Zápis je upraven dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochranně osobních údajů
Zápis z jednání Zastupitelstva obce Sendražice konaného dne 7. 6. 2017 na obecním úřadě.
Začátek jednání v 19.00 hodin.
Přítomno: ZO - F. Matěna, Bc. P. Kacálková, S. Špás, J. Lipenský, Z. Šonová,
Omluven: Ing. František Krtička, Holečková Petra
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 5 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 dodavatele na zeleň v extravilánu obce
4. Schválení provedení opravy chodníku v úseku točna p. č.773/21 – odbočka
k Pejchovým č. p. 64 p. č.773/21“, úsek čekárny u Jednoty p. č. 773/27,úsek čekárny u
hřiště p. č. 773/3 a úsek chodníku vedoucí k fotbalovému hřišti na pozemku p. č.
773/3,773/23 a 346.
5. Schválení zadávací dokumentace na opravu chodníku v úseku točna p. č.773/21 – odbočka k Pejchovým č. p. 64 p. č.773/21“, úsek čekárny u Jednoty p. č. 773/27,úsek čekárny u hřiště p. č. 773/3 a úsek chodníku vedoucí k fotbalovému hřišti na pozemku p.
č.773/3,773/23 a 346.
6. Schválení komise na výběr dodavatele - chodníky
7. Schválení provedení opravy hřbitovní zdi
8. Schválení zadávací dokumentace na opravu hřbitovní zdi
9. Schválení komise na výběr dodavatele na opravu hřbitovní zdi
10. Schválení dohody o vytvoření spádové mateřské školy
11. Schválení účetní závěrky a závěrečného účtu za rok 2016
12. Schválení rozpočtového opatření č. 3
13. Žádost o pronájem sociálního bytu
14. Žádost o zvláštní užívání komunikace pro uložení inženýrských sítí
15. Schválení odprodeje dříví
16. Žádost o snížení finančního příspěvku farnost
17. Ostatní záležitosti
18. Schválení dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě č. 2/2017
19. Schválení veřejnoprávní smlouvy č. 3/2017
20. Ostatní záležitosti
21. Diskuze
22. Závěr
1. Starosta obce dal hlasovat o návrhu programu.
Návrh usnesení č.1/06072017
Zastupitelstvo obce Sendražice souhlasí s uvedeným programem.
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Výsledek hlasování:
Pro: 5

Proti: 0

Zdrželo se: 0

Usnesení č. 1 bylo přijato.
2. Starosta obce navrhl určit ověřovatele zápisu pana Jana Lipenského a pana Stanislava
Špáse. Starosta dal hlasovat o návrhu.
Návrh usnesení č.2/6072017
Zastupitelstvo obce Sendražice schvaluje ověřovatelé zápisu pana Jana Lipenského a
pana Stanislava Špáse.
Výsledek hlasování:
Pro: 5

Proti: 0

Zdrželo se: 0

Usnesení č. 2 bylo přijato.
3. Starosta obce seznámil přítomné s výsledkem dodavatele na zeleň v extravilánu obce.
Obec oslovila celkem 5 firem OK ZAHRADY, Zahradnictví Květ s.r.o., Zahradnictví
Munzar s.r.o., Pavel Haupt a Jan Lipenský – BOBR. Zpět obec obdržela nabídky od
dvou firem a to od firmy OK Zahrady s.r.o. s cenovou nabídkou 679 114,42 s DPH a
od firmy Zahradnictví Květ s.r.o. s cenovou nabídkou 616 181,80 s DPH. Starosta obce dal hlasovat o rozhodnutí o výběru nejvýhodnější nabídky.
Návrh usnesení č.3/06072017
Zastupitelstvo obce Sendražice schvaluje rozhodnutí o výběru nejvýhodnější nabídky
na Zeleň v extravilánu obce a to firmu Zahradnictví Květ s.r.o. za cenu 616 181,80,Kč.
Výsledek hlasování:
Pro: 4

Proti: 0

Zdrželo se: 1

Usnesení č. 3 bylo přijato.
4. Starosta obce informoval přítomné, že se zastupitelé obce na pracovním jednání
navrhli, aby se pokračovalo v opravě havarijních stavu chodníku v obci. Jedná se o
úsek od Pejchových čp. 64 pod točnu, obě čekárny a chodník vedoucí k fotbalovému
hřišti. Starosta obce dal o tomto hlasovat.
Návrh usnesení č. 4/06072017
Zastupitelstvo obce Sendražice schvaluje opravu části chodníku v obci a to v úseku od
Pejchových čp. 64 pod točnu, chodníky u autobusových zastávek a chodník
k fotbalovému hřišti.
Výsledek hlasování:
Pro: 5

