Zápis byl upraven pro potřeby vyvěšení na elektronické úřední desce
z důvodu ochrany osobních údajů

Zasedání Zastupitelstva Obce Skrchov

č. 6

konané dne 23. 4. 2019
Zasedání se konalo v budově obecního úřadu, zahájeno bylo v 18:00 hod., přítomno bylo
5 zastupitelů ze 7, omluveni pan Ladislav Chladil a paní Ludmila Drahošová. Dále byl přítomen
ředitel firmy BaL Teluria s.r.o. osobní údaj odstraněn. Starostka obce (dále předsedající) přivítala
přítomné a konstatovala řádné svolání a usnášeníschopnost zasedání zastupitelstva.
Kopie oznámení o konání zasedání je uvedena v příloze zápisu.
Předsedající navrhla určit zapisovatelem pana Františka Bubeníka a ověřovateli zápisu
pana Petra Kopečného a pana Antonína Konůpku.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo Obce Skrchov určuje zapisovatelem pana Františka Bubeníka
a ověřovateli zápisu pana Petra Kopečného a pana Antonína Konůpku.
Výsledek hlasování: Pro 5
Usnesení č. 6/1 bylo schváleno.

Proti

0

Zdrželi se

0

Předsedající seznámila přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou
členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. Program zasedání
navrhla doplnit o další dva body – viz. znění usnesení. Ze strany zastupitelů nebyly k návrhu
programu vzneseny návrhy na doplnění.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo Obce Skrchov schvaluje následující program zasedání zastupitelstva:
1. Kontrola plnění přijatých usnesení.
2. BaL Teluria.
3. Přihláška ke členství v DSO TS Malá Haná.
4. Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku „Obec Skrchov –
pořízení N1“.
5. Schválení kupní smlouvy „Obec Skrchov – pořízení N1“.
6. Schválení veřejnoprávní smlouvy – sociálně právní ochrany dětí s Městem Boskovice.
7. Cenová nabídka – oprava dětského hřiště.
8. Cenová nabídka – oprava kanalizace.
9. Rozpočtové opatření č.2/2019 a č.3/2019.
10. Stanovisko ke stavebnímu úřadu Letovice.
11. Stanovisko k dotaci BRKO.
12. Různé.
Výsledek hlasování: Pro 5
Usnesení č. 6/2 bylo schváleno.

Proti

0

Zdrželi se
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0

1. Kontrola plnění přijatých usnesení
Předsedající informovala přítomné o stavu plnění usnesení přijatých na minulém
zasedání zastupitelstva:
•
•
•
•

Byla uzavřena příkazní smlouva na zajištění výběrového řízení.
Výběrové řízení na dodavatele nákladního elektromobilu proběhlo, bude projednáno dále.
Směrnice pro nakládání s osobními údaji bude implementována.
Smlouva o účasti obce na financování díla "Skrchov – napojení na SV Letovice" byla
uzavřena.
• Souhlas obce se zpoplatněním I/43 byl zaslán na KÚ.
• Rozpočtové opatření č. 1/2019 bylo realizováno.
Výpis usnesení z předchozího zasedání zastupitelstva obce je uveden příloze zápisu.

