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čj. OB/IN/2015/090

Zápis
z 13. zasedání Zastupitelstva obce Běleč,
konaného ve čtvrtek 24. září 2015 od 19:30 hodin

v zasedací místnosti Obecního úřadu v Bělči

Přítomni Josef Bartůněk, Jaroslav Čech, Tomáš Kubále, Zdeněk Kubále, Hana Rychlá, Stanislav Šmejkal,
omluven Marcel Fiala.

Zasedání zastupitelstva zahájil starosta Stanislav Šmejkal (dále „předsedající“) v 19:33 a přivítal přítomné. Předsedající
konstatoval, že je přítomno 6 členů zastupitelstva a zastupitelstvo je usnášeníschopné. Předsedající seznámil přítomné
s návrhem programu, zveřejněným na úřední desce a elektronické úřední desce od 18. září do 24. září 2015.

1) Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele

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

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

Usnesením 72/2015
zastupitelstvo určuje ověřovateli zápisu Zdeňka Kubáleho a Jaroslava Čecha a zapisovatelem Stanislava Šmejkala.

2) Schválení programu

Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. Byly vzneseny
návrhy na změnu programu.

Na návrh starosty byly přidány body 11) „Věcné dary občanům“ a 12) „Oprava zápisu z 30. července 2015“. Zastupitel
Josef Bartůněk navrhl přidat body 13) „Prodej dřeva“ a 14) „Proč se v zápise a ve zpravodaji lže?“ Bod „Diskuse a dotazy
občanů“ byl označen číslem 15.

Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.

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

Usnesením 73/2015
zastupitelstvo schvaluje program 13. zasedání zastupitelstva obce Běleč.
  1) Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
  2) Schválení programu
  3) Výběr zhotovitele – most Šelmberk
  4) Projektová příprava investic
  5) Žádosti o koupi pozemku
  6) Smlouva o poskytnutí dotace – Program obnovy venkova Jihočeského kraje
  7) Rozpočtová opatření 10/2015, 11/2015
  8) Převod části pozemku od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových
  9) Poskytnutí darů spolkům
10) Zabezpečení vodárny Bzová
11) Věcné dary občanům
12) Oprava zápisu z 30. července 2015
13) Prodej dřeva
14) Proč se v zápise a ve zpravodaji lže?
15) Diskuse a dotazy občanů
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3) Výběr zhotovitele – most Šelmberk

Ve  čtvrtek  17.  září  2015  v  12:00  byla  uzávěrka  příjmu  nabídek  pro  zakázku  „Běleč,  most  přes  řeku  Blanici  pod
Šelmberkem, Obnova mostu po povodni 2013“. Obec oslovila 9 firem, do výběrového řízení se přihlásilo 6 firem, z toho
3 z oslovených – M-SILNICE a.s., SaM silnice a mosty a.s., SWIETELSKY stavební s.r.o., BES s.r.o., SDS EXMOST
spol. s r.o., DŘEVOTVAR - ŘEMESLA a STAVBY, s.r.o. První tři nabídky byly doručeny 16. září 2015, zbylé 17. září
2015 do 12:00 hodin. Starosta jmenoval komisi pro otevírání obálek a hodnocení nabídek ve složení Stanislav Šmejkal,
Zdeněk Kubále, Tomáš Kubále. Komise zahájila jednání ve čtvrtek 17. září 2015 ihned po skončení neusnášeníschopného
zastupitelstva obce.  Za uchazeče byla  jednání  přítomna Marie  Matušková ze společnosti  SDS EXMOST spol.  s  r.o.
U nabídek byly zkontrolovány pečetě, byly jedna po druhé otevřeny a zkontrolovány. Byl sepsán zápis z otevírání obálek.
Komise nabídky posoudila, přečetla nabídkové ceny a shledala, že všechny nabídky obsahují požadované náležitosti. 

Nabídkové ceny byly přečteny:
M-SILNICE a.s. 2 795 907,42 Kč bez DPH, tj. 3 383 047,98 Kč vč. DPH,
SaM silnice a mosty a.s. 2 234 727,98 Kč bez DPH, tj. 2 704 020,86 Kč vč. DPH,
SWIETELSKY stavební s.r.o. 2 811 044,87 Kč bez DPH, tj. 3 401 364,29 Kč vč. DPH,
BES s.r.o. 2 412 435,37 Kč bez DPH, tj. 2 919 046,87 Kč vč. DPH,
SDS EXMOST spol. s r.o. 2 821 900,00 Kč bez DPH, tj. 3 414 499,00 Kč vč. DPH,
DŘEVOTVAR - ŘEMESLA a STAVBY, s.r.o. 1 954 835,53 Kč bez DPH, tj. 2 365 350,99 Kč vč. DPH.

