Zápis č.02l20l4
z jednání zastupitelstva obce Senohraby konaného dne 28.

od 19:00 hodinn v sále restaurace U Andělů

Přítomni:

05.20t4

Ing. Pavel Pangrác, Milan Kraut, Ing. Jaroslav Mareš, Ing. Alexandra Kloužková, Zbyněk
Pruša, Jan Beneš, PhDr. Vladimír Dvořák, Jarmila Malinová

Omluveni:
Neomluveni : Ins. J iŤi Zahradnik

1.

Kontrola účasti.
Jednání zastupitelstva obce zahájil starosta obce v 19:00 hodin. Konstatoval, že dleprezenčnílistiny
- Příloha zápisu č. l je píítomno8 členůzastupitelstva obce. Zastupitelstvó obce je tedy
usnášeníschopné.

2.

Volba ověřovatelů zápisu

a

jmenování zapisovatele zápisu.

Starosta obce navrhl, aby ověřovateli zápisu byli zvoleni ZbynékPruša a Jan Beneš.
Usnesení Č.01l02l20l4: Ověřovateli zápisu byli zvoleni Zbyněk Průšaa Jan Beneš.
Výsledek hlasování: 8 hlasů pro
0 proti
0 se zdržel
Usnesení č.0110212014 bylo schváleno.

Jmenování zapisovatele.
Starosta obce jmenoval zapisovatelem zápisu Milana Krauta.
3.

Program dnešnfto jednání zastupitelstva.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Přivítání, kontrola účasti.
Volba ověřovatelů zápisu a jmenování zapisovatele zápisu.
Schválení programu jednání zastupitelstva obce.
Schválení zápisu ze zasedání ZO ze dne 26. 02. 2014.
Stanovení poČtu členŮ zastupiteistva obce na volební období 2014 _ 2018.
Schválení závěrečnébo účtuobce za rok 2013 a zprávy o přezkumu hospodaření obce za rok
2013.
7. Schválení účetnízávérky zarok2013.
8. Úprava rozpočtu ě.2120í4.
9. Hrad Hláska - stav praci 1. etapy záclvany Velké věže.
10. Hrad Hláska * spolupráce s MAS Poséaavína projektu Po cestách a hradech doby Karla IV.
11. Nová smlouva se_společností EKO-KOM o zajištění zpětného odběru avyužitíodpadůz obalů.
12. Smlouva s MěÚ Říčanyo neinvestičnímpříspěvku na žáka ZŠ.
13. Návrh smlouly o stanovení školskéhoobvodu.
14. Návrh obecně závazné r,yhlášky, kterou se stanoví školské obvody základních škot zíizených
obcí.
15. Zámér prodeje pozemku ppč.476l5,k. ú. Senohraby.
16. Záměr prodeje nepotřebného majetku obce.
17, Strategie rozvoje obce Senohrabyna roky2014-2020.
18. Provedení regulace srážkové vody v části ulice Sokolská.
19. Různé.
20. Diskuze.
Usnesení č.0210212014: Zastupitelstvo obce schvaluje program j ednání.
Výsledek hlasování: 7 hlasŮ pro: Pangráco Kraut, Marešo Kloužkováo Průšao Benešo Dvořák
0 proti:
1 se

zdržela:Malinová

Usnesení č.0210212014 bylo schváleno.
4.

Schválení zápisu ze zasedání ZO ze dne 26. 02.2014.
ZáPis byl ověřen ověřovateli Ing. Jaroslavem Marešem a Ing. Alexandrou Kloužkovou.

Usnesení Č.0310212013: Zastupitelstvo obce schvaluje zápis ze zasedání zastupitelstva obce ze

Výsledek

hlasování:

dne26.02.2014.
7 hlasů pro: Pangrác, Kraut, Mareš, Kloužková, Průša,Beneš, Dvořák
0 proti:
1 se zdržel: Malinová

Usnesení č.Bn2l2013 byto schváleno.

5.

Stanovení poČtu ČlenŮ zastupitelstva obce na volební období 2014 - 2018.
Starosta navrhl, aby ve volebním období 2014 - 2018 byl počet členůzastupitelstva obce 9 (devět).
Usnesení Č.04l02l201,4z Zastupitelstvo obce stanovuje podle § 67 a § 68 zákona č.12812000 Sb.,
o obcích (obecní zíízení)ve znění pozdějších předpisů počet členů
Zastupitelstva obce Senohraby pro volební období 2014 - 2018 na 9
členů(slovy: devět členů).
Výsledek hlasování: 8 hlasů pro
0 proti
0 se zdržel
Usnesení č.04l02l20l4 byto schváleno.

