Zápis č. 7/2014 - Ustavující zasedání zastupitelstva

5.11.2014

Zápis č.7/2014
z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Klokočná
konaného dne 5.11.2014 v 19:00 hod. v kulturním sále Hostince Na Klokočné
Přítomni:

Ing. Miloslav Rovný, Martin Pávek, Ing. Blanka Habrmanová PhD., František
Mládek, Petr Prokýšek, Jan Malý, František Bašta, MVDr. Veronika Danielová

Omluveni:
Neomluveni:
Celkový počet přítomných zastupitelů:
Celkový počet nepřítomných zastupitelů:

1.

7
0

Úvod
Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Klokočná zahájila dosavadní starostka obce
Veronika Danielová (dále „předsedající“), přivítala všechny přítomné a konstatovala, že
zasedání bylo řádně svoláno tak, aby se v souladu s § 91 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích, v platném znění konalo do 15 dnů ode dne uplynutí lhůty pro podání návrhů
soudu na neplatnost voleb nebo hlasování (lhůta uplynula dne 24.10.2014 v 16:00, žádný
návrh nebyl podán). Informace podle § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích byla
na úřední desce Obecního úřadu Klokočná zveřejněna v souladu se zákonem po dobu
nejméně 7 dní, a to od 25.10.2014 do 4.11.2014. Předsedající dále konstatovala, že dle
prezenční listiny je přítomno 7 členů zastupitelstva (z celkového počtu 7 všech členů
zastupitelstva), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné. Následně bylo na místě paní
Šárkou Machaňovou ověřeno, že každý z nově zvolených zastupitelů má „Osvědčení o
zvolení členem zastupitelstva“.

2.

Složení slibu členy zastupitelstva
Předsedající přečetla slib: „Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a
svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu obce Klokočná a jejích
občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky“ a následně vyzvala jmenovitě
přítomné členy zastupitelstva ke složení slibu pronesením slova „slibuji“ a k podpisu
listiny.
Předsedající vyzvala Miloslava Rovného ke složení slibu a podpisu listiny prokazující
složení slibu člena zastupitelstva obce. Miloslav Rovný pronesl „slibuji“ a slib stvrdil
svým podpisem listiny.
Předsedající vyzvala Martina Pávka ke složení slibu a podpisu listiny prokazující složení
slibu člena zastupitelstva obce. Martin Pávek pronesl „slibuji“ a slib stvrdil svým
podpisem listiny.
Předsedající vyzvala Blanku Habrmanovou ke složení slibu a podpisu listiny prokazující
složení slibu člena zastupitelstva obce. Blanka Habrmanová pronesla „slibuji“ a slib
stvrdila svým podpisem listiny.
Předsedající vyzvala Jana Malého ke složení slibu a podpisu listiny prokazující složení
slibu člena zastupitelstva obce. Jan Malý pronesl „slibuji“ a slib stvrdil svým podpisem
listiny.
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Předsedající vyzvala Petra Prokýška ke složení slibu a podpisu listiny prokazující složení
slibu člena zastupitelstva obce. Petr Prokýšek pronesl „slibuji“ a slib stvrdil svým
podpisem listiny.
Předsedající vyzvala Františka Baštu ke složení slibu a podpisu listiny prokazující složení
slibu člena zastupitelstva obce. František Bašta pronesl „slibuji“ a slib stvrdil svým
podpisem listiny.
Předsedající vyzvala Františka Mládka ke složení slibu a podpisu listiny prokazující
složení slibu člena zastupitelstva obce. František Mládek pronesl „slibuji“ a slib stvrdil
svým podpisem listiny.

3.

Určení ověřovatelů a zapisovatele
Předsedající navrhla, aby ověřovateli zápisu byli pan Petr Prokýšek a pan Jan Malý,
zapisovatelem paní Šárka Machaňová. Předsedající vyzvala zastupitele ke vznesení
protinávrhů. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy ze strany zastupitelstva.
Předsedající vyzvala přítomné občany, aby se k návrhu vyjádřili. K návrhu se nevyjádřil
nikdo z přítomných občanů.
Předsedající přečetla návrh usnesení:
„Zastupitelstvo obce Klokočná určuje ověřovateli zápisu pana Petra Prokýška a pana
Jana Malého, zapisovatelem paní Šárku Machaňovou“
Předsedající nechala o návrhu usnesení hlasovat.
Hlasy: pro:
Miloslav Rovný, Martin Pávek, Blanka Habrmanová, František
Mládek, Petr Prokýšek, Jan Malý, František Bašta
proti:
zdržel se:
nehlasoval:
Výsledek hlasování:

Pro 7

Proti 0

Zdržel se 0

Nehlasoval 0

Usnesení č. U-46-7/2014 bylo schváleno.

4.

