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Zápis č. 1/2017 ze zasedání zastupitelstva města Klecany,  

které se konalo dne 12. ledna 2017 v zasedací místnosti MěÚ Klecany 

 

 

Zasedání bylo zahájeno v 18:18 hod. 

 

Starosta přivítal přítomné na zasedání ZMě Klecany, které bylo starostou města řádně 

svoláno. Informace o době a místě konání zasedání byla vyvěšena na úřední desce MěÚ, dne 

4.1.2017, společně s programem jednání. Zasedání tak bylo svoláno řádně a včas v souladu s 

ustanovením § 92 a § 93 zákona 128/2000 Sb. (zákona o obcích). V souladu s článkem 3 odst. 

1) Jednacího řádu ZMě Klecany byl termín zasedání oznámen zastupitelům ve lhůtě 7 dnů 

dne 4.1.2017. Dále starosta upozornil, že se ze zasedání pořizuje audiozáznam, který bude 

uveřejněn na webových stránkách města. 

Podle prezenční listiny bylo v okamžiku zahájení přítomno 10 členů ZMě, zasedání tak bylo 

usnášeníschopné. Omluveno bylo 5 členů (omluveni – Ing. Filinger, Ing. Holubová, Mgr. 

Václavíková, pí Brožová, p. Šebek /dostaví se v průběhu zasedání/).   

V zasedací místnosti byli přítomni 4 občané. 

Hlasování bude uváděno v pořadí: 

PRO NÁVRH, PROTI NÁVRHU, ZDRŽEL SE. 

 

Zapisovatelka: Bc. Kudláčková 

 

Starosta dal hlasovat o návrhu zvolení tří členů návrhové komise ve složení:  

Mgr. Šoltysová, Mgr. Stanislavová, pí Tomášová 

 

Hlasování: 10 – 0 – 0   schváleno 

 

Starosta dal hlasovat o návrhu zvolení dvou ověřovatelů zápisu: 

Ing. Bendl, Mgr. Kotrba 

Hlasování: 10 – 0 – 0   schváleno 

 

 

1. Schválení programu zasedání zastupitelstva města  

V souladu s ustanovením  čl. 6 a 7 Jednacího řádu zasedání Zastupitelstva města Klecany 

starosta předložil ke schválení rozšířený program zasedání v následující podobě:  

      

1. Schválení programu ZMě 

2. Dotazy, připomínky a podněty občanů 

3. Plnění usnesení minulého zasedání ZMě 

4. Podávání žádostí o dotace v roce 2017 

5. Účast zástupců města na valných hromadách 

6. Odměny zastupitelů 

7. Informace 

8. Diskuze 

9. Schválení přehledu přijatých usnesení  

10. Závěr       
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Starosta se dotázal, zda má někdo z přítomných členů zastupitelstva námitky proti 

navrhovanému programu nebo návrhy na jeho změnu. Nikdo se nepřihlásil, proto dal starosta 

o navrhovaném programu hlasovat.   

 

Hlasování: 10 – 0 – 0   schváleno          

 

Zápis z minulého zasedání byl ověřen, byl pořízen do 10ti dnů od zasedání a je uložen na 

MěÚ k nahlédnutí, zároveň byl umístěn společně se zvukovým záznamem na internetové 

stránky města a nebyly proti němu podány žádné námitky. Tento zápis je na předsednickém 

stolku k nahlédnutí. 

      

Starosta dal hlasovat o průběhu diskuze ke každému bodu zvlášť. 

Hlasování: 10 – 0 – 0   schváleno 

 

 

2. Dotazy, připomínky a podněty občanů  

V souladu s čl. 7 odst. 7) jednacího řádu ZMě nyní následuje blok dotazů, podnětů a 

připomínek občanů. 

 

O slovo se přihlásila pí Pacovská a dotázala se, zda je pravdivá informace, že město Klecany 

zažádalo o přeložení VN na Černé skále, údajně proto, že se tam plánuje stavět. Starosta 

odpověděl, že to je mylná informace, nemáme ani žádnou informaci od ČEZu. Místostarosta 

doplnil, že v této lokalitě je i výstavba zakázána.  

