Zápis č. 4/2022 – Veřejné zasedání zastupitelstva

13. 4. 2022

Zápis č. 4/2022
z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Klokočná
konaného dne 13. 4. 2022 v 1900 hod. v sále Hostince Na Klokočné
Přítomni:

Ing. Miloslav Rovný, Jan Malý, Ing. arch. Tomáš Bezpalec, Ing. Blanka
Habrmanová Ph.D, Ing. Pavel Kobera, Ing. Michaela Poncarová, Tomáš Indra

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

1.

7
0

Zahájení zasedání zastupitelstva
Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Klokočná zahájil starosta obce Miloslav Rovný (dále
„předsedající“), přivítal všechny přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno.
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 5. 4. 2022 do 13. 4. 2022. Předsedající dále konstatoval, že dle prezenční listiny je
přítomno 7 členů zastupitelstva (z celkového počtu 7 všech členů zastupitelstva), takže
zastupitelstvo je usnášeníschopné.
Dále předsedající zdůraznil, že tak jak také bylo avizováno, je z důvodu zdokumentování
průběhu jednání pro potřeby vyhotovení zápisu pořizován zvukový záznam. To je plně
v souladu jak s Jednacím řádem zastupitelstva, tak i zásad GDPR.

2.

Určení ověřovatelů a zapisovatele
Předsedající navrhl, aby ověřovateli zápisu byli pan Tomáš Indra a pan Jan Malý,
zapisovatelem paní Šárka Machaňová. Předsedající vyzval zastupitele k vznesení
protinávrhů.
K návrhu se nikdo nevyjádřil.
Předsedající přečetl návrh usnesení:
„Zastupitelstvo obce Klokočná určuje ověřovateli zápisu pana Tomáše Indru a pana
Jana Malého, zapisovatelem paní Šárku Machaňovou.“
Předsedající nechal o návrhu usnesení hlasovat.
Hlasy: pro:
Miloslav Rovný, Jan Malý, Tomáš Bezpalec, Blanka
Habrmanová, Pavel Kobera, Michaela Poncarová, Tomáš
Indra
proti:
zdržel se:
nehlasoval:
Výsledek hlasování:

Pro 7

Proti 0

Usnesení č. U-18-4/2022 bylo schváleno.
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Zdržel se 0

Nehlasoval 0
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Schválení programu
Předsedající seznámil členy zastupitelstva i všechny přítomné s návrhem programu
zasedání v souladu s pozvánkou a přečetl připravený a zveřejněný následující program:
1)

Zahájení zasedání zastupitelstva

2)

Určení ověřovatelů a zapisovatele

3)

Schválení programu

4)

Informace o ověření zápisu z předchozího zasedání

5)

Kontrola plnění usnesení zastupitelstva z minulého zasedání

6)

OZV č. 1/2022 o místním poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možností
jeho připojení na stavbu kanalizace obce Klokočná

7)
8)

Směrnice č. 1/2022 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
Kanalizace a ČOV Klokočná
• Informace o postupu prací
• Změny – dodatky ke smlouvám
• Připojování nemovitostí

9)

Rozpočtové opatření č. 1/2022

10)

Různé
• Čistý Ladův kraj

Předsedající vyzve zastupitele, následeně i přítomné občany, aby se k navrženému
programu vyjádřili.
K výzvě se nikdo nevyjádřil.
Předsedající přečetl návrh usnesení:
„Zastupitelstvo obce Klokočná schvaluje předložený a zveřejněný program zasedání.“
Předsedající nechal o návrhu usnesení hlasovat.
Hlasy: pro:
Miloslav Rovný, Jan Malý, Tomáš Bezpalec, Blanka
Habrmanová, Pavel Kobera, Michaela Poncarová, Tomáš
Indra
proti:
zdržel se:
nehlasoval:
Výsledek hlasování:

Pro 7

Proti 0

Zdržel se 0

Nehlasoval 0

Usnesení č. U-19-4/2022 bylo schváleno.

4.

Informace o ověření zápisu z předchozího zasedání
Předsedající konstatoval, že zápis byl ověřen. Proti zápisu nebyla ze strany členů
zastupitelstva podána žádná námitka.

5.

