Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Nemojany, které se konalo dne 09. 03. 2016 v 17.30 hodin
v zasedací místnosti Obecního úřadu Nemojany
Přítomni: Miloš Němec, Miroslav Jonáš, Dalibor Hlavsa, Blanka Halasová, Dalibor Pastorek, Karel
Šmerda, Věra Ryšávková, Blažena Košťálová
Omluven: Václav Mikel

Zahájení zastupitelstva obce:
Přerušení:
Ukončení:

17.37 hodin
bez přerušení
19,24 hodin

Program zasedání:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Zahájení
Seznámení s programem
Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Kontrola minulého zápisu
Slib nové zastupitelky a odsouhlasení její odměny
Volba předsedy kontrolního výboru a odsouhlasení jeho odměny
Informace o rozpočtových opatřeních na konci roku 2015
Schválení rozpočtu na rok 2016
Pravidla pro provádění rozpočtových opatření v průběhu roku 2016
Schválení záměru zpracování nového Územního plánu Nemojany
Schválení zlepšeného výsledku hospodaření ZŠ a MŠ Nemojany a daru účelově určeného
Prodej a nákup pozemků
Schválení Smlouvy o odvádění odpadních vod a Kanalizačního řádu
Různé
Diskuze
Závěr

Ad 1) Zahájení
Starosta obce přivítal přítomné členy zastupitelstva obce Nemojany (dále jen ZO) a přítomné občany,
konstatoval počet přítomných zastupitelů, usnášení schopnost ZO a oslovování bez titulů včetně
zápisu.
Ad 2) Seznámení s programem
Starosta obce seznámil přítomné s navrženým programem zasedání ZO Nemojany a navrhl změnu
bodu 12 v následujícím znění: Nákup pozemku. Žádný ze zastupitelů neměl návrh na změnu či
doplnění.

Návrh usnesení č.1/12/2016
ZO Nemojany schvaluje změnu bodu 12 programu následovně: Nákup pozemku.
Hlasování veřejné: přítomno: 7 členů

pro: 7

proti: 0

zdržel se: 0

Usnesení č.1/12/2016 bylo přijato
Návrh usnesení č.2/12/2016
ZO schvaluje program jednání včetně jedné změny.
Hlasování veřejné: přítomno 7 členů pro: 7
Usnesení č.2/12/2016 bylo schváleno.

proti: 0

zdržel se: 0

Ad 3) Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Starosta obce navrhl jako zapisovatelku E. Hálovou a jako ověřovatele zápisu M. Jonáše a D. Pastorka.
Zastupitelé dostali možnost se k návrhu před hlasováním vyjádřit. Jiný návrh nebyl předložen.
Návrh usnesení č. 3/12/2016
ZO schvaluje jako zapisovatelku E. Hálovou a za ověřovatele zápisu M. Jonáše a D. Pastorka.
Hlasování veřejné: přítomno 7 členů

pro: 7

proti: 0

zdržel se: 0

Usnesení č. 3/12/2016 bylo schváleno.

Ad 4) Kontrola minulého zápisu
ZO Nemojany schválilo:
● program zasedání
● měsíční odměnu za výkon funkce zastupitele ve výši 280,- Kč hrubého Věře Ryšávkové ode dne
2. 12. 2015
● zapisovatelku Evu Hálovou a za ověřovatele zápisu Dalibora Hlavsu a Karla Šmerdu
● volbu jednoho místostarosty obce
● že výkon funkci místostarosty obce bude vykonávat člen ZO dlouhodobě uvolněný
● starostu obce pana Miloše Němce
● místostarostu obce pana Miroslava Jonáše
● odměnu za výkon funkce starosty jako neuvolněného člena zastupitelstva obce, konkrétní částkou
ve výši 11 000,- Kč měsíčně hrubého. Odměna bude poskytována ode dne 2. 12. 2015.
● předběžné rozpočtové opatření č. 8 za 11/2015 a č. 9 v závěru roku, které bude nutné provést jak
v oblasti příjmů, tak i výdajů
● rozpočtový výhled na roky 2016 – 2020
● pravidla rozpočtového provizoria na rok 2016, kterými se bude řídit do schválení rozpočtu na rok
2016
● Kontrolní řád obce Nemojany
● OZV 2/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Nemojany
● OZV č.3/2015 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
● OZV č.4/2015 o místním poplatku z ubytovací kapacity
● OZV č.5/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů
● změnu textu usnesení č.8/9/2015 ze dne 14. 10. 2015
● změnu textu usnesení č.7/10/2015 ze dne 21. 10. 2015