Proti: 0

Zdrželo se: 0

Usnesení č. 4 bylo přijato.
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5. Starosta obce seznámil přítomné se zadávací dokumentaci na opravy chodníku v úseku
točna p.č.773/21 – odbočka k Pejchovým č.p.64 p. č.773/21“, úsek čekárny u Jednoty
p. č. 773/27, úsek čekárny u hřiště p. č. 773/3 a úsek chodníku vedoucí k fotbalovému
hřišti na pozemku p. č.773/3,773/23 a 346. Hodnotícím kritériem bude nejnižší cenová
nabídka. Předpokládaná celková hodnota veřejné zakázky je 300 000,- Kč bez DPH.
Nabídky je možno doručit do 19. 6. 2017, kdy proběhne otevírání obálek. Starosta
obce dal o tomto hlasovat.
Návrh usnesení č.5/06072017
Zastupitelstvo obce Sendražice schvaluje zadávací dokumentaci na opravu chodníku
v úseku točna p. č. 773/21 – odbočka k Pejchovým č. p. 64 p. č.773/21“, úsek čekárny
u Jednoty p. č. 773/27,úsek čekárny u hřiště p. č. 773/3 a úsek chodníku vedoucí
k fotbalovému hřišti na pozemku p. č. 773/3, 773/23 a 346.
Výsledek hlasování:
Pro: 5

Proti: 0

Zdrželo se: 0

Usnesení č. 5 bylo přijato.
6. Starosta obce navrhl komisi na výběr dodavatele na opravu chodníku v úseku točna
p. č. 773/21 – odbočka k Pejchovým č. p. 64 p. č. 773/21“, úsek čekárny u Jednoty p. č.
773/27, úsek čekárny u hřiště p. č. 773/3 a úsek chodníku vedoucí k fotbalovému hřišti
na pozemku p. č. 773/3, 773/23 a 346 v obci, ve složení p. Černá, p. Lipenský
a p. Špás. Starosta obce dal o tomto hlasovat
Návrh usnesení č.6/06072017
Zastupitelstvo obce Sendražice schvaluje komisi na výběr dodavatel na opravu
chodníku v obci chodníku v úseku točna p. č.773/21 – odbočka k Pejchovým č. p. 64
p. č. 773/21“, úsek čekárny u Jednoty p. č. 773/27,úsek čekárny u hřiště p. č. 773/3 a
úsek chodníku vedoucí k fotbalovému hřišti na pozemku p. č. 773/3, 773/23 a 346
v obci, ve složení p. Černá, p. Lipenský a p. Špás.
Výsledek hlasování:
Pro: 5

Proti: 0

Zdrželo se: 0

Usnesení č. 6 bylo přijato.
7. Starosta obce seznámil přítomné, že zastupitelé obce se na pracovním jednání dohodli
na opravu hřbitovní zdi, která bude spočívat ve výměně betonových stříšek na zdi a
sloupcích, v dorovnání a natření zdi marmolitem. Starosta obce dal o tomto hlasovat.
Návrh usnesení č.7/06072017
Zastupitelstvo obce Sendražice schvaluje provedení opravy hřbitovní zdi s výměnou
betonových stříšek na zdi a sloupcích.
Výsledek hlasování:
Pro: 5

Proti: 0

Zdrželo se: 0

Usnesení č. 7 bylo přijato.
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8. Starosta obce seznámil přítomné se zadávací dokumentací na opravu hřbitovní, která
spočívá ve výměně betonových stříšek na zdi a sloupcích a dále s dorovnáním a
natažením marmolitu na hřbitovní zdi. Hodnotícím kritériem bude nejnižší cenová
nabídka. Celková hodnota veřejné zakázky je 334 500,- Kč bez DPH. Nabídky je
možno doručit do 19. 6. 2017, kdy proběhne otevírání obálek. Starosta obce dal o
tomto hlasovat.
Návrh usnesení č.8/06072017
Zastupitelstvo obce Sendražice schvaluje zadávací dokumentaci na opravu hřbitovní
zdi.
Výsledek hlasování:
Pro: 5

