OBEC LIPNICE NAD SÁZAVOU
Lipnice nad Sázavou, čp. 50, PSČ 582 32, tel/fax: 569 486 139, obec@lipnicens.cz, www.lipnicens.cz
IČ 00267813, Banka: Volksbank a.s., č.ú. 4200290549/6800

ZÁPIS Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
OBCE LIPNICE NAD SÁZAVOU č. 10/2012
konaného dne 6. září 2012 od 17. 00 hodin na obecním úřadě v Lipnici nad Sázavou
Přítomni: Luboš Berger DiS., Ing. Leoš Bláha, Ing. Lenka Bláhová, MUDr. Oldřiška Drbohlavová, Bc.
Marek Hanzlík, Zdeněk Ježek, Ing. Tomáš Ledvinka, Jaroslav Prokš
Neomluveni: Ing. Ladislav Horký
Zapisovatel: Ing. Lenka Bláhová
Ověřovatelé: Ing. Tomáš Ledvinka, Bc. Marek Hanzlík
Zasedání zastupitelstva obce zahájil starosta p. Bláha, který přivítal členy zastupitelstva obce a přítomné
hosty. Starosta oznámil počet přítomných členů ZO (v 17.05 hod. bylo přítomno 8 členů
zastupitelstva). Zastupitelstvo je usnášeníschopné.
Program zasedání OZ č. 10/2012 byl upraven. Byl aktuálně doplněn o bod 21) Žádost o úplatný převod
majetku státu na obec, bod 22) Žádost o prodloužení nájemní smlouvy manž. Špinkovi, bod 23) Prodej
pozemku parc. č. 2109/3 panelová cesta k hradu a bod 24) Žádost o prodloužení nájemní smlouvy paní
Klonfarová.
PROGRAM:
1) Nabídka na odkoupení lesa do vlastnictví obce a návrh směny pozemků na Hájku. P.
Bodnár.
2) Vícepráce na stavbě „Regulace dopravy a parkování, II. etapa“. Pan Nešetřil.
3) Pozemek parc. č. 404/14, k.ú. Lipnice nad Sázavou. Úřad pro zastupování státu ve věcech
majetkových, rozhodnutí v pochybnostech.
4) Smlouva o dílo, oprava požární nádrže Kateřinka.
5) Úprava odbíjení radničních hodin, vymezení vjezdů na parkovací ploše náměstí.
6) Kontejnery na tříděný odpad (papír, obalové kartony).
7) Zpráva o revizi elektrického zařízení - základní škola.
8) Nový lesní hospodářský plán na období 2013 -2023.
9) Užívání obecního pozemku parc. č. 158/1, k. ú. Lipnice nad Sázavou. Paní Černá.
10) Zatékání dešťových vod z místní komunikace pod dům č.p. 69. Paní Smejkalová.
11) Zatékání povrchové vody na pozemek parc. č. 351/25. Ing. Banzet.
12) Žádost o prodloužení nájemní smlouvy p. Eigl, p. Doubravová.
13) Žádost o prodloužení nájemní smlouvy manž. Martínkovi.
14) Žádost o odkoupení pozemku parc. č. 904, k. ú. Lipnice nad Sázavou, pan M. Ježek.
15) Žádost o odkoupení pozemku Ing. E. Pazderková a H. Vopolková, Vilímovec
16) Žádost o finanční příspěvek na realizaci kamenné plastiky Hlava XXII. Pan Radomír
Dvořák.
17) Žádost o úpravu obytné místnosti v č.p. 265. Paní Marksová.
18) Proplacení výdajů na opravu obecního bytu v č.p. 265, paní Doubravová.
19) Žádost převod pozemků Podhradí, s.r.o.
20) Seznámení ZO se zprávou o kontrole hospodaření. KÚ Kraje Vysočina.
21) Žádost na úplatný převod majetku státu na obec
22) Žádost o prodloužení nájemní smlouvy manž. Špinkovi
23) Prodej pozemku parc.č.2109/3 panelová cesta k hradu
24) Žádost o prodloužení nájemní smlouvy paní Klonfarová
Usnesení č. 77: ZO schvaluje upravený program zasedání ZO 10/2012
Výsledek hlasování: PRO:
8 hlasů
PROTI:
0
ZDRŽEL SE:
0
Usnesení 77/2012 bylo přijato.
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1. Nabídka na odkoupení lesa do vlastnictví obce
Pan Viktor Bodnár požádal obec o odkoupení, resp. směnu lesních pozemků za stavební pozemek.
