
Zápis z řádného jednání zastupitelstva obce Spojil 

ze dne 2. června 2011 

Přítomni: Jan Křivka, Miluše Telecká, Libor Kment, Ing. Boris Fukátko,  

MVDr. Svatopluk Rozsypal, Ing. Jan Meloun, Petr Kment, Ján Černák. 

Neomluven:  

Omluven:  Ing. Tomáš Kučera  

Ověřovatelé zápisu: MVDr. Svatopluk Rozsypal, Ján Černák 

Hosté :  Jan Adamec st., Jan Adamec ml., Lukáš Schiller, Čestmír Škoda, Bohuslav Kment 
st., Daniel Vondra, Petra Mišeková. 

 

Jednání zahájeno v 19,05 hodin 

1)    Zahájení a schválení programu jednání zastupitelstva obce.   

       Starosta obce zahájil jednání zastupitelstva obce v souladu s jednacím řádem. 

       Starosta obce předložil zastupitelstvu obce program jednání, který byl zveřejněn na 
pozvánce v úřední desce obecního úřadu ve Spojile  a požádal o jeho případné doplnění ze 
strany členů zastupitelstva obce. Vzhledem k tomu, že nikdo z přítomných program jednání 
nedoplnil, předložil jej v původním znění ke schválení. Zápis z předchozího jednání 
zastupitelstva obce byl zveřejněn a nebyla proti němu vznesena žádná připomínka.   

       Dále předsedající konstatoval, že do diskuze se v souladu s jednacím řádem nikdo 
nepřihlásil. 

        Předsedající jako ověřovatele zápisu z jednání Zastupitelstva obce Spojil navrhuje  
MVDr. Svatopluka Rozsypala a Jána Černáka. 

       Následně dal starosta hlasovat o přijetí programu a ověřovatelích zápisu. 
Hlasování: všichni přítomní pro, program a ověřovatelé zápisu byli schváleni.   

 

2)  Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření (audit) obce Spojil za rok 2010 -       

     předkladatel starosta obce. 
     Starosta obce  konstatoval, že předkládaný materiál obdrželi členové zastupitelstva obce 
v písemné podobě předem a že byl řádně zveřejněn na úřední desce obecního úřadu i 
v elektronické podobě a to v termínu 11.5. až 27.5. 2011. Přezkum hospodaření se uskutečnil 
dne 9.5. 2011. Jak vyplývá z předložené zprávy v hospodaření obce Spojil za rok 2010 byly 
zjištěny zanedbatelné nedostatky spočívající v chybné metodě účtování na účtu 388 Dohadné 
účty aktivní a 374 Přijaté zálohy na dotace. Dále bylo vydáno upozornění na činnost 
kontrolního výboru v roce 2010 a na účtování o dotacích, kdy je třeba sledovat účel 
financování (investiční, neinvestiční). Starosta obce vyzval místostarostku obce a účetní obce 
o případné doplnění zprávy. Místostarostka obce uvedla, že tyto chyby a nedostatky byly 
spíše formálního charakteru a byly vyvolány změnou metodiky účtování v jeho průběhu, 
neboť účetní reforma územních samosprávných celků probíhá stále za chodu. Tyto  
nedostatky nikterak neovlivnily hospodářský výsledek obce Spojil za rok 2010. Obec Spojil 
výsledkem  Závěrečné  zprávy o přezkoumání hospodaření za rok 2010 splňuje veškeré 
podmínky a požadavky pro čerpání národních i nadnárodních dotačních titulů.  Dále uvedla, 
že kontrolní výbor se musí ve své činnosti zaměřit na svůj úkol kontroly naplňování 