2. BaL Teluria.
Předsedající přivítala ředitele BaL Teluria osobní údaj odstraněn a nejprve uvedla k
projednání snížení částky z výnosu daní z důvodu chybně vykázaného počtu zaměstnanců
Telurie – chybou účetní firmy bylo 188 zaměstnanců Telurie připsáno Blansku namísto
Skrchovu. Jak zastupitele a pana ředitele informovala paní účetní, podíl jednotlivých měst a
obcí na výnosu daně z příjmů fyzických osob "placené plátci" určuje vyhláška MF, která při
stanovení podílu jednotlivých obcí vychází z počtu zaměstnanců v dané obci. Obcím jsou v
daném roce poskytovány částky dle předpokládaného výnosu daně, začátkem následujícího
roku je provedeno vyúčtování podle skutečného výnosu daně v daném roce – na krajském
úřadě spočítali, že díky chybnému započítání počtu zaměstnaců Telurie Blansku bylo obci
vyplaceno o 96.872,83 Kč méně, než kdyby měla ve vyhlášce uveden správný počet
zaměstnanců. Výpočet částky je uveden v příloze zápisu.
Ředitel společnosti osobní údaj odstraněn uvedl, že tato situace nastala v důsledku
neúmyslné chyby jejich účetní a vzhledem k tomu, že není možné zjednat nápravu
prostřednictvím finanční správy, je firma připravena obci tuto ztrátu obci kompenzovat. Bylo
dohodnuto, že konkrétní způsob náhrady bude dohodnut ve spolupráci s účetními obce a
firmy.
Dále předsedající uvedla, že je třeba pokročit v řešení dopravní situace na točně – bez
ohledu na zákaz stání zde běžně parkují kamiony, někdy kamion zajíždí a parkuje i na obecní
cestě. Nechce zhoršovat vzájemné vztahy tím, že na parkující kamiony bude volat policii, ale
opravdu už neví jak jinak řešit to, že řidiči nerespektují zřetelné dopravní značení. Na
posledním jednání s osobní údaj odstraněn předsedající navrhla, zda situaci neřešit přesunem
čekárny k nástupnímu ostrůvku – pak by zbývající plocha točny mohla být využita k pohybu
vozidel, aniž by docházelo k ohrožování chodců – zajímalo by ji, zda se tímto námětem
zabývali.
osobní údaj odstraněn uvedl, že v současnosti je opět o rok prodloužena dočasná úprava
dopravního značení na točně; k nákladním vozidlům porušující zákaz stání na točně uvedl, že
řidiči budou ještě jednou informováni o nutnosti respektovat dopravní značení, a pak bude
nutné případné přestupky řešit prostřednictvím policie. Řešením dopravní situace na točně
pověřil pracovníka firmy – nemá nyní k dispozici informace o postupu prací.
Pan Petr Kopečný upozornil na skutečnost, že firmou BaL Teluria jsou využívány
obecní pozemky pro potřeby parkování v rozporu s platnou vyhláškou obce. V dalším
upozornil pan Petr Kopečný na to, že u expedičního skladu dosud nebylo zkolaudováno
vnější prostranství – zkolaudována byla pouze samotná budova skladu. Pro obec to má za
následek nižší výběr daně z nemovitosti, protože zpevněná plocha je stále braná jako travní
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porost, který je daněn výrazně nižší sazbou. Zkolaudování brání skutečnost, že plot okolo
skladu byl postaven blíže, v někteých místech až k hranicím lesních parcel, což je v rozporu s
územním plánem. Při projednávání územního plánu byla pro rozvojovou plochu VS 8, na
které byl expediční sklad postaven, povolena vyjímka, se kterou BaL Teluria souhlasila ochranné pásmo lesa bylo zmenšeno z 50 m na 6 m, které nebylo při stavbě dodrženo: "Mezi
plochou VS 8 a lesními pozemky zůstane volný prostor minimálně 6 m široký jako možný
přístup k sousedním lesním pozemkům za účelem jejich obhospodařování" (citace regulativu
územního plánu). Pan Kopečný dále uvedl, že při projednání nového územního plánu obce
vyšlo obecní zastupitelstvo Telurii vstříc a dodatečně do návrhu zařadilo na požadavek firmy
rozvojovou plochu pro dnešní sklad. Kvůli tomu bylo odloženo schválení územního plánu,
protože bylo nutno znovu projednat návrh územního plánu – obec tak vyšla vstříc potřebě
firmy vybudovat co nejdříve expediční sklad. Proto jej nyní mrzí, že mezi zaměstnanci firmy
se vedou řeči, jakoby se obec svými připomínkami k výstavbě snažila způsobovat firmě
problémy, nebo výstavbu blokovat.
osobní údaj odstraněn k tomu uvedl, že osobní údaj odstraněn z odboru výstavby a životního
prostředí v Letovicích přislíbila vyřešit problém nedodržení ochranného pásma lesa u
oplocení, zatím v té věci není nic nového. Podle názoru pověřeného pracovníka odboru
výstavby a územního plánování ORP Boskovice je třeba buď oplocení posunout mimo
ochranné pásmo, nebo dojednat s majiteli pozemků změnu využití pozemků z lesní parcely
na jinou plochu.
V závěru jednání pan Kopečný připomněl, že při úpravě dopravního značení na točně
BUS bylo odstraněno dopravní značení, které je v majetku obce – dopravní značka B1
"Zákaz vjezdu" včetně sloupku a značka E13 dodatková tabulka. Již v r. 2018 bylo
požadováno po Telurii jejich předání na obec – dosud k tomu nedošlo. Také bylo zastupiteli
upozorněno na potřebu posunu značky "zákaz zastavení" na vjezdu do obce za podjezdem
naproti semaforům - řidiči kamionů zde občas vozidla odstavují a tak blokují vjezd do obce
– je třeba značku posunout směrem k podjezdu.
Po projednání tohoto bodu programu se osobní údaj odstraněn rozloučil a odešel, v průběhu
projednávání tohoto bodu programu zasedání přišel v 18:10 hod. pan Ladislav Chladil a v
18:30 hod. přišla paní Ludmila Drahošová.

