Zápis
ze zasedání Zastupitelstva obce Velká Dobrá,
konaného dne 24. října 2016, od 18:00 hodin
Místo konání : Obecní úřad Velká Dobrá
Přítomní : Ing. Zdeněk Nosek, Zdeněk Zahrádka, Ing. Pavel Hajný, Mgr. Michal Prokop,
Zdeněk Kropáč,
Omluveni : Milan Hnilička, MUDr. Petr Pauk
Zasedání bylo svoláno a zahájeno v 18:00 hod. starostou Ing. Zdeňkem Noskem. Informace o
konání zasedání byla vyvěšena na úřední desce obecního úřadu dne 17. 10. 2016. Přítomno je
5 zastupitelů viz. prezenční listina.
Ad1) Určení ověřovatelů a zapisovatele
Starosta určil ověřovatele zápisu pana Ing. Pavla Hajného a pana Zdeňka Kropáče
zapisovatelem paní Janu Svobodovou
Výsledek hlasování: Pro: 5 hlasů Proti: 0 hlasů
Zdrželi se: 0 hlasů
Usnesení č.1: Zastupitelstvo schvaluje ověřovateli zápisu Ing. Pavla Hajného a pana
Zdeňka Kropáče, zapisovatelem paní Janu Svobodovou.

Navržený program:
1) Schválení ověřovatelů a zapisovatele
2) Schválení programu
3)Výběr vítěze výběrového řízení na akci „ Výstavba a oprava chodníků Velká Dobrá,
ulice Družecká, úsek mezi ulicemi A. Noskové- U Křížku “.
4)Výběr vítěze výběrového řízení na akci ,,Výstavba a oprava chodníků Velká Dobrá,
ulice Lipová, úsek mezi ulicemi Akátová- konec obce“.
5) Rozpočtové opatření č.2
6) Změny členů ve výborech a komisích.
7) Žádost o uzavření ,, Smlouvy o právu provést stavbu ,,D6 levá strana Pavlov – Velká
Dobrá“ na pozemcích obce Velká Dobrá p.č.1392/6, 1486/1, 1486/7, 1486/13, 1486/18,
1486/57, 1486/ 75, 1486/83, 1487/19 mezi Obcí Velká Dobrá a Ředitelství silnic a
dálnic ČR.
8) Zrušení ,, Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene“ mezi Obcí Velká
Dobrá, firmou Stavby Unhošť a.s. a paní Janou Zimovou, schválené dne 14. 3. 2016.
9) Schválení Nájemní smlouvy č.001/2016 mezi obcí Velká Dobrá a panem Ing. Pavlem
Hajným.
10) Záměr prodeje restitučních nároků Obce Velká Dobrá.
11) Podání žádosti o souhlas s umístěním stavby na pozemku p.č.1241 ve vlastnictví
Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje k vybudování a opravě chodníku
v ulici Kladenská (u kapličky) a převodu pozemku do vlastnictví obce.
12) Žádost investora o příspěvek na inženýrské sítě v ulici Luční.
13) Žádost o uzavření ,, Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemeneslužebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č.IE-12-6005473/VB/1, Velká DobráKarlovarská 48, úpr. NN, kNN“.
14) Prodej vodohospodářského majetku obce Velká Dobrá spol. Vodárny Kladno- Mělník
a.s.
15) Ostatní
16) Diskuse
17) Závěr

