
Zápis a usnesení 

5. veřejného zasedání zastupitelstva obce Proboštov 

Podle ustanovení § 92 zákona č.128/2000 Sb. O obcích (obecní zřízení) v platném znění, 

svolané na středu dne 29. 6. 2016 v 17 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu 

 

Přítomno:  8 členů zastupitelstva obce  

Omluveni:    1 člen zastupitelstva obce (Ing. Ráža) 

Neomluveni:  0 člen zastupitelstva obce 

 

Program zasedání je nedílnou součástí usnesení a zápisu 

 

Program: 
1. Zahájení, návrh programu, návrh na doplnění, schválení 

 

2. Vypořádání námitek proti předchozímu zápisu 

 

3. Volba návrhové komise 

 

4. Volba ověřovatelů zápisu 

 

5. Kontrola usnesení 

 

6. Rozpočtové opatření č. 2/2016 

 

7. Základní škola Proboštov – žádost o schválení rozdělení hospodářského výsledku 

roku 2015 dle předloženého návrhu 

 

8. Mateřská škola Pastelka – žádost o schválení hospodářského výsledku za rok 2015 

dle předloženého návrhu 

 

9. Účetní závěrka obce Proboštov za rok 2015 

 

10. Účetní závěrka příspěvkové organizace Základní škola Proboštov za rok 2015 

 

11. Účetní závěrka příspěvkové organizace Mateřská škola Pastelka Proboštov za rok 

2015 

 

12. Závěrečný účet obce Proboštov za rok 2015 

 

13. Odpisový plán obce Proboštov 

 

14. Odpisový plán Základní školy Proboštov 

 

15. Odpisový plán Mateřské školy Pastelka Proboštov 

 

16. Převod Tělovýchovné jednoty Proboštov do majetku obce Proboštov formou 

Darovací smlouvy 

 



17. ČEZ Distribuce, a.s. – Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IE-12-

4002661/VB/P001 pro stavbu: „Proboštov, Meziškolská – obnova ved. NN“ 

 

18. Kupní smlouva pro pozemek p.č. 523 o výměře 22 m2 

 

19. Smlouva o vytvoření uměleckého výkonu a poskytnutí práv v jeho užití s Josefínou 

Eichlerovou pro akci „Antonínská pouť 2016“ za honorář ve výši Kč 1 250,- 

(koncert v kapli Sv. Antonína) 

 

20. Smlouva o vytvoření uměleckého výkonu a poskytnutí práv v jeho užití s Hynkem 

Graniem pro akci „Antonínská pouť 2016“ za honorář ve výši Kč 1 250,- (koncert 

v kapli Sv. Antonína) 

 

21. Smlouva o vytvoření uměleckého výkonu a poskytnutí práv v jeho užití s Mgr. 

Janem Valtou pro akci „Antonínská pouť 2016“ za honorář ve výši Kč 2 500,- 

(koncert v kapli Sv. Antonína) 

 

22. Smlouva o zprostředkování umělce – umělců, souboru – pořadu s Oskar Hahn 

Agency, s.r.o. (Josef Náhlovský a Kozí bobky) za smluvní cenu 42 350,- s DPH 

 

23. Smlouva o zajištění uměleckého výkonu se SUBITON, spol. s.r.o.  (Jaroslav 

Svěcený) za smluvní cenu 80 500,- s DPH 

 

24. Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace Spolku Leónidás Gym Muay Thai Teplice 

ve výši Kč 2 000,- 

 

25. Smlouva o poskytnutí expertní pomoci s Comfort Space, a.s. – energetický posudek 

a projektová dokumentace pro objekt bytového domu Sobědružská 173 

 

26. Smlouva o poskytnutí expertní pomoci s Comfort Space, a.s. – energetický posudek 

a projektová dokumentace pro objekt bytového domu Sobědružská 174 

 

27. Žádost Mateřské školy Pastelka Proboštov o povolení výjimky z počtu dětí pro 

školní rok 2016/2017 

 

28. Žádost o pronájem pozemku p.č. 428/3 k.ú. Proboštov u Teplic o výměře 903 m2 

(Panský les) 

 

29. Žádost o prodej nebo pronájem pozemku p.č. 428/3 k.ú. Proboštov u Teplic o 

výměře 903 m2 (Panský les) 

 

30. Žádost o prodej pozemku p.č. 436/1 k.ú. Proboštov u Teplic o výměře 438 m2 

(Dělnická ulice) 

 

31. Pověření zastupitele/lů k provádění slavnostních obřadů (svatby) 

 

