ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
OBCE HOLOUBKOV
KONANÉHO DNE 4.5.2015
Přítomni: Ing. Fišer, p. Vild, Mgr. Kořánová, p. Kurdík, p. Vondrášek, Ing. Suchý, Ing. Tůma,
MUDr. Gutová, Mgr. Křejdlová, p.Vildová
Omluveni: p. Černý
1) Zahájení, schválení programu jednání
Zasedání zahájil starosta Ing. Fišer v 18:08 hod., který také řídil další průběh jednání. V úvodu
přivítal všechny přítomné občany a uvedl, že dnešní jednání bylo svoláno na základě pozvánky,
která byla v souladu se zákonem o obcích zveřejněna po dobu 7 dnů na úřední desce a také na
elektronické úřední desce na internetu. Konstatoval, že je přítomno 10 z 11 členů zastupitelstva,
nepřítomen je p. Černý, takže zastupitelstvo je usnášeníschopné. Zastupitelům připomenul jejich
povinnost hlásit případný střet zájmů před projednáváním každého bodu jednání. Pořízením zápisu
z dnešního jednání pověřil p. Zajíčkovou a upozornil, že z dnešního jednání je pořizován zvukový
záznam jako podklad pro tvorbu zápisu. Poté přítomné seznámil s návrhem programu, který byl
zveřejněný na pozvánkách.
Navržený program:
1. Zahájení, schválení programu jednání
2. Volba návrhové komise a určení ověřovatelů zápisu
3. Kontrola usnesení
4. Náměty a podněty občanů
5. Provozování tepelného hospodářství v obci firmou POLYTEZA
6. Investiční akce a dotace
7. Majetkoprávní záležitosti
8. Různé
9. Interpelace členů zastupitelstva
10. Usnesení a závěr
Připomínky k programu nebyly, proto bylo přistoupeno k hlasování.
Usnesení č. 04/05/2015 – 1.1: ZO schvaluje program jednání.
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2) Volba návrhové komise a určení ověřovatelů zápisu
Do návrhové komise byli navrženi: p. Vild, Ing. Tůma, p. Vondrášek.
Usnesení č. 04/05/2015 – 2.1: ZO schvaluje návrhovou komisi ve složení: p. Vild, Ing. Tůma a
p. Vondrášek.
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Ověřovateli zápisu byli navrženi: p. Vildová a Mgr. Křejdlová.
Usnesení č. 04/05/2015 – 2.2: ZO určuje ověřovateli zápisu p. Vildovou a Mgr. Křejdlovou.
PRO
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3) Kontrola usnesení
Kontrolu usnesení provedl Ing. Fišer podle předloženého materiálu, který předem obdrželi všichni
zastupitelé. Postupně prošel všechna usnesení přijatá na předchozích jednáních zastupitelstva a ke
každému bodu doplnil výrok „Splněno“ nebo „Trvá“. Některým nesplněným bodům, které jsou
dlouhodobějšího charakteru, byl přiřazen náhradní termín pro splnění. Celá kontrola usnesení bude
zveřejněna na úřední desce a na internetových stránkách obce a je přílohou tohoto zápisu. Poté
požádal předsedkyni kontrolního výboru p. Vildovou o stanovisko výboru. P. Vildová konstatovala,
že kontrola usnesení proběhla v pořádku, výbor nemá připomínek.
Žádné další připomínky ke kontrole usnesení nebyly, proto bylo přistoupeno k hlasování.
Usnesení č. 04/05/2015 – 3.1: ZO bere na vědomí kontrolu plnění přijatých usnesení ZO.
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4) Náměty a podněty občanů
p. Dezort – přednesl celou řadu připomínek: proč chodí na zasedání zastupitelstva tak málo občanů,
nikdo se nezabývá jejich připomínkami, schvalují se odměny zastupitelům, nikdo neví kolik a za co,
kolik bere starosta, minule se zde dlouze mluvilo o ochraně osobních údajů občanů při vítání
občánků a gratulacích seniorům, ale diskuzi o rozpočtu bylo věnováno jen pár minut, proč stále není
lávka přes přeliv rybníka, stále se prodražuje správa obce, obec musí spravovat v minulosti
vybudované inženýrské sítě pro firmy i pro občany Medového Újezdu, proč se nekonají pietní akty i
u pomníku na parkovišti, septikáři musí platit stejné stočné jako lidé, kteří vypouštějí splašky do
kanalizace napřímo, jsou poškozováni lidé s vlastními studnami, kterým je účtován objem
vypouštěných splašků paušálem, do jednotných kanalizací jde dešťová voda a to zvyšuje cenu
stočného, obec rozprodala byty, nyní se připravuje, že 5 % bytů má být určeno pro sociálně slabé.
