
Obec Běleč 391 43 Běleč 22
IČ 00582506

email info@obecbelec.cz
http://www.obecbelec.cz

tel. 381214530
IDDS 7wjajvb

Zápis
z 2. zasedání Zastupitelstva obce Běleč,

konaného ve čtvrtek 13. listopadu 2014 od 19:30 hodin
v zasedací místnosti Obecního úřadu v Bělči

Přítomni: Josef Bartůněk, Jaroslav Čech, Marcel Fiala, Tomáš Kubále, Zdeněk Kubále (přišel v průběhu 3. bodu), Hana 
Rychlá, Stanislav Šmejkal
Omluven: nikdo

Zasedání zastupitelstva zahájil starosta Stanislav Šmejkal (dále „předsedající“) v 19:30 a přivítal přítomné. Předsedající  
konstatoval, že je přítomni 6 členů zastupitelstva a zastupitelstvo je usnášeníschopné. Předsedající seznámil přítomné  
s návrhem programu, zveřejněném na úřední desce a elektronické úřední desce od 6. listopadu do 13. listopadu 2014.

1) Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele

Předsedající  navrhl  určit  ověřovateli  zápisu Josefa Bartůňka a Tomáše Kubáleho a zapisovatele Stanislava Šmejkala.  
K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.

Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 1.
Usnesení bylo schváleno.

Usnesením 15/2014/II
zastupitelstvo obce určuje ověřovateli  zápisu Josefa Bartůňka a Tomáše  Kubáleho a zapisovatelem Stanislava 
Šmejkala.

2) Schválení programu

Předsedající  seznámil  přítomné s  návrhem programu v souladu s  informací  zveřejněnou na úřední  desce.  K návrhu 
programu byly vzneseny návrhy na doplnění, byly doplněny jako body 9 až 17.

Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům. Předsedající dal hlasovat o návrhu programu.

Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 1.
Usnesení bylo schváleno.

Usnesením 16/2014/II
zastupitelstvo obce schvaluje program 2. zasedání zastupitelstva obce Běleč.

  1) Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
  2) Schválení programu
  3) Schválení vydání změny č. 1 územního plánu Běleč
  4) Schválení oddávajících
  5) Rozpočtové opatření 12/2014
  6) Žádost o připojení k vodovodu
  7) Pořízení zaměření komunikací
  8) Cyklostezky Běleč – Mladá Vožice a Běleč – Bzová
  9) Přípojka vody do klubovny
10) Poptávka projektu Běleč - Bzová
11) Obsyp komunikace Běleč - Bzová
12) Posyp komunikace Běleč - Bzová
13) Veřejné osvětlení
14) Podklady pro zastupitelstvo
15) Odpadové hospodářství 2015
16) Přípojka Bednář Bzová
17) Zápis z minulého zasedání

Strana 1/7



Obec Běleč 391 43 Běleč 22
IČ 00582506

email info@obecbelec.cz
http://www.obecbelec.cz

tel. 381214530
IDDS 7wjajvb

3) Schválení vydání změny č. 1 územního plánu Běleč

Zastupitelstvo svým usnesením schválilo dne 19. 2. 2014 pořízení změny č. 1 územního plánu (dále jen „ÚP“) Běleč  
v rozsahu změny zastavěného území  a zahrnutí  hřiště  na okraji  obce coby plochy stávajícího občanského vybavení. 
Následně pořizovatel zpracoval návrh zadání, kdy tento návrh byl projednán s dotčenými orgány, sousedními obcemi, 
krajským úřadem a veřejností. Projektantem změny byl určen Ing. arch. Martin Jirovský, Ph.D., MBA, pořizovatelem 
změny poté Obecní úřad Běleč s tím, že ten si zajistí splnění kvalifikačních požadavků dle ust. § 24 stavebního zákona 
uzavřením smlouvy o dílo s Ing. arch. Radkem Bočkem.

Ing. Radek Boček přednesl informace o změně územního plánu, podrobně popsal postup při pořízení změny a doporučil  
zastupitelům vydat  změnu tak,  jak  je  předložena.  Před  hlasováním dal  předsedající  možnost  vyjádřit  se  přítomným 
občanům.

Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení bylo schváleno.

Usnesením 17/2014/II
zastupitelstvo obce
I. bere na vědomí dokumentaci změny č. 1 územního plánu Běleč, kdy kompletní podoba dokumentace změny je  
přílohou č. 1 tohoto materiálu;
II. konstatuje že změna č. 1 územního plánu Běleč není v rozporu se Zásadami územního rozvoje Jihočeského  
kraje, Politikou územního rozvoje České republiky 2008, se stanovisky dotčených orgánů nebo s výsledkem řešení  
rozporů a se stanoviskem Krajského úřadu – Jihočeského kraje, jak je prokázáno v odůvodnění změny územního 
plánu;
III. bere na vědomí že během projednávání návrhu změny dle ust. § 52 stavebního zákona nebyly uplatněny žádné 
námitky;
IV. bere na vědomí ad a) že během projednávání návrhu změny dle ust. § 52 stavebního zákona nebyly uplatněny 
žádné připomínky, ad b) vypořádání připomínky paní Miroslavy Svatkové ze dne 11. 7. 2014 uplatněné během 
společného projednání návrhu změny dle ust. § 50 stavebního zákona na str. 15 odůvodnění změny, kdy zastupitelé  
se způsobem vypořádání této připomínky výslovně souhlasí;
V. vydává změnu č. 1 územního plánu Běleč;
VI. ukládá starostovi obce, prostřednictvím pořizovatele, zajistit zveřejnění vydaného opatření obecné povahy na 
úřední desce dle ustanovení § 173 správního řádu a splnění činností konaných po vydání územního plánu (zejména 
požadavků § 162, § 165 a § 168 stavebního zákona).

4) Schválení oddávajících

Předsedající  navrhl  pověřit  starostu a místostarostku jako oddávající.  Navrhl  přítomným zastupitelům zhostit  se této  
čestné funkce. Všechny ostatní náležitosti zůstanou jako v minulém období. Před hlasováním dal předsedající možnost  
vyjádřit se přítomným občanům.

Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení bylo schváleno.

Usnesením 18/2014/II
zastupitelstvo obce schvaluje za oddávajícího Stanislava Šmejkala a Hanu Rychlou, obřadním dnem určuje pátek 
a sobotu od 10:00 hodin do 14:00 hodin, obřadní místností zasedací místnost obecního úřadu. Poplatek za sňatky  
na jiném místě, případně v jinou dobu se stanoví na 1.000,-Kč.

5) Rozpočtové opatření 12/2014

Rozpočtové  opatření  připravil  starosta  obce  7.  října  2014  podle  aktuálních  změn,  na  které  již  nemohlo  zareagovat 
zastupitelstvo obce. Podle poslední verze účetních předpisů není možno uhradit fakturu, pokud nejsou dostatečné finanční 
prostředky v dané rozpočtové kapitole. Z tohoto důvodu měl starosta obce zplnomocnění zastupitelstva obce provádět  
drobné změny rozpočtu.

Rozpočtové opatření 11/2014 obsahovalo tři okruhy úprav v nezbytně nutném objemu:
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1. Drobné změny v rámci paragrafů – pojištění majetku v produkční činnosti (lesy) o 1 895 Kč – šlo o povinné ručení na 
traktor a přívěs, nákup materiálu pro klubovnu pro děti o 200 Kč a pohonné hmoty při péči o vzhled obcí o 2 000 Kč.
2. Zvýšení výdajů na akci oprava vodovodu ve Bzové o 8 000 Kč – vybudování nové kanalizační šachty.
3. Zvýšení příjmů a výdajů v souvislosti s volbami o 21 000 Kč.

