Zápis z 10. zasedání ZO Lačnov
ze dne 16. srpna 2019
Dne 16.8.2019 od 19:00 hodin proběhlo 10. zasedání Zastupitelstva obce Lačnov, které se konalo
v zasedací místnosti Obecního úřadu v Lačnově.
Zasedání přítomni: Josef Šarátek, Ing. Rostislav Zvonek, Oldřich Pechal, Marie Vlčková,
Ing. Pavel Dráb, Vojtěch Kudela, Vlastimil Sucháček
Omluveni:
Josef Martinka, Pavel Sucháček
Ostatní přítomni: občané - viz prezenční listina
Program:
1. Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích) a zapisovatele
2. Schválení programu zasedání
3. Seznámení s Rozpočtovým opatřením č. 2 a Rozpočtové opatření č. 3
4. Schválení Kupní smlouvy – lesní pozemek p.č. 3203/10
5. Přijetí investičního úvěru
6. Schválení Příkazní smlouvy „Efekt Obec Lačnov“
7. Schválení Smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě - stavba přípojky do vodoměrné
šachty + vnitřní rozvod vody pro RD čp. 133
8. Zpráva o činnosti starosty a místostarosty
9. Závěr

Ad 1) Zasedání bylo zahájeno starostou obce p. Oldřichem Pechalem, který řídil celé zasedání.
Přivítal všechny přítomné.
Ověřovateli zápisu p. starosta určil p. Karla Brhla a p. Emila Drába.
Zapisovatelkou zápisu byla stanovena Stanislava Bližňáková.
Ad 2) P. starosta předložil program zasedání, který nebyl doplněn, ani změněn.
Usnesení č. 104/10
Zastupitelstvo obce schválilo program zasedání.
Hlasování: Pro:7 Proti:0
Zdržel se:0

Ad 3) P. starosta dal slovo p. L.Šmotkové – účetní obce, aby seznámila přítomné s rozpočtovým
opatřením č. 2 a také přečetla návrh rozpočtového opatření č. 3.
Proběhla diskuse.
P. starosta informoval, že část Dolního lačnovského rybníku je ve vlastnictví obce Horní Lideč.
Musíme pořešit co s rybníkem provedeme do budoucna. Jestli jej odkoupíme a také zda obnovíme
jeho pronájem Českému rybářskému svazu, který končí v r. 2020.
Zazněla připomínka, aby se doplnily chybějící hasící přístroje v některých obecních budovách.

Usnesení č. 105/10
Zastupitelstvo obce schválilo Rozpočtové opatření č. 3.
Hlasování: Pro:7 Proti:0
Zdržel se:0

Ad 4)
P. starosta, jak již zmínil na minulém zasedání ZO opětovně kontaktoval Ing. J.B. –
vlastníka lesa p.č. 3203/10 (nad kostelem) z důvodu jeho odkupu, ke zhotovení na části parcely
parkoviště. Dohodli se na ceně pozemku ve výši 120.000 Kč.
Usnesení č. 106/10
Zastupitelstvo obce schválilo uzavření Kupní smlouvy na lesní pozemek p.č. 3203/10 v k.ú.
Lačnov s Ing. J.B., Kroužky 752, Chvalčov za kupní cenu 120.000 Kč a pověřilo starostu
obce podpisem smlouvy.
Hlasování: Pro:7 Proti:0
Zdržel se:0

Ad 5) P. starosta předal slovo p. místostarostovi k podání informací ohledně investičního úvěru.
P. místostarosta uvedl, že vyřízení úvěru pro obec není úplně nezbytnost, ale doporučil by jej
vyřídit pro úhradu nenadálých či jakýchkoliv neplánovaných výdajů. (lesní pozemek, chodníky).
Oslovil více bank, ale nejlepší nabídku poskytla Česká spořitelna, a.s.
Parametry úvěrové smlouvy:
1. výše úvěru – 3.000.000 Kč
2. doba splatnosti – 36 měsíců
3. výše úrokové sazby – 2,21%
4. výše měsíční splátky jistiny – 83.500 Kč
5. úrokové náklady – 107.222 Kč
6. typ úrokové sazby – pevná po celou dobu trvání úvěru
7. vyřízení úvěru – zdarma
8. mimořádná splátka a předčasné splacení – zdarma a bez sankce
9. určení čerpání úvěru – pořízení nemovitostí, pořízení motorového vozidla, financování víceprací spojených s výstavbou chodníků
Usnesení č. 107/10
Zastupitelstvo obce pověřilo starostu obce uzavřením do 31.8.2019 Smlouvy o úvěru u České
spořitelny, a.s. s těmito parametry: výše úvěru 3.000.000,- Kč, výše úrokové sazby 2,21%,
doba splatnosti 36 měsíců.
Hlasování: Pro:7 Proti:0
Zdržel se:0

