ZASTUPITELSTVO OBCE VYSOKÁ PEC
ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ č. 13
konaného dne 14. května 2021 od 17:00 hod.
v budově č.p. 174
Přítomni: Hüttner Tomáš, Hüttner Jan, Ing. Košner Jindřich, Malý Václav, Šaroch
Radek, Bc. Zázvorka Vlastimil, Ing. Zettl Petr Josef
Omluveni:
Hosté: prezenční listina přílohou
Zapisovatel: Ilona Káňová
1. Zahájení a schválení programu jednání
Starosta přivítal přítomné a zahájil zasedání v 17:00 hodin konstatováním, že
zastupitelstvo je usnášeníschopné a že informace o době a místě zasedání včetně
navrhovaného programu byla zveřejněna na úřední desce od 6.5.2021 do 13.5.2021.
Program:
1) zahájení a schválení programu
2) volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu
3) zpráva o kontrole plnění usnesení
4) projednání žádostí o slevu plateb vodného a stočného
5) projednání nabídky a návrhu Smlouvy o dílo pro zpracování Změny č. 1
Územního plánu Vysoká Pec – Kadlec K.K. Nusle, spol. s r.o.
6) projednání žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Vysoká Pec – Správa
zdravotních a sociálních služeb Cheb
7) projednání žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu obce – Nadační fond
Gaudeamus
8) projednání žádosti o finanční podporu na akci „Čištění řeky Ohře 2021“
9) projednání žádosti o finanční podporu – Linka bezpečí, z.s.
10) projednání žádosti o finanční pomoc – penzion Sportka
11) projednání žádosti o prodej části pozemku p.č. 486 v k.ú. Vysoká Pec k výstavbě
rodinného domu
12) návrh směrnice o poskytování peněžitého příspěvku na stravování
13) projednání cenové nabídky na provádění zemních prací v r. 2021
14) projednání cenové nabídky na dopravní služby v r. 2021
15) rozpočtové opatření č. 4/2020 (pravomoc starosty)
16) rozpočtové opatření č. 1/2021
17) projednání návrhu smlouvy o pořizovatelské činnosti územního plánu
18) Závěrečný účet obce za rok 2020 a Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
obce za rok 2020
19) Účetní závěrka za rok 2020
20) Zpráva o inventarizaci majetku obce Vysoká Pec k 31.12.2020
21) projednání zápisů v obecní kronice za r. 2020
22) různé
1

Změna programu:
Starosta navrhl na základě nových informací
• stažení bodu č. 21) projednání zápisů v obecní kronice za r. 2020 z projednávání
• doplnění bodu č. 22) různé o:
a) návrh cenové nabídky na opravu kotle a výměna topných těles v restauraci Sportka
b) žádost o prověření aktuální situace s nedostatečným tlakem vody u nemovitosti
č.p. 298
c) žádost o zakoupení malované interaktivní mapy obce
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce usnesením č. ZO/1/13/2021 schválilo program jednání v upraveném znění.
Výsledek hlasování:
Pro:7

Zdržel se:0

Proti:0

Usnesení č. ZO/1/13/2021 bylo přijato.

2. Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Starosta doporučil, aby byl určen zapisovatel a dva ověřovatelé zápisu z dnešního
zasedání. Zapisovatelkou navrhl paní Ilonu Káňovou, ověřovateli zápisu pana Václava
Malého a pana Radka Šarocha.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce usnesením č. ZO/2/13/2021 volí zapisovatelku zápisu z 13.
zasedání paní Ilonu Káňovou a ověřovatele zápisu pana Václava Malého a pana
Radka Šarocha.
Výsledek hlasování:
Pro:7

Zdržel se:0

Proti:0

Usnesení č. ZO/2/13/2021 bylo přijato.

