Zápis
z 2. schůze zastupitelstva obce Vlkaneč konané dne 12.12.2018
Kozohlodech

v

Přítomní zastupitelé: Klaus Josef, Novák Oldřich, Špalek Vincent, Altmann
Josef, Kořínek Luboš, Nováková Martina, Vágner Václav, Cempírková
Jaroslava, Semrádová Bohumila.
Omluvení zastupitelé: nikdo
Zapisovatel: Cempírková Jaroslava
Ověřovatelé zápisu: Novák Oldřich, Špalek Vincent
Přítomní občané: 14

Program:
1) Schválení programu ZO 12.12. 2018
2) Určení ověřovatelů zápisu ZO 12.12. 2018
3) Kontrola usnesení ZO 14.11. 2018
4) Žádost o finanční příspěvek na opravu fasády kostela ve Vlkanči
5) Schválení rozpočtu obce na rok 2019
6) Schválení rozpočtu Příspěvkové organizace (PO) ZŠ a MŠ
Vlkaneč na rok 2019
7) Smlouva o zřízení věcného břemene-služebnosti s ČEZ na
parcelách za Kovařákem
8) Rozpočtové opatření č. 11/2018
9) Plynofikace Ledečsko – rozpočet na rok 2019
10) Komunikační systém Česká obec
11) Směrnice k zadávání veřejných zakázek
12) O2 – zrušení Veřejné telefonní hovorny
13) Volba zmocněnce v LD Chraňbož
14) Kontrola PO ZŠ a MŠ
15) Schválení žádostí spolků v obci Vlkaneč
16) Věcné břemeno v LD Chraňbož
17) Uzavření dodatku s firmou AVE CZ odpadové hospodářství, s.r.o.
18) Veřejnoprávní vztah zastupitel - kronikář
19) Informace o nákupu užitkového automobilu
20) Diskuse

ad 1)
Starosta Josef Klaus v 17:30 hodin zahájil schůzi, přivítal přítomné, seznámil je s programem
řádné schůze zastupitelstva obce dne 12.12.2018, dále doplnil dalších pět bodů v programu a
dotázal se, zda chtějí zastupitelé do programu něco doplnit. Jelikož tomu tak nebylo, dal
hlasovat o schválení programu. Zastupitelstvo návrh schválilo.
Hlasování: pro 9, proti 0, zdrželo se 0
Usnesení č.001-02/2018/ZO ze dne 12.12.2018
Zastupitelstvo obce po projednání
I.)Schvaluje: Program ZO 12.12.2018
ad 2)
Starosta Josef Klaus navrhl, aby ověřovateli zápisu ZO dne 12.12.2018 byli Oldřich Novák a
Vincent Špalek. Dotázal se zastupitelů, zda s tím souhlasí. Zastupitelstvo návrh schválilo.
Hlasování: pro 9, proti 0, zdrželo se 0
Usnesení č.002-02/2018/ZO ze dne 12.12.2018
Zastupitelstvo obce po projednání
I.) Schvaluje: Ověřovatele zápisu ZO dne 12.12.2018 – Oldřich Novák, Vincent Špalek.
ad 3)
Starosta Josef Klaus provedl kontrolu usnesení z minulých zasedání ZO dne 14.11.2018. Opět
doplnil, že zbývá realizovat opravu rybníka v Přibyslavicích protože rybník nemá dostatečný
přítok.
Ostatní body byly splněny nebo u nich termín ještě běží.
Usnesení č.003-02/2018/ZO ze dne 12.12.2018
Zastupitelstvo obce po projednání
I.) Bere na vědomí: Kontrolu usnesení z minulých zasedání ZO dne 12.12.2018.
ad 4)
Starosta Josef Klaus přednesl zastupitelům žádost pana faráře o finanční příspěvek na opravu
fasády kostela ve Vlkanči. Dodává, že by přispěl maximálně 20 000,-Kč a byl by to poslední
příspěvek, který se na opravu fasády poskytne. Místostarosta Novák doplňuje, že firma, která
opravu prováděla, vyčerpala peníze a jednu stranu nedodělala, pan farář to nedokázal vyřešit,
firma se vymlouvala, že bylo třeba speciální omítky a peníze se vyčerpaly dříve. Nyní by
mohl čerpat dotaci, ale musí sehnat cca 58 000,-Kč. Obec by mu pomohla s částí a také
navrhuje, že by 20 000,-Kč jako příspěvek bylo optimální. Místostarosta Špalek dále uvedl, že
v následujících letech by se mohly čerpat dotace na opravu sakrálních staveb – např.
hřbitovních zdí a to by zase doporučoval pro kostely v Kozohlodech a v Přibyslavicích.
Starosta se dotázal zastupitelů, zda s návrhem příspěvku souhlasí. Zastupitelstvo návrh
schválilo.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdrželo se 2
Usnesení č.004-02/2018/ZO ze dne 12.12.2018
Zastupitelstvo obce po projednání
I.)Schvaluje finanční dar na opravu kostela ve výši 20 000,-Kč.
ad 5)
Starosta Josef Klaus přednesl přítomným, že je připravený návrh rozpočtu obce na rok 2019,
členům zastupitelstva byl odeslán emailem. Dodává, že do rozpočtu byla zahrnuta žádost
dobrovolných hasičů z Přibyslavic. Celkové příjmy činí 10 577 000, celkové výdaje činí
14 934 000,-Kč. Zbývající částka 4 356 890,- je na zůstatkovém účtu obce z roku 2018.

