Zasedání obecního zastupitelstva
Číslo: 2 / 2020
Datum: 4. 6. 2020

Zápis z veřejného zasedání ZO Přezletice ze dne 4. 6. 2020
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Smlouva o smlouvě Budoucí břemene ČEZ p.č. 430/62
Smlouva o centralizovaném zadávání Energie
Kontrola hospodaření MŠ
Hospodářský výsledek MŠ Přezletice, účetní závěrka za rok 2019
Nový název ulic lokalita Školní ulice
Smlouva o zřízení věcného břemene ČEZ p.č. 243/109
Smlouva o přezkoumání hospodaření obce – Atlas Audit
Závěrečný účet, účetní závěrka, výsledek přezkoumání hospodaření obce za
rok 2019
9. Záměr prodeje poz. 967/2 v k.ú. Vinoř
10.Kalkulace vodné, stočné, nájemné
11.Dodatek smlouva Witero – rybník
12.Dodatek smlouva Witero – MŠ hřiště
13.Dotace na údržbu aleje JS Ctěnice
14.Plánovací smlouva Rezidence 21
15.Rozpočtové opatření č. 1/2020
16.Dodatek smlouvy o připojení elektrického zařízení – ČEZ – škola
17.Územní studie 2020 – Přezletice – lokalita „B“ Panská pole
18.Výběrové řízení na revizi a dopracování PD Přezletice – Na Hasičárně
19.Diskuze, různé

Starosta obce zahájil zasedání ZO v 17:34 hod.
Přítomni: Tomáš Říha – starosta, Jan Macourek – místostarosta, Ing. Lenka Bulová, Mgr. Jitka
Zelinková, Rudolf Novotný, Ing. Cyril Neumann, Ing. arch. Břetislav Lukeš
Omluveni:
Starosta obce konstatoval, že je přítomno 7 zastupitelů a zastupitelstvo je usnášeníschopné.
Starosta obce požádal ZO o návrhy na návrhovou komisi, zapisovatele a ověřovatele zápisu.


Zapisovatelem zápisu byl/a navržen/a: Bc. Barbora Meluzínová, DiS.
Navrhovaný zapisovatel souhlasí.
Hlasování
pro: 7
proti: zdržel se: Jmenování zapisovatele: Bc. Barbora Meluzínová, DiS.



Ověřovateli zápisu byli navrženi: Ing. Cyril Neumann, Tomáš Říha
Navrhovaní ověřovatelé zápisu souhlasí.
Hlasování
pro: 7
proti: zdržel se: Jmenování ověřovatelů zápisu: Ing. Cyril Neumann, Tomáš Říha



Navrhovatelem byl navržen: Jan Macourek
Navrhovaný navrhovatel zápisu souhlasí.
Hlasování
pro: 7
proti: zdržel se:
Jmenování navrhovatele zápisu: Jan Macourek

-

Hlasování o navrženém programu:
Návrhová komise shrnula program zasedání ZO po jednotlivých bodech a starosta obce
vyzval přítomné ZO k případnému doplnění bodů.
Navržené změny programu:
bod č. 5 – slovo ulice se mění na množné číslo - ulic

Doplnění bodů


Rozpočtové opatření č. 1/2020
 Dodatek smlouvy o připojení elektrického zařízení – ČEZ – škola
 Územní studie 2020 – Přezletice – lokalita „B“ Panská pole
 Výběrové řízení na revizi a dopracování PD Přezletice – Na Hasičárně

Vyřazení bodů:
 Smlouva o postoupení pohledávky Derymore a.s. (akcie STP) – bylo řešeno na
Zasedání zastupitelstva obce Přezletice 13. 2. 2020.
 Dodatek č. 4 ke smlouvě O provozu vodovodu a kanalizace VHS Benešov –
řešeno na zastupitelstvu obce Přezletice dne 17. 12. 2019.

1. Smlouva o smlouvě Budoucí břemene ČEZ p.č. 430/62
J. Macourek předložil Návrh smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a
dohodu o umístění stavby č. IV-12-6024908/VB/01 pro parcelu 460/62. V dané lokalitě dojde
ke stavbě zařízení distribuční soustavy – nové zemní vedení NN. Dle vyjádření Ing. arch.
Nedbala nové kabelové vedení navržené firmou Kalců není v konfliktu s kabelovou smyčkou
VN ani s trafostanicí v dané lokalitě.
Poznámky, připomínky, podněty: xxx
Hlasování

pro:

7

proti: -

zdržel se:

-

Usnesení: Zastupitelstvo obce souhlasí s uzavřením Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení
věcného břemene a dohody o umístění stavby IV-12-6024908/VB/01 pro parcelu 430/62
v k.ú. Přezletice s firmou ČEZ Distribuce a pověřuje starostu obce podepsáním smlouvy.