Ve spolupráci s projekční kanceláří provedla komise zevrubnou kontrolu nabídek. Před dnešním zasedáním zastupitelstva
obce se komise pro otvírání obálek a hodnocení nabídek sešla a sepsala zápis z otevírání obálek a hodnocení nabídek.
Komise nabídky posoudila a shledala, že všechny odpovídají požadavkům. Komise navrhuje zastupitelstvu nejvýhodnější
nabídku od  firmy DŘEVOTVAR -  ŘEMESLA a  STAVBY,  s.r.o.  přijmout  a  uzavřít  smlouvu.  Před  hlasováním dal
předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.

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

Usnesením 74/2015
zastupitelstvo  rozhoduje  o  výběru  nejvhodnější  nabídky  v  zakázce  „Běleč,  most  přes  řeku  Blanici  pod
Šelmberkem, Obnova mostu po povodni 2013“ a uzavření smlouvy s DŘEVOTVAR - ŘEMESLA a STAVBY, s.r.o.,
IČ 26111454 za cenu 2 365 350,99 Kč včetně DPH.

4) Projektová příprava investic

Starosta  navrhl  schválit  přípravu investice  pro příští  roky – schválit  vypracování  projektu na prodloužení  vodovodu
Souhrady o délce 130 m od Ing. Pavla Mráze za cenu 27 500 Kč. Zastupitel Josef Bartůněk se ptá, pro koho se vodovod
bude stavět a odkud kam povede. Stavět se bude pro parcely od č.p. 43 k č.e. 1 a řad bude délky cca 130 m od č.p. 33
k č.e. 1. Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.

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

Usnesením 75/2015
zastupitelstvo schvaluje pořízení projektové dokumentace na prodloužení vodovodu Souhrady za cenu 27 500 Kč.

5) Žádosti o koupi pozemku

Lenka  Kubálová  požádala  o  odkoupení  oplocené  částí  obecních  pozemků  parcelní  číslo  1641/1  (ostatní  plocha,
manipulační plocha) a 1641/5 (zahrada) u domu čp. 34 ve vlastnictví žadatelky. Starosta navrhuje schválit záměr prodeje
částí pozemků. Josef Bartůněk s prodejem nesouhlasí,  protože podle jeho názoru vede po pozemku Lenky Kubálové
přístup od areálu Agrospolu k poli pana Štekera a paní Doležalové. Přístup k těmto pozemkům je po obecním pozemku
1635/11.  Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům. Starosta upozornil, že zastupitel
Zdeněk Kubále je pravděpodobně ve střetu zájmů podle zákona o obcích.

Hlasování: pro 4, proti 1, zdržel se 1.
Usnesení bylo přijato.
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Usnesením 76/2015
zastupitelstvo schvaluje záměr prodat část pozemku parcelní číslo KN 1641/1, ostatní plocha, manipulační plocha,
o výměře 55 m2, a část pozemku parcelní číslo KN 1641/5, zahrada, o výměře 165 m2, vše v katastrálním území
Běleč u Mladé Vožice, vše ve vlastnictví obce za cenu 50 Kč/m2 .

Marcel Hrubý, majitel domu čp. 3 v Elbančicích požádal o prodej části pozemku parcelní číslo 1696/1, jehož záměr
směny byl zveřejněn. Starosta navrhuje žádosti nevyhovět, obec má zájem pozemek směnit, nikoliv prodat. Dále pan
Marcel Hrubý vznesl námitku na nepoměr velikosti směňovaných pozemků mezi obcí a panem Schormem. Obec dosud
nemá  hotový  geometrický  plán  na  komunikaci  Běleč  –  Bzová,  tudíž  poměr  směňovaných  pozemků  nelze  určit  a
směňovací poměr určitě nebude 9:1 až 10:1, jak usuzuje pan Hrubý. Starosta navrhuje námitku zamítnout. Starosta dále
informoval o komunikaci mezi panem Hrubým a obcí ve věci poražení stromů a dále obvinění pana Hrubého, že obec
stáhla zveřejněný záměr prodeje z webu obce. Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.
Občan  obce,  obyvatel  Bzové,  který  nedal  souhlas  s  uveřejněním jména,  trvá  na  tom,  že  obec  vůči  panu Hrubému
nepostupuje fér, podle jeho názoru by mu mělo být umožněno pozemek koupit, dále tvrdí, že situace trvá přes rok, což
starosta vyvrátil, a dále tvrdí, že cesta je historický majetek, který je využíván a neměl by být prodán. Starosta uvedl, že
zastupitelstvo pozemek neprodává a pozemek jako cesta není dlouhodobě využíván, původní cesta vedla přes dvůr č.p. 1.