Schválení programu
Předsedající seznámila členy zastupitelstva i všechny přítomné s návrhem programu
ustavujícího zasedání v souladu s pozvánkou. Předsedající přečetla připravený a
zveřejněný následující program:
1) Zahájení zasedání zastupitelstva
2) Složení slibu členy zastupitelstva
3) Určení ověřovatelů a zapisovatele
4) Schválení programu
5) Volba starosty a místostarosty
a) určení počtu místostarostů
b) určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě
uvolnění (§ 71 zákona o obcích)
c) určení způsobu volby starosty a místostarosty
d) volba starosty
e) volba místostarosty
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6) Zřízení finančního a kontrolního výboru
a) určení počtu členů finančního a kontrolního výboru
b) volba předsedy finančního výboru
c) volba předsedy kontrolního výboru
d) volba členů finančního výboru
e) volba členů kontrolního výboru
7) Rozhodnutí o zřízení komisí
a) určení, které komise se budou zřizovat
b) rozhodnutí o způsobu obsazení jednotlivých komisí
c) volba předsedů jednotlivých komisí
d) jmenování členů jednotlivých komisí
8) Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva (§ 72
zákona o obcích)
9) Schválení Organizačního řádu orgánů obce Klokočná
10) Schválení Jednacího řádu
11) Schválení plánu údržby a úklidu
12) Rekonstrukce „Staré hasičárny“
a) informace o dotaci
b) určení způsobu přípravných prací
c) volba výběrové komise na zhotovitele stavebních prací
d) pověření řízením akce
13) Nutné stavební úpravy „Rozestavěného obecního úřadu“
a) zdůvodnění
b) určení rozsahu stavebních úprav
c) volba výběrové komise na zhotovitele stavebních prací
d) pověření řízením akce
14) Popelnicová stání
a) informace o záměru – prezentace
b) určení rozsahu stavebních prací
c) volba výběrové komise na zhotovitele stavebních prací
d) pověření řízením akce
15) Různé
a) Informace o nových úředních hodinách OÚ
b) Kalendář 2014
• Plán zasedání
• Plán kulturních akcí
c) Zadání auditu
d) Informace co budeme projednávat na příštím zasedání zastupitelstva
e) Ostatní
16) Diskuze – otevřené fórum
Předsedající vyzvala zastupitele ke vznesení návrhů na doplnění. Martin Pávek navrhl
doplnit program zasedání v bodě „Různé“ o pověření zástupce obce k zastupování na
zasedáních Valné Hromady Svazku obcí Region Jih. Předsedající vyzvala přítomné
občany, aby se k navrženému programu vyjádřili. Nikdo z přítomných občanů se
nevyjádřil.
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Předsedající přečetla návrh usnesení:
„Zastupitelstvo obce Klokočná schvaluje předložený program ustavujícího zasedání
doplněný v bodě „Různé“ o pověření zástupce obce k zastupování na zasedáních Valné
Hromady Svazku obcí Region Jih“
Předsedající nechala o návrhu usnesení hlasovat.
Hlasy: pro:
Miloslav Rovný, Martin Pávek, Blanka Habrmanová, František
Mládek, Petr Prokýšek, Jan Malý, František Bašta
proti:
zdržel se:
nehlasoval:
Výsledek hlasování:

Pro 7

Proti 0

Zdržel se 0

Nehlasoval 0

Usnesení č. U-47-7/2014 bylo schváleno.

5.

Volba starosty a místostarosty
a) určení počtu místostarostů
Předsedající vyzvala zastupitele ke vznesení návrhů na určení počtu zastupitelů. B.
Habrmanová navrhla, aby počet místostarostů byl jeden. Předsedající vyzvala i
ostatní zastupitele a i přítomné občany, aby sdělili svá stanoviska. K návrhu se nikdo
nevyjádřil.
Předsedající přečetla návrh usnesení:
„Zastupitelstvo obce Klokočná schvaluje zvolení jednoho místostarosty“
Předsedající nechala o návrhu usnesení hlasovat.
Hlasy: pro:
Miloslav Rovný, Martin Pávek, Blanka Habrmanová,
František Mládek, Petr Prokýšek, Jan Malý, František Bašta
proti:
zdržel se:
nehlasoval:
Výsledek hlasování:

Pro 7

Proti 0

Zdržel se 0

Nehlasoval 0

Usnesení č. U-48-7/2014 bylo schváleno.
b) určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě
uvolnění (§ 71 zákona o obcích)
Předsedající vyzvala zastupitele ke vznesení návrhů na určení funkcí, které budou
členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě uvolnění. Jan Malý navrhl, aby
nebyla určena žádná funkce, kterou by členové zastupitelstva vykonávali jako
dlouhodobě uvolnění. Předsedající vyzvala i ostatní zastupitele a i přítomné občany,
aby sdělili svá stanoviska. K návrhu se dále nikdo nevyjádřil.
Předsedající přečetla návrh usnesení:
„Zastupitelstvo obce Klokočná určuje, že nebude žádná funkce, kterou by členové
zastupitelstva vykonávali jako dlouhodobě uvolněnou“
Předsedající nechala o návrhu usnesení hlasovat.
Hlasy: pro:
Miloslav Rovný, Martin Pávek, Blanka Habrmanová,
František Mládek, Petr Prokýšek, Jan Malý, František Bašta
proti:
zdržel se:
nehlasoval:
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Pro 7
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Proti 0

Zdržel se 0

Nehlasoval 0

Usnesení č. U-49-7/2014 bylo schváleno.
c) určení způsobu volby starosty a místostarosty
Předsedající konstatovala, že nestanoví-li zastupitelstvo jinak, probíhá volba starosty
a místostarosty veřejně hlasováním. Dále vyzvala zastupitele k přednesení návrhů na
změnu způsobu hlasování. Nikdo nepřednesl návrh na změnu způsobu hlasování.
Předsedající sdělila, že volba starosty a místostarosty proběhne veřejně hlasováním.
Dále upozornila, že nejdříve bude volen starosta a po jeho zvolení bude přistoupeno
k volbě místostarosty. O jednotlivých kandidátech bude hlasováno v pořadí, v jakém
byli navrženi, přičemž po platném zvolení konkrétního kandidáta (většinou hlasů) již
nebude v hlasování pokračováno.
d) volba starosty
Předsedající vyzvala členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci starosty.
František Bašta navrhl, aby funkci starosty vykonával pan Miloslav Rovný.
Předsedající vyzvala i ostatní zastupitele a i přítomné občany, aby sdělili svá
stanoviska. K návrhu se nikdo jiný nevyjádřil.
Předsedající přečetla návrh usnesení:
„Zastupitelstvo obce Klokočná volí starostou pana Miloslava Rovného“
Předsedající nechala o návrhu usnesení hlasovat.
Hlasy: pro:
Martin Pávek, Blanka Habrmanová, František Mládek, Petr
Prokýšek, Jan Malý, František Bašta
proti:
zdržel se:
Miloslav Rovný
nehlasoval:
Výsledek hlasování:

Pro 6

Proti 0

Zdržel se 1

Nehlasoval 0

Usnesení č. U-50-7/2014 bylo schváleno.
Bývalá starostka paní Veronika Danielová pogratulovala novému starostovi obce
Miloslavu Rovnému k jeho zvolení a předala mu vedení zasedání. Nově zvolený starosta
poděkoval bývalé starostce za dosavadní vedení zasedání a za vedení obce až do úplného
konce, poděkoval občanům jménem všech zastupitele za důvěru, která jim byla jejich
zvolením dána, s příslibem maximálního úsilí ve prospěch obce. Nově zvolený starosta
převzal vedení ustavujícího zasedání (dále „předsedající“).
e) volba místostarosty
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci místostarosty.
Petr Prokýšek navrhl, aby funkci místostarosty vykonával pan Martin Pávek.
Předsedající vyzval i ostatní zastupitele a i přítomné občany, aby sdělili svá
stanoviska. K návrhu se nikdo jiný nevyjádřil.
Předsedající přečetl návrh usnesení:
„Zastupitelstvo obce Klokočná volí místostarostou pana Martina Pávka“
Předsedající nechal o návrhu usnesení hlasovat.
Hlasy: pro:
Miloslav Rovný, Blanka Habrmanová, František Mládek,
Petr Prokýšek, Jan Malý, František Bašta
proti:
zdržel se:
Martin Pávek
nehlasoval:
Výsledek hlasování: Pro 6
Proti 0
Usnesení č. U-51-7/2014 bylo schváleno.
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Zřízení finančního a kontrolního výboru
a) určení počtu členů finančního a kontrolního výboru
Předsedající informoval, že dle § 117 odst. 2 a §84 odst. 2 písm. l) zákona o obcích je
povinnost zastupitelstva obce zřídit finanční a kontrolní výbor. Předsedající navrhl,
aby zastupitelstvo v souladu se zákonem zřídilo finanční a kontrolní výbor, přičemž
každý z nich bude mít tři členy. Předsedající vyzval i ostatní zastupitele a i přítomné
občany, aby sdělili svá stanoviska. K návrhu se nikdo nevyjádřil.
Předsedající přečetl návrh usnesení:
„Zastupitelstvo obce Klokočná zřizuje finanční a kontrolní výbor. Oba výbory
budou tříčlenné“
Předsedající nechal o návrhu usnesení hlasovat.
Hlasy: pro:
Miloslav Rovný, Martin Pávek, Blanka Habrmanová,
František Mládek, Petr Prokýšek, Jan Malý, František Bašta
proti:
zdržel se:
nehlasoval:
Výsledek hlasování:

Pro 7

Proti 0

Zdržel se 0

Nehlasoval 0

Usnesení č. U-52-7/2014 bylo schváleno.
b) volba předsedy finančního výboru
Předsedající navrhl, aby funkci předsedy finančního výboru vykonávala paní Blanka
Habrmanová. Předsedající vyzval i ostatní zastupitele a i přítomné občany, aby
sdělili svá stanoviska. K návrhu se nikdo nevyjádřil.
Předsedající přečetl návrh usnesení:
„Zastupitelstvo obce Klokočná volí předsedou finančního výboru paní Blanku
Habrmanovou“
Předsedající nechal o návrhu usnesení hlasovat.
Hlasy: pro:
Miloslav Rovný, Martin Pávek, František Mládek, Petr
Prokýšek, Jan Malý, František Bašta
proti:
zdržel se:
Blanka Habrmanová
nehlasoval:
Výsledek hlasování:

Pro 6

Proti 0

Zdržel se 1

Nehlasoval 0

Usnesení č. U-53-7/2014 bylo schváleno.
c) volba předsedy kontrolního výboru
Předsedající navrhl, aby funkci předsedy kontrolního výboru vykonával pan
František Mládek. Předsedající vyzval i ostatní zastupitele a i přítomné občany, aby
sdělili svá stanoviska. K návrhu se nikdo nevyjádřil.
Předsedající přečetl návrh usnesení:
„Zastupitelstvo obce Klokočná volí předsedou kontrolního výboru pana Františka
Mládka“
Předsedající nechal o návrhu usnesení hlasovat.
Hlasy: pro:
Miloslav Rovný, Martin Pávek, Blanka Habrmanová, Petr
Prokýšek, Jan Malý, František Bašta
proti:
zdržel se:
František Mládek
nehlasoval:
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Proti 0

Zdržel se 1

Nehlasoval 0

Usnesení č. U-54-7/2014 bylo schváleno.
d) volba členů finančního výboru
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na členy finančního
výboru. Blanka Habrmanová navrhla, aby členy finančního výboru byli paní Markéta
Kallmünzerová a pan Jiří Nový. Předsedající vyzval i ostatní zastupitele a i přítomné
občany, aby sdělili svá stanoviska. K návrhu se nikdo nevyjádřil.
Předsedající přečetl návrh usnesení:
„Zastupitelstvo obce Klokočná volí za členy finančního výboru paní Markétu
Kallmünzerovou a pana Jiřího Nového“
Předsedající nechal o návrhu usnesení hlasovat.
Hlasy: pro:
Miloslav Rovný, Martin Pávek, Blanka Habrmanová, Petr
Prokýšek, Jan Malý, František Bašta, František Mládek
proti:
zdržel se:
nehlasoval:
Výsledek hlasování:

Pro 7

Proti 0

Zdržel se 0 Nehlasoval 0

Usnesení č. U-55-7/2014 bylo schváleno.
e) volba členů kontrolního výboru
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na členy kontrolního
výboru. František Mládek navrhl, aby členy kontrolního výboru byli pan Pavel
Kobera a pan Jaroslav Sapík. Předsedající vyzval i ostatní zastupitele a i přítomné
občany, aby sdělili svá stanoviska. K návrhu se nikdo nevyjádřil.
Předsedající přečetl návrh usnesení:
„Zastupitelstvo obce Klokočná volí za členy kontrolního výboru pana Pavla Koberu
a pana Jaroslava Sapíka“
Předsedající nechal o návrhu usnesení hlasovat.
Hlasy: pro:
Miloslav Rovný, Martin Pávek, Blanka Habrmanová, Petr
Prokýšek, Jan Malý, František Bašta, František Mládek
proti:
zdržel se:
nehlasoval:
Výsledek hlasování:

Pro 7

Proti 0

Zdržel se 0

Nehlasoval 0

Usnesení č. U-56-7/2014 bylo schváleno.

7.