6.

Schválení závěrečnéhoúčtuobce za rok 2013 a zprávy o přezkumu hospodaření obce za rok
2013.
Závěrečný úěet obce zarck2013 azpráva o přezkumu hospodaření - příloha zápisu č. 2.,by\a
vyvěŠena na Úřední desce obce a intemetových stránkách obce. Pokud by člen zastupitelstva měl
připomínku kzávérečnémuúčtu,musí tuto připomínku podat vpísemné podobě. Kdnešnímudni
žádný člen zastupitelstva písemnou připomínku nepodal.
Příjmy obce pro rok 2013 podle schváleného rozpočtu: 8.989.360,00 Kč
Skutečnépřtjmy obce pro rok 2013:
14.379.417,28 Kč
Výdaje obce pro rok 2013 podle schváleného rozpočtu: 8.989.360,00 Kč
Skutečnévýdaje obce pro rok 2013:
10.354.533,52 Kč
Přezkum hospodaření obce provedl krajský uřad. Kontrola zjistila jeden nedostatek, který byl
zavinéný správcem SW Triada. Oprava programu byla správcem provedena.
Paní Malinová: Výdaje jsou dodateěně schvalovány.
Pan Pangrác: Zastupitelstvo obce k závěrečné úpravě rozpočtu za příslušnýkalendářní rok
přijalo usnesení, které je v souladu s právní úpravou (usnesení č.0510312013).
Usnesení Č.0510212014: Zastrritelstvo obce schvaluje závérečný účetobce za rok 2013
azpráva o přezkumu hospodaření obce zarok20l3bezvýhrad.
Výsledek hlasování: 7 hlasů pro: Pangráco Kraut, Mareš, Kloužková, Průša,Beneš, Dvořák

1proti:

0 se zdržel:

Malinová

Usnesení č.05l02l20l4 bylo schváleno.

7.

Schválení účetnízávěrky obce zarok 2013.
s právními předpisy má obec zpracovanou směmici pro schvalování účetní
závérky.
příloha
Učetnízávérka zápisu č. 3.,byla vyvěšena na úřední desce obce a internetových strankách
obce. Nedílnou součástíúčetnízávěrky obce za rok 2013 je účetnízávěrka ZŠa MŠSenohraby.
Pokud by člen zastupitelstva měl připomínku k účetnízávěrce, musí tuto připomínku podat
v písemnépodobě. K dnešnímu dní žádný člen zastupitelstva písemnou připomínku nepodal. Pokud
by Člen zastupitelstva nesouhlasil s účetnízávérkou, musí podat písemné zdůvodnění,proč s účetní
závěrkou nesouhlasí. K dnešnímu dni žádný člen zastupitelstva písemnézdůvodněnínepodal.
Usnesení Č.061021201,4: Zastupitelstvo obce schvaluje účetnízávěrku za rok20l3.
Výsledek hlasování: 7 hlasů pro: Pangrác, Kraut, Marešo Kloužková, Průša,Beneš, Dvořák
0 proti:

V souladu

1 se

zdržel: Malinová

Usnesení č.0610212014 bylo schváleno.
Starosta požáďal paní Malinovou, zďamá písemné zdůvodnění,proč nesouhlasí s účetnízávěrkou.
paní Malinová toto zdůvodněnínemá.
Pan Dvořák: Člen zastupitelstva nemusí své hlasování písemně zdůvodňovat.

Pan
8.

Pangrác: V

souladu s právními předpisy v tomto případě ano.

Úprava rozpočtu č.212014.
Starosta předložil členůmzastupitelstva ke schválení úpravu rozpočtu č.2l20I4 - příloha zápisu
c.

4.