Dále se o slovo přihlásila pí Kozlová s dotazem ohledně stávající budovy MěÚ a budovy 

Rychty. Dle dříve prezentované dispoziční studie Ing. Zuny by v přízemí budovy MěÚ měla 

být městská knihovna a  prostory nahoře budou upraveny pro Klíček a Pravý Hradec. Pí 

Kozlová se dotázala, jak jdou tyto plány dohromady s anketou, kde se ptají, co si občané 

představují, že se do budoucna stane s budovou MěÚ. Možná měla být tato otázka položena 

dříve, než se zadalo Ing. Zunovi zhotovení dispoziční studie. Starosta odpověděl, že pokud by 

se opouštěla budova MěÚ, je otázka zda by tu knihovna byla, jednou z variant využití je 

spolkový život, uvažuje se i spolkový dům v kasárnách. Pokud budou podpořeny aktivity 

směrem ke spokové činnosti, dájí se kombinovat s dotačními tituly atd. Nyní probíhá sběr 

informací, návrhů k diskuzi na využití a zastupitelstvo bude o využití budovy rozhodovat včas 

a s předstihem. Je otázka, kdy se podaří dokončit přípravné práce – nyní se dokončuje 

dispoziční studie Rychty. Pí Kozlová se ujistila, že to znamená, že město bude i nadále 

podporovat spolkový život  a že Pravý Hradec může s nějakými prostory od města počítat. 

Starosta potvrdil, že město spolkový život podporuje a podporovat bude, nové prostory, které 

vzniknou na Rychtě, budou využívány spolky napříč Klecany tak, jak bude třeba. Ve studii je 

to plánováno tak, že sál, předsálí a zázemí pro vystoupení budou samostatně uzamykatelné, 

tzn. může tam fungovat úřad a vedle někdo, kdo o to projeví zájem. Pí Kozlová konstatovala, 

že v budova v kasárnách je v zimním období pro celodenní aktivity dětí nevhodná. Starosta 

uvedl, že nikdo neplánuje poslat děti do nevytopeného a nehygienického prostoru, tzn. ve 

stávajícím stavu to nemůže fungovat. Bylo dohodnuto, že jakmile nastane rekonstrukce 

Rychty, Klíček bude provozovat činnost v jiných prostorách. Jsme v jednání s paní starostkou 

Větrušic, budou nám předloženy plány na podporu dětských skupin. Ze zákona musíme 

přijímat i děti do dvou let, to by školka nezvládala, proto jedinou šancí je podpora stávajících 

a vznik nových skupin. Pí Tomášová se zeptala, zda by ty skupiny zakládaly Větrušice. 

Starosta odpověděl, že to je zatím nejisté. Máme podepsaný společný školský obvod, tzn. že 

bychom skupiny asi zakládali my. Pí Tomášová ještě zmínila spolkový dům v kasárnách – 
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dispoziční studie v kasárnách vznikla v době před pořízením Rychty, tzn. že spolkový dům 

byla tehdy jediná možnost, kam se uchýlit se spolkovými činnostmi.  

V čase 18:30 přišel p. Šebek. 

Pí Tomášová dále uvedla, že studie je na celý objekt bývalého štábu, používaná část pro 

spolky je sál a zázemí pro sál, případná dětská skupina nebo Klíček by byli v levé části, která 

je nyní ve vybydleném stavu. Dále pí Tomášová vznesla dotaz, jak se má celá věc časově. 

Starosta uvedl, že zatím je brzy, nyní je připravena studie, součástí projektové dokumentace 

bude harmonogram stavebních prací, na základě těch vznikne etapizace. Pí Tomášová uvedla, 

že mají smlouvu jen do konce června, pokud by nemohli od září 2017 znovu fungovat ve 

stejných prostorách, požádala o umožnění fungovat jinde. Starosta uvedl, že pokud 

harmonogram nebude cca zjara, dojde k prodloužení smlouvy. Určitě nedojde k tomu, že by 

spolky byly vystaveny tomu, že nebudou mít kde fungovat. Navíc existuje dostatek míst, kde 

by tyto aktivity mohly probíhat (aula školy, prostory školky, úřad). 