Žádostí ze dne 4.9.2012 navazuje na jednání uskutečněná v roce 2008. Předmětem nabídky je směna
lesních pozemků „U Panského mlýna“ o výměře 18170 m2 za stavební pozemky v lokalitě pod
fotbalovým hřištěm oddělené z pozemku parc. č. 240 o výměře 11532 m2, vše k. ú. Lipnice nad
Sázavou. Ocenění konkrétních lesních pozemků není v žádosti uvedeno. Uvedený pozemek parc. č.
240, k. ú. Lipnice nad Sázavou o výměře 33495 m2 vlastní obec Lipnice nad Sázavou pouze 12/100
dle LV 982.
Diskuze:
p. Ježek – cena lesních pozemků bez lesních porostů v této lokalitě bude mezi 3 – 5 Kč/m2. Lesní porosty
jsou na těchto pozemcích prakticky zničené.
p. Hanzlík - směna s obcí v současné době není možná, protože obec není výhradním vlastníkem
požadovaného pozemku. V případě zájmu je třeba jednat se všemi vlastníky.
2. Vícepráce na stavbě „Regulace dopravy a parkování II. etapa. Pan Nešetřil.
Vícepráce související s uvedenou stavbou byly projednávány na zasedání ZO č. 7/2012, bod č. 3 dne
26.6.2012.
Dosud ani na jedné straně nebyl nalezen a předložen písemný doklad o objednání a provedení
víceprací. Teprve dne 1.8. 2012, po více než dvou letech od podpisu předávacího protokolu
(31.7.2010), doručil pan L. Nešetřil kopii seznamu provedených víceprací podepsanou oběma
stranami. Bývalý starosta Ing. L. Horký e-mailem ze dne 5.9.2012 uznal podpis na kopii uvedeného
dokumentu za svůj. Na základě tohoto aktu obec ověří fyzicky všechny položky předložené kopie. FÚ
v Jihlavě ve velmi rozsáhlé zprávě č.j. 192370/12/314983606277 z 25.7.2012 o daňové kontrole zjistil
pravý opak. Právní zástupce obce z uvedeného důvodu podal další trestní oznámení pro podezření
podvodu při čerpání státní dotace. Po doručení usnesení PČR, případně doručení pravomocného
rozsudku ve věci a doporučení právního zástupce obce zváží obec další postup. Druhá strana (p.
Nešetřil) byla o postupu obce informována. Ve věci byla Finančnímu Úřadu v Jihlavě v předepsané
lhůtě doručena žádost o posečkání odvodu daně a žádost o prominutí odvodu a penále v sumární výši
11 586 262,- Kč.
V této souvislosti přikládám stanovisko – omluvu zastupitele, bývalého starosty Ing. Horkého z
účasti na mimořádném zasedání ZO č. 9/20112 zaslanou e-mailem dne 23.8.2012:
„Omlouvám se , jsem zapojen v pracovním procesu, nemohu z něj zbuh darma a
zbytečně vypadnout. 6 zastupitelů to rozhodně zvládne. I beze mně. Chtěl bych vidět
blázna, kterej obci Lipnice promine vratku dotací. Fakt bych ho chtěl vidět, taky si ho
dojdu osobně nafotit. Zveřejním ho. Horký, z Lipnice“
Uvedený přístup k tak závažné situaci hodnotím coby výrok v rozporu s mandátem člena
zastupitelstva podle ustanovení §69 a §83 Zákona č. 128/2000 Sb. o obcích:
§69
Člen zastupitelstva obce skládá na začátku prvního zasedání zastupitelstva obce, jehož se po svém
zvolení zúčastní, slib tohoto znění: "Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že
svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu obce (města, městyse) a jejích (jeho) občanů
a řídit se Ústavou a zákony České republiky."
§83
Člen zastupitelstva obce je povinen zúčastňovat se zasedání zastupitelstva obce,
popřípadě zasedání jiných orgánů obce, je-li jejich členem, plnit úkoly, které mu tyto orgány uloží,