Ing. Fišer – postupně odpověděl na dotazy: je věcí každého občana, zda chodí na jednání ZO či
nikoliv, všechny informace jsou zveřejněny na úřední desce, ve Zpravodaji a na internetu, lávka
přes přeliv rybníka je již vyrobená a bude se instalovat v příštích dnech, byly problémy
s projektovou dokumentací, potřebnými povoleními i s výrobou, dešťová voda, která jde do
jednotných kanalizací, nemá na výši stočného žádný vliv, paušály stočného jsou účtovány podle
vyhlášky, obec má dostatek bytů pro sociálně slabé dle připravovaného zákona, pomník na
parkovišti dle jeho názoru neodkazuje na konec války, ale na přátelství ČSSR se Sovětským
svazem, byl odhalen 9.11.1980 u příležitosti 63. výročí VŘSR v době, kdy v naší zemi Rudá
armáda byla přítomna jako armáda okupační ze srpna 1968. Tato výročí v žádném případě
oslavovat nebude. Historie by měla být přenechána historikům, nikoliv ji účelově interpretovat.
p. Vild – v pomníku je uložena prsť z bojiště u Stalingradu, v roce 1985 zde byla odhalena deska
Podbrdským partyzánům, pomník je zapsán v oficiálním seznamu válečných hrobů.
p. Kurdík – požádal p. Dezorta, aby nechal ZO v klidu pracovat, neobtěžoval záležitostmi, které mu
byly již několikrát vysvětleny, a neustále nenapadal starostu.
p. Dezort – začal slovně napadat p. Kurdíka, proto mu starosta odebral slovo a ukončil diskuzi.
5) Provozování tepelného hospodářství v obci firmou POLYTEZA
O úvodní slovo k tomuto bodu požádal Ing. Fišer jednatele společnosti POLYTEZA Ing. Suchého.
Ing. Suchý konstatoval, že již třetí topnou sezónu provozují zrekonstruovanou kotelnu s plynovými
kondenzačními kotli, které byly nově nastaveny tak, aby se podařilo dosáhnout jejich maximální
účinnosti. Těmito zásahy se účinnost zvedla ze 79 % na téměř 88 %. Dále se v loňském roce
zkrátily a lépe zaizolovaly mezibytové topné kanály. Celkový provoz zařízení je bezpečný a
nedošlo při něm k žádné mimořádně situaci. V dalším kroku začala společnost optimalizovat
výrobu TUV, bojlery v bývalé kotelně u OÚ mají často poruchy a začínají dosluhovat. Cena za
teplo v loňském roce poklesla na 565,- Kč/GJ bez DPH, což je stejná cena, jako byla v roce 2009.
Řešily se také stížnosti k dodávce tepla do bytového domu č.p. 41-42, společnost provedla
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dlouhodobá měření, kolik jde do domu tepla, proběhla i měření v některých bytech. SVJ zároveň
podalo stížnost na Státní energetickou inspekci, která po provedení svého šetření konstatovala, že
společnost POLYTEZA na dané situaci podíl nemá, jde o chybné vyregulování vnitřních rozvodů
v domě. To bylo následně odstraněno, v posledních měsících již stížnosti nezaregistroval.
Diskuze:
Ing. Fišer – ještě se řešily problémy s regulací tepla v domě č.p. 291, kde se přetlačoval topný okruh
s regulací teplé vody, bylo tam několik zásahů od výrobce regulace, dodavatele technologie,
dodavatele tepla i správce domu, nakonec byl ohřev teplé vody z regulace úplně odpojen a je
regulován pouze termostatem. Zastupitelům dal do materiálů vývoj ceny a spotřeby tepla za
uplynulých 6 let, cena tepla se v loňském roce dostala na úroveň cen v r. 2009. Došlo k velmi
výraznému poklesu množství vyrobené tepelné energie, což souvisí s mírnými zimami v posledním
období i s tepelně-izolačními opatřeními na jednotlivých domech. Upozornil, že nově vzniklá SVJ
v prodaných obecních domech nyní uvažují o celkové rekonstrukci a zateplení svých domů, což
povede k dalšímu snížení množství vyrobeného tepla a bude třeba na tuto situaci reagovat.
