ZÁPIS
z 38. řádného zasedání zastupitelstva obce konaného ve čtvrtek 10.5.2018 v 19:00 hod.
v zasedací místnosti obřadní síně na hasičce
ad 1) Zahájení: Zastupitelstvo zahájil starosta v 19 hodin, konstatoval, že pozvánka byla
řádně zveřejněna na úředních deskách, dle presenční listiny je přítomno 9 zastupitelů, kteří
tvoří nadpoloviční většinu ZO, omluven není nikdo a zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné.
Jako ověřovatele zápisu navrhl paní Hanu Bekerovou a Antonína Hrbotického, jako
zapisovatelku Ing. Romanu Dejdarovou. Konstatoval, že výpis z minulého zasedání obce byl
ověřen a zveřejněn a navrhl následující program:
Program dnešního zasedání zastupitelstva:
1. Zahájení
2. Kontrola usnesení
3. Veřejná zakázka „Bezdrátový rozhlas obce Archlebov“
4. Veřejná zakázka „Archlebov – Dopravní automobil s požárním přívěsem pro hašení“
5. Veřejná zakázka „Modernizace sportovního areálu v obci Archlebov“
6. Veřejnoprávní smlouvy
7. Závěrečný účet obce Archlebov za rok 2017
8. Účetní závěrka za rok 2017
9. Věcné břemeno E.ON
10. Záměr na prodej pozemku
11. Různé
12. Diskuse
13. Usnesení
14. Závěr
11. Různé
- kopě pozemků od pana XXXXXX
- směnné smlouvy
- rozpočtové opatření
Doplnění programu nikdo neměl.
Hlasování o předneseném programu, včetně navrženého doplnění programu a ověřovatelů
zápisu dnešního zasedání:
Pro:

9

Proti: 0

Zdržel se:

0

Schváleno/Neschváleno

Usnesení 502/18/Z38
Zastupitelstvo obce Archlebov s c h v a l u j e program dnešního zasedání, ověřovatele
zápisu Hana Bekerová, Antonín Hrbotický, zapisovatelka Ing. Romana Dejdarová.

Ad 2) Kontrola usnesení z minulého zastupitelstva:
Místostarosta přečetl usnesení z minulého zastupitelstva.
Ad 3) Veřejná zakázka „Bezdrátový rozhlas obce Archlebov“
Starosta seznámil zastupitele s tím, že firmám, které poslali nabídku bylo odesláno Oznámení
o výběru dodavatele, kterého na minulém zasedání schválilo zastupitelstvo. Byla jím firma
BÁRTEK ROZHLASY, s.r.o., IČ: 27781275, Vyšehradská 1349/2, 128 00 Praha 2. Nikdo
z firem nepodal námitku proti tomuto oznámení. Starosta informoval, že dnes podepsal
smlouvu o dílo s firmou BÁRTEK ROZHLASY, do 60-ti dnů by měl být nový rozhlas hotov.
Ad 4) Veřejná zakázka „Archlebov – Dopravní automobil s požárním přívěsem pro hašení“
Na minulém zastupitelstvu byla schválena veřejná zakázka malého rozsahu na akci:
„Archlebov – Dopravní automobil s požárním přívěsem pro hašení“. Byly osloveny 3 firmy
k podání nabídky. Nabídku podala pouze jedna firma a to: Techsport s.r.o. , Pekařská 33, 602
00 Brno, IČ: 255 24 135. Nabídková cena je 869.300,-Kč bez DPH, 1.051.853,-Kč s DPH.
Nabídka obsahovala všechny náležitosti. Hodnotící komise doporučuje tuto nabídku
k posouzení.
Dotazy?
Pí XY se ptá, kolik činí celkem dotace. Starosta odpovídá že 750 tisíc Kč.
Hlasování o schválení nabídky na akci „Archlebov – Dopravní automobil s požárním
přívěsem pro hašení“ od dodavatele Techsport s.r.o. , Pekařská 33, 602 00 Brno,
IČ: 255 24 135 s cenou 1.051.853,-Kč s DPH.
Pro:

9

Proti:

0

Zdržel se:

0

Schváleno/Neschváleno

Usnesení 503/18/Z38
Zastupitelstvo obce Archlebov s c h v a l u j e nabídku na akci „Archlebov – Dopravní
automobil s požárním přívěsem pro hašení“ od dodavatele Techsport s.r.o. , Pekařská 33,
602 00 Brno, IČ: 255 24 135 s cenou 1.051.853,-Kč s DPH.
Ad5) Veřejná zakázka „Modernizace sportovního areálu v obci Archlebov“
Starosta informuje:
Na minulém zastupitelstvu byla schválena veřejná zakázka malého rozsahu na akci:
„Modernizace sportovního areálu v obci Archlebov“. K podání nabídky bylo osloveno 10
firem, jedna firma se přihlásila o zaslání zadávací dokumentace po zveřejnění.
Poprosím předsedu komise pro otevírání obálek s nabídkami pana Hroudného o vyhodnocení.
Pan Hroudný informuje: Nabídku podala pouze jedna firma a to: PROSTAVBY, a.s. , Dědina
447, 683 54 Otnice, IČ: 277 13 130. Nabídková cena 5.942.721,62,-Kč bez DPH,
7.190.694,00,-Kč s DPH. Nabídka obsahovala všechny náležitosti. Hodnotící komise
doporučuje tuto nabídku k posouzení.
Starosta dále informuje o větších součástech projektu:
Vytyčení stavby, sejmutí drnu tl. 10cm, vybudování doskočiště pro skok daleký, vybudování
běžecké dráhy s polyuretanovým povrchem, vybudování chodníku od školy až na tribunu,
oprava schodů na tribunu, oprava tribuny, výměna všech laviček na tribuně včetně patek,
nové branky, oplocení, vybudování ochranné sítě za spodní brankou, odstranění části
původního zábradlí, odvoz suti, odvoz zeminy, návoz kvalitní zeminy a písku, vybudování

drenážního systému, vybudování závlahového systému, napojení stávající vodovodní přípojky
na systém napouštění, napouštěcí systém, závlahový systém, vybudování přívodu vody
k šatnám, založení trávníku, odstranění plevele, zaměření stavby, geometrický plán stavby,
dokumentace skutečného provedení stavby a další položky.
Účast státního rozpočtu/ dotace na tuto akci činí 4.635.215,-Kč, vlastní zdroje 2.555.479,-Kč.
Dotazy?
Paní XY se ptá, proč má stát hřiště více než 5 milionů, když v červnu bylo konstatováno, že
má stát 1,6 milionů Kč. Starosta odpovídá, že vycházel z předpokládané ceny podle informací
projektanta a že v této ceně nebyly zahrnuty všechny položky. Paní XY se ptá, kdo rozhodl o
výši dotace. A proč nebyl použitý projekt, který měl TJ Sokol. Paní Bekerová odpovídá, že TJ
Sokol projekt neměl, že vycházel pouze z nabídek firem. Paní XY přijde nesmyslné, aby se
investovalo takové množství peněz do hřiště. Pan XY konstatuje, že nové hřiště nebude pro
lidi. Dále konstatuje, že vodaři se k plánované přípojce vyjádřili tak, že zatím slouží pouze k
odvodnění pole pana XY. R. Dejdarová souhlasí s tím, že se jedná o velkou sumu peněz, ale
náklady na všechno se postupně zvyšují a domnívá se, že by byla škoda nevyužít dotaci ve
výši, která nám byla schválena. Také se domnívá, že náklady, které teď vynaložíme najednou,
by stejně bylo nutné postupně proinvestovat, i když postupně v následujících letech.
Starosta dále konstatuje, že hřiště je využíváno ZŠ Archlebov a dalšími složkami a obyvateli,
ale také ho využívá TJ Sokol Archlebov, jehož je členem. Upozorňuje proto na možnou
podjatost a předpokládá, že se připojí i další členové zastupitelstva.
K možné podjatosti se připojily další zastupitelky, které jsou členy TJ Sokol, a to paní Hana
Hrbotická a paní Hana Bekerová.
Hlasování o schválení nabídky na akci „Modernizace sportovního areálu v obci Archlebov“
od dodavatele PROSTAVBY, a.s., Dědina 447, 683 54 Otnice, IČ: 277 13 130 s cenou
7.190.694,-Kč s DPH.
Pro:

6

Proti: 1 (AH)

Zdržel se:

2 (DH,MH)

