Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Ludvíkovice č. ZO 2021-09-20
konaného dne 20. 09. 2021

Zasedání zastupitelstva obce Ludvíkovice (dále též jako ,,zastupitelstvo") se konalo
v kulturním domě a bylo zahájeno v 17.30 hod.
Předsedající schůze — starosta obce konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace
podle § 93 odst. l zákona o obcích byla na úřední desce Obecního úřadu Ludvíkovice
zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní od 10. 9. 2021 do 21. 09. 2021
včetně.
Současně byla zveřejněna na ,,elektronické úřední desce".
Přítomni zahájení: Mgr. jiří Šturma (starosta), Ing. Zuzana Vrbová (místostarostka), David
Fiirbacher, Pavel Kostohryz, Mgr. Dana Majerová Ph.D., MUDr. Štěpán HÓs, Roman Váca,
Alena Vyoralová, Hana Týčová, Lucie Jandová, Petr Střelka, Ing. Dagmar Smutná, Mgr.
Jindřich Krupička, Jana Nohejlová, Lukáš Faják.
Omluveni: O

.

Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha l)
konstatoval, že při zahájení zasedání je přítomno 15 členů zastupitelstva (z celkového počtu
15 členů zastupitelstva), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné.
Starosta obce určil zapisovatele pro pořízení zápisu ze zasedání zastupitelstva obce Ivanu
Zdobinskou.
O
Zasedání bylo nahráváno pro potřebu vytvoření zápisu.
Přítomni 2 občané.
Člen zastupitelstva je v rozpravě označen jménem a zkratkou ZO.
Občan je v rozpravě označen jménem (pokud ho uvede) a zkratkou OB.
Zaměstnanci obce v rozpravě označeni jako ur (úřad), HU (hlavní účetní). SR (správce
rozpočtu).
.
Připomínky k zápisu ze zasedání č. ZO 2021-07-14:
p. Zdobinská UR - U připomínek k předešlému zápisu je chybně uvedeno číslo zápisu - má
být zo 2021-04-19. Bude opraveno.
Hlasování:
O úpravě předchozího zápisu nebylo hlasováno.

Ověřovateli zápisu jsou určeni: p. Alena Vyoralová a David Fiirbacher
Hlasování: 13 pro, O proti, 2 zdržel (ověřovatelé)

l

Program jednání:
Před zahájením jednání zastupitelstva byl do programu doplněn bod 3, tato informace byla
zastupitelům předána společně s materiály.
Starosta nechal hlasovat o doplněném programu.
l.
2.
3.
4.
5.
6.

Zpráva starosfy.
Intenzifikace COV - dodatek smlouvy.
Dešt'ová kanalizace - dodatek smlouvy.
Obecně závazná vyhláška obce Ludvíkovice č. 1/2021,
O místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci.
Obecně závazná vyhláška obce Ludvíkovice č. 2/2021o stanovení obecního systému
odpádového hospodářství.
7. Rozpočtové opatření č. 5/2021 schválené radou obce.
8. Rozpočtové opatření č. 6/2021.
9. Žádost o spolufinancování kanalizační přípojky.
10. Návrhy a připomínky.
Hlasování o upraveném programu: 15 pro, O proti, O zdržel
K hlasování nebyly vzneseny námitky
Návrh programu byl přijat.