Zastupitel Vágner se dotazoval, zda je počítáno s příjmem z prodeje pozemků. Pan starosta
mu odpověděl, že pokud se parcely prodají, poté budou peníze do rozpočtu zahrnuty. Dotázal
se zastupitelů, zda tímto návrhem rozpočtu souhlasí. Zastupitelstvo návrh schválilo.
Hlasování: pro 9, proti 0, zdrželo se 0
Usnesení č.005-02/2018/ZO ze dne 12.12.2018
Zastupitelstvo obce po projednání
I.)Schvaluje: návrh rozpočtu obce na rok 2019.
ad 6)
Starosta Josef Klaus přednesl přítomným návrh rozpočtu Příspěvkové organizace ZŠ a MŠ
Vlkaneč na rok 2019. Zastupitelům byl návrh rozpočtu odeslán emailem k nastudování.
Příjmy činí 5 120 000,-Kč a výdaje činí 5 120 000,-Kč. Dotázal se zastupitelů, zda s tímto
návrhem rozpočtu souhlasí. Zastupitelé návrh rozpočtu schválili.
Hlasování: pro 9, proti 0, zdrželo se 0
Usnesení č.006-02/2018/ZO ze dne 12.12.2018
Zastupitelstvo obce po projednání
I.)Schvaluje: návrh rozpočtu Příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Vlkaneč na rok 2019.
ad 7)
Starosta Josef Klaus přednesl přítomným potřebné informace o uzavření smlouvy o zřízení
věcného břemene – služebnosti z ČEZ na parcelách za Kovařákem, budky od přípojek jsou na
pozemku obce. Jednorázově by bylo obci zaplaceno 27 346,-Kč. Starosta se dotázal
zastupitelů, zda s uzavřením smlouvy souhlasí. Zastupitelstvo souhlasí..
Hlasování: pro 9, proti 0, zdrželo se 0
Usnesení č.007-02/2018/ZO ze dne 12.12.2018
Zastupitelstvo obce po projednání
I.)Schvaluje: uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti s ČEZ na parcelách
za Kovařákem.
I.)Ukládá: uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti z ČEZ na parcelách za
Kovařákem. Termín do 31.12.2018. Zodpovídá starosta.
ad 8)
Starosta Josef Klaus přednesl návrh rozpočtového opatření č. 11/2018. Zastupitelům bylo
zasláno emailem, aby se s ním mohli seznámit. Pan Vágner se dotázal, co znamenají tři
položky – nákup ostatních služeb rybníky. Zastupitelka Semrádová vysvětlila, že se muselo
nechat vyhotovit geodetické zaměření sedimentu v rybnících, aby se navýšily uznatelné
položky dotace. Místostarosta Špalek doplnil, že geodetické zaměření sedimentu bylo
zpracováno a poté se nechalo zapsat na katastrální úřad. Zlepší se uznatelné náklady a obec
ušetří cca 800 000,-Kč. Starosta se dotázal zastupitelů, zda souhlasí s rozpočtových opatřením
č. 11/2018. Zastupitelstvo obce rozpočtové opatření schválilo.
Hlasování: pro 9, proti 0, zdrželo se 0
Usnesení č.008-02-2018/ZO ze dne 12.12.2018
Zastupitelstvo obce po projednání
I.)Schvaluje: rozpočtové opatření č. 11/2018.
Protokol, týkající se rozpočtového opatření č. 11, bude součástí zápisu
ad 9)
Starosta Josef Klaus přednesl přítomným, že byl obci zaslán rozpočet se zápisem ze schůze
Plynofikace Ledečsko. Příjmy činí 71 100,-Kč, výdaje činí 71 100,-Kč. Místostarosta Špalek

