Zápis z jednání obecního zastupitelstva 14.12.2016
č.j. 12/2016
I.) ZAHÁJENÍ: 18:00 hod.
Přítomni: Řezníčková Jarmila, Mgr. Sejbalová Jolana, Ing. Čepilová Hana, Hájková
Michaela, Ing. Báča Petr, Straka Jan, Ing. Němec Vladislav, Lišková Ludmila, Krejzek
Ladislav
II.) URČENÍ OVĚŘOVATELŮ A ZAPISOVATELE
Zapisovatel:
Mgr. Jolana Sejbalová
Návrhová komise:
Michaela Hájková, Jan Straka
Ověřovatelé:
Ing. Hana Čepilová, Ing. Vladislav Němec

III.) PROGRAM JEDNÁNÍ:
1. Kontrola usnesení předešlých zastupitelstev
2. Finance:
a) Místní poplatek za komunální odpad na rok 2017 – obecně závazná vyhláška.
b) Stočné na rok 2017 (39,10 Kč).
c) Poplatek za odvod dešťových vod ze zpevněných povrchů za rok 2016.
d) Cena vodného pro rok 2017 – 42,97 Kč (37,37 + 5,60 Kč DPH).
3. Smlouvy
a) Smlouva o zřízení VB s firmou ČEZ Distribuce, Děčín – elektropřípojka k RD.
b) Pojistná smlouva s Kooperativou – obecní majetek (poj. Hasičů).
c) Smlouva o dílo s Helenou Dobrouckou, M. Třebová – projekt na výměnu vodovodu
od čp. 100, Staré Město, projekt na plyn 10 000 Kč – Ing. Jiříček.
d) Dohoda o provedení archeologického výzkumu s Regionálním muzeem v Litomyšli –
technické zázemí pro komunální techniku.
4. Žádosti o neinvestiční dotace
5. Rozpočtové opatření obce č. 7
6. Rozpočet na rok 2017+ rozpočtový výhled do roku 2019.
7. Provozní úvěr na rok 2017.
8. Pověření starostky změnami rozpočtu obce do konce r. 2016.
9. Revokace usnesení změna stanov Skupinového vodovodu Moravskotřebovska z 5. 10.
2016.
10. Změna stanov Skupinového vodovodu Moravskotřebovska.
11. Trojdohoda o zásadách akrobatického létání.
12. Žádosti:
a) Výpověď nájemní smlouvy na obecní byt.
b) Přidělení obecního bytu.
13. Pozemky:
a) Záměr na pronájem pozemků – viz příloha
b) Nákup pozemků č. 4150 o výměře 150m2, 4156 o výměře 109m2 a 4157 o výměře
121m2 v k.ú. Staré Město u Mor. Třebové.
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c) Revokace usnesení záměru prodeje a prodeje p.č. 2167 o výměře 374m2 v k.ú. Staré
Město u Mor. Třebové ze dne 13. 4. a 18. 5. 2016.
d) Záměr na prodej p.č. 2167 o výměře 374m2 v k.ú. Staré Město u Mor. Třebové
e) Souhlas s umístěním stavby na obecním pozemku – p.č. st. 94 v k.ú. Radišov
f) Záměr na odprodej p.č. st. 94 a p.č. 71/3 v k.ú. Radišov.
14. Různé
a) Revokace usnesení jednorázový příspěvek lékařům na provedení drobných oprav.
b) Stanovení emisních limitů pro výkrmnu prasat krajským úřadem.
15. Diskuze
16. Závěr
Schválení programu jednání zastupitelstva
Návrhy na změny v programu a doplnění programu:
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje program jednání zastupitelstva s uvedenými změnami.
Pro
9
Proti 0
Zdrželi se
Usnesení č. 1 bylo schváleno

