
]ltěsto Klccany

zápis č. 912018 7'e z^sedání Zastupitclstva mčstá Klctány,
které se konálo dne 13. 12. 2018 v zasedací místnosti MěU Klecanv

Zasedání bylo lahájeno v 18:20 hod'

Starosta Bc' Dvořák přivílal přítonrné na zasedáni ZMě Klecany, keré bylo starostou města řádnč
svoláno. lnÍbrmace o době a mistě konáni Zaseda byla q'věšena na ťlředni desce MeÚ,]De 5' 12'
20] 8. společně s prcgramemjednání' Zasedáni tak bylo svo1áno řádnč a \'čas v souladu s ustanovením

$92 a $93 zákona 128/2000 sb. (zálona o obcích)' v souladu s člfurken 3 ods1' 1 Jednacího řádu ZMě
Klecany byl tennín zasedání oznámen zastupitelťun dne 2 8 ' 1 1 ' 20 1 8 ' Dále starosta upozomil, že sc ze
Zasedání pořizuje au(liozinarn, ktcťý bude uveřejněn na webových strálkách mčsta'
Pod1e prezenční listjny bylo v okamžiku zúájení přítonno 13 členú ZMě' zasedání tak bylo
usnášenischopné. omluvila sc lng' Llolubová: MgA' Šoltys se dostavi v průběhujednáni'

H]aso\'áni budc uvádě o v pořadí:
PRO NAVRH. PROTI NAVRHU, ZDRZEL SE.

Zapisovatelka: Bc' Kudláčková

starosta dal h]asovat o návrhu zvolerrí tří členů návřhové komisc vc složení|
MgI' Pavclková, p' Hora, p- Křiž
HlasováLrrí: 13 0 0 schváleno

star'osta dal hlasovat o ná\' lu zvolení dvou ověřovatelů zápisui
M8Í' Kotrba. Ing' Čcmý
Hlasováni: 13 00 schválcno

1' schválení přogramu zasedání Zastupitelstvá městl
v sou]adu s uslanovením č1. 6 a 7 Jednacího řádu zasedání Zastupitelstva města K]ecany starosta
předloŽit ke schvá1eni rozšířený plogran zasedání v následujíci podobě:

1' Sclrválení progÍamu zasedání ZMě
2' Dotazy' připomínky a podněty občanťt
3' Záměř levitalizace úzelllí nokřadu
4. Niíkup pozemků ČoV, spoíoviště
5. Rozpočtové opatřeni č' 8/2018
ó. Rozpočet města na íok 2019
7- Zplnor'rrocnění Rady města k provedení lozpočto\.ého opatiení k 3l' 12. 2018
8, lnfomrace
',. D..l'uze
10. schválení př€liedu přija!ých usneseni
11' Záyěr

slalosta Bc' Dvořák sc dotia1, zda má někdo z přítomných členii Zastupíiclstva námit]ry protj

navrhovanému pÍogramu nebo návrhy na jeho změnu' Níkdo se lelrlásil o slovo' proto dal Starosta o
navlhované111 progl:amu hlasovat'

Hlasování: 13 0 0 schváleno

Starosta dále konstatova1, že zápis Z minulého zasedáni by1 o\'ěřen, byl pořízen do l0 dnri od zasedání

a je uložen na MěU knah]édnutí, Zároveň byl umistěn společně se zvukovým Žaanalne]n lla
intemetové stránky města a nebyly proti něňu podány Žádné nálnitky. Ten1o Zapis .ic na
předsednickérn stoll:u k nahlédnuti'
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Mčsto Klecany

stalosta dal Nasovat o průběhu diskuze ke každému bodu zvlášt'.
Hlasování: 13 0 0 schvál€nn

2. DotaZJ_j připomínky a podněty obč*nů
V sou]adu sčl' 7 odst' 7) jediaciho řádu ZMě nyní následuje blok dotazů, podnětů a připonínek
občanů'

starosta přcčctl imil p' Kuchty, ve kterém se dotazuje sdruŽení Žijeme v Klecanech, proč do volených
orgánů navrhuji občany z okolních obcí' Za Žijeme v KL(cJnťch odpo\ťdela pi Tomašová \'e smyslu'
Že členen \"ýboíu můŽe být kdokoliv, nikde neni stanoveno' že by podmínkou byl trvalý pobyt
! Klecanech' Pťolo byla návržena Ing' Holoubková jako odbomice na flnancc' P' Kuchtá alop]ni]' že
by lnělo zaznít, Že lng. Iloloubková jc součas č i účetní spolk_u PraÚ l]Íadec' MgI. Pavelková
dop1nila. že s lng' Holoubkovou je spokojenost' všichni souhlasili sjejírrr navržerr1m a nebyl drivodji
neschválít'

Nikdo další se nehlásil o slor'o.