2. Smlouva o centralizovaném zadávání Energie
J. Macourek předložil návrh Smlouvy o centralizovaném zadávání. Jedná se Centralizovaný
nákup energií obcí Šestajovice za zvýhodněnou cenu.
Poznámky, připomínky, podněty: xxx
Hlasování

pro:

7

proti: -

zdržel se:

-

Usnesení: : Zastupitelstvo obce souhlasí s uzavřením Smlouvy o centralizovaném zadávání
s obcí Šestajovice se sídlem Husova 60, 250 92 Šestajovice a pověřuje starostu obce
podepsáním smlouvy.

 Kontrola hospodaření MŠ
Mgr. Jitka Zelinková předložila zastupitelstvu obce Protokol o kontrole hospodaření MŠ
Přezletice, která proběhla 6. 3. 2020. Kontrolou nebyly zjištěny chyby a nedostatky
Poznámky, připomínky, podněty: xxx
Hlasování

pro:

7

proti: -

zdržel se: -

Usnesení: Zastupitelstvo obce Přezletice bere Zprávu z kontroly hospodaření MŠ Přezletice
na vědomí.

 Hospodářský výsledek MŠ Přezletice, účetní závěrka za rok 2019
Ředitelka MŠ Přezletice předložila zastupitelstvu obce Návrh na schválení hospodářského
výsledku MŠ Přezletice za rok 2019. Celkové výnosy za rok 2019 jsou 9.478.947,93 Kč a
náklady za rok 2019 jsou 9.350.657,47 Kč, tím vznikl zisk ve výši 128.290,46 Kč.
Návrh rozdělení zisku: 80% do fondu odměn (účet 411) – 102.632 Kč a 20% do rezervního
fondu tvořeného ze zlepšeného výsledku hospodaření (účet 413) – 25.658,46 Kč
Poznámky, připomínky, podněty: xxx
Hlasování

pro:

7

proti: -

zdržel se:

Usnesení: Zastupitelstvo obce Přezletice schvaluje výsledek hospodaření MŠ Přezletice za
rok 2019. Zastupitelstvo obce Přezletice souhlasí s rozdělením zisku MŠ Přezletice za rok
2019 následovně:
80% do fondu odměn (účet 411) – 102.632 Kč a 20% do rezervního fondu tvořeného ze
zlepšeného výsledku hospodaření (účet 413) – 25.658,46 Kč.

 Nový název ulic lokalita Školní ulice
Vzhledem k dokončování staveb v lokalitě Školní ulice je potřeba pojmenovat 3 ulice. Dle
návrhu budoucích obyvatel ulice (ve tvaru T) by se ulice mohla jmenovat Ořechová nebo
Lipová. Dále je potřeba pojmenovat nejsevernější krátkou ulici a také prodloužení ulice
Habrová.
Poznámky, připomínky, podněty: xxx
Hlasování

pro:

7

proti: -

zdržel se:

Usnesení: Zastupitelstvo obce Přezletice souhlasí s pojmenováním ulic následovně:
nejsevernější ulice: Slepá, ulice ve tvaru T: Ořechová a prodloužená ulice: Habrová. Nové
názvy budou zapracovány do katastrální mapy.

6. Smlouva o zřízení věcného břemene ČEZ p.č. 243/109
J. Macourek předložil Návrh smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti č. IV-126023734/2 pro parcelu 243/109.
Poznámky, připomínky, podněty:
Hlasování

pro:

7

proti: -

zdržel se: -

Usnesení: Zastupitelstvo obce souhlasí s uzavřením Smlouvy o zřízení věcného břemene
služebnosti č. IV-12-6023734/2 pro parcelu 243/109 a pověřuje starostu obce podepsáním
smlouvy.