Ad 6) P. starosta předložil zastupitelům Příkazní smlouvu firmy Regionální poradenská agentura,
s.r.o., Brno na konzultační a poradenské služby pro zpracování dokumentů pro získání 50% dotace
z Ministerstva průmyslu a obchodu k projektu „Efekt Obec Lačnov“ na rekonstrukci veřejného
osvětlení z Programu EFEKT. Cena za energetický posudek, návrh realizace opatření, projektovou
dokumentaci, harmonogram, podání žádosti, autorský dozor činí celkem 76.500,- Kč bez DPH.
Usnesení č. 108/10
Zastupitelstvo obce schválilo Příkazní smlouvu firmy Regionální poradenská agentura, s.r.o.,
Starobrněnská 690/20, Brno na konzultační a poradenské služby pro zpracování dokumentů
pro získání dotace k projektu „Efekt Obec Lačnov“ a pověřilo starostu obce podpisem smlouvy.
Hlasování: Pro:7 Proti:0
Zdržel se:0

Ad 7) V tomto bodě p. starosta podal informace ke Smlouvě o smlouvě budoucí o zřízení
služebnosti inženýrské sítě. Jedná se o stavbu přípojky do vodoměrné šachty + vnitřní rozvod
vody pro RD čp. 133, která vede přes obecní pozemek p.č. 3457/9 - ostatní komunikace.
Proběhla diskuse.
Usnesení č. 109/10
Zastupitelstvo obce schválilo uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti
inženýrské sítě pro RD čp.133 s M.S., Lačnov 86 a pověřilo starostu obce podpisem smlouvy.
Hlasování: Pro:7 Proti:0
Zdržel se:0
P. M.S. si podal žádost o odkup části obecního pozemku p.č. 1953/34 – TTP o celkové výměře 2175
m2, do kterého zasahují jeho nemovitosti – RD a vjezd k domu, hospodářská budova. Nemovitosti
nelze dodatečně zapsat do katastru nemovitostí.
Zastupitelé navrhují majiteli, aby si nechal zhotovit zaměření skutečného stavu.

Ad 8)

Zpráva o činnosti starosty a místostarosty

žádost spolku Český svaz včelařů, z.s., základní organizace Lačnov o finanční dar ve výši
20.000 Kč na spolkovou činnost (vzdělávací semináře pro včelařskou i širokou veřejnost,
pořádání kulturně vzdělávacích akcí, pořízení výukových a informačních materiálů, a jiných
součinných výdajů, které nemohou být zahrnuty do datačních programů na podporu
rozvoje včelařství, nebo podmiňují finanční účast)
Proběhla diskuse.
P. starosta se tázal přítomného p. K.B. – předsedy Mysliveckého spolku Lačnov, jestli i
myslivci budou chtít pro spolek finanční dar.
P. B. odpověděl, že letos nechtějí finanční dar, ale příští rok požádají obec o poskytnutí
dřeva na zastřešení tanečního kola u myslivecké chaty, popřípadě zastřešení posezení,
záleží na cenové nabídce, kterou zpracuje firma pana Bartošáka, který zhotovil i
zastřešení v areálu Muzea.
Zastupitelé nesouhlasí s výší daru pro včelaře. Navrhují snížení na 10.000 Kč, jelikož
žádné proběhlé aktivity spolku v žádosti nejsou uvedeny a již uběhla větší část
kalendářního roku.
Usnesení č. 110/10
Zastupitelstvo obce schválilo finanční dar ve výši 10.000 Kč na spolkovou činnost Českého
svazu včelařů, z.s., základní organizace Lačnov.