Bod l) Zpráva starosty

Rada obce se dohodla na provedení reorganizace zaměstnanců. Bylo zrušeno místo technika
obce a kompetence jsou rozděleny mezi ostatní zaměstnance. Očekáváme zefektivnění práce
v terénu. Údržba zeleně byla v letošním roce problematická, snažíme se nakoupit techniku,
pro usnadnění práce a zaměstnanci mají rozdělené úseky. Musí částečně fungovat
zastupitelnost.
Problémy s přívalovými dešti. Obec nemá moc možností. jak to řešit, voda se stahuje ze
soukromých pozemků nad obcí. V obci jsou tři zásadní lokality. kde dochází vylití z koryta
potoka a natékání přívalové vody do objektů kanalizací. Důvod je snížení průtoků propustků
a kanalizace, která je nekvalitní. Pozemkový úřad zahájil přípravné práce na pozemkových
úpravách obce. V příští roce bude soutěžen projektant. Nejedná se o rychlé řešení. Dojde ke
směnám pozemků, terénním úpravám, návrhům sUchých poldrů nebo drenáží.
'
Veřejné osvětlení - výměna nesvítících lamp rovnou za LED lampy. Firma VAMA vyměnila
už 45 lamp, z celkového počtu 166 světel v obci. Cena za jednu výměnu je cc'a 8 000,- Kč.
Investice by se měla vrátit v úspoře el. energie a komfortu osvětlení. Tyto práce jsou také
předmětem šetření PČR. Zakázky jsou zadávány v souladu se zákonem.
Dotace na rekonstrukci chodníků podle 1/13 byla schválena od Ústeckého kraje ve výši
285 000,- kč. Týká se již zadané veřejné zakázky I etapa chodník u křižovatky. V příštím
roce bychom zařadili další úseky.
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Diskuse:
p. Majerová ZO - proč starosta přikládá zúžení profilů mostků panu
Starosta - Protože to dělal
- Starosta neustále napadá jeho rodinu a je trapnej. At' dokáže, kde a co to je.
Starosta - Po předloňských přívalech došlo k sesuvu na zatrubněném pozemku v jedné
lokalitě a k odhalení části obecní kanalizace. Obec zajistila opravu a teď' to z podnětu šetří
policie.
Na postup policie podává obec ústavní stížnost.
p. Majerová - Dešt'ová kanalizace v lokalitě 22 RD. Firma JNT nedodržela projekt.
Starosta - Kdo to projektoval? V té lokalitě neměla být ani žádná výstavba. To už nevyřešíme.
p. Majerová - Projektoval
p. Majerová ZO - Připomínka k plánům výstavby v územním plánu.
Starosta - Územní plán není hotov, řeší se připomínky a regulativy. Důraz je kladen zejména
na nakládání s vodou.
Bod 2) Intenzifikace ČOV - dodatek smlouvy.

Starosta seznámil zastupitelstvo s dodatkem smlouvy č. 2. Dodatek se týká změny ceny
provedených prací. Dochází k navýšení původní ceny o 201 720,86 KČ.
Některé změny v rozpočtu nemají vliv na celkovou cenu:
1/2021 Změna materiálu pochůzných lávek a zábradlí.
4/2021 Změna čerpadla hyd.rosměsi.
5/2021 Změna materiálu v jímce vratných a přebytečných kalů.
6/2021 Konstrukční změna zdvihacího zařízení čelpadel
Změny, které cenu ovlivňují se týkají prací, které byly vyvolány v průběhu stavby:
2/2021 Betonáž dna čistírenské nádrže - po vytěžení veškerého nánosu bylo třeba dno nádrže
opravit.
3/2021 Likvidace kalů z ČOV. V rozpočtu bylo 50 m3 a skutečný vývoz usazenin byl 90,44
m3.
7/2021 Likvidace plastového odpadu. Rozpočtováno bylo 7,569 t a vyvezeno bylo celkem
12,940 t.
Všechny změny schválil projektant stavby a technický dozor investora.
Celková cena díla po změnách je 10 192 343,72 KČ bez DPH. K 31. 8. byla prostavěna částka
cca 8 767 000,- KČ a z toho činí přijatá dotace z MZE částku 5 987 000,- KČ. Tímto byla
dotace zcela vyčerpána.
·
,
Usnesení Č. ZO 2021-09-20/0123
Zastupitelstvo obce Ludvíkovice schvaluje Dodatek č. 2 smlouvy o dílo na stavbu
,.Ludvíkovice - intenzifikace ČOV pro 1500 EO" a pověřuje starostu podpisem dodatku č. 2
smlouvy o dílo. Dodatek smlouvy řeší vícepráce ve výši 201 720,86 KČ bez DPH a další
změny, které neovlivní cenu díla.
Zastupitelstvo obce si u akce ,,Ludvíkovice - intenzifikace ČOV pro 1500 EO" dále vyhrazuje
právo projednání a schválení víceprací přesahujících 5 % ceny díla bez DPH. Jiné úpravy a
dodatky smlouvy projedná a schválí rada obce.
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Hlasování: 14 pro, l proti (Majerová), O zdržel
K hlasování nebyly vzneseny námitky
Usnesení bylo přijato

