Zasedání ZO 05/2017 dne 28. 06. 2017

Obec Vysokov
ZASEDÁNÍ

ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKOV

05/2017
dne 28. června 2017 v 17:00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu obce
Vysokov
Přítomni: Bc. R. Fiedlerová, Z. Hovorková, J. Kosinka st., P. Čejchan, J. Pozděna, Z. Kosinka,
P. Šubrt, J. Kosinka ml.
Omluveni: brig.gen. Mgr. M. Červíček
Ostatní dle prezenční listiny, která je přílohou zápisu.
Usnášeníschopnost: ano
Ověřovatelé zápisu:
Návrhová komise:
Zapisovatel:

P. Čejchan, J. Kosinka st.
J. Pozděna, P. Šubrt
Z. Hovorková

8 hlasů ano
8 hlasů ano

PROGRAM:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu provést
stavbu – ČEZ Distribuce a.s., (Stako Červený Kostelec)
Rozpočtové opatření č. 7 a 8/2017
Závěrečný účet za rok 2016
Jmenování výběrové komise pro otevírání obálek a výběr dodavatele na nákup
„Traktorový nosič kontejnerů 7t“
Jmenování výběrové komise pro otevírání obálek a výběr dodavatele na akci
„Klubovna pro sportovní a kulturní akce“
Různé:
Změna úředních hodin v období letních prázdnin
Vytvoření společného školského obvodu ZŠ
První pomoc není věda – publikace
Vstup obce do SMS ČR

Rozšíření programu:
7)
8)
9)

Smlouva o zřízení služebnosti č. 22911 Vodafone Czech Republic a.s.
Žádost o vydání koordinovaného stanoviska SŽDC – odstranění stavby č. 20
Připomínky ke konceptu územní studie – umístění plynovodu

ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ PROGRAMU:
Zahájení zasedání zastupitelstva

Zasedání Zastupitelstva obce Vysokov (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 17.00
hodin starostkou obce paní Bc. Fiedlerovou Renátou. Předsedající přivítala všechny přítomné,
členy zastupitelstva a všechny přítomné občany.
Předsedající schůze konstatovala, že zasedání bylo řádně svoláno tak, aby se konalo
v souladu s § 91 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění.
Informace podle § 93 odst. 1 zákona o obcích byla na úřední desce Obecního úřadu Vysokov
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zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to od 21. 06. 2017 do 28. 06.
2017.
Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha č. 2)
konstatovala, že přítomno je 8 členů zastupitelstva (z celkového počtu 9 všech členů
zastupitelstva), takže zastupitelstvo je usnášení schopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).
Určení ověřovatelů a zapisovatele – předsedající navrhla určit ověřovateli zápisu
pana J. Kosinku st. a pana P. Čejchana, návrhovou komisí J. Pozděnu, P. Šubrt, zapisovatelem
Z. Hovorková. K návrhu nebyly vzneseny žádní protinávrhy.

Návrh usnesení č. 1 - Zastupitelstvo obce Vysokov schvaluje ověřovatele zápisu (J.
Kosinku st., P. Čejchana), návrhovou komisi (J. Pozděnu, P. Šubrta) a zapisovatele
jednání zastupitelstva (Z. Hovorkovou).
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 8 hlasů

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 1 bylo schváleno.
Schválení programu – předsedající seznámila přítomné s návrhem programu v souladu
s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední
desce a rozšíření programu o body:
7) Smlouva o zřízení služebnosti č. 22911 Vodafone Czech Republic a.s.
8) Žádost o vydání koordinovaného stanoviska SŽDC – odstranění stavby č. 20
9) Připomínky ke konceptu územní studie – umístění plynovodu

Návrh usnesení č. 2 – Zastupitelstvo obce Vysokov schvaluje program jednání
zastupitelstva a rozšíření programu jednání zastupitelstva o body B 7.) – B. 9.)
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 8 hlasů

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 2 bylo schváleno.