3. Přihláška ke členství v DSO TS Malá Haná.
Předsedající uvedla, že podle dostupných informací Technické služby Letovice
nebudou v budoucnu zajišťovat svoz komunálního odpadu – proto je třeba rozhodnout, kdo
bude v obci svoz komunálního odpadu zajišťovat. K dispozici je nabídka od společnosti
SUEZ a od dobrovolného svazku obcí Technické služby Malá Haná.
Společnost SUEZ představila svůj odpadový program 4. dubna na obecním úřadě ve
Stvolové – jsou schopni pokrýt všechny potřeby odpadového hospodářství – likvidaci
komunálního, biologicky rozložitelného i nebezpečného odpadu. Při svozu komunálního
odpadu používají k evidenci vyvezení popelnic od jednotlivých obyvatel štítky s čárovými
kódy na popelnicích, které obsluha svozového auta načítá pomocí čtečky, přičemž
zaznamená také míru naplnění popelnice. Komunální odpad by se třídil podle druhu (plast a
kovy, papír, bioodpad a směsný kom. odpad), přičemž pro některý druh (plasty) by bylo
možno využít pytlový sběr. Odpad by se svážel do střediska v Boskovicích, kde by se
provedlo jeho dotřídění – biologicky rozložitelný odpad zpracovávají ve vlastní
kompostárně, plastový odpad zčásti zpracovávají na granulát pro další použití, co není možné
dále využít ukládají na vlastní skládku, nebo odváží do spalovny v Němčicích nad Hanou.
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Dobrovolný svazek obcí TS Malá Haná představil svůj odpadový program 9. dubna na
obecním úřadě ve Skrchově – po vstupu obce do DSO zpracují žádost o dotaci, na základě
které se pro obyvatele zakoupí nádoby na odpad – osvědčily se jim větší, 240 l nádoby, které
snižují četnost svozů. Svozové nádoby jsou vybaveny čipem, pomocí kterého je
identifikován účastník svozového systému, a váha ve vyklápěcím mechanismu zaznamená
množství odpadu. Podobně jako u společnosti SUEZ se odpad třídí přímo u jednotlivých
účastníků – v rámci dotace je možno pořídit nádoby na plasty, papír a bioodpad, na
jednotlivých obcích pak záleží, zda nádobu stejného typu pořídí i na směsný komunální
odpad (není hrazeno z dotace). Odpad by se svážel v případě plastů a papíru do Letovic
(Remat), kde by se dotřídil a zpracoval, směsný odpad by se zatím ukládal na skládce v
Březince, po jejím uzavření se počítá s odvozem do spalovny v Brně. Jsou schopni zajistit i
svoz elektro a nebezpečných odpadů. Jako hlavní přednost systému, kdy se odpad třídí přímo
u jednotlivých účastníků, spatřuje ve výrazném snížení množství odpadu, který se ukládá na
skládce – vzhledem k uvažovanému zákazu ukládání odpadu na skládkách v budoucnu zde
vidí možnost úspor pro obce.
Další aspekt, ovlivňující hospodárnost svozového systému, je, pro kterou společnost se
rozhodnou obce v okolí – podle informací, které má předsedající k dispozici, se obce v okolí
– Stvolová, Rozhraní a především Letovice – rozhodly pro účast v systému DSO TS MH.
Kromě toho bylo v diskuzi upozorněno, že v budoucnu bude nutno evidovat hmotnost
odvezeného odpadu, což systém SUEZ zatím neumožňuje. Tyto důvody rozhodly, že se
zastupitelstvo rozhodlo pro účast v systému DSO TS Malá Haná.
Přihláška ke členství v DSO TS Malá Haná, Zakládací smlouva DSO, Stanovy DSO a
Smlouva o sběru, přepravě a odstraňování odpadu v obci jsou uvedeny v příloze zápisu.
Návrh usnesení:
a) Zastupitelstvo Obce Skrchov schvaluje vstup obce do dobrovolného svazku obcí
Technické služby Malá Haná.
b) Zastupitelstvo Obce Skrchov zmocňuje starostku Obce Skrchov k zastupování obce k
účasti, jednání dobrovolného svazku obcí a dále k účasti v orgánech dobrovolného svazku
obcí, přičemž pověřuje starostku Obce Skrchov k podpisu přihlášky a dodatku
zakladatelské smlouvy a dalších dokumentů dobrovolného svazku obcí.
Výsledek hlasování: Pro 7
Usnesení č. 6/3 bylo schváleno.

