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Účast: občané dle prezenční listiny. 
  
Ze zastupitelů obce: Ing. Miroslav Hochvald, Martin Smutný, Petr Krupa, Vladimír Stančík,  
                                    Bc. Miroslav Říčař, Kateřina Luňáková, Pavel Synek, RNDr. Pavel Ptáček Ph.D.  
                                   Josef Měchura, DiS 

                  
Program jednání:        

1. Zahájení  

2. Schválení programu  

3. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu  

4. Kontrola plnění usnesení ze zasedání ZO č.5/2022  

5. Informace o činnosti starosty a zastupitelstva obce  

6. Projednání výsledku poptávkového řízení na travní sekačku  

7. Projednání vyhlášení záměru na pronájem nebytových prostor v Lutotíně  

8. Projednání smlouvy o zřízení věcného břemene pro EG.D, a.s.  

9. Projednání a schválení pravomoci starosty při schvalování „Rozpočtových opatření“  

10. Příprava „Zpravodaje obce“  

11. Projednání kalkulace stočného pro rok 2022  

12. Projednání rozpočtového opatření č. 10/2022  

13. Diskuse  

14. Usnesení  

15. Závěr        
 
K bodu 1) 

Zasedání zastupitelstva obce zahájil předsedající, dosavadní starosta obce Ing. Miroslav Hochvald 
v 18:05 hodin, přivítal přítomné občany (na zasedání jsou kromě zastupitelů přítomni 3 občané) a 
uvedl, že zasedání zastupitelstva bylo řádně svoláno a vyhlášeno a pozvánka byla vyvěšena na 
úřední desce od 21. listopadu 2022, tedy více než 7 dní před jednáním zastupitelstva obce a je na 
něm přítomno všech 9 členů, zasedání tedy může právoplatně jednat a usnášet se. 

 
K bodu 2) 

Starosta přečetl program jednání a navrhnul program rozšířit o další body, které by zastupitelstvo 
obce mělo projednat: 

⮚ Projednání opravy oplocení za obecním úřadem v Bílovicích 

⮚ Projednání návrhu smlouvy o zřízení věcného břemene se SÚS Ol. kraje na zastávky v 

Lutotíně 

⮚ Projednání žádosti klubu stolního tenisu Bílovice o finanční dar na činnost 

⮚ Projednání žádosti Lesů ČR na odkup části pozemku 

⮚ Projednání žádosti firmy Paula o příspěvek na dopravu pro pojízdnou prodejnu pečiva 

● Nato vyzval přítomné k dalšímu doplnění programu 

⮚ Miroslav Říčař navrhl projednat úpravu dopravního značení v obci 

● Nikdo z další se k doplnění programu nepřihlásil, zasedání by tedy mělo mít na projednání celkem 
21 bodů 

 
● Starosta navrhl hlasovat o takto rozšířeném programu - PRO: 9 – PROTI: 0 – ZDRŽEL SE: 0 

●  Návrh programu byl přijat. 
●  
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K bodu 3) 
Starosta navrhl na zapisovatele pana Martina Smutného 

● Dále navrhl na ověřovatele zápisu Pavla Ptáčka a Miroslava Říčaře 

 
● O návrhu nechal hlasovat - PRO: 9 – PROTI: 0 – ZDRŽEL SE: 0  
● Návrh byl přijat. 

  
K bodu 4) 

Starosta obce informoval přítomné o plnění usnesení přijatých na minulém zasedání 
zastupitelstva obce. 

● Usnesení č.6: smlouva o zřízení věcného břemene se společností INFOS ART, spol. s r.o. 
Valdenská 363/27, Olomouc, 779 00, IČ: 25849638 za částku 1.383,30Kč byla uzavřena 

● Usnesení č.7: dodatek č. 1 ke smlouvě č. 1200600023 se Státním fondem životního prostředí 
Kaplanova 1931/1, 148 00, Praha 11, IČ:00020729 byl podepsán ze strany naší obce, čeká se 
na podpis SFŽP 

● Usnesení č.8: smlouva o dílo na stavební práce se společností TALPA-VHS, s.r.o. Holvekova 
645/36 718 00 Ostrava - Kunčičky IČ: 10726284  na stavbu „Obnova ekostability funkcí vodních 
toků a na vodu vázaných ekosystémů v obci Bílovice Lutotín“ za cenu 7.664.898,33Kč bez DPH 
byla uzavřena 

