Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Kruh konaného
2.12. 2020 v zasedací místnosti obecního úřadu
Přítomno: 5 členů zastupitelstva
Jaromír Buchar, Jindřich Vancl, Štěpán Dejmek, Jan Mládek, Jiří Sedláček,
2 občané, 3 hosté
Zasedání bylo zahájeno v 18,oo hodin
ukončeno v 19,55 hodin
zasedání zahájil starosta obce Jiří Sedláček, omluvil Jana Mládka a Ivanu Horáčkovou
pro nemoc, přivítal přítomné a konstatoval, že je přítomno tolik zastupitelů, aby bylo zasedání
usnášeníschopné.
zapisovatelem navržen: Jindřich Vancl
ověřovateli zápisu navrženi: Jaromír Buchar a Ladislav Pršala
(hlasování: / 5 : 0 : 0 / pro: Vancl, Buchar, Dejmek, Pršala, Sedláček/
proti: 0, zdržel se: 0)
1) Seznámení s programem zasedání
2) Kontrola usnesení z minulého zasedání
3) Projednání Žádosti o poskytnutí dotace Jilemnicku – svazku obcí z rozpočtu obce na nákup
„Areálu Mříčná a Movitých věcí nacházejících se v Areálu Mříčná“
4) Projednání nejnovějších informací ke stavbě vodovodu a kanalizace v obci
5) Projednání Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí příspěvku z rozpočtu obce městu
Jilemnice na zajištění spolufinancování sociálních služeb v ORP Jilemnice na rok 2021
6) Projednání návrhu rozpočtu obce Kruh na rok 2021
7) Projednání rozpočtového opatření č. 5/2020
8) Projednání návrhu mimořádné odměny starostovi obce
9) Projednání pověření starosty provedením rozpočtového opatření č 6/2020 v případě
mimořádných změn v prosinci 2020
10) Projednání schválení ceny pro vodné a stočné na základě odborného výpočtu
na kalendářní rok 2021
11) Projednání žádosti o koupi p.p.č. 241/2 a části p.p.č. 1186/1
12) Usnesení
13) Závěr
1) Starosta obce seznámil přítomné s programem zasedání, sám navrhl doplnit program
o projednání záměru směny části p.p.č. 1074/43 za p.p.č. 963/14 a také o aktualizaci
schválení podání žádosti o dotaci na obnovu místních komunikací „Ke hřbitovu“
v pasportu komunikací označených 2c, a „Okolo zahradnictví do Roztok“ v pasportu
komunikací 59c. Potom vyzval zastupitele
a přítomné občany a hosty k případnému dalšímu doplnění programu. Žádné další
návrhy nebyly, o doplněném programu bylo hlasováno
(hlasování: / 5 : 0 : 0 / pro: Vancl, Buchar, Dejmek, Pršala, Sedláček/
proti: 0, zdržel se: 0