● zřízení povodňové komise ve složení: předseda: Miloš Němec, místopředseda: Václav Mikel,
členové: Miroslav Jonáš, Miroslav Haška, Dalibor Hlavsa
ZO Nemojany zrušilo:
● usnesení č.9/1/2015 ze dne 18. 2. 2015
Ad 5) Složení slibu nové členky zastupitelstva a odsouhlasení její odměny
Starosta obce přečetl slib a paní Blažena Košťálová ho stvrdila slovem: „ Slibuji“
Návrh usnesení č. 4/12/2016
ZO schvaluje měsíční odměnu za výkon funkce zastupitele ve výši 280,- Kč hrubého Blaženě
Košťálové ode dne 9. 3. 2016
Hlasování veřejné: přítomno 8 členů

pro: 8

proti: 0

zdržel se: 0

Usnesení č. 4/12/2016 bylo schváleno.

Ad 6) Volba předsedy Kontrolního výboru a odsouhlasení jeho odměny
Starosta obce vyzval členy ZO k podávání návrhů na funkci předsedy KV. Byly podány následující
návrhy:
Návrh č. 1: Členka ZO Blažena Košťálová navrhla do funkce předsedy KV p. Karla Šmerdu.
Zastupitelé dostali možnost se k návrhu před hlasováním vyjádřit a sdělit svá stanoviska. Žádné
stanovisko ani další návrh nebyly předloženy. Pan Šmerda s volbou souhlasí.
Předsedovi KV přísluší v souladu s § 72 zákona o obcích a nařízením vlády č.37/2003 o odměnách za
výkon funkce členů zastupitelstev, v platném znění měsíční odměna 880,- Kč hrubého. Tato odměna
byla schválena na ustavujícím zasedání ZO dne 5. 11. 2014 usnesením č.13/1/2014
Návrh usnesení č. 5/12/2016
ZO volí předsedou Kontrolního výboru obce Nemojany p. Karla Šmerdu, a schvaluje jeho odměnu
za výkon funkce od 9. 3. 2016.
Hlasování veřejné: přítomno 8 členů

pro: 7

proti: 0

zdržel se: 1 (K.Š.)

Usnesení č. 5/12/2016 bylo schváleno.

Ad 7) Informace o rozpočtových opatřeních na konci roku 2015
Paní Pěčková seznámila ZO s realizovanými rozpočtovými opatřeními v oblasti příjmů a výdajů na
konci roku 2015.

Ad 8) Schválení rozpočtu na rok 2016
Návrh rozpočtu na rok 2016 sestavoval starosta, místostarosta a účetní obce Nemojany. Návrh
rozpočtu byl předán všem zastupitelům k prostudování, byl vyvěšen na úřední desce i elektronické
úřední desce od 23. 2. 2016 do 9. 3. 2016. J. Pěčková přečetla návrh rozpočtu v oblasti příjmové i
výdajové.
Oproti návrhu rozpočtu požaduje starosta obce upravit výdajovou oblast v následujících položkách:

-

-

investice v oblasti odvádění a čištění odpadních vod
- technická pomoc Staving (inv) odd.par, 2321, pol.6121
- služby ČOV (odečty, plot,
odd.par, 2321 pol.5169
- právní služby a porad. v oblasti kanal. + ČOV odd.par. 2321
pol.5166
nákup pozemku odd.par.3639 pol.6130 (inv)
silnice – opravy cest odd.par. 2212
pol.5171
bus zastávka horní odd.par.2212 pol.6121 (inv)
kom.služby + územní rozvoj (očkování) odd.par.3639 pol.5169
příspěvek ZŠ odd.par.3113 pol.5331

250.000,120.000,50.000,40.000,600.000,50.000,4.000,30.000,-

Návrh usnesení č. 6/12/2016
ZO schvaluje rozpočet obce Nemojany na rok 2016 navýšený v následujících oddílech a
paragrafech:
2321

o 420.000,- Kč

2212

o 100.000,- Kč

3639

o 44.000,- Kč

3113

o 30.000,- Kč

Příjmy na položky
Celkové příjmy rozpočtu ve výši

8.563.900,- Kč

Výdaje na oddíl a paragraf
Běžné výdaje ve výši

6.679.000,- Kč

Kapitálové výdaje

1.050.000,- Kč

Dorovnání do výše příjmů

834.900,- Kč

Z oblasti výdajové se schvalují následující transfery:

Neinvestiční transfery:
• 668.000,- Kč

ZŠ a MŠ Nemojany

•

5.000,- Kč

Římskokatolická farnost Luleč

• 43.000,- Kč

TJ Sokol Nemojany – zálohově

•

Svaz tělesně postižených Luleč

3.000,- Kč

• 10.000,- Kč

Myslivecké sdružení Hranáč – zálohově

• 10.000,- Kč

ČZS – MO Nemojany – zálohově

•

Asociace Paprsek

3.000,- Kč

• 15.000,- Kč

SDH Nemojany – zálohově

Neinvestiční transfery obcím:
Obec Drnovice:
• 20.000,- Kč

SDH Drnovice

•

Pečovatelská služba

1.000,- Kč

Obec Luleč:
• 25.000,- Kč

Oprava hřbitova Luleč

Město Vyškov:
• 12.000,- Kč

Veřejnoprávní smlouva – projednávání přestupků

Sdružení obcí Drahanská vrchovina:
• 20.000,- Kč

Příspěvek na provoz

Hlasování veřejné: přítomno 8 členů
Usnesení č. 6/12/2016 bylo schváleno.

pro: 8

proti: 0

zdržel se: 0

Ad 9) Pravidla pro provádění rozpočtových opatření v průběhu roku 2016

ZO stanovilo, aby mohl starosta v souladu s §102 odst.2 písm.a) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích ve
znění pozdějších předpisů provádět jednotlivá rozpočtová opatření v rozsahu do výše 100.000,- Kč,
jsou-li vyvolána organizačními změnami, pokud tyto změny nevyvolají další nároky na finanční
prostředky obce a dále, aby mohl rozpočtová opatření ve vyšších částkách provádět jen v případech
zapojení účelově přidělených finančních prostředků z jiných rozpočtů, nepředvídatelných příjmů, dále
kdy je zapojení výdaje nutné k zajištění chodu obce a kdy rozpočtové opatření je nezbytné, protože
výdaj musí být realizován (úhrady pokut, penále, apod.). Zastupitelstvo si vyhrazuje právo na
informaci o každém rozpočtovém opatření provedeném v kompetenci starosty na nejbližším zasedání
ZO konaném po schválení rozpočtového opatření starostou.
Návrh usnesení č. 7/12/2016
ZO schvaluje pravidla rozpočtových opatření obce Nemojany na rok 2016 takto:
ZO stanovuje v souladu s §102 odst.2 písm.a) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších
předpisů, kompetenci starosty obce k provádění jednotlivých rozpočtových opatření v rozsahu do
100.000,- Kč, jsou-li vyvolána organizačními změnami, pokud tyto změny nevyvolají další nároky na
finanční prostředky obce.
Rozpočtová opatření ve vyšších částkách může starosta obce provádět jen v případech zapojení
účelově přidělených finančních prostředků z jiných rozpočtů, nepředvídatelných příjmů, dále kdy je
zapojení výdaje nutné k zajištění chodu obce a kdy rozpočtové opatření je nezbytné, protože výdaj
musí být realizován.
Zastupitelstvo si vyhrazuje právo na informaci o každém rozpočtovém opatření provedeném
v kompetenci starosty na nejbližším zasedání ZO konaném po schválení rozpočtového opatření
starostou.
Zastupitelstvo dále stanovuje, že ve výdajové části rozpočtu nesmí být překročen stanovený objem
běžných a kapitálových výdajů dle jednotlivých paragrafů schváleného rozpočtu na rok 2016.
V rámci paragrafů se změna v jednotlivých položkách, včetně mzdových položek a včetně změn
mezi položkami běžných a kapitálových výdajů a naopak povoluje.