dodává, že problém nastane, až budou požadovat peněžní částku na občana. Obec Vlkaneč má
prozatím závazky splněny. Starosta uvádí, aby zastupitelé vzali tyto informace na vědomí.
Hlasování: pro 9, proti 0, zdrželo se 0
Usnesení č.009-02/2018/ZO ze dne 12.12.2018
Zastupitelstvo obce po projednání
I.)Bere na vědomí: rozpočet Plynofikace Ledečsko na rok 2019.
ad 10)
Starosta Josef Klaus přednesl nabídku Komunikační systém Česká obec. Občané s telefony
popř. s tablety by si nainstalovali nabízený program a pak by jim byly odesílány nové
informace týkající se obce. Ročně by se platilo 8000,-Kč za tuto službu. Dodává, že máme
zpravodaj, máme WEB, máme rozhlas. Zastupitelka Semrádová uvádí, že v současné době je
možné si nechat na telefon zasílat informace o aktualitách na webových stránkách obce.
Starosta se dotázal zastupitelů, zda souhlasí s touto nabídkou či ne. Zastupitelstvo s nabídkou
Komunikačního systému Česká obec nesouhlasí.
Hlasování: pro 0, proti 9, zdrželo se 0
Usnesení č.010-02/2018/ZO ze dne 12.12.2018
Zastupitelstvo obce po projednání:
I.)Schvaluje: zamítnutí nabídky Komunikačního systému Česká obec.
ad 11)
Starosta Josef Klaus přednesl aktualizaci Směrnice k zadávání veřejných zakázek, která byla
třeba vytvořit. Aktualizace byla projednána s právníkem. Dotázal se zastupitelů, zda souhlasí
se zmíněnou aktualizací Směrnice. Zastupitelstvo aktualizaci Směrnice k zadávání veřejných
zakázek schválilo.
Hlasování: pro 9, proti 0, zdrželo se 0
Usnesení č.011-02/2018/ZO ze dne 12.12.2018
Zastupitelstvo obce po projednání
I.)Schvaluje: aktualizaci Směrnice k zadávání veřejných zakázek.
ad 12)
Starosta Josef Klaus přednesl, že není využívána telefonní hovorna u pošty.O2 navrhuje, aby
byla zrušena a nebo, aby se obec spolupodílela měsíční částkou. V dnešní době má většina
obyvatel mobilní telefony nebo pevnou linku, proto je zbytečné platit za provoz telefonní
hovorny. Po uzavření smlouvy s O2 by se platilo 1000,-Kč měsíčně. Starosta se dotázal
přítomných zastupitelů, zda souhlasí se zrušením O2 telefonní hovorny. Zastupitelstvo se
zrušením souhlasí.
Hlasování: pro 9, proti 0, zdrželo se 0
Usnesení č.012-02/2018/ZO ze dne 12.12.2018
Zastupitelstvo obce po projednání
I.)Schvaluje: zrušení O2 telefonní hovorny.
I.)Ukládá: zrušit O2 telefonní hovornu. Zodpovídá starosta.
ad 13)
Starosta Josef Klaus navrhl, aby byl jako starosta obce zvolen zmocněncem LD Chraňbož.
Starosta se dotázal zastupitelů, zda s tímto návrhem souhlasí. Zastupitelstvo návrh schválilo.
Hlasování: pro 8, proti 0, zdrželo se 1
Usnesení č.013-02/2018/ZO ze dne 12.12.2018
Zastupitelstvo obce po projednání
I.)Schvaluje: zvolení zmocněnce LD Chraňbož - starostu obce Josefa Klause.