7. Smlouva o přezkoumání hospodaření obce – Atlas Audit
J. Macourek předložil zastupitelstvu obce Přezletice návrh Smlouvy o vykonání přezkoumání
hospodaření firmou Atlas Audit pro rok 2020. Firma Atlas Audit vykonala již 2 přezkumy
hospodaření naší obce. Navržená cena za celý rok je 40.000,- + 21% DPH.
Poznámky, připomínky, podněty: xxx
Hlasování

pro:

7

proti: -

zdržel se:

-

Usnesení: Zastupitelstvo obce Přezletice souhlasí s uzavřením Smlouvy o přezkoumání
hospodaření obce s firmou Atlas Audit s.r.o. se sídlem K Bílému vrchu 1717, Čelákovice a
pověřuje starostu obce podpisem smlouvy.

8. Závěrečný účet, účetní závěrka, výsledek přezkoumání hospodaření
obce za rok 2019
Přezkoumání hospodaření provedla firma Atlas Audit s.r.o., K Bílému vrchu 1717, 250 88
Čelákovice na základě objednávky obce. Přezkoumání bylo provedeno podle zákona č. 93/2009
Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského
standardu č. 52, dalších relevantních předpisů vydaných Komorou auditorů ČR, podle
ustanovení § 2, 3 a 10 zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních
samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů. Závěrečné
přezkoumání proběhlo dne 10. 2. 2020.
Při přezkoumání hospodaření územního celku Obec Přezletice za rok 2019 auditoři nezjistili
žádné chyby a nedostatky.
Účetní závěrka obce i Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření byly řádně vyvěšeny.
Poznámky, připomínky, podněty: xxx
Usnesení 8.1.: Zastupitelstvo obce Přezletice schvaluje předloženou Účetní závěrku obce za
rok 2019 a souhlasí s převodem výsledku hospodaření ve schvalovacím řízení v částce
15.245.731,51 Kč na účet 432 – výsledek hospodaření předchozích účetních období bere na
vědomí Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Přezletice za rok 2019 „bez
výhrad“. Účetní závěrka bude nedílnou součástí Závěrečného účtu a bude řádně vyvěšena na
úřední desce.
Hlasování
pro:
7
proti: zdržel se: Usnesení 8.2.: Zastupitelstvo obce Přezletice schvaluje celoroční hospodaření obce a
závěrečný účet obce Přezletice za rok 2019 k 31. 12. 2019 bez výhrad.
Hlasování
pro:
7
proti: zdržel se: -

9. Záměr prodeje poz. 967/2 v k.ú. Vinoř
Pan Plný požádal zastupitelstvo obce k projednání odkupu zbytkového pozemku travnatého
charakteru v k.ú. Vinoř. Problémem je dvojí vlastnictví, které stále není vyřešené na katastru
nemovitostí. Žadatel o je o dané situaci seznámen.
Poznámky, připomínky, podněty: xxx
Hlasování

pro:

proti: -

zdržel se:

-

Usnesení: Zastupitelstvo obce Přezletice souhlasí se záměrem prodeje pozemku p.č. 967/2
v k.ú. Vinoř a pověřuje starostu obce vyvěšením záměru za minimální cenu 800 Kč.
Zastupitelstvo pověřuje starostu zasláním záměru vlastníkům pozemku 967/2 v k.ú. Vinoř.

10. Kalkulace vodné, stočné, nájemné
Vodohospodářská společnost Benešov předložila kalkulaci ceny vodného a stočného od 1. 5.
2020. Na základě požadavku obce byla zachována stávající cena vč. DPH a bylo navýšeno
nájemné. Vzhledem k ohlášenému zdražení ceny vody byla aktualizována částka za vodu
převzatou v ř.1.2. (navýšení o 26.280,-).
Dochází ke zdražení o 2,27 Kč bez dph za m3 předané odpadní vody.
Protože tato informace přišla s takovým zpožděním, nebylo očekávané zdražení zakalkulováno
do ceny stočného od 1. 5. 2020. Očekávaný finanční rozdíl za období 05-12/2020 vychází na
90.000 Kč.
Teď je otázkou jak to vyřešit, v zásadě dvě možnosti, 1/ buď to okamžitě promítnout do

kalkulace a zdražit stočné, jedná se o přímé jednotkové variabilní náklady = zdražení stočného
by bylo o 2,27 bez DPH. 2/ nebo to zahrnout do vyrovnání na konci roku, a obec by to uhradila
ze zvýšeného nájmu za rok 2020 (+100 tis.) v lednu 2021, podle skutečnosti 2020.
Poznámky, připomínky, podněty: T. Říha – byla doručena zálohová platba a hned po zaplacení
přišla další faktura – nejedná se o zdražení vodného ani stočného, VHS přešla na nový způsob
vyúčtování – 2x za rok budou zálohové platby a 2x za rok skutečná spotřeba. J. Macourek –
zbývají 2 roky, kdy bude spravovat vodovod a kanalizace VHS Benešov – poté bude potřeba
vyhlásit koncesní soutěž.
Hlasování

pro:

6

proti: -

zdržel se: Ing. Bulová

Usnesení: Zastupitelstvo obce Přezletice souhlasí s aktualizovanou kalkulací s platností od
1. 5. 2020. Výše ceny Vodného a stočného zůstane zachováno.

11. Dodatek smlouva Witero – rybník
Firma Witero podala návrh Dodatku č. 1 k Příkazní smlouvě o zabezpečení přípravy žádosti o
dotaci na akci „Revitalizace rybníka v obci Přezletice“. Tento dodatek řeší odměnu ve výši
10.000,- Kč se splatností do 15 dnů od zpracování a podání dokumentu Závěrečné
vyhodnocení akce.
Poznámky, připomínky, podněty: xxx
Hlasování

pro:

6

proti: -

zdržel se:

Ing. Bulová

Usnesení: Zastupitelstvo obce Přezletice souhlasí s uzavřením Dodatku č. 1 k Příkazní
smlouvě o zabezpečení přípravy žádosti o dotaci na akci „Revitalizace rybníka v obci
Přezletice “s firmou Witero s.r.o. se sídlem Davídkova 2476/48, Praha 8 – Libeň a pověřuje
starostu obce podepsáním dodatku.

12. Dodatek smlouva Witero – MŠ hřiště
Firma Witero podala návrh Dodatku č. 1 k Příkazní smlouvě o zabezpečení přípravy žádosti o
dotaci na akci „Výstavba hřiště u školky – úprava zahrady“. Tento dodatek ruší znění čl. I
Smlouvy a nahrazuje se: Předmětem smlouvy je zabezpečení přípravy žádosti o dotaci na akci
„Výstavba hřiště u školky – úprava zahrady“. V rámci výkonu přípravy na tento projekt
zhotovitel zabezpečuje zejména: kompletace podkladů potřebných pro podání žádosti z MŽP,
podání žádosti o dotaci, sledování schválené dotace, výběrové řízení na dodavatele stavby na
základě zvláštního požadavku, administrace řízení projektu. Doplňují se body: odměna ve výši
5.000,- splatná do 15 dnů od zpracování každé jednotlivé monitorovací zprávy během doby
udržitelnosti, odměna ve výši 7.500,- splatná do 15 dnů od zpracování o podání dokumentu
Závěrečné vyhodnocení akce.
Poznámky, připomínky, podněty: xxx
Hlasování

pro:

6

proti: -

zdržel se:

Ing. Bulová

Usnesení: Zastupitelstvo obce Přezletice souhlasí s uzavřením Dodatku č. 1 k Příkazní
smlouvě o zabezpečení přípravy žádosti o dotaci na akci „Výstavba hřiště u školky – úprava
zahrady“ s firmou Witero s.r.o. se sídlem Davídkova 2476/48, Praha 8 – Libeň a pověřuje
starostu obce podepsáním dodatku.

13. Dotace na údržbu aleje JS Ctěnice
I. Neumannová požádala za Jezdeckou společnost Ctěnice zastupitelstvo obce o příspěvek na
náklady spojené s údržbou a úpravou aleje u Ctěnic v celkové částce 25.000,Poznámky, připomínky, podněty: T. Říha vznesl stížnost obyvatelky na pálení větví, zastupitelé
se shodli, že s pálením větví, dřeva apod. není problém.
Hlasování

pro:

6

proti: -

zdržel se:

Ing. Neumann

Usnesení: Zastupitelstvo obce Přezletice souhlasí s poskytnutím dotace Jezdecké
společnosti Ctěnice na údržbu a úpravu aleje v celkové výši 25.000,- Kč a pověřuje starostu
podpisem Veřejnoprávní smlouvy.

