Zápis z 5. zasedání zastupitelstva obce Polom
konaného dne 1. 12. 2006 v 17 hodin
Místo konání: zasedací místnost obecního úřadu
Na jednání přítomno:

5

členové zastupitelstva, (dle prezence) a

1

občan

Zapisovatelem z dnešního jednání určen: pan Ing. Kozák Miroslav
Jednání řídil: pan Jakubec Antonín starosta obce
Vzhledem k tomu, že je přítomno: 5 členů zastupitelstva, jednání je usnášení schopné.
Ověřovatelé zápisu: Peňáz Martin, Buben Roman
5. Veřejná schůze zastupitelstva obce se koná dne 1.12. 2006 v 17 hodin
v zasedací místnosti obecního úřadu
Program:
1. Zahájení
Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Seznámení se zápisem z ustavujícího zasedání zastupitelstva
2. Hospodaření obce k 31.10.2006
výdaje + přijmy● schválení finanční hotovosti obecnímu úřadu na drobné nákupy
● schválení mzdy starosty obce – nové volební období
● zhodnocení volebního období 2002 - 2006
3. Zřízení Finančního výboru , Kontrolního výboru a Inventarizační komise
● náplň práce výborů – ustavení výborů
● inventarizace majetku obce k 31.12.2006 – během měsíce prosince
● příkaz k provedení inventur – jmenování inventarizační komise
4. Úprava směrnic - schválení
● Jednací řád zastupitelstva
● Směrnice o řídící kontrole
● Cestovní náhrady
● Poplatek za použití traktoru pro dovozy - přehled výjezdů
5. Žádost o pronájem obecních pozemků
● pan Šalda J. (pozemky, které v současnosti užívá p. Kaplan
● výměna pozemků - k bytové výstavbě
6. Ostatní informace
● odpady , zák. 106/2005
● úhrada odpadů za 2.1/2 roku 2006
● prodej palivového dřeva , prodej kůrovcové kulatiny
● ukončení roku 2006
7. Diskuze
8. Usnesení
9. Závěr
* Připomínky k dnešnímu programu: nebyly
*

Případné návrhy na jeho doplnění - rozšíření - schválení pozměňovacích návrhů: nebyly

* Hlasování - schválení programu jako celku: pro

5

proti 0

zdržel se 0

K bodu 1) Zahájení
Schůzi zahájil a řídil starosta obce Jakubec Ant. v 17,00 hodin za přítomnosti všech členů zastupitelstva
obce, seznámil přítomné s programem 5. zasedání zastupitelstva.
schválení programu jako celku: chváleno všemi přítomnými hlasy zastupitelstva obce.
V úvodu byl přečten starostou obce zápis z ustavující schůze ze dne 2.11.2006. K zápisu byla připomínka
člena zastupitelstva pana Šaldy Jos.: Nesouhlasím se zněním zápisu v bodě 6 Volba starosty a
místostarosty obce , řádek šestý pod tabulkou výsledků voleb, který zní: K návrhu na obsazení funkce
místostarosty měl připomínku pan Šalda Jos. S tím, že bude hlasovat proti. Požádal o dopsání vysvětlení,
k této námitce ve větě poslední která zní: S tím, že z jejich kandidátky se dostali do zastupitelstva 3 a
tudíž by měl funkci místostarosty vykonávat někdo z nich. Hlasoval tak proti.
K bodu 2)

Hospodaření obce k 31.10.2006, Výdaje - Přijmy

Hospodaření podle rozpočtu - v přijmech
List č.7
Předpokládané přijmy - druh přijmů
Pokračování
Celkové přijmy na rok 2006 byly naplánovány
v rozpočtu ve výši ................................................
Daňové a ostatní přijmy k 31.10.2006 jsou ..............
Přebytek hospodaření z roku 2005 .........................
Celkem na účtech obce k 31.10 . 2006 .....................
Po odečtení výdajů které číní k 31.10 . 2006 ..........
Bylo na účtech obce k 31.10. 2006 ..........................

Na provozním účtu k 31.10.2006 ...............................
Na Termínovaném účtu k tomuto datu ..................
Tolik k hospodaření k 31.10. 2006 ve výdajích
Dotazy?

Rozpočet
Schválený

1 112 280,00

Po
Změnách

Po úpravě
1092600,00

K 31. 10.
2006

Kč.

870 250,00
Kč.
678 796,86
Kč.
1549046,86 -724940,00 824 106,86
-724940,00
824 106,86

Kč.
Kč.