ad 14)
Starosta Josef Klaus přednesl výsledky kontroly Příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Vlkaneč.
Kontrola byla provedena ve dnech 21.11.2018 – 26.11.2018, provedli ji Václav Vágner, Josef
Altmann, Jaroslava Cempírková, dále byli přítomni Vincent Špalek, Marcela Němcová a paní
ředitelka Formánková. Závěr – nebyly zjištěny žádné odchylky, vše odpovídá. Starosta se
dotázal zastupitelů, zda schvalují kontrolu PO. Zastupitelstvo kontrolu schválilo.
Hlasování: pro 9, proti 0, zdrželo se 0
Usnesení č.014-02/2018/ZO ze dne 12.12.2018
Zastupitelstvo obce po projednání
I.)Schvaluje: kontrolu Příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Vlkaneč.
ad 15)
Starosta Josef Klaus přednesl návrh na schválení žádostí o příspěvky - pro všechny spolky v
obci Vlkaneč – SDH Vlkaneč, Kozohlody, Přibyslavice, TJ Vlkaneč, MS Diana, Český svaz
chovatelů. O příspěvky si podaly všechny spolky žádost a výše příspěvku jsou
zakomponované v rozpočtu obce na rok 2019. Starosta se dotázal zastupitelů, zda s tímto
návrhem na schválení žádostí o příspěvky pro zmíněné spolky souhlasí. Zastupitelstvo návrh
schválilo.
Hlasování: pro 9, proti 0, zdrželo se 0
Usnesení č.015-02/2018/ZO ze dne 12.12.2018
Zastupitelstvo obce po projednání
I.)Schvaluje: žádosti o příspěvky pro SDH Vlkaneč, Kozohlody, Přibyslavice, TJ Vlkaneč,
MS Diana, Český svaz chovatelů.
ad 16)
Starosta Josef Klaus přednesl informace o věcném břemenu v LD Chraňbož z roku 2016
uzavřené s ČEZ. Jedná se o kabel, který vede v lese u Čejkovic – na rozloze dvou krajů. O
věcném břemenu je uzavřená smlouva – IE – 12- 63398/5 Čejkovice. Obci bude zaplaceno
1000,-Kč. Starosta se dotázal zastupitelů, zda se smlouvou souhlasí. Zastupitelstvo se
smlouvou o věcném břemenu souhlasí.
Hlasování: pro 9, proti 0, zdrželo se 0
Usnesení č.016-02/2018/ZO ze dne 12.12.2018
Zastupitelstvo obce po projednání
I.)Schvaluje: smlouvu č. IE – 12- 63398/5 Čejkovice o věcném břemenu s LD Chraňbož.
ad 17)
Starosta Josef Klaus přednesl návrh na uzavření dodatku smlouvy s firmou AVE CZ,
odpadové hospodářství, s.r.o., kde budou vypsány aktuální ceny za odvoz komunálního
odpadu na rok 2019. Stávající cena činí 422,-Kč za občana, od 1.1.2019 bude cena činit 433,Kč za občana. Dodává, že občané budou nadále platit 500,-Kč za občana a 900,-Kč chataři.
Starosta se dotázal zastupitelů, zda s tímto návrhem souhlasí. Zastupitelstvo návrh schválilo.
Hlasování: pro 9, proti 0, zdrželo se 0
Usnesení č.017-02/2018/ZO ze dne 12.12.2018
Zastupitelstvo obce po projednání
I.)Schvaluje: uzavření dodatku smlouvy s firmou AVE CZ, odpadové hospodářství, s.r.o., o
cenách za odvoz komunálního odpadu na rok 2019.
I.)Ukládá: uzavřít dodatek smlouvy s AVE CZ, odpadové hospodářství, s.r.o., do 31.12.2018
Zodpovídá starosta.

ad 18)
Starosta Josef Klaus přednesl, že je třeba odsouhlasit veřejnoprávní vztah, kdy je členka
zastupitelstva Jaroslava Cempírková zároveň kronikářka obce. Navrhl, aby bylo
odsouhlaseno, že Jaroslava Cempírková bude vykonávat funkci zastupitele i kronikářky.
Starosta se dotázal zastupitelů, zda s tímto návrhem souhlasí a schvalují veřejnoprávní vztah.
Zastupitelstvo návrh schválilo.
Hlasování: pro 8, proti 0, zdrželo se 1
Usnesení č.018-02/2018/ZO ze dne 12.12.2018
Zastupitelstvo obce po projednání
I.)Schvaluje: veřejnoprávní vztah, kdy Jaroslava Cempírková vykonává od 6.10.2018 do
konce roku 2018 funkci zastupitelky a kronikářky.
II.)Schvaluje: veřejnoprávní vztah, kdy Jaroslava Cempírková bude od 1.1.2019 vykonávat
funkci zastupitelky a kronikářky.

