Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Kruh konaného
3.12.2021 v zasedací místnosti obecního úřadu v Kruhu
přítomno: 5 členů zastupitelstva
Jindřich Vancl, Jaromír Buchar, Štěpán Dejmek, Jan Mládek, Jiří Sedláček
2 občané, 1 host
Zasedání bylo zahájeno v 17,oo hodin, ukončeno v 19,1o hodin
zasedání zahájil starosta obce Jiří Sedláček, přivítal přítomné, omluvil Ladislava Pršalu a Ivanu
Horáčkovou ze zdravotních důvodů a konstatoval, že je přítomno tolik zastupitelů,
aby bylo zasedání usnášení schopné. Upozornil zastupitele, aby bylo usnesení platné, tak musí
minimálně 4 zastupitelé hlasovat stejně
Zapisovatelem navržen: Jindřich Vancl, ověřovateli zápisu navrženi: Jaromír Buchar a Jan Mládek
(hlasování: / 5 : 0 : 0 / pro: Buchar, Vancl, Dejmek, Mládek, Sedláček
/ proti: 0, zdržel se: 0
program zasedání
1) Seznámení s programem zasedání
2) Kontrola usnesení z minulého zasedání
3) Projednání Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí příspěvku z rozpočtu obce městu
Jilemnice na zajištění spolufinancování sociálních služeb v ORP Jilemnice na rok 2022
4) Projednání OZV 2/2021 kterou se stanoví obecní systém odpadového hospodářství
5) Projednání OZV 3/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
6) Projednání schválení ceny pro vodné a stočné na základě odborného výpočtu
na kalendářní rok 2022
7) Projednání schválení aktualizace Plánu financování obnovy kanalizace v majetku obce
Kruh na roky 2021 - 2030
8) Projednání schválení podání žádosti o dotaci na MMR na akci Obnova místní
komunikace „Okolo zahradnictví do Roztok“ v pasportu komunikací vedené jako 59c
9) Projednání výsledku výběrového řízení na zhotovitele akce „Zpracování projektové
dokumentace – vodovod, kanalizace a ČOV v obci Kruh“
10) Projednání schválení pořadí uchazečů na základě výběrového řízení na akci „Zpracování
projektové dokumentace – vodovod, kanalizace a ČOV v obci Kruh“
11) Projednání schválení výběru nejvhodnější nabídky na akci „Zpracování projektové
dokumentace – vodovod, kanalizace a ČOV v obci Kruh“
12) Projednání uzavření smlouvy o dílo na akci „Zpracování projektové dokumentace –
vodovod, kanalizace a ČOV v obci Kruh“ s firmou Ekomonitor s.r.o., Píšťovy 820, 53701
Chrudim, IČO: 15053695
13) Projednání schválení zmaření studie na vybudování vodovodu a kanalizace z roku 2017
14) Projednání návrhu mimořádné odměny starostovi obce
15) Projednání rozpočtového opatření č. 6/2021
16) Projednání pověření starosty provedením rozpočtového opatření č 7/2021 v případě
mimořádných změn v prosinci 2021
17) Projednání návrhu rozpočtu obce Kruh na rok 2022
18) Usnesení
19) Závěr

Starosta obce seznámil přítomné s programem zasedání a všechny vyzval, jestli mají nějaký návrh
na jeho doplnění. Jiné další návrhy už nebyly, o programu bylo hlasováno
(hlasování: / 5 : 0 : 0 / pro: Buchar, Vancl, Dejmek, Mládek, Sedláček
/ proti: 0, zdržel se: 0
2) kontrola usnesení z minulého zasedání. Směna částí pozemků p.č. 1270 za část p.p.č. 224
se řeší, žadatelka má trochu problém s věcným břemenem, vzala si čas na rozmyšlení, ostatní
usnesení jsou průběžně plněna
3) Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí příspěvku z rozpočtu obce městu Jilemnice
na zajištění spolufinancování sociálních služeb v ORP Jilemnice na rok 2022 – opakuje
se už třetím rokem. Je to podpora zařízení, které slouží lidem, tedy i kružským. Jilemnice
jako ORP to zaštiťuje, aby s tím neměly obce „práci navíc“. Na rok 2022 se pro Kruh příspěvek