K návrhu nebyly vzneseny žádné připomínky
Zastupitelstvo obce Velká Dobrá hlasuje o schválení navrženého programu
Výsledek hlasování: Pro 5 hlasů Proti: 0 hlasů Zdržel se hlasování: 0 hlasů
Usnesení č.2: Zastupitelstvo schvaluje navržený program.
Ad3) Schválení vítěze výběrového řízení na akci,, Výstavba a oprava chodníků Velká Dobrá,
ulice Družecká, úsek mezi ulicemi A. Noskové - U Křížku“.
Na základě výběrového řízení vyhrála tuto zakázku firma Klika & Dvořák s.r.o. s nejnižší
nabídkovou cenou 794.369,- Kč. bez DPH. Jako další v pořadí se umístila firma Poddaný
Miloslav s nabídkovou cenou 857.473,24,- Kč., Strabag a.s. s cenou 864.284,03,- Kč., a firma
Fadez s.r.o. s cenou 899.968,52,- Kč. Ceny jsou uvedeny bez DPH.
Zastupitelstvo obce Velká Dobrá hlasuje o vítězi výběrového řízení firmy Klika &
Dvořák
Výsledek hlasování: Pro: 5 hlasů Proti: 0 hlasů Zdržel se hlasování: 0 hlasů
Usnesení č.3: Zastupitelstvo schvaluje firmu Klika & Dvořák jako vítěze výběrového řízení
na akci ,,Výstavba a oprava chodníků Velká Dobrá ulice Družecká, úsek mezi ulicemi A.
Noskové - U Křížku“ za nabídkovou cenu.
Ad4) Schválení vítěze výběrového řízení na akci,, Výstavba a oprava chodníků Velká Dobrá,
ulice Lipová, úsek mezi ulicemi Akátová- konec obce“.
Na základě výběrového řízení vyhrála tuto zakázku firma Klika & Dvořák s.r.o. s nejnižší
nabídkovou cenou 800.545,- Kč. bez DPH bez DPH. Jako další se umístila firma Fadez s.r.o
s nabídkovou cenou 926.270,89,- Kč., dále firma Strabag a.s. s cenou 928.698,96,- Kč., jako
poslední firma Poddaný Miloslav s cenou 953.090,81,- Kč. Ceny jsou uvedeny bez DPH.
Starosta oznámil zastupitelům, že byl občany z ulice Lipová upozorněn na záměr firmy ČEZ
uložit el. vedení do země/chodníku (předpoklad 2 pololetí r. 2018). Vzhledem k plánované
výstavbě a opravě chodníků byl starosta zastupiteli pověřen k jednání o této záležitosti
s vítězem VŘ.
Zastupitelstvo obce Velká Dobrá hlasuje o vítězi výběrového řízení firmy Klika &
Dvořák
Výsledek hlasování: Pro: 5 hlasů Proti: 0 hlasů Zdržel se hlasování: 0 hlasů
Usnesení č.4: Zastupitelstvo schvaluje firmu Klika & Dvořák jako vítěze výběrového řízení
na akci ,,Výstavba a oprava chodníků Velká Dobrá ulice Lipová, úsek mezi ulicemi
Akátová- konec obce“ za nabídkovou cenu.
Ad5) Rozpočtové opatření č.2
Starosta obce předložil úpravu rozpočtu- rozpočtové opatření č.2. K tomuto bodu se vyjádřila
účetní obce paní Pavla Fairaizlová, která vysvětlila přítomným důvod úpravy jednotlivých
položek.
Zastupitelstvo obce Velká Dobrá hlasuje o schválení rozpočtového opatření č.2
Výsledek hlasování: Pro: 5 hlasů Proti: 0 hlasů Zdržel se hlasování: 0 hlasů
Usnesení č.5: Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření č.2

