Zápis
z 5. zasedání obecního zastupitelstva obce Zahrádky
konaného dne 2.5.2019 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, Ladislav Chvojka, Ing.Lukáš Kašpar, Anton Waxmandski, Ladislava
Zejmonová, Ing.Vladimír Žižka (10)
Omluven: Mgr. Jaroslava Hoffmannová (1)
Starosta pozdravil přítomné a v 18:00 zahájil 5. zasedání OZ. Dále prohlásil, že
toto zasedání bylo řádně svoláno a vyhlášeno a konstatoval, že je přítomna
nadpoloviční většina všech zastupitelů.
Starosta určil ověřovatele zápisu: Jakub Drábek, Ing. Lukáš Kašpar
Starosta sdělil, že zápis z minulého zasedání byl podepsán ověřovateli a nebyly
proti němu podány námitky.
Starosta navrhuje doplnit program o bod:
1) Obecně závazná vyhláška 3/2019
2) Změna jednacího řádu obecního zastupitelstva
3) Stanovení pravidel pro udělování sponzorských darů
4) Posouzení stavu topolové aleje od Dolského potoku k vodárně v Borku
5) Návrh na nastavení periodického konání zasedání obecního OZ a to vždy k
poslednímu čtvrtku v daném měsíci
6) Zpráva z finančního výboru
Program:
1) Schválení programu
2) Kontrola usnesení z minulých zasedání
3) Zpráva kontrolního výboru
4) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obce Zahrádky za rok 2018
5) Závěrečný účet Obce Zahrádky za rok 2018
6) Účetní závěrka Obce Zahrádky za rok 2018
7) Účetní závěrka Základní školy a Mateřské školy Zahrádky za rok 2018
8) Převedení zlepšeného hospodářského výsledku ve výši 108.998,88 Kč do rezervního
fondu Základní školy a Mateřské školy Zahrádky
9) Pronájem části pozemku p.č.188/1 v k.ú.Zahrádky u České Lípy
10) Pacht pozemku p.č.720/2 v k.ú.Zahrádky u České Lípy
11) Prodej části pozemku p.č.700/9 v k.ú.Zahrádky u České Lípy
12) Žádost o projednání stavebního záměru na p.p.č.67/8, 69/2 a 70 v k.ú.Zahrádky u
České Lípy
13) Žádost o finanční příspěvek, Hospic sv. Zdislavy o.p.s.
14) Žádost o finanční příspěvek ve výši 15.000,- Kč na festival Lípa Musica
15) Uložení volných finančních prostředků
16) Nabídka na zpracování projektu a stavebního povolení na opravu místních
komunikací směr Borek – část p.p.č.807 v k.ú.Zahrádky u České Lípy a okolo
hřbitova p.p.č.809 v k.ú.Zahrádky u České Lípy v částce 111.477,- Kč firmou
ISONOE (možnost získání dotace 70%)
17) Žádost o zajištění stavebních úprav v čp. 117 Motorest
18) Rozpočtové opatření č. 2/2019
19) Změna způsobu svozu velkoobjemového a nebezpečného odpadu
20) Žádost o posunutí doby nočního klidu na akce Rozára FEST 22.6., 17.8., 28.9.2019
21) Obecně závazná vyhláška 1/2019
22) Změna jednacího řádu obecního zastupitelstva
23) Stanovení pravidel pro udělování sponzorských darů
24) Posouzení stavu topolové aleje od Dolského potoku k vodárně v Borku
25) Návrh na nastavení periodického konání zasedání obecního OZ a to vždy k
poslednímu čtvrtku v daném měsíci

26) Zpráva z finančního výboru
27) Různé
1)Zastupitelstvo schvaluje program
(10 Pro;