Paragraf Položka Zvýšení příjmů celkem + 21 000,00 Kč
4111 Přijaté transfery Neinvestiční přijaté transfery z VPS SR + 21 000,00 Kč

Paragraf Položka Zvýšení výdajů celkem + 29 000,00 Kč
2321 5171 Odvádění odpadních vod Opravy a udržování + 8 000,00 Kč
6115 5021 Volby do zastupitelstev ÚSC Osobní náklady + 7 500,00 Kč
6115 5139 Volby do zastupitelstev ÚSC Nákup materiálu + 12 830,00 Kč
6115 5175 Volby do zastupitelstev ÚSC Pohoštění + 670,00 Kč

Paragraf Položka Snížení výdajů celkem - 8 000,00 Kč
6409 5901 Ostatní činnosti Rezerva rozpočtu - 8 000,00 Kč

Paragraf Položka Změny ve výdajích v rámci paragrafů + 0,00 Kč
1032 5139 Produkční činnosti Nákup materiálu - 1 240,00 Kč
1032 5156 Produkční činnosti Pohonné hmoty - 655,00 Kč
1032 5163 Produkční činnosti Pojištění majetku a odpovědnosti + 1 895,00 Kč
3421 5137 Volný čas dětí a mládeže Drobný hmotný majetek - 200,00 Kč
3421 5139 Volný čas dětí a mládeže Nákup materiálu + 200,00 Kč
3745 5156 Péče o vzhled obcí Pohonné hmoty + 2 000,00 Kč
3745 5169 Péče o vzhled obcí Nákup ostatních služeb - 2 000,00 Kč

Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.

Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení bylo schváleno.

Usnesením 19/2014/II
zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové opatření č. 11/2014 – zvýšení příjmů o 21 000 Kč, zvýšení výdajů o 
29 000 Kč, snížení výdajů o 21 000 Kč, změny ve výdajích v rámci paragrafů o 4 095 Kč.

Starosta připravil rozpočtové opatření č. 12/2014 – komplexní rozpočtovou úpravu.

Zvýšené  příjmy  jsou  ve  čtyřech  položkách  příjmů  z  daní,  tyto  odpovídají  zpřesněnému  odhadu  daňových  příjmů 
(145 000 Kč), dále získá obec více prostředků jako odměnu za třídění odpadů (5 000 Kč) a příjmy z prodeje movitého 
majetku (4 000 Kč). Zvýšení příjmů z vrácení daní souvisí s odpočtem DPH za lesnickou techniku.

Snížené příjmy souvisí s omezením těžby po loňském bohatém roce, kdy bylo vytěženo nadprůměrné množství dřeva  
1113 m3, letos bylo vytěženo pouze 571 m3. V příštích letech bude těžba odpovídat dlouhodobé předpokládané roční  
těžbě 800-900 m3. Snížení příjmů z lesního hospodaření je ve výši 330 000 Kč. Dále byly příjmy sníženy o 1 000 Kč v 
souvislosti se snížením úrokových sazeb.

Výdaje byly zvýšeny v paragrafu Zastupitelstvo o 50 000 Kč, tato částka byla seškrtána z osobních nákladů v lesích 
(20 000 Kč) a v kanceláři (30 000 Kč). Dále byly výdaje zvýšeny v položce budovy, stavby - ostatní zájmová činnost 
(projektování  a  povolení  klubovna  Bzová)  o  50 000 Kč,  tato  částka  byla  seškrtána  z  oprav  místních  komunikací 
(35 000 Kč) a z paragrafu volný čas dětí a mládeže – klubovna pro děti Běleč (15 000 Kč). Dále byly výdaje zvýšeny v 
položce komunální  odpad o 8 000 Kč, tato částka byla seškrtána v položce drobný majetek u kultury.  Navrženo je i 
zvýšení výdajů u oprav kanalizací o 25 000 Kč – jedná se o opravu kanalizační vpusti pod čp. 48 u silnice. Tato částka 
bude převedena z rozpočtové rezervy.

Výdaje byly sníženy kromě již uvedených položek v položce platba daní a poplatků o 23 050 Kč, v položce služby v 
obecních lesích o 190 000 Kč (souvisí se snížených příjmy) a v položce dopravní prostředky pro lesy o 264 000 Kč. Tyto 
položky byly převedeny do rozpočtové rezervy. Výdaje v rámci paragrafů se přesouvají v Místní správě – z drobného  
majetku na materiál (10 000 Kč) a v péči o vzhled obcí ze služeb na pohonné hmoty (7 000 Kč).