3' Zámóř řfvilali/acc ú/cmi moLÉadu
Starosta konstatoval, že než budou či ěny další hoky ve věci re\'ita]j7ace mokřadu, chce a1át nior
no!.ich zasnrpiteliL, zda v lonto lozpracovaném projel1u pokačoval' Vcškerá dokumentace je
7veřejněna na webu města. k tomuto tématu prcběhlo veřejné plojednání, kde byli zastupiteté i
\'eřejnost seznáme i se záměrem'
Jal 1Zc Vyčíst Z dokunentacc, v projektu revitalizace mokřadu došlo kn oha úpraváIr původní
studie, kelá obsahovala 1] tťlni, pláž ke koupání, hemí a cvičící pťVky, ohniště. \ryhlídkovou věž atd'
byla na Základě připonínek konrpletně přcpracována' Posiedni varianta je blízká přírodě, u\'aŽuje
\,}1voření pouze tři vodních ploch' .'atrakce" jako posi]ovací stťoje, her'ní pr_vky a r'yh]ídková věŽ a
jiné byly z plojektu odstÍaněny Zccla' součástí projektu bude sanrozřejrně i úprava území' klcré bylo
dotčeno zbudov1rrrim lapače ropnýcb látek (1apolu), ke kterému doš1o v souvislosti se stavbou
pa1*oviště u školy' Telrto lapol bylo mčsto nuceno pořídit a nainstalo\'at v rdstě vÍlstění s\'edených
dcšt'ových vod' cílem jc Zajistit čistotu vody od ropnýoh ]átek v případějejich únil:u' Na tento projckt
]Ze čerpat dotaci na zadržování vody r'kajině aŽ do Úše 90% uaate1nýc1r nríkladů'

v ] 8:35 se dostavil MgA' Šo1tys, od tohoto okamžiku byio přítomllo 14 členů ZMě'

Dá1e starosta uvedl, žeje jasné' že nikdo ze zastupitelů ani občanů nemťlŽe mít nějaký osobní Zájeln na
tom' Zda sc tento projekt bude ťealizovat' ncbo nebude' Ma'\imálně ()bčané, kteří Žijí \' Mirové u]jci a
dá1e po proudu potoka a.jsou lp1ivováni velkou vodou při příva]o\"ých deštích' Tento projekt slibuje
toto q/řešit, ale samozřejmě jjstě existují i jiná řešeni brá ění velké vody' stalosla poŽáda1, aby se
zastupitelé oprcsti]i od a tipatií vúči sobě na základějiného názoru' siarosta uvedl. že dlejeho názoru
sejedn/r o zanedbarré a ne\'yužité územi, dalšim faktorem pro realjzacije zadrŽení přivaloÚch sráŽek,
které zpťlsobují lokálni povodeň a rryplavení do lťl ]cŽících na potoce pod mokřadem \'iz pan
ouřednik a dalši. kleří něli ]etos začátkem ]éta \'odu až v domech. starosta uvedl_ Že vnímá něktc|é
kritické názory na tento projekt, sám k náno vjeho počátku mě1 výhrady a žáda] q'puště í cvičících
pÍ!kťl, pláŽe' olrniště atd' Plolo se o něj Zača1 intcnzi\'ně zajimat, a čím více i Íbmací Zjišt'Úe' tím
vícc je pro rcalizaci toholo projektu. Ce]é území několjkrát prošel, udělal si i pnlzkum rrrezi občany,
jednak osobnim jednáním a také na toto téma rozprcudi1 diskusi r'e facebookové slupině Klecany'
1'ato skupina má již bczmá1a iJoo č1enů, získané názory lze povaŽovat za dostatečně Íeprezentativni'
Bylo zde viádřeno 22 názorů, 18 kiadných,2 Záponó a 2 neutrá]ní' Závěr tedyje, Že tento projekt
podporuje přibližně 90 % občanů.
Místostarcsta p. Kuňajec doplnil, Že všichní obdřeli stanovisko p' l]ratky ohieclně lapolu'
Mgr' Pavelková uvcd1a nčko1ik argumentů co se týče lapo]u, polud se lapo] dostane na ebo pod
hranic i j ezirka. .jezírko bude znečištěno. Dá1e by rně1o bý r' projel1u zoh]edněno, Že v úzerrlí mokiadu
se \'yskyn]jí vzácné i chrá ěné drulry Živočichú' rostlil. Projckt re\'ílalizace neni dostaiečně v sou]adu
s přirodou- Aktuá1ni stavjc obr'azem ioho,jak se o nokřad nepečova]o v mjnulých letech.
Ing' Be dl u\'edl' že je rozhodně pÍo pokračování v projekíl'