Schváleno/Neschváleno

Usnesení 504/18/Z38
Zastupitelstvo obce Archlebov s c h v a l u j e nabídku na akci „Modernizace sportovního
areálu v obci Archlebov“ od dodavatele PROSTAVBY, a.s., Dědina 447, 683 54 Otnice,
IČ: 277 13 130 s cenou 7.190.694,-Kč s DPH.
Ad 6)Veřejnoprávní smlouvy
- žádost o poskytnutí dotace Myslivecké sdružení ochoz Archlebov
Myslivecké sdružení žádá o dotaci na: zakoupení krmiva, nákup materiálu na posedy a
přikrmovací zařízení, PHM, rekonstrukci kuchyně na myslivně (el. ohřívač vody a sporák).
Výše požadované dotace je 30.000,-Kč
Dotazy: R. Dejdarová konstatuje, že bylo dohodnuto, že příspěvky jednotlivým spolkům
činným na území obce by měly odpovídat tomu, co tyto spolky činí pro občany obce.
Myslivecké sdružení je podle jejího názoru nejméně aktivním spolkem. Paní XY se domnívá,
že Myslivecké sdružení sice nepořádá žádné kulturní a obdobné akce pro občany obce, ale
stará se o zvěř. Starosta informuje o příslibu myslivců uspořádat kulturní akci na myslivně.
Hlasování o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Archlebov ve výši 30.000,-Kč pro Myslivecké
sdružení ochoz Archlebov, 696 33 Archlebov
Pro:

8

Proti:

0

Zdržel se: 1 (RD)

Schváleno/Neschváleno

Usnesení 505/18/Z378
Zastupitelstvo obce Archlebov s c h v a l u j e poskytnutí dotace z rozpočtu obce Archlebov
ve výši 30.000,-Kč pro Myslivecké sdružení ochoz Archlebov, 696 33 Archlebov
Veřejnoprávní smlouva
Hlasování o schválení Veřejnoprávní smlouvy č. 2018/VS/03/č.j.137 mezi obcí Archlebov a
Mysliveckým sdružením ochoz Archlebov, 696 33 Archlebov
Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se:
0
Schváleno/Neschváleno
Usnesení 506/18/Z38
Zastupitelstvo obce Archlebov s c h v a l u j e Veřejnoprávní smlouvu č. 2018/VS/03/č.j.137
mezi obcí Archlebov a Mysliveckým sdružením ochoz Archlebov, 696 33 Archlebov
- žádost o poskytnutí dotace Klub rodičů a přátel při ZŠ a MŠ Archlebov, z.s.
Klub rodičů žádá o dotaci na: testy SCIO, kulturní, vzdělávací a sportovní akce pro žáky,
doprava na akce a další výdaje spojené s těmito akcemi.
Výše požadované dotace je 20.000,-Kč
Dotazy: M. Hroudný jako předseda spolku seznámil zastupitele blíže s jednotlivými akcemi.
Dále upozornil, že z titulu této funkce může být při hlasování podjatý.
Hlasování o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Archlebov ve výši 20.000,-Kč pro Klub rodičů
a přátel při ZŠ a MŠ Archlebov, z.s., Archlebov 357, 696 33 Archlebov, IČ: 266 47 044
Pro:

8

Proti:

0

Zdržel se:

1 (MH)

Schváleno/Neschváleno

Usnesení 507/18/Z378
Zastupitelstvo obce Archlebov s c h v a l u j e poskytnutí dotace z rozpočtu obce Archlebov
ve výši 20.000,-Kč pro Klub rodičů a přátel při ZŠ a MŠ Archlebov, z.s., Archlebov 357,
696 33 Archlebov, IČ: 266 47 044
Veřejnoprávní smlouva
Hlasování o schválení Veřejnoprávní smlouvy č. 2018/VS/04/č.j.146 mezi obcí Archlebov a
Klubem rodičů a přátel při ZŠ a MŠ Archlebov, z.s., Archlebov 357, 696 33 Archlebov,
IČ: 266 47 044
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 1 (MH)
Schváleno/Neschváleno
Usnesení 508/18/Z38
Zastupitelstvo obce Archlebov s c h v a l u j e Veřejnoprávní smlouvu č. 2018/VS/04/č.j.146
mezi obcí Archlebov a Klubem rodičů a přátel při ZŠ a MŠ Archlebov, z.s., Archlebov 357,
696 33 Archlebov, IČ: 266 47 044

- žádost o poskytnutí dotace Český svaz včelařů, z.s. zákl. org. Ždánice

Svaz včelařů žádá o dotaci na: léčiva a obnovení včelího díla a obnovení starých úlů
Výše požadované dotace je 15.000,-Kč
Dotazy? R. Dejdarová se ptá, proč Svaz včelařů Ždánice žádá o dotaci v Archlebově a ne ve
Ždánicích. M Hroudný odpovídá, že Svaz je činný i na území Archlebova.
Hlasování o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Archlebov ve výši 15.000,-Kč pro Český svaz
včelařů, z.s. zákl. org. Ždánice, Bučovská 485, 696 32 Ždánice, IČ: 708 09 925
Pro:

8

Proti: 0

Zdržel se: 1 (RD)

Schváleno/Neschváleno

Usnesení 509/18/Z378
Zastupitelstvo obce Archlebov s c h v a l u j e poskytnutí dotace z rozpočtu obce Archlebov
ve výši 15.000,-Kč pro Český svaz včelařů, z.s. zákl. org. Ždánice, Bučovská 485,
696 32 Ždánice, IČ: 708 09 925
Veřejnoprávní smlouva
Hlasování o schválení Veřejnoprávní smlouvy č. 2018/VS/05/č.j.138 mezi obcí Archlebov a
Českým svazem včelařů, z.s. zákl. org. Ždánice, Bučovská 485, 696 32 Ždánice,
IČ: 708 09 925
Pro: 9
Proti:
0
Zdržel se:
0
Schváleno/Neschváleno
Usnesení 510/18/Z38
Zastupitelstvo obce Archlebov s c h v a l u j e Veřejnoprávní smlouvu č. 2018/VS/05/č.j.138
mezi obcí Archlebov a Českým svazem včelařů, z.s. zákl. org. Ždánice, Bučovská 485,
696 32 Ždánice, IČ: 708 09 925
Ad 7) Závěrečný účet obce Archlebov za rok 2017
- byl zaslán emailem, závěrečný účet je také na úřední desce.
Přezkoumání hospodaření obce Archlebov provedli pracovníci krajského úřadu.
I.
Při přezkoumání hospodaření obce Archlebov za rok 2017 nebyly zjištěny chyby a
nedostatky
II.

Upozornění na případná rizika, která lze dovodit ze zjištěných chyb a nedostatků, která
mohou mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnu:
• Při přezkoumání hospodaření za rok 2017 nebyla zjištěna žádná závažná rizika,
která by mohla mít negativní dopad na hospodaření územního celku v
budoucnosti.

Výsledek hospodaření obce Archlebov ke dni 31.12.2017 činí: + 2.567.175,13 Kč
Starosta navrhuje uzavřít hospodaření Obce Archlebov za rok 2017 bez výhrad.
Dotazy? Nebyly.

Hlasování o schválení závěrečného účtu obce Archlebov za rok 2017 včetně zprávy a
výsledků přezkoumání hospodaření obce Archlebov za rok 2017

Pro:

9

Proti: 0

Zdržel se:

0

Schváleno/Neschváleno

Usnesení 511/18/Z38
Zastupitelstvo obce Archlebov s c h v a l u j e závěrečný účet Obce Archlebov za rok 2017
včetně zprávy a výsledků přezkoumání hospodaření Obce Archlebov za rok 2017 bez výhrad
Ad 8) Účetní závěrka za rok 2017
- byla zaslána emailem, je také na úřední desce.
Dotazy?

Nebyly.

Hlasování o schválení účetní závěrky Obce Archlebov a výsledku hospodaření za rok 2017
Pro:

9

Proti: 0

Zdržel se:

0

Schváleno/Neschváleno

Usnesení 512/18/Z38
Zastupitelstvo obce Archlebov s c h v a l u j e účetní závěrku Obce Archlebov a výsledek
hospodaření za rok 2017.
Ad 9) Věcné břemeno E.ON
EON distribuce žádá na základě smlouvy O smlouvě budoucí ze dne 20.11.2015, které
schválilo zastupitelstvo, schválení smlouvy o zřízení věcného břemene
č. HO-014330047660/001. Jedná se o věcné břemeno na sloup NN u XY.
Dotazy?
Hlasování o schválení Smlouvy o zřízení věcného břemene č. HO-014330047660/001 mezi
obcí Archlebov, Archlebov č.p. 2, 696 33 Archlebov, IČ 002 84 751 a E.ON Distribuce, a.s.,
F.A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice, IČ: 280 85 400
Pro:

9

Proti: 0

Zdržel se:

0

Schváleno/Neschváleno

Usnesení 513/18/Z38
Zastupitelstvo obce Archlebov s c h v a l u j e Smlouvu o zřízení věcného břemene
č. HO-014330047660/001 mezi obcí Archlebov, Archlebov č.p. 2, 696 33 Archlebov,
IČ 002 84 751 a E.ON Distribuce, a.s., F.A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7,
370 01 České Budějovice, IČ: 280 85 400
Ad 10) Záměr na prodej pozemku
Starosta navrhuje vyhlásit záměr na prodej pozemku. Jedná se o prodej části pozemku KN p.č.
140/79 v k.ú. Archlebov. Jedná se o pozemky KN parc. č. 140/138 a KN parc. č. 140/135 dle
GP-596-62-2017.
Dotazy? Pan XY se ptá, na jakém základě se bude vypisovat záměr a na co se bude vypisovat
záměr. Že se nejedná o pozemek, ale pozemek zastavěný dvěma černými stavbami. Pokud by
obec chtěla cokoli legalizovat, musí stavby odstranit. Ptá se, proč zastupitelé dovolili, aby
černá stavba vzkvétala. Ptá se, proč je parcela 7415 vedena nyní jako ostatní plocha, když
ještě v říjnu byla vedena jako stavební pozemek. Požaduje, aby kontrolní komise prověřila na
stavebním úřadě ve Ždánicích a na katastrálním úřadu v Kyjově, než toto učiní orgány činné v
trestním řízení, proč bylo umožněno, aby byla zapsána změna stavby. Nyní žádný prodej
pozemku neexistuje, musela by se prodávat i stavba. R Dejdarová konstatuje, že dle
legislativy je stavba součástí pozemku na kterém se nachází. Pan XY konstatuje, že je

podezření ze spáchání trestného činu a půjde další trestní oznámení. R. Dejdarová se ptá, když
téměř na každém zastupitelstvu vyhrožuje trestním oznámením, kolik jich bylo již ve
skutečnosti podáno. Pan XY odpovídá, že bylo podáno jedno. Upozorňuje, že v pondělí jde
podat další trestní oznámení. Paní XY se ptá, jestli starosta podepsal, že na daném pozemku
nic není. Starosta odpovídá, že již neví, jaká přesná formulace na jeho potvrzení stála. Pan XY
se ptá, jestli kontrolní výbor bude toto vyšetřovat, protože se jedná o podvod. H. Hrbotická
odpovídá, že toto prověří. R. Dejdarová konstatuje, že pokud by bylo zjištěno jakékoli
pochybení, je možné záměr kdykoli zrušit. A. Hrbotický se domnívá, že pozemek bude
prodán jeho současnému uživateli, neboť je to v souladu s dobrými mravy.
Hlasování o schválení zveřejnění majetkoprávního záměru č.1-2018 prodeje částí pozemku
p.č. 140/79 v k.ú. Archlebov. Jedná se o pozemky KN parc.č. 140/138 a KN parc.č. 140/135
dle GP-596-62-2017.
Pro:

9

Proti: 0

Zdržel se:

0

Schváleno/Neschváleno

Usnesení 514/18/Z38
Zastupitelstvo obce Archlebov s c h v a l u j e zveřejnění majetkoprávního záměru č.1-2018
prodeje částí pozemku p.č. 140/79 v k.ú. Archlebov. Jedná se o pozemky KN parc.č. 140/138
a KN parc.č. 140/135 dle GP-596-62-2017.
Ad 11) Různé
- koupě pozemků od pana XY
Pan XY nabízí obci k prodeji lesní pozemky za cenu 15Kč/m2:
a) parcela č. KN 5449/13, o výměře 48 m2, druh lesní pozemek
b) parcela č. KN 5460/4, o výměře 816 m2, druh lesní pozemek
Celkem 864m2 za 12.960,-Kč.
Návrh kupní smlouvy jsem vám zasílal.
Dotazy? R. Dejdarová se ptá, jestli lesní pozemky ve vlastnictví obce, které
obhospodařují Lesy ČR, přináší obci nějaký výnos. Starosta odpovídá, že přesnou výši
nyní neví, je možné nechat zjistit u účetní obce.
Hlasování o schválení Kupní smlouvy č. 1-2018 mezi obcí Archlebov, Archlebov č.p. 2,
696 33 Archlebov, IČ 002 84 751 a XY, 634 00 Brno –
Nový Lískovec
Pro:

9

Proti: 0

Zdržel se:

0

Schváleno/Neschváleno

Usnesení 515/18/Z38
Zastupitelstvo obce Archlebov s c h v a l u j e Kupní smlouvu č. 1-2018 mezi obcí
Archlebov, Archlebov č.p. 2, 696 33 Archlebov, IČ 002 84 751 a XY, 634 00 Brno - Nový
Lískovec