Ing. Tůma – zeptal se, jak je POLYTEZA schopna reagovat na neustálý pokles objemu výroby tepla
v oblasti stálých nákladů a nabídnout odběratelům konkurenceschopnou cenu tepla.
Ing. Suchý – stálé náklady nikdy nemohou kopírovat přímoúměrně objem výroby, např. mzdy se
musejí vyplatit, ať se vyrobí jakékoliv množství tepla, servis, údržba, revize stojí stále stejně apod.
Rezervy v nákladech ještě jsou, nejsou však příliš velké. Navíc ve srovnání s jinými teplárnami
obdobné velikosti není cena v Holoubkově nijak výrazně vyšší.
Ing. Fišer – lidé však spíše srovnávají cenu z centrální kotelny s cenou, za kterou by si mohli teplo
vyrobit sami ve vlastní kotelně. S těmito úvahami je tedy nutné do budoucna počítat.
Další příspěvky do diskuze nebyly, proto bylo přistoupeno k hlasování.
Usnesení č. 04/05/2015 – 5.1: ZO bere na vědomí informace týkající se provozování tepelného
hospodářství v obci firmou POLYTEZA a vývoj ceny tepla dodávaného z obecní plynové kotelny.
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6) Investiční akce a dotace
Přijetí dotace z Programu stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje
Již potřetí jsme žádali o dotaci na provedení výměny osvětlení v ZŠ, které nesplňuje příslušné
hygienické normy. Dle podmínek programu jsme mohli žádat maximálně o 300 tis. Kč, bylo nám
schváleno 270 tis. Kč. Předpokládané náklady jsou 500 tis. Kč, je nutné provést měření intenzity
osvětlení a zpracovat technický návrh na nové rozmístění svítidel. Akce se bude realizovat o letních
prázdninách. Žádné příspěvky do diskuze nebyly, proto bylo přistoupeno k hlasování.
Usnesení č. 04/05/2015 – 6.1: ZO schvaluje přijetí dotace od Plzeňského kraje v rámci PSOV PK
2015 na výměnu osvětlení v ZŠ ve výši 270.000,- Kč.
PRO
PROTI ZDRŽ
10
0
0
Schválení smlouvy o dílo na realizaci akce „Rekonstrukce mostu ev. č. 2341-1 v Holoubkově“
Jedná se o opravu silničního mostu za rybníkem na krajské silnici III/2341. Výběrové řízení na tuto
akci bylo vypsáno společně se SÚS PK, přišlo celkem 10 nabídek, přičemž nejnižší cenu nabídla
společnost SDS EXMOST spol. s r.o., Brno ve výši 8.204.900,- Kč bez DPH, z toho podíl obce na
prodloužení chodníku činí 399.920,40 Kč. Na základě žádosti p. Karase bude chodník prodloužen
až k pizzerii, dále zde bude posíleno veřejné osvětlení. Ing. Fišer se SÚS dohodl i provedení opravy
povrchu navazující komunikace až k železničnímu viaduktu, nyní se tam řeší vodovodní přípojky a
nutné opravy kanalizace. Zatím se neví, kdy začne fyzická realizace této akce, neboť firma, která ve
výběrovém řízení skončila na druhém místě, se odvolala. Dále se také ještě bude řešit objízdná trasa
při úplné uzavírce mostu, neboť ani Policie ČR ani obec Medový Újezd nesouhlasí, aby vedla po
úzké silnici přes Medový Újezd. V každém případě budeme o uzavření silnice včas informovat.
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Diskuze:
p. Vild – cena pro obec vzešlá z výběrového řízení je pouze za prodloužení chodníku k p. Severovi
podle původního projektu, další prodloužení chodníku k pizzerii ani úprava inženýrských sítí
v komunikaci v tom není započtena.
Další příspěvky do diskuze nebyly, proto bylo přistoupeno k hlasování.
Usnesení č. 04/05/2015 – 6.2: ZO schvaluje vítězem výběrového řízení na akci „Most ev. č. 2341-1
v Holoubkově“ firmu SDS EXMOST spol. s r.o., Brno a uzavření smlouvy na realizaci zakázky
s touto společností s podílem nákladů obce ve výši 399.920,40 Kč bez DPH.