hájit zájmy občanů obce a jednat a vystupovat tak, aby nebyla ohrožena vážnost jeho funkce.
3. Pozemek parc. č. 404/14, k.ú. Lipnice nad Sázavou. ÚPZSVVM, Rozhodnutí v
pochybnostech.
Uvedený pozemek zůstal rozhodnutím Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových ve
vlastnictví ČR. Právo hospodaření s uvedeným pozemkem přešlo na Lesy ČR.
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4. Smlouva o dílo, oprava vodní požární nádrže Kateřinka.
V souladu s usnesením č. 13/2012 ZO ze dne 8.3.2012 a usnesením ZO č. 53/2012 ze dne 26.6.2012
byla uzavřena smlouva o dílo Rekonstrukce malé vodní nádrže Kateřinka na pozemcích p.č. 187 a p.č.
186/1 v k.ú. Lipnice nad Sázavou se společností UNIMONT J.C.K., s.r.o. z Ledče nad Sázavou. Oprava
bude provedena v období září – listopad. Ukončení a předání hotového díla bude provedeno
nejpozději k 31.12. 2012. Smluvní cena v rozsahu díla dle projektové dokumentace ověřené ve
stavebním řízení č.j. OZP/3146/2011/RU činí 519 866,- Kč včetně DPH. SoD je přílohou zápisu
zasedání ZO.
5. Úprava odbíjení radničních hodin, vymezení vjezdů na parkovací ploše náměstí.
P. Klofáč požádal o zvážení možnosti vypnout v nočních hodinách odbíjení věžních hodin. Žadatel
bydlí v těsné blízkosti obecních věžních hodin s rodinou a malým dítětem a odbíjení ruší noční klid.
Navrhujeme, aby věžní hodiny odbíjely pouze přes den a to od 8:00 do 20:00. Potřebná úprava
hodinového stroje byla odborníkem oceněna na cca 8.000,-Kč.
Usnesení č. 78: ZO schvaluje úpravu odbíjení věžních hodin. Hodiny budou odbíjet od 8:00 do 20:00.
Výsledek hlasování: PRO:
8 hlasů
PROTI:
0
ZDRŽEL SE:
0
Usnesení 78/2012 bylo přijato.
P. Klofáč a zástupce majitele č.p. 48 požádali o řešení problému s parkováním před vjezdy do garáží a
vjezdů na náměstí. Obecní úřad zajistí vodorovné dopravní značení před vjezdem do č.p. 51 a č.p. 48.
Zároveň bude obnoveno vodorovné značení v horní části náměstí před penzionem Brixen.
6. Kontejnery na tříděný odpad (papír, obalové kartony).
O zavedení kontejnerů na tříděný papír a na nápojové kartony požádal vlastník rekreačního objektu
v obci. Obec nemá zákonnou povinnost zavést tyto kontejnery. Dlouhodobě je papírový odpad tříděn
a soustředěn v Základní škole, která jej nejméně dvakrát ročně odváží do sběrny a ze získaných
finančních prostředků škola hradí další aktivity jako např. sportovní a šachové turnaje.
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu uzavřením dodatku smlouvy se společností AVE CZ na tříděný
papír a nápojové kartóny. Předpoklad je, že kontejnery budou zavedeny k 1.1.2013.
7. Zpráva o revizi elektrického zařízení - základní škola.
Revizní zpráva č. 2012-128 z 24. 6. 2012 o revizi objektu Základní školy, Základní umělecké školy a
mateřské školy konstatuje, že revidované elektrické zařízení je při dodržování bezpečnostních
předpisů schopné bezpečného provozu. Avšak je nutné přijmout organizační opatření k zamezení
přístupu zaměstnankyň kuchyně do hlavní rozvodny školy a zamezit volnému přístupu k jističům
v rozváděčích. Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Zastupitelstvo pověřuje starostu přijetím
příslušných opatření.
8. Nový lesní hospodářský plán na období 2014 -2023.
K 31.12. 2013 končí platnost současného lesního hospodářského plánu na lesním majetku obce. Práce