32. Revokace usnesení číslo 145/014 - Schválení používání služebního vozidla 

starostkou, místostarostkou a strážníky obecní policie  

 

33. Schválení používání služebního policejního vozidla strážníky obecní policie 



34. Schválení používání služebního vozidla obce místostarostkou obce a zaměstnankyní 

obce 

 

35. EKO-KOM, a.s. – informace o změně příloh Smlouvy o zajištění zpětného odběru a 

využití odpadů z obalů (na vědomí) 

 

36. Různé 

 

37. Diskuze 

 

38. Závěr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Průběh zasedání zastupitelstva obce: 

 
1. Zahájení, návrh programu, návrh na doplnění  
 

V 17:03 h. dorazil zastupitel Ing. Radomír Ráža. Celkový počet přítomných: 9. 

 

Hlasování: Všichni přítomní členové hlasovali 9 pro, 0 proti, 0 zdržel  

 

Usnesení 72/016:              Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

program 5. veřejného zasedání zastupitelstva obce Proboštov včetně jeho doplnění. 

 

2. Vypořádání námitek proti předchozímu zápisu 

 

3. Volba návrhové komise 

Hlasování: Všichni přítomní členové hlasovali 9 pro, 0 proti, 0 zdržel  

 

Usnesení 73/016:      Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

            do návrhové komise: Ing. Vandu Hadrabovou a Miroslava Kočího. 

 

4. Volba ověřovatelů zápisu 

Hlasování: Všichni přítomní členové hlasovali 9 pro, 0 proti, 0 zdržel 

 

Usnesení 74/016:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

             ověřovatele zápisu: Bc. Janu Čermákovou a Alenku Antošovou. 

 

5. Kontrola usnesení 

 

6.  Rozpočtové opatření č. 2/2016 

Hlasování: Všichni přítomní členové hlasovali 9 pro, 0 proti, 0 zdržel 

 

Usnesení 75/016:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

             Rozpočtové opatření č. 2/2016. 

 

7. Základní škola Proboštov – žádost o schválení rozdělení hospodářského výsledku 

roku 2015 dle předloženého návrhu ve výši Kč 232 099,77 

Hlasování: Všichni přítomní členové hlasovali 9 pro, 0 proti, 0 zdržel 

 

Usnesení 76/016:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Základní škola Proboštov – žádost o schválení rozdělení hospodářského výsledku roku 

2015 dle předloženého návrhu ve výši Kč 232 099,77,- do fondu rezervního. 

 

 

 

 



8. Mateřská škola Pastelka – žádost o schválení hospodářského výsledku za rok 2015 dle 

předloženého návrhu ve výši Kč 617,26 

Hlasování: Všichni přítomní členové hlasovali 9 pro, 0 proti, 0 zdržel 

 

Usnesení 77/016:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Mateřská škola Pastelka – žádost o schválení hospodářského výsledku za rok 2015 dle 

předloženého návrhu ve výši Kč 617,26,- do fondu rezervního. 

 

9. Účetní závěrka obce Proboštov za rok 2015 

Hlasování: Všichni přítomní členové hlasovali 8 pro, 0 proti, 1 zdržel 

 

Usnesení 78/016:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Účetní závěrku obce Proboštov za rok 2015. 

 

10. Účetní závěrka příspěvkové organizace Základní škola Proboštov za rok 2015 

Hlasování: Všichni přítomní členové hlasovali 9 pro, 0 proti, 0 zdržel 

 

Usnesení 79/016:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Účetní závěrku příspěvkové organizace Základní školy Proboštov za rok 2015. 

 

11. Účetní závěrka příspěvkové organizace Mateřská škola Pastelka Proboštov za rok 

2015 

Hlasování: Všichni přítomní členové hlasovali 9 pro, 0 proti, 0 zdržel 

 

Usnesení 80/016:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Účetní závěrku příspěvkové organizace Mateřské školy Pastelky Proboštov za rok 

2015. 

 

12. Závěrečný účet obce Proboštov za rok 2015 

Hlasování: Všichni přítomní členové hlasovali 6 pro, 0 proti, 3 zdržel 

 

Usnesení 81/016:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Závěrečný účet obce Proboštov za rok 2015. 

 

13. Odpisový plán obce Proboštov 

Hlasování: Všichni přítomní členové hlasovali 9 pro, 0 proti, 0 zdržel 

 

Usnesení 82/016:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Odpisový plán obce Proboštov. 