2)kontrola usnesení z posledního zasedání. Vklad s kupní smlouvou s Jiřím Pošepným
je na KN, na kupní smlouvě s paní Švecovou z Harrachova se pracuje, podepsání
smlouvy s paní Kociánovou čeká na souhlas zúčastněných, a hlavně na vyjasnění,
jak a jestli to vůbec chceme, respektive budeme potřebovat. Smlouva o smlouvě
budoucí s Kollert elektro byla podepsána, v současnosti jsou před podpisem
podmínky, za kterých bude moci firma akci realizovat. Jestli do akce budou chtít
vůbec jít díky podmínkám obce, nelze zatím říct. Veškeré
jejich stavební aktivity jsou hodně omezeny připravovaným vodovodem
a kanalizací, kterou obec plánuje. Akce obce budou v rozhodnutí vždy na prvním
místě před plánem firmy ČEZ. Dub v zatáčce u statku jim také obec nedovolí
pokácet, tak hledají jinou možnost. Na prodeji, respektive zaměření částí
pozemkových parcel číslo 1208/1, 1207/1, 91/2, 91/3, 94/3 a 1235/2 se pracuje, sešli
jsme se na místě s majiteli pozemků a geodetem, kde jsme si řekli, co a jak chceme
a snad jsme řešení našli
2) Jilemnicko – svazek obcí už nějaký čas řeší „problém“ nakládání s odpady ve vlastní
režii a chce tak mít při současném systému hodně nepřehledné hospodaření
„pod dohledem“.
11.3.2019 jsme schválili usnesením 5/2019 záměr Jilemnicka – svazku obcí,
zajišťovat společně pro všechny členské obce sběr, přepravu, využívání a odstraňování
odpadu prostřednictvím společnosti EKO Jilemnicko s.r.o. ve 100 % vlastnictví
Jilemnicka - svazku obcí a usnesením 6/2019 smlouvu o smlouvě budoucí s EKO
Jilemnicko s.r.o. o budoucím závazku uzavřít s firmou EKO Jilemnicko s.r.o. smlouvu
o sběru, přepravě, využívání a odstraňování odpadu.
Jilemnicko – svazek obcí již několik let připravuje realizaci záměru zřízení vlastní
svozové firmy, která by zajištovala svoz a likvidaci odpadu pro členské obce svazku.
Kromě toho svazek obcí již od roku 2013 zajišťuje pro členské obce svoz a zpracování
bioodpadu a provoz šesti kompostáren.
K realizaci tohoto záměru je nutné získat vhodný areál, kde by mohlo vzniknout
potřebné zázemí
- pro budoucí svozovou firmu,
- pro regionální odpadové centrum s překladištěm odpadu, které umožní efektivní
přepravu odpadu do spalovny v Liberci (z důvodu blížícího se zákazu skládkování)
- pro již vlastněnou kompostovací techniku.
Svazek obcí za tímto účelem pořídil již v roce 2017 pozemek v Jilemnici
Hrabačově, kde byl záměr vybudovat zcela nový areál pro výše uvedené účely.
Bohužel tento záměr narazil v lokalitě Hrabačov na odpor občanů, a nakonec i Města
Jilemnice. Z tohoto důvodu svazek obcí tento záměr opustil a během posledních dvou
let Byl aktivně hledán další vhodný areál na území Jilemnicka. Dalším krokem
ke zřízení vlastní svozové firmy bylo v srpnu 2018 založení svazkové společnosti
s ručením omezeným EKO Jilemnicko s.r.o., která již druhým rokem provozuje
pro svazek obcí kompostovací techniku a zajišťuje svoz a zpracování bioodpadu.
Na začátku roku 2019 schválila zastupitelstva členských obcí svazku (kromě Martinic
v Krkonoších) záměr zajištění sběru, přepravy, využívání a odstraňování odpadu
v členských obcích prostřednictvím společnosti EKO Jilemnicko s.r.o. ve 100 %
vlastnictvím Jilemnicka – svazku obcí.
V letních měsících roku 2020 se objevila možnost odkoupit pro výše zmíněný účel
existující areál firmy EKOSEV na rozhraní Jilemnice a Mříčné. Tento areál je umístěn
mimo intravilán obou obcí a za účelem nakládání s odpady již mnoho let funguje

