ZÁPIS
o průběhu IX. zasedání Zastupitelstva městyse Ostrov u Macochy
konaného dne 11.9.2020 v 18:00 hodin v klubovně hasičské zbrojnice.
K bodu č. 1 – Zahájení
Pan starosta Ing. Ondřej Hudec zahájil IX. zasedání Zastupitelstva městyse Ostrov u Macochy
v 18:00 hodin a všechny přivítal. Konstatoval, že zasedání bylo svoláno v souladu se zákonem.
Informace o konání zasedání Zastupitelstva jsou vyvěšeny na úřední desce úřadu městyse Ostrov u
Macochy
a v pozvánce, kterou zastupitelé obdrželi.
Přítomno je 12 členů zastupitelstva, jedná se o nadpoloviční většinu, takže zastupitelstvo je
usnášeníschopné.
Omluveni jsou: JUDr. Pernica František, Vašíček Zdeněk, Musil Zdeněk
Přítomni jsou 3 občané.
Zapisovatelka: Hana Opatřilová
Pan starosta navrhl jako sčitatele hlasů paní Florkovou Hanu. Jelikož nebyly vzneseny další návrhy
a paní Florková souhlasila, pan starosta navrhl usnesení.
Usnesení 133/IX:
Zastupitelstvo městyse Ostrov u Macochy určuje Hanu Florkovou sčitatelkou hlasů při jednání
IX. zasedání Zastupitelstva městyse Ostrov u Macochy.
Hlasování č. 1:

pro: 12

proti: 0

zdržel se: 0

K bodu č. 2 – Schválení programu
Pan starosta uvedl, že všichni zastupitelé obdrželi program společně s pozvánkou na zasedání,
program byl zveřejněn na webových stránkách obce a byl také vyvěšen na úřední desce městyse.
Dále pan starosta uvedl, že do programu vložil následující body:
bod č. 8. - Zveřejnění záměru prodeje části pozemků p.č. 505/1 a 355/15 – Vintok
bod č. 9. - Smlouva o smlouvě budoucí ke zřízení věcného břemene E.ON – stará škola
bod č. 14 - Navýšení příspěvku pro ZŠ
Podklady k těmto vloženým bodům dostali zastupitelé před zasedáním zastupitelstva.
Jelikož nebyly žádné připomínky ani další doplňující návrhy, nechal pan starosta hlasovat o
usnesení.
Usnesení 134/IX:
Zastupitelstvo městyse Ostrov u Macochy
schvaluje
program IX. zasedání Zastupitelstva městyse Ostrov u Macochy.



















Zahájení, určení zapisovatele a sčitatele
Schválení programu
Schválení ověřovatelů zápisu
Rozpočtová opatření č. 6 a 7
Plnění rozpočtu 1-7/2020
Zveřejnění záměru prodeje části pozemku p.č. 1692/1
Zveřejnění záměru prodeje části pozemku p.č. 227 – u Balcarky
Zveřejnění záměru prodeje části pozemků p.č. 505/1 a 355/15 – Vintok
Smlouva o smlouvě budoucí ke zřízení věcného břemene E.On – stará škola
Prodej pozemků – Kasárna – RD č.p. 160, 161 a 313
Prodej části pozemku p.č. 1669/8 u RD č.p. 196
Prodej části pozemků p.č. 94/13 a 1687/2 u RD č.p. 347
Prodej části pozemku p.č. 1689/1 u RD č.p. 118
Navýšení příspěvku pro ZŠ
Zpráva o činnosti rady městyse
Dotazy, připomínky a podněty
Závěr

Hlasování č. 2:

pro: 12

proti: 0

zdržel se: 0

K bodu č. 3 – Schválení ověřovatelů zápisu
Pan starosta navrhl na ověřovatele zápisu Mgr. Martina Nipperta a Mgr. Zdeňku Svobodovou.
Jelikož nebyly vzneseny další doplňující návrhy a navržení zastupitelé souhlasili, nechal pan
starosta hlasovat o usnesení.
Usnesení 135/IX:
Zastupitelstvo městyse Ostrov u Macochy
určuje
Mgr. Martina Nipperta a Mgr. Zdeňku Svobodovou
ověřovateli zápisu z IX. zasedání Zastupitelstva městyse Ostrov u Macochy.
Hlasování č. 3:

pro: 12

proti: 0

zdržel se: 0

K bodu č. 4. – Rozpočtová opatření č. 6 a 7
Pan starosta
Rozpočtové opatření č. 6
Příjmy zvýšeny celkem o 110.500,-Kč
59.000,-Kč – Les
40.000,-Kč – ZŠ a MŠ (byla nám vrácená část z investičního fondu, my škole o tuto částku
navýšíme neinvestiční příspěvek, aby mohl být zaplacen záporný hospodářský výsledek)
800,-Kč – Knihovna
1.600,-Kč – Veřejné osvětlení
9.100,-Kč – Pohřebnictví
Výdaje zvýšeny celkem 610.500,-Kč
Zvýšení o:
195.000,-Kč – Odvádění a čištění odpadních vod (V průběhu roku poměrně pokročilo zpracování
projektové dokumentace na intenzifikaci ČOV, takže jsme již měli více než 500.000,-Kč náklady.
K tomu jsou ještě realizace dešťových kanalizací v rámci oprav komunikací Na skále a K lesíčku.)

540.000,-Kč – ZŠ a MŠ (Během prázdnin probíhaly 3 dotované stavby, které jsme financovali.
Vzhledem k tomu, že jsme k žádné stavbě ještě neměli rozhodnutí o schválení dotace, tak jsem se
trochu obával toho, abychom byli schopni uhradit srpnové faktury. Proto jsme si udělali finanční
rezervu na spolufinancování)
60.000,-Kč – Požární ochrana (Na budově hasičské zbrojnice máme těsně před kolaudací. Z důvodu
nedostatků, které bylo nutné vyřešit, je tato položka navýšena)
10.500,-Kč – Místní správa
63.500,-Kč – Ostatní finanční operace
Snížení o :
-195.000,-Kč – Silnice
-63.500,-Kč – Ostatní činnosti jinde nezařazené
Financování celkem 500.000,-Kč
Rozpočtové opatření č. 7
Příjmy zvýšeny celkem o 6.143.800,-Kč
1.421.300,-Kč – Navýšení daňových příjmů – 1.250,-Kč na občana, které poslala vláda v srpnu
31.000,-Kč – Dotace na volby do zastupitelstev krajů
892.700,-Kč – Dotace z Ministerstva financí na opravu toalet a výdejny jídla v MŠ
964.700,-Kč - Proplacená dotace z Ministerstva pro místní rozvoj na opravu vstupní části, chodby a
dámských toalet v kulturním domě. To se dělalo minulý rok a letos nám byla dotace proplacena.
947.400,-Kč a 1.422.000,-Kč – Tyto dvě položky jsou výdaje na vybudování multimediální učebny
v ZŠ, která se dělala v letních měsících. Jedná se o neinvestiční a investiční dotaci z IROPu.
44.700,-Kč – Dotace na informační centrum
180.000,-Kč – Dotace na toalety a výdejnu jídla v MŠ
240.000,-Kč – Dotace na opravu toalet v KD

Výdaje zvýšeny celkem o 5.143.800,-Kč
4.700,-Kč – Informační centrum
280.700,-Kč – Silnice
64.000,-Kč – Odvádění a čištění odpadních vod
892.700,-Kč – Dotace na opravu toalet a výdejny jídla v MŠ
947.400,-Kč – Neinv. dotace z Ministerstva pro místní rozvoj na multimediální učebnu
1.422.000,-Kč – Inv. dotace z Ministerstva pro místní rozvoj na multimediální učebnu
180.000,-Kč- Dotace z Jihomoravského kraje na opravu toalet v MŠ
771.300,-Kč – Navýšení v ZŠ, kde nám ještě nedošlo rozhodnutí o poskytnutí dotace, na opravu
elektroinstalací v ZŠ, stavba je téměř hotová)
240.000,-Kč – Dotace na opravu toalet v kulturním domě
100.000,-Kč – KD dofinancování
60.000,-Kč – Sběr a svoz ost. odpadů
50.000,-Kč – Požární ochrana
31.000,-Kč -Volby do zastupitelstev krajů
100.000,-Kč – Místní správa (oprava kuchyňky a první kanceláře na úřadu)
Financování celkem -1.000.000,-Kč