l'lěsto l(lecany

MgÁ. Šoltys uvedl, že je pro Zastavenj krokú se zdůvodněním, že rre vždyje nult1é lrlít všude paÍtqy.

V loká1itě mokřadu jde o nedoičcnou přírodu' P' Kříž konstatova1, že osobně se přik]áni k vyčištění
mokřadu' odstranění sta{ich p]otů a ná]etů, \,ýešení přivalové vody, ale projekt re\,'jtali7ace by
nelealizovál například kdyŽ přijde voda' spláchie s sebou hoď1č onice z poli a zanýš1ená j ezirka a
h:lňk-v budou poiád znečištěné.
Pí Pacovská nawb]a naÚŠit pÍťltok potoka. Místostarosta p' KuÍhajec sdčlil' Že jcdtin z opatřcníje i
nahrazení trubl1' ýpusti (nyni průměr 40 cm' Irově by mě] být průměr ] m).
Mgr' BindeÍ poznamena]' Že kdyŽ přijde ve]ká voda, je log]cky cílem, aby byla rychle pryč, na dÍuhou
stranu kdyžje vody málo'je dobře' že někdc voda eandÍuj c'
MgA. Šolt-vs vmes1 dotaz na místostarostu p' Kurhajce, krto záměr'schválil. podepsánje p. Kuřhajcc'
P' Kurhajec Zjistí detaily.

starr.tr ul,'nčil d'slr'u'l i d p'(:ell n;Vrh U.lle.eni

Usnesení
ZMě schvaluje záměr revitalizace území mokřadu dle předložené studie a pokřačování
v přípIavných pracích rla projektu.

o slovo se přihlásil MgA' Šoltys a učini1 pIotinávrlr'

Usncscní (protinávlh MgA. Šoltyse)
ZMě schvaluje záměř vytvořit pravidla pro údržbu qýznamného krajinného prvku mokřadu.
Podle stanoveného managemcntu pÍrk mokřtd upravit a dále iei přavidelně udržovat.

3ó5 neschvál€no
(proti: Ing' Bendl, lng' Čemý, Mgr. Binder' Bc' Dvořak, p' Kurhajec,
p' IIoIa; zdrŽeli se| MgÍ. Vultennová' p' Tintěra' p' Medek, p. Křiž,
Mgr. Kotrba)

o slovo se přjhlási1 p' KříŽ a takó učinil protiná!Ťh'

Usnesení (protinávřh p. Kříže)
7-Mě uklÁdá vedení města předložit dokumentaci pro územní řozhodnutí po jcjím dokončení na
některém z pŤíštích zasedání 7' Iě přcd pokřačová[ím dalších fází projektrr levitalizace území
mokřadu.

H]asování. ]4 0 0 schváleno

'{. Nákup pozemků - čo\r, spořtoviště
čOV - starosta konstatoval, že se jedná o poze ky v aleálu a sousedství čistímy odpadních vod'
PoZemLf \'lastni rodina Soukupoých. Získáni těchto po7emků je bezpodminečně nutné pťo
fekonsb'rkci CoV' Město nechalo rypraoovat ,flalccký posudek, soukupovi si necLali lTpracovat
s\'ťIj odhad tržni ccny (oba tyto dokumenty zastl]pitelé obdÍŽelj v materiálech k mjnu]énu zasedání)'
Výměra pozemků je cca 7500 m'' Rozdil ceny v posudcích byl cca 13% 635403'- Kč. D]e
znaleckého posudku města je cena pozemků stanovena n 4124 660,- Kč, dle posudku trŽní ceny,
L1erou si nechali v1pracovat soukupovi' je cena 5 360 0ó3, . Na zák]adě uslresení z mjnulého Zasedání
ZMě vstoupilo vedení města vjednání s \'lastníky a podaři1o sc dojednat ccnu, o kteÍé islrle hovořili
iako o akceptovatelné. tedy průměr mezi občma rozdílnými posudk'v, kteď činí 5 042 361'50. Dohodli
jsme zaokrouhlcní této částky na celé tisjce dolů. výsledná kupní cena je tedy 5 0'{2 000. Kč' Rada
Ésta dopoÍučuje koupi pozemků scbválit'