přenesené působnosti výkonu státní správy, kontroly plnění usnesení Zastupitelstva obce 
Spojil. Na druhé straně i Zastupitelstvo obce Spojil musí pověřovat kontrolní výbor 
konkrétními úkoly. Místostarostka obce tlumočila zastupitelstvu obce sdělení vedoucího 
oddělení přezkumu hospodaření obcí Krajského úřadu Pardubického kraje, Bc. Jana Slavíka, 
jež byl jedním z kontrolorů, že jak mohl poznat, má Obec Spojil schopnou účetní  a věří, že 
vše bude v náležitém pořádku.       
     Vzhledem k zjištěným chybám a nedostatkům předložila místostarostka obce Návrh 
nápravných opatření k odstranění zjištěných chyb a nedostatků při přezkumu hospodaření 
obce Spojil za rok 2010 ze dne 9.5. 2011, o jejichž přijetí musí obec informovat Krajský úřad 
Pardubického kraje do 15 dnů po jejich přijetí zastupitelstvem obce.  
     Tato nápravná opatření spočívají v tom, že Obec Spojil bude důsledně dodržovat zákon o 
účetnictví územních samosprávných celků a s ním zákonů a předpisů souvisejících včetně 
metodických pokynů a to především účtování na účtu 388 Dohadné účty aktivní a 374 Přijaté 
zálohy na dotace.  Obec Spojil se prostřednictvím svého kontrolního výboru důsledněji zaměří 
na jeho kontrolní funkci v souladu se zákonem č.128/2000 Sb. O obcích a obecních zřízeních, 
na jeho kontrolní funkci, mimo jiné na plnění usnesení zastupitelstva obce a naplňování 
přenesené působnosti výkonu státní správy. Starosta obce se k návrhu paní místostarostky 
připojil s tím, že bude požadovat v rámci vzdělávání členů místní samosprávy a zaměstnanců 
obecního úřadu zvýšení účasti na periodických školeních. 
     Starosta obce otevřel k předložené zprávě a předloženým návrhům nápravných opatření 
diskuzi. Do diskuze se nikdo nepřihlásil. Následně dal hlasovat. 
 
Hlasování: Všichni přítomní pro, Zpráva o přezkoumání hospodaření obce Spojil za rok 

2010 byla přijata s výhradami. Zastupitelstvo obce Spojil svým usnesením schválilo 

nápravná opatření.  

 

3)  Zpráva o výsledku hospodaření (závěrečný účet) obce Spojil za rok 2010 a Zpráva o 

inventarizaci majetku obce Spojil k 31.12. 2010 – předkladatel místostarostka obce, 

předseda finančního výboru.  
      Místostarostka obce konstatovala, že oba materiály byly řádně zveřejněny na úřední desce 
obecního úřadu a to i v elektronické podobě a projednány a schváleny v Zastupitelstvu obce 
Spojil dne 31.3. 2011. Vzhledem k tomu, že oba tyto dokumenty a údaje v nich obsažené jsou 
předmětem přezkumu hospodaření obce za rok 2010, vyplývá obci povinnost projednat je 
v zastupitelstvu obce společně se Zprávou o přezkumu hospodaření obce. Vzhledem 
k tomu,že jsou oba předkládány na jednání zastupitelstva obce opětovně, nebyly již na toto 
jednání zastupitelstva obce písemně zaslány. Pro připomenutí zopakovala základní údaje 
z obou dokumentů. Obec Spojil, přestože došlo k výraznému neplnění daňových příjmů 
OSVČ (o více jak 500.000,-Kč), hospodařila v roce 2010 se zůstatkem 618.572,-Kč. Obec 
Spojil vlastní k 31.12. 2010 majetek v hodnotě 46.898.802 korun. Zpráva o hospodaření obce 
Spojil za rok 2010(Závěrečný účet), Hodnotící zpráva výsledků hospodaření obce Spojil za 
rok 2010 a Zpráva o inventarizaci majetku obce Spojil za rok 2010 budou tvořit nedílnou 
součást tohoto zápisu. 
     Starost obce otevřel k přeloženým materiálům diskuzi. Do diskuze se nikdo z přítomných 
zastupitelů nepřihlásil, proto dal starosta obce hlasovat o přijetí zprávy. 
 
Hlasování: Všichni přítomní pro,  Zpráva o výsledku hospodaření (závěrečný účet) obce 

Spojil za rok 2010 a Zpráva o inventarizaci majetku obce Spojil k 31.12. 2010 byla 

schválena. 
 
 



4)  Zpráva o činnosti výborů obce Spojil za I. pololetí roku 2011 – předkladatelé 