0 Proti; 0 Zdržel se)

2)Kontrola usnesení z minulých zasedání
9/4) Oslovení Pojišťovny D.A.S. k rozboru oprávněnosti nájemce čp. 117 ke snížení
nájmu a výzva starosty k oslovení odborníka z oblasti stavebnictví k posouzení stavu
poškozených částí objektu
- vyjádření Pojišťovny D.A.S. ze dne 2.4.2019 a vyjádření stavebního odborníka p.
Romana Háši po provedené kontrolní prohlídce objektu čp. 117 dne 6.3.2019 byly
zaslány zastupitelům dne 24.4.2019
16/4) Pověření starosty k oslovení policie k umístění semaforů na silnici I/15
u školy a umístění zpomalovacích retardérů na silnici III/2601 u obecního úřadu
směrem k zámku
Přechod - jsou nutné stejné podmínky, jako u přechodu u bytovek, tzn. zpracování
projektové dokumentace, napojení chodníku a nasvícený přechod. Další problém je
v tom, že současný přechod je částečně na soukromém pozemku majitelky pekárny
p. Barákové, takže nový přechod by musel být přesunut směrem ke stánku. V případě,
že budeme chtít přechod realizovat, je nutné oslovit Ing. Hřebřinovou, která by
zpracovala projektovou dokumentaci pro stavební povolení.
Zpomalovací retardéry – dopravní inspektorát vydal zamítavé stanovisko
s odůvodněním, že zpomalovací prahy nelze použít na dálnicích, silnicích I., II. a
III. třídy.
2/5 Ing. Lukáš Kašpar navrhuje, zda by bylo možné zjistit, jakým způsobem lze
vyřešit bezpečné přecházení na silnici III/2601
Zastupitelstvo pověřuje starostu zjistit na Dopravním inspektorátu a Odboru dopravy
v České Lípě možnosti řešení bezpečného přecházení na silnici III/2601
(10 Pro; 0 Proti; 0 Zdržel se)
Byly umístěny nové čekárny na autobusových zastávkách u autobazaru a u školy.
Prodleva byla způsobena tím, že byla potřeba vyjádření stavebního úřadu v České
Lípě, úseku památkové péče, poté byl objednán určitý typ čekáren, který musel být
opět schválen.
Byly podány žádosti o dotaci na stavbu přechodu I/15 u bytovek, dále na opravu
místní komunikace p.č.98 v k.ú.Zahrádky u České Lípy u nádraží a žádost o dotaci na
opravu Božích muk Borek a Zahrádky.
3) Zpráva kontrolního výboru
- kontrolní výbor se na svém zasedání dne 26.4. 2019 zabýval:
1. Plnění usnesení ZO
– nesplněná usnesení č.8.2.ze dne 22.11.2018(Předložení všech dokumentů
týkajících se rekonstrukčních prací na budově čp. 117)
a 18e/2 ze dne 22.11.2018(Předložení kopie zápisu předchozího KV o závěrech
šetření týkajících se budovy čp. 117), starosta se ohrazuje, že veškeré dokumenty
jsou k nahlédnutí na OÚ, odmítá na základě rozboru právního zástup D.A.S.z důvodu
obsáhlého množství dokumentů vše kopírovat). JUDr. Doležal sděluje, že starosta
obce je podle zákona o obcích povinen plnit usnesení zastupitelstva obce.
- trvající úkoly vyplývající z usnesení ZO č.18b/2 z 22.11.2018 (Předložení
návrhu smlouvy o dílo na rekonstrukci Božích muk v Zahrádkách a v Borku) a
28.2.2019
usnesení č. 16/4 z
k oslovení policie k umístění semaforů u školy a
pověření k umístění retardérů u OÚ
2. KV žádá starostu o podání informace
- o stavu realizace naučné stezky
- zda jsou zastupitelé obce pojištěni pro případ vzniku škody při výkonu své
funkce
3. KV informuje, že připravuje žádost o svolání mimořádného ZO týkajícího se
rekonstrukce čp. 117
Zastupitelstvo bere na vědomí zprávu kontrolního výboru ze dne 26.4.2019

4) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obce Zahrádky za rok 2018
Zastupitelstvo schvaluje Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření Obce Zahrádky
za rok 2018 bez výhrad
(10 Pro; 0 Proti; 0 Zdržel se)
5) Závěrečný účet Obce Zahrádky za rok 2018
Zastupitelstvo schvaluje Závěrečný účet Obce Zahrádky za rok 2018 bez výhrad
návrh byl přijat (10 Pro; 0 Proti; 0 Zdržel se)
6) Účetní závěrka Obce Zahrádky za rok 2018
Zastupitelstvo schvaluje účetní závěrku Obce Zahrádky za rok 2018 bez oprav
(10 Pro; 0 Proti; 0 Zdržel se)
7) Účetní závěrka Základní školy a Mateřské školy Zahrádky za rok 2018
Zastupitelstvo schvaluje účetní závěrku Základní školy a Mateřské školy Zahrádky
za rok 2018 bez oprav
(10 Pro; 0 Proti; 0 Zdržel se)
8) Převedení zlepšeného hospodářského výsledku ve výši 108.998,88 Kč do rezervního
fondu Základní školy a Mateřské školy Zahrádky
- přebytek hospodaření školy a školky za rok 2018
Zastupitelstvo schvaluje Převedení zlepšeného hospodářského výsledku do rezervního
fondu Základní školy a Mateřské školy Zahrádky za rok 2018 ve výši 108.998,88 Kč
(10 Pro; 0 Proti; 0 Zdržel se)
9)Pronájem části pozemku p.č.188/1 v k.ú.Zahrádky u České Lípy
- žadatelka Miroslava Dýnková, pozemek u obecního úřadu, pronájem části pozemku
p.č.188/1 v k.ú.Zahrádky u České Lípy o výměře 200 m2,(účel malá zahrádka). Určená
cena 1,- Kč/m2.
Záměr visel pod č. ZAM 04/2019.
JUDr. Petr Doležal upozorňuje na to, že pozemek bude využíván jako zahrádka, měl by
být propachtován. Nájemní smlouva bude uzavřena pouze na 3 měsíce, do té doby bude
vyvěšen záměr pozemek propachtovat.
Zastupitelstvo schvaluje Miroslavě Dýnkové pronájem pozemku p.č.188/1 v k.ú.Zahrádky
u České Lípy část o výměře 200 m2 za cenu 50,- Kč na dobu 3 měsíců
(10 Pro; 0 Proti; 0 Zdržel se)
10) Pacht pozemku p.č.720/2 v k.ú.Zahrádky u České Lípy
- žadatelka Veronika Kašparová, pozemek za bývalým obecním úřadem směrem na Holany,
pacht p.č.720/2 v k.ú.Zahrádky u České Lípy o výměře 15 247 m2, (účel sekání a odklid
travního porostu). Propachtování by trvalo do doby schválení územního plánu a do
doby rozprodání jednotlivých pozemků výstavby RD. Určená cena 2000,- Kč/ha/rok = za
15 247 m2 cena 3.049,- Kč.
Záměr visel pod č. ZAM 05/2019.
Zastupitelstvo schvaluje Veronice Kašparové pacht pozemku p.č.720/2 v k.ú.Zahrádky u
České Lípy o výměře 15 247 m2 za cenu 3.049,- Kč/rok
(7 Pro;
2 Proti;
1 Zdržel se)
(JUDr.P.Doležal,
(L.Dlabač)
Ing.V.Žižka)
11) Prodej části pozemku p.č.700/9 v k.ú.Zahrádky u České Lípy
- žadatelé Jaroslav Vepřek a Iveta Šimková, pozemek sousedící s pozemkem žadatelů,
prodej části pozemku p.č.700/9 v k.ú.Zahrádky u České Lípy o výměře 371 m2. Tyto
pozemky nelze prodat ani pronajmout z důvodu ochrany pozemků sousedících s alejí od
pádu stromů z Valdštejnské lipové aleje a následných škod. Pásmo bylo vytvořeno již
při rozdělení na jednotlivé parcely a zapsáno do územního rozhodnutí.
Prodej části pozemku p.č.700/9 v k.ú.Zahrádky u České Lípy nebyl zastupitelstvem
schválen
(0 Pro; 10 Proti; 0 Zdržel se)
12)Žádost o projednání stavebního záměru na p.p.č.67/8, 69/2 a 70 v k.ú.Zahrádky
u České Lípy

