Zápis z jednání Zastupitelstva obce Sendražice konaného dne 27. 12. 2017 na obecním úřadě.
Začátek jednání v 19.00 hodin.
Přítomno: ZO - F. Matěna, Bc. P. Kacálková, P. Holečková, DiS., S. Špás, J. Lipenský,
Z. Šonová, Ing. František Krtička
Hosté: dle prezenční listiny.
Starosta obce přivítal přítomné a zahájil jednání v 19.00 hodin. Sdělil, že zasedání bylo řádně
svoláno. Dále konstatoval, že je přítomno 7 členů zastupitelstva z celkového počtu 7, takže
zastupitelstvo obce je usnášeníschopné.
Starosta seznámil přítomné s programem:
Program:
1. Schválení programu
2. Schválení ověřovatelů zápisu
3. Schválení smlouvy o bezúplatném převodu majetku
4. Schválení dodatku č. 6 ke smlouvě na zajištění a odstraňování komunálního odpadu
5. Schválení stanoviska obce k připravované výstavbě nad hřištěm – 1. etapa
6. Schválení žádosti o dotaci na rok 2018 – SDH Sendražice
7. Schválení rozpočtového opatření
8. Schválení rozpočtu na rok 2018
9. Schválení zadávací dokumentace na cestu Za Rybníky
10. Jmenování komise na výběr dodavatele – cesta Za Rybníky
11. Žádost o odkup pozemku
12. Zpráva o prověření šíření pomluv
13. Schválení převodu majetku do SPU – poldry v dolinách
14. Ostatní záležitosti
15. Diskuze
16. Závěr
1. Starosta obce dal hlasovat o návrhu programu.
Návrh usnesení č.1/12272017
Zastupitelstvo obce Sendražice souhlasí s uvedeným programem.
Výsledek hlasování:
Pro: 7

Proti: 0

Zdrželo se: 0

Usnesení č. 1 bylo přijato.
2. Starosta obce navrhl určit ověřovatele zápisu slečnu Petru Holečkovou a paní Petru
Kacálkovou. Starosta dal hlasovat o návrhu.
Návrh usnesení č.2/12272017
Zastupitelstvo obce Sendražice schvaluje ověřovatelé zápisu slečnu Petru Holečkovou
a paní Petru Kacálkovou.
Výsledek hlasování:
Pro: 7

Proti: 0

Zdrželo se: 0
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Usnesení č. 2 bylo přijato.
3. Starosta obce seznámil přítomné se smlouvou, kterou obec obdržela od Mikroregionu
obcí Památkové zóny 1866, ve které se jedná o bezúplatný převod majetku - ukazatel
rychlosti, travní traktor, domeček a beer sety Starosta obce dal hlasovat.
Návrh usnesení č.3/12272017
Zastupitelstvo obce Sendražice schvaluje smlouvu s Mikroregionem obcí 1866 o
bezúplatném převodu majetku a dále pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy.
Výsledek hlasování:
Pro: 7

Proti: 0

Zdrželo se: 0

Usnesení č. 3 bylo přijato.
4. Starosta obce informoval přítomné, že obec obdržela dodatek č.6 ke smlouvě č.953070
mezi Obcí Sendražice a firmou Marius Pedersen. Tímto dodatkem dochází k navýšení
cen za svoz a odstraňování komunálního odpadu. Starosta obce dal o tomto hlasovat.
Návrh usnesení č. 4/12272017
Zastupitelstvo obce Sendražice schvaluje dodatek č.6 ke smlouvě č.953070 mezi Obcí
Sendražice a firmou Marius Pedersen a dále pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy.
Výsledek hlasování:
Pro: 7