Ad6) Změny členů ve výborech a komisích
Bod odložen z důvodu absence dvou zastupitelů.
Zastupitelstvo obce Velká Dobrá hlasuje o schválení odložení bodu-změny členů ve
výborech a komisích.
Výsledek hlasování: Pro 5 hlasů Proti: 0 hlasů Zdržel se hlasování: 0 hlasů
Usnesení č.6: Zastupitelstvo schválilo odložení bodu č.6)
Ad7) Žádost o uzavření ,, Smlouvy o právu provést stavbu ,,D6 levá strana Pavlov – Velká
Dobrá“ na pozemcích obce Velká Dobrá p.č.1392/6, 1486/1, 1486/7, 1486/13, 1486/18,
1486/57, 1486/ 75, 1486/83, 1487/19 mezi Obcí Velká Dobrá a Ředitelství silnic a dálnic ČR.
Starosta předložil přítomným zastupitelům ke schválení výše uvedenou smlouvu.
Zastupitelstvo obce Velká Dobrá hlasuje o schválení smlouvy na stavbu,, D6 levá strana
Pavlov- Velká Dobrá“ na obecních pozemcích s firmou ŘSD ČR.
Výsledek hlasování: Pro: 5 hlasů Proti: 0 hlasů Zdržel se hlasování: 0 hlasů
Usnesení č.7: Zastupitelstvo schvaluje uzavření smlouvy na stavbu,, D6 levá strana Pavlov –
Velká Dobrá“ na pozemcích obce Velká Dobrá p.č.1392/6, 1486/1, 1486/7, 1486/13, 1486/18,
1486/57, 1486/ 75, 1486/83, 1487/19 mezi Obcí Velká Dobrá a Ředitelství silnic a dálnic ČR.
Ad8) Zrušení ,, Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene“ mezi Obcí Velká
Dobrá, firmou Stavby Unhošť a.s. a paní Janou Zimovou, schválené dne 14. 3. 2016.
Starosta předložil žádost projekční kanceláře Helena Nováková o anulaci uzavřené Smlouvy o
smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na akci,, Území pro 3 RD vč. technické
infrastruktury“ na pozemku p.č.400/37 mezi paní Janou Zimovou, obcí Velká Dobrá a
investorem firmou Stavby Unhošť a.s., která byla Zastupitelstvem schválena dne 14.3.2016.
Důvodem anulace je změna v plánovací trase inženýrských sítí.
Zastupitelstvo obce Velká Dobrá hlasuje o schválení anulace Smlouvy o smlouvě budoucí
o zřízení věcného břemene na akci ,, Území pro 3 RD vč. technické infrastruktury“, která
byla schválena Zastupitelstvem dne 14.3.2016.
Výsledek hlasování: Pro: 5 hlasů
Proti: 0 hlasů
Zdržel se hlasování: 0 hlasů
Usnesení č.8: Zastupitelstvo schvaluje anulování ,, Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene“ na akci Území pro 3 RD vč. technické infrastruktury mezi paní Janou
Zimovou, obcí Velká Dobrá a firmou Stavby Unhošť a.s., která byla schválena dne 14.3.2016.
Ad9) Schválení Nájemní smlouvy č.001/2016 mezi obcí Velká Dobrá a panem Ing. Pavlem
Hajným.
Starosta předložil k odsouhlasení Nájemní smlouvu č.001/2016 k pronájmu nebytových prostor
v budově obecního úřadu mezi obcí Velká Dobrá a panem Ing. Pavlem Hajným.
Zastupitelstvo obce Velká Dobrá hlasuje o schválení Nájemní smlouvy č.001/2016 na
pronájem nebytových prostor v objektu obecního úřadu mezi obcí Velká Dobrá a panem
Ing. Pavlem Hajným.

Výsledek hlasování: Pro: 4 hlasy
Hajný)