snižuje na základě propočtu na obyvatele a úspory z minulých roků na 19.813,- Kč. Určitě
jde o potřebnou věc. O schválení poskytnutí příspěvku bylo hlasováno
(hlasování: / 5 : 0 : 0 / pro: Buchar, Vancl, Dejmek, Mládek, Sedláček
/ proti: 0, zdržel se: 0
4) OZV 2/2021 kterou se stanoví obecní systém odpadového hospodářství – vyhláška,
v které je uvedeno, jak a kde můžou občané odpady třídit
(hlasování: / 5 : 0 : 0 / pro: Buchar, Vancl, Dejmek, Mládek, Sedláček
/ proti: 0, zdržel se: 0
5) OZV 3/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství. Ve druhé vyhlášce,
kterou musí mít obce od roku 2022 podle platných zákonů, je kromě slev z placení poplatku,
na kterých se zastupitelstvo shodne a jsou dané zákonem i stanovena výše poplatku na rok 2022
pro trvale žijící občany a pro rekreační objekty. Starosta oslovil odbor dozoru Ministerstvem vnitra
a po konzultacích je i vyhláška navržena tak, abychom jí nic neporušovali. Vyhláškou je navrženo,
aby slevu (osvobození) od poplatku měli občané, kteří budou celý rok v zahraničí, jejich nemovitost
je neobyvatelná (v přestavbě) nebo budou nějaký čas v nemocnici. Jsou z ní proti poslední vyhlášce
vyjmuty slevy pro studenty i občany, kteří se tu dlouhodobě nezdržují. Veškeré slevy se musí doložit podle platných zákonů v navržené vyhlášce také uvedených. Starosta obce navrhl,
aby poplatek za odpad z důvodů uvedených na minulém zasedání (občané daleko víc třídí, přechod
k jinému zpracovateli) zůstal pro příští rok 576,- Kč a poznamenal, že je to jenom jeho názor. Přetlumočil zastupitelům i názor z výše uvedených důvodů dnes nepřítomných zastupitelů,
že by poplatek zvýšili. Starosta ještě zmínil, že zastupitelé obdrželi zpracované náklady
za odpadové hospodářství za posledních 11 roků, aby si udělali představu, kolik musí obec doplácet
ze svého rozpočtu. Upozornil také na skutečnost, že náklady obce se v posledních letech snižují
a že je to důsledek většího třídění. Starosta ještě poznamenal, že i díky plánovanému postupnému
zvyšování cen za skládkovné komunálního odpadu nemůžeme počítat s tím, že budou náklady
za odpadové hospodářství s novou firmou nižší, musíme počítat i tak se zvýšením. Založení firmy
EKO Jilemnicko obcemi svazku obcí Jilemnicko bylo hlavně z důvodů jasné prokazatelnosti,
kolik která obec odpadu vyprodukuje. To se svazek od stávajícího zpracovatele odpadů
i přes opakované výzvy nikdy nedozvěděl. Vyzval přítomné zastupitele, aby řekli svůj názor.
Jindřich Vancl – poplatek by zvýšil cca o 60,- Kč / rok na občana, což je zvýšení poplatku
o 5,- Kč / měsíc. Poplatek se hodně let nezvyšoval. Trochu tím snížíme doplatek obce
a po přechodu k EKO Jilemnicko se uvidí, kam se cena posune. Nemyslí si, že by občané
po zvýšení poplatku méně třídili.
Jaromír Buchar – není možné, aby obec doplácela tolik peněz za občana za odpady

a je pro razantnější zvýšení poplatku o 120,- Kč na občana
Jan Mládek – souhlasí se zvýšením o 120,- Kč
Štěpán Dejmek – počkal by také na výsledky nové firmy a poplatek by zatím nezvyšoval. Obec
nemá k dispozici žádnou kalkulaci od EKO Jilemnicko, o kterou by se zdražení mohlo
opřít. Navíc vývoj podílu vytříděného odpadu se za poslední 2 roky zvyšuje a tím se obci
doplatek do reálných nákladů na poplatníka již druhým rokem snižuje. Dále se novou
vyhláškou zrušily všechny úlevy na poplatníka nad rámec úlev daných ze zákona, takže
obec díky tomu vybere více peněz.