     předsedové výborů. 
     Starosta obce poděkoval předsedům výborů za písemné zpracování a předložení zpráv o 
činnosti výborů včetně návrhu obsahových plánů činnosti na II. pololetí roku 2011. 
Předložené materiály obdrželi členové zastupitelstva obce písemně předem. Konstatoval, že 
úkol v požadovaném termínu a rozsahu splnil předseda finančního výboru pan Ing. Jan 
Meloun a předseda výboru pro bezpečnost, pořádek a životní prostředí pan Petr Kment. 
Zbývající předsedové výborů úkol splnili až po urgenci místostarostkou obce s určitým 
zpožděním. Předseda kontrolního výboru nepředložil návrh obsahového plánu činnosti na II. 
pololetí roku 2011. Obsahové plány činnosti výborů byly požadovány z důvodu případného 
předložení námětů ze strany členů zastupitelstva obce, ale především jako podkladový 
materiál pro obsahovou přípravu jednání zastupitelstva obce ve II. pololetí roku 2011. 
Následně požádal starosta obce předsedy výborů o případné doplnění jimi předložených 
materiálů.  
     Nejprve seznámil se svou zprávou o činnosti výboru předseda finančního výboru Ing. Jan 
Meloun a následně požádal přítomné o případné dotazy ke své zprávě.  
     Jako další  přednesl svou zprávu předseda kontrolního výboru pan Ján Černák. 
V souvislosti se zprávou z auditu starosta obce upozornil na zlepšení práce kontrolního 
výboru a to tím, že bude dostávat úkoly od zastupitelstva obce a starosty obce. Měl by zvýšit 
vlastní iniciativu a provádět kontroly, které mu ukládá zákon. Pan Černák sdělil, že si myslí, 
že jako předseda kontrolního výboru se o dění v obci dost zajímá, je iniciativní, předkládá 
náměty, ale zatím bez odezvy. Paní místostarostka mu sdělila, že řada otázek, které pan 
Černák nastoluje je v kompetenci kontrolního výboru. Nestačí pouze konstatovat, ale třeba 
přicházet s návrhy závěrů, doporučení a způsoby řešení. Dále mu sdělila, že byl několikrát  
upozorňován, aby se kontrolní výbor scházel a náměty a doporučení  z těchto jednání 
vzešlých  předkládal zastupitelstvu k řešení ve formě usnesení kontrolního výboru. 
     Dále přednesl svou zprávu předseda výboru pro bezpečnost, pořádek a životní prostředí 
pan Petr Kment. Starosta obce upozornil v souvislosti s jeho zprávou, kde uvádí kontrolu 
Spojilského odpadu v měsíci lednu, na stržený břeh, na který nikdo z výboru neupozornil. Pan 
Petr Kment s překvapením konstatoval, že musí jít o něco nového. Na to mu bylo starostou a 
místostarostkou sděleno, že se jedná o záležitost, která se stala v měsíci lednu a obecní úřad ji 
ihned řešil. Dále mu starosta obce sdělil,  že by ho měl někdo z  kolegů  upozornit na to, aby 
neprojížděl lesem směrem na Studánku, kde je zákaz vjezdu, že by měl  jako předseda výboru 
pro bezpečnost a pořádek a životní prostředí jít svým chování ostatním příkladem. Ing. Jan 
Meloun se otázal, zdali čištění a údržbu zatrubněné části Spojilského odpadu provádí sám, 
nebo si to zadává dělat. Petr Kment odpověděl, že čištění provádí sám. 
     Jako další přečetl svou zprávu Libor Kment, předseda výboru pro občanské záležitosti 
informoval přítomné o uskutečněných akcích. Sdělil, že připravované akce -  exkurze do 
pivovaru Bernard a výlet do Údolí Doubravky se budou konat při zájmu občanů o tyto akce 
ve 2.pololetí 2011. Starosta obce jménem svým poděkoval Liboru Kmentovi za to, že výbor 
pro občanské záležitosti pracuje dobře,  občané jsou spokojeni. Pouze měl připomínku 
k objednané hudbě na Májovou veselici, protože hráli dva  muzikanti za 5.500,-Kč a tato cena 
se mu zdá přemrštěná. Běžná cena  za takovýto způsob hraní je 2000-2500,-Kč. Pro srovnání 
uvedl, že např. skupině „Medvědi“ (pěti muzikantům), která v obci Spojil hrála v minulosti 
vícekrát, platila  obec za hraní 5.000,-Kč.  Libor Kment odpověděl, že již mu byla tato 
informace sdělena.  
     Jako poslední přečetl svou zprávu předseda stavebního a územně plánovacího výboru Ing. 
Boris Fukátko. Informoval o dosud uskutečněných krocích k přípravě vybudování 
protipovodňové ochrany obce Spojil. Dále uvedl, že obec byla úspěšná v získání dotace 
100.000,-Kč na rozšíření veřejného osvětlení na stezku na Dubinu a že se v obci připravuje 



další výstavba v lokalitě Morčák na soukromých pozemcích. Výbor se pravidelně zabývá 
vyjadřováním k projektovým dokumentacím předkládaných stavebníky v naší obci. Seznámil 
i s úkoly v nadcházejícím období. 
     Starosta obce otevřel k projednávanému bodu diskuzi. Zprávy předsedů výborů budou 
nedílnou součástí zápisu. 
     Po skončení diskuze dal hlasovat, aby Zpráva o činnosti výboru pro bezpečnost, pořádek a 
životní prostředí obce Spojil byla na základě diskuze vzata na vědomí s výhradami. 
 