Rozhodnutí o zřízení komisí
a) určení, které komise se budou zřizovat
Předsedající informoval o rozdílu mezi výbory a komisemi. Dle zákona o obcích
zastupitelstvo zřizuje výbory jako své kontrolní a iniciační orgány. Komise jsou
zřizovány jako iniciační a poradní orgány rady obce. V obcích, kde se nezřizuje rada,
zřizuje - jmenuje komise přímo starosta obce. Předsedající navrhl, aby byly zřízeny
následující komise: Stavební komise, Kulturní a sociální komise a Komise životního
prostředí. Předsedající vyzval i ostatní zastupitele a i přítomné občany, aby sdělili
svá stanoviska. K návrhu se nikdo nevyjádřil.
Předsedající přečetl návrh usnesení:
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„Zastupitelstvo obce Klokočná rozhodlo o zřízení Stavební komise, Kulturní a
sociální komise a Komise životního prostředí“
Předsedající nechal o návrhu usnesení hlasovat.
Hlasy: pro:
Miloslav Rovný, Martin Pávek, Blanka Habrmanová, Petr
Prokýšek, Jan Malý, František Bašta, František Mládek
proti:
zdržel se:
nehlasoval:
Výsledek hlasování:

Pro 7

Proti 0

Zdržel se 0

Nehlasoval 0

Usnesení č. U-57-7/2014 bylo schváleno.
b) rozhodnutí o způsobu obsazení jednotlivých komisí
Předsedající navrhl, aby byli zvoleni předsedové jednotlivých komisí z řad členů
zastupitelstva a následně – ne volbou, ale jmenováním byli starostou obsazeny
jednotlivé komise. Předsedající vyzval i ostatní zastupitele a i přítomné občany, aby
sdělili svá stanoviska. K návrhu se nikdo nevyjádřil.
Předsedající přečetl návrh usnesení:
„Zastupitelstvo obce Klokočná rozhodlo, že předsedové jednotlivých komisí budou
voleni z řad členů zastupitelstva, členové komisí budou jmenováni starostou“
Předsedající nechal o návrhu usnesení hlasovat.
Hlasy: pro:
Miloslav Rovný, Martin Pávek, Blanka Habrmanová, Petr
Prokýšek, Jan Malý, František Bašta, František Mládek
proti:
zdržel se:
nehlasoval:
Výsledek hlasování:

Pro 7

Proti 0

Zdržel se 0

Nehlasoval 0

Usnesení č. U-58-7/2014 bylo schváleno.
c) volba předsedů jednotlivých komisí
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkce předsedů
jednotlivých komisí. Martin Pávek navrhl, aby předsedou stavební komise byl pan
Petr Prokýšek, předsedou Kulturní a sociální komise byl pan Jan Malý a předsedou
Komise životního prostředí byl pan František Bašta. Předsedající vyzval i ostatní
zastupitele a i přítomné občany, abysdělili svá stanoviska. K návrhu se nikdo
nevyjádřil.
Předsedající přečetl návrh usnesení:
„Zastupitelstvo obce Klokočná volí za předsedu stavební komise pana Petra
Prokýška, za předsedu Kulturní a sociální komise volí pana Jana Malého a za
předsedu Komise životního prostředí volí pana Františka Baštu“
Předsedající nechal o návrhu usnesení hlasovat.
Hlasy: pro:
Miloslav Rovný, Martin Pávek, Blanka Habrmanová, Petr
Prokýšek, Jan Malý, František Bašta, František Mládek
proti:
zdržel se:
nehlasoval:
Výsledek hlasování:

Pro 7

Proti 0

Usnesení č. U-59-7/2014 bylo schváleno.
d) jmenování členů jednotlivých komisí
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Předsedající, starosta obce, jmenoval
za členy Stavební komise:

Tomáše Bezpalce
Čeňka Kadlece
Zdeňka Kuchaře
Jana Malého
za členy Kulturní a sociální komise:
Veroniku Kamarytovou
Michaelu Poncarovou
Radka Hofmana
za členy Komise životního prostředí:
Daniela Poncara
Předsedající sdělil, že jmenovaní členové komisí obdrží jmenovací listiny.

8.

Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněným členům zastupitelstva
Předsedající navrhl po poradě s nově zvolenými členy zastupitelstva, aby neuvolněným
členům zastupitelstva v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích a nařízení
vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce člena zastupitelstva, byla ode dne
5.11.2014 poskytována měsíční odměna a to ve stejné výši 800 Kč pro všechny členy
zastupitelstva, bez rozlišení funkcí.
Předsedající zdůvodnil rozhodnutí zastupitelstva následovně: „Tím, že v současné době
jsme se rozhodli pro jednotnou a i nejnižší výši odměn však neznamená, že v budoucnosti
toto rozhodnutí nepřehodnotíme. Pro přehodnocení jsme si stanovili několik podmínek.
Základními podmínkami je detailní znalost – poznání současného stavu hospodaření
obce, předpokládané dosažení lepší finanční kondice obecní pokladny a dále zásluhy pro
obec. Takže nejdříve zásluhy a pak odměny. Naše činnost musí mít pozitivní výsledky pro
obec – viditelný posun. Navíc, nezávisle na celkovém vývoji jsme také připraveni při
určitých zásluhách ve prospěch obce poskytovat jedincům mimořádné odměny - plně v
souladu s platnou legislativou.“
Předsedající vyzval i ostatní zastupitele a i přítomné občany, aby sdělili svá stanoviska.
K návrhu se nikdo nevyjádřil.
Předsedající přečetl návrh usnesení:
„Zastupitelstvo obce Klokočná rozhodlo, že měsíční odměny za výkon funkcí
neuvolněným členům zastupitelstva budou ode dne 5.11.2014 vypláceny ve stejné výši
800 Kč pro všechny členy zastupitelstva, bez rozlišení funkcí“
Předsedající nechal o návrhu usnesení hlasovat.
Hlasy: pro:
Miloslav Rovný, Martin Pávek, Blanka Habrmanová, Petr
Prokýšek, Jan Malý, František Bašta, František Mládek
proti:
zdržel se:
nehlasoval:
Výsledek hlasování:

Pro 7

Proti 0

Usnesení č. U-60-7/2014 bylo schváleno.
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Schválení Organizačního řádu orgánů obce Klokočná
Předsedající vysvětlil smysl Organizačního řádu orgánů obce Klokočná. Organizační řád
orgánů obce Klokočná není právním předpisem – je vnitřním předpisem orgánů obce,
který stanovuje a upravuje organizační strukturu orgánů obce, systémy řízení, vazby a
vztahy mezi jednotlivými organizačními útvary a specifikuje náplně jejich činností. Tím
stanovuje jednoznačně i jejich odpovědnosti. Organizační struktura orgánů obce s
personálním obsazením jednotlivých pozic je podchycena v „Matici odpovědností“, která
tvoří přílohu č. 1 tohoto Organizačního řádu. Pro občany se tak obecní úřad stává
čitelným.
Předsedající dále informoval, že návrh Organizačního řádu orgánů obce byl v předstihu
vyvěšen jak na úřední desce, tak i na webových stránkách obce, aby se s ním veřejnost
mohla seznámit. K tomuto Návrhu byla dána připomínka k článku 13, odst. (3), že by měl
být stanoven finanční limit, od kterého bude jmenována výběrová komise. Na Poradě
zastupitelstva se doporučila úprava tohoto článku, s tím, že bude stanoven finanční limit
50.000 Kč, od kterého bude jmenována výběrová komise.
Předsedající vyzval i ostatní zastupitele a i přítomné občany, aby sdělili svá stanoviska.
K návrhu se nikdo nevyjádřil.
Předsedající přečetl návrh usnesení:
„Zastupitelstvo obce Klokočná schvaluje navržený Organizační řád orgánů obce
Klokočná s následující úpravou článku 13, odst. (3
(3) Při zadávání veřejných zakázek bude při předpokládané ceně veřejné zakázky vyšší
než 50.000 Kč vždy jmenována výběrová komise tvořená minimálně třemi členy
zastupitelstva. Bez jejího schválení – rozhodnutí o výběru nemůže starosta právní
dokument podepsat.“
Předsedající nechal o návrhu usnesení hlasovat.
Hlasy: pro:
Miloslav Rovný, Martin Pávek, Blanka Habrmanová, Petr
Prokýšek, Jan Malý, František Bašta, František Mládek
proti:
zdržel se:
nehlasoval:
Výsledek hlasování:

Pro 7

Proti 0

Zdržel se 0

Nehlasoval 0

Usnesení č. U-61-7/2014 bylo schváleno.

10. Schválení Jednacího řádu
Předsedající vysvětlil smysl Jednacího řádu zastupitelstva obce Klokočná. Jednací řád
zastupitelstva obce Klokočná stanovuje podrobnosti o jednání zastupitelstva - upravuje
přípravu, svolávání, průběh jednání, usnášení a kontrolu plnění jeho usnesení, vyhotovení
zápisu, způsob jeho uložení, zveřejňování zápisu a usnesení, jakož i další otázky. O
otázkách upravených tímto Jednacím řádem, popř. o dalších zásadách svého jednání,
rozhoduje zastupitelstvo v mezích zákona o obcích hlasováním. Zastupitelstvo jako
kolegiální orgán rozhoduje vždy usnesením. Jednací řád není právním předpisem – je
vnitřním předpisem“. Předsedající dále informoval, že návrh Jednacího řádu orgánů obce
byl v předstihu vyvěšen jak na úřední desce, tak i na webových stránkách obce, aby se s
ním veřejnost mohla seznámit.
Předsedající vyzval i ostatní zastupitele a i přítomné občany, aby sdělili svá stanoviska.
K návrhu se nikdo nevyjádřil.
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Předsedající přečetl návrh usnesení:
„Zastupitelstvo obce Klokočná schvaluje navržený Jednací řád zastupitelstva obce
Klokočná“
Předsedající nechal o návrhu usnesení hlasovat.
Hlasy: pro:
Miloslav Rovný, Martin Pávek, Blanka Habrmanová, Petr
Prokýšek, Jan Malý, František Bašta, František Mládek
proti:
zdržel se:
nehlasoval:
Výsledek hlasování
Pro 7
Proti 0
Zdržel se 0 Nehlasoval 0
Usnesení č. U-62-7/2014 bylo schváleno.
Předsedající předal vedení dalšího programu ustavujícího zasedání místostarostovi panu
Martinovi Pávkovi.

11. Schválení plánu údržby a úklidu
Předsedající vysvětlil smysl Plánu údržby a úklidu. Plán údržby a úklidu obce Klokočná
stanovuje rozsah, způsob a četnost provádění údržby a úklidu obce a to jak v letním, tak i
zimním období. Současně stanovuje i časové limity pro zahájení prací v zimním období a
odpovědnosti. Předsedající dále informoval, že návrh Plánu údržby a úklidu obce byl v
předstihu vyvěšen jak na úřední desce, tak i na webových stránkách obce, aby se s ním
veřejnost mohla seznámit.
Předsedající vyzval i ostatní zastupitele a i přítomné občany, aby sdělili svá stanoviska.
K návrhu se nikdo nevyjádřil.
Předsedající přečetl návrh usnesení:
„Zastupitelstvo obce Klokočná schvaluje navržený Plán údržby a úklidu obce
Klokočná“
Předsedající nechal o návrhu usnesení hlasovat.
Hlasy: pro:
Miloslav Rovný, Martin Pávek, Blanka Habrmanová, Petr
Prokýšek, Jan Malý, František Bašta, František Mládek
proti:
zdržel se:
nehlasoval:
Výsledek hlasování: Pro 7
Proti 0
Zdržel se 0 Nehlasoval 0
Usnesení č. U-63-7/2014 bylo schváleno.