Proti: 0 hlasů Zdržel se hlasování: 1 hlas (Ing. Pavel

Usnesení č.9: Zastupitelstvo schvaluje uzavření Nájemní smlouvy č.001/2016 mezi obcí Velká
Dobrá a panem Ing. Pavlem Hajným na pronájem nebytových prostor.
Ad10) Záměr prodeje restitučních nároků Obce Velká Dobrá.
Obec Velká Dobrá vlastní restituční nároky podle § 18a, registrované na Státním pozemkovém
úřadu pro STČ, pracoviště Beroun. Celková výše činí 151.953,- Kč.
Starosta informoval zastupitele o nabídce od Sdružení pozemkových restituentů k odkupu
těchto restitučních nároků za částku 303.906,- Kč.
Zastupitelstvo obce Velká Dobrá hlasuje o záměru prodat restituční nároky obce Velká
Dobrá za cenu, předloženou v jediné nabídce, společnosti Sdružení pozemkových
restituentů za nabídkovou cenu 303.906,- Kč.
Výsledek hlasování: Pro: 5 hlasů Proti: 0 hlasů Zdržel se hlasování: 0 hlasů
Usnesení č.10: Zastupitelstvo schvaluje záměr prodeje restitučních nároků obce Velká Dobrá
společnosti Sdružení pozemkových restituentů.
Ad11) Podání žádosti o souhlas s umístěním stavby na pozemku p.č.1241 ve vlastnictví
Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje k vybudování a opravě chodníku v ulici
Kladenská (u kapličky) a převodu pozemku do vlastnictví obce.
Starosta předložil ke schválení podání žádosti ke Krajskému úřadu STČ, odboru Krajské správy
a údržby silnic k umístění stavby,,Vybudování a opravy chodníku u kapličky v ulici Kladenská“
a jejímu následnému převzetí do vlastnictví obce.
Zastupitelstvo obce Velká Dobrá hlasuje o podání žádosti na Krajský úřad STČ, odbor
KSÚS na umístění stavby na pozemku p.č. 1241 ,, Vybudování a opravy chodníku v ulici
Kladenská“ , Souhlas se stavbou a převzetí stavby do majetku obce.
Výsledek hlasování: Pro: 5 hlasů
Proti: 0 hlasů
Zdržel se hlasování: 0 hlasů
Usnesení č.11: Zastupitelstvo schvaluje podání žádosti na STČ kraj prostřednictvím KSÚS Souhlas se stavbou na části pozemku p.č.1241 ve vlastnictví Středočeského kraje a o převod
pozemku do vlastnictví obce Velká Dobrá.
Ad12) Žádost investora o příspěvek na inženýrské sítě v ulici Luční
Starosta předložil přítomným zastupitelům projektovou dokumentaci a žádost investorů
(manželé Pekrtovi, paní Lada Kottová, paní Adéla Lébrová, manželé Kaberlovi) na poskytnutí
příspěvku na vybudování inženýrských sítí v ulici Luční, kde investor zamýšlí postavit 4 RD.
Zastupitelé navrhli příspěvek na sítě zamítnout a navrhli podílet se pouze na výstavbě
komunikace na obecním pozemku a veřejného osvětlení, které zůstanou ve vlastnictví obce.
Zastupitelstvo obce Velká Dobrá hlasuje o zamítnutí žádosti na poskytnutí příspěvku na
vybudování inženýrských sítí v ulici Luční (odvodnění do dešťové kanalizace, plynovod,
vodovod a ¼ veřejného osvětlení) . Obec vybuduje na obecním pozemku příslušný úsek
komunikace a veřejné osvětlení
Výsledek hlasování: Pro: 4 hlasů Proti: 0 hlasů Zdržel se hlasování: 1 hlas (Ing. Nosek)