Hlasování veřejné: přítomno 8 členů

pro: 8

proti: 0

zdržel se: 0

Usnesení č. 7/12/2016 bylo schváleno.
Ad 10) Schválení záměru zpracování nového Územního plánu Nemojany
Starosta seznámil přítomné se základními informacemi ke zpracování nového Územního plánu
Nemojany. Zastupitelé dostali možnost se k problematice ÚP před hlasováním vyjádřit. Jiný návrh
nebo doplnění nebyly předloženy.
a) Rozhodnutí ZO Nemojany o pořízení ÚP Nemojany na základě návrhu vlastníků pozemků:

Návrh usnesení č. 8/12/2016
ZO Nemojany schvaluje pořízení Územního plánu Nemojany.
Hlasování veřejné: přítomno 8 členů

pro: 8

proti: 0

zdržel se: 0

Usnesení č. 8/12/2016 bylo schváleno.

b) Žádost o pořízení Územního plánu Nemojany:
Návrh usnesení č. 9/12/2016
ZO Nemojany schvaluje žádost o pořízení ÚP Nemojany a podání žádosti o pořízení na MěÚ
Vyškov, Odbor územního plánování a rozvoje jako pořizovateli.
Hlasování veřejné: přítomno 8 členů

pro: 8

proti: 0

zdržel se: 0

Usnesení č. 9/12/2016 bylo schváleno.
c) Schválení pověřené osoby:
Návrh usnesení č. 10/12/2016
ZO Nemojany pověřuje starostu Miloše Němce, jako určeného zastupitele ke spolupráci
s pořizovatelem.
Hlasování veřejné: přítomno 8 členů:

pro: 8

proti: 0

zdržel se: 0

Usnesení č. 10/12/2016 bylo schváleno.

Ad 11) Schválení účetní závěrky, zlepšeného výsledku hospodaření ZŠ a MŠ Nemojany a daru
účelově určeného
a) Ředitelka školy předložila ZO účetní závěrku za rok 2015, kdy škola hospodařila s finančními
prostředky od zřizovatele ve výši 532.000,- Kč se zlepšeným hospodářským výsledkem ve
výši 247,47 Kč.

Návrh usnesení č. 11/12/2016
ZO Nemojany schvaluje účetní závěrku ZŠ a MŠ Nemojany se zlepšeným výsledkem
hospodaření za rok 2015 ve výši 247,47 Kč.
Hlasování veřejné: přítomno 8 členů
Usnesení č. 11/12/2016 bylo schváleno.

pro: 8

proti: 0

zdržel se: 0

b) Ředitelka školy navrhuje převést celý zlepšený hospodářský výsledek ve výši 247,47 Kč do
rezervního fondu.

Návrh usnesení č. 12/12/2016
ZO Nemojany schvaluje převedení zlepšeného hospodářského výsledku ZŠ a MŠ Nemojany za rok
2015 ve výši 247,47 Kč do rezervního fondu.

Hlasování veřejné: přítomno 8 členů:

pro: 8

proti: 0

zdržel se: 0

Usnesení č. 12/12/2016 bylo schváleno.

c) Ředitelka školy požaduje schválení daru účelově určeného ve výši 2.000,- Kč na zajištění
programu v rámci dětského karnevalu.
Návrh usnesení č. 13/12/2016
ZO Nemojany schvaluje přijetí daru účelově určeného do rozpočtu ZŠ a MŠ Nemojany na rok 2016
ve výši 2.000,- Kč a jeho použití na uhrazení nákladů za zajištění programu na dětském karnevalu.

Hlasování veřejné: přítomno 8 členů:

pro: 8

proti: 0

zdržel se: 0

Usnesení č. 13/12/2016 bylo schváleno.

Ad 12) Nákup pozemku
Jedná se o koupi pozemku pana Ratislava za železniční tratí v blízkosti ČOV, na kterém je uloženo
potrubí V1 z ČS1 k ČOV a vede po něm neplánovaná příjezdová cesta k ČS1 – parcela č. 782 trvalý
travní porost o výměře 996 m2 za cenu 30,00 Kč/m2 – celkem tedy za 29.880,- Kč.
Pan Ratislav se ve své žádosti domáhá uvedení pozemku do příslušného právního stavu. Souhlasil
písemně pouze s užíváním pozemku po dobu výstavby. Vzhledem k tomu, že cesta dělí pozemek a
dále uložené potrubí znesnadňuje využití, ztrácí tento pozemek pro něj cenu.