-

Hlasování: Pro:7

Proti:0

Zdržel se:0

žádost spolku Klub seniorů Lačnov z.s. o finanční dar ve výši 20.000 Kč na výdaje
související s činností spolku. (aktivity spojené s navázaní družby s Jednotou důchodců
Slovenka, z.o. Lysá pod Makytou – bowling, petang, kulturní akce – divadlo, kino, poznávací
výlety, příprava ukázek činností a prací běžných u našich předků, příprava akce: „Živý
betlém“. Také jsme vypomáhali při přípravě kostela před a po výmalbě.
Usnesení č. 111/10
Zastupitelstvo obce schválilo finanční dar ve výši 20.000 Kč na spolkovou činnost Klub seniorů

-

Lačnov, z.s.
Hlasování: Pro:7

Proti:0

Zdržel se:0

-

žádost Nemocnice Milosrdných bratří ve Vizovicích o materiální pomoc. Nemocnice se na
nás obrací s prosbou o darování palivového dříví nebo nabídnutí jeho zvýhodněného odkupu,
které použijí na vytápění nemocnice.
Proběhla diskuse.
Zastupitelé vzali žádost na vědomí. Obec poskytne nemocnici dřevo podle svých možností.

❖ P. starosta objasnil, že k minule projednávané žádosti o koupi části obecního pozemku p.č.
3398 p. J.M., č.ev. 10 jsme obdrželi od p. F. Z. ml. námitky: požadovaná část p.č. 3398 by
podle něj měla zůstat i do budoucna zachována jako příjezd k samotnému RD čp. 9 a dále
zde vede obecní dešťová kanalizace.
Dnes jsme obdrželi dopis od p. Z., ve kterém navrhuje posunutí cesty.
Mezitím se p. M. a S. vypořádali ohledně vlastnictví jejich společného pozemku p.č. st. 372,
který bude vlastnit p. M. Pokud by S. chtěli v budoucnu tudy vybudovat příjezd, museli by
oslovit p. M. Tudíž zastupiteli zamýšlené zachování 3 m pro sjezd z p.č. st. 372 od hranice
pozemku p.č. 326/7 by bylo v této situaci zbytečné.
Zastupitelé navrhují přesunout projednání tohoto bodu na další zasedání ZO, zajít se
podívat osobně na dané místo a pozvat p.Z. na zasedání ZO, aby se vyjádřil ke svému návrhu.
❖ Žádost manželů J a V. S. o projednání veřejného prostranství p.č. 326/7, kterou vlastní
p. F.Z. ml.
P. starosta uvedl, že v územním plánu obce je p.č. 326/7 vedena jako plocha veřejného
prostranství. Ze zákona plyne, že takový pozemek je přístupný každému bez omezení.
Zastupitelé se shodli na tom, že veřejné prostranství může užívat každý, ale nesmí způsobit
majiteli žádnou újmu.
❖ žádost p. J.T. o koupi části cca 3 m2 obecního pozemku p.č. 3400 – ostatní komunikace
o celkové výměře 1816 m2, do které zasahuje část jeho nemovitosti (stodola) a nelze ji
dodatečně zapsat do katastru nemovitostí.
Zastupitelé nesouhlasí s prodejem části pozemku, jelikož se jedná o komunikaci. P. starosta
uvedl, že stavbu lze zlegalizovat vydáním majiteli nemovitosti souhlas obce s umístěním cizí
stavby částečně na cizí parcele s úmyslem stávající stavby.
❖ žádost manželů P. a S.P. o koupi části obecního pozemku p.č. 3457/49 – ostatní plocha
o celkové výměře 275 m2 dle přiloženého zakreslení. Tuto část pozemku již několik let
užívají a udržují.
Zastupitelé navrhují projednat na dalším zasedání ZO. Mezitím si zastupitelé prohlédnou
místo osobně.
❖ žádost manželů J. a E.D. o nápravu nastalého stavu týkajícího se zapsání části pozemku
p.č. 3457/9 o výměře 700 m2, která sousedí s p.č. 235/2 do výlučného vlastnictví manželů
D. Na katastrálním úřadu bylo zjištěno, že část p.č. 3457/9 měla být do výlučného
vlastnictví manželů D. převedena automaticky rozhodnutím státu při přípravě digitalizace,
avšak k tomu nedošlo.
P. starosta osloví v této věci právníka, aby zjistil, zda lze tuto část p.č. 3457/9 legálně
převést manželům D. Poté by se nechal vypracovat geometrický plán.