1/ Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a
smlouva o právu provést stavbu – ČEZ Distribuce a.s., (Stako
Červený Kostelec)
Paní starostka přečetla návrh Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvu
o právu provést stavbu č. (IV-12-2015658/VB3), název stavby: IV-12-2015658, Vysokov knn p.
č. 737/8 – 13 6xRD Stako“. Zmíněnou stavbu je třeba zrealizovat z důvodu požadovaného
napojení nové lokality na distribuční elektrickou síť. Investorem výše uvedené stavby je
společnost ČEZ Distribuce a.s., Děčín. Obec je vlastníkem pozemků par. č. 737/15, 737/16 a
692 v k. ú. Vysokov, věcné břemeno činí 1m2 a 130 bm, jednorázová náhrada za věcné
břemeno ve výši 1.000,- Kč. ČEZ Distribuce je investorem stavby zařízení distribuční soustavy –
1 x výměna pojistkové skříně, nové kabelové vedení NN uložené v zemi, která se bude nacházet
mj. na výše uvedených dotčených pozemcích. Zastupitelé se seznámili s vedením distribuční
soustavy na pozemcích par. č. 737/15, 737/16 a 692 v k. ú. Vysokov a souhlasí s uzavřením
smlouvy.
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Návrh usnesení č. 3 – Zastupitelstvo obce Vysokov schvaluje uzavření Smlouvy o
budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu provést stavbu č.
(IV-12-2015658/VB3), název stavby: IV-12-2015658, Vysokov knn p. č. 737/8 – 13
6xRD Stako a pověřují starostku k podpisu výše uvedené smlouvy.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 8 hlasů

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 3 bylo schváleno.

3/ Rozpočtové opatření č. 7 a 8/2017
Starostka seznámila zastupitele s rozpočtovým opatřením č. 7/2017 – květen.
Příjmy byly navýšeny o 109.000,- Kč (98.000,- Kč daň z hazardních her P pol. 1381, 1.000,Kč finanční dar čarodějnice P §3399 pol. 2321, 10.000,- Kč palivové dřevo P §3639 pol. 2111).
Navýšené příjmy byly převedeny do rezervy obce. (§6171 pol. 5901)
Výdaje se měnily pouze v rámci paragrafů. V §3723 pol. 5154 3.000,- Kč doplatek
elektr.energie sběr.dvůr, V §5512 pol. 5159 2.000,- Kč technická kontrola, emise cisterna JPO,
V §6171 pol. 5139 5.000,- Kč nákup květináčů OÚ, nástěnné tabule v zasedací místnosti OÚ a
chodba. Zastupitelé souhlasí s rozpočtovým opatřením dle rozpisu.
Starostka seznámila zastupitele s rozpočtovým opatřením č. 8/2017 – červen.
Příjmy byly navýšeny o 74.000,- Kč (10.000,- Kč daň z hazardních her P pol. 1381, 55.000,Kč vratka elekt.energie P pol. 2324, 7.000,- Kč palivové dřevo P §3639 pol. 2111, 2.000,- Kč
výpůjčka traktoru §3745 pol.2111). Navýšené příjmy byly převedeny do rezervy obce. (§6171
pol. 5901)
Výdaje se měnily pouze v rámci paragrafů. V §6320 pol. 5163 1.000,- Kč pojištění majetku, V
§5512 pol. 5139 8.000,- Kč nákup hasičských zásahových obleků, LED svítilen pro JPO.
Zastupitelé souhlasí s rozpočtovým opatřením dle rozpisu.

Návrh usnesení č. 4 – Zastupitelstvo obce Vysokov schvaluje rozpočtové opatření č.
7 a č. 8/2017, které je přílohou zápisu.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 8 hlasů

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 4 bylo schváleno.