Návrh usnesení č. 14/12/2016
ZO Nemojany souhlasí s nákupem pozemku parc.č. 782 od Josefa Ratislava za dohodnutou cenu.
Zaměření pozemku a vklad do katastru nemovitostí uhradí nabyvatel pozemku. Zastupitelstvo
pověřuje starostu uzavřením příslušné kupní smlouvy.
Hlasování veřejné: přítomno 8 členů:
Usnesení č. 14/12/2016 bylo schváleno.

pro: 8

proti: 0

zdržel se: 0

Ad 13) Schválení Smlouvy o odvádění odpadních vod a Kanalizačního řádu
Oba dokumenty obdrželi zastupitelé před jednáním ZO a měli možnost se k nim vyjádřit. Smlouva o
odvádění odpadních vod byla vypracována vedením obce a posouzena + upravena právníkem.
Kanalizační řád obce zpracovala způsobilá osoba na základě podkladů od vedení obce a po konzultaci
s vodoprávním úřadem mu byl předán ke schválení.

Návrh usnesení č. 15/12/2016
ZO Nemojany schvaluje Smlouvu o odvádění odpadních vod a Kanalizační řád obce Nemojany
v předloženém znění.
Hlasování veřejné: přítomno 8 členů

pro: 8

proti: 0

zdržel se: 0

Usnesení č. 15/12/2016 bylo schváleno.

Ad 14) Různé
a) Zplnomocnění k účasti na valné hromadě společnosti VaK Vyškov, konané dne 20.5.2016 v
sídle společnosti ve Vyškově.
M. Jonáš žádá o schválení i náhradníka pro účast na valné hromadě.
Jako delegát je navržen místostarosta Miroslav Jonáš a jako náhradník zastupitel Karel
Šmerda.
Návrh snesení č. 16/12/2016
ZO Nemojany zmocňuje místostarostu Miroslava Jonáše jako delegáta na valnou hromadu
společnosti Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s. a udílí mu plnou moc k zastupování obce Nemojany
na této valné hromadě. Jako zástupce volí pana Karla Šmerdu. Současně pověřuje starostu obce
vystavením plné moci.

Hlasování veřejné: přítomno 8 členů:

pro: 8

proti: 0

zdržel se: 0

Usnesení č. 16/12/2016 bylo schváleno.

b) Žádost o pronájem pozemku a jeho úpravy
Ve své žádosti vyjadřuje pan Ing. Vlček, Nemojany 106 zájem o provedení povrchových
úprav a vyrovnání výšky pozemku p.č. 1413/1 k účelu parkování vozidel. Práce a materiál by
řešil na vlastní náklady.
Vzhledem k tomu, že se jedná o jediný možný vjezd do koryta potoka, je navrženo schválit
pouze úpravy povrchu se zachováním vjezdu.

Návrh usnesení č. 17/12/2016
ZO Nemojany souhlasí s užíváním pozemku p.č. 1413/1 ing. Vlčkem. Dále souhlasí
s povrchovými úpravami při zachování vjezdu do koryta potoka. Zastupitelstvo pověřuje
starostu uzavřením dohody o užívání pozemku.
Hlasování veřejné: přítomno 8 členů:
Usnesení č. 17/12/2016 bylo schváleno.

pro: 8

proti: 0

zdržel se: 0

c) Žádost Hanáckého autoklubu o souhlas s návrhem trati rychlostní zkoušky „Račická“
Vzhledem k tomu, že žádost již obsahuje vyjádření majitele hotelu Nemojanský mlýn,
místostarosta doporučuje žádost schválit. Jedná se o stejnou trať jako v loňském roce.
Návrh usnesení č. 18/12/2016
ZO Nemojany souhlasí s návrhem trati rychlostní zkoušky „Račická“ a průjezdem
závodních vozidel obcí Nemojany na start RZ „Račická“ ve dnech 13. A 14. 5. 2016
Hlasování veřejné: přítomno 8 členů

pro: 8

proti: 0

zdržel se: 0

Usnesení č. 18/12/2016 bylo schváleno.