(včetně provozu třídící linky). K těmto činnostem má vydaná veškerá potřebná
povolení. Je základně vybaven dle našich potřeb – několika krytými halami, mostovou
váhou, obslužným objektem, zázemím pro pracovníky a má i dostatečné plochy
pro budoucí rozvoj. Od srpna probíhala s majiteli areálu intenzivní jednání
o podmínkách odkupu areálu. Při těchto jednáních se podařilo snížit původně
požadovanou kupní cenu z 19 mil Kč na 15 mil. Kč a dohodnout ostatní podmínky
převodu. Dne 13.11.2020 schválila Valná hromada Jilemnicka – svazku obcí uzavření
Smlouvy o smlouvě budoucí kupní, která byla uzavřena s vlastníkem areálu 19.11.2020
Podmínky převodu a seznam majetku jsou patrné ze Smlouvy o smlouvě budoucí
kupní, která je přílohou této zprávy. Součástí kupní smlouvy je pak také návrh
na zpětný pronájem části areálu stávajícímu majiteli, který by v průběhu 2 – 3 let
ukončil v jeho prostorách svoji činnost a přesměroval své zakázky jinam.
Tento požadavek byl podmínkou vlastníka při vyjednávání o odprodeji areálu a o výši
kupní ceny. Tento požadavek je pro nás akceptovatelný, protože v roce 2021
zde předpokládáme pouze parkování a údržbu současné techniky a logistickou
přípravu pro další využití (plánovaný svoz komunálního a tříděného odpadu
bude až od cca poloviny roku 2022) a pronájem nám zajistí finanční prostředky
z nájemného na úhradu úroků z úvěru na pořízení areálu.
Financování odkupu - se starosty členských obcí bylo předběžně dohodnuto,
že bude financování ze strany svazku obcí řešeno bankovním úvěrem se splatnosti
do 30. října 2022. Protože svazek obcí nemá kromě členských příspěvků žádné
vlastní příjmy, byl by úvěr splácen z prostředků získaných od zapojených členských
obcí a měst formou dotace z jejich rozpočtů, úroky pak z prostředků z pronájmu
části areálu. Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu obce na splacení tohoto úvěru
v souvislosti s koupí areálu je předmětem této předkládací zprávy. Díky úvěru
je možné rozložit poskytnutí dotací od obcí do dvou let a do čtyř splátek (k 31. 3.
2021, k 30. 9. 2021, k 31. 3. 2022, k 30. 9. 2022) anebo taky jednou splátkou.
Výše dotace je ve výši 677,60 Kč na obyvatele, tj. celkem 334.056,11 Kč.
Jilemnicko – svazek obcí proto předkládá členským obcím žádost o poskytnutí
dotace, která bude po jejím schválení potvrzena uzavřením Veřejnoprávní smlouvy
o poskytnutí dotace Jilemnicku – svazku obcí z rozpočtu obce Kruh
Předložení uzavřených veřejnoprávních smluv se všemi zapojenými obcemi
bude banka požadovat před načerpáním úvěru.
Z tohoto důvodu předkládá Jilemnicko – svazek obcí žádost o poskytnutí dotace
z rozpočtu obce Kruh za účelem nákupu „Areálu Mříčná“ a „Mostové váhy“
na kterou bude uzavřena zmíněná smlouva. Potom starosta požádal hosty,
aby zastupitele seznámili s důvody ke koupi a odpověděli na případné dotazy
zastupitelů.
Radka Paulů (ředitelka svazku) – vysvětlila, co a jak svazek připravuje, a hlavně chce zajistit
pro nakládání s odpady pro obce svazku prostřednictvím Eko Jilemnicko s.r.o.,
která je ve 100 % vlastnictví Jilemnicka – svazku obcí, tedy i Kruhu. Už tato
skutečnost dává jistotu, že bude vše pod kontrolou
Jiří Ulvr (člen rady svazku, starosta Studence) – popsal, jak probíhala komunikace a hlavně
průběh hledání potřebné lokality
Jiří Sedláček – starostové svazku byli několikrát v místech, kde už něco takového funguje,
takže si přímo na místě ověřili, že to jde
Štěpán Dejmek – vezme spalovna Termizo v Liberci Eko Jilemnicko mezi svoje dodavatele?
Radka Paulů – Eko Jilemnicko je v kontaktu se spalovnou, o podpisu smlouvy proběhnou
jednání v příštím týdnu

Štěpán Dejmek – budou nějaké změny v třídění odpadů?
Radka Paulů – nechceme nic měnit
Jindřich Vancl – jak to bude majetkově, bude něco svazek doplácet na Eko?
Radka Paulů – nová firma Eko Jilemnicko bude zajišťovat vše, na provoz by už obce neměli
nic přispívat
Ladislav Pršala – co se stane s pozemkem v Hrabačově, který svazek a potažmo i obce
pro tento účel koupily?
Radka Paulů – čekala jsem tento dotaz, pozemek chceme prodat a získané prostředky
zůstanou v majetku svazku
Další dotazy už nebyly, zastupitelstvo se rozhodlo, že dotaci poskytne ve dvou splátkách,
polovinu v roce 2021, druhou potom v roce 2022. O schválení poskytnutí dotace Jilemnicku –
svazku obcí z rozpočtu obce Kruh a o pověření starosty obce podpisem příslušné
veřejnoprávní smlouvy bylo hlasováno
(hlasování: / 5 : 0 : 0 / pro: Vancl, Buchar, Dejmek, Pršala, Sedláček/
proti: 0, zdržel se: 0)

3)