 

 

 

 

 



14. Odpisový plán Základní školy Proboštov 

Hlasování: Všichni přítomní členové hlasovali 9 pro, 0 proti, 0 zdržel 

 

Usnesení 83/016:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Odpisový plán Základní školy Proboštov. 

 

15. Odpisový plán Mateřské školy Pastelka Proboštov 

Hlasování: Všichni přítomní členové hlasovali 9 pro, 0 proti, 0 zdržel 

 

Usnesení 84/016:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Odpisový plán Mateřské školy Pastelka Proboštov. 

 

16. Převod Tělovýchovné jednoty Proboštov do majetku obce Proboštov formou 

Darovací smlouvy 

Odloženo z jednání 

 

17. ČEZ Distribuce, a.s. – Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IE-12-

4002661/VB/P001 pro stavbu: „Proboštov, Meziškolská – obnova ved. NN“ 

Hlasování: Všichni přítomní členové hlasovali 9 pro, 0 proti, 0 zdržel 

 

Usnesení 85/016:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

ČEZ Distribuce, a.s. – Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IE-12-

4002661/VB/P001 pro stavbu: „Proboštov, Meziškolská – obnova ved. NN“ 

pověřuje 

 starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

18. Kupní smlouva pro pozemek p.č. 523 o výměře 22 m2 

Hlasování: Všichni přítomní členové hlasovali 9 pro, 0 proti, 0 zdržel 

 

Usnesení 86/016:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Kupní smlouvu pro pozemek p.č. 523 o výměře 22 m
2
 dle platného ceníku za Kč 100,-

/1 m
2
 

pověřuje 

 starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19. Smlouva o vytvoření uměleckého výkonu a poskytnutí práv v jeho užití s Josefínou 

Eichlerovou pro akci „Antonínská pouť 2016“ za honorář ve výši Kč 1 250,- 

(koncert v kapli Sv. Antonína) 

Hlasování: Všichni přítomní členové hlasovali 9 pro, 0 proti, 0 zdržel 

 

Usnesení 87/016:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Smlouvu o vytvoření uměleckého výkonu a poskytnutí práv v jeho užití s Josefínou 

Eichlerovou pro akci „Antonínská pouť 2016“ za honorář ve výši Kč 1 250,- (koncert 

v kapli Sv. Antonína) 

pověřuje 

 starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

20. Smlouva o vytvoření uměleckého výkonu a poskytnutí práv v jeho užití s Hynkem 

Graniem pro akci „Antonínská pouť 2016“ za honorář ve výši Kč 1 250,- (koncert 

v kapli Sv. Antonína) 

Hlasování: Všichni přítomní členové hlasovali 9 pro, 0 proti, 0 zdržel 

 

Usnesení 88/016:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Smlouvu o vytvoření uměleckého výkonu a poskytnutí práv v jeho užití s Hynkem 

Graniem pro akci „Antonínská pouť 2016“ za honorář ve výši Kč 1 250,- (koncert 

v kapli Sv. Antonína) 

pověřuje 

starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

21. Smlouva o vytvoření uměleckého výkonu a poskytnutí práv v jeho užití s Mgr. 

Janem Valtou pro akci „Antonínská pouť 2016“ za honorář ve výši Kč 2 500,- 

(koncert v kapli Sv. Antonína) 

Hlasování: Všichni přítomní členové hlasovali 9 pro, 0 proti, 0 zdržel 

 

Usnesení 89/016:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Smlouvu o vytvoření uměleckého výkonu a poskytnutí práv v jeho užití s Mgr. Janem 

Valtou pro akci „Antonínská pouť 2016“ za honorář ve výši Kč 2 500,- (koncert 

v kapli Sv. Antonína) 

pověřuje 

starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

22. Smlouva o zprostředkování umělce – umělců, souboru – pořadu s Oskar Hahn 

Agency, s.r.o. (Josef Náhlovský a Kozí bobky) za smluvní cenu 42 350,- s DPH 

Hlasování: Všichni přítomní členové hlasovali 9 pro, 0 proti, 0 zdržel 

 

Usnesení 90/016:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Smlouvu o zprostředkování umělce – umělců, souboru – pořadu s Oskar Hahn 

Agency, s.r.o. (Josef Náhlovský a Kozí bobky) za smluvní cenu 42 350,- s DPH 

pověřuje 

starostku obce k podpisu smlouvy. 