Celkové přrjmy po úpravě rozpočtu č.2l20I4 číni
10.92I.900,00 Kč
Celkové výdaje po úpravě rozpočtu č.2l20I4 číni:
10.449.954,41 Kč
Pan Dvořák: Příspěvek Sokolu 103.000,- Kč není uvedený v příjmech. Je nutné toto opravit.
Pan Pangrác: Tato částka bylarozpočtována jížv roce 2013.
Paní Kloužková: O loterijní penize zar.2013 a2014 požádal TJ Sokol v prosinci 20t3, stejně jako
v roce 20í2, kdy peníze byly převedeny. Jedná se o příjem z loterii, který byl
dříve automaticky Sazkou dáván na sport, teď je státem dáván do rozpočtu obcí a
tělovýchovné jednoty o tyto penize žádají.
Pan Dvořák: Navrhuje schvalovat úpravy rozpočtu v položkovém znénía ne v paragrafovém
znéní.
Pan Pangrác: Rozpočet je schvalován v paragrafovém znění, a pfoto jsou i úpravy rozpočtu
schvaloviá.ny v parugr afovém znění.
Usnesení č.0710212014: Zastupitelstvo obce schvaluje úpravu rozpočtu č.212014.
Výsledek hlasování: 6 hlasů pro: Pangrác, Kraut, Mareš, Kloužková, Průša,Beneš,

proti:

2
0 se zdržel:

Malinová, Dvořák

Usnesení č.07 l02l20í4 bylo schváleno.
9.

Hrad Hláska - stav prací 1. etapy záchrany Velké věže.
Starosta informoval o stavu praci na projektu: ,,I. etapa zácbrany Velké věže - dominanty hradu
Zlenice". V roce 2013 byly provedeny stavební práce. Je ještě nutné dokončit druhou část:
,,Koncepce záchrany Velké věže - I (koncepce)" a třetí část: ,,Koncepce záchrany Velké věže - II
(prezerftace)", Druhá a třetí část mají být dokončeny do 30, června 2014. 14. června 201,4 v zasedací
místnosti Posázaví o.p.s. veřejné projednání ,,Koncepce záchtarty Velké věže - dominanty hradu
Zlenice". Současně bude probíhat anketa pro občany.

10.

Hrad Hláska - spolupráce s MAS Posázaví na projektu Po cestách a hradech doby Karla IV.
V roce 2013 přijalo zastupitelstvo obce usnesení o spolupráci obce s MAS Posázavím o spolupráci
při dalšíetapé záchrany hradu Z|enice. V dalšíetapě bude vybudována lávka zpřístupňujícíjádro
hradu. Na tuto akci bylo rydano pravomocné stavební povolení a v současnédobě probíhá
qýběrové řízenína dodavatele. Vybudování lávky je zab nuto do společného projektu MAS
Posénaví,MAS Pomalší a MAS Rakovnicko - Po cestách a hradech doby Karla IV.
Usnesení č.08l02l2014z Zastapitelstvo obce pověřuje starostu obce přípravou a podpisem
materiálů, které se vztahují k projektu ,,Po cestách a hradech doby
Karla IV".
Výsledek hlasování: 7 hlasů pro: Pangrác, Kraut, Mareš, Kloužková, Průša,Beneš, Dvořák
0 proti:
1 se zdržel: Malinová
Usnesení č.08l02l20l4 bylo schváleno.

11. Nová smlouva se

společnostíEKO-KOM o zajištění zpětnóho odběru

a využitíodpadů

z obalů.
Společnost EKO KOM zaslalanovou smlouvu o zajištěnízpětného odběru avylžiti odpadů z obalů
s obcí Senohraby. Vzhledem k nejasnostem v některých ustanoveních nové smlouvy, bude
společnost EKO KOM požáďéna o vysvětlení. Do doby než bude podepsána nová smlouva, zistává
v platnosti smlouva stávající.

12.

Smlouva s MěÚ ňfčany o neinvestičnímpříspěvku nažákaZŠ.
Rada města Říčanyschválila uzavření dohody o finančním příspěvku obce Senohraby na úhradu
výdajů za jednoho žáka vZŠNerudova vŘíčarrech.Tuto školu navštěvuje jeden žák zobce
Senohraby a finančnípříspěvek pro školnírok20l3l2014 činí3.810,- Kč.
Usnesení č.O9tl2t201,4z Zastupitelstvo obce schvatuje Dohodu č.180/2014tFP s městem Říčuoy
o finančnímpříspěvku na úhradu wdajů za žáka ZŠNerudovao

Řčany.

Výsledek hlasování: 8 hlasů pro
Usnesení č.09 l02l20l4 bylo schváleno.

13.