Proti

0

Zdrželi se

0

4. Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku „Obec
Skrchov – pořízení N1“.
Předsedající seznámila zastupitele s výsledkem výběrového řízení na dodavatele
veřejné zakázky "Obec Skrchov – pořízení N1". Výběrové řízení na zakázku malého rozsahu
bylo zveřejněno, osloveni byli tři zájemci. Otevírání obálek proběhlo 18. 4. 2019, kromě
zpracovatele výběrového řízení osobní údaj odstraněn byli jako členové hodnotící komise
přítomni paní Věra Kolářová, pan Petr Kopečný a pan František Bubeník. Nabídku zaslal
jeden zájemce, nabídka splnila všechny podmínky zadávací dokumentace. Nabídka na
dodání vozidla N1 je ve výši 825.920 Kč bez DPH.
Předsedající seznámila zastupitele s Rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky –
Rozhodnutí je uvedeno v příloze zápisu.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo Obce Skrchov schvaluje Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky, ve
kterém zadavatel veřejné zakázky „Obec Skrchov – pořízení N1“ rozhodl v souladu s
hodnotící komisí o výběru nejvhodnější nabídky účastníka – společnosti Tlamka s.r.o.,
Na Chmelnici 2409/52, 680 01 Boskovice, s nabídkovou cenou 999.363 Kč včetně DPH.
Výsledek hlasování: Pro 7
Usnesení č. 6/4 bylo schváleno.

Proti

0

Zdrželi se

0

5. Schválení kupní smlouvy „Obec Skrchov – pořízení N1“.
V návaznosti na předchozí bod jednání seznámila předsedající zastupitele s kupní
smlouvou mezi obcí a dodavatelem nákladního elektromobilu – společností Tlamka s.r.o., se
sídlem Na Chmelnici 2409/52, 680 01 Boskovice. Podle této smlouvy dodá prodávající obci
nákladní elektromobil za cenu 999.363 Kč včetně DPH. V ceně je doprava vozidla na obec a
zaškolení obsluhy. Kupní smlouva je uvedena v příloze zápisu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo Obce Skrchov schvaluje Kupní smlouvu mezi obcí a společností
Tlamka s.r.o., Na Chmelnici 2409/52, 680 01 Boskovice, na dodání nákladního
elektromobilu za cenu 999.363 Kč a pověřuje starostku obce jejím uzavřením.
Výsledek hlasování: Pro 7
Usnesení č. 6/5 bylo schváleno.

Proti

0

Zdrželi se

0

6. Schválení veřejnoprávní smlouvy – sociálně právní ochrany dětí s Městem
Boskovice.
Předsedající uvedla, že dříve pro obec vedlo agendu sociálně právní ochrany dětí
Město Letovice. Po posledních komunálních volbách se vedení města rozhodlo, že tuto
agendu již nebudou pro další obce zajišťovat. Proto se obrátila na Město Boskovice se
žádostí o zajištění sociálně právní ochrany dětí. Podle zaslané smlouvy budou Boskovice
zajišťovat tuto agendu za roční poplatek 1.271 Kč, který je stanoven dle počtu obyvatel obce.
Veřejnoprávní smlouva je uvedena v příloze zápisu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Skrchov schvaluje veřejnoprávní smlouvu uzavřenou
podle ust. § 63 zákona č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
a dle ust. § 159 a násl. zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,
o přenosu veškeré příslušnosti svěřené obecním úřadům zákonem č. 359/1999 Sb.,
o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, s Městem Boskovice,
dle předloženého návrhu.
Výsledek hlasování: Pro 7
Usnesení č. 6/6 bylo schváleno.