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Záměr vybudování opticko-metalické datové sítě
Společnost AGONA systems s.r.o., Plzeň – provozovatel HOLNET oslovila obec se žádostí
o postupné vybudování opticko-metalické datové sítě v obci pro přenos dat (internetu, televize,
propojení obecních budov, v budoucnu napojení kamerového systému apod.). Plastové silnostěnné
mikrotrubičky by byly položeny většinou do obecních pozemků, do mikrotrubek je následné možné
zafouknout až 62 optických vláken, přes něž fyzicky data proudí. Záměrem žadatele je při budování
této sítě maximálně využít plánované investiční akce obce na rekonstrukci chodníků, komunikací,
veřejného osvětlení apod. a tím minimalizovat výkopové práce. Ing. Fišer s tímto záměrem
souhlasí, nicméně dle jeho názoru je bezpodmínečně nutné, aby byla nastavena jasná pravidla při
budování optické sítě (projekt, stavební povolení, dodržení ochranných pásem jiných vedení,
kolaudace, účetní vypořádání apod.) a aby pasivní prvky této infrastruktury byly v majetku obce
z důvodu možnosti reagovat na budoucí legislativní vývoj v této oblasti a zachování konkurenčního
prostředí, nikoliv vytvářet monopol. Dle předběžné dohody tak společnost AGONA postupně
vybuduje síť na své náklady, po kolaudaci převede pasivní část do majetku obce, která jí následně
tuto infrastrukturu pronajme za takových podmínek, aby tím byly prvotní investiční náklady
vykompenzovány. Přesné podmínky budou předmětem dalších jednání včetně vyprecizování
příslušných smluv za pomoci právního zástupce obce. V tuto chvíli se navrhuje pouze odsouhlasit
samotný záměr vybudování této optické sítě.
Diskuze:
p. Vondrášek – důležité opravdu je, aby zůstalo v této oblasti zachováno konkurenční prostředí pro
možný vstup i jiných provozovatelů do této sítě. Pokud tomu tak bude, je pro.
Ing. Suchý – při rekonstrukci topných kanálů v novém sídlišti již byly nějaké kabely položeny, je
třeba dát jasná pravidla při pokládce kabelů a dodržení ochranných pásem jiných sítí, aby
v budoucnu nedošlo k tomu, že se kabely překopnou, poškodí apod.
p. Vild – všechny položené kabely je třeba řádně zakreslit, aby se vědělo, kudy vedení prochází.
MUDr. Gutová – vzhledem k tomu, že se jedná o místní firmu, měli by mít přednost před ostatními.
Další příspěvky do diskuze nebyly, proto bylo přistoupeno k hlasování.
Usnesení č. 04/05/2015 – 6.3: ZO schvaluje záměr vybudování opticko-metalické datové sítě v obci
Holoubkov ve spolupráci se společností AGONA systems s.r.o., Plzeň – provozovatel HOLNET.
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7) Majetkoprávní záležitosti
Odpis pohledávky – p. ……………………
V letech 2004 a 2005 měl p. …………………………………….. v nájmu obecní byt č. 2 v č.p. 288,
za který řádně neplatil nájemné. Z bytu byl proto vystěhován a dlužné nájemné bylo exekučně
vymáháno. Celkový dluh činil 39.746,37 Kč, z toho bylo exekutorem vymoženo 23.119,87 Kč. Dne
26.3.2015 bylo obci exekutorem oznámeno, že zbylý dluh nelze vymoci, neboť dlužník nemá
příjmy, které by bylo možné exekučně postihnout, není vlastníkem ani spoluvlastníkem žádné
nemovitosti na území ČR, nemá veden bankovní účet u peněžních ústavů působících na území ČR,
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není vlastníkem motorového ani jiného vozidla a na území ČR nevlastní jiný hodnotný movitý
majetek. Správce obecních bytů INZULA Rokycany proto navrhuje pohledávku odepsat.
Žádné příspěvky do diskuze nebyly, proto bylo přistoupeno k hlasování.
Usnesení č. 04/05/2015 – 7.1: ZO schvaluje odpis pohledávky za dlužné nájemné bytu č. 2 v č.p.
288 po p. ……………………… v hodnotě 16.626,50 Kč.
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Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti – ČEZ Distribuce a.s.