0

proti

0 se

zdržel

Návrh smlouly o stanovení školskéhoobvodu.
Starosta seznámil členy zastupitelstva s návrhem smlouvy mezi obcí Čerčanya obcí Senohraby

-

o vytvoření společnéhoškolskéhoobvodu spádové školy Základni školy Čerčany.
Usnesení č.l0l02t2014: Zastupitelstvo obce souhlasí s uzavřením smlouly mezi obcí Čerčanya

obcí Senohraby o vytvoření společnéhoškolského obvodu spádovó
školy Základni školy Čerčanya pověřuje starostu podpisem

smlouvy.
Výsledek hlasování: 8 hlasů pro
Usnesení č.1010212014 bylo schváleno.

0

proti

0 se

zdržel

14. Návrh

obecně závazné vyhlášky, kterou se stanoví školskéobvody základních škol zřízených
obcí.
V souvislosti s uzavřením smlouvy o vývoření společnéhoškolského obvodu, musí zastupitelstvo
obce schválit obecně závaznou vyhlášku, kterou se stanoví část společnéhoškolskéhoobvodu
základní školy.
Usnesení č.11,10212014z Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce přípravou obecně závazné
vyhlášky, kterou se stanoví část společnéhoškolskéhoobvodu základní
školy.
Výsledek hlasování: 8 hlasů
0 proti
0 se zdržel
Usnesení č.1ll02l201,4 bylo schváleno.

pro

15.

Záměr prodeje pozemku ppč.476l5, k. ú. Senohraby.
Usnesení č.12l02l2014z Zastupitelstvo obce schvaluje záměr prodeje pozemku ppč.476l5, k. ú.
Senohraby o výměře 10 m2, který je ve vlastnictví obce Senohraby.
Výsledek hlasování: 8 hlasů pro
0 proti
0 se zdržel
Usnesení č.l2l02l2014 bylo schváleno.

16.

Zámér prodeje nepotřebného majetku obce.
Usnesení č.13l02l20t4: Zastupitelstvo obce schvaluje záměr prodeje nepotřebného majetku
obceo sněhové frézy, která je ve vlastnictví obce Senohraby.
Výsledek hlasování: 7 hlasů pro: Pangrác, Kraut, Mareš, Kloužková, Průša,Beneš, Dvořák

1proti:

Malinová

0 se zdržel:
Usnesení č.1310212014 bylo schváleno.

Usnesení č.14l02l20l4z Zastupitelstvo obce schvaluje záměr prodeje nepotřebného majetku
obce, motorové pily, která je ve vlastnictví obce Senohraby.
Výsledek hlasování: 7 hlasů pro: Pangrác, Krauto Marešo Kloužková, Průša,Beneš, Dvořák

1proti:

0 se zdržel:

Malinová

Usnesení č.14l02l20l4 bylo schváleno.

t7.

Strategie rozvoje obce Senohraby na roky 2014 -202a.
Strategie rozvoje obce je vedle územního plánu dalšímzákladním dokumentem, který vyjadřuje
předpokládaný qývoj dané obce v dlouhodobějším časovémhorizontu. Jeho hlavním smyslem je

oíganizace rozvoje na béLzi slaďování jednotlivých zájmů tak, aby obec prosperovala jako
celek.
Strategie je dlouhodobým dokumentem naznačuj ícímzálmé.y ou.. na delšíobdobí,
který se
neomezuje jen na jedno volební období zastupitelstva. Strategie není uzavřeným dokumentem.
Je
nezbYné s ním neustále pracovat, pruběŽně porovnávat se skutečnostía aktualizovat. Muže
b|t
PruběŽně doPlňován a aktualizován dle potřeb a finančníchmožnostíobce. Vešk eré změny v tomto
Programu musí bYt Projednány zastupiteistvem obce Senohraby. Tento plán je nezbytný k tomu,
aby obec Senohraby mohla v období 2014 - 2020 žáďato dalšídotace.
Usnesení Č-1510212014: Zastupitelstvo obce schvaluje Strategii rozvoje obce Senohraby
na
roky 2014 -2020.
výsledek hlasování: 8 hlasů pro
0 proti
0 se zdržel
Usnesení č.1510212014 bylo schváleno.

18.

provedení regulace srážkovó vody v části ulice
sokolská.
Na základě Žádosti je nutné provést regulaci srážkovévody v části ulice Sokolská. Konkrétně se
jedná o roh ulice Sokolská a ulice U Hřiště, kde dochází ke stékání
vody zulice Sokolská na
Pozemek u nemovitosti ěp. 112. Obdobná situace je vulici Na Požáru, kde sréňková voda je
svedena na pozemek u nemovitosti čev. 0184.
Usnesení Č-1610212014z Zastupitelstvo obce pověřuje starostu provedením opravy dešt
ové
kanalizace v ulici sokolská a ulici Na požáru.
Výsledek hlasování: 8 hlasů pro
0 proti
0 se zdržel
Usnesení č.1610212014 bylo schváleno.