- směnné smlouvy

Z důvodu zjištění chyby při kontrole směnných smluv schválených na 35. ZO Archlebov
usnesením č. 465/18/Z35 a 466/18/Z35 navrhuje starosta tato usnesení revokovat a schválit
směnné smlouvy nové. Jedná se o smlouvy se Zemagrem a Farmou Věteřov.
Dotazy? Na dotaz M. Hroudného starosta odpovídá, že se jednalo o drobné úpravy.
Hlasování o schválení revokace usnesení č. 465/18/Z35
Pro:

9

Proti: 0

Zdržel se:

0

Schváleno/Neschváleno

Usnesení 516/18/Z38
Zastupitelstvo obce Archlebov s c h v a l u j e revokaci usnesení č. 465/18/Z35
Hlasování o schválení revokace usnesení č. 466/18/Z35
Pro:

9

Proti:

0

Zdržel se:

0

Schváleno/Neschváleno

Usnesení 517/18/Z38
Zastupitelstvo obce Archlebov s c h v a l u j e revokaci usnesení č. 466/18/Z35
Hlasování o schválení Směnné smlouvy č. 3-2018 mezi Obcí Archlebov a Zemagro,
spol. s r. o., Strážovice 205, 696 38 Strážovice, IČ: 607 31 311
Pro:

9

Proti: 0

Zdržel se:

0

Schváleno/Neschváleno

Usnesení 518/18/Z38
Zastupitelstvo obce Archlebov s c h v a l u j e Směnnou smlouvu č. 3-2018 mezi Obcí
Archlebov a Zemagro, spol. s r. o., Strážovice 205, 696 38 Strážovice, IČ: 607 31 311
Hlasování o schválení Směnné smlouvy č. 4-2018 mezi Obcí Archlebov a FARMOU
VĚTEŘOV, spol. s r.o., Archlebov 416, 696 33 Archlebov, IČ: 26901251
Pro:

9

Proti:

0

Zdržel se:

0

Schváleno/Neschváleno

Usnesení 519/18/Z38
Zastupitelstvo obce Archlebov s c h v a l u j e Směnnou smlouvu č. 4-2018 mezi Obcí
Archlebov a FARMOU VĚTEŘOV, spol. s r.o., Archlebov 416, 696 33 Archlebov,
IČ: 26901251
- rozpočtové opatření
Starosta informuje, že rozpočtové opatření zasílal emailem.
Příjmy celkem + 6.300,-Kč
Výdaje celkem +6.300,-Kč
- Zastupitelstvo bere na vědomí Rozpočtové opatření č. 2/2018

Ad 8) Diskuze
Pan XY oznamuje, že včera upozornil místostarostu pana A. Hrbotického, že pan XY odvážel
včera vypálený kvas za kapličku poblíž tam umístěného včelína. Pana XY upozornil, aby tam
toto nevyvážel, proto nyní vyzývá obec, aby konala. Starosta odpovídá, že zítra prověří, co se
na místě nachází, a v případě potřeby přijme opatření.
M. Hroudný žádá jménem Klubu rodičů o poskytnutí sportovního areálu na Luži pro výuku
tenisu dětí zdarma. Starosta odpovídá, že toto bylo schváleno již v září a že se domnívá, že
poskytnutí nebylo časově omezeno.
Pan XY se ptá, jestli bylo pokročeno v prodeji obecních bytovek. Starosta odpovídá, že
oslovená realitní kancelář zjišťuje potřebné informace. Paní XY se ptá, proč byla realitní
kancelář oslovena. Starosta odpovídá, že za účelem získání informací o prodeji. Pan XY
považuje toto jednání za neefektivní, domnívá se, že neměla být oslovena realitní kancelář,
ale advokátní. Pan XY zastupitele seznamuje s metodikou prodeje nájemních bytů, konstatuje,
že zastupitelstvo dělá opět všechno špatně a dále že ze Svazu starostů obcí mu bylo řečeno, že
naše zastupitelstvo je nejprostší zastupitelstvo jihomoravského kraje.

Ad 9) Usnesení
Starosta požádal místostarostu o přečtení usnesení z dnešního zastupitelstva.
Místostarosta přečetl usnesení z dnešního zastupitelstva.
Ad 9) Závěr
Zastupitelstvo bylo ukončeno v 20.15 hodin.

Miroslav Jarolík
starosta obce

____________________

Jan Buchlovský
1. místostarosta obce

____________________

Antonín Hrbotický
2. místostarosta obce

____________________

Ověřovatelé zápisu:
Hana Bekerová

____________________

Antonín Hrbotický

____________________