Proti: 0

Zdrželo se: 0

Usnesení č. 8 bylo přijato.
9. Starosta obce navrhl komisi na výběr dodavatele na opravu hřbitovní zdi ve složení p.
Černá, p. Lipenský a p. Špás. Starosta obce dal o tomto hlasovat.
Návrh usnesení č.9/06072017
Zastupitelstvo obce Sendražice schvaluje komisi na výběr dodavatele na opravu
hřbitovní zdi ve složení p. Černá, p. Lipenský a p. Špás
Výsledek hlasování:
Pro: 5

Proti: 0

Zdrželo se: 0

Usnesení č. 9 bylo přijato.
10. Starosta obce informoval přítomné, že obec obdržela dohodu od obce Neděliště, která
se týká vytvoření společného školského obvodu spádové mateřské školy. Naše obec
má vytvořen spádový školský obvod Mateřskou školu Neděliště. Starosta obce dal
hlasovat.
Návrh usnesení č. 10/06072017
Zastupitelstvo obce Sendražice schvaluje dohodu mezi obcí Sendražice a obcí
Neděliště o vytvoření společného školského obvodu spádové mateřské školy.
Výsledek hlasování:
Pro: 5

Proti: 0

Zdrželo se: 0

Usnesení č. 10 bylo přijato.
11. Místostarostka obce seznámila přítomné se zprávou o výsledku přezkoumání
hospodaření obce za rok 2016, s výkazy FIN, Rozvaha, Výkaz zisku a ztrát s Přílohou
a se závěrečným účtem obce za rok 2016. Nikdo nepodal připomínku a starosta obce
dal o tomto hlasovat.
Návrh usnesení č.11/06072017
Zastupitelstvo obce Sendražice schvaluje hospodaření obce za rok 2016 bez výhrad.
.
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Výsledek hlasování:
Pro: 5

Proti: 0

Zdrželo se: 0

Usnesení č. 11 bylo přijato
12. Místostarostka obce seznámila přítomné se zprávou o výsledku přezkoumání
hospodaření obce za rok 2016, s výkazy FIN, Rozvaha, Výkaz zisku a ztrát s Přílohou
a se závěrečným účtem obce za rok 2016, s inventarizační zprávou. Nikdo nepodal
připomínku a starosta obce dal o tomto hlasovat.
Návrh usnesení č.12/05102017
Zastupitelstvo obce Sendražice schvaluje účetní závěrku za rok 2016.
Výsledek hlasování:
Pro: 5

Proti: 0

Zdrželo se: 0

Usnesení č. 12 bylo přijato
13. Účetní obce seznámila přítomné s rozpočtovým opatřením č. 3, které tvoří přílohu
tohoto zápisu. Starosta obce dal o tomto hlasovat.
Návrh usnesení č.13/06072017
Zastupitelstvo obce Sendražice schvaluje rozpočtové opatření č. 3.
Výsledek hlasování:
Pro: 5

Proti: 0

Zdrželo se: 0

Usnesení č. 13 bylo přijato.
14. Starosta obce informoval přítomné, že obec obdržela žádost o prodloužení nájmu
sociálního bytu 15/2 od xxxx. xxxx předložila veškeré doklady pro přidělení bytu.
Starosta obce navrhuje, nájem bytu do 15. 7. 2017 z důvodu dluhu skoro tříměsíčního
nájemného, který byl sice obci doplacen, ale výše jmenovaná byla vyřazena z úřadu
práce a zastupitelé obce mají obavy, z jakých finančních prostředků bude hrazen
nájem. Starosta obce dal o tomto hlasovat.
Návrh usnesení č.14/06072017
Zastupitelstvo obce Sendražice schvaluje pronájem bytu 15/2 xxxx od 16. 6. 2017 do
15. 7. 2017
Výsledek hlasování:
Pro: 5