Mgr. Kotrba doplnil, že Pravý Hradec bude mít určitě svůj prostor a v časech, které budou po 

dohodě určeny, bude moci využívat i prostory sálu. Co se týče úpravy – probíhala diskuze nad 

studií, stavební komise několikrát zasedala a připomínkovala, celou dobu byl prostor pro 

reakci. Mgr. Šoltysová si vzala slovo a doplnila, že pí Tomášovou zajímalo, zda je počítáno i 

se zázemím (uložení sportovního vybavení, podložek na cvičení apod.). Mgr. Kotrba 

odpověděl, že ano. Pí Tomášová se závěrem dotázala, proč vypracování studie nebylo zadáno 

Ing. Zunovi. Starosta uvedl, že byl vybrán návrh Ing. Balka. Místostarosta doplnil, že 

původně se Rada města přiklonila k Ing. Zunovi, ale po konzultaci s odborníky byl nakonec 

vybrán návrh Ing. Balka.  

Pí Kozlová se přihlásila o slovo a uvedla, že z diskuze vyplynulo, že město nemá úplně jasnou 

představu, co bude s budovou MěÚ. Starosta uvedl, že se čeká na výsledky ankety, zda bude 

v budově knihovna, nebo bude nabídnuta pro komerční využití apod. Pí Kozlová zkritizovala 

návratnost anketních lísků, uvedla, že by se měla anketa hlásit také místním rozhlasem, navíc 

anketa nejde ani dobře najít na webových stránkách města. Starosta odpověděl, že existují 

výběrní místa a navíc všichni dostali anketní lístek do schránky. V posledních dnech je 

naopak velký nárůst odevzdaných anketních lístků. Pí Tomášová konstatovala, že nepřišla 

žádná informace, že by se měla vyplnit anketa. Nadto si pí Tomášové stěžovala nějaká 

maminka, že zvenku budovy MěÚ není namontovaná poštovní schránka pro odevzdávání 

anketních lístků. Pí Tomášová uvedla, že pokud chceme dostat co nejvíce odpovědí, je třeba 

respondentům vyjít vstříc.  

Pí Kozlová se závěrem dotázala, zda je možné, že město zvažuje, že zruší městskou knihovnu 

úplně. Starosta odpověděl, že v žádném případě.  

 

 

3. Plnění usnesení minulého zasedání ZMě 

Rozpočtové opatření č. 13 

Místostarosta konstatoval, že ZMě na svém zasedání dne 12.12.2016 pověřilo Radu města 

provést rozpočtové opatření vztahující se k povinné úpravě rozpočtu a o provedeném 

rozpočtovém opatření informovat zastupitele. RO č.13/2016 bylo provedeno 30.12.2016, 

zastupitelům bylo znění zasláno emailem dne 4.1.2017. 

ZMě vzalo informaci na vědomí.  
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Městská policie a kamerový systém  

Místostarosta konstatoval, že ZMě na svém zasedání dne 12.12.2016 uložilo místostarostovi 

připravit podklady k založení městské policie a prověřit možnosti pořízení kamerového 

systému. 

Místostarosta informoval přítomné, že v rámci přípravy založení městské policie navštívil 

obecní policii ve Zdibech, kde právě probíhá instalace kamerového systému. V první fázi 

bude ve Zdibech kamerami pokrytá hlavně komunikace Průběžná, Zdiby zakoupily zatím 12 

kamer od společnosti AXIS Communications, 6 pevných a 6 otočných, dodávku kompletuje 

spol. Net Rex s. r. o. (cena celé dodávky je cca 1,6 mil. Kč). Dále místostarosta uvedl, že 

navštívil městskou policii v Čelákovicích, kde od starosty Čelákovic Ing. Pátka získal kontakt 

na velitele p. Fedačka, který jej velmi ochotně seznámil s činností tamní městské policie a 

poskytl další cenné informace. Čelákovice již mají funkční kamerový systém, který obsluhuje 

proškolený civilní zaměstnanec městské policie. Záznamy z kamerových systémů slouží často 

jako zdroj informací nebo důkazů pro Policii ČR, která vznik kamerových systémů podporuje 

a informace, které z něj získává, často využívá. Místostarosta dále informoval, že již má 

připravené podklady pro výběrové řízení na vedoucího strážníka (velitele) a strážníky. 

V první fázi bude vybrán vedoucí strážník, u kterého bude podmínkou držení platného 

osvědčení strážníka a praxe u městské policie. Již ve spolupráci s ním bude pokračovat nábor 

řadových strážníků, aby se již jako budoucí velitel mohl podílet na výběru svých podřízených. 

ZMě vzalo informace na vědomí.  

 

Pí Tomášová se dotázala, zda místostarosta navštívil také obecní policii v Líbeznicích. 