Kontrola plnění usnesení zastupitelstva z minulého zasedání
Předsedající informoval, že kontrolním výborem byla provedena kontrola zápisu č. 3/2022
ze dne 9. 3. 2022 a nebyly nalezeny žádné nedostatky.
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OZV č. 1/2022 o místním poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možností
jeho připojení na stavbu kanalizace obce Klokočná
Předsedající požádal Pavla Koberu, aby se ujal tohoto bodu programu. Ten se odvolal na
informace poskytnuté na minulém zasedání zastupitelstva. Jak byli všichni informováni,
tak návrh OZV byl předán k posuzení na MV ČR – odbor veřejné správy, dozoru a
kontroly. Z právního posouzení návrhu obecně závazné vyhlášky vzešlo několik
doporučení a upozornění. Závěry posouzení náš smluvní externí specialista na OZV do
návrhu zapracoval a finální verzi následně zkontroloval a upravil obecní právník.
Předsedající vyzval zastupitele, následně i přítomné občany, aby vyjádřili svá stanoviska
k projednávanému bodu programu.
K výzvě se nikdo nevyjádřil.
Předsedající přečetl návrh usnesení:
„Zastupitelstvo obce Klokočná schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2022 o místním
poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu kanalizace obce Klokočná, která je Přílohou č. 1 tohoto zápisu.“
Předsedající nechal o návrhu usnesení hlasovat.
Hlasy: pro:
Miloslav Rovný, Jan Malý, Tomáš Bezpalec, Blanka
Habrmanová, Pavel Kobera, Michaela Poncarová, Tomáš
Indra
proti:
zdržel se:
nehlasoval:
Výsledek hlasování:

Pro 7

Proti 0

Zdržel se 0

Nehlasoval 0

Usnesení č. U-20-4/2022 bylo schváleno

7.

Směrnice č. 1/2022 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
Předsedající informoval, že stávající Směrnice č. 1/2018 o zadávání veřejných zakázek
malého rozsahu neřeší případ veřejných zakázek, jejichž předmětem plnění je autorské dílo
ve smyslu § 2 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, v platném znění. Vzhledem
k tomu, že obec připravuje soutěž architektů na rekonstrukci Hostince Na Klokočné, kde
se bude jednat o autorské dílo, je potřebné jak pro tuto zakázku, tak i pro případné další
zakázky obdobného charakteru mít stanovený postup zadávání. Proto se ve spolupráci se
specialistou na zadávání veřejných zakázek z DSO Ladův kraj připravil návrh nové
Směrnice, ve kterém se do původní Směrnice doplnil Článek 6 – Zadávání veřejných
zakázek, jejichž předmětem plnění je autorské dílo.
Předsedající vyzval zastupitele, následně i přítomné občany, aby vyjádřili svá stanoviska
k projednávanému bodu programu.
K výzvě se nikdo nevyjádřil.
Předsedající přečetl návrh usnesení:
„Zastupitelstvo obce Klokočná schvaluje Směrnici obce Klokočná č. 1/2022 – Zadávání
veřejných zakázek malého rozsahu, která je Přílohou č. 2 tohoto zápisu. Tímto se v plném rozsahu ruší směrnice obce Klokočná č. 1/2018 ze dne 22. 11. 2018.“
Předsedající nechal o návrhu usnesení hlasovat.
Hlasy: pro:
Miloslav Rovný, Jan Malý, Tomáš Bezpalec, Blanka
Habrmanová, Pavel Kobera, Michaela Poncarová, Tomáš
Indra
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proti:
zdržel se:
nehlasoval:
Výsledek hlasování:

Pro 7

Proti 0

Zdržel se 0

Nehlasoval 0

Usnesení č. U-21-4/2022 bylo schváleno.

8.

