Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva Obce Jimlín, které se konalo
26.4.2017 v zasedací místnosti v Jimlíně
Přítomno
8 členů ZO, dle prezenční listiny
omluvena Zdenka Svobodová,
Program :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Kontrola usnesení z minulého zasedání
Zápis o kontrole kontrolního výboru
Možnosti využití bývalé ubytovny v Jimlíně
Dětské hřiště v Jimlíně, výběrové řízení
Opravy komunikací
Opravy v MŠ a ZŠ Zeměchy, výběr zhotovitele
Oprava kapličky v Jimlíně, výběrové řízení
Příprava oslav 750 let Obce Jimlín
- žádost o dotaci z Fondu Ústeckého kraje
Účetní závěrka Obce Jimlín za rok 2016
Účetní závěrka ZŠ a MŠ Zeměchy, p.o. za rok 2016
Možnost plynofikace obce
Žádosti o pronájem pozemku v Jimlíně
Žádost skupiny rodičů předškolních dětí z naší obce
Žádost o propachtování pozemku v Jimlíně
Organizační záležitosti
Diskuse
Závěr

Zahájení:.
Starostka Jana Mikovcová zahájila veřejné zasedání ZO v 18,06 hodin, přivítala přítomné na
veřejném zasedání ZO. Konstatovala, že je přítomno 8 členů ZO, takže je zasedání
usnášení schopné.
Schválení programu: starostka předložila návrh programu, který byl zveřejněn veřejnou
vyhláškou. Návrhy na doplnění programu ze strany zastupitelů nebyly předloženy.
Hlasování:

8

pro

0

proti

Volba ověřovatelů
Ověřovatelé zápisu:
Hlasování: 8
pro

0

Stanislav Tomáš, Miroslav Trubač
proti 0
zdržel se

Zapisovatelka:

0

zdržel se

Program byl schválen

Jana Baborová

1. Kontrola usnesení z minulého zasedání
Paní starostka informovala zastupitele o plnění usnesení ze zasedání ZO ze dne
Všechny úkoly, které vzešly z přijatých usnesení byly splněny.

9.3.2017

K některým bodům zápisu z veřejného zasedání ZO konaného dne 9.3.2017 paní starostka
uvedla následující informace:
Nabídka nových cen energií
Vzhledem k tomu, že firmu Right Power Energy koupila společnost Bohemia Energy, přešla
Základní škola a Mateřská škola Zeměchy automaticky k tomuto dodavateli. Ceny původního
dodavatele však není schopna garantovat. Ačkoli obdržela podklady, nedala konkrétní
nabídku cen, na poptávku reagoval ČEZ .
Pan místostarosta poptal více dodavatelů energií, aby je porovnal, nabídky různých
dodavatelů se liší minimálně a navíc jsou nabízené ceny vždy časově limitovány, takže než
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se o nich můžeme poradit a rozhodnout, už zase neplatí. Pan místostarosta doporučil přejít
k ČEZ a.s., není to však možné, dokud neskončí smlouva se stávajícím dodavatelem energií
pro školu a školku. .
Úsekové měření rychlosti v obci. Paní starostka informovala, že o tomto řešení úpravy
provozu v obci jednala s policií, která toto řešení označila za nevhodné. Doporučení policie pokud má obec zájem pořídit nějaké zařízení ke zvýšení bezpečnosti resp. omezení
rychlosti projíždějících vozidel, tak nejlepší budou radary s ukazatelem rychlosti
projíždějícího vozidla.
Naše obec nemá vlastní policii, která by mohla vybírat pokuty za překročení rychlosti.
Navíc se chystá, že politici odejmou oprávnění měřit a dávat pokuty městské (obecní) policii,
takže nároky na státní policii vzrostou. Vyhodnocení měření v naší obci by byla práce pro
státní policii, která musí vyhodnotit záznamy a potom přestupek předá k projednání MÚ
Louny. Pokuty za překročení rychlosti nejsou vysoké a rozhodně nelze počítat s tím, že by
obec z toho měla nějaké příjmy. Pokuty by ve většině případů byly nižší, než náklady, které
by obec hradila za projednání přestupku.
Další alternativa - zpomalování provozu formou semaforů, které zastaví řidiče po překročení
rychlosti v měřeném úseku bylo DI Louny zamítnuto pro celé území okresu.
Paní starostka navrhla pořídit jeden radar na začátek obce a postupně ho přesouvat na
vjezdy do obce. Tento postup zastupitelé zamítli, přemísťování radaru nemá mysl, jakmile se
z jednoho místa odstraní, vrátí se vše zpět. Pan místostarosta navrhl, že poptá firmy, které
nabízejí radary vhodné pro obce, předpoklad je pořídit radary dva.
Paní starostka poznamenala, že přemisťování radarů považovala za vhodné proto, že se
určitě ozvou občané z té části, kde na vjezdu do obce radary nebudou.
Paní starostka prostudovala podmínky Výzvy č. 11/2016 k předkládání žádostí o poskytnutí
podpory rámci Národního programu Životní prostředí, Prioritní oblast 1. Voda, Podoblast 1.3
Čistota povrchových i podzemních vod, Podporované aktivity Domovní čistírny odpadních
vod.
Nesplňujeme podmínku 13.1.7 Řešené území se nachází v oblasti, kde není z technického či
ekonomického hlediska výhledová možnost připojení ke stokové síti zakončené ČOV (dle
strategických dokumentů: PRVKÚK4, územní plán obce). Pro účely této výzvy je za řešené
území považováno území celé obce či prostorově oddělené části obce.
Usnesení č. 29/2017
Kontrola usnesení z minulého zasedání
Zastupitelstvo obce
bere na vědomí kontrolu plnění usnesení ze dne 9.3.2017
Hlasování:

8

pro

0

proti 0

zdržel se

2. Zpráva o kontrole kontrolního výboru
Paní starostka přečetla zprávu o provedené kontrole kontrolního výboru ze dne 22.3.2017
Usnesení č. 30/2017
Zpráva o kontrole kontrolního výboru
Zastupitelstvo obce
bere na vědomí zprávu o provedené kontrole kontrolního výboru ze dne 22.3.2017
Hlasování:

8

pro

0 proti

0

zdržel se

3. Možnosti využití bývalé ubytovny v Jimlíně
existuje program MŽP Program nazvaný Nová zelená úsporám v oblasti podpory Realizace
úspor energie v budovách veřejného sektoru. Týká se budov, které nejsou užívány, jsou
opuštěné apod. Dotace se vztahuje na zateplení obvodového pláště budovy, výměnu či
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rekonstrukci výplní otvorů, aplikace technologií na využití odpadního tepla (rekuperace,
výměníky apod.), uznatelným nákladem je projektová příprava – dokumentace, energetický
projekt, žádost, zadávací dokumentace do výše 5% způsobilých výdajů, technický dozor
případně autorský dozor do výše 3% z celkových způsobilých výdajů.
Lze získat na jeden projekt 90% způsobilých výdajů, min. 300000 Kč, příjem žádostí do
31.10.2017
Podle dosud dostupných informací je program určen pro dosud nevyužívané budovy a není
stanoveno přesné určení využití objektů, jen musí být nekomerční, nabízí se zde možnost
vybudovat zařízení dle potřeb obce – menší společenský sál se zázemím, obecní úřad
dostatečné kapacity, hasičskou zbrojnici, dílnu a garáž, klubovny pro zájmové kroužky apod.
Je třeba počítat s tím, že uznatelné náklady jsou poměrně striktně vymezeny a poměrně
významná část investic není uznatelný náklad – přípojky vody, kanalizace, elektřiny, rozvody
elektřiny, vnitřní stavební práce jako např. příčky, zdravotní instalace. V každém případě je
nutné co nejdříve jednat s projektantem, aby posoudil stávající stav budovy, naše záměry a
jejich uspořádání v objektu. Zatím nevíme ani o jaké náklady se bude jednat.
Usnesení č. 31/2017
Rekonstrukce bývalé ubytovny
Zastupitelstvo obce
schvaluje
zahájení projektové přípravy na rekonstrukci části objektu ubytovny, vzhledem k časové tísni
zadá zpracování žádosti a dokumentace u firmy Bohemia projekt plus, s.r.o., Keplerova
710/28, 400 07, Ústí nad Labem - Krásné Březno, IČ05360781
Hlasování: 8

