Zápis z 32. zasedání Zasúupitelstva obce Archlebov. konaného dne 25.9.20l7
v l9:00 hod. v za§edací mí§tno§ti obřadní §íně na ha§ičce
ověřovatelé zápisu: Dana Hovězáková, Marek Hroudný
Zapi§ovatel: Ing, Romana Dejdarová

Přítomno:9
Proglam:

l.

2.
3.
4.
5.
6.

ZahájeĎi,

Kontrola usnesení
Směna pozemků
Nabidka prodeje pozemků
Zakoupení zahradniho traktoru s příslušenstvim
UIčenízastupitele spolupracujíciho s pořizolatelem při pořizováni Územniho plánu
Archlebov
7, Pořízení kominového optimalizátoru tahu
8. Rozpočtovéopatřeni
9. Výměna kotle na 8 bj.
10. Ruzné
1l. Diskuse
12. Usnesení
13.

Záyěl

ad 1) Zahájení:
Starosta zahájil zasedání zastupitelstva v 19 hodin, konstatoval, že dle presenčni listiny je
přítomno 9 za§tupitelú, kteři tvoři nadpolovični většinu Zo, omluven není nikdo.
Zastupitelstvo je usnášenischopné.
Dálejmenoval ověřovatele zápi§u paní Danu Hovězákovou a pana Marka Hroudného a
zapisovatelku Romanu Dejdalovou a seznámil piitomné s programem zastupitelstva.
Hlasování o předneseném progÉmu, včetně navrženéhodoplněni programu a ověřovatelů
zápisu a usneseni dnešního zasedáni:

Pro:9

Proti:0

ZÁňelse:.0

§chváenoA,Iesehvílene

Usnesení 1l7 ll7 lZ32,
Zastupitelstvo obce Archlebov s c hv a I uj e program dnešniho zasedání, ověřovatele
zápisu Dana Hovězáková, Marek Hloudný, zapisovatel lng. Romana Dejdarová

Ad 2) Kontro|a u§nesení z minulého za§tupitelstva:
Místostarosta Jan Buchlovský přečetl usnesení Z minulého zastupitelstva.

Ad 3) Směna pozemků Švábíkovi- obec Archlebov dle §chváleného záměru 6-2017
směna pozemků:
1) část parceiy KN 5586/1 o V,ýměře 90 m',
2) část parcely KN 5586/7 o ýÝméře 76 m2,

vše v k. ú. ArchleboV, majetek obce ArchleboV,
za pozemky

1)
2)

parcela KN 2631/2 ovÝměře217 m2,
část parcely KN 6551 a KN 7398 o Výměře 16 m',
vše v k.ú. Archlebov. majetek právnické osoby
starosta navrhuie směnu^lak. jak měníme s ostatními v ráínci obce. tj. směna 1:5 (zajeden m2
stavebniho pozemku 5mr zemědělského),

Dotazy? Nebyll,žádné,
Hlaso! ánl o Sménépozemků cast parcel1 KN 5586/l o výměře 90 m2 a část parcely KN
5586 I n \iméře lh m \<e v L rr Ar,.hlebov. majetek obcc ArchIebo\.7a pdrcelu K\
263112 o výměie 217 m] a část parcely KN 655l a KN 7398 tr l:imete to m''. vSe v k.t.
Archlebov, majetek právnické osoby, s dopla*em 2076Kč. poplatek Za vklad do KN hradi
žadatel

Pro:9

Proti:

0

Zdržel

se:O

SchvIílenoA{eseárrdeoe

U§nesení ,ll8/l7lz32:
Zastupitelstvo obce Aťch]ebo! s c h v a lu j e směnu
Pozemku - čast parcel) KN 5586/1 o
výměře 90 m'a část parcely KN 558ó/1 o \ ):méře ]6 m). l še v k, ú, Archleból. majetek Obce
Archlebov. za palcelu KN 263 ]/2 o výmeie ]77 m'a část parcel;,KN b55l a KN 7398 o
výměře 16 m'. vše v k.ú, Archlebov. majetek právnické osoby. s doplatkem 2076Kč. pop]atek
za vklad do kN hmdi žadalel