0

Ad 1) Kontrola usnesení předešlých zastupitelstev
Zastupitelstvo obce bere na vědomí kontrolu usnesení předešlých zastupitelstev ze dne 9. 11.
a 1. 12. 2016.
Starostka zastupitele seznámila se skutečným finančním plněním při opravě sociálního
zařízení ve zdravotním středisku – předložila přehlednou tabulku, kterou žádala paní Lišková.
Ad 2) Finance
a) Místní poplatek za komunální odpad
Starostka navrhuje zachovat výši poplatku jako v roce 2016 ve výši 450 Kč na občana za rok.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Staré Město č. 4/2016 o
místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, využívání a odstraňování
komunálních odpadů.
Pro
9
Proti 0
Zdrželi se
0
Usnesení č. 2 bylo schváleno
b) Stočné na rok 2017
Starostka navrhuje zachovat výši poplatku jako v roce 2016 – 34 Kč bez DPH, 39,10 Kč
s DPH.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje výši 34 Kč/m3 bez DPH pro rok 2017.
Pro
9
Proti 0
Zdrželi se
0
Usnesení č. 3 bylo schváleno
c) Poplatek za odvod dešťových vod ze zpevněných povrchů za rok 2016
Starostka navrhuje zachovat výši poplatku ve stejné výši jako za rok 2015.
Návrh na usnesení:
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Zastupitelstvo obce schvaluje poplatek za odvod dešťových vod ze zpevněných povrchů ve
výši 7 Kč/m3 bez DPH za rok.
Pro
9
Proti 0
Zdrželi se
0
Usnesení č. 4 bylo schváleno
Informace - Cena vodného pro rok 2017 bude v příštím roce 37,30 Kč bez DPH, 42,97/m3
s DPH, cena bude navýšena o 0,57 Kč.
Ad 3) Smlouvy
a) Smlouva o zřízení VB s firmou ČEZ Distribuce, Děčín – elektropřípojka k RD.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IP-122007693/VB/1, Staré Město 193/6, pí Báčová, nové OM s firmou ČEZ Distribuce, a.s. se
sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02.
Pro
9
Proti 0
Zdrželi se
0
Usnesení č. 5 bylo schváleno
b) Pojistná smlouva s Kooperativou – obecní majetek (poj. hasičů).
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje Pojistnou smlouvu pro pojištění podnikatelských rizik –
TREND 14 s firmou Kooperativa pojišťovna, a.s. Vienna Insurance Group se sídlem Pobřežní
665/21, 186 00 Praha 8, Česká republika.
Pro
9
Proti 0
Zdrželi se
0
Usnesení č. 6 bylo schváleno
Informace – úrazové pojištění hasičů pro rok 2017 bylo sníženo o 1 156 Kč z důvodu
nečerpání pojistné události v roce 2016. Byly navýšeny limity plnění smrt úrazem z 1 mil. Kč
na 2 mil. Kč, trvalé následky z 600 000 Kč na 2 mil. Kč, a tělesné poškození z 250 000
Kč na 300 000 Kč.
Starostka navrhla sjednat nově pojištění odpovědnosti zastupitelů pro případ chybného
rozhodnutí, které by obci Staré Město způsobilo finanční újmu. Limit 5 000 000 Kč,
spoluúčast 2 500 Kč. Výše pojistného je 3 750 Kč.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje Pojistnou smlouvu pro pojištění zastupitelů obce – OS 8
s firmou Kooperativa pojišťovna, a.s. Vienna Insurance Group se sídlem Pobřežní 665/21,
186 00 Praha 8, Česká republika.
Pro
9
Proti 0
Zdrželi se
0
Usnesení č. 7 bylo schváleno
c) Smlouva o dílo s Helenou Dobrouckou, M. Třebová – projekt na výměnu vodovodu
od čp. 100, Staré Město.
Smlouva se týká projektové dokumentace pro stavbu: Výměna vodovodu od čp. 111 po čp.
100 Staré Město.
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Připomínky ke smlouvě přednesené starostkou – odst. II. Bod 2.2. – opravit datum na 28. 2.
2017, odst. III. bod 3.2. – vyškrtnout část – uvedená cena díla je bez DPH, odst. IX. Bod 9.2.
– opravit – obchodním zákoníkem na – občanským zákoníkem.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o dílo s paní Helenou Dobrouckou se sídlem
Nerudova 84, Moravská Třebová v celkové výši 32 000 Kč včetně DPH s uvedenými
změnami.
Pro
9
Proti 0
Zdrželi se
0
Usnesení č. 8 bylo schváleno
d) Dohoda o provedení archeologického výzkumu s Regionálním muzeem v Litomyšli –
technické zázemí pro komunální techniku.
Diskuze zastupitelů o stanovení částky a nutnosti smlouvu schvalovat.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje Dohodu o provedení záchranného archeologického výzkumu
s organizací Regionální muzeum v Litomyšli se sídlem Jiráskova 9, 570 01 Litomyšl v ceně
36 100 Kč včetně DPH.
Pro
9
Proti 0
Zdrželi se
0
Usnesení č. 9 bylo schváleno
Starostka informovala zastupitele o tom, že objednala zpracování projektu na rozšíření
plynovodního řadu, včetně domovních přípojek na parcele č. 2164/29 v k.ú. Staré Město u
Mor. Třebové. Projekt zhotoví Ing. Pavel Jiříček za cenu 10 000 Kč.
Ad 4) Žádost o neinvestiční dotace
žadatel