ad 19)
Starosta Josef Klaus přednesl informace o nákupu užitkového automobilu. Sdělil, že
technický stav Multicary je nevyhovující, technická kontrola je do 17.3.2019. Další
technickou kontrolou Multicara neprojde. Doporučuje, aby byl schválen nákup užitkového
automobilu do 300 000,-Kč bez DPH. Pokud se automobil sežene, zaplatí se akontace a poté
se bude splácet, chtěl by, aby byl konce tohoto volebního období splacen.
Místostarostové dodávají, že je třeba mít tento návrh schválený, protože až se nějaký
automobil objeví, je třeba rychle jednat. Postupuje se dle platné směrnice.
Je snaha pořídit automobil, aby mohl do terénu a mohlo se v něm přepravovat více osob.
Dále proběhla diskuse. Zastupitelka Nováková se dotazovala, zda někdo posuzoval technický
stav Multicary. Starosta odpovídá, že je Multicara shnilá, bylo by třeba mnoho věcí opravit a
to by bylo nákladné. Obec má tento automobil již 9 let.
Zastupitel Altmann uvádí, že již po užitkových automobilech koukal a je problém sehnat
takový vůz, který by byl do terénu a mohl přepravovat více osob. Dá se sehnat pro přepravu 6
osob, ale není terénní. Starosta se dotázal zastupitelů, zda souhlasí s nákupem užitkového
automobilu v částce do 300 000,-Kč. Zastupitelstvo souhlasí.
Hlasování: pro 9, proti 0, zdrželo se 0
Usnesení č.019-02/2018/ZO ze dne 12.12.2018
Zastupitelstvo obce po projednání
I.)Schvaluje: nákup užitkového automobilu v částce do 300 000,-Kč, bez DPH.
ad 20)
Diskuse:
Místostarosta Špalek uvádí, že je třeba opravit veřejné osvětlení za obecním domem v
Kozohlodech a žádá, aby byly prohrnovány všechny obecní silnice, aby se něco nestalo např.
seniorům.
Starosta uvedl, že prohrnování je zajištěno, telefonicky vše domluvil s panem J. Veřejné
osvětlení nechá opravit.
Zastupitelka Nováková se dotazuje na informace ohledně webových stránek. Starosta,
místostarostové a zastupitelka Semrádová jí sdělují, že webové stránky spravuje firma Antee a
pan P. má oprávnění, aby prováděl různé aktualizace. Úprava je možná dle rozsahu. Odkazují
zastupitelku na pana P, který nejlépe zodpoví její otázky – zda je možné stránky zjednodušit,