12. Rekonstrukce „Staré hasičárny“
a) informace o dotaci
Předsedající požádal paní Blanku Habrmanovou o podání stručné informace o dotaci.
Blanka Habrmanová informovala, že Rodinné centrum Klokajda v loňském roce
iniciovalo žádost o dotaci z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského
Humanitárního Fondu. Obec Klokočná podala 20. prosince 2013 žádost o dotaci na
projekt „Rekonstrukce nevyužívaného Sportovního klubu Klokočná a vybudování
zázemí pro aktivity maminek s dětmi a dětí do 15 let věku“ na základě Výzvy
hejtmana Středočeského kraje (Středočeský Humanitární fond - "Sociální oblast").
Zastupitelstvo Středočeského kraje svým usnesením č. 007-11/2014/ZK ze dne
28.04.2014 schválilo přidělení dotace na projekt „Rekonstrukce nevyužívaného
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Sportovního klubu Klokočná a vybudování zázemí pro aktivity maminek s dětmi a
dětí do 15 let věku“. Starostka obce Klokočná podepsala dne 17. 09. 2014 Smlouvu o
poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského
Humanitárního Fondu v rámci Tematického zadání Sociální oblast.
b) určení způsobu přípravných prací
Předsedající informoval, že dotace byla poskytnuta na I. Etapu prací, kdy budou
provedeny veškeré venkovní objekty – vodovodní přípojka a venkovní kanalizace
(bezodtoková jímka a kanalizační přípojka). Vnitřní stavební práce budou spočívat v
provedení podkladních konstrukcí, vyzdívek svislých stěn a příček a výměn
veškerých oken. Poskytnutá dotace ve výši 200.000,- Kč nepokryje veškeré stavební
náklady, a proto se bude muset jednat o kombinaci prací zajišťovaných svépomocí –
brigádnicky a prací zajišťovaných dodavatelsky.
Předsedající informoval, že na práce a dodávky se budou organizovat zjednodušená
výběrová řízení, při nichž budou posuzovány následující hodnotící kritéria a váhy:
1. cena
35%
2. reference uchazeče
30%
3. záruční lhůta
20%
4. lhůta výstavby/realizace
10%
5. platební podmínky
5%
Předsedající vyzval i ostatní zastupitele a i přítomné občany, aby sdělili svá
stanoviska. K návrhu se nikdo nevyjádřil.
Předsedající přečetl návrh usnesení:
„Zastupitelstvo obce Klokočná určuje, že na stavební práce a dodávky spojené s
akcí „Stavební úpravy objektu č.p. 62 (bývalá hasičská zbrojnice)“ se budou
organizovat zjednodušená výběrová řízení, při nichž budou posuzovány následující
hodnotící kritéria a váhy:
1. cena
35%
2. reference uchazeče
30%
3. záruční lhůta
20%
4. lhůta výstavby/realizace
10%
5. platební podmínky
5%“
Předsedající nechal o návrhu usnesení hlasovat.
Hlasy: pro:
Miloslav Rovný, Martin Pávek, Blanka Habrmanová, Petr
Prokýšek, Jan Malý, František Bašta, František Mládek
proti:
zdržel se:
nehlasoval:
Výsledek hlasování:

Pro 7

Proti 0

Zdržel se 0

Nehlasoval 0

Usnesení č. U-64-7/2014 bylo schváleno.
c) volba výběrové komise na zhotovitele stavebních prací
Předsedající navrhl, aby výběrová komise na zhotovitele stavebních práce pracovala
ve složení Petr Prokýšek, Blanka Habrmanová a Miloslav Rovný.
Předsedající vyzval i ostatní zastupitele a i přítomné občany, aby sdělili svá
stanoviska. K návrhu se nikdo nevyjádřil.
Předsedající přečetl návrh usnesení:
„Zastupitelstvo obce Klokočná, volí za členy výběrové komise na stavební práce a
dodávky spojené s akcí „Stavební úpravy objektu č.p. 62 (bývalá hasičská
zbrojnice)“ Petra Prokýška, Blanku Habrmanovou a Miloslava Rovného“
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Předsedající nechal o návrhu usnesení hlasovat.
Hlasy: pro:
Miloslav Rovný, Martin Pávek, Blanka Habrmanová, Petr
Prokýšek, Jan Malý, František Bašta, František Mládek
proti:
zdržel se:
nehlasoval:
Výsledek hlasování:

Pro 7

Proti 0

Zdržel se

Nehlasoval 0

Usnesení č. U-65-7/2014 bylo schváleno.
d) pověření řízením akce
Předsedající navrhl, aby řízením akce byl pověřen Petr Prokýšek, předseda Stavební
komise.
Předsedající vyzval i ostatní zastupitele a i přítomné občany, aby sdělili svá
stanoviska. K návrhu se nikdo nevyjádřil.
Předsedající přečetl návrh usnesení:
„Zastupitelstvo obce Klokočná, pověřuje pana Petra Prokýška řízením akce
„Stavební úpravy objektu č.p. 62 (bývalá hasičská zbrojnice)“
Předsedající nechal o návrhu usnesení hlasovat.
Hlasy: pro:
Miloslav Rovný, Martin Pávek, Blanka Habrmanová, Petr
Prokýšek, Jan Malý, František Bašta, František Mládek
proti:
zdržel se:
nehlasoval:
Výsledek hlasování:

Pro 7

Proti 0

Zdržel se 0

Nehlasoval 0

Usnesení č. U-66-7/2014 bylo schváleno.

13. Nutné stavební úpravy „Rozestavěného obecního úřadu“
a) zdůvodnění
Předsedající zdůvodnil, že zahájením realizace akce „Stavební úpravy objektu č.p. 62
(bývalá hasičská zbrojnice)“, je třeba řešit nové umístění garážování zahradní
techniky, která je v majetku obce. Pro tyto účely se dokončí část rozestavěného
obecního úřadu.
b) určení rozsahu stavebních úprav
Předsedající navrhl, aby v části rozestavěné budovy OÚ se za finanční prostředky
obce kompletně stavebně dokončila místnost garáže včetně garážových vrat. Dále
navrhl provedení fasády severního průčelí budovy, včetně kontaktního zateplovacího
systému.
Předsedající vyzval i ostatní zastupitele a i přítomné občany, aby sdělili svá
stanoviska. K návrhu se nikdo nevyjádřil.
Předsedající přečetl návrh usnesení:
„Zastupitelstvo obce Klokočná pověřuje stavební komisi přípravou a následným
zajištěním realizace stavebního záměru – Provedení stavebních úprav v části
rozestavěné budovy OÚ v rozsahu; kompletního dokončení místnosti garáže, včetně
garážových vrat, a dále provedení fasády severního průčelí budovy, včetně
kontaktního zateplovacího systému“
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Předsedající nechal o návrhu usnesení hlasovat.
Hlasy: pro:
Miloslav Rovný, Martin Pávek, Blanka Habrmanová, Petr
Prokýšek, Jan Malý, František Bašta, František Mládek
proti:
zdržel se:
nehlasoval:
Výsledek hlasování:

Pro 7

Proti 0

Zdržel se 0

Nehlasoval 0

Usnesení č. U-67-7/2014 bylo schváleno.
c) volba výběrové komise na zhotovitele stavebních prací
Předsedající navrhl, aby výběrová komise na zhotovitele stavebních práce pracovala
ve složení Petr Prokýšek, Martin Pávek a Miloslav Rovný.
Předsedající vyzval i ostatní zastupitele a i přítomné občany, aby sdělili svá
stanoviska. K návrhu se nikdo nevyjádřil.
Předsedající přečetl návrh usnesení:
„Zastupitelstvo obce Klokočná, volí za členy výběrové komise na zhotovitele
stavebních úprav části rozestavěné budovy OÚ Petra Prokýška, Martina Pávka a
Miloslava Rovného“
Předsedající nechal o návrhu usnesení hlasovat.
Hlasy: pro:
Miloslav Rovný, Martin Pávek, Blanka Habrmanová, Petr
Prokýšek, Jan Malý, František Bašta, František Mládek
proti:
zdržel se:
nehlasoval:
Výsledek hlasování:

Pro 7

Proti 0

Zdržel se 0

Nehlasoval 0

Usnesení č. U-68-7/2014 bylo schváleno.
d) pověření řízením akce
Předsedající navrhl, aby řízením akce byl pověřen Petr Prokýšek, předseda Stavební
komise.
Předsedající vyzval i ostatní zastupitele a i přítomné občany, aby sdělili svá
stanoviska. K návrhu se nikdo nevyjádřil.
Předsedající přečetl návrh usnesení:
„Zastupitelstvo obce Klokočná, pověřuje pana Petra Prokýška řízením přípravy a
následným zajištěním realizace stavebních úprav části rozestavěného OÚ“
Předsedající nechal o návrhu usnesení hlasovat.
Hlasy: pro:
Miloslav Rovný, Martin Pávek, Blanka Habrmanová, Petr
Prokýšek, Jan Malý, František Bašta, František Mládek
proti:
zdržel se:
nehlasoval:
Výsledek hlasování:

Pro 7

Proti 0

Usnesení č. U-69-7/2014 bylo schváleno.
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14. Popelnicová stání
a) informace o záměru – prezentace
Předsedající informoval, že z důvodu udržování pořádku a čistoty v obci a z důvodu
zlepšení vzhledu obce, se zastupitelstvo rozhodlo vybudovat nová popelnicová stání.
Předsedající požádal Petra Prokýška o prezentaci navrhovaného řešení. Petr
Prokýšek názorně prezentoval, jak budou popelnicová stání řešena. Zástěny
popelnicových stání budou řešeny jako lehce přestavitelné. Konstrukce těchto stání
bude v lehkém, jednoduše přestavitelném provedení – dřevěných zástěn dle
prezentovaného návrhu. Budou zhotovena tři různě veliká popelnicová stání se
zpevněnou plochou ze zámkové dlažby, na dolní návsi, na horní návsi a na
„křižovatce u Poncarů“. Dle plánu údržby budou popelnice před každým svozem
večer vytahovány a po vývozu se vrátí na své místo.
b) určení rozsahu stavebních prací
Předsedající navrhl, aby byly zhotoveny tři různě veliká popelnicová stání.
Konstrukce těchto stání bude v lehkém jednoduše přestavitelném provedení –
dřevěných zástěn dle prezentovaného návrhu.
Předsedající vyzval i ostatní zastupitele a i přítomné občany, aby sdělili svá
stanoviska. K návrhu se nikdo nevyjádřil.
Předsedající přečetl návrh usnesení:
„Zastupitelstvo obce Klokočná schvaluje, aby se zhotovily tři různě veliká
popelnicová stání. Konstrukce těchto stání bude v lehkém jednoduše
přestavitelném provedení – dřevěných zástěn dle prezentovaného návrhu.“
Předsedající nechal o návrhu usnesení hlasovat.
Hlasy: pro:
Miloslav Rovný, Martin Pávek, Blanka Habrmanová, Petr
Prokýšek, Jan Malý, František Bašta, František Mládek
proti:
zdržel se:
nehlasoval:
Výsledek hlasování:

Pro 7

Proti 0

Zdržel se 0

Nehlasoval 0

Usnesení č. U-70-7/2014 bylo schváleno.
c) volba výběrové komise na zhotovitele stavebních prací
Předsedající navrhl, aby výběrová komise na zhotovitele tří popelnicových stání
pracovala ve složení Petr Prokýšek, Martin Pávek a František Mládek.
Předsedající vyzval i ostatní zastupitele a i přítomné občany, aby sdělili svá
stanoviska. K návrhu se nikdo nevyjádřil.
Předsedající přečetl návrh usnesení:
„Zastupitelstvo obce Klokočná, volí za členy výběrové komise na zhotovitele tří
popelnicových stání Petra Prokýška, Martina Pávka a Františka Mládka“
Předsedající nechal o návrhu usnesení hlasovat.
Hlasy: pro:
Miloslav Rovný, Martin Pávek, Blanka Habrmanová, Petr
Prokýšek, Jan Malý, František Bašta, František Mládek
proti:
zdržel se:
nehlasoval:
Výsledek hlasování:

Pro 7

Proti 0

Usnesení č. U-71-7/2014 bylo schváleno.
d) pověření řízením akce
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Předsedající navrhl, aby řízením akce byl pověřen Petr Prokýšek, předseda Stavební
komise.
Předsedající vyzval i ostatní zastupitele a i přítomné občany, aby sdělili svá
stanoviska. K návrhu se nikdo nevyjádřil.
Předsedající přečetl návrh usnesení:
„Zastupitelstvo obce Klokočná, pověřuje pana Petra Prokýška řízením akce
realizace tří popelnicových stání“
Předsedající nechal o návrhu usnesení hlasovat.
Hlasy: pro:
Miloslav Rovný, Martin Pávek, Blanka Habrmanová, Petr
Prokýšek, Jan Malý, František Bašta, František Mládek
proti:
zdržel se:
nehlasoval:
Výsledek hlasování:

Pro 7

Proti 0

Zdržel se 0

Nehlasoval 0

Usnesení č. U-72-7/2014 bylo schváleno.
Předsedající, místostarosta Martin Pávek, předal zpět vedení zbývajícího programu
ustavujícího zasedání starostovi panu Miloslavu Rovnému.