746 918,84

Kč.

77 187,02
824 105,86

Kč.
Kč.

Zastupitelstvo obce bere na vědomí hospodaření k 31.10.2006
●

Finanční pokladní hotovost – navýšení

Zastupitelstvo odhlasovalo hlasováním navýšení pokladní hotovosti k nákupu drobného materiálu
a úhradu , např. Tomboly a hudebních produkcí. A to z důvodu toho, že dnes řada firem zasílá
objednaný materiál, či zboží na dobírku a ne na fakturu a potom musí pan starosta hradit toto ze
svého a čekat na objednání pokladny.
Navýšení ze 2.000.Hlasování :

Pro 5 ,

na 5.000,-Kč.
Proti 0,

Zdržel se

0, hlasů

Schválení mzdy starosty obce
Vzhledem k novému volební období, požádal pan starosta zastupitelstvo obce o schválení mzdy.
Seznámil zastupitelstvo s nařízení vlády č. 37/2003 Sb., ve znění zák. č. 50/2006 Sb., neuvolněný
starosta v obci do 1000 obyvatel může podle tohoto nařízení vlády mít mzdu až do výše 10.234,-Kč.
●

Záleží na členech zastupitelstva ,jakou výši mzdy starostovi schválí. Pro zajímavost uvedl že ,uvolněný
starosta v obci do 1000 obyvatel ne – může, ale musí podle nařízení vlády č. 37/2003 Sb., ve znění zák.
č. 50/2006 Sb., dostat mzdu ve výši 23.910,- Kč. Jako neuvolněný starosta, nepožaduje ani 10.000,- ani 8
nebo 7.000,- ale 6.000,-Kč. A uvádí ,že : „Moje mzda nikdy za celých 16 let nepřesahovala rozmezí 35 48% výše mzdy uvedené v nařízení vlády. Požádal bych zastupitelstvo vzhledem k náročnosti a značnému
navýšení administrativní práce o schválení částky 6.000,-Kč./ měsíc, tj. přibližně 60% mzdy uvedené ve
vládním nařízení od příštího výplat. termínu tj. Od 18.12.2006.“
Hlasování – mzda starosty obce ve výši 6000,-Kč./ měs. Od příštího výplatního termínu tj. 18.1.2007.
pro: 4

proti: 0

zdržel se: 1 ,

vzhledem k tomu, že zastupitelstvo schválilo mzdu panu starostovi nadpoloviční většinou pan starosta se
zdržel hlasování.
●

Bod 2 Hospodaření obce byl ukončen zhodnocením předešlého volebního období , přehledem o
investovaných finančních prostředcích v rámci přijatého svého Programu obnovy obce Polom.

V roce 2003
Oprava místních komunikací živičných po obci (dotace 108.000,-) …......................180.000,Vybudování nového vrtu k zajištění dostatečného množství vody pro zásobování
obyvatel, zajištění úpravny této vody a položení nového vodovodního řadu
v délce 206 m ….............................................................................................................413.361,V roce2004
Generálka motoru Z 8011 u obecního traktoru …............................................................ 56.000,Nakup bubnové rotační sekačky Wari …......................................................................... 23.000,Nakup nákup nového křovinořezu Stil-100 čtyřtakt …................................................... 20.000,Zřízení anténního přijmu pro bezdrátový internet pro obec a občany …........................ 21.000,Na základě registrace MK , byla zřízena internetová knihovna,
(počítač a barevná tiskárna z kanceláře )
Nákup ekol. WC ke hřišti …........................................................................................... 27.000,Nákup nového počítače ,skeneru a barev. Tiskárny …...................................................... 30.000,Nákup nové kopírky ,lednice, chladícího zařízení …....................................................... 49.000,V roce 2005
Proveden znalecký posudek, ocenění – odhad ,vyměření a výkup lesních pozemků,
v Zátvorách ….................................................................................................................... 60.560,Výkup pozemku-louky od vlastníků určených U.P. Ke stavbě R.D. …............................. 15.680,Vybudování dětského hřiště včetně oplocení …..............................................................110.000,Vybudování bazénu na koupání 5 x 13 m včetně oplocení …..........................................523.000,Uskutečnilo se 3. setkání rodáků obce s pohoštěním, upomínkové předměty, přívěšky
a odznaky se znakem obce …............................................................................................. 50.000,V roce 2006
Oprava cesty na Hájek ….................................................................................................. 17.690,Vybavení kanceláře fax + telefon …................................................................................... 3.000,Počítač ke zpracování účetnictví ( repas) …........................................................................ 6.000,Travní sekačka s košem na dětské hřiště a k bazénu …..................................................... 12.000,Ruční postřikovač k postřiku plevelů ….............................................................................. 900,K dovybavení bazénu a dět. Hřiště lavičky, sprcha a odp. Koše ….....................................5.000,Celkem 1 623 191,-Kč.