V loňském roce realizovala společnost ČEZ Distribuce a.s. v části obce Za Viaduktem snesení
vzdušeného vedení NN do zemních kabelů. Touto akcí byly dotčeny i dva obecní pozemky p.č.
120/6 v k.ú. Holoubkov a p.č. 535/28 v k.ú. Medový Újezd, do nichž byl zemní kabel uložen. ČEZ
nyní žádá o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti na tento kabel. Obec obdrží
jednorázovou náhradu ve výši 2.000,- Kč, smlouva o smlouvě budoucí byla před realizací akce
podepsána. Žádné příspěvky do diskuze nebyly, proto bylo přistoupeno k hlasování.
Usnesení č. 04/05/2015 – 7.2: ZO schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene –
služebnosti č. IE-12-0003574/5 a Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IE-120003574/13 se společností ČEZ Distribuce a.s., Děčín na stavbu „Holoubkov, NN kab. Pod
komunikací u DCK+NN“.
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Záměr prodeje volného obecního bytu č. 5 v č.p. 287
Obci byl vrácen byt č. 5 v bytovém domě č.p. 287-288 po p. ………………. Vzhledem k tomu, že
ostatní byty v tomto domě byly prodány jejich nájemníkům, navrhuje Ing. Fišer, aby obec tento byt
již nepřidělovala do pronájmu podle pořadníku, ale nabídla ho ke koupi ve volném prodeji. Kupní
cenu navrhuje ve výši dvojnásobku ceny pro stávající nájemce.
Diskuze:
p. Vild – zeptal se, zda v domě č.p. 287 jsou již prodané všechny byty.
Ing. Fišer – všechny ne, ale většina ano.
Další příspěvky do diskuze nebyly, proto bylo přistoupeno k hlasování.
Usnesení č. 04/05/2015 – 7.3: ZO schvaluje vyhlášení záměru prodeje bytové jednotky č. 287/5
o velikosti 1+1 a celkové podlahové ploše 39,09 m2 s podílem jednotky 3909/139284 na společných
částech domu č.p. 287, 288 a pozemku st. 589, vše v k.ú. Holoubkov. Minimální nabídkovou cenu
stanovuje na 436.486,- Kč + náklady na převod.
PRO
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Koupě pozemku – chodník – ………………………
V souvislosti se zpracováním projektové dokumentace na rekonstrukci hlavní silnice II/605 a
přilehlých chodníků vyvstala nutnost záborů některých soukromých pozemků. Jedním z případů je
pozemek pod hotelem Bělohlávek ve vlastnictví ……………………………………………………
…. Dle zpracovaného geometrického plánu se jedná o 28 m2, na kterých je v současné době
umístěn chodník vedoucí do části obce Chejlavy. ……………… jsou ochotni pozemek obci
odprodat za obvyklou cenu 100,- Kč / m2 + náklady na převod.
Diskuze:
p. Vild – odkup tohoto pozemku je nutný, navrhuje zároveň oslovit dědice p. ……………, zda by
neodprodal i on část pozemku před nemovitostí č.p. 19.
Ing. Fišer – již ho oslovil, samotný pozemek prodat nechce, jedině dohromady s domem a stodolou
jako celek. Vzhledem k demoličním nákladům je to však za cenu, kterou inzeruje přes realitní
kancelář, ekonomicky nereálné.
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Další příspěvky do diskuze nebyly, proto bylo přistoupeno k hlasování.
Usnesení č. 04/05/2015 – 7.4: ZO schvaluje koupi pozemku p.č. 490, ostatní plocha – jiná plocha
o výměře 28 m2, odděleného od původní pozemkové parcely st. 6/2 – zastavěná plocha a nádvoří na
základě GP č. 875-103/2015 zpracovaného Ing. Jiří Stránským ze dne 7.4.2015, vše v k.ú.
Holoubkov od ……………………………………………………………… za cenu 100,- Kč/m2 +
náklady na převod.
PRO
PROTI ZDRŽ
10
0
0
Koupě pozemků – tzv. „úvoz“ v části obce Chejlavy – p. …………………
V části obce Chejlavy napravo od Těškovské silnice vlastní obec 4 pozemky v tzv. bývalém
„úvozu“, po kterých vede kanalizace, do níž jsou zaústěné splaškové vody z přilehlých nemovitostí.