3. Zpráva o kontrole plnění usnesení
Kontrolní výbor provedl kontrolu usnesení zastupitelstva obce Vysoká Pec a předkládá
Zprávu kontrolního výboru zastupitelstvu obce.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce usnesením č. ZO/3/13/2021 vzalo na vědomí zprávu kontrolního
výboru o kontrole plnění usnesení. Zpráva tvoří přílohu usnesení.
Výsledek hlasování:
Pro:7

Zdržel se:0

Proti:0

Usnesení č. ZO/3/13/2021 bylo přijato.
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4) Projednání žádostí o slevu plateb vodného a stočného
Starosta seznámil přítomné s žádostmi občanů o slevu plateb vodného a stočného za
občany, kteří se prokazatelně celoročně nezdržují v místě svého trvalého pobytu.
Návrh usnesení:
a) Zastupitelstvo obce usnesením č. ZO/4a/13/2021 schvaluje poskytnutí slevy
vodného a stočného v roce 2021 za syna paní *****, bytem *****. Uhrazena bude
částka ve výši 20 % ceny pohyblivé složky vodného i stočného. Výsledek hlasování:
Pro:7
Proti:0
Zdržel se:0
Usnesení č. ZO/4a/13/2021bylo přijato.
Návrh usnesení:
b) Zastupitelstvo obce usnesením č. ZO/4b/13/2021 schvaluje poskytnutí slevy
vodného a stočného v roce 2021 za syna paní *****, bytem *****. Uhrazena bude
částka ve výši 20 % ceny pohyblivé složky vodného i stočného. Výsledek hlasování:
Pro:7
Proti:0
Zdržel se:0
Usnesení č. ZO/4b/13/2021bylo přijato.
Návrh usnesení:
c) Zastupitelstvo obce usnesením č. ZO/4c/13/2021 schvaluje poskytnutí slevy
vodného a stočného v roce 2021 za syna a dceru paní *****, bytem *****. Uhrazena
bude částka ve výši 20 % ceny pohyblivé složky vodného i stočného.
Výsledek hlasování:
Pro:7
Proti:0
Zdržel se:0
Usnesení č. ZO/4c/13/2021bylo přijato.
Návrh usnesení:
d) Zastupitelstvo obce usnesením č. ZO/4d/13/2021 schvaluje poskytnutí slevy
vodného a stočného v roce 2021 paní ***** a jejímu synovi, bytem *****. Uhrazena
bude částka ve výši 20 % ceny pohyblivé složky vodného
i stočného.
Výsledek hlasování:
Pro:7
Proti:0
Zdržel se:0
Usnesení č. ZO/4d/13/2021 bylo přijato.
5) Projednání nabídky a návrhu Smlouvy o dílo pro zpracování Změny č. 1
Územního plánu Vysoká Pec – Kadlec K.K. Nusle, spol. s r.o.
Starosta předložil nabídku a návrh Smlouvy o dílo pro zpracování Změny č. 1
Územního plánu Vysoká Pec firmy Kadlec K.K. Nusle, spol. s.r.o.. Předmětem Změny
č. 1 ÚP je 28 záměrů uvedených ve zprávě o uplatňování ÚP. Dále bude Změna č. 1
ÚP řešit (vzhledem k dokončeným komplexním pozemkovým úpravám) úpravy na
nové mapy KN.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce usnesením č. ZO/5/13/2021 schválilo cenovou nabídku
na zpracování Změny č. 1 Územního plánu Vysoká Pec firmou Kadlec K.K. Nusle,
spol. s r.o., IČ: 44847548, se sídlem Chaberská 230/3, 182 00 Praha 8, ve výši 229 900
Kč a pověřilo starostu podepsáním smlouvy o dílo.
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Výsledek hlasování:
Pro:7