Kanalizace a ČOV Klokočná
Informace o postupu prací:
Předsedající informoval, že k dnešnímu dni je dokončena kompletní kanalizační síť včetně
čerpacích stanic a i kompletní technologická část KČOV. Tedy jsou dokončeny provozně
funkční části kanalizace napojené přímo do KČOV. Nejsou dokončeny úpravy povrchů
kanalizačních stok a osázení filtračních polí a sadové úpravy na a v okolí KČOV. Jedná se
o nedodělky, které nemají vliv na řádný provoz technologie a KČOV.
Na základě naší žádosti o povolení zkušebního provozu stavby „Kořenová ČOV“ a žádosti
o vydání kolaudačního souhlasu na dokončenou část stavby „Kanalizace splašková“
proběhla dnes na stavbě kontrolní prohlídka Odboru životního prostředí – vodoprávního
úřadu za účasti pozvaných DOSS. Při této závěrečné kontrolní prohlídce vodoprávní úřad
zejména zkoumal, zda byla stavba provedena v souladu s ohlášením vodoprávnímu úřadu,
podle vydaného stavebního povolení a ověřené projektové dokumentace.
Byl sestaven soupis vad a nedodělků nebránících užívání díla s konečným termínem
odstranění do 31. 8. 2022.
Kolaudace proběhla úspěšně.
Předpokládáme, že jak kolaudační souhlas, tak i povolení zkušebního provozu KČOV bude
vydáno v 1. týdnu května.
Předsedající vyzval zastupitele, následně i přítomné občany, aby vyjádřili svá stanoviska,
případně dotazy k projednávanému bodu programu.
K výzvě se nikdo nevyjádřil.
Změny – dodatky ke smlouvám
V průběhu realizace dochází k různým změnám, které se projednávají postupem
stanoveným smlouvou. Některé změny vznikly realizací, některé jsme si jako objednatel,
případně provozovatel vyžádali. Největší změna, kterou jsme si vyžádali je změna č. 3.
Změna č. 3 – Homogenizace stávajících asfaltových povrchů místních komunikací –
zhotovitel FK Bau a.s.
Projektová dokumentace (jak výkresová část, tak i rozpočet) uvažovala, že při provádění
výkopových prací - hloubení rýh budou dodrženy šířky rýh v závislosti na hloubce rýhy a
dimenzích potrubí. V závislosti na šířce rýh se stanovila i výměra oprav asfaltových povrchů. Šířka opravy asfaltových povrchů byla stanovena jako šířka rýhy + spodní, resp.
horní zámek (rozšíření o 2 x 20 cm).
Ve skutečnosti však při realizaci došlo k výrazně většímu rozsahu porušení asfaltových
povrchů. Tento nárůst porušení, a tedy i nárůst nákladů spojených s opravou ploch asfaltových povrchů jdou v souladu s SOD k tíži zhotovitele.
Zbývající "zbytkové" plochy asfaltových povrchů jsou ve velice špatném technickém
stavu.
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Pokud by se tyto "zbytkové" původní plochy asfaltových povrchů (různě popraskané, a i
místně propadlé) ponechaly ve stávajícím stavu, tak by bylo složité na tyto plochy navázat
"nové" opravované plochy s kvalitním povrchem.
Objednatel využil svého práva (viz SOD čl. III., odst. 4.26) a požádal zhotovitele o změnu
díla vydáním Oznámení změny - OZ č. 3 dne 5. 1. 2022, jejímž předmětem je "Homogenizace stávajících asfaltových povrchů místních komunikací".
Bude se dle smlouvy jednat o "provedení dalších prací a výkonů nad rámec kompletního
díla dle projektové dokumentace (tzv. vícepráce), a tyto práce a dodávky budou oceněny
podle jednotkových cen uvedených v položkových rozpočtech v nabídce zhotovitele". To
znamená, že tyto vícepráce jsou oceněny jednotkovými cenami cenové úrovně roku
2020!!! Což při současné turbulenci cen stavebních prací je pro obec výrazně výhodné.
Bude to znamenat, že současně s prováděním oprav asfaltových povrchů místních a účelových komunikací, a to jak ploch stanovených v projektové dokumentaci, tak i dalších ploch
