Zápis
z 14. zasedání Obecního zastupitelstva obce Zahrádky
konaného dne 23. 7. 2020 od 18:00 hodin v Zasedací síni obecního úřadu
v Zahrádkách č.p. 108
Přítomni: MUDr. Petr Cedrych, Lubomír Dlabač, JUDr. Petr Doležal, Jakub Drábek,
Ladislava Hemrlová, Mgr. Jaroslava Hoffmannová, Ladislav Chvojka, Ing. Lukáš
Kašpar, Anton Waxmandski, Ing. Vladimír Žižka (10)
Omluveni: Ladislava Zejmonová (1)
Starosta pozdravil přítomné a v 18:00 zahájil 14. zasedání OZ. Dále prohlásil, že
toto zasedání bylo řádně svoláno a vyhlášeno a konstatoval, že je přítomna
nadpoloviční většina všech zastupitelů.
Zastupitelstvo určilo zapisovatele Ivanu Cedrychovou a ověřovatele zápisu: Mgr.
Jaroslava Hoffmannová, Anton Waxmandski
Starosta sdělil, že zápis z minulého zasedání byl podepsán ověřovateli a nebyly
proti němu podány námitky.
Starosta navrhuje doplnit program o bod: Poskytnutí účelové dotace z rozpočtu kraje
v rámci Dotačního fondu Libereckého kraje, programu 8.2 Podpora ochrany přírody a
krajiny na projekt "Ošetření významných stromů v obci Zahrádky", a doplnění
programu odůvodnil.
Z důvodu zpětvzetí Žádosti o zajištění drobných stavebních oprav odvětrávání a
vymalování prostor Hospůdky U Zámku čp. 6 podané 29. 6. 2020 Miroslavem Čechem se
bod č. 15 z programu jednání vyřazuje.
Program:
1)
Schválení programu
2)
Kontrola usnesení z minulých zasedání
3)
Zpráva z finančního výboru
4)
Zpráva z kontrolního výboru
5)
Prodej pozemku p. č. 93 o výměře 3 283 m2 v k. ú. Zahrádky u České Lípy
6)
Prodej pozemku p. č. 318 o výměře 597 m2 v k. ú. Zahrádky u České Lípy
7)
Pronájem pozemku p. č. 1 o výměře 48 m2 včetně na něm stojícím objektu občanské
vybavenosti (garáže)
8)
Pacht pozemku p. č. 2 o výměře 152 m2 v k. ú. Zahrádky u České Lípy
9)
Žádost o právo provést stavbu a Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene, stavba „Vodovodní přípojka“ na p. p. č. 258/1 v rozsahu 4,3 bm a
p. p. č. 256 v rozsahu 4,35 bm v k. ú. Zahrádky u České Lípy
10) Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a Dohoda o umístění stavby
„Zařízení distribuční soustavy NN“ na p. p. č. 50/6, p. p. č. 559 v k. ú.
Šváby, p. p. č. 1881, 1965, 1969 v k. ú. Pavlovice u Jestřebí v rozsahu 3 m2 na
osazení kabelových pilířů, 1 m2 na osazení podpěrného bodu, 352 bm v k. ú.
Zahrádky u České Lípy
11) Žádost o právo provést stavbu „Vodovodní přípojka“ na p. p. č. 375/1, 376 a
378/1 v k. ú. Zahrádky u České Lípy
12) Žádost o souhlas s výstavbou rodinného domu na p. p. č. 348/4 v k. ú. Zahrádky
u České Lípy
13) Žádost o udělení výjimky z počtu žáků ZŠ a MŠ Zahrádky
14) Žádost o připojení internetové přípojky na čp. 117 Motorest Na Kovárně
15) Žádost o zajištění drobných stavebních oprav odvětrávání a vymalování prostor
Hospůdky U Zámku čp. 6
16) Převod hřbitova do majetku obce
17) Žádosti o finanční příspěvky
18) Rozpočtové opatření č. 3/2020
19) Zjištění ceny pronájmu pozemků v areálu Úpravny vody v Zahrádkách
20) Poskytnutí účelové dotace z rozpočtu kraje v rámci Dotačního fondu Libereckého
kraje, programu 8.2 Podpora ochrany přírody a krajiny na projekt "Ošetření
významných stromů v obci Zahrádky"
21) Různé
1) Schválení programu

Návrh usnesení 1/14:
„Zastupitelstvo schvaluje Program zasedání.“
Návrh byl přijat
10 pro
0 zdržel se
0 proti
2) Kontrola usnesení z minulých zasedání
Usnesení 13b/13 – zatím nebylo znovu vypsáno výběrové řízení na stavbu „Zahrádky –
přechod I/15“, žádná firma nemá zájem akci realizovat (byly osloveny SaM Česká
Lípa, Ingstav Doksy, dříve Silnice Žáček).