na vytvoření nového lesního hospodářského plánu je nutné započít v průběhu roku 2013. S nabídkou
na vyhotovení LHP se na obec Lipnici nad Sázavou obrátily dvě firmy: Lesprojekt Východní Čechy
s.r.o. za cenu 375 Kč/ha bez DPH a Ing. Pavel Rensa, Taxace Štoky za cenu 370,-Kč/ha.
Doporučujeme uzavřít smlouvu o dílo s ing. Pavlem Rensou. V rámci poskytovaných příspěvků na
hospodaření v lesích je v současné době poskytován příspěvek Krajem Vysočina na zpracování LHP
ve výši 300,-Kč/ha.
Usnesení č. 79: ZO schvaluje uzavření smlouvy o dílo na zpracování LHP 2014-2023 obce Lipnice nad
Sázavou s ing. Pavlem Rensou, Taxace Štoky.
Výsledek hlasování: PRO:
8 hlasů
PROTI:
0
ZDRŽEL SE:
0
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Usnesení 79/2012 bylo přijato.
9. Užívání obecního pozemku parc. č. 158/1, k.ú. Lipnice nad Sázavou. Paní Černá.
Pozemek parc. č. 158/1, k.ú. Lipnice nad Sázavou o výměře 396 m2 je dle evidence KÚ pro Vysočinu,
pracoviště Havlíčkův Brod ve vlastnictví obce Lipnice nad Sázavou. Uvedený pozemek je oplocen
s dalšími pozemky náležejících k domu č.p. 203 ve vlastnictví paní Černé. Na pozemcích je výběh pro
koně. Dle názoru vlastníka č.p. 203 je předmětný pozemek parc. č. 158/1 součástí dědictví a tedy je
v jeho vlastnictví. Chov koně na uvedených pozemcích a zejména unikající koňské výkaly obtěžují
vlastníka sousedního pozemku. ZO pověřuje starostu zjištěním skutečného stavu a domluvou
chovateli koně. Tímto nejsou vlastníci sousedních pozemků omezeni v případném podání stížnosti
příslušnému správnímu úřadu MÚ Havlíčkův Brod.
10. Zatékání dešťových vod z místní komunikace pod dům č.p. 69. Paní Smejkalová.
Vlastník nemovitosti č.p. 69, paní Smejkalová, požádala o úpravu místní komunikace na pozemku
parc. č. 2220/12, která je ve vlastnictví obce. Dešťové vody stékají nevhodně vyspádovaným
povrchem z místní komunikace pod dům č.p. 69 a způsobují závažné podmáčení obvodové zdi.
Majitelka na své náklady provedla odvodnění pozemku podél obvodové zdi. Zastupitelstvo pověřuje
starostu obce dalším jednáním v této věci.
11. Zatékání povrchové vody na pozemek parc. č. 351/25. Ing. Banzet.
P. Válka podal žádost o řešení zatékání povrchové vody na pozemek parc. č. 351/25, který je v
majetku ing. Jiřího Banzeta. Obecní zastupitelstvo pověřuje starostu obce dalším jednáním v této
věci.
12. Žádost o prodloužení nájemní smlouvy p. Eigl a p. Doubravová.
P. Doubravová a pan Eigl podali žádost na prodloužení nájemní smlouvy na byt v čp. 265. Původní
smlouva končí k 3.11.2012. Navrhujeme nájemní smlouvu prodloužit o 2 roky do 3.11. 2014.
Usnesení č. 80: ZO schvaluje prodloužení nájemní smlouvy s p. Doubravovou a p. Eiglem o 2 roky do
3.11.2014.
Výsledek hlasování: PRO:
8 hlasů
PROTI:
0
ZDRŽEL SE:
0
Usnesení 80/2012 bylo přijato.
13. Žádost o prodloužení nájemní smlouvy manž. Martinkovi.
P. Martinková podala žádost o prodloužení nájemní smlouvy na byt v čp. 265. Původní smlouva končí
k 14.10.2012. Navrhujeme nájemní smlouvu prodloužit o 2 roky do 14.10.2014.
Usnesení č. 81: ZO schvaluje prodloužení nájemní smlouvy s p. Martinkovou o 2 roky do 14.10.2014.
Výsledek hlasování: PRO:
8 hlasů
PROTI:
0
ZDRŽEL SE:
0
Usnesení 81/2012 bylo přijato.
14.