částka

účel dotace

Charita Moravská Třebová

50 000,-

Na hlavní činnost

Myslivecký spolek Hubert

20 000,-

Renovace myslivny

SDH Staré Město

6 000,-

Jarní pochod za zdravím

5 000,-

Na plavecké závody

Barbora Kuncová, SM 195
Žadatel F. Kunc - otec

- Charita – starostka navrhuje výši příspěvku 30 000 Kč
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Staré Město schvaluje žádost Charity Moravská Třebová o poskytnutí
neinvestiční dotace pro rok 2017.
Pro
9
Proti 0
Zdrželi se
0
Usnesení č. 10 bylo schváleno
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- Myslivecký spolek Hubert – 20 000 Kč
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Staré Město schvaluje žádost Mysliveckého spolku Hubert o poskytnutí
neinvestiční dotace pro rok 2017.
Pro
8
Proti 1
Zdrželi se
0
Usnesení č. 11 bylo schváleno
- SDH Staré Město – 6 000 Kč
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Staré Město schvaluje žádost SDH Staré Město o poskytnutí neinvestiční
dotace pro rok 2017.
Pro
9
Proti 0
Zdrželi se
0
Usnesení č. 12 bylo schváleno
- Barbora Kuncová – 5 000 Kč
Paní Sejbalová nesouhlasí s poskytováním finančních příspěvků jednotlivcům, pokud se
nejedná o republikovou reprezentaci.
Diskuze zastupitelů o výši dotace, nákladech na sportovní činnost, o příspěvcích jiným
žadatelům. Starostka seznámila zastupitele s dosavadními sportovními úspěchy B. Kuncové.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Staré Město schvaluje žádost Barbory Kuncové v zastoupení otcem
Františkem Kuncem o poskytnutí neinvestiční dotace pro rok 2017.
Pro
8
Proti 0
Zdrželi se
1
Usnesení č. 13 bylo schváleno
Ad 5) Rozpočtové opatření obce č. 8
Přednesla paní Antlová.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje Rozpočtové opatření obce č. 8 ze dne 14. 12. 2016.
Pro
9
Proti 0
Zdrželi se
Usnesení č. 14 bylo schváleno

0

Ad 6) Rozpočet na rok 2017
Návrh rozpočtu byl odvěšen na úřední desce od 21. 11. do 7. 12.
Starostka seznámila zastupitele s plánovanými investicemi v roce 2017. Navrhuje doplnit do
kapitoly kulturní památky částku 30 000 Kč.
Starostka seznámila zastupitele s cenovými nabídkami na úpravu hřiště na sportovním areálu,
které předložil správce areálu.
Diskuze starostky a pana Straky o nutnosti zateplit fasádu Sokolovny, zda nebude stačit
fasáda bez zateplení.
Paní Lišková se dotázala, zda bude stačit plánovaných 200 000 Kč na opravu 20 světel
v Radišově.
Starostka sdělila, že na celá nová světla i se sloupy to stačit nebude, pouze na spravení horní
části osvětlení.
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Paní Lišková sdělila, že podle jejích informací bude příští rok poslední možnost žádat o
dotace na veřejné osvětlení.
Diskuze paní Liškové a starostky o dalším financování případných úprav hřbitova, k
položkám rozpočtu – Komunální služby a územní rozvoj, o výstavbě technického zázemí a
nákupu techniky na likvidaci bio odpadu.
Paní Lišková se zdrží hlasování, protože nesouhlasí s výstavbou technických služeb v obci.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet obce pro rok 2017.
Pro
8
Proti
Usnesení č. 15 bylo schváleno