pro

0

proti 0

zdržel se

4. Dětské hřiště v Jimlíně, výběrové řízení
Obec obdržela zprávu (emailem), že náš projekt bude podpořen požadovanou částkou
400 000 Kč. Je třeba zahájit práce na výběru zhotovitele.
Pro provedení výběrového řízení byly poptáni dva uchazeči a přišly dvě nabídky.
1. pana Radka Vraného Pražská 171, 411 55 Terezín : Organizace výběrového řízení na
stavební práce ve veřejné zakázce malého rozsahu zadávané dle §31 mimo zákon č.
134/2016 Sb., ZZVZ: 10.600 Kč, není plátce DPH.
2. firma SIGMIN, a.s. Táboritská 511, 280 02 Kolín IV.
Zpracování výběrového řízení na dodavatele (zakázka malého rozsahu).…..17.000,- Kč s
DPH 20 570 Kč. Nabízí také administraci při registraci akce a Závěrečné vyhodnocení
Akce………….6.500,- Kč s DPH je to 7865 Kč (služby v bodě 1. a 2. lze objednat i
samostatně)
Seznam firem, které bychom mohli poptat
Bonita Group Service s.r.o.Koráb 131666 01 Tišnov,
MONOTREND s.r.o., Jamné 34, 666 01 Tišnov,
HAGS Praha, s.r.o., Platnéřská 88/9, 110 00 Praha 1, Staré Město,
SAPEKOR s.r.o. Lipová 1128, 737 01 Český Těšín
Usnesení č. 32/2017
Dětské hřiště v Jimlíně, výběrové řízení
Zastupitelstvo obce
schvaluje
a) příkazní smlouvu s Ing. Radkem Vraným , Pražská 171, 411 55 Terezín IČ: 656 21 107,
na organizaci výběrového řízení na stavební práce ve veřejné zakázce malého rozsahu
Dětské hřiště U Letadla v Jimlíně zadávané dle §31 mimo zákon č. 34/2016 Sb., dle
podmínek programu podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova 2017, dotační titul č. 2
– Podpora zapojení generací do komunitního života v obci
b) seznam firem, kterým bude zaslána výzva k podání nabídky :
Bonita Bonita Group Service s.r.o.Koráb 131666 01 Tišnov,
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MONOTREND s.r.o., Jamné 34, 666 01 Tišnov,
HAGS Praha, s.r.o., Platnéřská 88/9, 110 00 Praha 1, Staré Město,
SAPEKOR s.r.o. Lipová 1128, 737 01 Český Těšín
Hlasování:

8

pro 0

proti

0

zdržel se

5. Opravy komunikací
Naše žádost o dotaci na projekt Revitalizace místních komunikací – úsek B
neuspěla. Plánovali jsme naši spoluúčast ve výši 3 440 528,00 Kč.
Paní starostka předložila zastupitelům návrh realizovat komunikaci v úseku B v intencích již
realizované komunikace ke škole. V toto směru přepracovat projekt a
poptat firmy na
provedení asfaltů v provedení obdobném jako byla první část komunikace ke škole. Původní
projekt obsahoval větší rozsah prací, některé byly navíc kvůli podmínkám dotačního
programu, součástí byla i úprava
podkladních vrstev v části komunikace, obrubníky.
Naopak neobsahoval část komunikace odbočující k č.p. 23 (Jungovi)a k č.p. 38 (Heringovi),
tyto části budou do projektu doplněny. Zároveň bylo dohodnuto zadat projektantovi vyřešit
široký výjezd z místní komunikace na státní silnici naproti sokolovně, aby zde byla vymezena
místa pro parkování a komunikace. Cílem je, aby na nové komunikaci neparkovala a
neotáčela se velká nákladní auta, jako je tomu nyní.
Usnesení č. 33/2017
Opravy komunikací
Zastupitelstvo obce
schvaluje
přepracování projektové dokumentace na místní komunikaci – úsek B s rozšířením o
odbočky k č.p. 23 a 38 v Zeměchách a vyřešením výjezdu z místní komunikace na silnici
II/225 u sokolovny. Přepracování dokumentace bude zadáno projektantovi, který zpracoval
původní projektovou dokumentaci Karel Hengst, RELIEF PROJECTS s.r.o., Obrnice 228.
Hlasování: 8