Informace k vodovodu a kanalizaci. Dokončují se čerpací zkoušky, z vrtu K-4
za hřištěm bylo čerpáno 0,6 l za vteřinu, což by v nouzi stačilo pro celou vesnici.
Karotážní měření ukázalo (zjednodušeně řečeno kontrola stavu vrtu), že fyzický stav
vrtu, který se vlastně nikdy nepoužíval, je více než uspokojivý. Protože nebyl nijak
čištěn, tak je 7 m od svého dna zanesen blátem. Až by se dělal vodovod, tak se musí
samozřejmě vyčistil a možná by mohl dosáhnout vydatnosti 0,8 l za vteřinu (vyjádření
odborníků potvrzují výsledky při jeho zhotovení v roce 1990). 0,6 litru pro rezervní vrt
ale i tak stačí, v nouzi by dokázal pokrýt také celou vesnici, Byly provedeny i rozbory
a voda je pro vodovod více než použitelná (K – 4 má lepší vodu než HK – 1 u školky
= porovnání s údaji z rozboru, který každoročně musí obec dělat). Jednou větou
řečeno, vrt K – 4 je jako rezervní zdroj více než použitelný, výsledky čerpacích
zkoušek potírají všechny informace, které po obci doposud kolovaly. Aktuálně probíhá
čerpací zkouška na vrtu KM – 1, postupně se zvyšuje odběr a momentálně
se čerpají 4 l za vteřinu. Zkoušky provází i kontrola nejbližších „soukromých“ vrtů
(Budinovi, Apltauerovi, Horáčkovi, obec) a po počátečních výkyvech se stejně
jako kontrolované vrty KM – 1 a K - 4 „usadily“ a drží stabilní hladinu.
Bohužel nastal problém s prodejem, respektive směnou pozemku pod vrtem K – 4.
I když je vrt obce, tak ale nemůžeme provádět bez souhlasu majitele v okolí žádné
stavební úpravy. A majitel si začal klást podmínky, se kterými se na začátku
nepočítalo.
Prodej pozemků pro čističku – s Jirkou Pošepným to je na katastru, s paní
Švecovou podepíšeme smlouvu hned z kraje roku 2021, paní Kociánová poslala
zprávu, že s nabízenou cenou nesouhlasí. Na výzvu, aby řekla svoje podmínky, za
podivných okolností s prodejem za dohodnutou cenu souhlasila. A třeba to ani nebude
potřeba. S místem pro stavbu ČOV nás zatím ještě „brzdí“ změna Územního plánu,
kde dotčenou lokalitu do ní potřebujeme dostat. Mělo by se to v průběhu příštího roku,
a tedy i zpracování projektu, dokončit.
PRVKuk je na schválení na Krajském úřadu (Plán rozvoje vodovodů a kanalizací).
Zastupitelstvo ho hlavně „vinou“ krajských voleb schválí přibližně v březnu. Odbor
životního prostředí nám ale kdykoliv napíše a podepíše vše, co budeme potřebovat
pro povolení, jiné úřady apod. Vyjádření úřadů, které k tomu potřebuje, postupně

dostává a může tak napsat cokoliv budeme potřebovat. Na zasedání starosta pozval
pana Jaroslava Jánského, který zastupitele seznámil s aktuálním děním a připravovanými
záměry ke stavbě vodovodu a kanalizace
Jaroslav Jánský – podle provedených rozborů ve vrtu K – 4 je v něm voda více než kvalitní,
s nadsázkou možné říct, že kojenecká. Samozřejmě bude potřeba ji nějak upravovat,
ale to je řešitelné a u ostatních vrtů zcela běžné
Štěpán Dejmek – kde se bere arzen?
Jaroslav Jánský – arzen většinou bývá v podloží, je ho v lokalitě ale zcela zanedbatelné množství.
Vrt K – 4 ukázal (čerpací zkoušky), že obavy z vydatnosti a kvality vody byly neopodstatněné
a že se jedná o velice kvalitní, a hlavně i pro obec vydatný vrt. Nenechte se o něj připravit
a udělejte všechno proto, abyste ho mohli použít pro vodovod. Soudit se o něj je ale na dlouhý
čas, i když obec nakonec vyhraje, bude už pozdě