Jelikož nebyly žádné dotazy ani připomínky, navrhnul pan starosta usnesení.
Usnesení 136/IX:
Zastupitelstvo městyse Ostrov u Macochy
bere na vědomí
rozpočtová opatření č. 6 a 7 podle předloženého materiálu
Hlasování č. 4:

pro: 12

proti: 0

zdržel se: 0

K bodu č. 5 – Plnění rozpočtu 1-7/2020
Pan starosta upřesnil významnější položky.
Jelikož nebyly žádné dotazy ani připomínky, navrhnul pan starosta usnesení.
Usnesení 137/IX:
Zastupitelstvo městyse Ostrov u Macochy
bere na vědomí
plnění rozpočtu městyse za období 1-7/2020 podle předloženého materiálu
Hlasování č. 5:

pro: 12

proti: 0

zdržel se: 0

K bodu č. 6 – Zveřejnění záměru prodeje části pozemku p.č. 1692/1
Pan starosta
Podklady všichni zastupitelé dostali. Předmětem tohoto bodu programu je projednání a schválení
zveřejnění záměru prodeje části pozemku p.č. 1992/1 v těsné blízkosti RD č. p. 191 nad rybníkem.
Pan starosta ukázal místo na plánku.
Jelikož nebyly žádné dotazy ani připomínky, navrhnul pan starosta usnesení.
Usnesení 138/IX:
Zastupitelstvo městyse Ostrov u Macochy
schvaluje
zveřejnění záměru prodeje části pozemku p.č. 1692/1 v k.ú. Ostrov u Macochy, podle předloženého
materiálu
Hlasování č. 6:

pro: 12

proti: 0

zdržel se: 0

K bodu č. 7 – Zveřejnění záměru prodeje části pozemku p.č. 227 – u Balcarky
Pan starosta
Konkrétně se jedná o pozemek pod schody a chodníkem v blízkosti jeskyně Balcarka. Jde o
chodníky u vstupu a východu z jeskyně.
Vzhledem, k tomu, že tyto chodníky neudržujeme, si myslím, že by bylo vhodné, aby byly
v majetku toho, kdo se o ně stará, což je Správa jeskyní. Přikláněl bych se k tomu, abychom to
prodali za cenu znaleckého posudku.
Pan starosta ukázal místo na geometrickém plánu.
Jelikož nebyly žádné dotazy ani připomínky, navrhnul pan starosta usnesení.

Usnesení 139/IX:
Zastupitelstvo městyse Ostrov u Macochy
schvaluje
Zveřejnění záměru prodeje části pozemku p.č. 227 v k.ú. Ostrov u Macochy,
podle předloženého materiálu
Hlasování č. 7:

pro: 12

proti: 0

zdržel se: 0

K bodu č. 8 – Zveřejnění záměru prodeje části pozemků p.č. 505/1 a 355/15 - Vintok
Pan starosta
Jedná se o vložený bod, podklady dostali všichni zastupitelé před zasedáním zastupitelstva.
Pan starosta ukázal místo na plánku.
Jelikož nebyly žádné dotazy ani připomínky, navrhnul pan starosta usnesení.
Usnesení 140/IX:
Zastupitelstvo městyse Ostrov u Macochy
schvaluje
zveřejnění záměru prodeje části pozemků p.č. 505/1 a 355/15 v k. ú. Ostrov u Macochy, podle
předloženého materiálu
Hlasování č. 8:

pro: 12

proti: 0

zdržel se: 0

K bodu č. 9 – Smlouva o smlouvě budoucí ke zřízení věcného břemene E.ON – stará škola
Pan starosta
I tento bod je vložený a podklady zastupitelé obdrželi před zasedáním zastupitelstva.
Pan starosta ukázal místo na plánku.
Jde o místo naproti hasičské zbrojnice. Toto bude realizováno z důvodu posílení el. energie do firmy
Network, která doplnila nové stroje, a proto potřebují vyšší příkon.
Mě to moc radost nedělá, protože se bude muset rozkopávat místo, které se nedávno opravovalo.
Týká se to vjezdu ke staré škole v zámkové dlažbě, tam bude nutný výkop. Jelikož se informace o
budování této přípojky ke mně dostala týden před pokládkou asfaltové vrsty na komunikaci, tak se
tam stihla dát chránička, proto se v komunikaci nebude muset kopat.
Členka zastupitelstva paní Mgr. Zdeňka Svobodová
Po upravení ta zámková dlažba časem klesne, bude řešena následná oprava?
Pan starosta
Firma, která toto realizuje, tady dělá dlouhodobě, vždycky se s nimi každý problém vyřešil. Neměl
bych z toho obavy. Bohužel tento zásah do zámkové dlažby bude viditelný.
Jelikož nebyly žádné další dotazy ani připomínky, navrhnul pan starosta usnesení.
Usnesení 141/IX:
Zastupitelstvo městyse Ostrov u Macochy
schvaluje

smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene s firmou E.ON Distribuce, a.s. k pozemkům
p.č. st. 1/2, 2/1,4/2, 4/3 a 1686/1 podle předloženého materiálu
Hlasování č. 9:
pro: 12
proti: 0
zdržel se: 0
K bodu č. 10 – Prodej pozemků – Kasárna – RD č.p. 160, 161 a 313
Pan starosta
Jedná se o prodej pozemků v lokalitě pod bývalou budovou Svazarmu.
Pan starosta ukázal místa na plánku.
Jelikož nebyly žádné dotazy ani připomínky, navrhnul pan starosta usnesení.
Usnesení 142/IX:
Zastupitelstvo městyse Ostrov u Macochy
schvaluje
- prodej pozemku p.č. 75/14, 75/15 a části pozemku p.č. 1689/1 v k.ú. Ostrov u Macochy,
podle schváleného vzoru kupní smlouvy za cenu 50,-Kč/m2 majitelům RD č.p. 160
- prodej části pozemku p.č. 1689/1 v k.ú. Ostrov u Macochy, podle schváleného vzoru kupní
smlouvy za cenu 50,-Kč/m2 majitelům RD č.p. 313
- prodej pozemku p.č. 75/13 a části pozemku p.č. 1689/1 v k.ú. Ostrov u Macochy, podle
schváleného vzoru kupní smlouvy za cenu 50,-Kč/m2 majitelům RD č.p. 161
- nákup části pozemku p.č. st. 166 v k.ú. Ostrov u Macochy, podle schváleného vzoru kupní
smlouvy za cenu 50,-Kč/m2
Hlasování č. 10:

pro: 12

proti: 0

zdržel se: 0

K bodu č. 11 – Prodej části pozemku p.č. 1669/8 u DR č.p. 196
Pan Starosta
Jedná se o prodej části pozemku u hlavní silnice (II/373) u RD č.p. 196.
Pan starosta ukázal místo na plánku.
Jelikož nebyly žádné dotazy ani připomínky, navrhnul pan starosta usnesení.
Usnesení 143/IX:
Zastupitelstvo městyse Ostrov u Macochy
schvaluje
prodej části pozemku p.č. 1669/8 v k.ú. Ostrov u Macochy, podle schváleného vzoru kupní smlouvy
za cenu 50,-Kč/m2 majiteli RD č.p. 196
Hlasování č. 11:

pro: 12

proti: 0

zdržel se: 0

K bodu č. 12 – Prodej části pozemků p.č. 94/13 a 1687/2 u RD č.p. 347
Pan starosta
Jedná se o prodej části pozemku na ul. Bělá u křižovatky k základní škole u rodinného domu č. 347.
Kromě standardní kupní smlouvy je smlouva doplněna rovněž o smlouvu budoucí kupní, v níž se
majitelka rodinného domu č. 347 zavazuje odprodat nám část pozemku, na němž bude chodník ke
škole. Pan starosta ukázal místo na plánku.
Je nevyhnutelné to, že při budování chodníku a komunikace ke škole budeme muset zasáhnout do
pozemku majitelky RD č. 347. Ústně jsme na tom domluveni s tím, že její taras v jednom místě
zboříme a na naše náklady postavíme taras nový. Tímto zásahem se nám rozšíří komunikace tak,

aby měla 5,5m a chodník 1,5m. Projekt na komunikaci se dokončuje a do konce roku by se měl
projednat a projít stavebním řízením. Byl bych rád, kdybychom tuto komunikaci realizovali příští
rok.
Pokud to bude možné, tak bych smlouvu s majitelkou pozdržel tak, aby byla podepsaná až příští
rok. Určitě by to tak bylo jednodušší. Uvidíme, jak se domluvíme.
Jelikož nebyly žádné dotazy ani připomínky, navrhnul pan starosta usnesení.
Usnesení 144/IX:
Zastupitelstvo městyse Ostrov u Macochy
schvaluje
prodej části pozemku p.č. 94/13 a 1687/2 v k.ú. Ostrov u Macochy, podle předložené kupní
smlouvy a smlouvy o budoucí smlouvě kupní za cenu 50,-/Kč/m2 majitelce domu č.p. 347
Hlasování č. 12:

pro: 12

proti: 0

zdržel se: 0

K bodu č. 13 – Prodej části pozemku p.č. 1689/1 u RD č.p. 118
Pan starosta
Tento záměr prodeje již byl řešen na jednání zastupitelstva v prosinci loňského roku. Jedná se o část
uličky na Hejnovce u rodinného domu č. 118.
Pan starosta ukázal fotografii místa.
Jelikož nebyly žádné dotazy ani připomínky, navrhnul pan starosta usnesení.
Usnesení 145/IX:
Zastupitelstvo městyse Ostrov u Macochy
schvaluje
prodej části pozemku p.č. 1689/1 v k.ú. Ostrov u Macochy, podle schváleného vzoru kupní smlouvy
za cenu 50,-Kč/m2 majitelům RD č.p. 118
Hlasování č. 13:

pro: 12

proti: 0

zdržel se: 0

K bodu č. 14 – Navýšení příspěvku pro ZŠ
Pan starosta
Letos jsme schválili škole příspěvek 1.400.000,-Kč. Příspěvek pro školu navrhujeme navýšit také
kvůli opatření proti nákaze, ale největší výdaje budou v souvislosti s tím, že jsme škole prodali
automobil. Škola sama si bude platit provoz, opravy a pojištění, což budou nemalé finanční
prostředky. Z tohoto důvodu navrhujeme navýšení příspěvku o 200.000,-Kč.
Jelikož nebyly žádné dotazy ani připomínky, navrhnul pan starosta usnesení.
Usnesení 146/IX:
Zastupitelstvo městyse Ostrov u Macochy
souhlasí
se zvýšením neinvestičního příspěvku pro ZŠ a MŠ Ostrov u Macochy na 1.600.000,-Kč
Hlasování č. 14:

pro: 12

K bodu č. 15 – Zpráva o činnosti rady městyse

proti: 0

zdržel se: 0

Pan starosta
Usnesení ze všech rad jsou pravidelně vyvěšovány na webových stránkách obce.
Během letních měsíců jsme se sešli vícekrát z toho důvodu, abychom schválili zadávací podmínky
k dotacím, abychom co nejrychleji vysoutěžili práce, které se týkaly zejména projektů ve škole.
Potřebovali jsme, aby se maximálně využily prázdniny.
V tomto bodu bych chtěl i přiblížit akce, které se za poslední období udály.
Místní komunikace K lesíčku je ze tří čtvrtin hotová. Do konce září by měla být komunikace
realizovaná s tím, že se budou ještě řešit vjezdy a terénní úpravy.
Z Jihomoravského kraje byla schválena dotace na dešťovou kanalizaci na této komunikaci. Bylo to
z toho důvodu, že tam je veškerá voda svedena do zasakovacích jímek. V rámci ochrany životního
prostředí jme žádali o dotaci na hospodaření s dešťovou vodou, která nám byla schválena ve výši
325.000,-Kč.
Před prázdninami probíhalo výběrové řízení na multimediální učebnu ve škole. Během prázdnin
byla učebna zrealizovaná. Akce je dokončená a jsou připraveny podklady pro proplacení dotace,
která činí 2.369.000,-Kč. Celkové náklady jsou zhruba 2,5 milionu Kč, takže nás to bude stát asi
140.000,-Kč. To jsou velice dobré podmínky.
Oprava toalet v mateřské škole a výdejny jídla proběhla také o prázdninách. Celkové stavební
výdaje jsou 1.053.000,-Kč. 892.000,-Kč jsme obdrželi dotaci z Ministerstva financí a 180.000,-Kč
byla individuální dotace z Jihomoravského kraje. Tato akce nás stála zhruba 5.000,-Kč.
Bylo nutné dokoupit vybavení do výdejny jídla v ceně asi 150.000,-Kč.
Dále ještě probíhá oprava elektroinstalací v základní škole, kde jsme začali v loňském roce na
druhém stupni školy s tím, že každý rok uděláme jedno křídlo. Podařilo se nám získat dotaci
z Ministerstva financí, kterou jsme schvalovali v březnu, ve výši 2.073.000,-Kč. Celkové náklady
jsou 2.233.000,-Kč, spoluúčast se pohybuje mezi 200 až 250 tisíci. Když k tomu připočteme
projektovou přípravu a autorský dozor, tak to dělá spoluúčast okolo 250.000,-Kč.
Ohledně dotací se tento rok povedl. Stát uvolnil prostředky z Ministerstva financí a my jsme je
dokázali velice dobře využít.
Člen zastupitelstva pan Jaroslav Sedlák
Chtěl bych se zeptat, proč byla vyloučena nabídka firmy Aleš Pernica na opravu elektroinstalací ve
škole?
Pan starosta
Nabídka této firmy vyhrála výběrové řízení, ale neměli zájem tuto akci realizovat z časových
důvodů. Proto musela být nabídka vyloučena. Tlačili jsme na to, aby tato akce co nejméně narušila
začátek školního roku a myslím si, že se nám to podařilo. Většina prací byla hotova již v průběhu
prázdnin, teď se dodělávají jen šatny.
Jelikož nebyly žádné dotazy ani připomínky, navrhnul pan starosta usnesení.
Usnesení 147/IX:
Zastupitelstvo městyse Ostrov u Macochy
bere na vědomí
zprávu o činnosti Rady městyse Ostrov u Macochy od VIII. Zasedání Zastupitelstva městyse
Ostrov u Macochy
Hlasování č. 14:

pro: 12

K bodu č. 16 – Dotazy, připomínky a podněty
Pan starosta

proti: 0

zdržel se: 0

Ještě bych rád sdělil další informace ohledně akcí, které se dělají v obci.
Proplacena byla dotace Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 964.000,-Kč na realizaci oprav
dámských toalet, vstupu a chodby v kulturním domě, které se realizovaly v minulém roce. Akce
stála zhruba 1,45 milionu Kč, z Jihomoravského kraje jsme v loňském roce obdrželi 250 tis. Kč a
my jsme investovali zhruba 250.000,-Kč.
V letošním roce opět obdržíme na kulturní dům 240.000,-Kč, které profinancujeme na toalety se
vstupem od hasičského hřiště a na mužské toalety, které bych rád opravil v zimním období.
Dobrá zpráva je, že jsou schváleny finanční prostředky na opravu silnice za hřbitovem směrem ke
Sloupu. Jihomoravský kraj získal prostředky ze Státního fondu dopravní infrastruktury a toto byla
jedna z akcí, která byla podpořena. Termín dokončení opravy silnice je do konce listopadu letošního
roku. Akce již je vysoutěžená, měla by ji realizovat firma OHL ŽS. Cena je 9.671.000,-Kč.
V letošním roce jsme přijali dotace více než 7 mil. Kč. Všechny akce bychom měli v letošním roce
dokončit a profinancovat.
Intenzifikace ČOV – projekt již byl hotový před třemi měsíci, nyní čekáme na jedno vyjádření a pak
to budeme moci podat na stavební úřad k územnímu rozhodnutí. Územní řízení by mohlo
proběhnout do konce letošního roku. Pokud to půjde dobře a podaří se nám v první půlce příštího
roku dořešit stavební povolení, tak bychom společně se „Svazkem vodovodů a kanalizací“ měst a
obcí mohli hledat dotační titul, abychom to v nejbližší době realizovali.
Probíhá projektová příprava na opravu kabelového rozvodu a trafostanice na Sadové. S tím je
spojeno i veřejné osvětlení, které budeme muset v rámci realizace dělat my.
Ještě jsem zapomněl říci, že bychom se k opravě silnice za hřbitovem připojili a využili strojů, které
budou silnici opravovat a realizovali bychom opravu parkoviště u hřbitova. Zde počítáme s částkou
350.000,- až 500.000,-Kč, pokud to vyasfaltujeme celé.
Pan starosta předal slovo panu řediteli školy Mgr. Karlu Hasoňovi, Ph.D.
Pan ředitel okomentoval fotografie z provedených oprav ve škole a školce. Také sdělil počty žáků
v základní škole i v mateřské škole.
Dále sdělil, že ve škole začal působit rodilý mluvčí německého jazyka.
Po prezentaci pana ředitele předal pan starosta slovo přítomným zastupitelům a občanům.
Člen zastupitelstva pan Jaroslav Sedlák
Měl bych jen malou připomínku. Když obecní pracovníci sečou trávu kolem chodníků a cest,
nemohli by tu trávu také zametat? Občané, když sečou kolem svého domu, tak silnici také zametou.
Pan starosta
Již jsem to pracovníkům říkal, že by to měli zametat. Je to dost práce navíc, ale budou to dělat.
Jelikož nebyly žádné dotazy ani připomínky, ukončil pan starosta zasedání a popřál všem
přítomným pěkný zbytek večera.

Konec: 19:00 hodin.
Vyhotoveno dne: 15.9.2020

Zapsala: Hana Opatřilová

…...........................................

Starosta: Ing. Ondřej Hudec

…...........................................

Ověřovatelé zápisu: Mgr. Martin Nippert

….............................................

Mgr. Zdeňka Svobodová
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