Bod 3) Ludvíkovice - dešt'ová kanalizace - lokalita č. 1

Starosta seznámil zastupitelstvo s rekapitulací zakázky, při které vznikly více a méně práce.
Kromě více a méně prací je nově řešeno odvodnění části ulice ze které povrchová voda
odtékala na soukromé pozemky a napojení tří okapových svodů z kulturního domu, které
původně nebylo v projektu řešeno, z důvodu nedostatku prostoru v cestě.
Změny vzešly jednak z podnětu vlastníků přilehlých nemovitostí a dále ze situace zjištěné po
započetí prací. Např. byl odhalen starý sklep, který bylo nutné zasypat. Dodatek řeší i nové
vpusti na křižovatce se silnicí III.třídy. Požadavek navýšení rozpočtu o celkem 209 453,31
KČ bez DPH.
Vyšší náklady zajistí kompletní odvedení dešt'ové vody z této lokality do vodoteče mimo
ČOV. Což významně přispěje k její účinnosti.
p. Majerová ZO - Zda je vyřešena vpust' na silnici III.třídy?
starosta - Vpust' je umístěna tak, aby pobrala co nejvíce dešt'ové vody. Problémy s nátokem
dešťové vody ale pokračuji. Při přívalech je splašková kanaliza€e stále zahlcena. Kanalizace
je udělaná špatně. Bude nutné stav kanalizace prověřit kamerou. Je možné, že do kanalizace
místy teče potok.
p. Majerová ZO - Domy na silnici 1/13 nejsou napojeny na splaškovou kanalizaci. Neplatí
stočné. Ta kanalizace může klidně téct do potoka.
Starosta — Na mnoha místech obce se zneužila dešt'ová kanalizace, do které se napojila i
splašková. To byla levná řešení, která teď způsobují problémy, Na silnici 1/13 je dešt'ová
kanalizace, která natéká do ČOV. Proč
stav neřešil rovnou při projektování
kanalizace v obci. Ted' je stav takový, že voda ze silnice teče do kanalizace.
- Po válce se majitelé sami napojili do dešt'ové kanalizace převpady ze septiků a
vše teklo do potoka. My jsme pouze napojili dešťovou se splaškovou na COV. Nebyla zde
budována splašková kanalizace. Za 16 let nikdo na obci není schopný situaci vyřešit. Přitom
to má jednoduché řešení. Nedělat dešt'ovku, ale napojit tři domy na novou splaškovou
kanalizaci. Starosta si nedá poradit.
Starosta - Proč pan
rovnou při projektování nepočítal s tím, že poteče tolik povrchové
vody do ČOV?
.
.
p. Majerová ZO - On nevěděl, že to jednou převezmou ti, kteří o tom nic neví.
Starosta - Při projektování a budování se s tím mělo počítat a nedělat jednotnou kanalizaci.
p. Majerová ZO - To není jednotná kanalizace, jen je navedena na ČOV.

Starosta - a jak se to teď' dá rozpojit, když všechny ty domy jsou napojeny se splašky do
dešt'ové kanalizace?
p. Majerová ZO - Domy jsou napojeny jen přepady ze septiků
- Projektantem kanalizace a ČOV nebyl on, ale
Všechno jsem
dělal pořádně. Jsou to jen vaše lži a lži.
- Na jejich pozemek pod kulturním domem vytéká nějaký starý septik od
kulturního domu. Dotaz na pana Majera, proč tuto situaci neřešil, při stavbě kanalizace.
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— on žádnou kanalizaci u kulturního domu nedělal. Současný, starosta měl
kulturní dům napojit na kanalizaci, když ji tam budoval.
p. Týčová ZO - Tato diskuse nikam nevede. navrhuje pokračovat v programu.

Starosta navrhuje odhlasovat ukončeni diskuse.
Hlasování: 14 pro, O proti, 1 zdržel (Majerová)
K hlasování nebyly vzneseny námitky
Návrh na ukončení diskuse k bodu Č. 3 byl přijat.
Usnesení č. ZO 2021-09-20/0124
Zastupitelstvo obce Ludvíkovice schvaluje navýšení ceny a dodatek č. 2 Smlouvy o dílo na
stavbu ,,Ludvíkovice - dešt'ová kanalizace - lokalita č. l" a pověřuje starostu podpisem
dodatku č. 2 smlouvy o dílo. Dodatek smlouvy řeší vícepráce ve výši 209 453,31 KČ bez
DPH.
Hlasování: 14 pro, 1 proti (Majerová), O zdržel
K hlasování nebyly vzneseny námitky
Usnesení bylo přijato