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

Usnesením 77/2015
zastupitelstvo obce
a) zamítá žádost Marcela Hrubého na odprodej části obecního pozemku parcelní číslo 1696/1,
b) zamítá námitku na nepoměr směňovaných pozemků.

Jitka a Jiří Váchovi požádali o prodej části pozemku parcelní číslo 178/2, na kterém je umístěna příjezdová cesta k jejich
domu čp. 48. Starosta z důvodu probíhajícího stavebního řízení na cyklostezku / chodník a z důvodu, že obec příjezdové
cesty  neprodává,  navrhuje  odprodej  neschválit.  Před  hlasováním  dal  předsedající  možnost  vyjádřit  se  přítomným
občanům.  Jitka Váchová žádá, aby byla příjezdová cesta zavedena v pasportu komunikací jako komunikace, zastupitel
Josef Bartůněk a občan obce,  obyvatel  Bzové, který nedal  souhlas s uveřejněním jména,  nevidí  důvod, proč žádosti
nevyhovět. Josef Bartůněk chce vidět pasport komunikací, starosta jej odkázal na úřední hodiny.

Hlasování: pro 4, proti 1, zdržel se 1.
Usnesení bylo přijato.

Usnesením 78/2015
zastupitelstvo zamítá žádost Jitky a Jiřího Váchových na prodej části pozemku parc. číslo 178/2 v katastrálním
území Běleč u Mladé Vožice.

6) Smlouva o poskytnutí dotace – Program obnovy venkova Jihočeského kraje

Jihočeský kraj připravil smlouvu o poskytnutí účelové dotace v rámci Programu obnovy venkova Jihočeského kraje v
roce 2015 na dotaci ve výši 110 000 Kč. Starosta navrhuje schválit uzavření smlouvy. Před hlasováním dal předsedající
možnost vyjádřit se přítomným občanům.

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

Usnesením 79/2015
zastupitelstvo  schvaluje  uzavření  Smlouvy  o  poskytnutí  účelové  dotace  v  rámci  Programu  obnovy  venkova
Jihočeského kraje v roce 2015 s Jihočeským krajem na částku 110 000 Kč.

7) Rozpočtová opatření 10/2015, 11/2015

Starosta připravil  rozpočtovou změnu číslo 10/2015. Jedná se pouze o přesuny v rámci paragrafů podle skutečnosti.
Navýšeny jsou odměny na úklid klubovny a přesuny peněz u požární ochrany na opravu Tatry.  Před hlasováním dal
předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.
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Paragraf Položka Změny ve výdajích v rámci paragrafů + 0,00 Kč
3421 5021 Volný čas mládeže Osobní náklady + 1 250,00 Kč
3421 5139 Volný čas mládeže Materiál - 1 250,00 Kč
5512 5137 Požární ochrana Drobný hmotný majetek - 5 000,00 Kč
5512 5156 Požární ochrana Pohonné hmoty - 11 076,00 Kč
5512 5169 Požární ochrana Služby + 1 947,00 Kč
5512 5169 Požární ochrana Opravy a udržování + 14 129,00 Kč

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

Usnesením 80/2015
zastupitelstvo bere na vědomí rozpočtové opatření 10/2015 – změny ve výdajích v rámci paragrafů ve výši 17 326 Kč.

Starosta připravil rozpočtovou změnu číslo 11/2015, která řeší zaúčtování dotace na opravu komunikace Běleč – Bzová
ve výši 110 000 Kč. Další úpravy jsou zaúčtování odměn tak, aby všechny odměny za rok 2015 mohly být zaúčtovány
ještě v roce 2015 a nepřenášely se jako závazky do roku 2016.  Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se
přítomným občanům.

Paragraf Položka Zvýšení příjmů celkem + 110 000,00 Kč
4122 Přijaté transfery Neinvestiční přijaté transfery od krajů + 110 000,00 Kč

Paragraf Položka Zvýšení výdajů celkem + 120 000,00 Kč
3429 6121 Ostatní volný čas Budovy, stavby + 110 000,00 Kč
6112 5023 Zastupitelstvo Odměny členů zastupitelstva + 6 500,00 Kč
6112 5031 Zastupitelstvo Sociální pojištění + 2 500,00 Kč
6112 5032 Zastupitelstvo Zdravotní pojištění + 1 000,00 Kč

Paragraf Položka Snížení výdajů celkem - 10 000,00 Kč
6171 5169 Místní správa Služby - 10 000,00 Kč

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

Usnesením 81/2015
zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření 11/2015 – zvýšení příjmů o 110 000 Kč, zvýšení výdajů o 120 000 Kč a
snížení výdajů o 10 000 Kč.