Zdržel se:0

Proti:0

Usnesení č. ZO/5/13/2021 bylo přijato.
6) Projednání žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Vysoká Pec – Správa
zdravotních a sociálních služeb Cheb
Starosta předložil žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu obce pro sociální službu Raná
péče Krůček, zřizovanou městem Cheb a spravovanou Správou zdravotních a sociálních služeb Cheb, p.o. Sociální služba poskytuje na územní Karlovarského regionu
terénní služby se zaměřením na pomoc a podporu dítěte a rodičů dítěte ve věku od
narození do 7 let, které má mentální a jiné poruchy. Příspěvková organizace žádá
o finanční podporu na nákup pohonných hmot a pomůcek pro přímou stimulaci dětí ve
výši 3 506 Kč z důvodu, že jejich služby využívají občané naší obce.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce usnesením ZO/6/13/2021 schválilo uzavření Veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Vysoká Pec pro Správu zdravotních a
sociálních služeb Cheb p.o., IČ: 70887985, se sídlem Pastýřská 771/4, 350 02
Cheb, ve výši 3 506 Kč na nákup pohonných hmot a pomůcek pro přímou stimulaci
dětí pro sociální službu Raná péče Krůček a pověřilo starostu podpisem této smlouvy.
Výsledek hlasování:
Pro:7

Zdržel se:0

Proti:0

Usnesení č. ZO/6/13/2021 bylo přijato.
7) Projednání žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu obce – Nadační fond
Gaudeamus
Vedení obce bylo, a to již opakovaně, osloveno zástupci Nadačního fondu Gaudeamus
se žádostí o finanční příspěvek na organizaci dějepisné soutěže studentů gymnázií
České republiky a Slovenské republiky v rozsahu 2 000 Kč – 5 000 Kč. Zastupitelé se
dohodli na částce 3.560 Kč (10 Kč x 356 trvale žijících občanů v obci).

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce usnesením ZO/7/13/2021 schválilo uzavření Veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Vysoká Pec pro Nadační fond
Gaudeamus, IČ: 25228633, se sídlem Nerudova 2283/7, 350 02 Cheb, ve výši
3 560 Kč na organizaci dějepisné soutěže studentů gymnázií České republiky a Slovenské republiky a pověřilo starostu podpisem této smlouvy.
Výsledek hlasování:
Pro:7

Zdržel se:0

Proti:0

Usnesení č. ZO/7/13/2021 bylo přijato.
8) Projednání žádosti o finanční podporu na akci „Čištění řeky Ohře 2021“
Žádost o finanční podporu pro organizační zajištění akce " Čištění řeky Ohře 2021“,
která se uskutečnila 27.3.2021, zaslala organizace MAS Krušné hory, o.p.s.
Návrh usnesení:
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Zastupitelstvo obce usnesením ZO/8/13/2021 zamítlo poskytnutí příspěvku organizaci
MAS Krušné hory, o.p.s., na organizaci, technické zajištění a propagaci akce „Čištění
řeky Ohře 2021 “ .
Výsledek hlasování:
Pro:7

Zdržel se:0

Proti:0

Usnesení č. ZO/8/13/2021 bylo přijato.
9) Projednání žádosti o finanční podporu – Linka bezpečí, z.s.
Zastupitelstvo obce projednalo žádost o pokračování podpory Linky bezpečí z. s., a o
finanční příspěvek ve výší 3 000 Kč na provoz Linky bezpečí v roce 2021.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce usnesením ZO/9/13/2021 schválilo poskytnutí finančního daru
společnosti Linka bezpečí ,z.s., IČ 61383198, se sídlem Ústavní 95, 181 02 Praha 8,
ve výši 3.000 Kč a pověřilo starostu podpisem darovací smlouvy.
Výsledek hlasování:
Pro:7

Zdržel se:0

Proti:0

Usnesení č. ZO/9/13/2021 bylo přijato.
10) projednání žádosti o finanční pomoc – penzion Sportka
Starosta seznámil přítomné s žádostí o finanční podporu provozovatelky penzionu
Sportka. Provozovatelka žádá o proplacení faktury (nebo její větší části) za uhlí ve
výši 16 555 Kč. Svou žádost odůvodnila tím, že se nachází v částečné ztrátě
nepokrytých nákladů za provoz penzionu na základě nařízení vlády o vydaném
opatření k uzavření restaurací kvůli zamezení šíření onemocnění Covid–19.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce usnesením ZO/10/13/2021 schválilo žádost o proplacení faktury
č. 8 80053 za uhlí ve výši 16 555 Kč pro Kristýnu Melicharovou, IČ 00993590.
Výsledek hlasování:
Pro:7