Ad 4) Nabídka prodeje pozemků
- Z minulého zasedání ZastupitelstYa Zůstala nabídka prodeje pozemků od
za cenu 200Kč za m2

pí llájkové

Stalosta podle dohody 7-iistil, za ko_lik vykupuji okolní obcel
Zarošjce: 50Kč/m2. Dambořice + Zdánice l00Kč/m2

Dotazy?
Nikdo neměl dotaz ani připonrinlu,

11lasováni o nabídce prodeje pozemků od pí Ilájkové

Plo:O

Protir

9

ZÁržel

Usneseni ,ll9ll7lZ32
Zastupitelstvo obce Archlebov n es c h v a
za cenu 200Kč/m2

Ad 5) Zakoupení zahradniho traktoru

§

so.,o

luj e nabidku

SchváenoA,leseb+dene

prodeje pozemků od pí. Hájkové

příslušenstvím

Starosta informuje o současnémstavu nynějšího zahjadního traktoru. kteď je mjmo provoz a
z vyjádřeĎi servisního technika by byla oprava tohoto starého tmktoru nerentabilní. navrhuje
nákup nového traktoru. kteú by současně sloužilk údržběchodniků v zimě. místo již
dosluhtrjícía k tomuto účelune zcela vyhovujicí teřc (vali),

Dle doporučeni a poptiivky této techniky nárn byl nabidnut traktor Starjet Exclusive UJ l0222 (P4), který nawhuje zakoupit s následujicim příslušenstvim: Přední ávěs, Zametací karLíč
motorov,ý, Sněhová radlice komfort, Skiopný vozik, Šrouboqi zvedák,
Na tento traktor §e byli podivat s místostarostou v obci Ježov, kteříjej pořídili v loňském roce
se stejným přislušenstvim, jaké máme v návrhu.
Na tuto techniku máme 2 nabidky:
1. Pavel Dostál, zahíadníalesnítechnika, Kašnice 12,69172 Kašnice,

2,

lČ: 12447 4o4, nabídková

cena 181 600,-Kč (traktor4x4 232 500,-Kč, 192 231,-Kč bez DPH)

sYNPRo,5,r.o., Hlavní406, 69617 Dolní Bojanovice, lČ: 292 28 298, nabidková
cena 176 469,- Kč {traktól4x4 227 678,-Kč,788114,-Kč bez DPH)

!

Dotazy? Pan
konstatuje, že za tuto cenuje možnéziskat traktor značka V€ga
(starJeo, který umí mnohem víc věcí a umí si poradit i s více nerovnoměmým terénem. Pan
HTbotický sděIuje, že tento traktor (vega) by byl mnohem dražši- odhaduie cca 500 TCZK
s nabízeným příslušenstvim. A takový traktor by byl podlejeho niázoru pro naše účely
zbyteenY. Pan
sděluje, že navrhovaný traktor bude více v servisu než v činnosti.

!

Hlasováni o nabidce Pavel Dostál traktor 4x2

9

Zdržel se:0

Seh+áene,Neschváleno

NESCHVÁLENO
Hlasování o nabidce Pavel Dostál traktor 4x4

ZdĚel

se: o

Seh+áeneAÝeschváleno

NESCHVÁLENO
Hlasování o nabídce S\NPRO s.r.o, traktor 4x2
Pro: 7

Proti: l

(H.B.)

Zdržel se: l

(A.H.)