Žádost o odkoupení pozemku parc. č. 904, k.ú. Lipnice nad Sázavou, pan M.
Ježek.
P. M. Ježek požádal o prodej pozemku parc. č. 904. Starosta obce byl pověřen jednáním se správou
komunikace o odvodnění komunikace. Jednání dále probíhají a rozhodnutí v této věci bude učiněno
na některém dalším zasedání ZO.

15.

Žádost o odkoupení pozemků parc. č. 2135/7,8 - Ing. E. Pazderová,
H. Vopálková a K. Ouřecký, Vilímovec
Ing. E. Pazderová a H. Vopálková žádají o odkoupení pozemku parc. č. 2135/7 o výměře 14 m2. Jedná
se o pozemek, který je mezi pozemky ve vlastnictví žadatelů. Zároveň p. K. Ouřecký žádá o odkoupení
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pozemku parc.č. 2135/8 o výměře 8m2, který sousedí s jeho pozemkem a domem č.p. 1. Původní
přístup k domu č.p. 1, který vedl přes výše zmíněné pozemky nebude dále využíván. Žadatelé jednají
ve shodě.
Usnesení č. 82: ZO schvaluje záměr prodat pozemky v k. ú. Lipnice nad Sázavou parc. č. 2135/7 o
výměře 14 m2 a parc. č. 2135/8 o výměře 8 m2.
Výsledek hlasování: PRO:
8 hlasů
PROTI:
0
ZDRŽEL SE:
0
Usnesení 82/2012 bylo přijato.
16.

Žádost o finanční příspěvek na realizaci kamenné plastiky Hlava XXII. Pan
Radomír Dvořák.
Sochař a výtvarník pan Radoslav Dvořák, autor kamenných plastik v lipnických lomech požádal obec
o finanční příspěvek na realizaci plastiky Hlavy 22, která bude 27. dubna 2013 slavnostně odhalena u
křižovatky na Dolní Město.
Podrobnosti projektu: Velikost: 2,65 m - Hmotnost: 18 t - Materiál: Lipnická žula
Kamenná plastika Hlava XXII připomíná souvislost románů amerického spisovatele Josepha Hellera
a Jaroslava Haška. Monument Hlava XXII je rozdělen na 4 díly, které budou obsahovat v 10 jazycích
citát ze Švejka, motto z románu Closing Time J. Hellera a na zadní straně hlavy bude umístěno
poděkování sponzorům.
Obec Lipnice nad Sázavou nemůže ze závažných důvodů souvisejících s nálezem Finančního úřadu v
Jihlavě v současné době takovéto příspěvky poskytovat. Okresní soud v Havlíčkově Brodě vydal
usnesení č.j. 1 T 58/2012-3115 ze dne 3.9. 2012, kterým bylo obci Lipnici nad Sázavou přiznáno
v souvislosti s nálezem FÚ v Jihlavě právo na bezplatnou právní pomoc. To znamená, že náklady
spojené s právním zastoupením obce v soudním řízení hradí stát. Z uvedeného důvodu nemůže obec
ze svého rozpočtu poskytnout třetí straně finanční sponzorský dar, ačkoliv by tak ráda učinila.

17. Žádost o úpravu obytné místnosti v č.p. 265. Paní Marksová.
Nájemce místnosti provádí se souhlasem obce drobné úpravy zařízení, které jsou trvale spojené
s místností. Jedná se o opravu odpadu, vodovodu, elektroinstalace, revize elektroinstalace a sprchový
kout.
Usnesení č. 83: ZO souhlasí s proplacením výdajů za úpravy pronajaté místnosti v č.p. 265
v předpokládané výši max. do 6100,- Kč trvale spojených s nájemní místností.
Výsledek hlasování: PRO:
8 hlasů
PROTI:
0
ZDRŽEL SE:
0
Usnesení 83/2012 bylo přijato.
18.

Proplacení výdajů na opravu obecního bytu v č.p. 265, paní Doubravová
a pan Eigl.
Pan Eigl vzal žádost o dodatečné proplacení výdajů na opravu obecního bytu zpět.

19. Žádost převod pozemků Podhradí, s.r.o.
Podhradí, s.r.o. požádala o odkoupení částí pozemků v areálu společnosti, které jsou dosud ve
vlastnictví obce. Žádost neobsahuje grafickou přílohu, ani nebyla na výzvu doplněna. Žádost bude
projednána po doplnění podkladů.
20. Seznámení ZO se zprávou o kontrole hospodaření. KÚ Kraje Vysočina.
Dne 22.8.2012 provedl Kraj Vysočina dílčí kontrolu hospodaření obce za rok 2012. Předmětem
přezkoumání hospodaření byly údaje dle § 2, odst 1. a 2. zákona č. 420/2004 Sb. o přezkoumávání
hospodaření samosprávných celků. Při dílčím přezkoumání hospodaření obce Lipnice nad Sázavou
nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Zápis z dílčího přezkoumání je přílohou zápisu ze zasedání ZO.
Zápis byl zveřejněn na úřední desce obce dne 27.8.2012.