0

Rozpočtový výhled obce
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtový výhled obce do roku 2019.
Pro
9
Proti 0
Usnesení č. 16 bylo schváleno

Zdrželi se

1

Zdrželi se

0

Ad 7) Provozní úvěr na rok 2017
Diskuze zastupitelů zda je nutné brát provozní úvěr.
Informace paní Antlové o minimálních úrocích z uložených peněz, které v dalších letech
mohou být v záporných číslech.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje sjednání provozního úvěru v roce 2017.
Pro
0
Proti 9
Usnesení nebylo schváleno

Zdrželi se

0

V případě potřeby bude o úvěru jednáno.
Ad 8) Pověření starostky změnami rozpočtu obce do konce roku 2016
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje Předpokládané změny rozpočtu obce na rok 2016 s tím, že tyto
změny provede starostka obce v období od posledního zasedání zastupitelstva obce do konce
kalendářního roku 2016, a to výhradně podle příslušných ustanovení zákona č.250/2000 Sb., o
rozpočtových pravidlech územního rozpočtu. Na prvním zasedání zastupitelstva obce v roce
2017 předloží starostka obce zastupitelstvu obce ke schválení zprávu o tomto provedeném
rozpočtovém opatření.
Pro
6
Proti 0
Zdrželi se
3
Usnesení č. 17 bylo schváleno
Ad 9) Revokace usnesení změna stanov Skupinového vodovodu Moravskotřebovska z 5. 10.
2016.
Jedna z obcí nově upravené stanovy napadla, proto muselo dojít k jejich přepracování.
Návrh na usnesení:
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Zastupitelstvo obce revokuje usnesení č. 10 ze dne 5. 10. 2016.
Pro
9
Proti
Usnesení č. 18 bylo schváleno

0

Zdrželi se

0

Ad 10) Změna stanov Skupinového vodovodu Moravskotřebovska
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Staré Město schvaluje ohledně svazku obcí Skupinový vodovod
Moravskotřebovska:
a) změnu Smlouvy o vytvoření dobrovolného svazku obcí spočívající ve změně sídla
svazku na obec Moravská Třebová a v doplnění nového orgánu svazku: rady svazku
b) změnu Stanov svazku spočívající ve změně sídla svazku na obec: Moravská Třebová,
v úpravě Stanov dle nového OZ a ve zřízení nového výkonného orgánu svazku: rady
svazku
c) že po schválení změny Stanov svazku a zápisu do rejstříku svazků obcí bude sídlo
svazku na adrese: Nádražní 1430/6, Předměstí, 571 01 Moravská Třebová.
Pro
9
Proti 0
Zdrželi se
0
Usnesení č. 19 bylo schváleno
Ad 11) Trojdohoda o zásadách akrobatického létání
Diskuze zastupitelů o obsahu trojdohody, o stanovení poplatků za létání mimo dobu
stanovenou v leteckých zásadách, o přístupu protistran k trojdohodě, chybějících kontaktech.
Paní Lišková navrhuje, svolat schůzku právničky, starostky a protistran.
Starostka se domnívá, že schůzka by měla být na zastupitelstvu, protože zastupitelé mají
konkrétní dotazy k zodpovězení. Svolá na mimořádné zastupitelstvo schůzku všech tří stran a
bude žádat advokátní kancelář o doplnění kontaktů a nadřízeného orgánu, který je možné
kontaktovat při porušení dohody.
Ad 12) Žádosti:
a) Výpověď nájemní smlouvy na obecní byt
Zastupitelstvo obce bere na vědomí výpověď nájemní smlouvy z bytu č. 8 Staré Město čp.
239 podanou Ing. Petrem Báčou dne 24. 11. 2016. Výpovědní lhůta je dvouměsíční, končit by
měla 31. ledna 2017.
b) O přidělení obecního bytu
Starostka seznámila zastupitele s doručenými žádostmi o byt a žádostmi o výměnu bytu za
větší.
Paní Chlupová seznámila zastupitele s problémy plísně v bytě, který obývá.
Starostka si již neví rady, co se dá ještě udělat, aby plíseň zmizela. V tomto bytě se již
provedlo – venkovní obkopání domu, kontrola funkčnosti dešťového svodu, výměna oken za
lépe větratelná, úprava topení v bytě, zhotovení vývodu digestoře mimo byt a v části bytu je
provedena výměna omítky za asanační.
Starostka navrhuje hlasovat tajnou volbou. Zastupitelé přidělí žadateli pořadové číslo 1 – 7,
byt získá žadatel s nejnižším číselným součtem. Pokud uvolněný byt získá jeden ze
současných nájemníků menších bytů, bude žadateli na 2. místě nabídnut jím uvolněný byt.
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Pokud o byt nebude mít zájem, bude nabídnut žadateli, který se umístil na 3. popřípadě dalším
místě.
Návrh na usnesení:
Zastupitelé obce schvalují hlasování o přidělení bytu a výměnu bytu tajnou volbou.
Pro
8
Proti 0
Zdrželi se
1
Usnesení č. 20 bylo schváleno
Zastupitelka Michaela Hájková se tajného hlasování zdržela.
Pořadí tajného hlasování:
žadatel
Kovářová Barbora, M. Třebová
Němec Roman, St. Město
Chlupová Anna, St. Město
Újezdský Petr, St. Město
Pospíšilovi Michal a Andrea, S. M.
Nečasová Nikola, St. Město
Hájková Michaela, St. Město