Usnesení 19a/13 – na jednání se zástupci Severočeské vodárenské společnosti a.s.
dne 12. 6. 2020 nedošlo k dohodě o uzavření kupní smlouvy - SVS nabízela za pozemky
o výměře 3.690 m2 částku určenou znaleckým posudkem ve výši 638.900,- Kč, obec
požadovala 1.000.000,- Kč.
Zástupci SVS byli informováni o tom, že obec uplatní právo na nájemné. Vzhledem
k tomu, že nájemné dosud nebylo sjednáno, určí její výši obec jednostranně. Za
účelem zjištění obvyklé ceny nájemného v daném místě a čase prodeji, byl osloven
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Státní pozemkový úřad Česká Lípa
a Realitní kancelář Kouba.
ÚZSVM obec informoval, že pokud se porovnávací metodou již realizovaných nájmů
nepodaří získat obvyklou cenu nájemného, úřad stanovuje roční nájemné ve výši 4% až
10%z ceny pronajímaných pozemků.
SPÚ obec informoval, že v takovém případě určuje nájemné dle Cenového věstníku
MFČR, přičemž nájemné stanovují vyšší. Pro obec Zahrádky činilo roční nájemné až 22
Kč/m2, nájemné pro podnikatelské účely by mělo být vyšší.
Realitní kancelář dosud nereagovala.
Dle metodiky – znaleckého standardu AZO č. 4 lze roční nájemné pozemku určeného
k podnikání určit ve výši 7-15 %, resp. 5-10 % z ceny pozemku.
Usnesení 4a/12 – byl zaslán druhý dopis firmě Jan Banom ohledně vyjádření se
k chybné fakturaci zakázky „Kácení 22 ks topolů podél místní komunikace do Borku“,
odpověď dosud nepřišla.
Usnesení 27d/12 – k opravě chodníku od sušičky ke škole musí být zpracována
projektová dokumentace, je domluveno, že po dokončení projektu „Chodník podél
III/2601, 2. etapa,“ Ing. Hřebřinová zpracuje projekt na opravu chodníku od sušičky
ke škole.
- bod 6. zasedání FV ze dne 28. 11. 2019 - po upozornění finančního výboru ohledně
kontroly smluvních vztahů s honebními společenstvími oslovil starosta obce
jednotlivá honební společenstva. Bylo mu sděleno, že jednotlivá honební
společenstva si ceny za pozemky určují sama (nikoliv vlastníci pozemku jednotlivě),
z tohoto důvodu je výše odváděných cen za hektar užívaných pozemků Honebního
společenství Karasy a Honebního společenství Zahrádky-Holany rozdílná, a jsou
uhrazeny.
- bod 7. zasedání FV ze dne 28. 11. 2019 - v současné době kontrola pozemků ve
vlastnictví obce, které jsou propachtovávány, provedena nebyla, jelikož se jedná o
časově rozsáhlou akci, kontrola bude provedena v delším časovém horizontu.
- bod 3. zasedání FV ze dne 13. 2. 2020 - na Motorestu Na Kovárně byly dosazeny
nové dveře, opraveny toalety, dosazeny pancéřové hadičky k WC.
- bod 5. zasedání FV ze dne 19. 6. 2020 – výpadek příjmů je zatím dle známých
skutečností asi 20 - 25%, kompenzace od státu činí 1 200,- Kč na osobu a rok, a tím
dojde k celkovému snížení daňových příjmů (propad i po této kompenzaci 15%).
Na vědomí – umístění dopravního značení na místní komunikaci p.č.182 v k. ú.
Zahrádky u České Lípy bylo zamítnuto. Starosta navrhuje, aby byl vypracován pasport
dopravního značení na místní komunikace, tím by bylo dopravní značení v obci
vyřešeno.