porušených při provádění prací, které jdou k tíži zhotovitele, bude provedena výměna/oprava "zbytkových" původních ploch asfaltových povrchů. Tím dojde k homogenizaci asfaltových povrchů v celé šíři komunikace. Z důvodu provedení kvalitních sjednocených asfaltových povrchů a prodloužení jejich životnosti budou dle zjednodušené projektové dokumentace "Opravy místních komunikací" nově osazovány zapuštěné betonové obrubníky a v případě účelové komunikace UK 20 (Psí ulička) i betonové žlaby.
Speciální stavební úřad vydal dne 15. 2. 2022 vyjádření v němž souhlasí s provedením
stavebních prací "oprava asfaltových povrchů komunikací".
TDS společně s objednatelem a následně i se zhotovitelem prověřili skutečné výměry ploch
komunikací poškozených při provádění prací a porovnáním s výkazem výměr projektanta
zjednodušené projektové dokumentace "Opravy místních komunikací" sestavili výkaz výměr "zbytkových" ploch jako podklad pro kalkulaci víceprací.
V rámci podpory ze SFŽP se jedná o nezpůsobilé náklady.
Jedná se o změnu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky.
Změnou nedochází k podstatné změně závazků dle §222, odst. 4, zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek.
Harmonogram výstavby a termín dokončení stavby není změnou dotčen.
Na tuto změnu v souladu s SOD zpracoval zhotovitel Návrh změnového příkazu NZ č. 3.
Po kontrolách a odsouhlasení tohoto NZ byl vydán Změnový příkaz ZP č. 3, který je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě.
Cenovým dopadem změny je navýšení ceny díla o 4,061.179,01 Kč (bez DPH), takže nová
cena díla bude 37,590.048,20 Kč (bez DPH).
Předsedající vyzval zastupitele, následně i přítomné občany, aby vyjádřili svá stanoviska
k projednávanému bodu programu, tedy ke změně č. 3.
K návrhu se nikdo nevyjádřil.
Další změna
Změna č. 5 – Aktualizace Předmětu díla dle dokumentace skutečného provedení –
zhotovitel FK Bau a.s.
Porovnáním geometrického zaměření dokončeného díla, zpracované dokumentace
skutečného provedení a zadávací projektové dokumentace pro výběr zhotovitele stavby
byly vyspecifikovány méněpráce a vícepráce.
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Jedná se tedy o změnu, která pouze upřesňuje skutečný rozsah provedení díla a která
nemění celkovou povahu veřejné zakázky.
Změnou nedochází k podstatné změně závazků dle §222, odst. 4, zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek.
Cenovým dopadem změny jsou méněpráce ve výši 159.421,35 Kč (bez DPH) a vícepráce
ve výši 15.861,10 Kč (bez DPH), takže nová cena díla je 37,446.487,95 Kč (bez DPH),
resp. 44,040.683,87 Kč (vč. DPH).
Předsedající vyzval zastupitele, následně i přítomné občany, aby vyjádřili svá stanoviska
k projednávanému bodu programu, tedy ke změně č. 5.
K návrhu se nikdo nevyjádřil.
Předsedající přečetl návrh usnesení:
„Zastupitelstvo obce Klokočná souhlasí s uzavřením dodatku č. 3. ke Smlouvě o dílo č.
1/2021 se zhotovitelem Kanalizace Klokočná, společností FK Bau a.s. IČ 26503468
v souladu s vydaným ZP č. 3, a ZP č. 5, které jsou Přílohou č. 3 a 4 tohoto zápisu. Nová
cena díla dle tohoto dodatku bude ve výši 37,446.487,95 Kč (bez DPH), resp.
44,040.683,87 Kč (vč. DPH). Současně pověřuje starostu obce podepsáním tohoto
dodatku č. 3.“
Předsedající nechal o návrhu usnesení hlasovat.
Hlasy: pro:
Miloslav Rovný, Jan Malý, Tomáš Bezpalec, Blanka
Habrmanová, Pavel Kobera, Michaela Poncarová, Tomáš
Indra
proti:
zdržel se:
nehlasoval:
Výsledek hlasování:

Pro 7

Proti 0

Zdržel se 0

Nehlasoval 0

Usnesení č. U-22-4/2022 bylo schváleno.
Další změna, týkající se kořenové ČOV
Změna č. 4 – Úprava objektu pro obsluhu za účelem zajištění provozu i v zimním období
– zhotovitel Dekonta a.s.
Projektová dokumentace chybně (nedomyšleně) navrhovala provedení objektu pro obsluhu
pouze jako jednoduchý typový dřevěný zahradní domek bez sendvičových zateplených
stěn. Vzhledem k tomu, že se v objektu nachází toaleta a umyvadlo pro obsluhu ČOV, která
ji bude využívat pro hygienické účely stanovené provozním řádem ČOV (oplachování
rukou, obličeje a oděvů), je nutné zajistit provozuschopnost i v zimím období, ve kterém
by jinak hrozilo zamrznutí vnitřních rozvodů vodovodu a kanalizace a jejich poškození. Za
tímto účelem byla navržena vnitřní vestavba sociální místnosti ze sádrokartonové
konstrukce s tepelnou izolací a vnitřními dveřmi. Uvnitř sociální místnosti bude umístěna
toaleta a umyvadlo vybavené průtokovým ohřívačem vody. Dále zde bude umístěn
elektrický přímotopný panel, který zajistí temperování a vyhřátí místnosti. Na objekt budou
rovněž položena plechová krytina, která oproti v PD navržené jedné vrstvě lepenky zvýší
životnost objektu.
Jedná se o změnu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Změnou nedochází k
podstatné změně závazků dle §222, odstavce 4 Zákona o zadávání veřejných zakázek.
Cenovým dopadem změny jsou vícepráce ve výši 48.535,00 Kč (bez DPH), takže nová
cena díla je 9,391.526,29 Kč (bez DPH), resp. 11,363.746,81 Kč (vč. DPH).
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Předsedající vyzval zastupitele, následně i přítomné občany, aby vyjádřili svá stanoviska
k projednávanému bodu programu, tedy ke změně č. 4.
K návrhu se nikdo nevyjádřil.
Předsedající přečetl návrh usnesení:
„Zastupitelstvo obce Klokočná souhlasí s uzavřením dodatku č. 2. ke Smlouvě o dílo č.
2/2021 se zhotovitelem Kořenové ČOV, společností DEKONTA, a.s. IČ 25006096
v souladu s vydaným ZP č. 4, který je Přílohou č. 5 tohoto zápisu. Nová cena díla dle
tohoto dodatku bude ve výši 9,391.526,29 Kč (bez DPH), resp. 11,363.746,81 Kč (vč.
DPH). Současně pověřuje starostu obce podepsáním tohoto dodatku č. 2.“
Předsedající nechal o návrhu usnesení hlasovat.
Hlasy: pro:
Miloslav Rovný, Jan Malý, Tomáš Bezpalec, Blanka
Habrmanová, Pavel Kobera, Michaela Poncarová, Tomáš
Indra
proti:
zdržel se:
nehlasoval:
Výsledek hlasování:

Pro 7

Proti 0

Zdržel se 0

Nehlasoval 0

Usnesení č. U-23-4/2022 bylo schváleno.
Připojování nemovitostí
Předsedající informoval, že veškeré podmínky pro připojování nemovitostí, o kterých
podrobně informoval na minulém zasedání zastupitelstva zůstávají v platnosti.
Postupně vybíráme vyplněné „Dotazníky pro potřeby vypracování smluv na dodávku vody
a odvádění odpadních vod“. Na jejich základě bude provozovatel vodovodu a kanalizace
společnost I.T.V. CZ uzavírat smlouvy.
Za předpokladu vydání povolení zkušebního provozu stavby „Kořenová ČOV“ a
kolaudačního souhlasu na dokončenou část stavby „Kanalizace splašková“ začátkem
května, tak bude možné začít od poloviny května postupně připojovat jednotlivé
nemovitosti na kanalizaci.
MÚ Říčany, odbor – Stavební úřad vydal dne 24. 3. 2022 Rozhodnutí – územní rozhodnutí
na domovní části kanalizačních přípojek. Nyní dobíhá právní moc. Na OÚ jsou již
připraveny složky, ve kterých jsou dvě paré „Dokumentace k žádosti o vydání územního
rozhodnutí“, a i samotné územní rozhodnutí. Občané si tedy mohou v úředních hodinách
„své projekty“ vyzvednout.
Provozovatel kanalizace zpracoval „Výpočet (kalkulace) cen pro stočné pro kalendářní rok
2022 na období 6-12. Kalkulovaná cena pro stočné je ve výši 39,12 Kč/m3 bez DPH, resp.
43,03 Kč/m3 vč. DPH.
Při použití směrných čísel roční potřeby vody na jednu osobu bytu 35 m3/rok tak bude
vycházet náklad na jednu osobu na celý rok 1.506,05 Kč.
Předsedající vyzval zastupitele, následně i přítomné občany, aby vyjádřili svá stanoviska
k projednávanému bodu programu.
Občané položili otázky, týkající se způsobu zjišťování množství vypouštěné odpadní vody.
Předsedající přečetl návrh usnesení:
„Zastupitelstvo obce Klokočná schvaluje cenu pro stočné pro rok 2022 ve výši 39,12
Kč/m3 bez DPH, resp. 43,03 Kč/m3 vč. DPH. Kalkulace cen pro stočné pro rok 2022 je
Přílohou č. 6 tohoto zápisu.“
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Předsedající nechal o návrhu usnesení hlasovat.
Hlasy: pro:
Miloslav Rovný, Jan Malý, Tomáš Bezpalec, Blanka
Habrmanová, Pavel Kobera, Michaela Poncarová, Tomáš
Indra
proti:
zdržel se:
nehlasoval:
Výsledek hlasování:

Pro 7

Proti 0

Zdržel se 0

Nehlasoval 0

Usnesení č. U-24-4/2022 bylo schváleno.

9.

Rozpočtové opatření č. 1/2022
Předsedající vyzval Blanku Habrmanovou, aby se ujala tohoto bodu programu.
Blanka Habrmanová seznámila přítomné s rozpočtovým opatřením č. 1/2022, kterým se
mění závazné ukazatele Rozpočtu obce tak, aby se reagovalo na změnu rozložení příjmů a
výdajů obce. Příjmy se zvyšují o 768.943,00 Kč, výdaje se zvyšují o 1,976.495,10 Kč.
Předsedající vyzval zastupitele, následně i přítomné občany, aby vyjádřili svá stanoviska
k projednávanému bodu programu.
K výzvě se nikdo nevyjádřil.
Předsedající přečetl návrh usnesení:
„Zastupitelstvo obce Klokočná, v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, schvaluje Rozpočtové opatření č. 1/2022, jímž se zvyšují
příjmy o 768.943,00 Kč a výdaje o 1,976.495,10 Kč. Rozpočtové opatření č. 1/2022 tvoří
Přílohu č. 7 tohoto zápisu.“
Předsedající nechal o návrhu usnesení hlasovat.
Hlasy: pro:
Miloslav Rovný, Jan Malý, Tomáš Bezpalec, Blanka
Habrmanová, Pavel Kobera, Michaela Poncarová, Tomáš
Indra
proti:
zdržel se:
nehlasoval:
Výsledek hlasování:

Pro 7

Proti 0

Zdržel se 0

Nehlasoval 0

Usnesení č. U-25-4/2022 bylo schváleno

10. Různé
Čistý Ladův kraj
Předsedající požádal Jana Malého, aby se ujal tohoto bodu programu.
Jan Malý pozval všechny přítomné na akci Čistý Ladův kraj, která se koná 23. dubna 2022.
Uklízet se bude obec a přilehlé okolí. Sraz je plánován v 9.00 hod. na horní návsi v obci.
K dispozici budou pytle a rukavice.
Závěrem předsedající konstatoval, že program zasedání zastupitelstva byl ukončen - byly
projednány všechny jeho body.
Poděkoval všem přítomným a ukončil zasedání.
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Přílohy zápisu:
Příloha č. 1 – Obecně závazná vyhláška obce Klokočná č. 1/2022
Příloha č. 2 – Směrnice obce Klokočná č. 1/2022
Příloha č. 3 – Změnový příkaz ZP č. 3
Příloha č. 4 – Změnový příkaz ZP č. 5
Příloha č. 5 – Změnový příkaz ZP č. 4
Příloha č. 6 – Kalkulace cen pro stočné pro rok 2022
Příloha č. 7 – Rozpočtové opatření č. 1/2022

Zápis byl vyhotoven dne 14. 4. 2022
Zapisovatelka:
Mgr. Šárka Machaňová _______________________dne:
Ověřovatelé zápisu:
Tomáš Indra

_________________________dne:

Jan Malý

_________________________dne:

Starosta:

Digitálně podepsal

Ing. Miloslav Ing. Miloslav Rovný
Datum: 2022.04.14
Rovný
14:42:54 +02'00'

Ing. Miloslav Rovný _________________________dne:
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