- jedná se o stavbu RD p. Tomáše Křenka, součástí stavby je vrtaná studna, domovní
čistírna odpadních vod, akumulační nádrž dešťových vod, kryté parkovací stání a
inženýrské sítě.
Zastupitelstvo schvaluje stavební záměr na stavbu rodinného domu Tomáše Křenka na
p.p.č.67/8, 69/2 a 70 v k.ú.Zahrádky u České Lípy, součástí stavby je vrtaná studna,
domovní čistírna odpadních vod, akumulační nádrž dešťových vod, kryté parkovací
stání a inženýrské sítě
(10 Pro; 0 Proti; 0 Zdržel se)
13)Žádost o finanční příspěvek Hospic sv. Zdislavy o.p.s.
- žádají o 5,- Kč/1 obyvatele
JUDr. Petr Doležal navrhuje, aby byla stanovena pravidla pro poskytování
sponzorských darů – žádosti došlé během roku shromáždit a poté rozhodnout, jakým
způsobem budou sponzorské dary rozděleny s tím, že celkový objem darů navrhuje
stanovit do výše 20.000,- Kč
JUDr. Petr Doležal dává protinávrh – shromáždit přijaté žádosti o sponzorské dary a
v prosinci téhož roku rozhodnout o jejich rozdělení s tím, že celkový objem darů
navrhuje stanovit do výše 20.000,- Kč.
13a) Návrh shromáždit přijaté žádosti o sponzorské dary a v prosinci téhož roku
rozhodnout o jejich rozdělení s tím, že celkový objem darů navrhuje stanovit do výše
20.000,- Kč nebyl zastupitelstvem schválen
(3 Pro;
5 Proti;
2 Zdržel se)
(MUDr.P.Cedrych,J.Drábek, (A.Waxmandski,
L.Hemrlová,L.Chvojka,
L.Zejmonová)
Ing.V.Žižka)
Starosta navrhuje přijaté žádosti o sponzorské dary shromáždit do 30.6. každého
roku, a poté rozhodnout o rozdělení sponzorských darů, aby mohly být v daném roce
využity, a to do jejich celkové výše 50.000,- Kč.
13b) Zastupitelstvo schvaluje shromáždit přijaté žádosti o sponzorské dary do 30.6.
každého roku, a poté rozhodnout o rozdělení sponzorských darů, aby mohly být v daném
roce využity, a to do jejich celkové výše 50.000,- Kč
(10 Pro; 0 Proti; 0 Zdržel se)
Starosta dává hlasovat o poskytnutí finančního příspěvku pro Hospic sv. Zdislavy
o.p.s ve výši 3.500,- Kč
13c) Zastupitelstvo schvaluje finanční příspěvek pro Hospic sv. Zdislavy o.p.s ve
výši 3.500,- Kč
(8 Pro; 0 Proti;
2 Zdržel se)
(JUDr.P.Doležal,
A.Waxmandski)
14)Žádost o finanční příspěvek ve výši 15.000,- Kč na festival Lípa Musica
Ladislava Hemrlová dává protinávrh – poskytnout příspěvek ve výši 10.000,- Kč
14a) Návrh poskytnout příspěvek ve výši 10.000,- na festival Lípa Musica nebyl
zastupitelstvem schválen
(5 Pro;
3 Proti;
2 Zdržel se)
(L.Dlabač,JUDr.P.Doležal, (L.Zejmonová,
Ing.L.Kašpar)
A.Waxmandski)
Starosta dává hlasovat o původní částce příspěvku 15 000,- Kč
14b) Finanční příspěvek na festival Lípa Musica ve výši 15 000,- Kč nebyl
zastupitelstvem schválen
(0 Pro;
8 Proti;
2 Zdržel se)
MUDr.P.Cedrych,L.Dlabač, (A.Waxmandski,
JUDr.Doležal,J.Drábek,
L.Zejmonová)
L.Hemrlová,L.Chvojka,
Ing.L.Kašpar,Ing.V.Žižka)
15) Uložení volných finančních prostředků
- Ing. Lukáš Kašpar předkládá návrh na uložení finančních prostředků v částce
6 milionů Kč, navrhuje tuto částku rozdělit do 3 bank po 2 milionech Kč, 2 miliony

uložit do bank J&T BANKA, a.s. a Československá obchodní banka, a.s., a to z důvodu
pojištění vkladu do částky 100 000 euro