4/ Závěrečný účet obce Vysokov za rok 2016
Paní starostka seznámila zastupitele s návrhem Závěrečného účtu Obce Vysokov za rok 2016.
Součástí závěrečného je výkaz FIN M12 k 31. 12. 2016 o plnění rozpočtu, Rozvaha k 31. 12.
2016, Výkaz zisků a ztrát k 31. 12. 2016, Příloha k 31. 12. 2016, Zpráva o výsledku
přezkoumání hospodaření obce Vysokov za rok 2016, inventarizační zpráva a návrh závěrečného
účtu Obce Vysokov za rok 2016. Návrh závěrečného účtu byl řádně vyvěšen na úřední i
elektronické desce od 12. 06. 2017 do 28. 06. 2017, v zákonné lhůtě nebyly vzneseny žádné
ústní ani písemné připomínky od občanů. Návrh Závěrečného účtu Obce Vysokov za rok 2016
obsahuje: rozpis přijatých dotací a jejich vyúčtování, údaje o plnění příjmů a výdajů z rok 2016,
neinvestiční příspěvky poskytnuté v roce 2016, majetkoprávní úkony provedené v roce 2016 a
stav majetku, závazků a pohledávek k 31. 12. 2016, + Zpráva o hospodaření obce za rok 2016.
Dílčí přezkoumání hospodaření proběhlo dne 18. 05. 2017 a závěrečné přezkoumání proběhlo
v období od 22. 05. 2017 do 31. 05. 2017, provedl Ing. Jiří Jarkovský – auditor a Ing. Jakub
Kohout, asistent auditora. Při přezkoumání hospodaření Obce Vysokov za rok 2016 auditorskou
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společností ÚČTY spol. s r.o., auditorská spol. č. opr. 567 podle §10 odst.3 písm a) zákona č.
420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných
svazků obcí nebyly zjištěny chyby a nedostatky a neuvádí se žádná rizika dle §10 odst. 4 písm.
a) zákona č. 420/2004 Sb. Po schválení bude Závěrečný účet řádně vyvěšen na úřední i
elektronické desce Obce Vysokov do doby schválení nového Závěrečného účtu za rok 2017.

Návrh usnesení č. 5 – Zastupitelstvo obce Vysokov schvaluje celoroční hospodaření
obce a Závěrečný účet obce Vysokov za rok 2016 včetně zprávy auditorské
společnosti ÚČTY spol. s r.o., auditorská spol. č. opr. 567, Jaroměř s vyjádřením
souhlasu s celoročním hospodařením – a to bez výhrad.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 8 hlasů

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 5 bylo schváleno

5/ Jmenování výběrové komise pro otevírání obálek a výběr
dodavatele na nákup „Traktorového nosiče kontejnerů 7 t“
Paní starostka seznámila zastupitele s možností nákupu traktorového nosiče kontejnerů 7t. Na
výše uvedenou dodávku bude vypsáno výběrové řízení malého rozsahu a navrhla členy a
náhradníky výběrové komise ve složení:
Čejchan Petr (náhradník Šubrt Petr)
Hovorková Zdeňka (náhradník Fiedlerová Renáta)
Kosinka Jiří st., (náhradník Pozděna Jan)
Otevírání obálek s nabídkami a výběr dodavatele bude dne 23. 08. 2017 v 15:00 hodin, kdy
bude končit lhůta pro podání nabídek na dodávku „Traktorového nosiče kontejnerů 7t“.

Návrh usnesení č. 6 – Zastupitelstvo obce Vysokov schvaluje vypsání výběrového
řízení malého rozsahu zadávanou mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., zákona o
zadávání veřejných zakázek na dodávku „Traktorový nosič kontejnerů 7 t“ a
jmenuje členy výběrové komise ve složení: Čejchan P. (náhradník Šubrt P.),
Hovorková Z. (náhradník Fiedlerová R.), Kosinka J. st. (náhradník Pozděna J.).
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 8 hlasů

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 6 bylo schváleno.