Proti: 0

Zdrželo se: 0

Usnesení č. 4 bylo přijato.
5. Starosta obce informoval přítomné, že obec obdržela žádost od Ing. Krtičky a od pana
Libora Tannerta na stanovisko obce k připravované výstavbě nad hřištěm – 1.etapa.
Jedná se o výstavbu 5 ks dvojdomku – typizované dvojdomky UNO se sedlovou
střechou v souladu s platným územním plánem obce, je v souladu s územní studií a
respektuje stanovisko oddělení kultury a památkové péče. Starosta obce se zeptal, zda
má k tomu někdo nějaký dotaz. Ing. Krtička – oznámil střet zájmu a přečetl žádost,
kterou zaslal všem zastupitelům v tomto znění:
„Vážení kolegové,
ve spolupráci s renomovaným developerem, společnosti Canaba, připravuji etapu č.1
výstavby RD v Sendražicích v lokalitě „Nad Hřištěm“. Jedná se o zónu Z1, a návrh
RD odpovídá požadavkům platného Územního Plánu, je v souladu s Územní Studii a
respektuje stanovisko oddělení kultury a památkové péče. Návrh počítá s 5ks dvojdomků (typizovaný dvojdomek UNO se sedlovou střechou) a představuje kompromis
z hlediska předpokládané ekonomické realizovatelnosti a prodejnosti v regionu.
5ks dvojdomků znamená 10 ks bytových jednotek, které předpokládají cca 4 lidi na
bytovou jednotku. Jedná se tedy v této fázi až o 40 nových občanů do obce.
Při úvaze 10.000,- Kč na hlavu z rozpočtového určení daní to představuje až 400.000,Kč ročně do obecního rozpočtu.
Prosím o zařazení tohoto bodu na nejbližší zasedaní ZO, jestli tato varianta zóny 1 je
pro obec akceptovatelná. Osobně jsem přesvědčen, že splňuje dosavadní vznešené požadavky ZO a respektuje regulativa určena relevantními dokumenty. Jde nyní o získání
souhlasného stanoviska ZO, aby se mohla spustit další aktivita Projektových prací, in-
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ženýringu, stavebního povoleni atd. Ještě je před námi velký kus práce. Samotná realizace RD by mohla být v roce 2019/2020.“
Starosta obce poděkoval za předčtení a dal o tomto hlasovat.
Návrh usnesení č.5/12272017
Zastupitelstvo obce Sendražice schvaluje Ing. Krtičkovi a panu Tannertovi 1. etapu
výstavby 5 ks dvojdomků v lokalitě nad hřištěm – typizované dvojdomky UNO se
sedlovou střechou nad hřištěm v souladu s platným územním plánem obce, v souladu
s územní studií a respektem stanoviska oddělení kultury a památkové péče. Dále
požaduje, aby se dala podmínka po kolaudaci se přihlásit k TP, tak jak je uvedeno
v žádosti.
Výsledek hlasování:
Pro: 6

Proti: 0

Zdrželo se: 1

Usnesení č. 5 bylo přijato.
6. Starosta obce informoval přítomné, že obec obdržela žádost od SDH Sendražice na
příspěvek na rok 2018 ve výši 45 000,- Kč, která bude použita na údržbu požární
techniky, startovné na soutěžích, nákup elektrocentrály. Starosta obce dal o tomto
hlasovat.
Návrh usnesení č.6/12272017
Zastupitelstvo obce Sendražice schvaluje finanční příspěvek SDH Sendražice ve výši
45 000,- Kč na rok 2018.
Výsledek hlasování:
Pro: 6

Proti: 0

Zdrželo se: 1

Usnesení č. 6 bylo přijato.
7. Účetní obce přečetla rozpočtové opatření č.7, které tvoří přílohu č. 1 tohoto zápisu.
Starosta obce dal o tomto hlasovat.
Návrh usnesení č.7/12272017
Zastupitelstvo obce Sendražice schvaluje rozpočtové opatření č. 7.
Výsledek hlasování:
Pro: 7

Proti: 0

Zdrželo se: 0

Usnesení č. 7 bylo přijato.
8. Účetní obce přečetla rozpočet na rok 2018 v paragrafech. Rozpočet je ve výši příjmů
5 250 510,- Kč a ve výši výdajů 5 250 510,- Kč jako vyrovnaný. Starosta obce dal o
tomto hlasovat.
Návrh usnesení č.8/12272017
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Zastupitelstvo obce Sendražice schvaluje rozpočet na rok 2018 jako vyrovnaný, jak
v příjmech, tak ve výdajích v částce 5 250 510,- Kč. Rozpočet byl schválen
v paragrafech.
Výsledek hlasování:
Pro: 7