Bod 4) Obecně závazná vyhláška obce Ludvíkovice č. 1/2021, o místním poplatku za
odkládání komunálního odpadu z nemovité věci.
Dne l. ledna 2021 nabyl účinnosti zákon č. 543/2020 Sb., kterým se mění některé zákony v
souvislosti s přijetím zákona o odpadech a zákona o výrobcích s ukončenou životností, jímž
došlo ke změnám právní úpravy místních poplatků. Zastupitelstvo obce tédy z důvodu
přizpůsobeni se aktuálni právní úpravě vydává, obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku
za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci.
p. Zdobinská UR - Z našeho systému smluvního vztahu podle základě § 17 odst. 6 zák. o
odpadech 185/2001 Sb., přecházíme na poplatek, který co nejméně mění náš zavedený
systém. Smluvní vztah už není od l. l. 2022 možný. Předpokládáme, že bude zachovaná
zvyklost platby poplatku za celou nemovitost (za všechny bydlící osoby) jedním plátcem. Ale
může dojít k situaci, že budeme poplatek vymáhat po jednotlivých poplatnících. Všechny
uzavřené smlouvy končí k 3 1. 12. 2021.
Starosta - Poplatek podle kapacity nádob může být max. l,- Kč. Navrhujeme částku 0,50
KČ za litr, které se násobí velikostí sběrné nádoby a počtem vývozů v roce. Přehled výše
poplatku za ,,nádobu" v přiložené tabulce.
·
.
p. Vrbová ZO - Alternativou k navrhovanému způsobu je poplatek podle hmotnosti odpadu
- což u nás není technicky řešitelné anebo klasický poplatek za odpad v pevné částce max.
1200,- KČ za obyvatele nebo nemovitost bez trvale bydlících, bez ohledu na to, jakou nádobu
používají.
Text vyhlášky je v příloze.
p. Majerová ZO - Kdo je poplatníkem?
p. Zdobinská UR - Fyzická osoba s bydlištěm v nemovitosti nebo vlastník, pokud
v nemovitosti nikdo nebydlí, jak je uvedeno ve vyhlášce. Účinnost vyhlášky od l. l. 2022.
Poplatek bude vyšší, než je současná cena. Náklady na likvidaci odpadů stále stoupají. Při
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tomto typu poplatku je dána možnost poplatníkům použít jak menší nádobu nebo i četnost
svozu.
Usnesení Č. ZO 2021-09-20/0125
Zastupitelstvo obce Ludvíkovice vydává obecně závaznou vyhlášku č. 1/2021, o místním
poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci
Hlasování: 15 pro, O proti, O zdržel
K hlasování nebyly vzneseny námitky
Usnesení bylo přijato

Bod 5) Obecně závazná vyhláška obce Ludvíkovice Č. 2/2021, o stanovení obecního
systému odpadového hospodářství.
Na základě nového zákona o odpadech je nutné schválit novou obecně závaznou vyhlášku o
sytému odpadového hospodářství. Vyhláška je nastavena podle současně používaného
systému v obci. Zapracována je možnost odevzdání odpadu do sběrných dvorů v Děčíne,
pytlový svoz plastů a tetrapaků. Na webových stránkách obce je zveřejněn přehled míst pro
odkládání tříděných odpadů. Vyhláška mší OZV č. 1/2015. PrQŠla kontrolou odboru dozoru
MVČR. Platnost 15 dní po vyhlášení.
Text návrhu vyhlášky je v příloze.
Místostarosta - jedná se především o úpravu specifikace komunálního odpadu a vymezení
míst určených k soustřed'ování složek komunálního odpadu. která budou k dispozici na
webových stránkách obce.
Usnesení č. ZO 2021-09-20/0126
Zastupitelstvo obce Ludvíkovice vydává obecně závaznou vyhlášku č. 2/2021, o stanovení
obecního systému odpadového hospodářství.
Hlasování: 15 pro, O proti, O zdržel
K hlasování nebyly vzneseny námitky
Usnesení bylo přijato