podáno dne
23. 2. 2015
8. 6. 2015
7. 7. 2016
5. 10. 2016
6. 12. 2016
12. 12. 2016
12. 12. 2016

pořadí přidělení bytu
6. – součet 47
4. – součet 29
2. – součet 21
7. – součet 53
1. – součet 20
5. – součet 31
3. – součet 23

Zastupitelé obce přidělují byt č. 8 manželům Andree a Michalu Pospíšilovým.
Paní Chlupová odmítla byt č. 10, který uvolní manželé Pospíšilovi, byl nabídnut 3. v pořadí
paní Hájkové. Paní Hájková má o byt zájem.
Zastupitelé obce přidělují byt č. 10 paní Michaele Hájkové.
Ad 13) Pozemky:
a) Záměr na pronájem pozemků č. (viz. tabulka)
Obec provedla inventuru nájemní smlouvy na pozemky s firmou Agrona. Díky digitalizaci
vznikly pozemky, které obhospodařuje firma Agrona, ale nemá je v pronájmu.

Záměr na pronájem pozemků v majetku obce
k.ú. Petrušov
m2

Parcela číslo
39/37

1 329

39/38

56

39/39

1 501

39/41

5 100

503/4

643

638/5

2 703

768/1

1 163

785/1 část

103
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786 část

320

788/5

166

788/2

695

789/1 část

133

788/1 část

474

799/1

483

Celkem

14 869

k.ú. Staré Město u Mor. Třebové
m2

Parcela číslo
3130

2 598

3128

409

4000

1 809

4362

1 084

Celkem

5 900

k.ú. Třebařov
m2

Parcela číslo
5948

272

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje záměr na pronájem pozemků viz. příloha v k.ú. Petrušov,
Třebařov a Staré Město.
Pro
9
Proti 0
Zdrželi se
0
Usnesení č. 21 bylo schváleno
b) Nákup pozemků č. 4150 o výměře 150m2, 4156 o výměře 109m2 a 4157 o výměře
121m2 v k.ú. Staré Město u Mor. Třebové
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje nákup pozemků 4150 o výměře 150m2, 4156 o výměře 109m2 a
4157 o výměře 121m2 v k.ú. Staré Město u Mor. Třebové za cenu 20 Kč/m2. Poplatky za
převod platí kupující.
Pro
9
Proti 0
Zdrželi se
0
Usnesení č. 22 bylo schváleno
c) Revokace usnesení záměru prodeje a prodeje p.č. 2167 ze dne 13.4. a 18.5. 2016
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Na smlouvě byla chybně uvedena výměra parcely.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce revokuje usnesení č. 22 ze dne 13. 4. 2016.
Pro
9
Proti
Usnesení č. 23 bylo schváleno
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce revokuje usnesení č. 16 ze dne 18. 5. 2016.
Pro
9
Proti
Usnesení č. 24 bylo schváleno