Proti: 0

Zdrželo se: 0

Usnesení č. 8 bylo přijato.
9. Starosta obce seznámil přítomné, že obec dostala požadavek od SPÚ Hradec Králové,
aby obec provedla výběrové řízení na dodavatele cesty Za Rybníky v intravilánu obce.
Podmínkou zadávací dokumentace bude nejnižší cenová nabídka a do soutěže obec
půjde s maximální nepřekročitelnou cenou 1 300 000,-Kč. Starosta obce dal o tomto
hlasovat.
Návrh usnesení č.9/12272017
Zastupitelstvo obce Sendražice schvaluje zadávací dokumentaci na výběr dodavatele
cesty Za Rybníky s max. nepřekročitelnou cenou 1 300 000,- Kč.
Výsledek hlasování:
Pro: 7

Proti: 0

Zdrželo se: 0

Usnesení č. 9 bylo přijato
10. Starosta obce jmenoval komisi na výběr dodavatele na cestu Za Rybníky ve složení p.
Lipenský, p. Špás, p. Matěna a pí. Černá. Starosta obce dal o tomto hlasovat.
Návrh usnesení č.10/12272017
Zastupitelstvo obce Sendražice schvaluje komisi na výběr dodavatele cesty Za
Rybníky ve složení p. Lipenský, p. Špás, p. Matěna a pí. Černá.
Výsledek hlasování:
Pro: 7

Proti: 0

Zdrželo se: 0

Usnesení č. 10 bylo přijato
11. Starosta obce informoval přítomné, že obec obdržela žádost od pana Kahla a paní
Stehlíkové na odkup pozemku p.č. 288/12 o výměře 85m2. Jedná se o parcelu mezi
paní Zvolskou a panem Kahlem. Jelikož je zde do budoucna počítáno s výstavbou
dalšího RD, zastupitelé obce se dohodli na pracovním jednání, že tento pozemek obce
se prodávat nebude.
12. Starosta obce informoval přítomné, že na minulém jednání zastupitelstva obce zadal
úkol panu Ing. Krtičkovi, aby prošetřil kauzu šíření pomluv. Pan Ing. Krtička provedl
šetření s tímto výsledkem: Byl jsem pověřen starostou obce, abych prověřil informace
k šířeným zprávám o „nahrabání si“ v rámci realizace Revitalizace zeleně obce –
extravilánu a intravilánu obce Sendražice.
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Chtěl bych tedy přítomné na ZO a také občany, kteří budou číst zápis ze ZO, informovat, že jsme jako zastupitelé obce vystaveni nepodloženým pomluvám a dehonestování. Obcí se šíří pomluvy a spekulace, které se předávají tzv. tichou poštou a každý si
něco přidává.
Rád bych však požádal veřejně toho, kdo může k dané problematice sdělit podstatnou
informaci, která by vedla k odhalení oněch spekulací, případně aby tato osoba poskytla
podklad k šířenému podezření, nebo naopak takový podklad vyvrátila, že si někdo na
realizaci zeleně v extravilánu nebo intravilánu obce Sendražice nahrabal.
Mnou dosavadní prověřené informace k takovému poznatku nevedou. Nabízím tedy
svůj osobní kontakt (tlf. 725 836 680, případně e-mail: frantisek.krticka@jci.com) aby
mě kdokoliv, kdo má hlubší poznatky k této problematice kontaktoval. Případně, aby
se s podezřením obrátil na Policii ČR, která takové podezření dokáže kompetentně
prověřit. Rád bych taky, aby všichni dotyční, kteří tyto nepodložené pomluvy šíří, aby
s takovou další aktivitou přestali, neboť se mohou vystavit obrácenému konání a to
podáním trestního oznámení pro pomluvu. Je velmi těžké se bránit pomluvám a čelit
dehonestaci, když šiřitelům za takové pomluvy nic nehrozí a naopak získávají obdiv
příjemci / příjemcem takové informace a s velkou oblibou ji jako senzaci z obce šíří
dál. V případě řešení přes Policii ČR si však šiřitel musí být vědom právních dopadů
za takové křivé nařčení.
V problematice fungovaní obce Sendražice se mnohem více času dá věnovat pozitivním aktivitám, využívat čas pro občany užitečněji, než se zabývat pomluvami a záští
několika jedinců, kteří informace nekontrolovaně v obci šíří.
Z pozice předsedy finančního výboru obce jsem prověřil všechny oficiální zdroje a nezávislost realizace revitalizace zeleně v obci Sendražice, která se projektově dělí na
Revitalizaci extravilánu a Revitalizaci intravilánu.
K této tématice existují oficiální body zápisů ZO:
- Zápis ZO ze dne 18.5.2015 – bod číslo 10. schváleni projektu na zeleň (částky
58.000,-) – Ing. Lenka Hladíková vybrána jako nejlevnější ze 3 nabídek.
- Zápis ZO ze dne 1.2.2016 – bod 8. a 9. – schválení žádosti o dotaci, schválení dodavatele na zajištění podkladů – (částka 50.000,-) – Ing. Yvona Eliášová vybrána jako
nejlevnější ze 3 nabídek
- Zápis ZO ze dne 21.3.2016 – bod 9. – schválení smluv o umožnění realizace opatření
– revitalizace zeleně – dotčený pan Horák a pan Rybář.
- Zápis ZO ze dne 28.12.2016 – bod 10. – schválení podání žádosti o dotaci z Národního programu Životního prostředí.
- Zpráva z datové schránky obce, ze dne 16.3.2017 – Registrace a Rozhodnuti o dotaci
na Extravilán – dotace v částce 605.997,61 Kč.
- Zápis ZO ze dne 10.5.2017 – bod 7. a 8. – schválení zadávací dokumentace na rege
neraci zeleně v obci Sendražice – zeleň v extravilánu / schválení komise na výběr do5