● Usnesení č.9: smlouva o dílo na zajištění funkce odborného zástupce pro provozování 
kanalizace se společností Ekovýroba s.r.o. Husova 163, 798 58, Čechy pod Kosířem, 
IČ:28624734 za částku 15.000,-Kč + DPH ročně byla uzavřena 

● Usnesení č.10: smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č.: PR-
001040022873/003-SITL pro umístění stavby „Lutotín, úprava přípojky NN, Lukele “ na pozemku 
parc. č. 553 v katastrálním území Lutotín se společností EG.D, a.s. Lidická 1873/36, Černá 
Pole, 602 00 Brno IČO 280 85 400, za částku 2.000,-Kč byl podepsán ze strany naší obce, čeká 
se na podpis EG.D 

● Usnesení č.11: smlouva o poskytnutí dotace s Olomouckým krajem, Jeremenkova 1191/40a, 
Hodolany, 779 11 Olomouc, IČ: 60609460 ve výši 71.967,-Kč na pořízení sekačky byla 
uzavřena 
 

● Zastupitelstvo obce vzalo zprávu o plnění usnesení na vědomí 
 
  K bodu 5) 

Starosta obce informoval přítomné o svojí činnosti a o činnosti zastupitelstva obce od minulého 
zasedání zastupitelstva obce: 

⮚ Schůzka prostějovské části Vodovodu Pomoraví – informace o předpokládané ceně 
vodného pro rok 2023 – cca 51,- Kč. Konečná cena bude záviset od ceny nakupované 
vody od Moravské vodárenské.  

⮚ Mikroregion Kostelecko – Byl podán společný projekt všech 13 obcí na pořízení nádob 
pro tříděný odpad. Projekt reaguje na předpokládaný konec skládkování netříděného 
odpadu po r. 2030. Navazuje na záměr řešit odpady o Olomouckém kraji jednotným 
způsobem. 

⮚ Schůzka Spolku Odpady Olomouckého kraje. Byly prezentovány záměry spolku a obce 
vyzvány, aby zvážily přistoupení k projektu a vstoupily do spolku. 

⮚ Schůzka Sdružení místních samospráv – poradna pro obce, legislativa, dotace atd. 

⮚ Porucha VO Bílovice – v lokalitě u cesty kolem svodnice – zkrat na závěsném vedení. V 
lokalitě u obchodu zkrat v zemním vedení a plánovaná náhrada výbojek LED světly – v 
obou případech se jedná o dosud nerekonstruované části veřejného osvětlení.  

⮚ Obnova dopravního značení  - provést výměnu vybledlých značek – požadavek PČR 

⮚ K 30.11.2022 končí pracovnice z ÚP na VPP 
 

● Zastupitelstvo obce vzalo zprávu o činnosti na vědomí 
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   K bodu 6)    

V tomto bodě starosta obce seznámil přítomné s výsledkem poptávkového řízení na 
sekacího malotraktoru. Jedná se o sekačku pro údržbu veřejných hřišť. Na pořízení sekačky má 
obec schválenou dotaci od Olomouckého kraje ve výši přesahující 70.000,-Kč. 
Bylo osloveno pět dodavatelů, kteří předložili nabídky: 

⮚ Michal Dlouhý, Skřípov - 244 990,- Kč 

⮚ TLAMKA s.r.o. Boskovice - 229 900,- Kč 

⮚ P & L, spol. s r.o. - 298 000,- Kč 

⮚ SITTA K + M s.r.o.- 254 800,- Kč 

⮚ Daniš Davaztechnik s.r.o.- 229 779,- Kč 
 
Nejlevnější nabídku předložila společnost Daniš Davaztechnik s.r.o. 
 

● Na základě uvedených skutečností navrhl starosta přijmout usnesení:   
Zastupitelstvo obce schvaluje výběr dodavatele travní sekačky a uzavření kupní smlouvy se 
společností Daniš Davaztechnik s.r.o Přerov III-Lověšice, Hulínská 265/30, 680 01, IČ: 
28644875 za částku 229.779,- Kč včetně DPH. 
Dále pověřuje starostu obce podpisem této smlouvy. 