Místostarosta odpověděl, že návštěva proběhla již dříve, tehdy měli kameru pouze na hlavní 

komunikaci.  

 

Mgr. Kotrba konstatoval, že zmiňovaná firma AXIS Communications, která dodává kamery 

do Zdib, je absolutně nejdražší. Místostarosta dodal, že pořízení kamerového systému zatím 

nedoporučuje a v první řadě by se věnoval zřízení městské policie. 

 

 

4. Podávání žádostí o dotace v roce 2017 

Starosta konstatoval, že město Klecany se maximálně snaží využívat poskytovaných dotací ve 

prospěch rozvoje města, proto stejně jako každý rok navrhnul schválit přihlašování se 

k vypisovaným dotacím v souladu s rozpočtem města.  

Pí Tomášová se dotázala, zda existuje plán, o které dotace budeme prioritně žádat? Starosta 

odpověděl, že prioritně to bude sociální bydlení, ČOV, Rychta, naučná stezka na pozemcích, 

kde již máme od Lesů ČR souhlas, dále záměr pro mokřad a struhy. Do toho pokračuje 

zateplování budov, kde jsme ve stádiu projektové dokumentace.   

Starosta uvedl, že město Klecany se vždy přihlašuje k vypsaným dotacím. Nabídnul rozesílat 

zastupitelům souhrnné informace, jaká dotace se aktuálně zpracovává. Mgr. Stanislavová to 

pozitivně kvitovala s ohledem na vytíženost.  

 

Nikdo další neměl připomínky, proto starosta přečetl návrh usnesení a dal o něm hlasovat.  

 

Usnesení: 

ZMě schvaluje přihlašování města Klecany k dotacím vypsaným ministerstvy, fondy 

EU, nadačními fondy, Středočeským krajem a jinými subjekty v roce 2017 v souladu se 

schváleným rozpočtem města. 

Hlasování: 10 – 0 – 1   schváleno (zdržela se pí Tomášová) 
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Usnesení:  

ZMě schvaluje záměr realizace zatraktivnění naučné stezky v Klecanech z programu 

Rozvoje venkova pro roky 2014 - 2020 ze státního zemědělského intervenčního fondu. 

 

Hlasování: 11 – 0 – 0   schváleno 

 

Usnesení:  

ZMě schvaluje záměr podání žádosti o dotaci na intenzifikaci ČOV Klecany ze Státního 

fondu životního prostředí. 

 

Hlasování: 11 – 0 – 0   schváleno 

 

 

5. Zástupce města na valných hromadách 

Starosta konstatoval, že k jednání na valných hromadách některých společností, kde má město 

Klecany v držení akcie, je nutné předložit usnesení ZMě o pověření osoby k tomuto jednání. 

Jedná se o účast na valných hromadách  VKM a.s., Česká spořitelna a.s., Sdružení občanů 

postižených provozem letiště Praha – Ruzyně, Zájmového sdružení právnických osob 

dotčených provozem letiště Praha – Ruzyně, DSO Dolní Povltaví, DSO Údolí Vltavy a MAS 

Nad Prahou. Navrhnul proto schválit jako delegáta Města Klecany na valných hromadách 

starostu města Ivo Kurhajce, jako náhradníky místostarostu Daniela Dvořáka a člena rady 

Mgr. Pavla Kotrbu. 

 

Nikdo neměl připomínky, proto starosta přečetl návrh usnesení a dal o něm hlasovat.  

 

Usnesení: 

ZMě schvaluje starostu Ivo Kurhajce jako delegáta Města Klecany k jednání na 

řádných i mimořádných valných hromadách VKM a.s., Česká spořitelna a.s., Sdružení 

občanů postižených provozem letiště Praha – Ruzyně, Zájmového sdružení právnických 

osob dotčených provozem letiště Praha – Ruzyně, DSO Dolní Povltaví, DSO Údolí 

Vltavy a MAS Nad Prahou. Jako náhradníky schvaluje místostarostu Daniela Dvořáka 

a Mgr. Pavla Kotrbu. 

 

Hlasování: 11 – 0 – 0   schváleno 

 

 

6. Odměny zastupitelů 

Starosta informoval přítomné, že vláda ČR na svém zasedání dne 28.11.2016 vydala  Nařízení 

vlády č. 414/ 2016 Sb., kterým se mění NV č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce 

členům zastupitelstev, a to s účinností od 1.1.2017. Dle předmětného NV je možno 

poskytnout měsíční odměnu neuvolněným členům zastupitelstva, jejíž výše je stanovena 

podle vykonávané funkce až do maximální částky uvedené ve sloupcích č. 9 až 13 přílohy č. 