 



23. Smlouva o zajištění uměleckého výkonu se SUBITON, spol. s.r.o.  (Jaroslav 

Svěcený) za smluvní cenu 80 500,- s DPH 

Hlasování: Všichni přítomní členové hlasovali 9 pro, 0 proti, 0 zdržel 

 

Usnesení 91/016:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Smlouvu o zajištění uměleckého výkonu se SUBITON, spol. s.r.o.  (Jaroslav Svěcený) 

za smluvní cenu 80 500,- s DPH 

pověřuje 

starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

24. Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace Spolku Leónidás Gym Muay Thai Teplice 

ve výši Kč 2 000,- 

Hlasování: Všichni přítomní členové hlasovali 9 pro, 0 proti, 0 zdržel 

 

Usnesení 92/016:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace Spolku Leónidás Gym Muay Thai Teplice 

ve výši Kč 2 000,- 

pověřuje 

starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

25. Smlouva o poskytnutí expertní pomoci s Comfort Space, a.s. – energetický posudek 

a projektová dokumentace pro objekt bytového domu Sobědružská 173 

Hlasování: Všichni přítomní členové hlasovali 9 pro, 0 proti, 0 zdržel 

 

Usnesení 93/016:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Smlouvu o poskytnutí expertní pomoci s Comfort Space, a.s. – energetický posudek a 

projektová dokumentace pro objekt bytového domu Sobědružská 173 ve smyslu 

změny čl. IV smlouvy 

pověřuje 

starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

26. Smlouva o poskytnutí expertní pomoci s Comfort Space, a.s. – energetický posudek 

a projektová dokumentace pro objekt bytového domu Sobědružská 174 

Hlasování: Všichni přítomní členové hlasovali 9 pro, 0 proti, 0 zdržel 

 

Usnesení 94/016:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Smlouvu o poskytnutí expertní pomoci s Comfort Space, a.s. – energetický posudek a 

projektová dokumentace pro objekt bytového domu Sobědružská 174 ve smyslu 

změny čl. IV smlouvy 

pověřuje 

starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

 

 

 



27. Žádost Mateřské školy Pastelka Proboštov o povolení výjimky z počtu dětí pro 

školní rok 2016/2017 

Hlasování: Všichni přítomní členové hlasovali 9 pro, 0 proti, 0 zdržel 

 

Usnesení 95/016:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

žádost Mateřské školy Pastelka Proboštov o povolení výjimky z počtu dětí pro školní 

rok 2016/2017 o čtyři děti na každou třídu. 

 

28. Žádost o pronájem pozemku p.č. 428/3 k.ú. Proboštov u Teplic o výměře 903 m2 

(Panský les) 

Odloženo 

 

29. Žádost o prodej nebo pronájem pozemku p.č. 428/3 k.ú. Proboštov u Teplic o 

výměře 903 m2 (Panský les) 

Odloženo 

 

30. Žádost o prodej pozemku p.č. 436/1 k.ú. Proboštov u Teplic o výměře 438 m2 

(Dělnická ulice) 

 

V 17:45 h. odešel zastupitel Bc. Josef Djakov. Celkový počet přítomných: 8. 

 

Hlasování: Všichni přítomní členové hlasovali 8 pro, 0 proti, 0 zdržel 

 

Usnesení 96/016:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

záměr prodeje pozemku p.č. 436/1 k.ú. Proboštov u Teplic o výměře 438 m
2
 za cenu 

Kč 100,-/1 m
2
. 

 

31. Pověření zastupitele/lů k provádění slavnostních obřadů (svatby) 

Hlasování: Všichni přítomní členové hlasovali 8 pro, 0 proti, 0 zdržel 

 

Usnesení 97/016:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

pověřuje 

zastupitelku Zdeňku Chládkovou k provádění slavnostních obřadů na Obecním úřadě 

v Proboštově. 

 

32. Revokace usnesení číslo 145/014 - Schválení používání služebního vozidla 

starostkou, místostarostkou a strážníky obecní policie  

Hlasování: Všichni přítomní členové hlasovali 9 pro, 0 proti, 0 zdržel 

 

Usnesení 145/014:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

používání služebního vozidla starostkou Zdeňkou Chládkovou, místostarostkou Bc. 

Janou Čermákovou a strážníky obecní policie panem Ivo Seidlem a panem 

Stanislavem Jordánem. 

 

 

 

 



Hlasování: Všichni přítomní členové hlasovali 8 pro, 0 proti, 0 zdržel 

 

Usnesení 98/016:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

revokuje usnesení číslo 145/014 

používání služebního vozidla starostkou Zdeňkou Chládkovou, místostarostkou Bc. 

Janou Čermákovou a strážníky obecní policie panem Ivo Seidlem a panem 

Stanislavem Jordánem. 