 
● O návrhu usnesení nechal hlasovat - PRO: 9 – PROTI: 0 – ZDRŽEL SE: 0 
● Návrh byl přijat, usnesení bylo schváleno     

      
 

K bodu 7) 
Starosta v tomto bodě seznámil přítomné se záměrem přestěhovat kanceláře obecního úřadu 
zpět do Bílovic, čímž zůstanou kanceláře a zasedací místnost v obecním domě nevyužité. O 
pronájem těchto prostor projevil zájem Vodovod Pomoraví. Dále uvedl, že úřední hodiny pro 
občany by probíhaly v prostorách knihovny. Dále uvedl, že o prostory mikrojeslí projevil zájem 
pan Baránek, který by si v těchto prostorech chtěl zřídit kancelář. Následně pan Baránek 
představil přítomným svůj záměr – v prostorech mikrojeslí by si chtěl zřídit kancelář pro svoji 
práci a videotvorbu a dále by prostory sdíleně využívali i další zájemci.  
Mezi zastupiteli se rozběhla diskuse, zda tyto prostory takto pronajmout. 
Martin Smutný k tomu uvedl, že nesouhlasí s pronájmem obou prostor, které mohou sloužit jako 
zasedací místnost, a to jak pro konání zastupitelstva, tak pro valnou hromadu hasičů, tak pro 
činnost jiných spolků. Kateřina Luňáková se dotázala, zda za posledních několik roků projevil 
kromě ní a hasičů o využití zasedací místnosti někdo zájem. Starosta odpověděl, že ne. Dále 
uvedl, že by byl raději, kdyby budovy generovaly nějaký příjem, než jen byly nevyužívány. Martin 
Smutný k tomu dodal, že obecní budovy by měly být využívány ve veřejném zájmu a ne pro 
výdělek. Miroslav Říčař k tomu uvedl, že zasedání zastupitelstva se může konat v prostorech 
pohostinství ve spodním patře obecního domu. 
 

● Na základě uvedených skutečností navrhl předsedající přijmout usnesení:   
● Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměrů na pronájem nebytových prostor v Obecních 

budovách č.p.65 a č.p.79 v Lutotíně. 
 

● O návrhu usnesení nechal hlasovat - PRO: 7 – PROTI: 1 (Martin Smutný) – ZDRŽEL SE: 1 
(Pavel Ptáček) 
Návrh byl přijat, usnesení bylo schváleno          
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K bodu 8) 
V tomto bodě starosta seznámil přítomné s návrhem smlouvy o zřízení věcného břemene na 
umístění kabelu nízkého napětí v Bílovicích. Na uzavření této smlouvy byla v minulosti uzavřena 
smlouva o smlouvě budoucí. 
 

● Na základě uvedených skutečností navrhl starosta přijmout usnesení:  
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č.: PR-
014330072535/001-ADS pro umístění stavby „B.Mlýn, Mokřiny, kab. smyčka, Továrek“ na 
pozemku parc. č. 1453 v katastrálním území Bílovice se společností EG.D, a.s.  Lidická 
1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno IČO: 280 85 400, za částku 1.000,-Kč 
Dále pověřuje starostu obce podpisem této smlouvy. 
Přítomní zastupitelé měli možnost si návrh smlouvy prostudovat. 

 
● O návrhu usnesení nechal hlasovat - PRO: 9 – PROTI: 0 – ZDRŽEL SE: 0 
● Návrh byl přijat, usnesení bylo schváleno 

 
K bodu 9) 

V tomto bodě seznámil starosta přítomné s návrhem usnesení na provádění rozpočtových 
opatření starostou obce. Toto zmocnění schvalovalo zastupitelstvo obce i v předchozích 
volebních obdobích. 
 

● Na základě uvedených skutečností navrhl starosta přijmout usnesení:   
Zastupitelstvo obce schvaluje v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb. o 
obcích ve znění pozdějších předpisů, kompetenci starosty k provádění jednotlivých rozpočtových 
opatření do výše 300.000, - Kč na jednotlivou položku, v případě dotací a dalších příjmů, 
financování a přesunu mezi jednotlivými položkami výdajů neomezeně. Zastupitelstvo obce dále 
stanovuje v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 
ve znění pozdějších předpisů, kompetenci starosty obce k provedení rozpočtového opatření k 
31. 12. kalendářního roku v plném rozsahu, a to k provedení potřebného rozpočtového opatření 
v období od posledního zasedání zastupitelstva obce v daném kalendářním roce do 31. 12. 
daného kalendářního roku. Toto zmocnění se poprvé použije pro kalendářní rok 2022. 
Rozpočtová opatření prováděná starostou obce budou na nejbližším zasedání zastupitelstva 
obce předložena zastupitelstvu na vědomí. 