Dva malé pozemky p.č. 263/3 a p.č. 263/4 o celkové výměře 91 m2 zde ještě vlastní p. …………
…………………………………, jehož rodině dříve patřila velká část luk v této části obce. Obecní
pozemky, které byly v katastru nemovitostí nesprávně zapsány jako „ostatní komunikace“ nechal
Ing. Fišer v letošním roce převést na způsob využití „zahrada“ stejně jako všechny okolní pozemky.
Zbývající 2 pozemky navrhuje od p. ………… odkoupit a všech 6 pozemků scelit s tím, že
v budoucnu bude nutné s majiteli okolních nemovitostí provést majetkoprávní narovnání včetně
řešení přístupu ke kanalizaci. Pan …………… je ochoten pozemky obci odprodat za obvyklou cenu
100,- Kč / m2 + náklady na převod.
Žádné příspěvky do diskuze nebyly, proto bylo přistoupeno k hlasování.
Usnesení č. 04/05/2015 – 7.5: ZO schvaluje koupi pozemků p.č. 263/3 – zahrada o výměře 56 m2 a
p.č. 263/4 – zahrada o výměře 35 m2, oba v k.ú. Holoubkov od p. ……………………………… za
cenu 100,- Kč/m2 + náklady na převod.
PRO
PROTI ZDRŽ
10
0
0
8) Různé
Žádost Rokycanské nemocnice a.s. o finanční příspěvek
Obec obdržela žádost od Rokycanské nemocnice a.s. o finanční příspěvek na vybavení CT
pracoviště, kdy po několika letech budou letos do nemocnice přístroje skutečně nainstalované.
Ing. Fišer navrhuje stejně jako v minulých letech příspěvek ve výši 10.000,- Kč.
Diskuze:
Ing. Suchý – na CT žádali již několikrát, na co byly tedy peníze v minulých letech použity?
Ing. Fišer – vždy šly na zlepšení zázemí pro pacienty, např. nákup televizorů, centrální příjem
s recepcí u hlavního vchodu apod.
Další příspěvky do diskuze nebyly, proto bylo přistoupeno k hlasování.
Usnesení č. 04/05/2015 – 8.1: ZO schvaluje poskytnutí finančního příspěvku Rokycanské nemocnici
a.s. ve výši 10.000,- Kč.
PRO
PROTI ZDRŽ
10
0
0
9) Interpelace členů zastupitelstva
p. Vild – upozornil, že opět na několika místech nefunguje veřejný rozhlas.
p. Vondrášek – zeptal se, zda je možno zakoupit si přijímač na veřejný rozhlas domů.
Ing. Fišer – neví o takové možnosti.
Ing. Tůma – zeptal se, v jaké fázi jsou přípravy na opravu místních komunikací ve starém sídlišti,
hlavně v ulici ke Kabelu je komunikace velmi poničená, samý výmol.
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Ing. Fišer – v červnu by měla být konečně vydána na tuto akci všechna potřebná povolení, ihned
poté bude vypsáno výběrové řízení na zhotovitele. Začít by se mohlo na podzim, ale velká část
realizace zřejmě spadne až do příštího roku. Bude také záležet na vysoutěžené ceně, náklady na tuto
akci budou vzhledem k jejímu rozsahu značné.
Ing. Tůma – požádal, zda by se tato komunikace nemohla alespoň provizorně opravit.
Ing. Fišer – provizorní oprava je složitá, podklad je kamenný a žádný zásyp tam dlouho nevydrží.
p. Vildová – zeptala se, jaká je situace s plotem p. ………………, už ho bourá.
Ing. Fišer – p. ……………… nedostal dodatečné povolení ke stavbě plotu, proto ho musí do června
zbourat. Poté zřejmě požádá o povolení ke stavbě nového plotu.
10) Unesení a závěr
Ing. Fišer požádal návrhovou komisi o stanovisko, zda bylo hlasováno o všech návrzích na
usnesení. Pan Vild potvrdil, že o všech bodech bylo jednáno a všechna hlasování proběhla řádně.
Na závěr Ing. Fišer poděkoval všem za účast a zasedání ukončil ve 21:07 hod.

………………………………………
Miroslav Vild
místostarosta

………………………………………
Ing. Lukáš Fišer
starosta

Ověřovatelé zápisu:
p. Anna Vildová: …………………………………………
Mgr. Hana Křejdlová: ……………………………………
Zápis byl zpracován dne 13.5.2015.
Zapsala: Michaela Zajíčková
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