d) Žádost manželů Pehalových, Na Hranáči 39, Nemojany
Manželé Pehalovi žádají obec o opravu a zpevnění příjezdové komunikace na p.č. 1365/1
patřící obci Nemojany. Jedná se o pozemek s označením – ostatní komunikace.
Vzhledem k tomu, že tato komunikace je využívána pouze majiteli nemovitosti HRANÁČ a
k nemovitosti vede i další přístupová cesta ze „zatáčky u zrcadla“, jejíž povrch je částečně
zpevněný, není doporučeno schválit opravu. Obec má v oblasti opravy komunikací jiné
priority (cesta k Chobotu a kopeček u nádraží) a náklady by byly neúměrné v poměru
k využívání komunikace občany Nemojan.
Návrh usnesení č. 19/12/2016
ZO Nemojany neschvaluje žádost manželů Pehalových o opravu komunikace na obecní
parcele č. 1365/1.
Hlasování veřejné: přítomno 8 členů:

pro: 8

proti: 0

zdržel se: 0

Usnesení č. 19/12/2016 bylo schváleno.

e) Žádost pana Dušana Šmerdy o odprodej pozemku p.č. 212/11 v k.ú. Nemojany.
Pan Dušan Šmerda žádá o odprodej pozemku p.č. 212/11, a to část cca 350 m2. V případě, že
by nedošlo k dělení pozemku, má zájem o celý pozemek s výměrou 613 m2. Vzhledem k tomu
že stále platí usnesení zastupitelstva obce ze dne 18.6.2014 č. 13/3/2014, místostarosta
nedoporučuje žádosti vyhovět.

Návrh usnesení č. 20/12/2016
ZO Nemojany neschvaluje odprodej pozemku p.č. 212/11.

Hlasování veřejné: přítomno 8 členů: pro: 8

proti: 0

zdržel se: 0

Usnesení č. 20/12/2016 bylo schváleno.

f) Schválení vytvoření pracovního místa „pracovník obce“.
Místostarosta obce seznámil zastupitele s rozhodnutím přijmout do stálého pracovního poměru
pana Kamila Kramáře, kterému končí pracovní smlouva na dobu určitou a s rozhodnutím
přijmout pana Tomáše Lišku, který byl doposud v pracovním poměru, ale financování jeho mzdy
bylo dotováno Úřadem práce. Přijetí pana Lišky bylo odůvodněné nezbytností dvou pracovníků
na obsluhu ČOV a i při letní či zimní údržbě obce, nutná zastupitelnost a vykonávání některých
prací z důvodu bezpečnosti práce ve dvou osobách.

Návrh usnesení č. 21/12/2016
ZO Nemojany schvaluje vytvoření pracovního místa „pracovník obce“ a jeho financování
z prostředků obce.

Hlasování veřejné: přítomno 8 členů:

pro: 8

proti: 0

zdržel se: 0

Usnesení č. 21/12/2016 bylo schváleno.

Ad 15) Diskuse
B. Košťálová – u lípy před naším domem je zlomená haluz. Bylo by dobré zajistit odstranění, aby na
někoho nespadla.
U č.p. 106 směrem k mostu se tvoří neustále kaluže následkem propadu vozovky .
Starosta odpověděl, že firma má uvedeno ve smlouvě, že tohle se může stát.
Místostarosta navrhl zahrnout do závad.
V. Ryšávková – pravděpodobně je ucpaný kanál u č.p. 229
J. Bednářová – kanál u Stolařství Kramář je několik cm níž než vozovka
Starosta odpověděl, že neví, jestli je nějaká možnost opravy. Jedná se o krajskou komunikaci a ty
ještě nebyly předány.

L.Hašková – bude se nějak řešit obchod v Nemojanech?
Místostarosta odpověděl, že probíhají určitá jednání, týkající se zásobování obce a zatím není znám
výsledek. Pečivo v současné době zabezpečuje Vinařství Bezděk z Lulče.
B. Košťálová – článek, napsaný panem Miklem do zpravodaje, byl moc hezký a bylo by jich třeba víc.
Mladí ani děti neumí pozdravit.
D.Hlavsa – lidé si neuklízí po svých psech. Je potřeba doplňovat sáčky do košů.
T.Liška odpověděl, že sáčky se doplňují, ale někdo je krade.
Místostarosta děkuje p. Pěčkovi a p. Haškovi za pomoc při zimní údržbě.

Ad 16) Závěr
Předsedající M. Němec poděkoval všem přítomným i zastupitelům za účast.

Zapsala Eva Hálová
Zápis vyhotoven dne 16. 03. 2016

Ověřovatelé zápisu:
Miroslav Jonáš

…………………………………………………………

Dalibor Pastorek

…………………………………………………………

Ing. Miloš Němec, starosta obce

………………………………………………………….