 
● O návrhu usnesení nechal hlasovat - PRO: 9 – PROTI: 0 – ZDRŽEL SE: 0 
● Návrh byl přijat, usnesení bylo schváleno 

 
K bodu 10) 

V tomto bodě seznámil starosta přítomné s přípravou tradičního zpravodaje obce za rok 2022 a 
požádal přítomné o zajištění článků do zpravodaje. Uzávěrka bude kolem 10. prosince 

 
K bodu 11) 

V tomto bodě seznámil starosta přítomné s předběžnou kalkulací stočného na rok 2023. 
V kalkulaci jsou zohledněny všechny náklady související s odváděním a čištěním odpadních 
vod. Výsledná cena bude záležet na ceně za čištění odpadních vod v ČOV v Kostelci na Hané. 
Předběžná cena poplatku je 1.750,-Kč za osobu. Konečná cena bude projednána na příštím 
zasedání zastupitelstva obce. 
 

● Zastupitelstvo obce vzalo informaci o předběžné kalkulaci stočného na vědomí 
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K bodu 12) 
V tomto bodě starosta seznámil přítomné s návrhem rozpočtového opatření č.10./2021,  
 

⮚ Na příjmové stránce se jedná o snížení příjmů o     411 020,- Kč 

⮚ Na výdajové stránce se jedná o navýšení výdajů o  411 020,- Kč 

⮚ Rozdíl mezi příjmy a vydáními příjem je tedy 0,-Kč 
 
Na základě uvedených skutečností navrhl starosta přijmout usnesení:   
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č.10./2022 

 
● O návrhu usnesení nechal hlasovat - PRO: 9 – PROTI: 0 – ZDRŽEL SE: 0 

Návrh byl přijat, rozpočtové opatření č. 10./2022 bylo schváleno     

 
K bodu 13) 

V tomto bodě starosta seznámil přítomné s havarijním stavem oplocení u obecního úřadu 
v Bílovicích. Část plotu již spadla a zbývající část také hrozí pádem. Majitelé sousedního 
pozemku souhlasí s vybudováním nového plotu, na jehož financování se budou z poloviny 
podílet. Dále starosta navrhl vyměnit i oplocení v zadní části dvoru. Na stavbu plotu 
z betonových prefabrikátů nechal starosta zpracovat cenovou nabídku, která je za částku 
102.000,-Kč + DPH. Odstranění a likvidaci stávajícího plotu zajistí obec. 
 

● Na základě uvedených skutečností navrhl starosta přijmout usnesení:   
Zastupitelstvo obce schvaluje stavbu nového betonového plotu u obecního úřadu v Bílovicích za 
částku 102.000,-Kč + DPH 

● návrhu usnesení nechal hlasovat - PRO: 9 – PROTI: 0 – ZDRŽEL SE: 0  
● Návrh byl přijat, usnesení bylo schváleno 

 
K bodu 14) 

V tomto bodě seznámil starosta přítomné s návrhem smlouvy o zřízení služebnosti se správou 
silnic Olomouckého kraje na autobusové zálivy a protlak pod silnicí při stavbě zastávek nad 
Lutotínem. Na uzavření této smlouvy byla již uzavřena smlouva o smlouvě budoucí. 

 
● Na základě uvedených skutečností navrhl starosta přijmout usnesení:   

Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření nájemní smlouvy a smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení 
služebnosti s Olomouckým krajem, Jeremenkova 1191/40a, Hodolany, 779 11 Olomouc, IČ: 
60609460 za částku 40.915,-Kč + DPH 
Dále pověřuje starostu obce podpisem této smlouvy. 