Proti: 0

Zdrželo se: 0

Usnesení č. 14 bylo přijato.
15. Starosta obce informoval přítomné, že obec obdržela žádost od firmy SB Projekt s.r.o.
na zvláštní užívání komunikace pro uložení inženýrských sítí. Jedná se o uložení
kabelového vedení nn, které bude řešit připojení nového odběratele. Ve třech místech
tohoto vedení je nutné přejít komunikaci na pozemku p. č. 1213/1 příčný překop
asfaltové komunikace délky 8 m, na pozemku 1213/1 příčný překop asfaltové
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komunikace délky 11m a na pozemku 1211 příčný protlak pod asfaltovou komunikací
v délce 12m. Starosta obce navrhuje za tyto překopy silnice finanční náhradu ve výši
500 Kč / metr. Starosta obce dal o tomto hlasovat.
Návrh usnesení č.15/06072017
Zastupitelstvo obce Sendražice schvaluje uložení inženýrských sítí na pozemku p. č.
1213/1 příčný překop asfaltové komunikace délky 8m, na pozemku 1213/1 příčný
překop asfaltové komunikace délky 11m a na pozemku 1211 příčný protlak pod
asfaltovou komunikací v délce 12m za podmínek, že firma SB Projekt s.r.o. uhradí
před započetím prací obci finanční náhradu ve výši 500,- Kč/m, nechá vypracovat
geometrický plán, který nechá po kolaudaci zapsat na katastrální úřad a komunikaci dá
do původního stavu.
Výsledek hlasování:
Pro: 5

Proti: 0

Zdrželo se: 0

Usnesení č. 15 bylo přijato.
16. Starosta obce informoval přítomné, že v obecním lese jsou označeny stromy, které
jsou napadeny kůrovcem a je nutné je pokácet. Jedná se asi o 10 prm. dřeva.
Zastupitelé obce navrhují nabídnout občanům obce smrkové dřevo k prodeji. Bližší
informace podá pan Lipenský na telefonním čísle 778007283. Jde o kácení vlastní a
prodej formou obálkové metody. Kdo předloží obálku s nejvyšší cenovou nabídkou.
Obálky je nutné doručit nejpozději do 19. 6. 2017 do 17.oo hodin na obec, kde v 19.00
hodin proběhne otevírání obálek. Podmínkou je stromy pokácet nejpozději do 7. 7.
2017. Starosta obce dal o tomto hlasovat.
Návrh usnesení č.16/06072017
Zastupitelstvo obce Sendražice schvaluje prodej dřeva vlastním kácením označených
stromů napadených kůrovcem formou obálkové metody. Obálky je nutné doručit do 19.
6. 2017 do 17.00 hodin
Výsledek hlasování:
Pro: 5

Proti: 0

Zdrželo se: 0

Usnesení č. 16 bylo přijato.
17. Starosta obce informoval přítomné, že obec obdržela žádost od farnosti, kdy ji byl
schválen finanční příspěvek na opravy v místním kostele ve výši 20 000,- Kč. Farnost
tento příspěvek nevyčerpá a žádá o snížení částky o 6000,- Kč. Starosta obce dal o
tomto hlasovat.
Návrh usnesení č.17/06072017
Zastupitelstvo obce Sendražice schvaluje snížení finančního příspěvku farnosti o
6000,- Kč na částku 14 000,- Kč
Výsledek hlasování:
Pro: 5

Proti: 0

Zdrželo se: 0

Usnesení č. 17 bylo přijato.
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18. Starosta obce seznámil přítomné s dodatkem č. 1 k veřejnoprávní smlouvě č.2/2017
uzavřenou mezi obcí Sendražice a farnosti, ve které dochází ke změně výši dotace
z původních 20 000,- Kč na 14000,- Kč. Starosta obce dal o tomto hlasovat.
Návrh usnesení č.18/06072017
Zastupitelstvo obce Sendražice schvaluje dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě
č.2/2017
Výsledek hlasování:
Pro: 5

Proti: 0

Zdrželo se: 0

Usnesení č. 18 bylo přijato.
19. Starosta obce informoval přítomné s veřejnoprávní smlouvou č.3/2017 uzavřenou
mezi obcí Sendražice a TJ Sokol Sendražice. Obec poskytne z rozpočtu obce dotaci ve
výši 60 000,- Kč na část neinvestičních výdajů spojených s výdaji za rozhodčí,
přestupy hráčů, startovné, elektrickou energii, vodu, údržbu travnaté plochy, údržbu
šaten a praní dresů v roce 2017. Starosta obce dal o tomto hlasovat
Návrh usnesení č.19/06072017
Zastupitelstvo obce Sendražice schvaluje veřejnoprávní smlouvu č.3/2017 uzavřenou
mezi obcí Sendražice a TJ Sokol Sendražice, ve které obec poskytne dotaci ve výši
60 000,- Kč. ZO pověřuje starostu k podpisu této smlouvy
Výsledek hlasování:
Pro: 5