Zdržel se:0

Proti:0

Usnesení č. ZO/10/13/2021 bylo přijato.
11) Projednání žádosti o prodej části pozemku p.č. 486 v k.ú. Vysoká Pec
k výstavbě rodinného domu
Starosta přečetl žádost o vyjádření k prodeji části pozemku p.č. 486 v k.ú. Vysoká Pec
u Nejdku k výstavbě rodinného domu. Požadovaný pozemek je dle územního plánu
obce určen pro výstavbu rodinného domu, ale v současné době obec neuvažuje o
zasíťování pozemku a vybudování příjezdové cesty dle navržené studie na výstavbu
rodinných domů nad úřadem.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce usnesením ZO/11/13/2021 neschválilo prodej části pozemku p.č.
486 v k.ú. Vysoká Pec u Nejdku.
Výsledek hlasování:
Pro:7
Proti:0
Usnesení č. ZO/11/13/2021 bylo přijato.

Zdržel se:0
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12) Návrh směrnice o poskytování peněžitého příspěvku na stravování
Stravování zaměstnanců upravuje § 236 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve
znění pozdějších předpisů.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce usnesením ZO/12/13/2021 schválilo směrnici o poskytování
peněžitého příspěvku na stravování - stravenkový paušál ve výši 75 Kč za každou
odpracovanou směnu s pracovní dobou 40 hodin týdně. Směrnice je účinná od
15.5.2021.
Výsledek hlasování:
Pro:7

Zdržel se:0

Proti:0

Usnesení č. ZO/12/13/2021 bylo přijato.
13) Projednání cenové nabídky na provádění zemních prací v r. 2021
Starosta předložil cenovou nabídku na zemní práce firmy Petr Ipner pro letošní rok, a
to:
• traktorbagr za 700 Kč/hod bez DPH
• minibagr za 500 Kč/hod bez DPH
• kolový bagr 850 Kč/hod bez DPH
Ceny služeb zůstávají stejné jako v minulém roce. S firmou pana Ipnera bude uzavřena
celoroční objednávka.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce usnesením ZO/13/13/2021 schválilo cenovou nabídku firmy Petr
Ipner, IČ: 62647270, se sídlem Vysoká Pec čp. 176, na zemní práce pro rok 2021, a
to: traktorbagr za 700 Kč/hod. bez DPH, minibagr za 500 Kč/hod. bez DPH a kolový
bagr 850 Kč/hod. bez DPH.
Výsledek hlasování:
Pro:7

Zdržel se:0

Proti:0

Usnesení č. ZO/13/13/2021 bylo přijato.
14) Projednání cenové nabídky na dopravní služby v r. 2021
Starosta předložil cenovou nabídku na nákladní autodopravu firmy Petr Malý pro
letošní rok, a to:
• cena provozu za hodinu v místě 550 Kč
• cena dopravy za 1 km 25 Kč
• práce v terénu 850 Kč/hod
S firmou pana Petra Malého bude uzavřena celoroční objednávka.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce usnesením ZO/14/13/2021 schválilo cenovou nabídku dopravních
služeb firmy Petr Malý, IČ: 65546687, se sídlem Vysoká Pec, část Rudné čp. 292, pro
rok 2021, a to: kontejnerovou dopravu nákladním automobilem za cenu 550 Kč za
jednu hodinu provozu v místě, cenu dopravy za 1 km 25 Kč a práce v terénu 850 Kč za
jednu hodinu.
Výsledek hlasování:
Pro:7

Zdržel se:0

Proti:0

Usnesení č. ZO/14/13/2021 bylo přijato.
6

15) Rozpočtové opatření č. 4/2020 (pravomoc starosty)
Předloženo na základě Zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů v platném znění (§ 16).
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce usnesením ZO/15/13/2021 vzalo na vědomí rozpočtové opatření
č. 4/2020.
Výsledek hlasování:
Pro:7
Proti:0
Zdržel se:0
Usnesení č. ZO/15/13/2021 bylo přijato.
16) Rozpočtové opatření č. 1/2021
Předloženo na základě Zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů v platném znění (§ 16).
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce usnesením ZO/16/13/2021 schválilo rozpočtové opatření
č. 1/2021. Úplné znění rozpočtového opatření je přílohou tohoto zápisu.
Výsledek hlasování:
Pro:7