 
● O návrhu usnesení nechal hlasovat - PRO: 9 – PROTI: 0 – ZDRŽEL SE: 0 
● Návrh byl přijat, usnesení bylo schváleno 

 
K bodu 15) 

V tomto bodě tomto bodě informoval přítomné o žádosti sportovního družstva stolního tenisu při 
SDH Bílovice o finanční dar na provoz ve výši 6.000,-Kč. Vedoucí sportovního družstva Petr 
Krupa seznámil přítomné s činností klubu, který má v současnosti 11 členů. Finanční příspěvek 
používají členové především na vytápění prostor, ve kterých trénují a hrají zápasy. Seznámit 
s výsledky hráčů se zájemci mohou na internetových stránkách Českého svazu stolního tenisu: 
Výsledky hráčů v jednotlivých soutěžích v stolním tenise můžete najít na internetových 
stránkách České asociace stolního tenisu: https://stis.ping-pong.cz/htm/ 
 

● Na základě uvedených skutečností navrhl starosta přijmout usnesení:   
Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí finančního daru pro sportovní družstvo stolního tenisu 
při SDH Bílovice ve výši 6.000,-Kč a uzavření darovací smlouvy na tento finanční dar.  
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Dále pověřuje starostu obce podpisem této smlouvy. 
Přítomní zastupitelé měli možnost si návrh darovací smlouvy prostudovat. 
 

● O návrhu usnesení nechal hlasovat - PRO: 9 – PROTI: 0 – ZDRŽEL SE: 0  
● Návrh byl přijat, usnesení bylo schváleno 

 
K bodu 16) 

V tomto Starosta obce informoval přítomné o záměru Lesů České Republiky, s.p. na odkoupení 
části pozemku pro stavbu lesní cesty vedoucí „pod Horou“ směrem na Bělecký mlýn. 

 

● Zastupitelstvo obce vzalo žádost Lesů ČR na vědomí 
 

K bodu 17) 
Starosta v tomto bodě zasedání informoval přítomné o žádosti společnosti Paula, která do 
Lutotína zajíždí s pojízdnou prodejnou pečiva, o příspěvek na úhradu nákladů na dopravu této 
prodejny. Jedná se o příspěvek ve výši 1.800,-Kč + DPH měsíčně. Zastupitelé se po diskusi 
shodli, že se pokusí s žadatelem dohodnout na nižší částce. Budou osloveny i okolní obce, kam 
pekárna zajíždí a společným postupem se budeme snažit dohodnout nižší částku, ale budeme 
se snažit zachovat zajíždění prodejny do naší obce. 
 

● Zastupitelstvo obce vzalo žádost společnosti Paula o příspěvek na dopravu na 
vědomí 

 
K bodu 18) 

V tomto bodě starosta seznámil přítomné s požadavkem Policie ČR o výměnu některých 
dopravních značek v obci. Značky již vlivem stáří nesplňují požadavky na viditelnost. Dále se 
zastupitelé na návrh Miroslava Říčaře zabývali možností umístit dopravní značky „zákaz stání“ 
před budovou obecního úřadu v Bílovicích. Občané tam parkují automobily tak, že brání 
přístupu do budovy a k podzemnímu hydrantu, který se nachází na ploše před budovou. 
Starosta uvedl, že projedná umístění značek s odborem dopravy. 
 

K bodu 19) 
Diskuse 
            Starosta vyzval přítomné k diskusi  

⮚ Starosta informoval o předběžných vyúčtováních za dodávky energií. Za elektřinu bude 
obec v letošním roce platit přibližně 360.000,-Kč při spotřebě 36 MWh. Za plyn to bude 
přibližně 260.000,-Kč při celkové spotřebě 86 MWh. Starosta dále seznámil přítomné s 
doporučením Sdružení místních samospráv neuzavírá fixované smlouvy na dodávku 
energií, ale využít zastropování cen u SPOTových tarifů. 

⮚ Starosta seznámil přítomné s novým dotačním titulem na úpravu veřejných prostranství, 
v rámci kterého by bylo možné spolufinancovat úpravu zeleně v intravilánu obce a dále 
vybudovat propustná parkovací stání. 