14. Plánovací smlouva Rezidence 21
Revokace usnesení č. 6 ze dne 17. 12. 2019. Nově smlouva ukládá povinnost vystavět
komunikaci a to do doby přidělení dotace na školu.
Poznámky, připomínky, podněty: xxx
Hlasování

pro:

6

proti: -

zdržel se:

Ing. Bulová

Usnesení: Zastupitelstvo obce Přezletice tímto ruší usnesení č. 6 ze dne 17. 12. 2019 a
souhlasí s novým zněním Plánovací smlouvy s Rezidence 21 s.r.o. a pověřuje starostu obce
podpisem smlouvy.

15. Rozpočtové opatření č. 1/2020
na straně příjmů se navyšuje položka 1122 o 62.700,-, o tuto částku se navyšují i výdaje na §
6399 položka 5365, musí se proúčtovat daň z příjmu za obec za rok 2019, která se neplatí, jen
se proúčtuje na straně příjmů i výdajů.
Dále se navyšuje třída 1 položka 1341 - poplatek ze psů o částku 28.000,- a položka 1381 daň z hazardních her o částku 60.000,-. Třída 2 se navyšuje: § 2310 položka 2132 o 847.400,příjem za pronájem vodovodu, § 3399 položka 2119 o 24.600,- příjem z obecního plesu, §
3722 položka 2112 o 11.000,- příjem z prodeje pytlů na odpad, § 6171 položka 2119 o 6000,příjem za věcné břemeno.
Na straně výdajů se navyšuje skupina 2 v § 2310 položka 5151 o částku 770.980,- úhrada za
vodné a skupina 3 v § 3745 položka 6122 o částku 164.000,- nákup štěpkovače.
Rozpočtové opatření se vyrovná na položce 8115.
Poznámky, připomínky, podněty: xxx
Hlasování

pro:

7

proti: -

zdržel se:

-

Usnesení: Zastupitelstvo obce Přezletice souhlasí s návrhem Rozpočtového opatření č.
1/2020 a pověřuje starostu a účetní obce k provedení schváleného Rozpočtového opatření
č. 1/2020.

16.Dodatek smlouvy o připojení elektrického zařízení – ČEZ – škola
Dodatek řeší prodloužení termínu připojení k distribuční soustavě.
Poznámky, připomínky, podněty: xxx
Hlasování

pro:

7

proti: -

zdržel se:

-

Usnesení: Zastupitelstvo obce Přezletice souhlasí s uzavřením Dodatku ke Smlouvě o
uzavření budoucí smlouvy o připojení elektrického zařízení k distribuční soustavě do
napěťové hladiny 22kV na základě žádosti o připojení č. 4121272631 s firmou ČEZ
Distribuce a pověřuje starostu podpisem dodatku.

17. Územní studie 2020 – Přezletice – lokalita „B“ Panská pole
J. Macourek předložil zastupitelstvu obce Územní studii 2020 – Přezletice – lokalita „B“
Panská pole. Územní studie nenavyšuje počet obyvatel oproti předešlé studii, došlo k
přemíštění uličních čar, zeleně, přemístění stavebních objektů, vznik budoucího záchytného
parkoviště na vláček, který bude jezdit na archeologické naleziště Zlatý kopec.
Poznámky, připomínky, podněty: xxx
Hlasování

pro:

7

proti: -

zdržel se:

-

Usnesení: Zastupitelstvo obce Přezletice bere na vědomí novou Územní studii 2020 –
Přezletice – lokalita „B“ Panská pole.

18. Výběrové řízení na revizi a dopracování PD Přezletice – Na Hasičárně
Původní zpracovatel PD Přezletice – Na Hasičárně odevzdal dokumentaci ve vadném stavu –
v mnoha ohledech chybějící, obec nechala posoudit dokumentaci odborným projektantem,
aby předběžně identifikoval závady. Na základě uvedených zjištění bylo vyhlášeno výběrové
řízení na zakázku malého rozsahu. Do VŘ se přihlásily 3 firmy – Lambda Studio, s.r.o.
s nabídkovou cenou 1.998.000,- bez DPH, dále architekt Ondřej Tuček s nabídkovou cenou
2.120.000,- Kč bez DPH a firma Stavex Praha s.r.o. s nabídkovou cenou 2.345.000,- Kč bez
DPH. Hodnotící komise stanovila jako ekonomicky nejvýhodnější nabídku účastníka LAMBDA
STUDIO s.r.o. Na základě uvedených skutečností J. Macourek doporučuje vybrat navrženého
uchazeče a podepsat s ním Smlouvu o dílo. Nejnutněji je v dohledné době zajistit projednání
stavebního povolení a tedy objednat část 1 a část 2 v souhrnné výši 989.600,- Kč bez DPH.
Zbylou část tedy prováděcí dokumentaci se obec pokusí realizovat z rozpočtu obce v příštím
roce.
Poznámky, připomínky, podněty: xxx
Hlasování

pro:

6

proti: -

zdržel se:

Ing. Bulová

Usnesení: Zastupitelstvo obce Přezletice souhlasí s výběrem firmy LAMDA STUDIO s.r.o., IČ:
081782990 a pověřuje starostu obce podpisem Smlouvy o dílo.