Zastupitelstvo schvaluje uložení volných finančních prostředků 4 miliony do 2 bank
J&T BANKA, a.s. a Československá obchodní banka, a.s., a to z důvodu pojištění
vkladu do částky 100 000 euro
(10 Pro; 0 Proti; 0 Zdržel se)
15a)
- zastupitelstvo pověřuje starostu k získání nabídek dalších bank na uložení
2 milionů Kč
Zastupitelstvo pověřuje starostu oslovit další banky k získání nabídky na uložení 2
miliony Kč
(10 Pro; 0 Proti; 0 Zdržel se)
16) Nabídka na zpracování projektu a stavebního povolení na opravu místních
komunikací směr Borek – část p.p.č.807 v k.ú.Zahrádky u České Lípy a okolo hřbitova
p.p.č.809 v k.ú.Zahrádky u České Lípy v částce 111.477,- Kč firmou ISONOE
- je možnost získání dotace ve výši 70%)
Zastupitelstvo schvaluje zpracování projektu a stavebního povolení na opravu
místních komunikací směr Borek – část p.p.č.807 v k.ú.Zahrádky u České Lípy a okolo
hřbitova p.p.č.809 v k.ú.Zahrádky u České Lípy v částce 111.477,- Kč firmou ISONOE
(10 Pro; 0 Proti; 0 Zdržel se)
17) Žádost o zajištění stavebních úprav v čp. 117
- nájemce čp.117 Stanislav Zahradník žádá o stavební úpravy v objektu. Do 14 dní
předloží cenovou nabídku + rozpis prací. Zastupitelstvo navrhuje skupinu ve složení
- Ladislav Chvojka, Jakub Drábek, Ing.Vladimír Žižka, která za přítomnosti
Stanislava Zahradníka posoudí nutnost stavebních úprav v čp.117.
Zastupitelstvo schvaluje pracovní skupinu ve složení Ladislav Chvojka,Jakub Drábek,
Ing.Vladimír Žižka k posouzení nutnosti stavebních úprav v čp 117
(10 Pro; 0 Proti; 0 Zdržel se)
18) Rozpočtové opatření č. 2/2019
Podrobnosti viz důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 2/2019
Příjmy:
4111 – dotace na volby do EP +33000,Výdaje:
§3319 pol. 5169, org. 0113 – navýšení výdajů na program na ZS +45000,§4352 pol. 5222 – finančního daru Hospic sv. Zdislavy +3 500,-

§6117 pol. 5021,5139,5169,5173,5175 – výdaje na volby do EP ve výši dotace +33000,Zastupitelstvo schvaluje Rozpočtové opatření č. 2/2019 se změnou na straně příjmů o
33 000,- Kč a výdajů o 48 500,- Kč
(10 Pro; 0 Proti; 0 Zdržel se)
19) Změna způsobu svozu velkoobjemového a nebezpečného odpadu
- je podán návrh k jinému způsobu svozu velkoobjemového a nebezpečného odpadu,
dosavadní způsob je finančně nákladný, je využíván občany jiných obcí a též
zneužíván podnikateli a firmami
Starosta navrhuje změnu ve svozu velkoobjemového a nebezpečného odpadu s tím, že
kontejner bude přistaven v obci pouze 1 den a bude se stěhovat z místa na místo, při
sběru bude přítomen zástupce obce, aby nemohli svozu využívat cizí občané
Zastupitelstvo schvaluje navrhovanou změnu způsobu svozu velkoobjemového a
nebezpečného odpadu od podzimu 2019, a to tak, že kontejner bude přistaven v obci
pouze 1 den a bude se stěhovat z místa na místo, při sběru bude přítomen zástupce
obce, aby nemohli svozu využívat cizí občané
(10 Pro; 0 Proti; 0 Zdržel se)
20) Žádost o posunutí doby nočního klidu na akce RozáraFEST 22.6., 17.8., 28.9.2019
- starosta přednesl žádost o posunutí doby nočního klidu na akce RozáraFEST
- občan xxx upozorňuje na přílišnou hlučnost při akcích a upozorňuje na to, že
v tomto případě se nejedná o výjimečný případ pro posunutí doby nočního klidu, žádá
zastupitelstvo o zvážení, zda je správné vyhovět žádosti

20a) Žádost o posunutí doby nočního klidu na akce RozáraFEST 22.6., 17.8., 28.9.2019
nebyla zastupitelstvem schválena
(2 Pro;
4 Proti;
4 Zdržel se)
(L.Dlabač,JUDr.P.Doležal, (MUDr.P.Cedrych,
L.Chvojka,Ing.V.Žižka) L.Hemrlová,A.Waxmandski
L.Zejmonová)
Ing. Lukáš Kašpar dává protinávrh – posunutí doby nočního klidu 2 akcí 22.6.2019 a
17.8.2019 od 00:00 do 06:00
20b) Návrh posunutí doby nočního klidu 2 akcí RozáraFEST 22.6.2019 a 17.8.2019 od
00:00 do 06:00 nebyl zastupitelstvem schválen
(3 Pro;