4) V loňském roce jsme schvalovali Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí příspěvku z rozpočtu
obce Kruh v roce 2021 ve výši 34.017 Kč městu Jilemnice. Příspěvek je poskytován
na základě Memoranda o spolupráci ze dne 13. 11. 2019 a je účelově vázaný
na zajištění spolufinancování sociálních služeb v ORP Jilemnice. Je to stejné
jako na rok 2020, pouze nižší hodnota
o schválení poskytnutí příspěvku bylo hlasováno
(hlasování: / 5 : 0 : 0 / pro: Vancl, Buchar, Dejmek, Pršala, Sedláček/
proti: 0, zdržel se: 0)
5) zastupitelstvu byl předložen návrh rozpočtu na rok 2021. Návrh byl řádně vyvěšen
od 16. 11. do 2.12. 2020. Rozpočet je navržen že výdaje jsou vyšší než příjmy
a na dofinancování bude použit přebytek z minulých let. Na položce příjmů došlo
během vyvěšení návrhu rozpočtu k získání informací o přidělení dotace na přenesenou
působnost ve výši 5.700,- Kč. Schválením žádosti o dotaci Jilemnicku –
svazku obcí musíme navýšit výdaje o 167.028,04 Kč a na základě
předloženého návrhu veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí příspěvku
z rozpočtu obce Kruh v roce 2021 ve výši 34.017,- Kč městu Jilemnice,
který je účelově vázaný na zajištění spolufinancování sociálních služeb v ORP
Jilemnice, snížit výdaje o 9.453,- Kč, které byly v návrhu rozpočtu navrženy
a o rozdíl uvedených částek se změní i financování. Rozpočet obce bude po doplnění:
Příjmy: 8 051.220,- Kč, výdaje: 9.915.142.11,- Kč s roční splátkou
úvěru ve výši 999.996,- Kč, financování: 1.863.922,11 Kč. Součástí
rozpočtu jsou finanční dary pro ČČK 10.000,- Kč, Tělovýchova – Sokol 40.000,- Kč,
SHČMS 1.000,- Kč, SDH 10.000,- Kč, se kterými budou uzavřeny smlouvy
o poskytnutí finančních darů z rozpočtu Obce Kruh. Mateřské škole, příspěvkové
organizaci byl navržen finanční příspěvek z rozpočtu Obce Kruh 200.000,- Kč.
Po upřesnění bylo o návrhu doplněného rozpočtu hlasováno
(hlasování: / 5 : 0 : 0 / pro: Vancl, Buchar, Dejmek, Pršala, Sedláček/
proti: 0, zdržel se: 0)

5) zastupitelstvu bylo předloženo rozpočtové opatření č. 5/2020. Protože jsme dostali
dotaci na podporu nákladů za kalamitní a kůrovcovou těžbu 255.738,- Kč, tak starosta
navrhl jeho doplnění. Rozpočtové opatření je tedy navrženo takto. Na položce příjmů
je prodej dřeva, nájem za byt ve škole za druhé pololetí, odpuštění nájmu na masáže
a hostinec, dotace na kůrovce, na položce výdajů potom vyšší výdaje na služby
v obecních lesích, rozpočtové opatření tedy bude: příjmy 1.048.238,- Kč,- Kč, výdaje
265.000,- Kč, financování – 783.238,- Kč. O doplněném rozpočtovém opatření potom
bylo po vysvětlení hlasováno.
(hlasování: / 5 : 0 : 0 / pro: Vancl, Buchar, Dejmek, Pršala, Sedláček/
proti: 0, zdržel se: 0)
6) Místostarosta obce Jindřich Vancl navrhl zastupitelstvu udělení jednorázové odměny
starostovi obce Jiřímu Sedláčkovi za nadstandardní přístup k řešení problémů
souvisejících s přípravou stavby vodovodu a kanalizace v obci, zajištění získání dotací
a přístup k řešení pomoci občanům v obci v souvislosti s pandemií Covidu – 19.
Starosta za návrh odměny zastupitelům poděkoval, odměny si moc váží. Po diskuzi
zastupitelů byla navržena odměna ve výši jednoho měsíčního platu 48.244,- Kč s tím,
že bude vyplacena za měsíc prosinec 2020. O návrhu udělení mimořádné odměny
starostovi obce bylo potom hlasováno
(hlasování: / 4 : 0 : 1 / pro: Vancl, Buchar, Dejmek, Pršala,/
proti: 0, zdržel se: Sedláček 0)
7) Zastupitelstvo pověřilo starostu provedením rozpočtového opatření 6/2020
v případě mimořádných změn do konce roku 2020 s tím, že o nich bude informováno
na 1. zasedání v roce 2021
(hlasování: / 4 : 0 : 1 / pro: Vancl, Buchar, Dejmek, Pršala,/
proti: 0, zdržel se: Sedláček )
8) Obec vlastní na p.p.č. 963/14 průzkumný vrt, který chce podle výsledků provedených
čerpacích zkoušek zařadit do systému plánovaného vodovodu v obci. Pozemek okolo
vrtu je jiného majitele a obec ho pro vybudování vodovodu nutně potřebuje.
Proto musíme jednat s majitelem., abychom tam mohli vybudovat potřebná zařízení
pro jeho provoz. Starosta navrhuje nechat si zpracovat znalecký posudek na pozemek
i vrt a na jeho základě zahájit jednání o směně pozemku s vyrovnáním. Po konzultaci
na Krajském úřadu na Odboru investic a správy nemovitého majetku navrhuje dnes
hlasovat o schválení předběžného záměru směny p.p.č. 963/14 za poměrnou část p.p.č.
1074/43 s tím, že směna bude bez doplatku. Stejně tak i o předběžném záměru prodeje
části (zbytku) p.p.č. 1074/43. O konečném řešení bude zastupitelstvo jednat na dalších
zasedáních, schválení předběžného záměru obec k ničemu nezavazuje. O předběžném
záměru směny p.p.č. 963/14 za poměrnou část p.p.č. 1074/43 s vyrovnáním
a o předběžném záměru prodeje části p.p.č. 1074/43 (obě uvedené pozemkové parcely
jsou v k.ú. Kruh a obci Kruh) bylo potom hlasováno
(hlasování: / 5 : 0 : 0 / pro: Vancl, Buchar, Dejmek, Pršala, Sedláček /
proti: 0, zdržel se: 0)