3) Zpráva z finančního výboru
- finanční výbor se na svém zasedání 19. 6. 2020 zabýval:
1. Projednáním projektu stavby venkovní učebny u ZŠ a MŠ Zahrádky – FV namítá, že
v projektové dokumentaci chybí jakákoliv forma vytápění, doporučuje zvážení
nainstalovat již při realizaci díla klimatizační jednotku a dále zvážit investici
vybavení objektu toaletami. Mgr. J. Hoffmannová vysvětluje, že učebna by byla o
prostory WC zmenšena, navrhuje, že bude upravena stávající venkovní toaleta. Je
projednáváno řešení vytápění učebny.

Návrh usnesení 3a/14:
„Zastupitelstvo pověřuje starostu zajistit nabídky na vytápění Venkovní učebny
Zahrádky.“
Návrh byl přijat
10 pro
0 zdržel se
0 proti
2. Kontrolou doporučení FV – FV žádá zastupitelstvo o pověření starosty o podání
zprávy na následujícím zasedání OZ realizace nebo nerealizace doporučení FV (bod 6.
a 7. z 3. zasedání FV ze dne 28. 11. 2019 a bod 3. a 5. zasedání FV ze dne 13. 2.
2020).
3. Změnou vlastnictví komunikace u bytovek p. č. 810/1 v k. ú. Zahrádky u České
Lípy – FV se dotazuje vedení obce, jak by byl řešen případný problém s přístupem
k bytovým domům (věcné břemeno není zřízeno), dále se FV dotazuje, zda bylo jednáno
s Ing. Tichým o možném odkupu tohoto pozemku, nebo zda bylo jednáno s novým
vlastníkem objektu. JUDr. P. Doležal doporučuje uzavřít dohodu o zřízení
služebnosti cesty, pokud by k dohodě nedošlo, uplatnit právo na vydržení
služebnosti dle ustanovení § 1260 odst. 1, občanského zákoníku, když vydržitelkou
služebnosti by byla obec (§ 1260 odst. 2 občanského zákoníku). Starosta navrhuje,
že bude s novým vlastníkem komunikace jednat o zachování přístupu k bytovkám.
Návrh usnesení 3b/14:
„Zastupitelstvo pověřuje starostu k jednání s novým majitelem komunikace p. č.
810/1 v k. ú. Zahrádky u České Lípy
o zachování přístupu k bytovkám.“
Návrh byl přijat
10 pro
0 zdržel se
0 proti
4. Kontrolou účetních výkazů – nebyly shledány žádné nedostatky.
5. Výpadkem daňových příjmů ze státního rozpočtu – FV doporučuje zastupitelstvu
pověřit starostu vypracováním analýzy zohlednění možného výpadku na straně příjmů
v rozpočtu obce.
KV navrhuje, aby byl vypracován výhledový plán investic Motorestu Na Kovárně.
4) Zpráva z kontrolního výboru
- kontrolní výbor se na svém zasedání 17. 7. 2020 zabýval:
1. Předložením zbývajících chybějících dokumentů k dokončení kontroly rekonstrukce
čp. 117 po požáru, starosta předložil chybějící doklady s výkladem, kontrola byla
dokončena.
2. Kontrolou zakázky „Kácení 22 ks topolů podél místní komunikace do Borku“ a
navrhuje pověřit místostarostu k podání trestního oznámení na firmu Jan Banom za
podvodnou fakturaci (dle KV došlo ke škodě vůči obci téměř 250 000,- Kč).
Návrh usnesení 4a/14:
„Zastupitelstvo pověřuje místostarostu k podání trestního oznámení na firmu Jan
Banom, Chomutovská 1216, 432 01 Kadaň, IČO: 048 81 711 za podvodnou fakturaci.“
Návrh byl přijat
10 pro
0 zdržel se
0 proti
5) Prodej pozemku p. č. 93 o výměře 3 283 m2 v k. ú. Zahrádky u České Lípy
Záměr visel pod č. 10/2020
Návrh usnesení 5/14:
„Zastupitelstvo schvaluje prodej pozemku p. č. 93 o výměře 3 283 m2 v k. ú. Zahrádky
u České Lípy manželům Marii a Jiřímu Barešovi za 100,- Kč/m2 “.