8) Převod části pozemku od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových navrhl obci bezúplatný převod části pozemku parcelní číslo 427/16 a
žádá schválit nový text usnesení. Starosta navrhuje pozemek převést a podmínky ÚZSVM odsouhlasit. Před hlasováním
dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.

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

Usnesením 82/2015
zastupitelstvo projednalo a schvaluje žádost o bezúplatný převod a současně i samotný bezúplatný převod id. 1/18
pozemku  pp.č.  427/16  v  k.ú.  Běleč  u  Mladé  Vožice,  (dále  jen  „převáděná  nemovitá  věc“)  z  vlastnictví  ČR,
příslušnosti hospodařit Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví obce Běleč. Obec Běleč
se zavazuje o převáděnou nemovitou věc řádně pečovat a užívat ji ve veřejném zájmu jako veřejnou účelovou
komunikaci. Obec Běleč se dále zavazuje, že převáděná nemovitá věc nebude využívána ke komerčním či jiným
výdělečným účelům, ani nebude pronajímána, to vše po dobu 10-ti let od právních účinků vkladu vlastnického
práva do katastru nemovitostí. V případě, že obec Běleč nebude předmětnou převáděnou nemovitou věc nebo její
část užívat ve veřejném zájmu, bude ji využívat ke komerčním či jiným výdělečným účelům nebo ji pronajímat,
zaplatí převodci smluvní pokutu ve výši 10 % ceny, kterou převáděná nemovitá věc měla ke dni právních účinků
vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí dle tehdy platného cenového předpisu. Obec Běleč se zavazuje
vždy do 31. 1. následujícího roku předat převodci písemnou zprávu o plnění podmínek souvisejících s převodem
převáděné nemovité věci z důvodu veřejného zájmu za rok předcházející, tj. zprávu o zachování a rozvoji aktivit,
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které jsou ve veřejném zájmu a k jehož zachování se obec Běleč smluvně zavázala. Za porušení tohoto závazku
uhradí obec Běleč převodci smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč. Obec Běleč se dále zavazuje, že po dobu 10 let od
právních účinků vkladu vlastnického práva dle smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité
věci s omezujícími podmínkami do katastru nemovitostí nepřevede, jinak nezcizí ani nezatíží ve prospěch třetí
osoby převáděnou nemovitou věc, a to ani její část. V případě porušení tohoto závazku se obec Běleč zavazuje
zaplatit převodci smluvní pokutu ve výši, která se rovná ceně této převáděné nemovité věci v daném místě a čase
obvyklé v době porušení závazku, nejméně však ve výši ceny zjištěné dle cenového předpisu platného ke dni nabytí
předmětné převáděné nemovité věci obcí Běleč. Úhradou této smluvní pokuty shora uvedené závazky obce Běleč
zanikají.

9) Poskytnutí darů spolkům

Dva spolky – Sbor dobrovolných hasičů Běleč a Jezdecký klub Mladá Vožice požádaly o poskytnutí daru podle podmínek
Obce Běleč. Starosta navrhuje dary ve schválené výši poskytnout a dále navrhuje schválit dar Diakonii ČCE, středisko
Rolnička, která požádala o dar již dříve a který je určen na péči o občanku Michaelu Bednářovou. Josef Bartůněk se ptá,
zda požádalo o dar myslivecké sdružení – nepožádalo. Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným
občanům. Občan obce, zastupující střelecký klub Bzová, oznámil, že střelecký klub o dar nepožádá.

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

Usnesením 83/2015
zastupitelstvo schvaluje  poskytnutí  daru Sboru dobrovolných hasičů Běleč,  IČ 65942990,  ve výši  20 000 Kč a
pověřuje starostu uzavřít darovací smlouvu.

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

Usnesením 84/2015
zastupitelstvo  schvaluje  poskytnutí  daru  Jezdeckému  klubu  Mladá  Vožice,  IČ  70893748,  ve  výši  2 000  Kč  a
pověřuje starostu uzavřít darovací smlouvu.

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

Usnesením 85/2015
zastupitelstvo schvaluje poskytnutí daru Diakonii ČCE – středisko Rolnička, IČ 47268701, ve výši 18 000 Kč a
pověřuje starostu uzavřít darovací smlouvu.

10) Zabezpečení vodárny Bzová

Starosta navrhl po loňských zkušenostech s krádeží namontovat do vodárny Bzová kameru. Cena činí cca 8 000 Kč. Před
hlasováním dal předsedající možnost  vyjádřit  se přítomným občanům. Jitka Váchová se ptá na zabezpečení  vodárny
Běleč. Po ozkoušení zařízení ve Bzové a po dohodě s Agrospolem je možný nákup i pro vodárnu Běleč.