pro 0

proti

0

zdržel se

6. Opravy v MŠ a ZŠ Zeměchy, výběr zhotovitele
Poptány firmy STAVUM Louny , PATTA Jimlín (omluvil se) , Faretra , HEKRA Louny
(omluvili se), Jirman Louny, Chmelstav Žatec, Lunastav, , LOSTA Louny (omluvili se)
Stav-idea, Teplice Tovastavby Lány si vyžádaly podklady na základě uveřejnění na portálu
Nej řemeslníci.
Celkem 317 firmám byla rozeslána poptávka z portálu e-poptávka.
Nabídku na realizaci podali STAVUM, spol. s r.o. Česká 180, 440 01 Louny, IČ 40230473 a
Josef Beneš, Bohosudovská 60, 415 01 Teplice IČ 75864495 požadované podmínky splnily
obě firmy , nabídková cena Stavum 353 760 Kč, a J. Beneš, Teplice 375 327,44 Kč.
Usnesení č. 34/2017
Opravy v MŠ a ZŠ Zeměchy, výběr zhotovitele
Zastupitelstvo obce
rozhodlo
výběrové řízení na zakázku Opravy v MŠ a ZŠ Zeměchy zrušit z důvodu příliš vysoké ceny
došlých nabídek a neuzavřít s žádným uchazečem smlouvu o dílo.
Hlasování:

8

pro

0

proti 0

zdržel se

7. Oprava kapličky v Jimlíně, výběrové řízení
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Obec má podánu žádost o dotaci na Opravu kapličky v Jimlíně do Programu MZE 129 662
Údržba a obnova stávající kulturních prvků venkovské krajiny
Celkové výdaje 560 640 Kč, Požadovaná dotace 392 448 Kč
Po konzultaci s pracovníkem SZIF v Lounech nám bylo sděleno, že můžeme počítat
s podporou tohoto projektu, žádost byla zkontrolována, doporučena, ale oficiální sdělení
zatím nemáme. Protože je na realizaci pouze do listopadu tohoto roku, je třeba poptat firmy,
protože je už dost problém najít volné kapacity.
O zpracování výběrového řízení na zakázku malého rozsahu jednala paní starostka s panem
Radkem Vraným, který pro naši obec již připravoval několik jiných VŘ a cena jeho prací je
v porovnání s ostatními nabídkami nižší. Nabídl administraci výběrového řízení na stavební
práce ve veřejné zakázce malého rozsahu zadávané dle §31 mimo zákon č. 134/2016 Sb.,
za 10.600 Kč, cena je konečná, není plátce DPH.
Navrhovaný seznam firem k zaslání poptávky
Jiří Imríšek, Cítolibská 2551, 440 01 Louny
PP-Stavby s.r.o. Jimlín, 440 01 Louny
TOVA Stavby Křivoklátská 475, 270 61 Lány
AZISTAV s.r.o. Šafaříkova 855, 438 01 Žatec
Usnesení č. 35/2017
Oprava kapličky v Jimlíně
Zastupitelstvo obce
schvaluje
a) příkazní smlouvu s Radkem Vraným , Pražská 171, 411 55 Terezín, IČ: 656 21 107, na
organizaci výběrového řízení na stavební práce ve veřejné zakázce malého rozsahu
zadávané dle §31 mimo zákon č. 134/2016 Sb., dle podmínek programu Program MZE
129 662 Údržba a obnova stávající kulturních prvků venkovské krajiny
b) seznam firem, které budou vyzvány k podání nabídky
Jiří Imríšek, Cítolibská 2551, 440 01 Louny
PP-Stavby s.r.o. Jimlín, 440 01 Louny
TOVA Stavby Křivoklátská 475, 270 61 Lány
AZISTAV s.r.o. Šafaříkova 855, 438 01 Žatec

Hlasování: 8

pro

0

proti

0

zdržel se

8. Příprava oslav 750 let Obce Jimlín
Společně se zámkem jsme vytvořili a objednali nové magnetky , pamětníky, trička,
samostatně připravujeme kalendáře na rok 2018, pracujeme na knize a výstavě. Paní
starostka seznámila zastupitele se žádostí o finanční podporu připravovaných oslav z Fondu
Ústeckého kraje, požádáno o 79 tisíc Kč, předpokládané náklady 223 tis. Kč
Předpokládáme, že akce bude podpořena i místními podnikateli a žádost o sponzorský
příspěvek byla zaslána i firmám, které v obci realizují stavby.
Usnesení č. 36/2017
Příprava oslav 750 let Obce Jimlín
Zastupitelstvo obce
bere na vědomí informaci o přípravě oslav 750 let Obce Jimlín,
a informaci o podání žádosti o dotaci z Programu Ústeckého kraje
Hlasování: 8