Proti

0

Zdrželi se
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0

7. Cenová nabídka – oprava dětského hřiště.
Předsedající informovala zastupitele o potřebě oprav prvků dětského hřiště - je
potřebná obnova nátěrů, výměna ztrouchnivělých dřevěných částí (kulatina u prolézačky,
pískoviště), obnovit kreslicí plochu psací tabule a vyměnit prasklou schodnici u schodů.
Obrátila se na výrobce dětského hřiště, který dětské hřiště prohlédl a zaslal cenovou nabídku
na provedení potřebných oprav – celková cena opravy včetně dopravy je 50.282 Kč s DPH.
Cenová nabídka na opravu dětského hřiště je uvedena v příloze zápisu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo Obce Skrchov schvaluje provedení opravy dětského hřiště dle cenové
nabídky v ceně 50.282 Kč včetně DPH.
Výsledek hlasování: Pro 7
Usnesení č. 6/7 bylo schváleno.

Proti

0

Zdrželi se

0

8. Cenová nabídka – oprava kanalizace.
Předsedající informovala zastupitele o potřebě povedení oprav na obecní kanalizaci –
je třeba opravit šachtu pod rybníkem, upravit propustek potoka, opravit poklop u obecního
úřadu, vyměnit poklop na Borové, osadit chybějící poklopy u č.p. 4 a u trati. Celková cena za
navržené práce činí 80.858 Kč včetně DPH.
V rámci diskuze upozornil pan Ladislav Chladil, že při čištění strouhy na louce byly
někým odvezeny 3 betonové roury, které tvořily přejezd přez tuto strouhu pro zemědělskou
techniku. Nyní dochází při přejezdu k rozbahňování terénu, je třeba to řešit. Předsedající
uvedla, že pokud budou zakoupeny a uloženy náhradní roury, obec náklady uhradí.
Cenová nabídka na opravu kanalizace je uvedena v příloze zápisu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo Obce Skrchov schvaluje provedení prací – oprava kanalizace – dle cenové
nabídky v ceně 80.858 Kč včetně DPH.
Výsledek hlasování: Pro 7
Usnesení č. 6/8 bylo schváleno.

Proti

0

Zdrželi se

0

9. Rozpočtové opatření č.2/2019 a č.3/2019.
Předsedající informovala zastupitele o rozpočtovém opatření č. 2/2019, které v rámci
pravomoce činit rozpočtová opatření schválila 31. 3. 2019. Toto rozpočtové opatření
navyšuje na straně příjmů i výdajů položku Daň z příjmů právnických osob za obce.
Dále předsedající seznámila zastupitele s rozpočtovým opatřením č. 3/2019, které na straně
výdajů zohledňuje příspěvek Městu Boskovice za zajištění sociálně právní ochrany dětí,
navyšuje položky Veřejné osvětlení a Činnost místní správy a ponižuje položku
Nespecifikované rezervy. Plné znění rozpočtových opatření je uvedeno v příloze zápisu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo Obce Skrchov bere na vědomí rozpočtové opatření č. 2/2019
a schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2019.
Výsledek hlasování: Pro 7
Usnesení č. 6/9 bylo schváleno.