Rezerva rozpočtu byla po této komplexní rozpočtové změně zvýšena na 1 000 000 Kč a bude v příštím roce využita na 
financování investičních akcí. Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.
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Paragraf Položka Zvýšení příjmů celkem + 246 450,00 Kč
1111 Daňové příjmy Daň z příjmu FO ze závislé činnosti + 30 000,00 Kč
1112 Daňové příjmy Daň z příjmu FO ze SVČ + 25 000,00 Kč
1121 Daňové příjmy Daň z příjmu právnických osob + 30 000,00 Kč
1211 Daňové příjmy Daň z přidané hodnoty + 60 000,00 Kč

3725 2324 Separovaný odpad Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady + 5 000,00 Kč
6171 2310 Místní správa Příjmy z prodeje materiálu a DHIM + 4 000,00 Kč
6399 2222 Ostatní finanční operace Vrácení daní a nadměrné odpočty DPH + 92 450,00 Kč

Paragraf Položka Snížení příjmů celkem - 331 000,00 Kč
1032 2111 Pěstební činnost Příjmy z obecních lesů - 330 000,00 Kč
6310 2141 Peněžní ústavy Příjmy z úroků - 1 000,00 Kč

Paragraf Položka Zvýšení výdajů celkem + 500 500,00 Kč
6112 5023 Zastupitelstvo Odměny členů zastupitelstva + 33 900,00 Kč
6112 5031 Zastupitelstvo Sociální pojištění + 15 050,00 Kč
6112 5032 Zastupitelstvo Zdravotní pojištění + 1 050,00 Kč
3429 6121 Ostatní zájmová činnost Budovy, stavby + 50 000,00 Kč
3722 5169 Komunální odpad Nákup ostatních služeb + 8 000,00 Kč
2321 5171 Odvádění odpadních vod Opravy a udržování + 25 000,00 Kč
6409 5901 Ostatní činnosti Rezerva rozpočtu + 367 500,00 Kč

Paragraf Položka Snížení výdajů celkem - 585 050,00 Kč
6171 5021 Místní správa Osobní náklady - 30 000,00 Kč
1032 5021 Produkční činnosti Osobní náklady - 20 000,00 Kč
2212 5171 Místní komunikace Opravy a udržování - 35 000,00 Kč
3421 5137 Volný čas dětí a mládeže Drobný hmotný majetek - 500,00 Kč
3421 6121 Volný čas dětí a mládeže Budovy, stavby - 14 500,00 Kč
3392 5137 Zájmová činnost v kultuře Drobný hmotný majetek - 8 000,00 Kč
6399 5362 Ostatní finanční operace Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu - 23 050,00 Kč
1032 5169 Produkční činnosti Nákup ostatních služeb - 190 000,00 Kč
1032 6123 Produkční činnosti Dopravní prostředky - 264 000,00 Kč

Paragraf Položka Změny ve výdajích v rámci paragrafů + 0,00 Kč
6171 5137 Místní správa Drobný hmotný majetek - 10 000,00 Kč
6171 5139 Místní správa Nákup materiálu + 10 000,00 Kč
3745 5156 Péče o vzhled obcí Pohonné hmoty + 7 000,00 Kč
3745 5169 Péče o vzhled obcí Nákup ostatních služeb - 7 000,00 Kč

Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení bylo schváleno.

Usnesením 20/2014/II
zastupitelstvo obce schvaluje  na vědomí rozpočtové opatření č.  12/2014– zvýšení příjmů o 246 450 Kč, snížení 
příjmů o  331 000 Kč,  zvýšení  výdajů o  500 500 Kč,  snížení  výdajů  o  585 050 Kč,  změny  ve  výdajích v  rámci 
paragrafů o 17 000 Kč.

Starosta navrhl i pro další období schválit zmocnění starosty provádět rozpočtová opatření v omezeném rozsahu. Toto  
zmocnění nám bylo doporučeno v loňském roce při roční kontrole hospodaření s důvodu nemožnosti překročit výdajové 
položky rozpočtu byť v rámci jednoho měsíce. Po konzultaci s kontrolou hospodaření v letošním roce bylo schválení 
přeformulováno. Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.

Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení bylo schváleno.

Usnesením 21/2014/II
zastupitelstvo obce zplnomocňuje starostu obce provádět rozpočtová opatření bez schválení zastupitelstva s tím, že 
rozpočet nebude měněn v kapitole financování,  nebude docházet ke snižování příjmů a výdajů a na výdajové 
stránce může dojít ke zvýšení výdajů do výše 20 000 Kč za položku, s tím, že celkové zvýšení výdajů bez vzetí na 
vědomí  zastupitelstvem  obce  nesmí  přesáhnout  50 000 Kč.  Toto  omezení  se  netýká  přesunů  výdajů  v  rámci 
paragrafů do výše 20 000 Kč za položku.
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6) Žádost o připojení k vodovodu

Předsedající představil žádost manželů Madzikových na zřízení přípojky k jejich rozestavěnému domu. Starosta navrhl 
vybudovat vodovodní řad o délce 132 m. Zdeněk Kubále souhlasí s návrhem s tím, že se zasíťují parcely k zástavbě. Před 
hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.

Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 1.
Usnesení bylo schváleno.

Usnesením 22/2014/II
zastupitelstvo obce schvaluje vybudovat vodovodní řad od č.p. 33 k č.e. 1 v Bělči.

7) Pořízení zaměření komunikací

Starosta navrhl  pořídit  zaměření komunikací Běleč - Šelmberk, Běleč - Staniměřice a zaměření trasy silnice Běleč -  
Bzová včetně polohopisu a výškopisu pro cyklostezku/chodník. Co se týká cesty Vilice - Husí Hora a Běleč - Stehlovy, je 
nutné určit trasu, kterou budeme vykupovat . Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.

Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení bylo schváleno.

Usnesením 23/2014/II
zastupitelstvo  obce  schvaluje  pořízení  zaměření  komunikací  Běleč  –  Bzová,  Běleč  –  Šelmberk  a  Běleč  –  
Staniměřice.

8) Cyklostezky Běleč – Mladá Vožice a Běleč – Bzová

Obec Běleč má nabídku na pořízení projektu cyklostezek/chodníků Běleč – Mladá Vožice a Běleč – Bzová. Je vyhotovena  
studie za 20 000 Kč. Zastupitelé se dohodli, že bude prozatím vypracován projekt pro územní rozhodnutí. Nabídková 
cena činí 55 000 Kč. Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.

Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 1.
Usnesení bylo schváleno.

Usnesením 24/2014/II
zastupitelstvo obce schvaluje pořízení projektu pro územní rozhodnutí na cyklostezky Běleč – Mladá Vožice a  
Běleč – Bzová za cenu 55 000 Kč.

9) Přípojka vody do klubovny

Předsedající navrhl vybudovat novou přípojku vody do klubovny pro děti tak, aby bylo možno oddělit zásobování garáží 
a zásobování klubovny. Proběhla debata o technických možnostech připojení, technické záležitosti vyřešíme po odkrytí.  
Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.

Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení bylo schváleno.

Usnesením 25/2014/II
zastupitelstvo obce schvaluje vybudování nového připojení vody do klubovny pro děti v č.p. 50.

10) Poptávka projektu Běleč - Bzová

Předsedající navrhl vypracovat projektovou dokumentaci na rekonstrukci komunikace Běleč – Bzová pro účely možných 
grantových řízení. Stavba bude stát několik milionů korun a bez dotací ji obec nikdy nepostaví. Na projekt bude vypsáno 
poptávkové řízení. Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.

Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení bylo schváleno.

Strana 5/7



Obec Běleč 391 43 Běleč 22
IČ 00582506

email info@obecbelec.cz
http://www.obecbelec.cz

tel. 381214530
IDDS 7wjajvb

Usnesením 26/2014/II
zastupitelstvo obce schvaluje pořízení projektové dokumentace na rekonstrukci komunikace Běleč -Bzová.