19.

Různé.
19.1. Středočeský Fond podpory dobrovolných hasičůa složek IZS.
Obec obdrŽela dotaci z Fondu podpory dobrovolných hasičůa složek IZS naakci:
,,Hasičská
zbrojnice - výměna oken a rekonstrukce izolaci provedená svépomocí". Dotace byla
udělena ve výši: 288.602,- Kč. Spoluúěast činí:15.190,- Kč.
Usnesení Č.17l02l2014z Zastupitelstvo obce pověřuje starostu řádným zorganizováním
dotačníhotitulu orHasičská zbrojnice výměna oken
a rekonstrukce izolací provedená svépomocí'..
výsledek hlasování: 8 hlasů pro
0 proti
0 se zdržel
Usnesení č.t7 10212014 bylo schváleno.

t9.2. Oprava

místních komunikací.
NabídkY do výběrového řízení zaslalo 5 firem - Daich, Swietelsky, Vialit, Chališ a Viamo
Praha. VeŠkeréPodklady včetně rozboru nabídek byly zaslány členůmzastupitelstva. první
ČtYři firmY zaslalY na každou komunikaci položkovy rozpóčet Firma Viamo zaslala na
každou komunikaci rozpočet souhrnný.
OPralu komunikací metodou ,,Turbo" provede, vzhledem k navrhovaným cenám, firma
zoubek, jejížcena 1 tuny je nižšínež cena výše uvedených firem.
Pan Dvořák: Dotazqe se, zda byla poptána cena za obalovanou směs.
Pan Pangrác: Celková cena všech komunikací při použitíobalované směsi by ěinila
3 až
3,5 miliony Kč.
pan Mareš: Navrhuje požáďatfirmu
viamo o rozklad ceny.
Usnesení Č.18l02l2014z Zastapitelstvo obce pověřuje starostu, aby požádal firmu
Viamo Praha o \Tpracování položkového rozpočtu na každou
komunikaci. Návrh na výběr dodavatele starosta rozešle
ČlenŮm zastupitelstva e-mailem a členovézastupitelstva zpětně
e-mailem l}běr dodavatele potvrdí.
Výsledek hlasovánÍ: 7 hlasŮ pro: Pangráco Krauto Mareš, Kloužkováo průšao Beneš,
Dvořák
0 proti:
1 se

zdržel: Malinová

Usnesení č.1810212014 bylo schváleno.

19.3. Závěrečný účetDSO Malé Posázaví a DSO Ladův kraj

Starosta seznámil členy zastupitelstva se závětečným účtemDSO Malé Posáuaví a DSO
Ladův kraj.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí závérečnýúčetDSO Malé Posázaví.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí závérečnýúčetDSO Ladův kraj.

I9.4. Oprava vodovodního řadu

v ulici Hlavní.
jednaní
posledním
Na
zastupitelstvo obce souhlasilo s opfavou, přeložením a zahloubením
vodovodního řadu u nemovitosti pana Janovského v ulici Hlavní. Starosta navrhuje, aby
v rámci této akce byla položena trubka na srážkovou vodu, která propojí šachtu
u nemovitosti pana Janovského s šachtou u nemovitosti pana Paloučka.
Usnesení č.19l02l20l4z Zastupitelstvo obce pověřuje starostu s administrováním akce
,rOprava vodovodního řadu a oprava kanalizace na srážkovou
vodu v ulici Hlavní u čp. 1.
Výsledek hlasování: 8 hlasů pro
0 proti
0 se zdržel
Usnesení č.l9 10212014 bylo schváleno.

19.5. Oprava komunikace Na Požáru od nemovitosti

čev.0184 k nemovitosti čp. 195.
Oprava této části komunikace není možná klasickou metodou. Byla proto navržena metoda,
že budou položeny zatravřrcvací dlaždice,jeden pruh o šířce 60 cm a druhý pruh o šířce 120
cm. Cena opravy touto metodou se pohybuje v rozmezi 130.000,- až 150.000,- Kč. Oprava
zattavřtovacími tvámicemi je podmíněna písemným souhlasem všech vlastníků nemovitostí
v této části ulice Na požáru.
Usnesení č.20l02l20l4z Zastapitelstvo obce pověřuje starostu s úpravou části ulice Na
Požára od nemovitosti čev.0184 k nemovitosti čp. 195 metodou

zatravňovacích dlaždic.
Výsledek hlasování: 8 hlasů pro
0 proti
Usnesení č.2Ua2D014 bylo schváleno.