Bod č. 3 Zřízení finančního a kontrolního výboru a inventarizační komise
Starosta seznámil zastupitelstvo , že obec musí zřídit výbor finanční a kontrolní, jak ukládá Nový zákon
o obcích č. 128/2000 Sb., který klade větší důraz na kontrolní činnost v působnosti obce než tomu bylo u
předchozího zákona. Důležitost kontrolního procesu je zřejmá i z toho, že zejména kontrolní a finanční
výbory nejsou již orgány rady (jako byly povinné finanční a kontrolní komise podle předchozího zákona o
obcích), ale orgány zastupitelstva obce.
Svou činnost výbory zastupitelstvu obce prokazují zejména přijatými usneseními ze svých jednání
(viz § 118), podle kterých plánují kontrolní akce nebo zastupitelstvu obce předkládají svá stanoviska
a návrhy (§ 117).
Zápis o provedené kontrole (§ 119 odst. 4) předkládají zastupitelstvu obce spolu s vyjádřením orgánu
nebo zaměstnance, jehož činnosti se kontrola týkala (§ 119 odst. 5)
V ustanoveních § 118 a § 119 zákona o obcích jsou uvedeny hlavní směry kontrolní činnosti pouze
pro výbor finanční a výbor kontrolní. Oba paragrafy však v závěru uvádějí stejnou větu "plní další
kontrolní úkoly, jimiž je pověří zastupitelstvo obce".
Další kontrolní úkoly (a to nejen pro finanční výbor nebo kontrolní výbor) dle této citace zákona je
nutno hledat v zákoně o obcích, zejména v ustanovení § 84 a § 85 – pravomoc zastupitelstva obce –
a v dalších právních předpisech vztahujících se k činnosti nebo účelu, pro které byly zastupitelstvem
zřízeny.
Výbor plní úkoly, kterými jej pověří zastupitelstvo obce. Ze své činnosti se odpovídá výbor
zastupitelstvu obce. Počet členů výboru je vždy lichý. Výbor se schází podle potřeby. Usnesení výboru se
vyhotovuje písemně a podepisuje je předseda výboru. Usnesení výboru je platné, jestliže s ním vyslovila
souhlas nadpoloviční většina všech členů výboru. Finanční a kontrolní výbory jsou nejméně tříčlenné.
Jejich členy nemohou být starosta, místostarosta, ani osoby zabezpečující rozpočtové a účetní práce na
obecním úřadu.
Finanční výbor
a) provádí kontrolu hospodaření s majetkem a finančními prostředky obce,
b) plní další úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo obce.
Kontrolní výbor
a) kontroluje plnění usnesení zastupitelstva obce a rady obce, je-li zřízena,
b) kontroluje dodržování právních předpisů ostatními výbory a obecním úřadem na úseku samostatné
působnosti,
c) plní další kontrolní úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo obce.
Složení výboru : Finančního : předseda - Peňáz Martin
členové - Šalda Josef
Buben Roman
Složení výboru : Kontrolního : předseda - Šalda Josef
Peňáz Martin
Buben Roman
Výsledek hlasování :

pro

5

proti 0

zdržel se 0

● Příkaz starosty obce Polom
k provádění inventarizace obecního majetku pro r.2006

Na základě organizační směrnice k provádění inventur pro r. 2006, a v souladu s ustanovením zákona o
účetnictví, účtovou osnovou a postupy účtování stanovuji komisi k provádění těchto inventur ve složení:
Předseda : Buben Roman,
člen: Peňáz Martin ,
člen: Šalda Josef
Komise se bude řídit směrnicí, která je k prováděným inventurám vydána. Inventury budou provedeny do
31. 12.2006.
Komise byla schválena na veřejném zasedání dne 1.12.2006.