1. Dle názoru MV ČR nelze stanovovat odměny zpětně, a to ani v rámci kalendářního měsíce. 

Vzhledem k tomu starosta dopořučil stanovit účinnost nové výše odměn od 1.2.2017. Jedná se 

o valorizaci odměn, odměny se zvyšují následovně:  

Člen rady 1.829,-  

Předseda výboru 1.441,- 

Člen výboru 1.242,- 
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Člen zastupitelstva 443,- Kč měsíčně před zdaněním 

 

Nikdo neměl připomínku a proto starosta přečetl návrh usnesení a dal o něm hlasovat.  

 

Usnesení: 

ZMě schvaluje v souladu s nařízením vlády č. 414/2016 Sb. odměny neuvolněným 

zastupitelům od 1. 2. 2017 v této výši: 

Člen rady 1.829,-  

Předseda výboru 1.441,- 

Člen výboru 1.242,- 

Člen zastupitelstva 443,- Kč  

 

Hlasování: 11 – 0 – 0   schváleno 

 

 

7. Informace   

Autobusová doprava 

Místostarosta informoval, že se dne 10.1.2017 zúčastnil zkušební jízdy kloubového autobusu 

na trase 371 a 374, tj. do Řeže i do Máslovic. Celá akce byla vyvolána mj. i dopisem, který 

místostarosta odeslal společnosti ROPID a jeho znění podpořili starostové okolních obcí. 

Obsahem dopisu bylo upozornění, že situace v ranní špičce je katastrofální, cestující se 

kolikrát ani nevejdou do autobusu. Bylo navrženo řešení, a to vícekapacitní autobusy nebo 

posílení spojů.  

 

Bankomat  

Místostarosta informoval, že v prosinci datovou zprávou obeslal Komerční banku, Českou 

spořitelnu, ČSOB a MONETA MONEY BANK (dříve GE MONEY BANK). Obsahem 

dopisu bylo sdělení, že obyvatelé města Klecany projevili zájem o bankomat, byla nabídnuta 

spolupráce, vytvoření podmínek, poskytnutí místa, hrazení energií za bankomat atd. Zatím 

přišla odpověď z ČSOB a ČS, obě podobné – váží si naší nabídky, ale umístění bankomatu 

nemají v plánu. 

 

Výstava Nebeští jezdci 

Závěrem místostarosta srdečně pozval přítomné na výstavu Nebeští jezdci – výstava je 

věnována filmu a knize, natáčelo se na bývalém vojenském letišti v Klecanech. Výstava bude 

slavnostně zahájena 21.1.2017 v obřadní síni na MěÚ a potrvá do 1.3.2017.  

 

 

8. Diskuse 

P. Šebek se dotázal, jaká je aktuálně situace s umístěním lampy v ulici Do Čertovky. Starosta 

popsal, kudy vedou kabely. P. Hurych sdělil, že nemá problém s umístěním kabelů, uvidí se, 

jaká bude reakce p. Římala. Provizorní převěšení by mohlo projít, p. Hurych přislíbil, že to 

bude v nejbližší době.  

Místostarosta informoval, že u vjezdu do Klecan dojde k přeložce lampy tak, aby byl nasvícen 

přechod.  

 

Mgr. Kotrba informoval ohledně ČOV, že město bude oficiálně podávat žádost o dotaci, do 

tohoto procesu nemůže VKM nijak zasahovat. Po jednání se Středočeskými vodárnami 
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ohledně provozování ČOV v době rekonstrukce si myslíme, že v tuto chvíli je nejjednodušší 

s nimi pokračovat ve fungování, oni nabídli jakýkoliv servis a informace.  

Ve vztahu k VKM jsme po roce a půl jednání znovu na začátku. Jakmile zjistili, že jsme 

minule neodhlasovali jejich návrh na vklad, tak navrhli, že by urychleně předložili nabídku na 

rekonstrukci, že mají i rozvojové fondy (oproti původně navrhovanému financování 60:40). 