0 se

zdržel

19.6. Prodej nemovitosti č. 60 - Igra.
JUDr. Cilínková navrhla, že nemovitost odkoupí a následně

ji odprodá obci. Cena
je
nemovitosti u realitní kanceláře
cca 22.000.000,- Kč. I kdyby byla cena snížena,jeto pro
obec velmi vysoká finančnízátěž, neboť k této ceně se musí připočítatnemalé finanční
náklady na rekonstrukci budovy.
Obecnímu úřadu byl předložen zámět na vybudování domova pro seniory. Budova čp. 60
bude zbourána a bude vystavěn domov pro seniory o kapacitě cca 100 seniorů a cca 70 osob
personálu. Investor požaduje vyjádření obecního úřadu k předloženému záměru. Vyjádření
bude r,ydáno v souladu s regulativy územního plánu obce Senohraby.

19.7. Vodovod Pětihosty.

Bylo uskutečněno první jednání, na kterém obec Pětihosty předložila zámér na vybudování
vodovodu. Tento záměr předpokládá napojení Pětihost na přivaděč Javomík, na který jsou
napojeny obce Senohraby a Mirošovice. Jednaní budou dále pokračovat a zastupitelstvo
bude pruběžně informováno.

19.8. Dotace

na zateplení budovy mateřské školy.
V minulém volebním období byla podána žádost o dotaci ze Státního fondu životního
prostředí na akci: ,,Mateřská škola Senohraby - zateplení objektu". V současnédobě obec
obdržela dopis od SFŽP, žeby obec mohla dotaci obdržet. Na SFŽP byla odeslana odpověď,
že obec na dotaci twá a současně byl odeslán harmonogram prací - rcvize projektu,
výběrové Ťizeni, vlastní provedení a vyhodnocení akce.

l9.9

Pokácení stromu na školnízahradé.
Na školnízaI adé je thuje, jejížsteříje několik desítek let. Vzhledem ke stáří stromu a
s ohledem na bezpečnost dětí bude strom pokácen avysazennový.

19.10. Zpráva finančníhoýboru.

Paní Kloužková přednesla zptálu finančníhovýboru

ě.Il20I4

příloha zápisu

č. 5. ZastupitelsWo obce bere zprávu finančníhor,}boru č.Tl20I4 na vědomí.

Usnesení č.21l02l20l4z Zastapitelstvo obce schvaluje, že výtéžekz loterijní činnosti
půjde vždy do rozpočtu TJ Sokol Senohraby do výše 100.000,Kč. Bude-li výtěžek vyšší,je na zvážení zastupitelstva v daném
finančním roce, zda je možno TJ Sokolu Senohraby sumu
převést v plné l}ši.
Výsledek hlasování: 7 hlasů pro: Pangrác, Kraut, Mareš, Kloužková, PrůšaoBeneš,

1proti:

0 se zdržel:

Dvořák
Malinová

Usnesení č.2110212014 bylo schváleno.
19.11. Stav účtuobce
Stav účtůobce je k dnešnímu dni 15.331.969,68 Kč.

20.

Diskuze
Pan

Pangrác:

Vzhledem k tomu, že se blížíkonec volebního období, chtěl bych poděkovat
občanůmza účastv obecním déni, za účastobčanůna jednáních zastupitelstva
obce a za jejich podnětné připomínky. Y záři proběhne dalšísetkání se seniory
našíobce.

Starosta ukončil jednání ve 21 :10 hodin.

Příloha č. 1:
Příloha č. 2:
Příloha č. 3:
Příloha č.
Příloha č.

4:
5:

Prezenčnílistina.
Závérečnýúčetobce zarok20|3.
Účetni závérka obce zarok 2013.
Úprava rozpočtu č.2l20I4.
Zprávafinančního výboru č.Il20I4.

Zapsal: Milan Kraut
Ověřovatelé zápisu:

Jan Beneš

/CP6,L//Ť
Zápis byl ověřovateli zžryisu podepsán:
Zápis byl starostou obce podepsán:
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