Bod č. 4. Úprava směrnic - schválení
Pan starosta informoval zastupitele, že nová legislativa udílí obcím širší pravomoci a souběžně též
nové povinnosti. Zvyšuje odpovědnost samosprávných orgánů za hospodaření s majetkem a
financemi a návazně odpovědnost za řízení života a rozvoj obce.
Aktualizaci vnitřních norem je třeba provádět v závislosti na formě, obsahu a zaměření vnitřní normy buď
, vždy k začátku nového účetního období, nebo pokud se změní vnější podmínky (např. změny zákonů a
dalších věcně příslušných předpisů) nebo vnitřní podmínky (např. potřeba tvorby rezerv apod.), ale vždy,
a to i v průběhu ročního období, při:
- organizačních změnách,
- změně pravidel obsažených v obecně právních předpisech,
- změně ve způsobu realizace některých činností,
- změně zvolených účetních postupů apod.
Dále připomněl, že odpovědnost za zpracování a další ošetření vnitřních norem ve výše uvedeném
smyslu nespočívá jen na statutárním zástupci, ale je záležitostí pracovníků organizace, včetně
představitelů, volených a výkonných orgánů, kteří dohlíží průběžně na plnění ustanovení vnitřních norem
a dávají podněty pro jejich aktualizaci. Po přečtení byly předloženy ke schválení tyto směrnice :
Jednací řád zastupitelstva obce
Směrnice o řídící kontrole
Cestovní náhrady
Jednací řád zastupitelstva obce - výsledek hlasování
pro:5 ,

proti:

0 ,

zdržel se:

0 ,

0 ,

zdržel se:

0 ,

0 ,

zdržel se:

0 ,

Směrnice o řídící kontrole
pro:5 ,

proti:

Cestovní náhrady
pro:5 ,

proti:

●

Informace – provoz obec. Traktoru – úprava poplatku za tyto služby s ohledem na cenu
nafty

Traktor – celkem …............................

88 výjezdů

Pro obec ….........................................

34 x většina zimní údržba komunikací

Obec Lhoty.........................................

7x zimní údržba r.06 a 4x výjezdy před koncem roku 05
11 celkem za 13.000,-Kč.

Pro občany a chalupáře ….................
43 x různé dovozy
Nové návrhy : po dohodě navrženo zastupitelstvem navýšení v katastru obce z 50,-Kč. Na 70,.Kč. O
20,-Kč. Ostatní vzdálenosti povýšit o 50,- Kč. / fůra .
Hlasování: Navýšení ceny poplatku za použití traktoru , vzhledem k nárustu ceny nafty.
pro: 5 hlasů ,

proti:

0,

zdržel se:

0 ,

Zastupitelstvo rozhodlo, že poplatek za služby a dovozy obecním traktorem budou navýšeny a to u každé
vzdálenostní kategorie za dovoz 1 fůry takto:
Poplatek pro dovozy podle vzdálenosti:
Cíl cesty a zpět

Stav v Kč. za
dovoz do
1.12.2006

V katastru obce Polom a místní části Hájek

Navýšení v Kč. Cena platná od
Od 2.12.2006
2.12.2006
celkem

50,-Kč./ fůra

+20,-Kč./ fůra

70,-Kč./ fůra

Polom – Lhoty – Č. Skála – Sudslava –
Skrovnice,

100,-Kč./ fůra

+50,-Kč./ fůra

150,-Kč./ fůra

Polom - Potštejn – Záměl- Vamberk –
Doudleby – Sopotnice – Přestavlky –
Borovnice- K. Horky – Choceň – Běstovice –
Libchavy – Brandýs n. Orl.- Perná

200,-Kč./ fůra

+50,-Kč. / fůra

250,-Kč. / fůra

Polom – Rychnov – Kostelec - Světlá písník

300,-Kč. / fůra

+50,-Kč. / fůra

350,-Kč / fůra

Bod č.5. Žádost o pronájem obecních pozemků
Podal dne 14.11.2006 pan Jiří Šalda. Žádá zastupitelstvo obce o pronájem pozemků, které v současné
době užívá podle Nájemní smlouvy pan Kaplan Miroslav Merklovice 117, který hodlá ukončit svou
podnikatelskou činnost a přenechat jí své dceři. Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí žádost pana Jiřího
Šaldy, ale ve věci pronájmu nerozhodlo vzhledem k tomu, že pokud by pan Kaplan ukončil ,jako fyzická
osoba podnikání , ukončil by se i pronájem pozemků, které má od obce zatím pronajaty a tyto by se
mohly dále nabídnout k pronájmu. Pokud ne musí se dát výpověď z pozemků. Podle informací pana
starosty by pan Kaplan chtěl , aby obec tyto pozemky smluvně pronajala jeho dceři na dobu 5-ti let.
Zastupitelstvo obce neodsouhlasilo další pronájem těchto pozemků z důvodu špatného obhospodařování
nejen těchto, ale i pozemků pronajatých od dalších soukromích osob.
Hlasování o prodloužení a sepsání další smlouvy s paní Milenou Garcia Jorge
pro: 0 , proti:

5 hlasů ,

zdržel se:

0 ,

Tento bod byl rozšířen o žádost majitele firmy Služby zemědělství Agrosprint pana Otakara Bubna o
vyjmutí části pozemku p.č. 294/1 ze zemědělského půdního fondu pro stavbu přístřeší ( kolny pro stroje a
zařízení). Zastupitelstvo obce vzalo tuto žádost na vědomí.

Další informace se týkala pozemků určených územním plánem pro stavbu rodinných domků , jejich
výměna, byla požádána paní Soňa Peňázová , která nám vyřizuje tyto záležitosti o sepsání těchto smluv.
Jedná se o směnu pozemků s panem Šaldou Jiřím , panem Peňázem Miroslavem a Strnadem
Miroslavem.

Bod č. 6. Ostatní informace
V tomto bodě pan starosta informoval zastupitelstvo, že dne 21.11.2006 , nás navštívil obchodní zástupce
firmy Ekola Č. Libchavy pan Marek Chudý z dodatky ke smlouvě o dílo na služby spojené s
odstraňováním odpadu, kterou s touto firmou máme podepsanou.
Jedná se o dodatek č. 2 , kterou se mění předešlá příloha a to cena služby bez DPH pro rok 2007 u třídění
plastů 8,98 Kč./kg výsyp kontejneru 320,-Kč., pro sklo.
Dodatek č.3 , kterou se mění předešlá příloha a to cena služby bez DPH platná od 1.1.2007
základní cena 535,-Kč./t , poplatek obci 400,-Kč./t , rekultivační rezerva 100,-Kč.
Celkem za tunu uložení odpadu 1.035,-Kč. , nárůst 100,-Kč.
Dále nás upozornil na zákon č. 106/2005 Sb.,úplné znění zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a § 16 kdy
Původce odpadů – obec je povinna odpady zařazovat podle druhů a kategorií. A dále zajistit přednostní
využití odpadů v souladu s ,§11 (1) Každý má při své činnosti nebo v rozsahu své působnosti povinnost v
mezích daných tímto zákonem zajistit přednostně využití odpadů před jejich odstraněním. Materiálové
využití odpadů má přednost před jiným využitím odpadů.
§11 (2) Splnění povinnosti stanovené v odstavci 1 se nevyžaduje, jestliže v daném čase a místě neexistují
technické nebo ekonomické předpoklady pro její splnění a postupuje-li se v souladu s plány odpadového
hospodářství podle části sedmé tohoto zákona.
Dále sklo, které sbíráme by se mělo třídit na bílé a barevné, láhve od nápojů, skleněné nádoby, tabulové
sklo.
Nákup zvonu ma barevné sklo
Do SKLA - nepatří (bílé a barevné) - porcelán, keramika, autosklo, drátěné sklo a zrcadla, sklo
znečištěné.
Papír , je kladen požadavek i na třídění papíru z komunálního odpadu noviny, časopisy, reklamní letáky,
krabice, lepenka, karton, kancelářský papír, sešity.
Nákup zvonu na papír
Do PAPÍRU – nepatří - mokrý, mastný nebo jinak znečištěný papír.
Plasty – žlutá nádoba plastové nádoby a láhve, PET láhve, kelímky od jogurtů, pokrmových tuků, sáčky
a fólie, ostatní výrobky z plastů (dětské hračky, kbelíky apod.) Nákup ještě jednoho zvonu na plasty.
Do PLASTŮ – nepatří- plastové obaly od automobilových olejů, pesticidů, silážní fólie, vodovodní
potrubí
I když se v obci organizuje mobilní sběr N.O. Do komunálního odpadu by se neměly dávat tyto
nebezpečné odpady i když se tam občas objevují.
rozpouštědla (benzín, aceton, čističe skvrn), akumulátory a baterie, kyseliny a zásady, automobilové oleje,
olejové filtry, postřikové látky (insekticidy a pesticidy), zářivky, výbojky, fotoroztoky, halogenové hasící
přístroje, zbytky barev, inkousty, tmely, lepidla, rtuťové teploměry a spínače, kosmetika, znečištěné
textilie, tlakové rozprašovače, léky, nádoby se zbytky škodlivin apod.