Nikdo se nehlásíl o slovo, prcto stalosta přečetl nár'rlr usneseni a dal o rrěm hlaso'"ái'

\,



Město Klecany

Usnescni
ZNIě schvaluje koupi pozemků parc. č.236/9, druh pozemku lesní pozemek s l:ýměrou 178 m'?'
p^rc. č. 2621L, dluh pozemku lesní pozemck s výměrou 1592 mr! parc. č' 25711' druh pozemku
lesní pozemek s Yýměrou 1568 mrJ parc' č.25712, dluh pozemku ostntní plocha,7působ wužiti
silnice s výměrou 111 m', parc. č. 25713, dřlrh pozemku |esni pozemek s Úměrou 871 m'' parc. č.
314164' druh pozemku lesní pozemek s výměrou 28 m', palc. č.257l'í, dŤuh pozemku ostatni
plocha, způsob \Tužití silnice s výměřou ó8l m', pařc. č. 25715, druh pozemku ostatní plocha'
způsob využiti silnice s výměrou 50 m!, parc. č.236/32, druh pozemku ostatDí plocha, způsob
lTužití neplodná půda s l"ýměrou 952 m', parc' č' 236/107, druh pozemku třvalý třavni pořost s
týmčřou 8 m', palc. č. 236/108, druh pozemku trvalý travní porost s výmčřou l35l m', pařc. č.
823, druh pozemku ostatní plocha' způsob využití jiná plocha s výměťou ,16 m' pro potřeby
intenzifikace cov za cenu 5 042 000,- Kč a znění a poílpis kupní smlouvy o koupi pozemků.

Illasová í: ]4 0 0 schváleno

spořtovištč slálosta uvedl' že se.jedná o pozerrrky oko1o ftltbalového hřiště, celkem cca 8 200 mr
pod íbtba1or'ým 1rřištěrrt, šatnami a dalšími budovami v areálu. Po srněně pozemků s římskokatolickou
cíIiv_í zťlstává v areá]u kromě něsta posledni \'lasfuík dědicové po pťl\'odnim \4astníkovi pani
Kášové' Po odkupu těchto pozenrků bude ce]ý aleál \'e v]astnictvi města' coŽ je podmínkou např'
k poŽádá í o dotacj na rekonstrukci stá\'ajících a rybudovaní nových spoíovišť (sketepů'k' brusle'
tenis' \'o1qibal, viceúče]ové hřiště, p]ocha pro kopanou s umě]ou trávou atd.). Vedení města vstoupilo
vjednání o ceně a podaři]o se \'ýednat pro město \'elmi \,.ýhodnou cerru 1 15o'' Kč1 r2. Rada města
dopofučuje koupi pozemku sc]r\'álit'

Ing' Čemý doplni1 technickou poznámk_u' že \'e sm]ouvě je u\'eden jako stalosta p. Kurhajec. Bude

Nikdo dalši se uŽ nchlásil o slovo, proto slarosiá přcčctl návrh usneseni a dal o něm h1lrsovat'

Usnesení
ZMě schvaluje koupi pozemků parc. č' st. 458/2, zastavěná plocha a nádvoří !Ýměře 2 m1' (na
pozemku stojí stavba bez č.p./č.e., občanskó lTbavenost, zapsaná na Lv č. r03,{' parc. č. 194'
ostatní plocha o výměře 7344 m:' způsob využiti spořtovištč a řekřeační plocha, pařc. č. 195/13,
ostatní plocha o qýměře ó05 m', způsob využití sportoviště a rekreačni plocha, pařc. č. 822'
ostatní plocha výměře 208 mrj způsob využití jiná plocha pro potřeby využití městskóho
sportoviště v Klecanech za cenu 9 382 850'- Kč a znění a podpis krrpní smloulY o korrpi
pozemků.

Hlasování: 14 0 0 schváleno

5. Ro/počlové opalřenič.8 20l8
Starosta konstaloval' Že zastupiteié ve sÚch nateriálech obdrŽeli Ro č' 8/2018, které uPraluje
rczpočet dle slutečnosti' V Ro je dlobná změna, kerou způsobi]a dotace na kompostéry'

lng' Bendl Za finanční !ýboru uvedl, Že nikdo z členú FV nelrÉl ná ítky a s€ Znční Ro č' 8/2í]18
souhlasí.