Žádosti ohledně vyměřených pozemků kolem „humnové cesty“
➢ žádost p. M.P. o koupi obecního pozemku p.č. 3417/43 - ostatní plocha o výměře 12 m2 dle
geometrického plánu č. 746-7337/2017. Také nabízí obci odkup pozemku p.č. 3599 –
ostatní plocha o výměře 13 m2.
Zastupitelé souhlasí při prodeji i při nákupu pozemků se zachováním ceny 30 Kč/m2.
Usnesení č. 112/10
Zastupitelstvo obce schválilo prodej obecního pozemku p.č. 3417/43 - ostatní plocha
o výměře 12 m2 za cenu 30 Kč/m2 žadatelce M.P., Lačnov 66 a následně odkup p.č. 3599 –
ostatní plocha o výměře 13 m2 za cenu 30 Kč/m2 od majitelky M.P.
Hlasování: Pro:7
Proti:0
Zdržel se:0
➢ žádost p. M.B. o koupi obecního pozemku p.č. 3417/39 - ostatní plocha o výměře 16 m2 dle
geometrického plánu č. 746-7337/2017. Dále nabízí obci odkup pozemku p.č. 79/8 –
ostatní plocha o výměře 18 m2.
Zastupitelé souhlasí při prodeji i při nákupu pozemků se zachováním ceny 30 Kč/m2.
Usnesení č. 113/10
Zastupitelstvo obce schválilo prodej obecního pozemku p.č. 3417/39 - ostatní plocha
o výměře 16 m2 za cenu 30 Kč/m2 žadatelce M.B., Lačnov 67 a následně odkup p.č. 79/8 –
ostatní plocha o výměře 18 m2 za cenu 30 Kč/m2 od majitelky M.B.
Hlasování: Pro:7
Proti:0
Zdržel se:0
➢ žádost manželů L. a J. P. o koupi obecních pozemků p.č. 139/8 - ostatní plocha o výměře 13
m2 a p.č. 139/9 - ostatní plocha o výměře 2 m2 dle geometrického plánu č. 744-7335/2017.
Zastupitelé při prodeji pozemků souhlasí s cenou 30 Kč/m2.
Usnesení č. 114/10
Zastupitelstvo obce schválilo prodej obecních pozemků p.č. 139/8 - ostatní plocha o výměře
13 m2 a p.č. 139/9 - ostatní plocha o výměře 2 m2 za cenu 30 Kč/m2 manželům L.a J. P.,
Lačnov 234.
Hlasování: Pro:7
Proti:0
Zdržel se:0
➢ žádost p. P.J. o koupi obecního pozemku p.č. 3417/23 - ostatní plocha o výměře 28 m2 dle
geometrického plánu č. 744-7335/2017. Zastupitelé při prodeji pozemků souhlasí s cenou
30 Kč/m2.
Usnesení č. 115/10
Zastupitelstvo obce schválilo prodej obecního pozemku p.č. 3417/23 - ostatní plocha
o výměře 28 m2 za cenu 30 Kč/m2 žadateli P.J., Lačnov 57.
Hlasování: Pro:7
Proti:0
Zdržel se:0
➢ Nabídka obci na odkup pozemků p.č. 3590 – ostatní plocha o výměře 6 m2, p.č. 194/2 - TTP
o výměře 97 m2 a p.č. 195/3 - TTP o výměře 9 m2 (výměra celkem 112 m2) od p. Z.S., která
souhlasí s cenou 30 Kč/m2.
Usnesení č. 116/10
Zastupitelstvo obce schválilo odkup pozemků p.č. 3590 – ostatní plocha o výměře 6 m2, p.č.
194/2 - TTP o výměře 97 m2 a p.č. 195/3 - TTP o výměře 9 m2 za cenu 30 Kč/m2 od
majitelky Z.S., Lačnov čp. 51.
Hlasování: Pro:7
Proti:0
Zdržel se:0