3 Proti;
(JUDr.P.Doležal,
L.Chvojka,Ing.V.Žižka)

4 Zdržel se)
(MUDr.P.Cedrych,
L.Hemrlová
A.Waxmandski,
L.Zejmonová)

Starosta navrhuje posunutí doby nočního klidu na akci RozáraFEST pouze 22.6.2019
20c) Zastupitelstvo schvaluje žádost o posunutí doby nočního klidu na akci
RozáraFEST na 22.6.2019 od 00:00 hod. do 06.00 hod.
(8 Pro; 1 Proti;
1 Zdržel se)
(Ing.V.Žižka)(L.Hemrlová)
21) Obecně závazná vyhláška 1/2019 o nočním klidu
- nová úprava původní vyhlášky, přidán termín RozáraFEST 22.6.2019, zrušen bod
Václavská zábava (probíhá na sále Sokolovny)
Zastupitelstvo schvaluje Obecně závaznou vyhlášku 1/2019 o nočním klidu, upraven
termín pro RozáraFest 22.6.2019 od 00:00 hod. do 06.00 hod., upraven čas pro
Zahrádky Fest od 00:00 hod. do 06.00 hod. (přesun ze zámeckého parku k bytovkám),
zrušena výjimka pro Václavskou zábavu
(10 Pro; 0 Proti; 0 Zdržel se)
22) Změna jednacího řádu obecního zastupitelstva
- bod jednání odložen na další zasedání
23) Stanovení pravidel pro udělování sponzorských darů
- bod projednán (viz návrh Usnesení 13/5)
24) Posouzení stavu topolové aleje od Dolského potoku k vodárně v Borku
- JUDr.Petr Doležal upozorňuje na havarijní stav topolové aleje od Dolského potoku
k vodárně v Borku. Zastupitelstvo pověřuje starostu k zajištění odborného posouzení
stavu topolové aleje.
Zastupitelstvo pověřuje starostu k zajištění odborného posouzení stavu topolové
aleje od Dolského potoku k vodárně v Borku
(10 Pro; 0 Proti; 0 Zdržel se)
25) Návrh na nastavení periodického konání zasedání obecního OZ, a to vždy k
poslednímu čtvrtku v daném měsíci
- navrhuje Ing.Lukáš Kašpar, starosta se zavazuje k tomu, že OZ bude na termín
zasedání upozorňováno dříve, než je zákonná lhůta (alespoň 14 dní) a rovněž, že v
případě potřeby bude svolávat zastupitelstvo s větší periodicitou tak, aby
nedocházelo k nadměrné kumulaci bodů k projednání v jednom zasedání.
Na základě tohoto prohlášení navrhovatel Ing.Lukáš Kašpar hlasování o tomto bodu
stahuje.
26) Zpráva finančního výboru
- finanční výbor se na svém zasedání dne 22. 3. 2019 zabýval:
1. Plnění rozpočtu obce k 2/2019
- nebyly shledány žádné nesrovnalosti
2. Rozpočtová opatření obce
- nebyly shledány žádné nesrovnalosti
3. Rozložení finančních prostředků obce
- do 3 různých finančních domů, a to ve všech případech do termínovaných vkladů
Zastupitelstvo bere na vědomí zprávu finančního výboru ze dne 22.3.2019

27) Různé
- občan XXX vznáší dotaz ohledně vytápění ve venkovní učebně základní školy,
poukazuje na to, že v projektu není zakresleno
- občan XXX upozorňuje na zákonnou povinnost zdůvodnit kupní cenu pro případ, že se
obecní majetek prodává za cenu nižší než obvyklou
- občan XXX upozorňuje na neodstraněné pařezy po kácení jírovců u silnice I/15
Starosta poděkoval přítomným a ve 20:30 ukončil 5. zasedání OZ.

Zapsal: Ladislav Chvojka

Ověřovatelé: Ing. Lukáš Kašpar, Jakub Drábek