davatele zeleně v extravilánu (paní Kacálková, slečna Holečková a Ing. Petr Vlášek –
externí předseda).
- Zápis ZO ze dne 7.6.2017 – bod 3. – schválení dodavatele na zeleň v extravilánu obce – (v částce 616.181,80) – Zahradnictví Květ s.r.o. (výběr z 5 dotázaných firem, zpět
přišla nabídka od 2 uchazečů o zakázku). Pan Jan Lipenský – firma Bobr se neúčastnil.
- Zápis ZO ze dne 21.6.2017 - bod 4. – schválení smlouvy o dílo s vítěznou firmou na
zeleň v extravilánu obce (Zahradnictví Květ s.r.o.
Bod 6. - schválení přijetí finančních prostředků na Zeleň v intravilánu obce –
80% dotace ve výši 279.826,- (zbytek 20% z obce
Bod 7. - schválení poptávkového řízení na Zeleň v intravilánu obce
Bod 8. - jmenování komise na výběr dodavatele Zeleň v intravilánu obce - pan
Lipenský, pan Špás, paní Černá
- Zápis ZO ze dne 11.9.2017 - schválení dodavatele na realizaci zeleně v intravilánu
obce – (248.907,18 bez DPH) Zahradnictví Květ s.r.o. (výběr z 5 dotázaných firem,
zpět přišla nabídka od 2 uchazečů o zakázku
Dle dispozic získaných dotací, dle dispozic sjednaných smluv je plněno obcí Sendražice za poskytnuté služby. Veškerá dokumentace je vedena řádně dle potřebných dispozic a všechny body jsou řádně schvalovány zastupitelstvem obce.
Z důvodu případného střetu zájmu, se výběrových řízení neúčastní pan Jan Lipenský a
firma Bobr. Veškerá doporučení o výběru dodavatele jsou doporučována v rámci odsouhlasených komisí a jako taková jsou následně schvalována zastupiteli.
Nedospěl jsem k žádnému potvrzení, že by šlo o předražené zakázky, nebo že by někde byly podezřelé finanční toky. Je mi s podivem, na základě jaké informace, se pomluvy a dehonestace zastupitelů obce, obcí samotnou, šíří.
Bylo by jistě na místě, aby šiřitelé takové pomluvy buď přišli s jasným důkazem, nebo
aby takové pomluvy přestali šířit. Rozhodně by nebylo od věci, aby se případně omluvili, nebo si při další debatě v obci sypali popel na hlavu a uvedli na pravou míru šířené pomluvy třeba touto vypracovanou zprávou.
S čistým svědomím doplňuji, že každý zastupitel obce koná ve svém nejlepším svědomí a vědomí a v rámci rozhodování ZO tak činí rozhodnutí podle svého uvážení a
dostupných informací. Jak mi bylo kdysi, všemi uznávanou paní Ing. Duškovou řečeno, ještě se nenarodil ten, který by se zavděčil všem. A jak vidím, v této věci to platí
na 100%. Starosta obce poděkoval panu Ing. Krtičkovi za provedení kontroly a poprosil pana Martinka, aby se k tomu vyjádřil, protože touto pomluvou to nekončí, proč
dává argumenty jeho zaměstnavateli panu Ing. Horákovi (statek Kydlinov), že obec
škodí jeho zaměstnavateli, tím, že uložila vytěženou hlínu z poldru nad Koupalištěm.
Pan Martinek na odpověděl, zda starosta obce zná vůbec majitele pole a kdo bude hradit náklady za rozvoz hlíny. Starosta obce na toto sdělil, že obec s jeho zaměstnavatelem jednala, má s ním smlouvu a vše bude hradit jeho zaměstnavatel. On jako zaměst6