➢ Nabídka obci na odkup pozemků p.č. 2543/4 – zahrada o výměře 13 m2 a p.č. 3600 – ostatní
plocha o výměře 15 m2 (výměra celkem 28 m2) od manželů J., kteří souhlasí s cenou 30
Kč/m2.
Usnesení č. 117/10
Zastupitelstvo obce schválilo odkup pozemků p.č. 2543/4 – zahrada o výměře 13 m2 a p.č.
3600 – ostatní plocha o výměře 15 m2 za cenu 30 Kč/m2 od manželů P.a E.J., Lačnov čp.
152.
Hlasování: Pro:7
Proti:0
Zdržel se:0
➢ Nabídka obci na odkup pozemků p.č. 2044/2 – TTP o výměře 32 m2, p.č. 224/5 – ostatní
plocha o výměře 7 m2 a části p.č. 3481/2 – ostatní plocha o výměře 3 m2 (výměra celkem
42 m2) od p. P.M., který souhlasí s cenou 30 Kč/m2.
Usnesení č. 118/10
Zastupitelstvo obce schválilo odkup pozemků p.č. 2044/2 – TTP o výměře 32 m2, p.č. 224/5
– ostatní plocha o výměře 7 m2 a části p.č. 3481/2 – ostatní plocha o výměře 3 m2 za cenu
30 Kč/m2 od majitele P.M., Lačnov 217.
Hlasování: Pro:7
Proti:0
Zdržel se:0
➢ Nabídka obci na odkup pozemku p.č. 3597 – ostatní plocha o výměře 111 m2 od p. J.J., který
souhlasí s cenou 30 Kč/m2.
Usnesení č. 119/10
Zastupitelstvo obce schválilo odkup pozemku p.č. 3597 – ostatní plocha o výměře 111 m2
za cenu 30 Kč/m2 od majitele J.J., Lačnov 138.
Hlasování: Pro:7
Proti:0
Zdržel se:0
P. starosta informoval přítomné ohledně schváleného prodeje obecních pozemků na minulém
zasedání ZO a to p.č. 3417/34 a p.č. 3417/47 manželům B. a odkup p.č. 38/4 – TTP o výměře 18
m2 za cenu 30 Kč/m2 od manželů B. Na pozemku p.č. 38/4 vázne zástavního právo ve prospěch
Hypoteční banky. Úvěr končí v květnu 2020, proto obec uskuteční prodej i odkup pozemků až
bude zástavní právo vymazáno z Katastru nemovitostí.
Usnesení č. 120/10
Zastupitelstvo obce revokuje usnesení č. 100/9 ze dne 21.6.2019.
Zastupitelstvo obce schválilo prodej obecních pozemků p.č. 3417/34 - ostatní plocha
o výměře 47 m2 a p.č. 3417/47 - ostatní plocha o výměře 8 m2 za cenu 30 Kč/m2 žadatelům
M.a J.B., Lačnov čp. 74 a odkup p.č. 38/4 – TTP o výměře 18 m2 za cenu 30 Kč/m2 od
majitelů M.a J.B. Prodej i odkup pozemků se provede až po výmazu zástavního práva
z Katastru nemovitostí na p.č. 38/4.
Hlasování: Pro:7
Proti:0
Zdržel se:0

P. starosta informoval o zhotovení dvou nových plakátovacích ploch, které umístíme vedle školy a
k horní autobusové zastávce. Navrhuje přijmout určitá pravidla pro vylepování plakátů na
plakátovací plochy v obci. Je možno stanovit i nějaký poplatek.
Proběhla diskuse.
Někteří zastupitelé nesouhlasí s vylepováním plakátů za poplatek a některým se jeví přijetí
pravidel jako zbytečné.
P. starosta dal zastupitelům čas na rozmyšlení do příštího zasedání ZO, kde se tento bod projedná

znovu.

Proběhla diskuse.

-

Informace z Valné hromady Sdružení obcí Hornolidečska – výběr firmy na svoz odpadů
z obcí Hornolidečska na období 2020 – 2023, pouze 1 nabídka firmy Technické služby
Vsetín, s.r.o. Došlo k navýšení cen skoro u všeho, ale hlavně u pytlů, u kterých se do ceny
vždy započítává jak výroba pytle, tak i jeho svoz.
Ceny jsou uvedeny bez DPH:
Rok 2018
Rok 2020
žlutý pytel - PLAST
ks
8,26
19
modrý pytel - PAPÍR
ks
6,1
12
bílý pytel – BÍLÉ SKLO
ks
6,1
16
zelený pytel – BAREVNÉ SKLO
ks
6,1
16
oranžový pytel – NÁPOJOVY KARTON
ks
6,1
11
modrý kontejner
ks
98,26
118
žlutý kontejner
ks
98,26
130
SOH schválilo vítězného uchazeče na svoz, recyklaci a likvidaci komunálního odpadu
v členských obcích Hornolidečska.
Pan starosta byl pověřen SOH k projednání výsledků v zastupitelstvu obce, které ho zase
musí do 16.9.2019 pověřit k podpisu smlouvy o dílo na svoz odpadů s firmou Technické
služby Vsetín, s.r.o.
Tato smlouva se netýká svozu nebezpečného a objemného odpadu ze sběrného dvoru,
proto jsme oslovili firmu Valašskokloboucké služby s.r.o., aby nám vyhotovila nabídku na
svoz těchto odpadů.