pro

0

proti

0

zdržel se

9. Účetní závěrka Obce Jimlín za rok 2016
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Za účetní období roku 2016 má obec povinnost schvalovat účetní závěrku (dle zák. č.
239/2012 Sb. s účinností od 1. 8. 2012). Účetní závěrku obce schvaluje zastupitelstvo obce.
Účetní závěrka (ZOÚ § 18) je finální zpracování dat obsažených v účetních knihách do
uceleného přehledu – účetních výkazů a jejich následné zveřejnění mimo účetní jednotku.
Podstatou účetní závěrky je zjistit k určitému datu stav majetku, závazků, fondů a zjištění
výsledku hospodaření.
Podklady pro schválení účetní závěrky, které jsou předkládány:
- Rozvaha
- Výkaz zisku a ztráty
- Příloha, která vysvětluje a doplňuje informace, které jsou uvedeny v účetních výkazech
- Měsíční finanční výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC a DSO – výkaz Fin RO 2 – 12
M (výkaz 040). Tento výkaz vykázaný k datu 31.12. běžného roku je výkazem účetním.
- Inventarizační protokol
Usnesení č. 37/2017
Účetní závěrka Obce Jimlín za rok 2016
Zastupitelstvo obce
schvaluje účetní závěrku Obce Jimlín za rok 2016.
Hlasování: 8

pro

0

proti

0

zdržel se

10. Účetní závěrka ZŠ a MŠ Zeměchy, p.o. za rok 2016
Účetní závěrku příspěvkové organizace zřizované obcí schvaluje rada obce. U obcí, které
nemají radu, je tato pravomoc vyhrazena zastupitelstvu (dle novely zákona o obcích - §102
odst. 2 písm. q) a §102 odst. 4).
Pro projednání účetní závěrky příspěvkové organizace, kterou je v Obci Jimlín Základní
škola a Mateřská škola Zeměchy, okres Louny, příspěvková organizace, jsou předkládány:
- Rozvaha
- Výkaz zisku a ztráty
- Příloha, která vysvětluje a doplňuje informace, které jsou uvedeny v účetních výkazech
- Inventarizační protokol
Usnesení č. 38/2017
Účetní závěrka příspěvkové organizace za rok 2016
Zastupitelstvo obce
schvaluje účetní závěrku Základní školy a Mateřské školy Zeměchy, okres Louny,
příspěvková organizace za rok 2016.
Hlasování: 8

pro

0

proti

0

zdržel se

11) Plynofikace
Na minulém zasedání projednali zastupitelé možnost plynofikovat obec, případně její část za
využití nové technologie - Zkapalněný zemní plyn (anglicky Liquefied Natural Gas, odtud
používaná zkratka LNG).
V současné době je zadáno projektantovi panu Kouřimskému zpracování základního
konceptu plynofikace centra Zeměch s důrazem na školu a sokolovnu. Výstupem budou také
orientační náklady na pořízení.
Paní starostka přednesla návrh, aby zastupitelé zvážili, zda by nebylo dobré využít toho, že
bude uzavřen úsek silnice směrem na Opočno pro realizaci kanalizace a připravit v tomto
úseku i plynovod.
.
Bylo by možné nevyužít příležitost, že bude rozkopaná silnice v Jimlíně v úseku od kapličky
směrem na Opočno. Silnice je tam úzká, prostoru málo. Je na zvážení, zda by nebylo účelné
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v toto úseku položit středotlaký plynovod s přípojkami. Dále paní starostka navrhla položit
pod silnici v úseku na Opočno chráničky pro budoucí stavbu plynovodu – chráničky pro
křížení silnice.
V celém úseku je nutno provádět celý asfaltový povrch, proto by do budoucna mohla obec
hodně ušetřit při výstavbě plynovodu. Samozřejmě, že je nutné si uvědomit i to riziko, že
k realizaci plynovodu nemusí z nějakých důvodů dojít a tato investice by byla zmařena.
Vše by provedla firma realizující stavbu kanalizace a firma oprávněná k provádění
plynovodů.
Usnesení č. 39/2017
Středotlaký plynovod
Zastupitelstvo obce
schvaluje položení potrubí středotlakého plynovodu a přípojek v úseku silnice od kapličky
k sousoší sv. Anny Samotřetí a chrániček pod komunikaci v úseku od sousoší na konec obce
směrem na Opočno.
Hlasování: 8