Proti: 0

Zdrželo se: 0

Usnesení č. 19 bylo přijato.
20. Ostatní záležitosti
a) Starosta obce sdělil přítomným, že obec oslovila paní Milena Dunková, která
nabízí k prodeji stavební parcelu p. č. 1395 v k. ú. Sendražice u Smiřic o výměře
9 430 m2. Tato parcela je v územním plánu obce určena k výstavbě rodinných
domů. Starosta obce oslovil zastupitelé, aby si do příštího pracovního jednání
rozmysleli, zda by obec od paní Dunkové odkoupila tento pozemek. Dále starosta
sdělil přítomným, že se včera účastnil výběrového řízení na Pozemkovém úřadě,
které se týkalo cesty Za Rybníky a požaduje, aby se v úseku, kde mají pozemky
paní Dunková, pan Hrubý, pan Křeček a paní Rybová byla uložena chránící trubka
do cesty, která by následně sloužila k protáhnutí sítí a nemusela by se poté silnice
kopat.
b) Starosta obce poprosil pana Pejchu, aby přestal parkovat před budovou hasičské
zbrojnice, jelikož zde budou probíhat stavební práce. Auto je možno parkovat u
fotbalového hřiště.
c) Starosta obce informoval přítomné, že na vybudovaném dětském hřišti u
fotbalového hřiště jsou na herních prvcích přetrhány šrouby a další drobné závady,
které obec reklamuje u dodavatele. Proto žádá, aby se některé herní prvky do
odstranění závad nepoužívaly.
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d) místostarostka obce sdělil, že obec obdržela kladné stanovisko na osazení dopravní
značky slepá ulice k Šolcovým. Teď už jenom zbývá oslovit firmu INKA, aby
provedla osazení dopravní značky dle pravidel.
e) místostarosta obce informovala přítomné, že se zúčastnila valné hromady od firmy
Vak, kde obec je vlastníkem akcií a obdrží ze zisku finanční odměnu 3,- Kč za
akcii. Na tuto odměnu vypukla bouřlivá diskuze. Starostové sdělili, že po zavedení
vody do obce, převádějí tento veškerý majetek firmě VAK, která na tomto má
vysoký zisk a obcí dává pouze 3,- Kč za akcii. Starosta z Nového Bydžova sdělil
přítomným, že město nyní bude čekat velká investice, kterou bude financovat VAK.
Dále místostarostka obce obdržela výroční zprávu a další materiály, které jsou
dostupné na obci.
21. Diskuze
a) p. Špás – dotaz, když obec má v zadávací dokumentaci na opravu chodníku v obci
zahrnutou opravu chodníku na fotbalové hřiště, zda by nemylo možné do tohoto
zahrnout i opravu mostku přes potok – odpovězeno starostou obce, že se opravy
mostu budou řešit samostatně
b) p. Pejcha – co se rozumí chodník k fotbalovému hřišti – vysvětleno, že jde o úsek
od silnice k mostku a dále od mostku k jasanům
c) p. Špás – sdělil, že když obec bude provádět opravu hřbitovní zdi, bylo by
zapotřebí opravit i márnici, která je oprýskaná- odpovězeno že obec toto vede
v patrnosti a bude řešit
d) p. Pejcha – dotaz na kácení dříví v obecním lese, kdo bude zodpovědný za to, když
někdo nemá zkoušky na motorovou pilu a podá nabídku na odkup dříví a něco se
mu stane, kdo nese zodpovědnost – odpovězeno, že ten, kdo to kácí
e) p. Horák – dotaz, čeho se týká překop silnice- odpovězeno starostou obce, že to je
silnice, která vede k cestě K Dolinám a jedná se o přípojku k p. Matěnovi na halu.
P. Horák na toto sdělil, proč firma postupuje takto, když je vyvedena chránička
červená u p. Holmana pro případ, kdyby se chtěl někdo napojit. Zda to vůbec firma,
která toto zpracovává, ví? Odpovězeno starostou, že firma to navrhla takto.
f) p. Pejcha - dotaz, kde má parkovat – odpovězeno, že může parkovat u hřiště.
g) p. Šonová – sdělila, že silnice přes obec není obce, ale u pana Kuhna jsou velké