Zdržel se:0

Proti:0

Usnesení č. ZO/16/13/2021 bylo přijato.
17) Projednání návrhu smlouvy o pořizovatelské činnosti územního plánu
Starosta předložil nabídku a návrh pořizovatelské smlouvy o podmínkách pořízení
Změny č. 1 Územního plánu Vysoká Pec pana Bc. Jaromíra Trtíka, IČ: 76312321,
spočívající v zajištění pořízení Změny č.1 ÚP. Obec se zavazuje zaplatit pořizovateli
za jeho činnost dle návrhu této smlouvy odměnu v pevné výši 80 tis. Kč, v částkách
dle jednotlivých ukončených etap:
a) odměnu ve výši 40.000,- Kč za řízení o Změně, a to až do předložení Změny
pro vydání zastupitelstvem obce
b) odměnu ve výši 40.000,- Kč za zajištění nabytí účinnosti Změny.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce usnesením ZO17/13/2021 schválilo cenovou nabídku pana Bc.
Jaromíra Trtíka, IČ: 76312321, ve výši 80 000 Kč za práce spojené s pořizovatelskou
činností při zpracování a projednání Zprávy o uplatňování Územního plánu Vysoká
Pec a pověřilo starostu podpisem smlouvy o podmínkách pořízení Změny č. 1 ÚP
Vysoká Pec.
Výsledek hlasování:
Pro:7

Zdržel se:0

Proti:0

Usnesení č. ZO/17/13/2021 bylo přijato.

18) Závěrečný účet obce za rok 2020 a Zpráva o výsledku přezkoumání
hospodaření obce za rok 2020
Starosta seznámil přítomné se závěrečným účtem obce Vysoká Pec za rok 2020. Obec
požádala v souladu s § 42 zákona o obcích o přezkoumání svého hospodaření Krajský
úřad Karlovarského kraje. Přezkoumání bylo provedeno v souladu se zákonem č.
7

420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a
dobrovolných svazků obcí dne 15.10.2020 (dílčí) a 11.03.2020 (konečné). Návrh
Závěrečného účtu byl zveřejněn od 23.04.2021 do 14.5.2021.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce usnesením č. ZO/18/13/2021 uzavřelo projednání Závěrečného
účtu obce za rok 2020 vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením obce
s výhradami, na základě nichž přijalo opatření:
1. Vždy uzavřít projednání závěrečného účtu vyjádřením v souladu s ustanovením
§ 17 odst. 7 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
2. Opatřovat listiny osvědčující právní jednání (včetně smluv o nájmu) doložkou
potvrzující platnost právního jednání ve smyslu § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000
Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, v plném znění.
3. Dodržovat lhůty pro zveřejnění dokumentů na úřední desce způsobem
umožňujícím dálkový přístup. Program pro poskytování dotací a návratných
finančních výpomocí vyhlášený dle ustanovení § 10c zákona č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů,
bude zveřejňován na úřední desce obecního úřadu způsobem umožňujícím
dálkový přístup v souladu s ustanovením § 10c odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
Výsledek hlasování:
Pro:7

Zdržel se:0

Proti:0

Usnesení č. ZO/18/13/2021 bylo přijato.
19) Účetní závěrka za rok 2020
Novelou zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, byla zastupitelstvu obce stanovena
povinnost schvalovat mimo závěrečný účet i řádnou účetní závěrku obce sestavenou
k rozvahovému dni, tj. k 31.12.2020. Účetní závěrka byla zveřejněna na úřední desce
dne 23.4.2021.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce usnesením ZO/19/13/2021 schválilo řádnou účetní závěrku obce
Vysoká Pec za účetní období roku 2020, sestavenou k 31.12.2020.
Výsledek hlasování:
Pro:7