19.Různé, diskuze
 Svazková škola Přezletice, Podolanka, Jenštejn – svazek obcí a OBADI s.r.o.
hodlají uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce části pozemku ke zřízení
cesty – dodatek se týká prodloužením výpůjčky do dne 26. 6. 2021

 Předpokládané daňové výnosy obce pro rok 2020 – dopad kompenzačního
bonusu na naší obec - až - 5.760.523,-

 Žádost o podporu provozu Linky bezpečí, z.s. – obec nikdy nepřispívala na
chod této linky a nadále přispívat nebude

 EKO-KOM – osvědčení o úspoře emisí v obci Přezletice za rok 2019.
 Ing. Bulová – jak se dál má rybník vyvíjet? Jarní osádka ryb se z důvodu
koronaviru zastavila, v současné době přišlo několik nabídek na osádku ryb,
bude se řešit na jaře 2021. V současné době se zkoušel rybník mechanicky
vyčistit. Až počasí dovolí, bude se pokračovat v čištění rybníka, v pořádku jsou
rostliny, řasy budou odstraněny. Do budoucna je plánováno vybudování
plovoucího rákosového ostrova, který bude mít filtrační funkci. P. Pergler –
pozval inspektora ze životního prostředí pro velký úhyn pulců – prý tam někdo
něco nasypal – bez vědomí obce.

 Dendrolog – kvalita stromů po obci – 46 stromů, které byly vytipovány jako
nebezpečné.

 Výstavba Ctěnický háj – v jaké části realizace se projekt nachází? Soudní spory
se řeší se sousedními pozemky, je podáno stavební povolení. Výstavba se
předpokládá na podzim nebo jaro. V části Ctěnického háje vznikne park,
retenční plochy apod.

 Chodník k Bille – projedná se nejvíce na schůzi dne 18. 6.
 Rekonstrukce průtahové komunikace – je plně v gestci Středočeského kraje.
 Optický kabel – T-Mobile odstoupil, jelikož odstoupil od smlouvy i s Vinoří a
tím by bylo složité napojení na Přezletice, projekt převzala firma ScanCom,
která zasíťuje i Vinoř.

 Zanešený příkop na hranici naší obce s Vinoří.
 Poskytovatele služeb svozu odpadu – ke konci roku bude potřeba soutěžit
novou firmu, předběžná dohoda s Podolankou, že bychom se spojili při
společném zadávání

 Akátová ulice – pokračování osazování letničkami – navázání na ulici
Kaštanová, předzahrádky by si občané mohli jakoby adoptovat – dostali by
finanční příspěvek na údržbu a starali by se o ní.

 V rámci rozpočtu obce tu spousta lidí není hlášeno, pro nově příchozí připadá
v úvahu finanční odměna apod.

 Škola – obec byla připravena na začátku jara na soutěž na zhotovitele, na
ministerstvu školství proběhla žádost o dotaci bez problémů, ale ministerstvo
financí jako nadřízený orgán dotaci stopl. Nyní opět podána žádost na
ministerstvo školství a je příslib z ministerstva financí že na přelomu července
by mohla být vyhlášena soutěž na zhotovitele.

 T. Říha – na stránkách proběhlo napadení od jistého „spolku“, že se nekonají
zastupitelstva dle zákona a mezi jednotlivými zasedáními jsou více jak 3
měsíce promlky, ale v době koronavirové krize byl vydán manuál z
ministerstva vnitra, že zasedání zastupitelstva lze svolat jen v případě velké
nutnosti.

Starosta obce ukončil zasedání ZO ve 20:04 hod.
Termín a program příštího zasedání bude řádně upřesněn a včas oznámen.

Zapsala: Barbora Meluzínová

Ověřili: Ing. Cyril Neumann

Tomáš Říha – starosta obce

Dne 4. 6. 2020