díry, aby na toto obec upozornila majitele silnice – SUS HK, aby provedla opravu.
h) p. Kuhn – dotaz, když se bude dělat asfalt u Poulu, zda by nebylo možné dát asfalt
i na část točny
i) p. starosta – sdělil přítomným, že firma Colas skončí v pátek. Dále budou
pokračovat až po sklizni obilí. Dne 21. 6. 2017 přijedou zaasfaltovat a opravit
cestu ke kostelu, která bude dosypána recyklátem, dále se opraví asfalt u Černých
čp. 21, cesta u transformátoru u kurtu, cesta u Poulu, kde se bude první část dělat
ručně a druhá část bude dělána strojem
j) p. Kuhn – když se bude dělat cesta k Poulovým, zda by nebylo možné úsek před
ním poskákat žábou a zadělat výtluky v silnici obcí - odpovězeno, že to není
obecní majetek
k) p. Horák – navrhuje pochvalu panu starostovi obce, jak se mu podařilo opravit
cestu u kostela. Ze své zkušenosti skutečně ví, že je to práce něco takového
vybudovat - starosta obce řekl, že to je zásluha všech zastupitelů – na toto sdělil p.
Lipenský, že s návrhem přišel pan starosta a zastupitelé toto pouze schválil, tudíž
je to velká zásluha pana starosty.
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l) p. Šonová – dotaz na to, zda by nebylo možné zařídit podjezd po silnicí vedoucí
z Hradečnice na Lochenice, protože ta není možná přejet a uvítali by toto všichni,
kteří jezdí do práce na kole
m) p. Špás – sdělil přítomným, že se obec neustále podotýká s problémy ohledně
stavidla u hřiště, které slouží k přívodu vody do rybníka za hřištěm, kde je
nájemcem pan Kacálek. Není možné se dohodnout, kdo bude stávek vytahovat.
Pan Špás navrhoval, aby se zde střídali rybáři a hasiči, ale na toto se nepřistoupilo.
Poslední dobou toto vytahuje obecní pracovník, který toto provádí na základě
příkazu starosty obec nebo p. Černé. K tomuto tématu se připojila p. Černá, která
měla dotaz na místostarostku, když na obec přijde upozornění na výstrahu
nebezpečných jevů, je obec povinna zajistit bezpečnostní průtok vody v potoce,
aby nedošlo k nebezpečnému zvýšení hladiny potoka popřípadě jeho vylití.
Starosta obce na základě tohoto upozornění kontaktoval obecního pracovníka,
který provedl vytáhnutí stávku. Během dvou hodin však obecnímu pracovníkovi
telefonovala místostarostka, která nařídila, aby byl stávek opět usazen. Proč tomu
tak bylo – místostarostka na toto sdělila, že jí na mobil chodí také upozornění, ale
že ji žádná sms nepřišla, a že věci, které se týkají rybníka, aby si obec řešila s p.
Kacálkem. Na toto p. Černá sdělila, že toto řeší s místostarostkou obce, jako
představitelkou obce a co jí je přednější, zda bude voda v rybníku a lidé vytopeni.
Dále p. Černá sdělila, že v manipulačním řádu, který byl vydán pro rybník
v Sendražicích, je uvedeno, že výška stávku má být 0,6 m (není dodržena) a při
vyšším průtoku a při povodní má být výška pouze 0,2m. Dále v sobotu bylo
obecnímu pracovníkovi telefonicky sděleno, který debil zase stávek vytáhl. Ten
debil nebyl pracovník obce, ale manžel p. Černý, který šel dopoledne lajnovat
hřiště. Jelikož byl potok strašně znečištěn, tak vypustil stávek na cca 1 hodinu a
poté zandal. Je to ostuda obce, když lidi chodí na hřiště, které přes léto funguje
jako hospoda a musí se dívat na nečistoty, které jsou v potoce.
22. Starosta obce poděkoval zúčastněným a schůzi ukončil v 21.12 hodin.

František Matěna, starosta obce ……………………
Ověřovatelé zápisu: Jan Lipenský …………………….
Stanislav Špás ……………………
 Zápis vyhotovila Iva Černá 7. 6. 2017
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