Zdržel se:0

Proti:0

Usnesení č. ZO/19/13/2021 bylo přijato.
20) Zpráva o inventarizaci majetku obce Vysoká Pec k 31.12.2020
Předseda kontrolního výboru seznámil přítomné s výsledkem provedených inventur
majetku. Dílčí inventarizační komise podala návrh na vyřazení následujícího majetku:
DDHM 1-94 Počítačová sestava
DDHM 1-98 Počítač pro Czech Point
DHM 1-62 Teplovodní kotel BENEKOV V-Ling 50
DDHM 1-115 Foukač Husqvarna
Návrh usnesení:
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Zastupitelstvo obce usnesením ZO/20/13/2021 vzalo na vědomí Zprávu o inventarizaci
majetku k 31.12.2020 a schválilo vyřazení následujícího majetku:
DDHM 1-94 Počítačová sestava
DDHM 1-98 Počítač pro Czech Point
DHM 1-62 Teplovodní kotel BENEKOV V-Ling 50
DDHM 1-115 Foukač Husqvarna
Výsledek hlasování:
Pro:7

Zdržel se:0

Proti:0

Usnesení č. ZO/20/13/2021 bylo přijato.
21) Projednání zápisů v obecní kronice za r. 2020
Staženo z projednávání na základě nedodání návrhů zápisů obecní kroniky za rok
2020 kronikářkou obce.
22) různé
a) Návrh cenové nabídky na opravu kotle a výměnu topných těles v restauraci
Sportka
Návrh cenové nabídky firmy Šarman Leoš, IČ: 49773020, se sídlem Mírová 34, 357
35 Chodov, na opravu kotle (šnekový podavač, ložisko podavače) a výměnu topných
těles 6 ks v restauraci Sportka za celkovou cenu 34 024 Kč bez DPH.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce usnesením ZO/22a/13/2021 schválilo nabídku firmy Šarman Leoš,
IČO: 49773020, se sídlem Mírová 34, 357 35 Chodov, na opravu kotle a výměnu
topných těles v restauraci Sportka za celkovou cenu 34 024 Kč bez DPH.
Výsledek hlasování:
Pro:7

Zdržel se:0

Proti:0

Usnesení č. ZO/22a/13/2021 bylo přijato.
b) Žádost o prověření aktuální situace s nedostatečným tlakem vody u nemovitosti č.p. 298
Starosta předložil žádost adresovanou zastupitelům o prověření aktuální situace
s nedostatečným tlakem vody u nemovitosti č.p. 298 v Rudné. Starosta informoval
zastupitele o zahájených prací a chystaných opatření na odstranění této situace.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce usnesením č. ZO/22b/13/2021 vzalo na vědomí nedostatek tlaku
vody u nemovitosti č.p. 298 a přijalo opatření na odstranění závady.
Výsledek hlasování:
Pro:7

Zdržel se:0

Proti:0

Usnesení č. ZO/22b/13/2021 bylo přijato.
c) Žádost o zakoupení malované interaktivní mapy obce
Předloženo na základě žádosti knihovnice o zakoupení malované interaktivní mapy
obce do obecní knihovny.
Návrh usnesení:
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Zastupitelstvo obce usnesením č. ZO/22c/13/2021 neschválilo zakoupení malované
interaktivní mapy pro obecní knihovnu dle předložené nabídky a pověřilo předsedu
kontrolního výboru vyhotovením návrhu interaktivní mapy z letecké fotografie obce.
Výsledek hlasování:
Pro:7

Zdržel se:0

Proti:0

Usnesení č. ZO/22c/13/2021 bylo přijato.
Jednání bylo ukončeno v 18,30 hod.
Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina
2) dle usnesení
Zápis byl vyhotoven dne: 19.05.2021
Zapisovatel: Ilona Káňová

……….…………………………

Ověřovatelé:
Václav Malý

……….………………………….

Radek Šaroch

…………..……..………………..

Starosta: Tomáš Hüttner

……….......................................

10