nanec se o toto nemusí starat. Dále starosta obce si na základě výše uvedeného sjednal
schůzku s Ing. Horákem, a bylo mu potvrzeno, že hlína bude na jeho náklady rozvezena po poli dle smlouvy s obcí.
13. Starosta obce sdělil přítomným, že obec obdržela Protokol č. R 168/2017 o předání a
převzetí R 168 – Poldry Nad Zahradami vč. Cest Záhumenní a Lesní v k. ú.
Sendražice u Smiřic od Státního pozemkového úřadu Pobočky Hradec Králové.
Celková účetní investiční hodnota ke dni jeho předání a převzetí činí 6 431 015,- Kč
včetně DPH. Starosta obce dal o tomto hlasovat.
.
Návrh usnesení č.11/12272017
Zastupitelstvo obce Sendražice schvaluje bezúplatný převod majetku od Státního
pozemkového úřadu Pobočky Hradec Králové uvedený v Protokolu č. R 168/2017
v hodnotě 6 431 015,- Kč včetně DPH. Dále zastupitelstvo obce pověřuje starostu
obce k podpisu Protokolu č. R 168/2017.
Výsledek hlasování:
Pro: 7

Proti: 0

Zdrželo se: 0

Usnesení č. 11 bylo přijato
14. Ostatní záležitosti
Starosta obce informoval přítomné, že na minulém jednání zastupitelstva obce si
stěžoval pan Bednář, že auta jezdící k panu Málkovi po nezpevněné komunikaci mu
stříkají bláto na dům. Starosta obce o této problematice mluvil s panem Málkem,
který sdělil, že on by rád provedl úpravu cesty dle žádosti, kterou podal na OÚ a uvedl,
že zpevnění, vedení inž.sítí a zasíťování provede na své náklady. Bohužel k tomu
nedošlo z důvodu neupřesnění průběhu hranic pozemku, které se řeší od předešlého
zastupitelstva obce a pan Krušina doposud nepodepsal souhlasné prohlášení o průběhu
hranic vlastníku pozemku. Starosta obce doporučil panu Málkovi, aby kontaktoval
pana Krušinu a pokusil se tento problém s ním vyřešit.
15. Diskuze
a) p. Martínek – k problematice výstavby v lokalitě nad hřištěm sdělil, zda nebude lidem
žijících v nových domech vadit píšťalka na hřišti, jako tomu je nyní na nové výstavbě,
kdy lidem vadí motokrosová trať).
b) p.Pejchová – k problematice výstavby nad hřištěm sdělila, že je pěkné, co zde Ing.
Krtička přečetl, kolik peněz by přinesla výstavba rodinných domků do rozpočtu obce,
ale aby se podíval kolik lidí z novostaveb, které v obci vznikly a vznikají se trvale
hlásí do obce.
c) sl. Holečková – k problematice výstavby nad hřištěm se dotazovala Ing. Krtičky, že
z plánků není jasné, kde je příjezdová cesta – v územní studii je příjezdová cesta od
Nedělišť – odpovězeno Ing. Krtičkou, že výstavba bude provedena dle územní studie.
d) p. Špás – objasnil výši dotaci pro SDH Sendražice. Pro rok 2018 SDH žádají částku
45 000,- Kč, za kterou nakoupí techniku, se kterou budou schopni pomáhat. Jedná se
vysokou částku, ale když přijde blesková povodeň SDH není schopen ze své výbavy
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e)

f)

g)

h)

i)

j)
k)