Další informace k tomuto bodu.
Odpady za 2.1/2 r. 2006 - úhrada
Pan starosta informoval, že úhrada byla provedena mimo 2 vlastníků od všech místních a vlastníků
nemovitostí určených nebo sloužících k rekreaci a až na ty 2 vlastníky, Ing. Kurka Miloš čp. 19 , a
Diblík Josef čp. 64 (po paní Ruckerové) – Hájek.
Dlužníci budou v nejbližší době vyzvání o úhradu v náhradním termínu s upozorněním, že pokud nebude
platba v tomto náhradním termínu uhrazena , bude postupováno podle OZV Čl.8 Sankce odst 1)
Není-li poplatek zaplacen ve lhůtách stanovených v čl. 7 nebo ve správné výši dle čl.6, jak stanoví tato
obecně závazná vyhláška, správce poplatku vyměří poplatek platebním výměrem a v tom případě může
být včas nezaplacený poplatek zvýšen až na trojnásobek.
Informace o prodej palivového dřeva a kůrovcové kulatiny.
Už v loňském roce ještě za pana Myšáka , který nám dělal poradenskou činnost v lesích se rozhodlo, že
dřevní hmota nehodící se k prodeji jako kulatina na pořez tzn. souše , zlomky se vytěží rozmanipuluje a
bude prodáno na palivo. V loňském roce se dělala část od silnice k cestě do Zátvor v letošním roce ,
vlastně už z jara měla být hotová část od cesty do zátvor až k vodojemu. Bohužel se to dodělává až v této
době. Požadavky od občanů, na palivové dřevo byly a aby se uspokojili, nechávalo se 4 m3 ( prostorové)
na domácnost ,tak jak byly nahlášeny byly vykryty.

Prodej paliva občanům
Jeřábková Milena, Polom čp.40
Čtvrtečková Marie Polom čp. 40
Bakota Miroslav Polom čp. 47
Žaba Miroslav Polom čp. 40
Buben Miroslav Polom čp. 40
Luňáček Josef Polom čp. 38
Šalda Jaroslav Polom čp. 24
Dvořáková Jana Polom čp. 34 – hospoda
Nosek Luboš Polom čp. 4
Šaldová Františka čp. 37
Jakubec Antonín čp.40

Množství
V m3
3,50
4,00
4,00
2,00
4,00
4,00
4,00
3,00
4,00
4,00
4,00

Cena
V Kč.
1050,00
1200,00
1200,00
600,00
1200,00
1200,00
1200,00
900,00
1200,00
1200,00
1200,00

Uhrazeno
Číslo
Dne
Dokladu
18.10.2006
3968

Předáno
hl. pokl.
1050,00

24.10.2006

3973

1200,00

3.12.2006
18.11.2006

13211
13203

1200,00
1200,00

27.11.2006
21.11.2006
25.11.2006

13209
13205
13207

1200,00
1200,00
1200,00

Když už se mluvilo o lese , pan starosta využil této příležitosti a požádal zastupitelstvo obce o souhlas
aby pro nás poradenskou činnost v pěstební a těžební činnosti zajišťoval pan Provazník ze Lhot, pokud
nebude mít nějaké velké finanční nároky. A to vzhledem k tomu, že pan Papáček nový hajný u pana
Kinského toto nechce z důvodu své vytíženosti.
Z řad zastupitelstva byl vznesen návrh , aby se pozvali ,jak pan Provazník a pan Marek s tím, že každý by
přednesl svoji nabídku a podle těchto by se vybral t.zv. Lesní hospodář, který by vykonával na požádání
obce tuto poradenskou činnost v obecních lesích.
Informace k ukončení roku
Organizační zajištění : pozvánky , prezence , lístky na občerstvení - starosta , hudba bude uhrazena ze
sponzorského daru od pana Kapuciána
Podpis prezence zajistí : Šalda Josef, Buben Roman

název hudební skupiny : Dobrovolný svaz muzikantů
občerstvení :

Bod č. 7. Diskuze
Přednesen návrh na schůzku se zástupcem Mikroregionu Brodec

Bod č. 8 Usnesení
Zapisovatel: Ing. Kozák Miroslav____________________

Ověřovatelé: Peňáz Martin

Jakubec Ant. Starosta obce

Buben Roman