JUDr. P. Doležal upozorňuje, že není v zájmu obce prodávat pozemky, obec je ve
výborné finanční kondici a výnosy z nízkých kupních cen nepotřebuje, a dává
protinávrh:
Návrh usnesení 5a/14:
„Zastupitelstvo nesouhlasí s prodejem p. č. 93 o výměře 3 283 m2 v k. ú. Zahrádky
u České Lípy manželům Marii a Jiřímu Barešovi.“
Návrh byl přijat
10 pro
0 zdržel se

0 proti
6) Prodej pozemku p. č. 318 o výměře 597 m2 v k. ú. Zahrádky u České Lípy
Záměr visel pod č. 11/2020
Návrh usnesení 6/14:
„Zastupitelstvo schvaluje prodej pozemku p. č. 318 o výměře 597 m2 v k. ú. Zahrádky
u České Lípy panu Zdeňku Adamcovi za 100,- Kč/m2.“
JUDr. P. Doležal dává s ohledem na své předchozí vyjádření protinávrh:
Návrh usnesení 6a/14:
„Zastupitelstvo nesouhlasí s prodejem pozemku p. č. 318 o výměře 597 m2 v k. ú.
Zahrádky u České Lípy panu Zdeňku Adamcovi.“
Návrh byl přijat
10 pro
0 zdržel se
0 proti
7) Pronájem pozemku p. č. 1 o výměře 48 m2 včetně na něm stojícím objektu občanské
vybavenosti (garáže)
Záměr visel pod č. 12/2020
Návrh usnesení 7/14:
„Zastupitelstvo schvaluje pronájem části pozemku p. č. 1 o výměře 48 m2 včetně na
něm stojícím objektu občanské vybavenosti (garáže) panu Pavlu Olšákovi ve výši
1 500,- Kč měsíčně a pověřuje starostu obce uzavřením nájemní smlouvy.“
Návrh byl přijat
10 pro
0 zdržel se
0 proti
8) Pacht pozemku p. č. 2 o výměře 152 m2 v k. ú. Zahrádky u České Lípy
Záměr visel pod č. 13/2020
Návrh usnesení 8/14:
„Zastupitelstvo schvaluje pacht pozemku p. č. 2 o výměře 152 m2 v k. ú. Zahrádky
u České Lípy panu Pavlu Olšákovi za cenu 30,- Kč/ ročně.“
Záměr visel pod č. 13/2020
Návrh byl přijat
8 pro
2 zdržel se (JUDr. P. Doležal, A.Waxmandski)
0 proti
9) Žádost o právo provést stavbu a Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene, stavba „Vodovodní přípojka“ na p. p. č. 258/1 v rozsahu 4,3 bm a p. p. č.
256 v rozsahu 4,35 bm v k. ú. Zahrádky u České Lípy
Záměr visel pod č. 14/2020
Návrh usnesení 9/14:
„Zastupitelstvo schvaluje stavbu „Vodovodní přípojka“ a Smlouvu o smlouvě budoucí o
zřízení věcného břemene, stavba „Vodovodní přípojka“ na p. p. č. 258/1 v rozsahu
4,3 bm a p. p. č. 256 v rozsahu 4,35 bm v k. ú. Zahrádky u České Lípy, a to ve
prospěch stavitelů manželů Ing. Jana Zejdy a JUDr. Jany Zejdové.“
Návrh byl přijat
10 pro
0 zdržel se
0 proti
10) Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a Dohoda o umístění stavby
„Zařízení distribuční soustavy NN“ na p. p. č. 50/6, p. p. č. 559 v k. ú. Šváby, p.
p. č. 1881, 1965, 1969 v k. ú. Pavlovice u Jestřebí v rozsahu 3 m2 na osazení
kabelových pilířů, 1 m2 na osazení podpěrného bodu, 352 bm v k. ú. Zahrádky u České
Lípy
Záměr visel pod č. 15/2020
Návrh usnesení 10/14:
„Zastupitelstvo schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a
Dohodu o umístění stavby „Zařízení distribuční soustavy NN“ na p. p. č. 50/6, p. p.