6/ Jmenování výběrové komise pro otevírání obálek a výběr
dodavatele na akci „Novostavba klubovny pro sportovní a
kulturní akce“
Paní starostka seznámila zastupitele s projektovou dokumentací na investiční výstavbu
„Novostavba klubovny pro sportovní a kulturní akce“ na pozemku p. č. 91/1 v k. ú. Vysokov. Na
výše uvedené stavební práce bude vypsáno výběrové řízení malého rozsahu a navrhla členy a
náhradníky výběrové komise ve složení:
Fiedlerová Renáta (náhradník Hovorková Zdeňka)
Kosinka Zdeněk (náhradník Pozděna Jan)
Kosinka Jiří ml., (náhradník Čejchan Petr)
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Otevírání obálek s nabídkami a výběr dodavatele bude dne 23. 08. 2017 v 16:00 hodin, kdy
bude končit lhůta pro podání nabídek na stavební práce „Novostavba klubovny pro sportovní a
kulturní akce“ na pozemku p. č. 91/1 v k. ú. Vysokov“.

Návrh usnesení č. 7 – Zastupitelstvo obce Vysokov schvaluje vypsání výběrového
řízení malého rozsahu zadávanou mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., zákona o
zadávání veřejných zakázek na stavební práce „Novostavba klubovny pro sportovní
a kulturní akce“ a jmenuje členy výběrové komise ve složení: Fiedlerová R.
(náhradník Hovorková Z.), Kosinka Z. (náhradník Pozděna J.), Kosinka J. ml.
(náhradník Čejchan P.).
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 8 hlasů

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 7 bylo schváleno.

7/ Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti č. 22911
Paní starostka seznámila zastupitelé se Smlouvou o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti č.
22911 s firmou Vodafone Czech Republic a.s., Praha 5, IČ: 25788001. Obec Vysokov vlastní
pozemek p. č. 872/1 v k. ú. Vysokov, na kterém se touto smlouvou zřizuje oprávněnému
služebnost inženýrské sítě. Tato služebnost zakládá pro společnost Vodafone Czech Republik
a.s., umístit elektroměrový rozvaděč typu pilíř a zřídit a vést před pozemek v hloubce 80 cm pod
povrchem pozemku elektrický kabel vedoucí k zařízení veřejné sítě elektronických komunikacích
na p. p. č. 841/1 a 840/10, vše v k. ú. Vysokov. Zastupitelé se seznámily s dokumentací stavby
„Základnová stanice mobilních telefonů Vodafone Czech Republic a.s.,“ na pozemcích p. č.
840/10 a 841/1 v k. ú. Vysokov (vlastník pozemku AEROKLUB Náchod LAA, o.s.)

Návrh usnesení č. 8 – Zastupitelstvo obce Vysokov schvaluje uzavření Smlouvy o
budoucí smlouvě o zřízení služebnosti č. 22911 s budoucím oprávněným společností
Vodafone Czech Republic a.s., náměstí Junkových 2808/2, Praha 5, IČ: 25788001 a
pověřují starostku k podpisu výše uvedené smlouvy.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 8 hlasů

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 8 bylo schváleno.

8/ Žádost o vydání koordinovaného stanoviska SŽDC –
odstranění stavby č. ev. 20
Starostka seznámila zastupitele s odeslanou žádostí SŽDC s.o., Dlážděna 1003/7, Praha 1,
která byla odeslána na Městský Úřad Náchod, odbor výstavby a územního plánování
k odstranění stavby ev. č. 20 (drážní domek u železničního přejezdu Starkoč). Zastupitelé berou
danou informaci na vědomí a nemají námitek vůči výše uvedenému odstranění stavby ev. č. 20.