OBEC LIPNICE NAD SÁZAVOU
Lipnice nad Sázavou, čp. 50, PSČ 582 32, tel/fax: 569 486 139, obec@lipnicens.cz, www.lipnicens.cz
IČ 00267813, Banka: Volksbank a.s., č.ú. 4200290549/6800

21. Žádost na úplatný převod majetku státu na obec
PFČR oznámil ukončení veřejné nabídky dle zák. 229/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Dne
18.7.2012 byla ukončena veřejná nabídka pro oprávněné osoby na pozemky p. č. 1023/2 KN (152
m2), 1268/5 KN (9797 m2) a 1271/3 KN (140 m2) v k. ú. Lipnice nad Sázavou. Ve veřejné nabídce
neprojevil žádný oprávněný zájemce zájem a je možný úplatný převod podle §5, odst. 1 zák. č.
95/1999 Sb. do vlastnictví obce. Obec uplatní žádost o úplatný převod uvedených pozemků v k. ú.
Lipnice nad Sázavou do vlastnictví obce.
Usnesení č. 84: ZO souhlasí s převodem pozemků parc. č. 1023/2, 1268/5 a 1271/3 v k. ú. Lipnice nad
Sázavou do vlastnictví obce. OZ pověřuje starostu podáním žádosti.
Výsledek hlasování: PRO:
8 hlasů
PROTI:
0
ZDRŽEL SE:
0
Usnesení 84/2012 bylo přijato.
22. Žádost o prodloužení nájemní smlouvy manž. Špinkovi
P. Špinka podal žádost o prodloužení nájemní smlouvy na byt v č. p. 265. Původní smlouva končí
k 14. 10. 2012. ZO pověřuje starostu jednáním o úhradě dlužné částky za nájem, příp. sjednáním
splátkového kalendáře. O prodloužení nájemní smlouvy bude rozhodnuto na dalším jednání ZO.
23. Prodej pozemku parc.č.2109/3 - panelová cesta k hradu
Národní památkový ústav požádal o prodej pozemku parc. č. 2109/3 o výměře 85 m2 do vlastnictví
státu. Znalecký posudek určil hodnotu pozemku na 8.220,- Kč tzn. 96,70 Kč/m2. V rámci
zjednodušení úředního postupu žadatel žádá o prodej výše uvedeného pozemku za 95 Kč/m2.
Usnesení č. 85: ZO schvaluje prodej pozemku parc. č. 2109/3 v k. ú. Lipnice nad Sázavou o výměře 85
m2 Národnímu památkovému ústavu resp. České republice za cenu 95 Kč/m2.
Výsledek hlasování: PRO:
7 hlasů
PROTI:
0
ZDRŽEL SE:
1 hlas (Bc. Hanzlík)
Usnesení 85/2012 bylo přijato.
24. Žádost o prodloužení nájemní smlouvy paní Klonfarová
P. Klonfarová podala žádost o prodloužení nájemní smlouvy na byt v č. p. 2. Původní smlouva
skončila k 31.8.2012. Navrhujeme nájemní smlouvu prodloužit o 2 roky do 31.8.2014.
Usnesení č. 86: ZO schvaluje prodloužení nájemní smlouvy s p. Klonfarovou o 2 roky do 31.8.2014.
Výsledek hlasování: PRO:
8 hlasů
PROTI:
0
ZDRŽEL SE:
0
Usnesení 86/2012 bylo přijato.
Závěrem: starosta poděkoval všem zastupitelům za účast na jednání. V 19.11 hodin zakončil jednání ZO.
Příští zasedání ZO bude 4.10.2012 od 17:00 hodin
Ověřovatelé zápisu:
Bc. Marek Hanzlík

.................................................

Ing. Tomáš Ledvinka

.................................................

Starosta: Ing. Leoš Bláha

.................................................