SchváenoA,lesehválene

lhrcsefi 42ol17lZ32,|
Zasfupitelstvo obce Archlebov § cbv8luj e zakoupení zahradního traktoru
s přísluš€nsMm od firmy SYNPRo s.r.o. , HlavŇ 406,696 l7 Dolní Bojanovice,
|Č: 292 28 298 za částku l 76 469,-Kč včetně DPH
Hlasování o nabídc€ sYNPRo s.r.o. traktor 4x4

Ť,llffi
NESCHVÁLENO

Ad 6) Určeni zastupiele spolupracujícího s poňzovatelem při poňzováni Územniho
Archlebov

plrá.nu

-

pořizovatel

Pořizovatelem zpravidla bývá pracowrik tzv. ,,uŤadu riaemniho plánování", tedy obecního
úřadu ,,obce s rozšířenou působnosti", Ten poňzuje rizemní plrin bezplatně a nemůžeobec
odmítnout, můževšak z důvodu velké v},tíženosti poňzowání odložit.

Dotazy2

ŽiÁlé.

Hlasováni o,uřeni Miloslava Jarolikajako zasfupitele spolupracujíciho s poňzovatelem při
poňzování Uzemniho plánu Afchlebov

Prc:

Proti:

8

0

Zdíželse: l

(M.J.)

SchválenoAleseh+áeae

usnesení 42ll|7lZ32|
Zastupitelstvo obce Archlebov schvaluje Miroslava Jarolíka jako zastupitele
spolupracujícího s pořizovatelem při pořizováni Uzemního plánu obce Archlebov

Ad

7)

Pořízeníkomínového optimalizátoru tahu

Pavelondřišek, IČ:687 27 798, Komenského,685 01 Bučovice, nabidl obci
komínový optimalizátor tahu. který by měl zajistit úsporu plynu na v}-tápěni, Nabídl bezplatné
měření, kteťé ploběhlo v předminulém týdnu. Dle naměřených hodnot by měla být roční
úspora plynu cca 20olo, Základní cena tohoto komínovéhonástavceje 50 000.- Kč. včetně
revizní zprávy. montáže a seiizení. Nám nabizi slevu 20oá, tedy 40 000,-Kč za vše (návratnost
by měla být 1 rok). cenaje konečná.
-

Dotazy?

Žadne.

H"lasování o pořizení kominového optimalizátoru tahu od firmy Pavel ondříšek,
IC: 687 27 798, Komenského. 685 0l Bučovice za cenu 40 000.-Kč

Proti:

Pro:6

2 (A.H.. H.H.)

Zdžel se: l

(R.D.)

SchváIenoNesá+rileno

Usnesení 422ll7lZ32,
Zastupitelstvo obce Archlebov § c h v a I u j e pořizení kominového optimalizátoru tahu od
firmy Pavel Ondřišek,IČ:687 27 798,Komenského, ó85 01 Bučovice za cenu 40 OOO,-Kč.

Ad 8) Rozpočtové opatření

č. 3/2017

Starosta seznámi] členy Zo se schváleným rozpočtovým opatřením č. 3/2017. Rozpočet obce
Archlebov na rok 20l7 se zvyšuje v přimech i výdajích o 182 tis.Kč, Nikdo neměI námitky.
-

za§tupitelstvo bere na vědoúi RozDočtovéoDatření č, 3/20l7

Ad 9) výměna kotle na 8 b.j,

!

Manželé
podali žádost o výměnu kotle a bojleru l9. 6. 20l7. Po prohlidce technikem
byla výměna doporučena. V žádosti byl uveden požadavek o výměnu kotle za kondenzační.
V připadě pořizení kondenzačniho kotle starosta navrhuje cenový lozdíl oproti klasickému
kotli doplatit manžele
Nabídkové ceny: klasick' kotel + bojler 57 490,00 Kč.
kondenzační kotel + boj ler 68 165,00 Kč + cena za vyvložkováni komínu (nabídka ještě
nepřišla)

!.

!

přinesl v týdnu dopiněni informace k výměně kotle, podle kteréhoje potřeba
Pan
provést vyčištěni,oz.ývaji se rrány a došlo k poklesu na ukazateli tlaku.