Jiří Sedláček – EKO má záměr během příštího roku vyměnit na své náklady plechové nádoby
na odpad za plastové a postupně na ně instalovat čipy pro odečítání hmotnosti nádoby
a tím možnou přesnější evidenci, kolik která nemovitost odpadu vyprodukuje.
Po zkušenostech se známkovým systémem se obává, že se tento záměr mine svým
účinkem, a že se můžeme vrátit do situace, kdy se odpady objeví všude jinde,
jen ne v nádobách
Štěpán Dejmek – aby mohla obec plně využít výstup z vážení nádob přes čipy, musela
by nejdříve změnit vyhlášku 2/2021 na systém likvidace odpadů, kterou právě
zastupitelstvo schválilo. Tento výstup může být v aktuálním systému pouze jakýmsi
nástrojem pro kontrolu, u jakých nemovitostí pohlídat nadměrnou produkci komunálního
odpadu. Mělo by se pak ale také evidovat množství vytříděného odpadu z jednotlivých
nemovitostí. Příkladem může být nemovitost, která popelnici naplní plasty či jiným
lehkým odpadem, který se ze zákona musí vytřídit. Tuto nádobu pak zváží svozový vůz
a zaznamená automaticky do systému. Nemovitost pak bude vypadat „ekologičtější“
než soused, který plně třídí, ale má např. popel ze spáleného uhlí. V případném
novém systému by se měly zvýhodnit objekty, které od vytápění na tuhá paliva
již upustily a žádný popel tedy neprodukují.
Jaroslav Pochop – nevidí důvod, proč by občané měli přestat třídit, když poplatek stoupne
a zvýšení jako občan podporuje
Roman Kužel – s odkazem na své zkušenosti v pozici starosty obce ví, jak je toto téma složité
Starosta s vědomím, že se po diskuzi o výši poplatku dostáváme do patové situace, navrhl,
aby zastupitelstvo hlasovalo o schválení OZV 2/2021 o místním poplatku za obecní systém
odpadového hospodářství s poplatkem za odpad v navržené výši 696,- Kč pro fyzickou osobu
přihlášenou v obci k trvalému pobytu nebo vlastníka nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům
nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které není přihlášena žádná fyzická osoba a která je umístěna
na území obce (§ 10e zákona o místních poplatcích). O návrhu OZV 2/2021 s poplatkem 696,- Kč
bylo potom hlasováno
(hlasování: / 3 : 0 : 2 / pro: Buchar, Vancl, Mládek
/ proti: Dejmek, Sedláček, zdržel se: 0
Starosta znovu zopakoval, že aby bylo usnesení uznatelné, musí hlasovat buď pro, nebo proti
nadpoloviční většina zastupitelů (v našem případě 4 a to i v případě, že je na zasedání přítomno
5 zastupitelů ze 7 členného zastupitelstva). To se v tomto případě nestalo a zastupitelstvo
se tak nedohodlo na schválení navržené vyhlášky.
Jiří Sedláček - bude tedy potřeba najít nějakou shodu ve výši poplatku nebo svolat do konce roku
ještě jedno veřejné zasedání. S vědomím, že když se tak udělá (svolá se další veřejné
zasedání), a budou na něm přítomni všichni zastupitelé, bude OZV 2/2022 schválena
s navýšením poplatku, které vyšlo z dnešního zasedání (tedy 696,- Kč). Navrhl jiné řešení.