č. 559 v k. ú. Šváby, p. p. č. 1881, 1965, 1969 v k. ú. Pavlovice u Jestřebí v
rozsahu 3 m2 na osazení kabelových pilířů, 1 m2 na osazení podpěrného bodu, 352 bm

v k. ú. Zahrádky u České Lípy.“
Záměr visel pod č. 15/2020
Návrh byl přijat
10 pro
0 zdržel se
0 proti
11) Žádost o právo provést stavbu „Vodovodní přípojka“ na p. p. č. 375/1, 376 a
378/1 v k. ú. Zahrádky u České Lípy
Záměr visel pod č. 16/2020
Návrh usnesení 11/14:
„Zastupitelstvo souhlasí se stavbou „Vodovodní přípojka“ na p. p. č. 375/1, 376 a
378/1 v k. ú. Zahrádky u České Lípy pro Víta Kašpara. “
Návrh byl přijat
10 pro
0 zdržel se
0 proti
12) Žádost o souhlas s výstavbou rodinného domu na p. p. č. 348/4 v k. ú. Zahrádky
u České Lípy
Návrh usnesení 12/14:
„Zastupitelstvo souhlasí s výstavbou rodinného domu na p. p. č. 348/4 v k. ú.
Zahrádky u České Lípy pro Jaroslava Lakomého.“
Návrh byl přijat
10 pro
0 zdržel se
0 proti
13) Žádost o udělení výjimky z počtu žáků ZŠ a MŠ Zahrádky
Návrh usnesení 13/14:
„Zastupitelstvo souhlasí s udělením výjimky z počtu žáků Základní školy a Mateřské
školy Zahrádky.“
Návrh byl přijat
10 pro
0 zdržel se
0 proti
14) Žádost o připojení internetové přípojky na čp. 117 Motorest Na Kovárně
Návrh usnesení 14/14:
„Zastupitelstvo souhlasí se zřízením internetové přípojky na čp. 117 Motorest Na
Kovárně na náklady nájemce.“
Návrh byl přijat
10 pro
0 zdržel se
0 proti
16) Převod hřbitova do majetku obce
Návrh usnesení 16/14:
„Zastupitelstvo souhlasí s převodem hřbitova do majetku obce a pověřuje starostu
jednat s Diecézí litoměřickou, Dómské náměstí 1, 412 88 Litoměřice.“
Návrh byl přijat
10 pro
0 zdržel se
0 proti
17) Žádosti o finanční příspěvky
Návrh usnesení 17a/14:
„Zastupitelstvo schvaluje finanční příspěvek pro žadatele Hospic sv. Zdislavy,
o.p.s., Pod Perštýnem 321/1, 460 01 Liberec ve výši 10 000,- Kč.“
Návrh byl přijat
10 pro
0 zdržel se
0 proti
Návrh usnesení 17b/14:

„Zastupitelstvo schvaluje finanční příspěvek pro žadatele Linka bezpečí z. s.,
Ústavní 95, 181 02 Praha 8 ve výši 5 000,- Kč.“
Návrh usnesení 17c/14:
„Zastupitelstvo schvaluje finanční příspěvek pro žadatele Římsko-katolická farnost
Jestřebí, 471 61 Jestřebí 90 na organizaci koncertu v kostele sv. Barbory ve výši
5 000,- Kč.“
Návrh byl přijat
9 pro
1 zdržel se (A.Waxmandski)
0 proti
Návrh usnesení 17d/14:
„Zastupitelstvo schvaluje finanční příspěvek pro žadatele Denní a pobytové sociální
služby p. o., Hradecká 2905, 470 06 Česká Lípa ve výši 5 000,- Kč.“
Návrh byl přijat
10 pro
0 zdržel se
0 proti
Ing. L. Kašpar dává návrh příspěvek žadateli Lípa Musica ve výši 15 000,- Kč.
Návrh usnesení 17e/14:
„Zastupitelstvo schvaluje finanční příspěvek pro žadatele Lípa Musica ve výši
15 000,- Kč.“
Návrh nebyl přijat
1 pro
0 zdržel se
9 proti (MUDr. P. Cedrych, L.Dlabač, JUDr. P. Doležal, J.Drábek, L.Hemrlová,
Mgr.J.Hoffmannová, L.Chvojka,
A.Waxmandski, Ing. V. Žižka)
MUDr. P. Cedrych navrhuje příspěvek žadateli Lípa Musica ve výši 5 000,- Kč.