Nikdo se nelr]ásil o s]ovo, proto starosta přečet] návrh usnesení a da] o nělll h]asovat.

Usnescní
ZN{ě schvaluje řozpočtovó opsření č. 8/2018 v navrženém znění.

Fllasování| 14 0 0 schvál€no

ry



Město Klecany

ó. Rozpočet města na rok 2019
Místostarosta p' Kurhajec konstatoval. že Zastupitelé ve svých malcťiálech obdÍŽeli návrh ro7počtu na
rok 2019. Návrh rozpočtu projcdnal FV rra sých jednánícll dne 19- 11' 2018 a 26' 11. 2018' Návrh
ro7počtu byl Zveřejněn na úřední desce městského úřadu dnc 27' l1. 2018'

Ing. Bendl za FV uvedl' Že Fv konstatoval. že příjmová část je postavena rcá]ně a Údajová část na
ZátrJadě jednotliÚch rozbořů pok]'ývá všechny zíkladní potřeby města' Fv dopolučuje pÍo rok 20] 9
jnvestovat s ťozvahou a postupovat d]e inveslíčních priorit'

Pí Tomášová se přih1ásila o slovo a dotázala se na položky ostahí ZálcŽitosti kultury (3]]9' 5169) lc
Úši 4o0 tis' Kč' Místostalosta p' Kurhajec uvcrll' Žejde o r"ýdaje na akoe typu masopust' děts]cý den,

s]avnosti břchťl apod' Pí Tomášová požádala o rczpis \'detailu'
Dále pí Tomášo\'á poŽádala' aby se příště o rozpočtu diskutovalo napřiklarl již v červnu, aby byl
dostatek času k disluzi'

MgÍ. Pavelková se doláZala na o\'ce a sniŽováni jejioh stavů' Bylo odpovězeno, Že narozenájehňata se
plodávají'

Usnesení
ZMě schvaluj€ n*vržený v'vlovnaný rozpočet mčst* Klecany v paragrafovém členěni nl řok
2019 ve výši 118 448 410,- Kč v navrženóm zněÍí, kteŤý je přilohou tohoto usncseni.

Illasování: 14 0 0 schváleno

7. Zplnomocněni Rldy města k provedení řozpočtového opatření k31. l2.20l8
St osta uved]. Že z důvodu oóckáValých příjmů do rozpočtu města, ke kte.ým plavděpodobně dojde

v posledních alllech rcku' je v souladu se Zákonem č' 250/2000 Sb' o rozpočloÚch pravidlech

územnich rozpočlů nutno ke konci účetdho období, tj' ke konci kalendářního roku schválíl úpÍalu
Íozpočtu dle skutečnosti k 3] ' ]2' 2018' Navťbiul proto' stejně jako v loňskón roce' pověřit Radu

čsla kpřijetí rozpočtového o]]atření - povifulé úpra\'Y rczpočtu k tomuto datu''Iento krok by]

konzultován s oÍgánem finančni kontroly Středočeského kJaje a jc zcela v sou]adu Se zálronem o

lo/poČ'oVlc'l pld. idlech Úzerrrnrcl_ _ozp.'c'ů'

Nikdo se nehlásil o slo\'o, proto starosta přečetl ná!Ťh usnesení a da] o něll1 hlasoťat'

Usnesení
ZNIě Klecány pověřuje RadU města Klecany provóst k31. 12.2018 rozpočtové opatření
vztah[jící se k povinné úpravě rozpočtu (na straně příjmové á výdalové) ve vztahu kjiným
rozpočtům. o tomto řozpočtovém opatřeni bude Rada města Klecany informovat Zastupitelstvo
města Klecany na Íejbližším zasedíni v následujícím řoce.

Hlasování: 1,1 00 schváleno

8. Iníormace
Rychts starosta informov:rl, že se vedení města rozhodlo opakovat \"ýběrové řízeni s původttí

nejvyšší přípusinou cenou, ale s uprar.enými poŽadavky' Bude snižena lýše bankovních záÍuk a
prod]oužena doba na podání nabídck i realizaci díla' Kalku1acc jc však z Íoku 2016, pod]e infonnace
od č]enů sta\.ební konise se n}ní ceny pohybuji rž o 20% !"ýše. ZMě vza1o inlbl.tnaci na l'ědomí.