⮚ Nikdo další z přítomných se do diskuse nepřihlásil. 
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K bodu 20) 

Usnesení: 

Zastupitelstvo obce Bílovice-Lutotín schvaluje: 
 

1. Program zasedání 
 Pro 9/ proti 0/ zdržel se 0 

2. Zapisovatele pana Martina Smutného, ověřovatele zápisu Pavla Ptáčka  
a Miroslava Říčaře 
Pro 9/ proti 0/ zdržel se 0         

3. Schvaluje výběr dodavatele travní sekačky a její nákup od společnosti Daniš Davaztechnik s.r.o 
Přerov III-Lověšice, Hulínská 265/30, IČ: 28644875 za částku 229.779,- Kč včetně DPH  
Pro 9/ proti 0/ zdržel se 0  

4. Zveřejnění záměrů na pronájem nebytových prostor v Obecních budovách č.p.65 a č.p.79 
v Lutotíně. 
Pro 7/ proti 1 (Martin Smutný) / zdržel se 1 (Pavel Ptáček) 

5. Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č.: PR-014330072535/001-ADS pro umístění 
stavby „B.Mlýn, Mokřiny, kab. smyčka, Továrek“ na pozemku parc. č. 1453 v katastrálním území 
Bílovice se společností EG.D, a.s.  Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno IČO: 280 85 400, za 
částku 1.000,-Kč 
Pro 9/ proti 0/ zdržel se 0 

6. V souladu s § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších 
předpisů, kompetenci starosty k provádění jednotlivých rozpočtových opatření do výše 300.000, - 
Kč na jednotlivou položku, v případě dotací a dalších příjmů, financování a přesunu mezi 
jednotlivými položkami výdajů neomezeně. Zastupitelstvo obce dále stanovuje v souladu s § 102 
odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, 
kompetenci starosty obce k provedení rozpočtového opatření k 31. 12. kalendářního roku v plném 
rozsahu, a to k provedení potřebného rozpočtového opatření v období od posledního zasedání 
zastupitelstva obce v daném kalendářním roce do 31. 12. daného kalendářního roku. Toto 
zmocnění se poprvé použije pro kalendářní rok 2022. Rozpočtová opatření prováděná starostou 
obce budou na nejbližším zasedání zastupitelstva obce předložena zastupitelstvu na vědomí.   
Pro 9/ proti 0/ zdržel se 0  

7. Rozpočtové opatření č.10/2022 
Pro 9/ proti 0/ zdržel se 0  

8. Stavbu nového betonového plotu u obecního úřadu v Bílovicích za částku 102.000,-Kč + DPH 
Pro 9/ proti 0/ zdržel se 0  

9. Uzavření nájemní smlouvy a smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti s Olomouckým 
krajem, Jeremenkova 1191/40a, Hodolany, 779 11 Olomouc, IČ: 60609460 za částku  
40.915,-Kč + DPH  
Pro 9/ proti 0/ zdržel se 0  

10. Poskytnutí finančního daru pro družstvo stolního tenisu Bílovice ve výši 6.000,-Kč a uzavření 
darovací smlouvy na tento finanční dar 
Pro 9/ proti 0/ zdržel se 0  

 

II. Zastupitelstvo obce Bílovice-Lutotín bere na vědomí: 

 
1. Plnění usnesení č.5/2022  
2. Zprávu o činnosti 
3. Informaci o předběžné kalkulaci stočného pro rok 2023 
4. Žádost Lesů ČR  
5. Žádost společnosti Paula o příspěvek na dopravu 
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    III. Zastupitelstvo obce Bílovice-Lutotín pověřuje: 
 

1. Starostu obce podpisem smlouvy uvedené v článku I. bod č.5, č.9, č.10, č.11 tohoto usnesení 

2. Starostu obce zveřejněním záměrů uvedených v článku I. bod č.4 tohoto usnesení 

K bodu 21) 
        Závěr 

Starosta poděkoval všem přítomným za aktivní účast na jednání zastupitelstva obce, přednesené 
návrhy a ukončil zasedání zastupitelstva obce v 19:45 hodin. 

 
Zapsal: Martin Smutný 
 
 
 
Ověřili: RNDr. Pavel Ptáček Ph.D. …………………………… 
 

 
             Bc. Miroslav Říčař. ………………………………… 
 

 

 

 

 

 
Martin Smutný                                                                                     Ing. Miroslav Hochvald 
místostarosta obce                                                                                                                             starosta obce 

 

 

 

 

 

 
Vyvěšeno dne: 8.12.2022 
 
Sňato dne: …………………………… 
 

 