Z důvodujediné nabidku (dalšínabidkyještě nedorazily), navrhuje starosta odložit rozhodnuti
na pňště. odloženo,

Ad

10)

- řevokace usneseni č . 334ll7 17:26
404 m2, k.ú. Archlebov
- revokace usneseni č . 335ll7 1726
l55 m2, k.ú. Archlebov
- revokace usnesení č . 336117 lZ26
l9l m2. k.ú. Archlebov

Starosta informuje

Zo,

KN 140/13l

zinll'ěí 1-2017, prcdej pozemku

ziněr 2-20|1, ptodej pozemku KN
zámér 3 -2017, ptodej pozemku

KN

o výměře

140/132 o

ťměře

140/132 o výměře

že t}.to levokacejsou nutné z důvodu změny geometrického plánu,

přečíslovánípařcel a změnjejich \iíměí
Paní

se ptá, čeho se tento bod týká. Pan starosta odpovídá. že pozemků v zahradách
a paní
Pani
sc ptá. čeho sc rclokacc rýká.

].

f

Stalosta znovu vysvětluje, že došlo k přečíslováni parceJ a změně geometrického plánu. Paní
ptá, jestli b}-'l
proverlenlr. lan
pta,
se pla,Jestll
tJvl vuDec
vůbec ne)aKy
něiaký geometriciý
pJán pro\eden).
l'an I
si pli
§e
BeomctncK) plan
parcely. Pan I
pozaduje napsat
požaduje
z jakého důvodu se dělalo rozděleni na tři parcely.
napsai do zápi
zápisu, že
došlo Ke
doslo
přerJjímá §e,
\
pujici.
pan
pt
ptri
ke zvynoonenl
zvýhodnění a pleoJlma
kdo
Koo
bude
Duoe
uyb4131i-[
ybr4!
KupuJlcl.
Oite
Uale
si
se
se,
I
-kdo platil zaměření a nový geometrický plán, Pan I J4!ostále nechápe. proč se pozemek
rozděluje na tři části, Pan Hrbotický odpovídá, že důvodem bylo rozdělení podle uživatelů,
Pan
konstatuje, že došlo k tomu, že pozemky patřily učitým vlastnikům, j in),rni
vlastnik) byI) užívány a obecje neméla růbec ryLupovat, Žeon ajeho rodinamél) obdobnj
pilpa<i, Pan
požaduJe. ab) b5 io t zaprsu_ ;e pan
si oobrololné zaDral pozemek.
protože družstvo zabralo pozemekjeho, Pan
ňkri. Ze ..obec zakoupila pozemky
v omylu. že se jedná o hřiště a přitom se o žádnéřiště nejednalo, Hřiště bylajedna parcela,
ale pak se tam udělala cesta, Protožejim ukradli pole do družstva. udělal si na volném
pozemku zahrádku", Pan Hrbotický konstatuje. že pozemkyjim zabrali najiném místě, které
nemaji se hřištěm nic společného.

f

I

I

f

!

I

!

I

Hlasování revokaci usnesení č. 334ll'1 lz26

Pro:9

Proti:0

Zdíže| se: 0

SchválenoA]eseh+áleae

UsnQse!'i 423ll71732|
Zasfupitelstvo obce Archlebov s c h v a l u j e revokaci usnesení ě. 334/171226

Hlasování íevokaci u$eseni ě. 3351171226
Pro: 9
Proti:0
Zdržel se: 0

Uslesení 424ll71732|
Zastupitelstvo obce Archlebov

s c h v a l u

Hlasoviiní revokaci usnesení č. 3361
Pro: 9
Proti: 0

17

S

chválenoA{eseh+áe+e

j e revokaci usneseni č. 3351

17

/226

1226

Zdržel se: 0

SchválenoA{eseh+éle+e

g@-E!!J@|

Zaslupitelstvo obce Aíchlebov s c h v a l u j e revokaci usneseni č. 336/

l'7 /226.