9/ Územní studie „US – 01 Prověření územních podmínek pro
umístění záměru plynovodu přepravní soustavy (P5)/(TP1r) na
území Královéhradeckého kraje“
5
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Paní starostka seznámila zastupitele s územní studií „US – 01 Prověření územních podmínek
pro umístění záměru plynovodu přepravní soustavy (P5) / (TP1r) na území Královéhradeckého
kraje“kterou Krajský úřad Královéhradeckého kraje, jakožto pořizoval, zadal společnosti Amec
Foster Wheeler s.r.o., Křenova 58, 602 00 Brno, IČ: 26211564. Navržená varianta č. 6 zasahuje
do zastavitelných ploch na území obce Vysokov, jedná se o plochy pro podnikání a plochy pro
obytnou zástavbu. Kromě výše uvedených ploch, trasa varianty č. 6 zasahuje do migračně
významného území a lesních celků, kde se nacházejí dva chovné rybníky, které jsou zásobovány
prameny, které se v tomto území nacházejí. Zastupitelé se jednoznačně shodli na navržené
variantě č. 1 územní studie „US – 01 Prověření územních podmínek pro umístění záměru
plynovodu přepravní soustavy (P5)/(TP1r) na území Královéhradeckého kraje“, která
nezasahuje katastrální území Obce Vysokov, kterou v současné době preferuje i zadavatel tj.
Krajský úřad Královéhradeckého kraje. Zastupitelé ukládají paní starostce odeslat na KÚ KVHK
„Připomínky ke konceptu řešení územní studie US – 01 Prověření územních podmínek pro
umístění záměru plynovodu přepravní soustavy (P5)/(TP1r) na území Královéhradeckého kraje“
do 30. 06. 2017.

Návrh usnesení č. 9 – Zastupitelstvo obce Vysokov schvaluje navrženou variantu č. 1
územní studie „US – 01 Prověření územních podmínek pro umístění záměru
plynovodu přepravní soustavy (P5)/(TP1r) na území Královéhradeckého kraje“ a
zásadně nesouhlasí s variantou č. 6, která výrazně zasahuje do katastrálního území
Obce Vysokov.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 8 hlasů

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 9 bylo schváleno.

6/ Různé:
 Úřední hodiny letní prázdniny – v době letních prázdnin tj. od 1. 7. 2017 do 31. 08.
2017 dochází ke změně úředních hodin Obecního úřadu Vysokov. Úředním dnem pouze
středa od 8:00 – 12:00 hodin a od 13:00 do 17:00 hodin. Výdejní místo České pošty
otevřeno. Z důvodu čerpání dovolené pracovnice výdejního místa pošta uzavřena –
posledních 14 dní v srpnu a první týden v září. Zastupitelé berou danou informaci na
vědomí.
 Vytvoření společného školského obvodu ZŠ – paní starostka přečetla žádost
Městského úřadu Náchod, odbor sociálních věcí a školství, Náchod o vytváření podmínek
pro plnění povinné školní docházky. Na základě ustanovení § 178 zákona č. 561/2004
Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský
zákon) je obec povinna zajistit podmínky pro plnění povinné školní docházky mj. dětí
s místem trvalého pobytu na území obce. Zastupitelé schvalují vytvoření společného
školského obvodu - ZŠ TGM, ZŠ Komenského.

Návrh usnesení č. 10 – Zastupitelstvo obce Vysokov schvaluje vytvoření
společného školského obvodu – ZŠ TGM, ZŠ Komenského.
Výsledek hlasování: Pro návrh: 8 hlasů
Usnesení č. 10 nebylo schváleno.
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Publikace „První pomoc není věda“ – starostka přednesla cenovou nabídku na
zveřejnění prezentace obce v publikaci „První pomoc není věda“ – zastupitelé danou
nabídku berou na vědomí.



Vstup obce do Sdružení místních samospráv „SMS“ ČR – paní místostarostka
seznámila zastupitele s možností vstupu obce do Sdružení místních samospráv „SMS“ ČR
a s výhodami, které plynou ze vstupu do Sdružení místních samospráv ČR. Zastupitelé
souhlasí s přistoupením obce do Sdružení místních samospráv ČR a pověřují starostku
k odeslání příslušné přihlášky.

Návrh usnesení č. 11 – Zastupitelstvo obce Vysokov schvaluje přistoupení
obce VYSOKOV do Sdružení místních samospráv ČR na základě § 46 a
§ 84 odst. 2 písm. e zákona o obcích č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších
předpisů a čl. 3 Stanov Sdružení místních samospráv České republiky a ukládá
starostce obce vyplnění příslušné přihlášky a její zaslání spolu s tímto
usnesením na adresu sídla Sdružení místních samospráv ČR.
Výsledek hlasování: Pro návrh: 8 hlasů

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 11 nebylo schváleno.