Bod 6) Rozpočtové opatření Č. 5/2021 schválila rada obce 30.8.2021
p. Zdobinská SR - V souladu se schválenou kompetencí radě obce: celkové navýšení ŕo@očtu
V P a V 164 862,52 Kč.
Příjmy: Kompenzační bonus za období 4-5/2021a dotace úřadu práce za 07/2021 zapojeno do výdajů.
výdaje: Řeší nákup mulčovače za traktor a nákup stroje na čištění chodníků od travin,
materiál na lesní lávky, pokutu za chybu ve správním řízení o uzavření místní komunikace,
pokutu za pozdní podání přiznání a kontrolního hlášení DPH. Mzdy a odvody hrazené
z dotace Úřadu práce, mzdy a odvody na vodu a kanalizace (vypočítané dle směrnice obce)
a vyplacené odstupné. Zahrr.ují i přesuny mezi položkami, které neovlivní závazné ukazatele.
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Starosta - K pokutě za chybu ve správním řízení - úřad sám sobě musí na uzavření místní
komunikace vydat rozhodnutí, což jsme neučili včas. Obec dostala pokutu 5 000,- KČ od
Magistrátu města Děčín.
p. Zdobinská HU - Pokuta od FÚ za pozdní podání přiznáni DPH je moje chyba.
Rozpočtové opatření bylo schváleno usnesením: RO 62/2021/08/30-4. Na zasedání dne:
30. 08. 2021.
Usnesení Č. ZO 2021-09-20/0127
Zastupitelstvo obce Ludvíkovice bere na vědomí rozpočtové opatření č. 5/2021, schválené
radou obce dne 30. 08. 2021. navýšení příjmů a výdajů rozpočtu o 164 826,52 KČ.
Hlasování: ] 5 pro, O proti, O zdržel
K hlasování nebyly vzneseny námitky

Usnesení bylo přijato

Bod 7) Rozpočtové opatření Č. 6/2021

p. Zdobinská SR - ZO je ke schválení předkládána rozpočtová změna v závazných
ukazatelích - rozpis v příloze:
Příjmy - Úpravy daňových příjmů a poplatků dle skutečnosti, dotace na volby 2021, dotace
na likvidaci kůrovcové kalamity, pojistné plnění za pobořenou autobusovou zastávku,
pronájmy dle skutečnosti, přeplatky energii, drobné prodeje a úhrada pokuty. Platby od EKO
KOM za odběr tříděného odpadu.
výdaje - útulek, ČOV a kanalizace (navŠšení pro schválené vícepráce), volby 2021,
pořádková pokuta, energie a odpady, náhradní díly na UNC a traktor. Na posÍlení rozpočtu
dešt'ové kanalizace je snížen rozpočet na údržbu hřbitova, kde se realizace oplocení další části
přesouvá na rok 2022 a dále část financí na údržbu budovy kulturního domu, kterého se stavba
dešt'ové kanalizace významně dotýká. Součástí rozpočtové změny jsou i některé převody
v rámci stejného § rozpočtové skladby, které neovlivní závazný ukazatel (součtové řádky se
sloupci změna jsou nulové).
Starosta - Oplocení hřbitova není havarijní. Navíc došlo k významnému nárůstu cen
materiálů. Plánujeme dokončit v příštím roce.
.
Usnesení č. ZO 2021-09-20/0128
'
Zastupitelstvo obce Ludvíkovice schvaluje rozpočtové opatření č. 6/2021, navýšení příjmů a
výdajů o 297 003,- kč.
Hlasování: 14 pro, l proti (Majerová), O zdržel
K hlasování nebyly vzneseny námitky