Usnesení č.12: Zastupitelstvo zamítá žádost soukromých investorů o příspěvek na výstavbu
inženýrských sítí ( odvodnění do dešťové kanalizace, plynovod, vodovod a ¼ veřejného
osvětlení) v ulici Luční.
Ad13) Žádost o uzavření ,, Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemeneslužebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č.IE-12-6005473/VB/1, Velká DobráKarlovarská 48, úpr. NN, kNN“
Starosta předložil žádost firmy ČEZ Distribuce a.s.ke schválení výše uvedené Smlouvy za
jednorázovou úplatu 2000,- Kč. Jedná se o umístění a provozování zařízení distribuční soustavy
na Náměstí Komenského u č. popisného 48.
Zastupitelstvo obce Velká Dobrá hlasuje o schválení uzavření ,, Smlouvy o uzavření
budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene- služebnosti a smlouvu o právu provést
stavbu č. IE-12-6005473/VB/1, Velká Dobrá- Karlovarská 48, úpr. NN, kNN“
Výsledek hlasování: Pro: 5 hlasů
Proti: 0 hlasů
Zdržel se hlasování: 0 hlasů
Usnesení č.13: Zastupitelstvo schvaluje ,,Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení
věcného břemene-služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č.IE-12-6005473/VB/1,
Velká Dobrá- Karlovarská 48, úpr. NN, kNN
Ad14) Prodej vodohospodářského majetku obce Velká Dobrá spol. Vodárny Kladno- Mělník
a.s.
Na základě a uzavřené „Smlouvy o vkladu, nájmu a provozování vodárenské infrastruktury –
vodovod“ včetně dodatků a „Dohody o zahájení prací na vložení vodohospodářského majetku
do VKM, a.s.“ ze dne 26.4.2016 obdržela obec dopis od AK Hrudka & Partneři č.j.
159/2001/12, přijatý 14.10.2016, včetně 2 ks znaleckých posudků od společnosti Česká
znalecká, a.s., tj. znalecký posudek č. 4 988-12-2016 „Ocenění vybraného vodohospodářského
majetku obce Velká Dobrá“ (8,052.200,- Kč) a znalecký posudek č. 4 981 – 12 – 2016
„Ocenění nepeněžitého vkladu obce Velká Dobrá“ (894.662,- Kč). Dále dopis obsahoval výši
kupní ceny ve výši 729.337,- Kč, s tím, že při výpočtu kupní ceny byl použita tzv. objektivizace
ceny (poměr základního a vlastního kapitálu dle účetní závěrky za rok 2015, tj. 0,81521).
Z tohoto důvodu vznesl starosta dotaz na zmíněnou objektivizaci ceny. V odpovědi od
společnosti VKM, a.s. obdržel „Zásady pro oceňování nepeněžitých vkladů za účelem
zvyšování základního jmění akciové společnosti Vodárny Kladno – Mělník schválené
usnesením VH ze dne 14.6.2000 a „Strategii zvyšování základního kapitálu nepeněžitými
vklady“ schválenou VH VKM ze dne 23.4.2003 a odkaz na výše uzavřenou smlouvu. V rámci
diskuse bylo uvedeno, že vodovod byl předán VKM, a.s. již v roce 2011, viz smlouva, a
společnost provádí opravy vodovodu. V případě, že by obec vlastnila vodovod, musela by tyto
opravy provádět na své náklady a zároveň na tuto činnost nemá dostatek technických
prostředků.
Zastupitelstvo obce Velká Dobrá hlasuje o :
- schválení výše nepeněžitého vkladu, jehož předmětem je vybraná vodovodní síť v obci
Velká Dobrá tak, jak je popsána a oceněna ve znaleckém posudku vypracovaném
společností Česká znalecká, a.s., číslo posudku 4981-12-2016, částkou 8.052.200,- Kč,
- souhlasu s jeho vnesením do základního kapitálu společnosti Vodárny Kladno –
Mělník, a.s. s tím, že tímto nepeněžitým vkladem bude upsáno 6.564 kusů kmenových
akcií akciové společnosti Vodárny Kladno- Mělník, a.s., znějících na jméno, o
jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, v listinné podobě, s omezenou převoditelností dle stanov
a s emisním kursem 1.226, 70 Kč,

pověření Ing. Zdeňka Noska, starostu obce, k veškerým úkonům s tím souvisejícím,
zejména k uzavření smlouvy o upsání akcií, smlouvy o vkladu, prohlášení o vnesení
nepeněžitého vkladu a protokolu o předání a převzetí nepeněžitého vkladu a dále
k převzetí nově vydaných akcií společnosti,
- schválení prodeje vodohospodářského majetku obce Velká Dobrá, jehož předmětem
je vybraná část vodohospodářského majetku tak, jak je popsána a oceněna ve
znaleckém posudku vypracovaném společností Česká znalecká, a.s., číslo posudku
4988-12-2016, částkou 894.662,- Kč s tím, že kupní cena za prodej vodohospodářského
majetku činí 729.337,- Kč,
- pověření Ing. Zdeňka Noska, starostu obce, k veškerým úkonům s tím souvisejícím,
zejména k uzavření kupní smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro: 5 hlasů
Proti: 0 hlasů
Zdržel se hlasování: 0 hlasů
-

