled rozpočtu na období 2018 - 2021,
který vypracovala Linda Stejskalová. Po vysvětlení všech položek účetní obce Lindou Stejskalovou bylo navrženo
návrh Střednědobého rozpočtového výhledu na období 2018 - 2021 schválit.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje Střednědobý rozpočtový výhled na období 2018 - 2021.
Výsledek hlasování:

Pro 8, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.
K bodu 16 - Schválení rozpočtu na rok 2018
Předsedající zahájil diskusi k návrhu rozpočtu na rok 2018. Po delší diskuzi bylo konstatováno, že nelze v
jednotlivých kapitolách přesně předvídat příjmy a zejména výdaje. Navrhovaný rozpočet vychází ze skutečnosti
roku 2017 a byl upraven v souladu se záměrem realizovat přestavbu čp. 99 a nákupem dopravního automobilu
pro SDH.
K dalším kapitolám nebyly vzneseny zásadní připomínky a další návrhy. Předsedající dal o návrhu rozpočtu
na rok 2018, ve znění zveřejněného návrhu, hlasovat.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje rozpočet obce pro rok 2018, jako přebytkový v odvětvovém třídění s celkovými
příjmy: 2 386 060,- a výdaji: 1 985 686,-Kč. Z přebytku rozpočtu ve výši: 400 404,- Kč budou hrazeny závazky obce
v rámci úvěrů od České spořitelny a.s.
Výsledek hlasování:

Pro 8, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.
K bodu 17 – Delegace k jubilujícím občanům
V lednu 2018 máme tři jubilanty, které navštíví delegace v tomto složení:
 Ivana Nová
 Karel Sucharda
 Štefan Plevák

- Mgr. Tereza Kafková, Linda Stejskalová
- Petr Baudyš st., Stejskal Jaroslav st.
- Jan Kafka, Petr Baudyš ml.

Zastupitelstvo bere na vědomí delegace k jubilantům
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K bodu 18 – Různé
Do bodu Různé byly přihlášeny tyto body programu:




Baudyš Petr st.
- jednání s ing. Janem Jarolímem, starostou Dvora Králové. Předsedající
informoval o jednání, které se týkalo tří témat.
o

Problematika Městské nemocnice ve Dvoře Králové nad Labem, kde dochází k rozporu v
záměru nemocnice s investorem - Královéhradeckým krajem. V nemocnici byla letos
vybudována nová laboratoř, která už je stavebně připravena na nástavbu nových operačních
sálů. Proti tomu stojí druhá varianta, přestavět stávající prostory operačních sálů, což by
znamenalo přerušení provozu a výpadek tržeb. Proto Dvůr Králové prosazuje logičtější a
modernější a hlavně stavebně připravenou variantu nových operačních sálů. Z naší strany byla
přislíbena případná podpora projektu.

o

Druhé téma se týkalo spolupráce v oblasti krizového řízení a poskytnutí potřebných informací
pro krizové řízení.

o

GDPR - nové povinnosti v oblasti ochrany osobních údajů. Dle nařízení Evropské unie mají s
účinností od 25.5.2018 nejen obce povinnost mít zaměstnance, který bude vyškolen, pověřen a
bude odpovědný za ochranu osobních údajů. Osobními údaji se stávají emailové adresy,
telefonní čísla apod. které jsou pro každého jedinečné a proto se na ně vztahuje ochrana
osobních dat. 3. listopadu se konalo školení GDPR, kterého se za obec Bílé Poličany zúčastnil
předsedající.

k pokácení stromů u prodejny Jednoty byl osloven p. Korbel, který předložil cenový návrh na
pokácení špalkováním včetně vyfrézování pařezů ve výši 12 000,- až 14 000,- Kč dle náročnosti
3
práce. Dřevo z pokácených stromů bude nabídnuto občanům za 400,- Kč/m .
Dále byl požádán zahradník Evžen Karban o doporučení nové výsadby a o cenovou nabídku. Byly
navrženy 2 varianty výsadby. Lípa srdčitá a kulovitá Mahalepka. Cena výsadby lip včetně opěrných
kůlů je 7 200,- Kč bez DPH, cena výsadby mahalepek včetně opěrných kůlů je 7 800,- Kč bez DPH. P.
Karban by doporučoval, vzhledem k okolnímu prostoru, výsadbu Mahalepek. Termín výsadby je
závislý na počasí, je možno ještě letos do zámrzu nebo příští rok.



vyjádření k uložení kabelu nn z hlediska sítí veřejného osvětlení. Byly jsme osloveni zhotovitelem
přípojky k p.p.č. 712/16 (Dufek, Kovářová) o vyjádření k realizaci přípojky z hlediska správce
veřejného osvětlení. Vyjádření bude odesláno.



SPÚ - návrh biokoridoru. Státní pozemkový úřad nás požádal o názor na vybudování biokoridoru v
rámci vybudování tzv. společných zařízení v rámci Komplexních pozemkových úprav. Obdrželi jsme
i obrazové ukázky podobné lokality. Biokoridor by byl umístěn v lokalitě okolo p.p.č. 977, 221/1.
Lokalita je v současnosti podmáčená, zarostlá náletovými dřevinami a proti vybudování biokoridoru
nebyly vzneseny námitky.



Předsedajícím byla nařízena inventarizace majetku obce v období od 1.12.2017 do 15.1.2018,
inventarizační komise předá inventarizační zprávu nejpozději do 31.1.2018.



p. Jan Kafka požádal o odprodej panelů, které zbyly po demolici přístavby kravína. Jelikož má v
poptávku po panelech ještě na dalším místě, zatím byl případný prodej panelů odložen.



Jaroslav Stejskal st. seznámil zastupitele s požadavky Ústřední hasičské školy v Bílých Poličanech.
Nabízí se možnost bezplatného převedení použitého hasičského cisternového automobilu z HZS
Hradec Králové na obec Bílé Poličany. Vozidlo by bylo parkováno v areálu ÚHŠ a bylo by, na základě
smlouvy o společné JPO, využíváno hlavně ÚHŠ. Z diskuze vyplynulo, že navrhované řešení bude
podpořeno pouze za předpokladu, že bude veškerou režii s cisternovým automobilem hradit ÚHŠ.
Druhý požadavek byl na společné užívání nového DA, na který je obci Bílé Poličany schválena
dotace. V tomto případě bylo společné užívání DA jednoznačně odmítnuto.

Zastupitelstvo bere na vědomí informace v bodu "Různé"
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K bodu 19 - Došlá pošta
Předsedající seznámil s došlou poštou. Kromě běžné pošty bylo doručeno stavební povolení na opravu
střechy v zámecké lesovně čp. 2.
Bylo doručen územní souhlas s vybudováním ČOV a vodovodní přípojky pro čp. 11 (Švarc)
Dále byla doručena nabídka na vybudování dobíjecí stanice pro elektromobily.

Zastupitelstvo bere na vědomí došlou poštu
Jelikož se jednalo o poslední zasedání zastupitelstva v roce 2017, předsedající poděkoval přítomným za práci
v zastupitelstvu a popřál všem příjemný zbytek roku 2017. bylo podáno malé občerstvení. Zasedání zastupitelstva
bylo ukončeno ve 21:25 hodin.

Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina
Zápis byl vyhotoven dne:
Zapisovatel:

Starosta obce

Ověřovatelé:

16.11.2017
Petr Baudyš st.

Petr Baudyš st.

______________________________

Mgr. Tereza Kafková

______________________________

Tomáš Stejskal

______________________________
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