Proti

0

Zdrželi se
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0

10. Stanovisko ke stavebnímu úřadu Letovice.
Předsedající informovala zastupitele o Stanovisku Odboru výstavby a životního
postředí MÚ Letovice k oznámení Obce Skrchov na nepovolenou stavbu plotu a terénní
úpravy na pozemku p.č. 122 a 348 v k.ú. Skrchov. Dle stanoviska stavebního úřadu stavebník
dodržel ustanovení §79 odst. 2 písm. f) stavebního zákona (oplocení do 2 m výšky, které
nehraničí s veřejně přístupnými pozemními komunikacemi ani s veřejným prostranstvím a
které se nachází v zastavěném nebo zastavitelném území nevyžaduje územní rozhodnutí o
umístění stavby ani územní souhlas) a tudíž se nejedná o nepovolenou stavbu.
V diskuzi bylo zastupiteli poukázáno na to, že třebaže oplocení je posunuto dovnitř
pozemku, i nadále hraničí s veřejným prostranstvím, které stavitel posunutím plotu na svém
pozemku vytvořil, že při terénních úpravách došlo k navýšení pozemku oproti obecní
komunikaci MK 1c (p.č. 294/1) a tím ke změně odtokových poměrů (aplikace na cukz.cz
umožňuje vykrelit předchozí profil terénu – viz. příloha), dolní část oploceného pozemku
včetně nově postaveného přístřešku zasahuje do hranice 100 leté vody i aktivní zóny
rozlivového území a dle podmínky správce povodí v dříve vedeném územním řízení nemá
oplocení bránit průtoku vody – tuto podmínku nesplňuje oplocení s nad terén vystupujícími
podhrabovými deskami ani nová stavba přístřešku. Stavitel také neuvedl do původního stavu
obecní pozemek krajnice komunikace MK 1c (p.č. 294/1), kterou dříve svévolně odbagroval
a zavezl jiným materiálem. Proto bylo rozhodnuto podat odvolání proti Stanovisku
stavebního úřadu ke krajskému úřadu.
Stanovisko stavebního úřadu, hranice rozlivového území a předchozí profil terénu jsou
uvedeny v příloze zápisu.
V průběhu projednání tohoto bodu programu odešla v 20:05 hod. paní Marta Oujezdská.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo Obce Skrchov souhlasí s podáním odvolání ke krajskému úřadu proti
Stanovisku stavebního úřadu v Letovicích z důvodu požadavku obce uvést krajnici mezi
komunikací p.č. 294/1 a pozemkem p.č. 348 do původního stavu z důvodu změny
odtokových poměrů.
Výsledek hlasování: Pro 6
Usnesení č. 6/10 bylo schváleno.

Proti

0

Zdrželi se

0

11. Stanovisko k dotaci BRKO
Předsedající informovala zastupitele o problémech v komunikaci s osobní údaj odstraněn,
která pro obec zajišťuje dotační management na akci "Zkvalitnění nakládání s bioodpadem v
obci Skrchov" – akce byla realizována v červenci minulého roku, v srpnu byly
osobní údaj odstraněn poskytnuty všechny podklady potřebné k podání žádosti o proplacení
akce. Od té doby nekomunikuje – neodpovídá na emaily ani nebere telefony. Protože se blíží
termín, do kterého je možné podat žádost o proplacení akce, staví tento přístup obec do
velice nepříjemné situace.
Zastupitelstvo bere na vědomí, že pokud nedojde do konce týdne k nápravě, bude muset
situaci řešit právní cestou prostřednictvím právního zástupce.
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12. Různé
a) Nesvítí světlo u č.p. 4 a 29 – bude se objednávat oprava, nikdo nevěděl, že by
nesvítilo ještě jiné světlo.

b) Na Borové je potřeba zesílit obecní rozhlas – není slyšet kvůli silničnímu provozu; dvě
hnízda u č.p. 36 a ev.č. 59 nehrají vůbec – bude objednána oprava.
Zasedání bylo ukončeno v 20:45, přítomno 6 zastupitelů ze 7.
Přílohy zápisu:
1. Prezenční listina
2. Kopie oznámení o konání zasedání zastupitelstva
3. Výpis přijatých usnesení
4. Kopie usnesení přijatých na minulém zastupitelstvu
5. Výpočet částky připadající na obec z výnosu DPFO placené plátci
6. Přihláška ke členství v DSO TS Malá Haná
7. Zakládací smlouva DSO TS Malá Haná
8. Stanovy DSO TS Malá Haná
9. Smlouva o sběru, přepravě a odstraňování odpadu
10. Výpis usnesení č. 6/3
11. Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky – pořízení N1
12. Kupní smlouva – pořízení N1
13. Veřejnoprávní smlouva – sociálně právní ochrana dětí
14. Výpis usnesení č. 6/6
15. Cenová nabídka na opravu dětského hřiště
16. Cenová nabídka na opravu kanalizace
17. Rozpočtová opatření č. 2/2019 a č. 3/2019
18. Stanovisko stavebního úřadu ke stavbě plotu
19. Hranice rozlivového území a předchozí profil terénu
Zápis byl vyhotoven dne: 3. května 2019

zapisovatel:

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

ověřovatelé:

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

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

starostka:

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