USNESENÍ - REKAPITULACE
Zastupitelstvo obce:
1. Schvaluje ověřovatele, návrhovou komisi, zapisovatele
2. Schvaluje program jednání zastupitelstva a rozšíření programu jednání
zastupitelstva o body B 7.) – B. 9.).
3. Schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a
smlouvu o právu provést stavbu č. (IV-12-2015658/VB3), název stavby: IV12-2015658, Vysokov knn p. č. 737/8 – 13 6xRD Stako a pověřují starostku
k podpisu výše uvedené smlouvy.
4. Schvaluje rozpočtové opatření č. 7 a 8/2017, které je přílohou zápisu.
5. Schvaluje celoroční hospodaření obce a Závěrečný účet obce Vysokov za rok
2016 včetně zprávy auditorské společnosti ÚČTY spol. s r.o., auditorská spol.
č. opr. 567, Jaroměř s vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením – a to
bez výhrad.
6. Schvaluje vypsání výběrového řízení malého rozsahu zadávanou mimo režim
zákona č. 134/2016 Sb., zákona o zadávání veřejných zakázek na dodávku
„Traktorový nosič kontejnerů 7 t“ a jmenuje členy výběrové komise ve složení:
Čejchan P. (náhradník Šubrt P.), Hovorková Z. (náhradník Fiedlerová R.),
Kosinka J. st. (náhradník Pozděna J.).
7. Schvaluje vypsání výběrového řízení malého rozsahu zadávanou mimo režim
zákona č. 134/2016 Sb., zákona o zadávání veřejných zakázek na stavební
práce „Novostavba klubovny pro sportovní a kulturní akce“ a jmenuje členy
výběrové komise ve složení: Fiedlerová R. (náhradník Hovorková Z.), Kosinka
Z. (náhradník Pozděna J.), Kosinka J. ml. (náhradník Čejchan P.).
8. Schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti č. 22911
s budoucím oprávněným společností Vodafone Czech Republic a.s., náměstí
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Junkových 2808/2, Praha 5, IČ: 25788001 a pověřují starostku k podpisu výše
uvedené smlouvy.
9. Schvaluje navrženou variantu č. 1 územní studie „US – 01 Prověření územních
podmínek pro umístění záměru plynovodu přepravní soustavy (P5)/(TP1r) na
území Královéhradeckého kraje“ a zásadně nesouhlasí s variantou č. 6, která
výrazně zasahuje do katastrálního území Obce Vysokov.
10.
Schvaluje vytvoření společného školského obvodu – ZŠ TGM, ZŠ
Komenského.
11.
schvaluje přistoupení obce VYSOKOV do Sdružení místních samospráv
ČR na základě § 46 a § 84 odst. 2 písm. e zákona o obcích č. 128/2000 Sb., ve
znění pozdějších předpisů a čl. 3 Stanov Sdružení místních samospráv České
republiky a ukládá starostce obce vyplnění příslušné přihlášky a její zaslání
spolu s tímto usnesením na adresu sídla Sdružení místních samospráv ČR.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
Nabídku prezentace obce formou inzerátu v publikaci „První pomoc není věda“
Zastupitelstvo obce ukládá:
Starostce odeslat přihlášku do SMS ČR
Starostce zaslat „Připomínky ke konceptu řešení územní studie US – 01 Prověření
územních podmínek pro umístění záměru plynovodu přepravní soustavy (P5)/(TP1r) na
území Královéhradeckého kraje“
Zapisovatel:

Zdeňka Hovorková

………………………….

Ověřovatelé:

Petr Čejchan

………………………….

Jiří Kosinka st.

………………………….

Bc. Fiedlerová Renáta

………………………….

Starostka:

Zápis byl vyhotoven dne: 4. července 2017
Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina přítomných členů zastupitelstva
2) Rozpočtové opatření č. 7 a 8/2017
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