Do konce roku zbývá málo času a s aktuální epidemiologickou situací se může klidně i stát,
že se už nedokážeme sejít. Je potřeba, abychom našli společné řešení, někdo musí tedy
ustoupit. Navrhl tedy, že bude poplatek zvýšeno 96,- Kč na občana a rok, resp. nemovitost
a rok a bude tedy 668,- Kč pro fyzickou osobu přihlášenou v obci k trvalému pobytu nebo

vlastníka nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci,
ve které není přihlášena žádná fyzická osoba a která je umístěna na území obce (§ 10e
zákona o místních poplatcích). Se zvýšením nesouhlasí, ale vzhledem k situaci
a několikátému neřešení rozhodnutí musíme najít společnou dohodu. Obci to přinese
přibližně 50.000,- Kč a vzhledem k nejistotě, co se bude s odpady v příštím roce dít,
to pro něho a obec vlastně vůbec nic neřeší. Jenom to, že dodržíme zákon. Zeptal
se zastupitelů, jestli souhlasí s jeho návrhem a po většinovém schválení bylo o upravené
OZV 2/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství s poplatkem
za odpad ve výši 672,- Kč pro fyzickou osobu přihlášenou v obci k trvalému pobytu
nebo vlastníka nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci,
ve které není přihlášena žádná fyzická osoba která je umístěna na území obce (§ 10e zákona
o místních poplatcích) hlasováno
(hlasování: / 4 : 0 : 1 / pro: Buchar, Vancl, Mládek, Sedláček
/ proti: Dejmek, zdržel se: 0
6) Schválení ceny pro vodné a stočné na základě odborného výpočtu na kalendářní rok 2022 –
protože máme kanalizační řád, tak musíme schválit cenu za vodné a stočné. A to i když nebudeme
vybírat nic
(hlasování: / 5 : 0 : 0 / pro: Buchar, Vancl, Dejmek, Mládek, Sedláček
/ proti: 0, zdržel se: 0
7) Schválení aktualizace Plánu financování obnovy kanalizace v majetku obce Kruh na roky 2021 –
2030, tady je to stejné jako v předchozím bodě. Aktualizace se opakovaně schvaluje a pokud
se dotáhne do konce plánovaná akce, tak se vše bude znovu aktualizovat
(hlasování: / 5 : 0 : 0 / pro: Buchar, Vancl, Dejmek, Mládek, Sedláček
/ proti: 0, zdržel se: 0
8) Žádost o dotaci na MMR na opravu komunikací v obci. Na jaře jsme žádali o dotaci na opravu
cesty od zahradnictví do Roztok a pod hřbitovem směrem na Libštát. Dotace nedopadla a aktuálně
je na stole nová výzva. Můžeme to zkusit znovu, pokud to zastupitelstvo schválí. Uznatelná oprava
je ale pouze na cestu od zahradnictví, na cestu pod hřbitovem budeme žádat na Krajský úřad.
Samozřejmě budou nějaké vstupní náklady na podání žádosti, jako tomu bylo i minule.
(hlasování: / 5 : 0 : 0 / pro: Buchar, Vancl, Dejmek, Mládek, Sedláček
/ proti: 0, zdržel se: 0
9) Projednání výsledku výběrového řízení na zhotovitele akce „Zpracování projektové
dokumentace – vodovod, kanalizace a ČOV v obci Kruh“ – nabídku předložily v určeném
termínu tyto firny: 1. Ing. Šinták Jan, Kolová 2, 36001 Karlovy Vary, IČO: 11386096. 2. Vodní
zdroje Ekomonitor s.r.o., Píšťovy 820, 53701 Chrudim, IČO: 15053695. 3. AQUECON a.s.,
Československých legií 445/4, Trnovany, 41501 Teplice, IČO: 14868202. 4. Vodohospodářský
rozvoj a výstavba a.s., Nábřežní 90/4 Smíchov, 15005 Praha 5, IČO: 47116901. 5. ŠINDLAR s.r.o.,
Na Brně 372/2a, Nový Hradec Králové, 50006 Hradec Králové, IČO: 26003326. 6. GREGOR –
projekt invest s.r.o., Počítky 18, 59101 Počítky, IČO: 04901916. Předloženou informaci bere
zastupitelstvo na vědomí
10) Projednání schválení pořadí uchazečů na základě výběrového řízení. Na základě hodnocení
výběrové komise na akci „Zpracování projektové dokumentace – vodovod, kanalizace a ČOV v
obci Kruh“ bylo stanoveno pořadí: 1. Vodní zdroje Ekomonitor s.r.o., Píšťovy 820, 53701 Chrudim,

IČO: 15053695. 2. Ing. Šinták Jan, Kolová 2, 36001 Karlovy Vary, IČO: 11386096. 3.