Usnesení č.14: Zastupitelstvo schvaluje:
- nepeněžitý vklad obce Velká Dobrá, jehož předmětem je vybraná vodovodní síť v obci Velká
Dobrá tak, jak je popsána a oceněna ve znaleckém posudku vypracovaném společností Česká
znalecká, a.s., číslo posudku 4981-12-2016, částkou 8.052.200,- Kč,
- souhlasí s jeho vnesením do základního kapitálu společnosti Vodárny Kladno- Mělník, a.s.,
IČ 463 56 991, se sídlem U vodojemu 3085, 272 01 Kladno s tím, že tímto nepeněžitým
vkladem bude upsáno 6.564 kusů kmenových akcií akciové společnosti Vodárny KladnoMělník, a.s., znějících na jméno, o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, v listinné podobě,
s omezenou převoditelností dle stanov a s emisním kursem 1.226, 70 Kč,
- pověřuje Ing. Zdeňka Noska, starostu obce, k veškerým úkonům s tím souvisejícím, zejména
k uzavření smlouvy o upsání akcií, smlouvy o vkladu, prohlášení o vnesení nepeněžitého
vkladu a protokolu o předání a převzetí nepeněžitého vkladu a dále k převzetí nově vydaných
akcií společnosti,
- schvaluje prodej vodohospodářského majetku obce Velká Dobrá, jehož předmětem je
vybraná část vodohospodářského majetku tak, jak je popsána a oceněna ve znaleckém
posudku vypracovaném společností Česká znalecká, a.s., číslo posudku 4988-12-2016,
částkou 894.662,- Kč s tím, že kupní cena za prodej vodohospodářského majetku činí
729.337,- Kč,
- pověřuje Ing. Zdeňka Noska, starostu obce, k veškerým úkonům s tím souvisejících,
zejména k uzavření kupní smlouvy.
Ad15) Ostatní:
Starosta předložil Žádost firmy ČEZ Distribuce a.s. v zastoupení firmou Com- Pakt Energy ke
schválení Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene- služebnosti a
smlouvu o právu provést stavbu č.IE-12-6005988/VB002 Lanuč- zdvojení VN o vedení
Bratronice II. Stavba se dotkne obecního pozemku p.č.1400, 1398/5, 1405/9.
Zastupitelstvo obce Velká Dobrá hlasuje o schválení Smlouvy o uzavření budoucí
smlouvy o zřízení věcného břemene- služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č.IE12-6005988/VB002 Lanuč- zdvojení VN o vedení Bratronice II.
Výsledek hlasování: Pro: 5 hlasů Proti: 0 hlasů Zdržel se hlasování: 0 hlasů
Usneseníč.15: Zastupitelstvo schvaluje Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení
věcného břemene- služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č.IE-12-6005988/VB002
Lanuč- zdvojení VN o vedení Bratronice II.
Starosta předložil nabídku pana Šandy k odkupu pozemku p.č.1040 o výměře 450m2do
vlastnictví obce. Jedná se o pozemek u obecní čističky odpadních vod. Cena pozemku bude
stanovena na základě znaleckého posudku.

Zastupitelstvo obce Velká Dobrá hlasuje o schválení záměru koupit pozemek p.č. 1040 o
výměře 450m2.
Výsledek hlasování: Pro: 5 hlasů Proti: 0 hlasů Zdržel se hlasování: 0 hlasů
Usnesení č.16: Zastupitelstvo schvaluje záměr koupě pozemku p.č.1040 o výměře 450m2.
Starosta informoval přítomné zastupitele o rozhodnutí Okresního soudu Kladno v soudním
sporu Šebestovi proti obci Velká Dobrá, kdy soud rozhodl v neprospěch obce. Usnesení soudu
zatím nemá obec k dispozici, plán dalšího postupu v této kauze se zatím odkládá.
Bod odložen.
Zastupitelstvo obce Velká Dobrá hlasuje o odložení bodu – další postup v kauze sporu
Šebestovi - Obec Velká Dobrá.
Výsledek hlasování: Pro 5 hlasů Proti: 0 hlasů Zdržel se hlasování: 0 hlasů
Usnesení č.17: Zastupitelstvo schvaluje odložení bodu- další postup v kauze sporu Šebestovi
– Obec Velká Dobrá
Ad16) Diskuse:
Pan Ing. Vojík sdělil, že si všiml pokračování v nástřiku krajních a středových čar na místních
komunikacích, opět nebylo dokončeno vč. přechodů pro chodce. Starosta odpověděl, že
komunikace je ve vlastnictví KSÚS, která za značení odpovídá.
Pan Dvořák vznesl připomínku k obsluze stroje zametač. Poprosil o větší pečlivost při úklidu
ulic.
Ing Nosek přislíbil nápravu, obsluha bude informována.
Ad17) Závěr:
Zastupitelstvo bylo ukončeno dne 24.10.2016 v 19:30.
Zapsala: Jana Svobodová

..........................................
starosta

…………………………..
místostarosta

Ověřovatelé zápisu:

…………………………..
Ing. Pavel Hajný

…………………………
Zdeněk Kropáč