15. Různé
a) Informace o nových úředních hodinách OÚ
Předsedající informoval, že jak bylo slíbeno na březnovém představení kandidátů do
zastupitelstva obce, byly upraveny úřední hodiny OÚ, a to následovně:
Úřední hodiny:
Pondělí
18:00 – 19:00
asistentka OÚ – sběr a předávání požadavků, běžná
agenda
18:00 – 19:00
asistentka OÚ + zastupitel (předseda výboru/komise,
Středa
jehož zasedání bude následovat po úředních
hodinách)
Pátek
18:00 – 19:00
pro chataře (jednou měsíčně)
Pokladní hodiny:
19:00 – 20:00
pokladní OÚ
Středa
b) Kalendář 2014
• Plán zasedání
Předsedající informoval, že na úřední desce a i na webových stránkách obce je
zveřejněn Plán zasedání na rok 2014 a i na rok 2015. V Plánech jsou termíny
konání Porad zastupitelstva, Veřejných zasedání zastupitelstva, Zasedání všech
výborů a komisí a současně i úřední hodiny Obecního úřadu.
• Plán kulturních akcí
Předseda Kulturní a sociální komise, Jan Malý, informoval, že na úřední desce a
i na webových stránkách obce je zveřejněn Plán kulturních akcí, které komise
připravila do konce roku 2014. Konec roku bude na kulturní akce bohatý.
Jménem nového zastupitelstva, předseda Kulturní a sociální komise všechny
srdečně pozval na Sousedskou zábavu, která se bude konat 22.11.2014 v sále
Hostince na Klokočné. Vstupné bude dobrovolné. Další akce, které budou
následovat je Mikulášská besídka a akce Pečení perníčků.
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c) Zadání auditu
Předseda finančního výboru Blanka Habrmanová informovala, že na základě § 42
odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, má obec povinnost požádat o přezkoumání hospodaření obce za uplynulý
kalendářní rok příslušný krajský úřad, anebo zadat přezkoumání auditorovi. Předseda
finančního výboru oznámila, že minulé zastupitelstvo podalo žádost o přezkoumání
hospodaření obce u Krajského úřadu pro Středočeský kraj, který provede kontrolu na
jaře roku 2015.
d) Informace, co budeme projednávat na příštím zasedání zastupitelstva
Předsedající, Miloslav Rovný, informoval, že na příštím veřejném zasedání
zastupitelstva obce, které se bude konat dne 17.12.2014 od 1900 v sále Hostince na
Klokočné bude projednán:
• Rozpočet obce na rok 2015
• Spisový a dokumentační řád
• Hřbitovní řád
Program veřejného zasedání bude zveřejněn na úřední desce obce.
e) Pověření zástupce obce k zastupování na zasedáních Valné Hromady Svazku
obcí Region Jih
Předsedající informoval, že vzhledem k tomu, že obec Klokočná je členem Svazku
obcí Region Jih, musí být na zasedáních Valné hromady SORJ zastupována
oprávněným zástupcem. V předchozím období byla obec zastupována paní
starostkou Veronikou Danielovou. Předsedající navrhl, aby oprávněným zástupcem
obce Klokočná na zasedáních Valné hromady SORJ byl starosta obce pan Miloslav
Rovný.
Předsedající vyzval i ostatní zastupitele a i přítomné občany, aby sdělili svá
stanoviska. K návrhu se nikdo nevyjádřil.
Předsedající přečetl návrh usnesení:
„Zastupitelstvo obce Klokočná, pověřuje starostu obce pana ing. Miloslava
Rovného zastupováním obce na zasedáních Valné hromady Svazku obcí Region
Jih“
Předsedající nechal o návrhu usnesení hlasovat.
Hlasy: pro:
Miloslav Rovný, Martin Pávek, Blanka Habrmanová, Petr
Prokýšek, Jan Malý, František Bašta, František Mládek
proti:
zdržel se:
nehlasoval:
Výsledek hlasování:

Pro 7

Proti 0

Zdržel se 0

Nehlasoval 0

Usnesení č. U-73-7/2014 bylo schváleno.
e) Ostatní
Předsedající dále informoval, že Kroniky obce Klokočná, které zachycují zprávy o
důležitých a pamětihodných událostech v obci, jsou díky panu Jaroslavu Sapíkovi,
který je nechal zrestaurovat v perfektním stavu. Budou veřejnosti k dispozici na
webových stránkách obce a na vyžádání i poskytnuty k nahlédnutí občanům obce
Kulturní komisí.
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16. Diskuze – otevřené fórum
Předsedající vyzval přítomné k diskusi. V této diskuzi zazněly jednak dotazy a zejména
výhrady k situaci týkající se Cesty do Zaječí. Vymezily se dvě silné názorové skupiny.
Jedna - většinová, která kritizovala jednání pana Bártka (zastoupená paní Vaněčkovou,
Danielovou, panem Motyčkou,……). Druhá – menšinová hájila, s odkazem na
historickou trasu polní cesty, jednání pana Bártka (Krčmářovi). Vytýkali minulému
zastupitelstvu vynaložené náklady za právního zástupce.
Předsedající konstatoval, že nové zastupitelstvo detailně zmapuje stav vyřizování této
záležitosti. Již má dohodnutou schůzku s právním zástupcem OÚ. Pak vyhodnotí situaci
zejména po právní stránce. Přihlédne k platné technické legislativně a za účasti veřejnosti
vybere řešení, které bude ve prospěch obyvatel lokality v Zaječí, bude nejrychlejší a za
minimální náklady. Nechce se pouštět do mnohaletých soudních sporů. S přihlédnutím ke
všem těmto aspektům následně rozhodne.
Další diskuzní příspěvek pana Motyčky se týkal možnosti zřízení kořenové čističky. Pan
Motyčka nabídl poskytnutí podkladů k této problematice. Bude kontaktovat Stavební
komisi.
Předsedající ukončil ustavující zasedání nového Zastupitelstva obce Klokočná ve 2100 hod. a
poděkoval všem přítomným za účast.

Přílohy zápisu
1.

Prezenční listina

2.

Listina prokazující složení slibu členů zastupitelstva obce

3.

Zveřejněná Informace o konání ustavujícího zasedání podle § 93 odst. 1 zákona o obcích

Zápis byl vyhotoven dne:

12.11.2014

Zapisovatelka:
Mgr. Šárka Machaňová

Ověřovatelé zápisu:
Jan Malý

dne:

Petr Prokýšek

dne:

Starosta:
dne:

Ing. Miloslav Rovný
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