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., Nábřežní 90/4 Smíchov, 15005 Praha 5. 4. AQUECON
a.s., Československých legií 445/4, Trnovany, 41501 Teplice. 5. ŠINDLAR s.r.o.,
Na Brně 372/2a, Nový Hradec Králové, 50006 Hradec Králové, IČO: 26003326. 6. GREGOR –
projekt invest s.r.o., Počítky 18, 59101 Počítky, IČO: 04901916. O schválení předloženého pořadí
bylo hlasováno
(hlasování: / 5 : 0 : 0 / pro: Buchar, Vancl, Dejmek, Mládek, Sedláček
/ proti: 0, zdržel se: 0
11) Projednání schválení nejvhodnější nabídky. V souladu s doporučením hodnocení komise
bylo navrženo schválit jako nejvhodnější nabídku na akci „Zpracování projektové
dokumentace – vodovod, kanalizace a ČOV v obci Kruh“, jako nabídku s nejnižší nabídkovou
cenou 1.166.000,- Kč bez DPH, kterou předložila firma Vodní zdroje Ekomonitor s.r.o., Píšťovy
820, 53701 Chrudim, IČO: 15053695.
(hlasování: / 5 : 0 : 0 / pro: Buchar, Vancl, Dejmek, Mládek, Sedláček
/ proti: 0, zdržel se: 0
12) Zastupitelstvu byl předložen návrh smlouvy o dílo na akci „Zpracování projektové
dokumentace – vodovod, kanalizace a ČOV v obci Kruh“ s firmou Vodní zdroje Ekomonitor s.r.o.,
Píšťovy 820, 53701 Chrudim, IČO: 15053695
O schválení uzavření smlouvy a zároveň o pověření starosty jejím podpisem bylo hlasováno
(hlasování: / 5 : 0 : 0 / pro: Buchar, Vancl, Dejmek, Mládek, Sedláček
/ proti: 0, zdržel se: 0
13) Schválení zmaření studie na vybudování vodovodu a kanalizace z roku 2019 – protože
se v rámci zpracování projektu bude zpracovávat nová studie, tak zrušíme (zmaříme) studii,
v hodnotě 109.142,- Kč, kterou nám v roce 2017 zpracovala a v roce 2019 aktualizovala akciová
společnost Profesionálové, Haškova 1714/3, 500 02 Hradec Králové
(hlasování: / 5 : 0 : 0 / pro: Buchar, Vancl, Dejmek, Mládek, Sedláček
/ proti: 0, zdržel se: 0
14) 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 2021. O návrhu udělení mimořádné odměny
starostovi obce bylo potom hlasováno
(hlasování: / 4 : 0 : 1 / pro: Buchar, Vancl, Dejmek, Mládek,
/ proti: 0, zdržel se: Sedláček
15) Projednání schválení Rozpočtového opatření 6/2021. Na položce příjmů je dotace na kůrovce,
prodej dřeva a nájem za byt ve škole, na položce výdajů jsou sazenice do lesů, poradenské služby
v lesním hospodářství, náklady na těžbu v lesích, dárkové poukazy SPOZ a vyšší náklady na svoz
odpadů. Rozpočtové opatření tedy bude – příjmy 1.071.680,- Kč, výdaje 111.000,- Kč, financování
– 960.680,- Kč. Po vysvětlení bylo o schválení opatření hlasováno

(hlasování: / 5 : 0 : 0 / pro: Buchar, Vancl, Dejmek, Mládek, Sedláček
/ proti: 0, zdržel se: 0
16) Zastupitelstvo pověřilo starostu provedením rozpočtového opatření 7/2021 v případě
mimořádných změn do konce roku 2021 s tím, že o nich bude informováno na 1. zasedání v roce
2022
(hlasování: / 5 : 0 : 0 / pro: Buchar, Vancl, Dejmek, Mládek, Sedláček
/ proti: 0, zdržel se: 0
17) zastupitelstvu byl předložen návrh rozpočtu na rok 2022. Návrh byl řádně vyvěšen
od 16. 11. do 2.12. 2020. Rozpočet je navržen tak, že výdaje jsou vyšší než příjmy
a na dofinancování bude použit přebytek z minulých let. Rozpočet obce bude
Příjmy 8.440.694,- Kč, výdaje 11.429.804,68 Kč, financování 2.989.110,68 Kč a splátka úvěru
999.996,- Kč.. Návrh rozpočtu obce Kruh byl řádně vyvěšen na úřední desce od 16.11. do 1.12.