11) Obsyp komunikace Běleč - Bzová

Předsedající navrhl změnit objednávku pro DIPOS JČ s.r.o. na obsyp komunikace Běleč – Bzová a nechat firmu opravit a 
dosypat  okraje vozovky strojně za cenu 55 000 Kč bez DPH. Před hlasováním dal  předsedající  možnost  vyjádřit  se 
přítomným občanům.

Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení bylo schváleno.

Usnesením 27/2014/II
zastupitelstvo obce schvaluje objednávku firmě DIPOS JČ s.r.o. na obsyp 850 m komunikace za cenu 55 000 Kč 
bez DPH.

12) Posyp komunikace Běleč - Bzová

Předsedající navrhl změnit firmu na posyp komunikace Běleč – Bzová. Jaroslav Čech domluvil s Josefem Klejnou z Vilic 
možnost  posypu za cenu nižší,  než prováděla  SÚS Jihočeského kraje.  Do návrhu smlouvy bude výslovně doplněna  
povinnost posypat před průjezdem autobusu. Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.

Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení bylo schváleno.

Usnesením 28/2014/II
zastupitelstvo obce schvaluje  smlouvu s  Josefem Klejnou, IČ 69562679,  na zimní  údržbu komunikace Běleč -  
Bzová – posyp za cenu 550 Kč bez DPH za jeden průjezd.

13) Veřejné osvětlení

Předsedající navrhl po připomínkách občanů a zastupitelů svítit  veřejným osvětlením celou noc. Přítomní s návrhem 
souhlasí. Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.

Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení bylo schváleno.

Usnesením 29/2014/II
zastupitelstvo obce schvaluje úpravu doby svícení veřejného osvětlení tak, že ranní a večerní zhasínání bude řídit  
fotobuňka a v noci se nebude zhasínat.

14) Podklady pro zastupitelstvo

Předsedající navrhl, aby se podklady pro jednání zastupitelstva zasílaly výhradně elektronicky. Josef Bartůněk s návrhem 
nesouhlasí a požaduje podklady písemně. Starosta vytiskne podklady a předá je Josefu Bartůňkovi před každým jednáním 
zastupitelstva. Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.

Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení bylo schváleno.

Usnesením 30/2014/II
zastupitelstvo  obce  schvaluje,  že  podklady  pro  jednání  zastupitelstva  budou  doručeny  zpravidla  5  dnů  před 
konáním zastupitelstva obce, na přání budou zasílány v písemné podobě.
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15) Odpadové hospodářství 2015

Starosta představil změny v odpadovém hospodářství v roce 2015. Bude nutno soustavně sbírat kovové odpady a bude 
nutno vyřešit  svoz bioodpadů. Starosta navrhne motivovat obyvatele k třídění bioodpadů na vlastním kompostě a to 
finančně. U kovových odpadů lze zachovat současný mobilní svoz s tím, že na drobné kovové plechovky vyčleníme 
jednu popelnici.

16) Přípojka Bednář Bzová

Marie Bednářová se dotazovala na přípojku s rozestavěnému domu v Jalovčí a na odečty nově namontovaného vodoměru.  
Vše je zde jako jinde, vodoměr bude odečítán.

17) Zápis z minulého zasedání

Josef Bartůněk rozporuje zápis z ustavujícího zasedání,  nelíbí se mu poslední odstavec.  Na dotaz předsedajícího, co  
konkrétně se má změnit, nepřednesl konkrétní návrh.

Zasedání bylo ukončeno v 21:25.
Zápis byl vyhotoven 16. listopadu 2014

........................................
Stanislav Šmejkal

starosta, zapisovatel

........................................
Josef Bartůněk

ověřovatel zápisu

........................................
Tomáš Kubále

ověřovatel zápisu

Zveřejněno na úřední desce dne ......................... .............................. ..............................
(vč. zveřejnění v elektronické podobě)

Sejmuto z úřední desky dne ......................... .............................. ..............................

Podpis ověřovatele Josefa Bartůňka byl nahrazen usnesením 57/2014/II ze dne 30. prosince 2014.
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