0

Zdrželi se

0

0

Zdrželi se

0

d) Záměr na prodej p.č. 2167 o výměře 374m2 v k.ú. Staré Město u Moravské Třebové
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje záměr na odprodej pozemku p.č. 2167 o výměře 374m2 v k.ú.
Staré Město u Moravské Třebové.
Pro
8
Proti 0
Zdrželi se
1
Usnesení č. 25 bylo schváleno
e) Souhlas s umístěním stavby na obecním pozemku
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce souhlasí s umístěním stavby garáže na pozemku obce p. č. st. 94 v k.ú.
Radišov.
Pro
9
Proti 0
Zdrželi se
0
Usnesení č. 26 bylo schváleno
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje záměr na odprodej pozemku p.č. st. 94 a p.č. 71/3 v k.ú
Radišov.
Pro
9
Proti 0
Zdrželi se
0
Usnesení č. 27 bylo schváleno
Ad 14) Různé
a) Revokace usnesení přidělení jednorázového příspěvku lékařům na provedení
drobných oprav.
Příspěvek 5 000 Kč bude z důvodu jednoduššího účtování řešen prostřednictvím proplacení
faktury za dílčí opravu vystavené firmou.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce revokuje usnesení č. 19 ze dne 9. 11. 2016.
Pro
9
Proti 0
Zdrželi se
0
Usnesení č. 28 bylo schváleno
a) Emisní limity na zápach Druporku
Na základě výzvy paní Liškové, zaslala starostka žádost o stanovení emisních limitů na
Krajský úřad. Starostka seznámila zastupitele s odpovědí Krajského úřadu – výňatek z dopisu
– KÚ sděluje, že provoz uvedeného zařízení je povolen rozhodnutím KÚ ze dne 7. 5. 2007.
Provoz zařízení se řídí schváleným provozním řádem. Ve schváleném provozním řádu je
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uveden výčet používaných technologií pro snížení emisí amoniaku (používání ověřených
biotechnologických přípravků). Pro provozovatele chovu hospodářských zvířat s celkovou
roční emisí amoniaku nad 5 t na úseku ochrany ovzduší nestanovují specifické emisní limity.
KÚ nemůže stanovit pro daný zdroj znečišťování ovzduší specifický emisní limit pro látky
obtěžující zápachem. Vyhláška MŽP zatím nebyla vydána.
Paní Lišková a pan Petr Báča si vyžádali kopii odpovědi KÚ.
b) Byly odstraněny panelové antény z hasičské věže.
c) Obec byla okresním soudem zbavena opatrovnictví z důvodu přestěhování klienta do
obce v jiném okrese.
Ad 15) Diskuze
Pan Kumstát mluvil o žádosti Barbory Kuncové o finanční příspěvek a investicích rodičů do
sportování dětí.
Paní Hájková se ptala, zda pan Kolkop nacenil stavbu venkovní učebny.
Starostka sdělila, že ona nacenění nedostala, bude se informovat u paní ředitelky a spojí se
s panem Kolkopem.
Paní Lišková sdělila, že podle jejích informací se tyto žádosti podávají do poloviny ledna,
žádost musí obsahovat rozpočet a stavební povolení.
Starostka sdělila, že tento termín se k tomuto projektu nevztahuje.
Diskuze zastupitelů o způsobu vytápění učebny, možnostech jiného využití v budoucnu.
Paní starostka projedná s panem Kolkopem stav projektu venkovní učebny a projektu školící
místnosti hasičů.
Starostka požádala členy kontrolního výboru, aby provedli kontrolu v obci.
Paní Čepilová dala zastupitelům na vědomí, že ve škole proběhla finanční kontrola 14. 11.
2016. Kontrola proběhla bez závad.
Starostka popřála všem krásné a klidné Vánoce a hodně zdraví v příštím roce.
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