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

Usnesením 86/2015
zastupitelstvo schvaluje zakoupení GSM kamery do vodárny Bzová za cenu cca 8 000 Kč.

11) Věcné dary občanům

Obec zakoupila od MAS Krajina srdce v rámci projektu Živá kronika knihy Živá kronika – vzpomínky zachycené na
dávných fotografiích v počtu 80 ks. Starosta navrhuje rozdat větší část knih občanům, a to 1 ks na jednu domácnost. Před
hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.

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

Usnesením 87/2015
zastupitelstvo schvaluje poskytnutí daru občanům v podobě knihy Živá kronika v počtu 1 ks na jednu domácnost.
Další knihy a DVD je možno odprodat zájemcům za pořizovací cenu.

12) Oprava zápisu z 30. července 2015

Pavlína Šmídová ústně u starosty reklamovala záznam v zápisu z 30. července 2015, kdy se jednalo o zvýšení odměn
pracovníkům obce za údržbu prostranství. Záznam v zápisu zněl: „Zastupitel Josef Bartůněk a občanka Pavlína Šmídová s
navýšením nesouhlasí.“ Jak Pavlína Šmídová, tak na místě zastupitel Josef Bartůněk žádají  opravit  větu. Zápis bude
doplněn o dodatek jak na elektronické úřední desce, tak v papírové verzi zápisu.

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

Usnesením 88/2015
zastupitelstvo schvaluje úpravu zápisu z 30. července 2015 tak, že třetí věta v bodě 9) Odměny pracovníků obce
zní: „Zastupitel Josef Bartůněk a občanka Pavlína Šmídová s navýšením odměny za sečení nesouhlasí.“

13) Prodej dřeva

Zastupitel  Josef Bartůněk se ptá na cenu prodávaného palivového dřeva. Cena činí 700 Kč bez DPH, tj.  805 Kč za
prostorový metr. Zastupitel Josef Bartůněk se ptá na cenu za 1 m3. Přesný koeficient nikdo z přítomných nezná, resp. jej
neřekl, bylo dohodnuto, že bude uveden do zápisu. Poznámka zapisovatele: 1 prostorový metr je podle dřeviny cca 0,66 –
0,75 m3, obec používá přepočet 0,7 m3/prm. Cena dřeva je 1 000 Kč/m3 bez DPH, 1 150 Kč/m3 s DPH.

14) Proč se v zápise a ve zpravodaji lže?

Zastupitel Josef Bartůněk si stěžuje, že v zápisech z jednání zastupitelstva jsou lži a ve zpravodaji také. Starosta jej
upozornil, že pokud se mu nelíbí zápis, může podat námitku, pokud se mu nelíbí článek ve zpravodaji, může napsat
článek sám. Na několikrát opakovaný dotaz od několika zastupitelů na konkrétní lež uvedl pouze již opravenou větu ze
zápisu 30. července. Co se týká zpravodaje, neuvedl žádnou konkrétní lež. Jde o několikáté nepravdivé a neodůvodněné
obvinění ze strany zastupitele Josefa Bartůňka, podpořené na místě Jitkou Váchovou a občanem,  obyvatelem Bzové,
který nedal souhlas s uveřejněním jména. Josefa Bartůněk nebude podle svých slov svá zjištění nijak prezentovat, ukládá
je doma do složky k použití proti obci v budoucnu. Z jednání odešli zastupitelé Jaroslav Čech a Zdeněk Kubále.

15) Diskuse a dotazy občanů

Jitka Váchová připravila smlouvu mezi obcí a Váchovými ohledně připojení na kanalizaci. Pošle ji na obci. Občan obce,
obyvatel Bzové, který nedal souhlas s uveřejněním jména, diskutoval na téma zeleně mezi č.p. 5 a č.p. 6 ve Bzové, cesty
od Střelnice přes Kamení na hranici katastrálního území, hromady ve Bzové, plochy pod Neradovými, porostů kolem
řeky Blanice a termínu stavby klubovny ve Bzové.  Dále navrhl  vybudovat  rybník v prostoru Mederova.  K bodu se
nevedla další diskuse a nebylo přijato žádné usnesení.

Zasedání bylo ukončeno v 21:32.
Zápis byl vyhotoven 25. září 2015

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

starosta, zapisovatel

........................................
Zdeněk Kubále

ověřovatel zápisu

........................................
Jaroslav Čech

ověřovatel zápisu

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

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