jak by to bylo finančně náročné. Cca před dvěma lety byla aktualizace provedena. Vzhled
webových stránek schvaluje ZO.
Dále je hovořeno o Zpravodaji obce Vlkaneč, zastupitel Altmann se dotazuje na využitelnost
zpravodaje. Místostarosta Špalek uvádí, že je možné mezi občany udělat anketu.
Z diskuse vyplývá, že hlavně u seniorů je zpravodaj vítán. Ročně se do zpravodaje investuje
cca 12 000,-Kč.
Zastupitelka Cempírková žádá, zda by bylo možné pokácet lípu na křižovatce k panu L.
Několik občanů obce ji o to žádalo. Dodává, že strom je prorostlý jmelím a pokud foukal
silný vítr, lámaly se ze stromu větve i o průměru 10 cm. Vedle stromu je chodník, kde chodí
děti do mateřské školky a ze základní školy na obědy. Pan starosta s místostarostou Špalkem
sdělují, že nechají strom zkontrolovat dendrologem a pokud uzná, že je strom k pokácení, tak
se nechá pokácet.
Pan zastupitel Vágner se dotazuje, jak to vypadá se silnicí k parcelám za přejezdem. Pan
starosta mu sděluje, že hned po novém roce se nechá vypracovat projekt na chodníky v obci a
na silnici k parcelám za přejezdem, poté jim budou sděleny např. potřebné výšky.
Pan místostarosta Špalek informuje, že příští rok bude rok projektů, nechají se zaměřit
chodníky, které nejsou nikde zakreslené, odstavné plochy u kostelů ve Vlkanči a
v Kozohlodech. Vše se nechá zanést do katastru. Následně se budou hlídat dotační tituly, aby
se mohly žádat dotace.
Pan Č. sděluje, že veřejné osvětlení problikává v celé vesnici, přijde mu to, že dojde vždy
k přerušení proudu, poté jedno světlo zhasne a další, co nesvítilo, se rozsvítí. Asi může klesat
napětí.
Pan Š. uvádí, že bylo dobré něco udělat s velkými kalužemi okolo obchodu ve Vlkanči, do
základní školy mu chodí vnuk a děti, když jsou z oběda, tak se tam umažou od bláta. Pan
starosta uvádí, že až bude projekt na chodníky, tak se bude moct žádat o dotace a dodělat
chodník až ke škole, také se pak bude moct udělat přechod pro chodce.
Usnesení č.020-02/2018/ZO ze dne 12.12.2018
Zastupitelstvo obce po projednání
I.)Bere na vědomí:
- Nutnost opravit veřejné osvětlení za obecním domem v Kozohlodech.
- Možnou aktualizaci webových stránek obce Vlkaneč
- Žádost o pokácení lípy na křižovatce k panu L.
-V dohledné době nechat vypracovat projekt na silnici k parcelám za přejezdem a na chodníky
ve Vlkanči.
Rekapitulace usnesení z 2. schůze zastupitelstva obce Vlkaneč konané dne 12.12.2018 v
Kozohlodech
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
- Kontrolu usnesení z minulých zasedání ZO.
- Rozpočet Plynofikace Ledečsko na rok 2019

Zastupitelstvo obce schvaluje:
- Program ZO 12.12.2018.
- Ověřovatele zápisu ZO dne 12.12.2018 – Novák Oldřich, Špalek Vincent.
- Finanční dar na opravu kostela ve výši 20 000,-Kč. .
- Návrh rozpočtu obce na rok 2019
- Návrh rozpočtu Příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Vlkaneč na rok 2019
- Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti s ČEZ na parcelách za
Kovařákem.
- Rozpočtové opatření č. 11/2018.
- Zamítnutí nabídky Komunikačního systému Česká obec.
- Aktualizaci směrnice k zadávání veřejných zakázek.
- Zrušení O2 telefonní hovorny
- Zvolení zmocněnce LD Chraňbož starostu obce Josefa Klause.
- Kontrolu Příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Vlkaneč
-Žádosti o příspěvky pro SDH Vlkaneč, Kozohlody, Přibyslavice, TJ Vlkaneč, MS Diana,
Sdružení chovatelů.
- Smlouvu č. IE – 12- 63398/5 Čejkovice o věcném břemenu s LD Chraňbož.
- Uzavření dodatku smlouvy s firmou AVE CZ, odpadové hospodářství, s.r.o., o cenách za
odvoz komunálního odpadu na rok 2019.
- Veřejnoprávní vztah, kdy Jaroslava Cempírková vykonává od 6.10.2018 funkci zastupitelky
a kronikářky.
- Veřejnoprávní vztah, kdy Jaroslava Cempírková bude od 1.1.2019 vykonávat funkci
zastupitelky a kronikářky.
- Nákup užitkového automobilu v částce do 300 000,-Kč, bez DPH.

Zastupitelstvo obce ukládá:
- uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti z ČEZ na parcelách za
Kovařákem. Termín do 31.12.2018. Zodpovídá starosta.
- zrušit O2 telefonní hovornu. Zodpovídá starosta
- uzavřít dodatek smlouvy s AVE CZ, odpadové hospodářství, s.r.o., do 31.12.2018.
Zodpovídá starosta.

Zastupitelstvo obce ukládá z minulých zasedání:
Trvá oprava rybníka Přibyslavice – nedostatek vody
Zapsala: dne 12.12.2018 Cempírková Jaroslava
Ověřovatelé zápisu: Novák Oldřich
Špalek Vincent

Klaus Josef