Návrh usnesení 17f/14:
„Zastupitelstvo schvaluje finanční příspěvek pro žadatele Lípa Musica ve výši
5 000,- Kč.“
Návrh byl přijat
10 pro
0 zdržel se
0 proti
18) Rozpočtové opatření č. 3/2020
Příjmy:
pol. 4116 ÚZ 34053 - dotace na pořízení počítače do knihovny + 15 000,Výdaje:
§ 3113 pol. 6121 org. 182 - navýšení původní částky stavby z důvodu projekčních
úprav a vyšší vysoutěžené částky +800 000,§ 3314 pol. 5137 (ÚZ 00000, ÚZ 34053 - část výdajů krytá z dotace), 5169, 5172, vše
org. 184- počítač do knihovny z dotace +25 000,§ 3319 pol. 5222 org. 113 - žádost o příspěvek na koncert Farnost Jestřebí +5 000,§ 3319 pol. 5222 - žádost o příspěvek na festival Lípa Musica +5 000,§ 3412 pol. 5139 org. 167 - lanko na síť (Víceúčelové hřiště) +400,§ 3421 pol. 5137, 6122 - přesun v rámci § +/- 20 000,-, pol. 5171 - opravy na
hřištích vyžadované po revizi +15 000,§ 3639 pol. 5137 org. 3113 - nákup videotelefonů +22 000,§ 4352 pol. 5222 – převod schválených finančních příspěvků na festival Lípa Musica
a koncert Farnost Jestřebí na § 3319 -10 000,- Kč
§ 6171 pol. 5021 - shromáždění podkladů a dopsání kroniky obce za roky 2012-2019
+40 000,Návrh usnesení 18/14:
„Zastupitelstvo schvaluje Rozpočtové opatření č. 3/2020 se změnou na straně příjmů
o 15 000,- Kč a výdajů o 902 400,- Kč.“
Návrh byl přijat
10 pro
0 zdržel se
0 proti
19) Zjištění ceny pronájmu pozemků v areálu Úpravny vody v Zahrádkách
Návrh usnesení 19/14:

„Zastupitelstvo souhlasí s pronájmem pozemků v areálu Úpravny vody v Zahrádkách,
nájemné bude určeno dle Cenového věstníku Ministerstva financí ČR.“
Návrh byl přijat
10 pro
0 zdržel se
0 proti
20) Poskytnutí účelové dotace z rozpočtu kraje v rámci Dotačního fondu Libereckého
kraje, programu 8.2
Podpora ochrany přírody a krajiny na projekt "Ošetření významných stromů v obci
Zahrádky"
Návrh usnesení 20/14:
„Zastupitelstvo pověřuje starostu k uzavření Smlouvy o poskytnutí účelové dotace
z dotačního fondu Libereckého kraje, programu 8.2 Podpora ochrany přírody a krajiny
na projekt "Ošetření významných stromů v obci Zahrádky" v celkové výši 58 600,- Kč,
dotace z rozpočtu Libereckého kraje 41 020,- Kč (70%), podíl obce ve výši 17 580,Kč (30%).“
Návrh byl přijat
10 pro
0 zdržel se
0 proti
21) Různé
MUDr. P. Cedrych upozorňuje, že na komunikaci směrem na Borek je umístěno
neschválené označení 50 km/hod. a vyzývá k jeho odstranění. Zastupitel J. Drábek
udává, že označení umístil on sám, a to z důvodu vyvolání diskuze k řešení
nedodržování povolené rychlosti v obci. Na tomto základě zastupitelstvo starostu
pověřuje k zadání pasportu dopravního značení místních komunikací v obci Zahrádky.
Návrh usnesení 21/14:
„Zastupitelstvo pověřuje starostu zadat pasport dopravního značení místních
komunikací v obci Zahrádky.“
Návrh byl přijat
10 pro
0 zdržel se
0 proti
JUDr. P. Doležal se na základě upozornění člena kontrolního výboru dotazuje, zda
nejsou v Hospůdce U Zámku neoprávněně využívány obecní lavicové sety. Starosta
vysvětluje, že sety byly zapůjčeny pouze na jeden den, a vzhledem k tomu, že není
přítomen pracovník, který by sety odvezl a uskladnil, jsou tyto složeny u hospůdky.
P. Koželuhová upozorňuje na špatný stav příjezdové cesty ke hřbitovu, starosta
vysvětluje, že momentálně se vyřizují majetkové vztahy mezi obcí a p. Kurtincem,
Po dořešení bude oprava cesty zahájena.
Starosta poděkoval přítomným a ve 20:05 ukončil 14. zasedání OZ.
Zapsala: Ivana Cedrychová
Ověřovatelé:

Mgr. Jaroslava Hoffmannová, Anton Waxmandski