Usnesení bylo přijato

p. Majerová ZO - Hlasuji proti schválení zrněny, protože nesouhlasím s vícepracemi na ČOV
a dešt'ové kanalizaci.
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Bod 8) Žádost o spolufinancování kanalizační přípojky
Vlastník domku Cp. 192 (na kopečku u hlavní silnice) požádal obec a spolufinancováni
kanalizační přípojky. Předkládáme Vám tuto žádost k projednání a rozhodnutí.
Výňatek ze zákona: § 3 odst. 6 zák.č.274/2001 Sb. o vodovodech: Vodovodní přípojku a
kanalizační přípojku pořizuje na své náklady odběratel, není-li dohodnuto jinak; vlastníkem
přípojky je osoba, která na své náklady přípojku pořídila. Dle žadatelky by spoluúčast obce
činila cca 76 tis. Kč. Nejedná se v celé délce o pozemky obce. přípojka je vedena mimo hlavní
komunikaci. Nejdelší část po pozemcích třetích osob, které nejsou veřejným prostranstvím.
Starosta - přípojky si zatím všichni hradí sami. Nechce to jen odlehčit, ale řešit koncepčně.
Ale proti navrhovanému řešení se postavili vlastníci pozemků. Žadatelé argumentují tím, že
jim při budování kanalizace v obci někdo slíbil, že se mohou připojit. a oni nemají jak.
Obec v současné době jedná se správcem komunikace o možnostech odkanalizování této
lokality, aby se zamezilo natékání dešt'ové vody do ČOV z další části obce. Navrhuje
projednání odložit, je možné, že bude nalezeno jiné řešení.
p. Majerová ZO - Vyřešilo by to vybudování splaškové kanalizace v lokalitě.
p. Vrbová ZO - navrhuje s rozhodnutím počkat na další možná řešení.
p. Střelka ZO - Největší problém je mostek u Adámků, který má malý průtok a přívalovou
vodu nepobere, odtud se voda valí na silnici a do domů.
Starosta - Na stejném mostku je i chránička internetu k domu
jí větve a tráva. a ještě zmenšuje průtok.

o kterou se zachytává

- Zatrubnil jsem potok benešáky 120 na 120 cm. Menší trubku položil před lety
nejspíš pan
Obec by měla jednat se správcem toku. Na uložení kabelu je stavební
povolení a vůbec nezasahuje do toku. Problém je v propustnosti skruží dále po toku potoka.
- V tomto úseku je l in široký příkop, do kterého by se vešla nová kanalizace,
je to o položení pár metrů trubek.
Starosta - Je to o zpracování projektové dokumentace, stavebním povolení a soutěži. To určitě
bude nějakou dobu trvat.
— starosta nechal zpracovat PD na dešt'ovou kanalizaci kolem KD a další menší
lokality, což stálo cca 400 tis. KČ. Přitom teď' se zjistí, že tam není zahrnuta část kulturního
domu. zjistil, že v rozpočtu
je to určitě zahrnuto, jen to není zakresleno v projektu.
Technický dozor tomu nerozumí, protože je to strojař.
Starosta - Nebudu reagovat, protože diskuze s panem

jsou zbytečné a bezpředmětné.

Usnesení č. ZO 2021-09-20/0129
.
Zastupitelstvo obce Ludvíkovice rozhodlo projednání bodu spolufinancování kanalizační
přípojky k domu Cp. 192 Ludvíkovice odložit do doby projednání dalších možností řešení
kanalizace.
Hlasování: 14 pro, O proti, l zdržel (Majerová)
K hlasování nebyly vzneseny námitky
Usnesení bylo přijato

Bod 9) Návrhy a připomínky
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p. Smutná ZO - Pokud má obec k dispozici nějakou fotodokumentaci k odhaleným
problémům na kanalizaci navrhuje .je zveřejnit v novinách.
p. Střelka ZO a UR - Upozornil na stáří a stav obecního traktom a služebního auta. Mělo by
se pro příští rok zvážit nákup nového traktoru. Kdyby nebylo obecních zaměstnanců, tak by
prováděné opravy byly tak nerentabilní, že už by obec traktor dávno vyřadila. Se služebním
autem je to obdobné.
p. Zdobinská UR - Je třeba dbát i na bezpečnost zaměstnanců. A stav je opravdu kritický.
Starosta - Můžeme zařadit do rozpočtu 2022.
p. Týčová ZO - Informovala o kulturních akcích.
starosta - Poděkování patří všem dobrovolníkům, kteří se na akcích podílejí.
p. Zdobinská UR - Informace o volbách 2021 - volební místnost bude v obecní kapličce.

Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 18:40 hod.
Přílohy zápisu:
l) Prezenční listina.
2) Zveřejněná informace o konání zasedání.
3) Materiály a přílohy k jednotlivým bodům programu.
Zápis byl vyhotoven dne: 22. 9. 2021
Zapisovatel: Ivana Zdobinská

Starosta:
Mgr. jiří Šturma

Ověřovatel:
Alena Vyoralová

Ověřovatel:
David Fůrbacher

jg. 'i. U:'j
datum

podpis

datum

podpis

JÝ

.jy. g. mi
datum

podpis
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