pomáhat s odstraňováním škod a na pomoc přijíždí SDH Předměřice za což jsou jim
vděčni.
p.Martinek – dotaz, jaký bude podklad cesty Za Rybníky, a jak bude široká – starosta
obce sdělil, že obec provedla tonážní zkoušky, písek je pro podloží nedostačující. Musí
se vyvápnit a udělat podklad, jak je uvedeno v projektové dokumentaci a šířka cesty
bude 6 m.
p.Šonová – sdělila, že na minulém jednání zastupitelstva obce navrhl p. Ing. Krtička
odvolání místostarostky obce, kde vznesla připomínku -,,že to má jiný
důvod.“ K objasnění : názorem pí. Šonové je osobní averze, neustále jsou panem Ing.
Krtičkou na místostarostku obce vznášeny připomínky. Toto bylo vysvětleno, aby
nedocházelo k pomluvám a případným nedorozuměním. Toto je dojem pí. Šonové.
p. Ing. Krtička – zděsilo ho, že slečna Holečková na minulém jednání zastupitelstva
obce sdělila, že okrádá Nehvizdy, jelikož tam nemá trvalý pobyt. K tomu se Ing.
Krtička vyjádřil tak, že město Nehvizdy o tomto problému ví, jsou si toho vědomi, že
v obci Sendražice vykonává funkci zastupitele a on sám za sebe poskytl
prostřednictvím jeho zaměstnavatele grant ve výši 2 500 dolarů.
p. Ing. Hrubý – jedná za pana Bednáře ohledně komunikace, po které jezdí pan Málek.
Komunikace je zaevidována jako obecní majetek. Obec by se měla starat o
komunikaci z pozice řádného hospodáře. Nikomu z nás by nebylo příjemné, kdyby se
mu špinila fasáda. Pokud se sám pan Málek nabídl, že komunikaci zpevní, musí toto
obec řešit i za předpokladu, že jeden občan nepodepíše souhlas. Obec musí najít řešení
s panem Krušinou. – odpovězeno p. Šonovou – zastupitelé obce s panem Krušinou
několikrát jednali a pan Krušina se odkazuje na historickou mapu. Starosta obce sdělil,
že je to otázka času. Jakmile bude dokončeno zaměřování hranic pozemků v obci,
bude tato cesta znát hranice majitelů pozemku a pan Málek bude moci provést
zpevnění komunikace dle sdělení předchozího zastupitelstva.
p. Šolc – k problematice komunikace u pana Bednáře sdělil, že když se udělá asfalt,
vše se naplaví na cestu vedoucí k nim do ulice – odpovězeno starostou obce, že pan
Málek musí cestu udělat kamenitou, jak se to projednávalo za předchozího
zastupitelstva obce.
p. Dunko – k problematice komunikace u pana Bednáře sdělil, že si pan Bednář
nepostavil plot na hranici jeho pozemku.
p. Ing. Krtička – sdělil, že k problematice komunikace má obec dvě možnosti řešení –
první řešení je, že pan Krušina podepíše souhlasné prohlášení a pokud se tak nestane,
obec má druhou možnost čekat na dokončení vytyčování katastrálního úřadu.

l) p. Šolc – sdělil, že digitalizace obce je špatně provedena, že on díky ní přišel o část
pozemku pod Hájem a když se byl dotazovat na katastru, bylo mu sděleno, ať
zbývající část pozemku převede obci za korunu – odpovězeno Ing. Krtičkou, že
každý občan se mohl vyjádřit k provedeným změnám. Pokud se někdo nevyjádřil,
bylo to bráno jako souhlas a katastrální úřad provedl změnu. Nyní je v obci prováděna
oprava operátu, která se týká pouze intravilánu obce.
m) p. Pejcha – dotaz, když se projednával bod rozpočet na rok 2018 nikde nezaregistroval
dotaci pro TJ Sokol, zda si nepodali žádost – odpovězeno účetní obce, že do dnešního
dne obec žádnou žádost neobdržela
n) p. Pejcha – dotaz, že mu není jasné, když občané obce třídí odpad a přijede sem auto
od Mariuse Pedersena, provede výsyp skla do jednoho, jakým způsobem vykazuje
obci třídění. Zda má auto váhu nebo jak je toto prováděno – odpovězeno účetní obce,
že auta váhu nemají, jelikož je to pro firmu velká investice. V současné době zapisují,
kolik kontejnerů bylo vysypáno a přepočítává se to průměrem na jednotlivé obce.
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16. Závěr.
Starosta obce poděkoval zúčastněným a schůzi ukončil v 20.10 hodin.

František Matěna, starosta obce ……………………
Ověřovatelé zápisu: Petra Kacálková …………………….
Petra Holečková ……………………
 Zápis vyhotovila Iva Černá 27.12.2017
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