My jsme je upozornili, že smlouva končí v březnu 2017, dotaci plánujeme podat příští týden, 

takže pokud se chtějí zúčastnit, tak musí jednat rychle.  Co se týče majetku, který tam VKM 

mají, počítáme s tím, že nemusí spolupracovat a i projekt s tím počítá. Mgr. Kotrba upozornil 

na jediný sporný bod, který pravděpodobně vznikne, a to že se město nedohodne s VKM o 

odkupu majetku, potom se musí sepsat smlouva o pronájmu. Pokud VKM majetek 

nepronajme, nebude moci nikdo ČOV provozovat a potom musí zasáhnout krajský úřad, který 

v takovém sporu určí, že provozovat budou Středočeské vodárny.  

 

Mgr. Šoltysová se dotázala na přechod v ulici Topolová – minule bylo sděleno, že se zvažuje 

přidání bezpečnostního prvku. Místostarosta uvedl, že tam budou umístěny dva radary.  

 

Starosta informoval, že nyní město jedná o převodu komunikací za 1,- Kč s vlastníkem 

posledního domu v Astraparku. Dále město jedná se zemědělským družstvem o přístupové 

polní cestě u betonové brány a zvažuje se finální podoba. Mgr. Šoltysová požádala, aby se 

pamatovalo na dostatečnou šířku komunikace – lidé tam venčí psy, mohlo by se tam bruslit, 

lidé tam chodí na procházky apod.  

 

Pí Tomášová se dotázala, jak to dopadlo s panelovou komunikací, kterou zaneřádili 

zemědělci. Místostarosta uvedl, že věc řešil s p. Tichým od zemědělců a přislíbili komunikaci 

uklidit.   

 

Místostarosta informoval, že do posledního domu v Astraparku se stěhují obyvatelé, nikdo 

tam ještě není hlášen, tzn. nemají popelnice, ale produkují odpad – obaly od nábytku, kolem 

Vánoc navíc i od dárků atd. – byl tam umístěn kontejner na tříděný odpad.  

 

Mgr. Šoltysová se přihlásila s dotazem ohledně ukončení pracovního poměru kuchaře ve 

škole. Starosta k tomu uvedl, že byla ve škole provedena kontrola, která zjistila nedostatky. 

K řešení nedošlo, p. kuchař druhý den donesl výpověď a p. ředitel mu vyhověl. P. ředitel 

aktuálně poptává kuchaře, měl tři kandidáty, ale bohužel žádného nevybral. Nyní zvažuje i 

možnost kuchařky na dohodu.  

Pí Tomášová se dotázala, jak se dostala kontrola do školy. Starosta uvedl, že kontrola 

z hygieny byla na udání a inspekce byla řádná. Ve škole bude provedena kontrola, inspekce 

vyzvala město k součinnosti.  

 

Pí Nováková požádala zastupitelstvo, zda by se mohla zlikvidovat vánoční výzdoba, zejména 

řetězy. V noci je vánoční stromek pěkný, ve dne ne. Starosta zmínil, že řetězy byly z loňska a 

vyráběly je děti, proto se tam daly i letos. Příští rok bude výzdoba jiná. 

 

 

9. Schválení přehledu přijatých usnesení  

Starosta požádal návrhovou komisi o přednesení přehledu usnesení přijatých ZMě na dnešním 

zasedání ZMě. Usnesení za návrhovou komisi přečetla Mgr. Šoltysová. 

Starosta se zeptal, zda má někdo nějaký dotaz nebo připomínku. Nikdo se nepřihlásil, proto 

dal hlasovat o úplnosti přehledu přijatých usnesení. 
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Usnesení:  

Zastupitelstvo schvaluje úplnost přehledu přijatých usnesení. 

 

Hlasování: 11 – 0 – 0  schváleno 

 

 

10. Závěr 

Starosta poděkoval za účast na zasedání zastupitelstva města a konstatoval, že pořad zasedání 

byl vyčerpán, nikdo se již nehlásí o slovo, zasedání tak prohlásil za ukončené a popřál 

přítomným do nového roku vše nejlepší a hodně úspěchů. 

 

Zasedání ukončeno ve 20:08. 

 

 

Ověřovatelé: 

 

 

 

 

 

 ……………………………… ………………………………….. 

 Ing. Jiří Bendl Mgr. Pavel Kotrba 

 

 

 

 

 

 ……………………………… ………………………………….. 

 Bc. Daniel Dvořák Ivo Kurhajec 

 místostarosta starosta 

    