žádost o souh|as zřizovat€le § přij€tím účelovéhoíinančnihodaru
ZS a MS Archlebov žádá o souhlas zřizovatele s přijetím účelověurčeného finančniho daru
od společnosti WoMEN FoR woMEN. o.p,s,. v celkové částce 8 640,-Kč.
-

dotazy?

Nikdo íeměl dotazy ani připominky.
Hlasování o souhlasu zřizovatele

woMEN

Pro:9

přijetim účelověurčenéhofinančniho daru od §polečnosti
FoR WoMEN, o.p,s, . v celkové částce 8 640,-Kč pro ZŠArchlebov
Proti:
zdžel
SchvrálenoA,Jes€b.cl€Do
s

0

se:o

Uslesení 126l11lZ32.

Za§tupitelstvo obce Archlebov § c hv a l uj e přijeti účelověurčenéhofinančního daru od
společnosti WoMEN FoR WoMEN. o,p,s, , v celkové částce 8 640,-Kč pro Základní školu a
Mateřskou školu Alchlebov, příspěvkovou organizaci, 696 33 Aťchlebov 357

-

Vnitřní předpis oÚ Archlebov

-

Nakládání § pohledávkami

Starosta informuje Zo o vnitřním předpisu oÚ - Nakládani s pohledávkami, Všichni
zastupitelé obdrželi zněni předpisu emailem,

Dotazy:

!

požaduje, aby starosta přečetl informaci, ktelou dnes na obec přinesl. Starosta
Pan
odmitii s tim, že toto nebylo v programu dnešniho zastupitelstva, Pan
konstatuje, že
minulý zápisje neplatný. protože pan Hroudnýjako ověřovatel ápisu odešel před koncem
zastupitelstva. Dále konstatuje, že zastupitelstvo j e zde za kašpary ajedná se o ostudtl první
tridy. lani
se dotazuje, kde byl tento předpis k nahl;dnutí, Starosta odpovídá. Ze
bude k nahlédnutí na oU, všichni zastupitelé s ním byli předem seznámeni.

I

I

Hlaso!ání vnitřnim předpisu oÚ Archlebov o nakládání

Pro:9

Proti:

0

ustieseni 4z7 ll7 lZ32|
Zastupitelstvo obce Archlebov s c h v a
nakládáni s pohledávkami

-

Zdřrl

s

pohledávkami
schválenoAle§€hvál€9o

se].o

lu j e Vnitini

předpis oÚ Archlebol č.11201'1 o

sazebník úhřad za po§kytování informací obcí Archlebov

!

Starosta seznámil přitomné s navrhovanými sazbami za poskyování informací, Pan
se
dotazuje, proč b}la v minulém zápisu začeměnajménaosob. Starosta odpovidá, že toto bylo
v souladu se zákonem, Pan
namitá. ;e samolné ur edent jména neiede k _iednoznačné
identifikaci osob, a proto neni třeba tato jména začemo!at. Pan
konstatuje. že také
nechápe, proč k lomuto začeměni došlo, Pokud někdo s něčímvystoupí, vystupuje s tím
veřejně, a chce být v zápisu uvedený. Pani
doplňuje, že doporučuje koupit nahrávací
zařízeni. protože něktelé formulacejsou v zápisu uvedenyjinak. než byly řečeny, Dále
požaduje, aby bylo v zápisu. že toto Zakoupení doporučovala už na minulém zastupitelstvu.
Pan starosta zjistí do přiště. podlejakého zákona musely b;ýt jména začeměny. Pani

I

f

!

]

dále doplňtrje, že ověřovatel musi b:it přitomen celou dobu zastupitelstva, v zápisu nebylo
uvedeno, že odchází a nebyljmenován nlihradní ověřovatel, Pan Hroudný doplňuje, že odešel
až po přečteníusnesení, Pani
znovu konstatuje, že minulé zastupitelstvo včetně
veškených usneseni a loáodnutí je neplatné. Pan
dáIe konstatuje, že došlo ke zhoršeni
oproti situaci za staro.ty
krcď ctil zákon.