pro

0

proti

0

zdržel se

12) Žádost o pronájem pozemku
Stávající nájemce pozemku parc. č. 126/8, orná půda, výměra 440 m2, a 126/5 trvalý travní
porost, 232 m2, v k.ú. Jimlín paní Fišerová dala výpověď ze smlouvy k datu 31.10.2017. O
pozemky požádal pan Libor Hůla z Jimlína.
Usnesení č. 40/2017
Pachtovní smlouva
Zastupitelstvo obce
schvaluje zveřejnění záměru propachtování parc. č. 126/8, orná půda, výměra 440 m2, a
parcely č. 126/5 trvalý travní porost, o výměře 232 m2, v k.ú. Jimlín, pachtovní smlouvu lze
zavřít od 1.11.2017
Hlasování: 8

pro

0

proti

0

zdržel se

13. Žádost skupiny rodičů předškolních dětí z naší obce
Na obecní úřad se obrátilo několik maminek se žádostí, zda by obec mohla vyčlenit
v některém ze svých objektů místnost, kde by se mohly scházet se svými dětmi a pořádat
společné akce. Na obecní úřad předložili plán akcí i představu jak by chtěli místnost vybavit.
Pro organizování činnosti bude stanovena zodpovědná osoba, lépe dvě, které budou
zodpovídat za pořádek. O propůjčení prostor bude sepsána smlouva. Obec zatím nebude
vyžadovat náhradu za energie.
Usnesení č. 41/2017
Využití prostor u prodejny v Zeměchách
Zastupitelstvo obce
souhlasí s uvolněním prostor u prodejny v Zeměchách pro potřeby setkávání rodičů s dětmi
a uvolní pro pořízení vybavení částku 20 000 Kč.
Hlasování: 8

pro

0

proti

0

zdržel se

14. Propachtování pozemku
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Pan Ing. Oldřich Černý, Lipno 38, 438 01 Žatec, IČ 42102251 podal žádost o propachtování
pozemku parc. č. 330/10 v k.ú. Jimlín. Záměr byl řádně zveřejněn ve dnech 22.3. – 6.4.
2017 na úřední desce Obecního úřadu.
Usnesení č. 42/2017
Pachtovní smlouva
Zastupitelstvo obce
schvaluje smlouvu o propachtování pozemku parc. č. 330/10 jiná plocha, ostatní plocha,
celková výměra 7241 m2 v k.ú. Jimlín Ing. Oldřichu Černému, Lipno 38, 438 01 Žatec, IČ
42102251
Hlasování: 8

pro

0

proti

0

zdržel se

15) Organizační záležitosti
Žádost Města Louny o příspěvek na provoz pohotovostní služby
Paní starostka přečetla žádost Města Louny o poskytnutí příspěvku na provoz lékařské
pohotovostní služby ve výši 31724 Kč. Náklady vypočtené Městem Louny jsou 308 Kč,
v roce 2016 bylo ošetřeno 103 pacientů z naší obce. Započítány jsou pacienty dětské,
dorostové pohotovosti i pro dospělé. Tento příspěvek chce město poskytnout formou daru
bez určení účelu použití. Diskutováno bylo také o problematické kvalitě poskytované
pohotovostní lékařské péče pro dospělé
Zastupitelé se shodli, že není možné ověřit, kam by prostředky poskytnuté darovací
smlouvou byly použity.
Usnesení č. /2017
Příspěvek na provoz lékařské pohotovostní služby
zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí příspěvku na provoz lékařské pohotovostní služby
v Lounech
Hlasování:

0 pro

nebylo schváleno

Paní starostka informovala zastupitele, že obec obdržela Smlouvu o smlouvě budoucí kupní
na IV. etapu kanalizace s SVS a.s. Tentokrát má jinou podobu a obsahuje řadu příloh, které
je třeba posoudit nejlépe právníkem, abychom se nezavávali k něčemu, co nemůžeme splnit,
nebo co by nás možná poškodilo.
16. Diskuse
k jednotlivým bodům bylo diskutováno průběžně
17. Závěr
Zasedání bylo ukončeno v 19.50 hodin

Ověřovatelé :

______________________
Stanislav Tomáš

______________________
Ing. Jana Mikovcová, starostka
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__________________
Miroslav Trubač

_________________________
Vladimír Brabec, místostarosta
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