2021. Součástí rozpočtu jsou finanční dary pro ČČK Kruh 20.000,- Kč, T.J. Sokol Kruh 40.000,- Kč,
SHČMS Semily 1.000,- Kč, SDH Kruh 20.000,- Kč, JSDHO Kruh 30.000,- Kč, TK Kruh 49.000,Kč, se kterými budou uzavřeny smlouvy o poskytnutí finančních darů z rozpočtu Obce Kruh.
Mateřské škole Kruh, příspěvkové organizaci, byl navržen finanční příspěvek z rozpočtu Obce Kruh
220.000,- Kč. Po upřesnění bylo o návrhu rozpočtu hlasováno
(hlasování: / 5 : 0 : 0 / pro: Buchar, Vancl, Dejmek, Mládek, Sedláček
/ proti: 0, zdržel se: 0

Diskuze:
Jiří Sedláček
- obchod – mluvíme o tom už na třetím zasedání a zatím jsme k ničemu nedošli.
Jak už jsem říkal (psal) minule, tak měl „náš“ vietnamec možnost si požádat o dotaci
na Krajský úřad z programu Obchod 2021+. Minimální dotace je 20.000 maximální
100.000,- a dostane nějakou část každý žadatel. Na akci jsou vyčleněny 3.000.000,
které se potom rozdělí mezi žadatele. Aby ten „náš“ splnil podmínky a mohl žádat,
tak musel mít výdaje za ty dva měsíce minimálně těch 20.000. Zaplatil dva nájmy (2000,-)
a zálohu na elektriku 5000. Řekl jsem mu, že nejdéle 29.10. musí dát příkaz na zaplacení
zálohy ještě dalších 13.000 (aby splnil dohromady těch 20.000) a že mu se žádostí pomůžu
(napíšu ji). Bohužel pan Tran dal příkaz až v neděli 31. a potom nemohl pochopit, že banky
v neděli nepracuje a že je na transakci listopadové datum, takže všechno špatně a o víkendu
připravenou žádost jsem mohl zahodit. Teď musí počkat až do příštího října, kdy by se měl
program opakovat. Podání žádosti není tak jednoduché, jako jsou skoro všechny ostatní
krajské dotace, tady se to dokládá na MMR a vše musí být důkladně podloženo „papírově“.
Vyplnění všech dokumentů je ale docela mazec a pro „účetního“ jako je náš TRAN
je to dost složité (pochopil jsem, že neuskutečnitelné). Ta dotace je pro něho spíše bonus,
ať ho tady nějak udržíme, měla by vymyslet něco obec. Pro informaci z okolí. Mříčná
by dala všechno, kdyby tam obchod fungoval. Libštát a Košťálov jsou ve svých obcích
spokojeni, mají po třech obchodech, a tak něco podobného vůbec neřeší. Bělá
teď už obchod nemá, ani podpora obce (nájem, elektřina) nepomohla. Roztoky aby obchod
udrželi, tak ho také dotují. Jestli se bude výzva v příštím roce opakovat ale není jisté, nápad
pomoci malým obcím se podle vyjádření vyhlašovatele „trochu nepotkal“ s nápadem
- museli jsme požádat oproti platnému LHP o zvýšení m3 na těžbu dřeva v obecních lesích
z důvodu nahodilé těžby. Protože na Krajském úřadu uznali, že se těží jenom kalamity
a kůrovec, tak nám byl objem těžby výrazně navýšen bez nějakých sankcí

-

obec dostala dotaci na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity za rok 2020 259.180,- Kč.
Je to na m3 menší obnos, než býval, ale ….
o dotaci na zalesnění a oplocenky budeme žádat v brzké době, takže ze začátku roku
schválené žádosti budou všechny podány
poděkoval Jaromíru Bucharovi za dlouholetou péči o veřejné osvětlení a veřejný rozhlas,
od příštího roku se o zařízení bude starat Elektros
na obci s koncem roku končí na pozici účetní Markéta Dejmková, starosta poděkoval za vše,
co pro obec udělala a popřál ji hodně úspěchů v novém působišti
na závěr poděkoval všem zastupitelům a popřál všem hodně zdraví a štěstí v novém roce
a také aby už přešla tahle divná doba