9) Blíží se doba podání žádosti na opravu místních komunikací a i když
jsme to už jednou schválili, tak to raději uděláme ještě jednou podle podmínek
poskytovatele. Zastupitelstvo musí schválit aktualizaci podání žádosti na MMR
na akci Obnova místních komunikací v obci Kruh „Ke hřbitovu“ v pasportu
komunikací označené 2c, a místní komunikace „Okolo zahradnictví do Roztok“
v pasportu komunikací vedené jako 59c. O podání žádosti bylo hlasováno.
(hlasování: / 5 : 0 : 0 / pro: Vancl, Buchar, Dejmek, Pršala, Sedláček /
proti: 0, zdržel se: 0)
10) Protože má obec kanalizační řád, tak musí každý rok schválit výši stočného na rok
následující. To by činilo 7,27 Kč za 1 m3, tzn. 262 Kč bez DPH na jednoho občana,
tj. 288 Kč s DPH. Obec zatím žádné poplatky vybírat nebude. Dále také musíme
schválit Plán financování obnovy kanalizace v majetku obce Kruh. Celkové
předpokládané náklady na kanalizaci na rok 2021 budou cca 80.000 Kč bez DPH.
Po vysvětlení bylo zároveň hlasováno o výši vodného a stočného na rok 2021,
a i o schválení plánu financování obnovy kanalizace
(hlasování: / 5 : 0 : 0 / pro: Vancl, Buchar, Dejmek, Pršala, Sedláček/
proti: 0, zdržel se: 0)

11) Tomáš Rosák podal na obec žádost o koupi části p.p.č. 241/2 a části p.p.č. 1186/1.

Obec by v rámci prodeje měla od manželů Cejnarových dostat darem část p.p.č.
1186/3, která je „pod cestou“.
Štěpán Dejmek navrhl postupovat stejně jako při narovnání vztahů při zaměření pozemků
v jiné části Kruhu a případně se podílet i na uhrazení nákladů.
Zastupitelstvo se tedy rozhodlo odložit vypsání záměru o prodeji pozemků na další
zasedání a o návrhu bylo hlasováno
(hlasování: / 5 : 0 : 0 / pro: Vancl, Buchar, Dejmek, Pršala, Sedláček/
proti: 0, zdržel se: 0)

Diskuze
starosta – od pondělí 7. prosince budeme u obce prodávat stromky a taky bude k dostání
obecní kalendář na rok 2021
- pro informaci měla obec na účtech u bank (KB, ČNB, ČMZRB) ke konci října
15.335.325,- Kč, tedy „zatím“ nám peníze ještě přibývají. Jak to bude dál se uvidí
- stále se řeší návrh změny Územního plánu, jehož aktualizaci potřebujeme
i pro povolení umístění ČOV pod obcí. Vše stojí na nesouladu s navrženými
parcelami pro novou zástavbu, respektive na požadavcích pro jejich zavedení
do těchto ploch

-

poděkoval všem za práci, kterou pro obec odvádí
poděkoval za účast na dnešním zasedání a popřál všem hodně zdraví
a štěstí nejen do Nového roku a také hodně sil v téhle těžké době. Popřál všem,
aby zase bylo vše při starém a život ve vesnici běžel tak, jako tomu bylo ještě
v nedávné době