-

v případě nájmu obecního areálu hřiště TJ či muzea pro pořádání akce budeme po nájemci
požadovat třídění odpadu: plasty, papír, sklo. Obec nájemci poskytne pytle na tyto druhy
odpadu. V případě netřídění, zaplatí nájemce obci poplatek za vytřídění tohoto odpadu.

-

obdrželi jsme zápis z mimořádné technickobezpečnostní prohlídky Dolního lačnovského
rybníku od firmy VODNÍ DÍLA – TBD a.s. a fakturu ve výši 14.500 Kč

-

Prostřední lačnovský rybník – potřeba vyhotovit pasport, vodní dílo leží na pozemcích 3
vlastníků – obec, Ing. M.B. a Český rybářský svaz, z. s., místní organizace Vsetín. Ing. B. si
již nechal zhotovit zaměření pozemků.

-

sociální byty – p. starosta zjistil, že finanční úřad kontroluje příjmy osob bydlících
v sociálních bytech. Obec požaduje doložení příjmů po žadatelích pouze před přidělením
bytu, ale během roku se jejich finanční poměry mohou změnit, a to my už nevíme.
P. starosta se pokusí zjistit, zda má obec právo požadovat po nájemnících sociálních bytů
doložení jejich příjmů každý rok při podpisu dodatku o prodloužení nájmu.

-

výstavba plánovaných sociálních bytů – na stavební úřad podána žádost o vydání Stavebního
povolení, předpokládané vydání povolení asi 12/2019, 1/2020

-

v září se nám uvolní sociální byt 1+kk v čp. 280 (nad školou), v bytě se musí opravit sprchový
kout, k nastěhování asi 11/2019

-

příspěvek na sociální služby formou daru pro ORP Vsetín – na Valné hromadě SOH byli
starostové pověřeni projednat na ZO jakou částkou obec přispěje

-

Valná hromada SOH schválila přijetí úvěru na realizaci Cyklostezky Bečva – Vlára Váh

-

Lesy České republiky, s.p. mají záměr vybudovat cyklotrasu z Trubisek na Vařákovy paseky

-

obci se nabízí možnost koupit recyklát 100 Kč/tuna + odvoz bez DPH, který by se použil na
obratiště u muzea, odhadovaná potřeba recyklátu 400 tun

-

obec si nechala podrtit nashromážděnou suť a získala recyklát, o jehož odkoupení projevili
zájem i občané, ale recyklát zatím nebudeme prodávat. Nechali jsme vyhotovit zkoušky
o nezávadnosti tohoto recyklátu.

-

obec zvažuje z přijatého úvěru zakoupení traktorbagru na provádění různých prací v obci
(např. parkoviště u kostela, výkopové práce, OC atd.), p. starosta dal zastupitelům čas na
promyšlení tohoto návrhu

pozvánky na zasedání ZO budou zasílány pouze elektronicky e-mailem
otvírací doba pro veřejnost na obecním úřadě v Lačnově od 1.10.2019
PO, ST 7:00 – 11:30
12:00 – 16:30
ÚT, ČT 7:00 – 11:30
12:00 – 14:30
PÁ
7:00 – 12:30

P. V.Kudela navrhl zastupitelům, aby si společně prošli obec a zkontrolovali všechny zhotovené
chodníky a opěrné zdi. Měl výhrady k chodníkům většinou na „Kozinci“ a také některé opěrné zídky
nejsou podle něj dobře provedeny. Zastupitelé souhlasili s provedením této kontroly.
P. K.B. měl dotaz k převodu elektřiny na myslivecké chatě pod obec. Ročně myslivci zaplatí
za elektřinu na chatě 13.000 Kč – vysoká sazba. Zastupitelé doporučují zjistit z jakého důvodu je
nastavena vysoká sazba a pokusit se sjednat ji nižší. Obec převede elektřinu pod rámcovou
smlouvu hned, jakmile to bude možné.

9) Závěr
Na závěr pan starosta poděkoval všem za účast a pozval všechny přítomné v neděli 25.8.2019
v 10:30 hodin na slavnostní mši sv. při příležitosti oslavy patrocinia našeho kostela Panny Marie
Královny a také si připomeneme 50. let od vysvěcení základního kamene. (18.5.1969)
Příští zasedání ZO by se mělo konat 13.9.2019.

Zasedání ZO skončilo ve 22:25 hodin.

Dne 16.8.2019 zapsala:
Stanislava Bližňáková
Oldřich Pechal - starosta obce
Zápis ověřili:
Karel Brhel
Emil Dráb
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Jedná se o upravenou verzi dokumentu z důvodu ochrany osobních údajů.