!

I

Dotazy:

Hlasování o schváleni sazebniku úhrad za posk},tnuti informaci obcí Archlebov
Proti:
§chválenoA,leeebÉIee

Pro:

-, 0

9

usne§eú 428ll1lzj2|
Za§tupitelstvo obce Archlebov
Archlebov

ZÁňeL*:O

s c h v a l

uj e

Sazebník úhrad za posk},tnutí informaci obcí

Plná moc na zastupování obce v řrzení o stanovení dobývacího prostoru Uher§ký
ostroh pro Frank Bold advolciti, s.r.o., Údolní 33, 602 00 Brno, IČo: 283 59 ó40
-

Starosta přečetl dopis od advokátni firmy, ve kterém je zdůvodněno požadované
zplnomocnění, a přečetl zněni plné moci. Pan
se ptá,jestli víme, že starostové
představenstvu
něktenjch obcí sedí v
obvodního báňského úiadu a že sejedná o boj mezi
VaKem a obvodním blíňským úřadem. Pan Hořava konstatuje, že těžbou v ložisku
štěrkopisku dojde k omezení zdrojů pitné vody v nasem okese. což by v budoucnu mohlo
postihnout i zdroje. ze kterých čerpá naše obec.

I

Dotazy? Žádné dalšínebyly,
Hlasováni o schváleni plné moci pro firmu Frarrk Bold advokáti, s...o., Údolni ]3,602 00
Bmo, ICo: 283 59 640 na bezplatné právní zastoupení obce v plném rozsahu v ňzeni o
stanovení dobývaciho prostoru Uherský ostroh na výhradním ložisku štěrkopisku Moravský
Pisek (B 3012200) vedeném Obvodním báňským úřadem pro územi kmjů Jihomoravského a
Zlinského, pod sp. zn, SBS l7437l2O1610BÚ. přrpadně l dalšíchnavazujicich řízeních
tý*ajícich se uvedené těžby pro firmu Fťank Bold advokáti. s.r,o,, Udolni 33, 602 00 Bmo,
ICO: 283 59 640
ho:
hoti:
ZÁržsl *:
§chváenoAlesebrdee

9

0

O

usne§eú 426117lzj2,
Zastupitelstvo obce Archlebov s_ch v a luj e plnou moc pro firmu Frank Bold advokáti,
s.ř.o., Udolní 33, 602 00 Bmo. ICo: 283 59 640 na bezplatné právni zastoupení obce v plném
roz§ahu v řízeni o stanoveni dobývaciho prostoru Uherský ostroh na výhradním ložisku
štěrkopisku Moravský Písek (B 30l2200) vedeném obvodnim báňským úřadem plo územi
krajů Jihomomvského a Z|inského, pod sp. zn. SBS 1 743712016/OBU, piípadně v dalších
navazujících řízenich týkajicích §e uvedené těžby pro firmu Frank Bold advokáti, s,r.o,,
údolni::, ooz oo smo, lčo:283 59 640
-
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Zastupitelstvo obce Archlebov
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záměr č, 7/201 7 na směnu pozemků

Záměr na směnu pozemků Farma Věteřov
Farma věteřov

GP

KN

Návrh g. plánu

m2

138/224

312

138/225

205

obec Archlebov
KN
m2
1345
784
1383
928
94g
1295l60

Dotazy?

Nikdo neměl dotazy ani připomín-ky.
Hlasování o áměru č, 8/20l7 na měnu pozemků od Farma věteřov
Pro:
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Zdžel se: 0
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Usnesení 428ll7l7j2l
Zastupitelsfuo obce Archlebov sc h

va lu

je

zfunér ě.8l20l7 tta směnu pozemků

starosta informuje Zo o připravovaném záměru EoNu na rekonsťukci venkovního vedení
NN, které bude obnoveno Dodzemnim vedenim NN. Předpokládaný termin realizace