 

33. Schválení používání služebního policejního vozidla strážníky obecní policie 

Hlasování: Všichni přítomní členové hlasovali 8 pro, 0 proti, 0 zdržel 

 

Usnesení 99/016:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

používání služebního policejního vozidla strážníky obecní policie panem Stanislavem 

Jordánem a paní Lenkou Weissovou. 

 

34. Schválení používání služebního vozidla obce místostarostkou obce a zaměstnankyní 

obce 

Hlasování: Všichni přítomní členové hlasovali 8 pro, 0 proti, 0 zdržel 

 

Usnesení 100/016:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

používání služebního vozidla obce místostarostkou obce Bc. Janu Čermákovou, 

zaměstnankyní obce Bc. Martinou Doležalovou a strážníky obecní policie panem 

Stanislavem Jordánem a paní Lenkou Weissovou. 

 

35. EKO-KOM, a.s. – informace o změně příloh Smlouvy o zajištění zpětného odběru a 

využití odpadů z obalů (na vědomí) 

Na vědomí 

 

Doplnění programu: 

 

36. Informace o platebním výměru Finančního úřadu 

Hlasování: Všichni přítomní členové hlasovali 6 pro, 0 proti, 2 zdržel 

 

Usnesení 101/016:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

úhradu platebního výměru č. 143/D/2016 ve výši Kč 123 200,- na základě 

rozpočtového opatření č. 2/2016 dle nálezu. 

 

37. Žádost o odprodej pozemku p.č. 522 k.ú. Přítkov o výměře 18 m2 

Hlasování: Všichni přítomní členové hlasovali 8 pro, 0 proti, 0 zdržel 

 

Usnesení 102/016:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Záměr prodeje pozemku p.č. 522 k.ú. Přítkov o výměře 18 m
2
 za cenu Kč 100,-/ 1m

2
. 

 

 

 

 



38. Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace TJ Lokomotiva Teplice, z.s. pro rok 2016 

Hlasování: Všichni přítomní členové hlasovali 8 pro, 0 proti, 0 zdržel 

 

Usnesení 103/016:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace (podpora sportu) TJ Lokomotiva Teplice, 

z.s. ve výši Kč 8 000,- 

pověřuje 

starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

39. ČR – Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje - Smlouva o výpůjčce 

Hlasování: Všichni přítomní členové hlasovali 8 pro, 0 proti, 0 zdržel 

 

Usnesení 104/016:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

ČR – Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje - Smlouva o výpůjčce 

pověřuje 

starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

40. Záměr demolice bytového domu adresou Proboštovská 180 

Hlasování: Všichni přítomní členové hlasovali 7 pro, 0 proti, 1 zdržel  

 

Usnesení 105/016:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

že bytový dům adresou Proboštovská 180, k.ú. Proboštov u Teplic je určen k demolici  

pověřuje vedení obce 

k jednání s nájemníky o budoucím náhradním bydlení v obci Proboštov dle zápisu. 

 

41. Žádost Jiřího Pazoura o prodloužení termínu dokončení díla: Stavební úpravy a 

přístavby k objektu Beseda č.p. 39 – změna stavby před dokončením 

Hlasování: Všichni přítomní členové hlasovali 5 pro, 0 proti, 3 zdržel  

 

Usnesení 106/016:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Žádost Jiřího Pazoura o prodloužení termínu dokončení díla: Stavební úpravy a 

přístavby k objektu Beseda č.p. 39 – změna stavby před dokončením. 

 

42. Volba starosty 

Hlasování: Všichni přítomní členové hlasovali 3 pro, 5 proti, 0 zdržel 

 

Usnesení 107/016:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

neschvaluje 

pana Ing. Václava Betku do funkce starosty obce Proboštov.   

 

 

 

 

 

 

 



Hlasování: Všichni přítomní členové hlasovali 5 pro, 3 proti, 0 zdržel 

 

Usnesení 108/016:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

pověřuje 

místostarostku obce k předání a převzetí úřadu po starostce Zdeňce Chládkové 

pověřuje 

kontrolní výbor ke kontrole převzetí funkce. 

 

Starostka obce požádala návrhovou komisi o rekapitulaci přijatých usnesení. Místostarostka 

uvedla, že pan Kočí a paní Ing. Hadrabová jsou v návrhové komisi, ale nemají doplnění, tak 

za ně přečetla přijatá usnesení. 

 

43. Různé 

- Informace starostky a místostarostky obce a zodpovězení dotazů z minulého 

zasedání. 

 

44. Diskuze 

 

45. Závěr 