Přemnožení č€řÍó zvěře 'starosta uved]. že se po nrnoha stížnostech našic1r občanťr i po jednáních sc
členy místniho Mys]i\.eckého spolku rozlrodl obrátit na nadříZcný olgá , tedy na Myslíveckoujednotu'
oslovil je dopisem s Žádostí o důk]a(lnou Íe$l]acj sta!-Ll divočáků' V minulém lýdnu se uskuleč ila
naháňka a byly stře1erry 2 ks divočákiL' ZMě vzalo inlormaci na vědorní'



Město Klecany

Mčření rychlosti starcsta uvcd1 (jakjiž by]o avizor'arro na rrrinulérn
nrěření na všcch požadovaných místech a Vyzval k opatmosti.
v Klec/rnkách, měli b]' tal1l být rclardóly, bude dá]e diskutováno
projedn;fu' /\4ě'la]o init|m3.l .d \eo^.ni

zasedfuj ZMě). by1o povoleno
Dále žádal o řešeni situace

s občany v ránrci veřejrrélro

eov místostarosta MgÍ Kofba inlbrmoval, Že bylo zahájcno,'ýběrové říZení na ČoV' při1iási1o se
35 firem' otevírání obá]ek bylo posunuto na 9' 1 2019. Mg^' Šoltys se Zcptal na nutnost BoZP, by1o
odpovězeno, žeje to povinnó' ZMě vzalo intbrmaci na vědorr,í'

Místostarosta p. Kurhajec inÍbrmor.al, Že byl na jedná1í svazku obcí dotčených plovoze1n 1etiště
Ruz}.ně' Jednalo se o náÍůstu hluku, .je to v důsledku niíIůstu počtu lclcckých spojení. ]étá se se
staršíni h]učnějšími stroji. obdrŽený Zápis p' Kurhaiec rozešle zastupitelům' ZMě vzalo infoťmaci na
věclomí'
Dále p. Kurhaj"-c iúbrno\'al o set}ání míshích akfuích plánů co se týče školswí jsme V Zásobniku
na.ozšířed mateřské školky. ZMč \,Za1o infonnaci na vědomí'
Pí Tonášová doplni1a' Že se účastni setká|í MAS nad PÍahou' ale účastní se obce, které spolu nemají
moc společného, užitečnější by by]o nějaké regionální setkáni'

Hlášení místního řozhlasu starosta in1'olmoval' Že s okarnžitou p]atností rozhodnul o Zrušeni \'šeoh
komerčníclr sdě]eni. Nadále budou hlášelly pouze oznalnenl MeÚ a klecalskyeh spolků' Z názotů r'e
l'B skupině vIriynulo, že mira rušení mísh1ín rozhlascn ie v}šši než hodnota takto získaných
in1brmací. současně však starosla poŽádal o sho\ iv,l\ost prl h].šeni zpÍa\ MéÚ' lleboť pro mrrolro
(Zejména stalších) občanů je tento Způsob ziskání informací nenahraditelný' ZMě Vzalo i omaci na
včclorrri'

9, Diskuze
MgA' Šoltys se přihlási] s tématelrl plánovalé maló vodní elektrámy v Klecánkách' zda by nebylo
lepši místo prodcje jcn přonajmout a mít tak prostředky' které \'fuŽijc]ne na ekologii města. By]o
odpovězeno' Že záměr !rybudovaní eleklrál1ly to neov1i\'l1i'

10.schválení přehledu přijatych usnesení
staÍosta Bc. Dvořák poŽádal návr]rovou komisi o přednesení přehledu usnesení přijalých ZMě na
dnešním Zasedáni' Usneseni za návrhovou komisi piečet1p. KříŽ.

Usnesení
ZastupitelstÝo schvaluje úplnost přehIedu přijatých usnesení.
Hlasování: 1'{ 0 0 schváleno

ll'záýěr
stalosta konstatoval. Že je pťoglam zasedání již vyčeryán a vhledem k tomu' Že se jiŽ kdo lehlásí o
slovo' plohlási] dnešní zasedání ZMě za ukončené' Závěťem popřál všem k]idné prožití ýínofuích
svátků a do nového rcku nrnoho úspěchů a spokojenosti.

Zasedání ukončeno ve 2]:05 hod.

ověřovate]é:

4:>
Ing. Torrráš Čemý



N'Íěsto Kl€ctrnv

I]c' Danicl Dvořák
starosta