uvedeného investičniho zé!írĚruvez,. čtvltleti roku 2018, stavbou bude dotčena část obce
Archlebov, Konkrétně to bude část ulice Kyjovská (Hlavní) od TS obec (zděná u mostku)
obě strany ulice směr Kyjov, ul, Ždánická od u|. Kyjovská , a část uIice od č,p,l57 po č.p,l84.
stávajicí zatízeni veřejného osvětleni a mistního rozhlasu na společných podpěmých bodech
v uvedené lokalitě bude rekon§trukci rovněž dotčeno. Bude nutné provést jeho oddělení od
distribučnísítě NN v majetku EcD, tzn. \,Tbudovat vlastní osvětlovací body Vo a zařizení
plo MR.

Staro§ta sděluje, že se informoval na provoz bezdrátového loálasu ve Ždánicich, kde
problém s timto nemají. Nákladově by to vyšlo na cca 500 TCZK. Zasfupitelé firem
provozujících bezdrátové lozhlasy konstatovali, že stávající řešení je již ne\,fhovujici, R.
Dejdarová doplňuje, že firmy prodávajici uíěiíézaiizeíi maji zájem prodat a vždycky
!ryhodnotí stávajici stav za ne úplně optimální. Důležitéje,pokudje dostačujici, Investice 50o
tis, Kč je wznamná a t},to prostřg!\Lly bylo vhodné využítplo jiné nutnější akce. Zatim se
jedná o informačni sdeleni. Pan !
sděluje, že rozhlas se použivá i na lyhlrišeni požárů,
povodňoqých sifuaci a dalšich ohroženía bylo by vhodné zjistit, jestli by nebyla možná
§poluúčast na této investici, Pan Hroudný dop|ňuje, že část obce podél potoka je

v záplavovém pásmu a že by bylo možnétuto skutečnost také využít. starosta zkusi zjistit
ceny a možnosti dotací.

vzhledem k těmto informacím a ke stavu současnéhomistního rozhlasu navlhl starosta
pořizení nového bezdrátového rozhlasu. Předběžně oslovil 3 firmy, které se tímto zabývají,
Vypracuji oíientačniCN - na klasický bezdrátový rozhlas a ,,profesionální" v případě čerpání
dotací na tuto akci starosta zjistí,jestli splňujeme podminky.

!

se informuje na stav pozemků na Pustém, v jakém stavuje nyni vlastnictví těchto
pozemků, Pan
dále sdeJuje. že nyni chodi do školky a že zde nastávaji nebezpečné
situace pň parkování podél hlavni siinice. Ptá se,jestli by nebylo možnéposunout plot a
využí1 misto ve Yjezdu pro parkování. T, Hořava odpovídá, že o této možnosti vime a
pťuběžně na ni pracujeme. Pan
dále sděluje, že tuje zasahuji až do elekt ckého vedeni,
jestli by tato situace nemohla b;it nebezpečná. Starosta odpovidá, že o této situaci užjednal.
Posunuti plotu na úroveň školky řešípaní ieditelka. T. Hořava dop]ňuje, že nová bránajejiž
ve výrobě,jenje potřeba dořešit vyrovnání telénu,
Pan

!

!

!

se ptá, proč při výstavbě nové silnice U Hrachůvkyjezdí auta Hrubou ulicí.
starosta odpo!ídá. že podél potokaje zákaz vjezdu pro automobily nad 3,5 tuny, Dále p.
dopo.ueu'je. aby zde'automobily jez<] il5 rozumné. protože tam ča.to pa;Lují
automobily a mohlo by dojit k nehodě-
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Usnesení

Místostarosta přečetl usnesení Za§tupitelstva.

Ad

13)

Zastupitelstro b)lo ve 20:J0 hodin ukončeno.

Miroslav Jarolik
starosta obce

Jan Buchlovský
l. místostarosta obce

Antonin Hrbotický
2. mistostarosta obce

Ověřovatelé zápisu:

Hana Bekerová

Tomáš Hořava