Hlasování: 7 pro, 1 proti – Petr Kment, zpráva byla vzata na vědomí s výhradami. 

 
Dále dal hlasovat o tom, aby Zpráva o činnosti výboru stavebního a územně plánovacího a 
Zpráva o činnosti výboru pro občanské záležitosti byly vzaty na vědomí bez výhrad.  
 

Hlasování: všichni pro, zpráva byla vzata na vědomí bez výhrad. 
Dále dal starosta obce hlasovat o tom, aby Zpráva o činnosti finančního výboru  byla 
schválena bez výhrad. 
 

Hlasování: všichni pro, zpráva byla schválena  bez výhrad. 

 
Dále dal starosta obce hlasovat o tom, aby Zpráva o činnosti kontrolního výboru byla 
schválena s výhradami ve smyslu závěrů Zprávy o přezkoumání hospodaření obce Spojil za 
rok 2010.  
 
Hlasování: všichni přítomní pro, zpráva o činnosti kontrolního výboru byla schválena 

s výhradami.  

 

5) Zpráva o činnosti obecního úřadu za uplynulé období – zpravodaj místostarostka  

    obce  
    Starosta obce konstatoval, že předloženou zprávu obdrželi členové zastupitelstva obce 
písemně předem a požádal místostarostku obce, aby s  jejím obsahem seznámila přítomné 
hosty jednání zastupitelstva obce. Zpráva bude tvořit nedílnou součást zápisu.  
    Starosta obce požádal J. Melouna o doplnění zprávy o informaci ohledně cestovatelských 
večerů. Ing. Jan Meloun informoval, že v rámci „cestovatelských večerů“, které organizoval, 
požádal přítomné občany na místo dobrovolného vstupného o dobrovolný příspěvek pro 
Dětské centrum Veská. Během čtyř přednáškových večerů byla vybrána úctyhodná částka 
2.434,- Kč, za niž spojilským občanům upřímně děkuje. Tuto částku předá osobně v pátek 
3.6. 2011 na dětském dnu v tomto centru. 
    Následně otevřel starosta obce k předložené zprávě diskuzi. 
    Do diskuze se přihlásil člen zastupitelstva obce Jan Meloun ml., který požádal starostu obce 
o podrobnější informace ze sněmu Svazu měst a obcí. Starosta obce konstatoval, že tento 
sněm byl volební a nepřinesl nic pozitivního. Atmosféra celého jednání byla poznamenána 
úmrtím bývalého ministra financí Eduarda Janoty, který měl v druhý den jednání pohřeb. Tím 
byla mimo jiné poznamenána i plánovaná účast předních představitelů státu na tomto jednání.  
 
    Dále sdělil, že se mluvilo také o rozpočtovém určení daní, přímé volbě starostů. Značná 
část starostů  svazu měst a obcí nesouhlasí s přímou volbou starostů a co se týká 
rozpočtovného určení daní v tom nejsme jednotni. Starosta obce informoval o tom, že Sněm 
svazu měst a obcí zvolil nového předsedu, tím se stal primátor města Kladno Ing. Dan 
Jiránek, 



     Dále starosta obce informoval o jednání mikroregionu Svazku obcí Loučná. Zde se 
projednávala problematika Obecní policie. Tohoto jednání se zúčastnili také zástupci státní 
Policie ČR a byla uzavřena dohoda mezi zřizovatelem obecní policie Městem Sezemice a 
Policií ČR. Z důvodu nedostatku strážníků budou hlídky smíšené a budou používat i vozidla 
státní policie.  
     Místostarostka obce upozornila na zvýšené hlídky v obci Spojil, které si vyžádal starosta 
obce k zajištění pořádku, zvýšení prevence dodržování obecně závazných vyhlášek obce. Dále 
informovala o vykrádání paliva z nádrží automobilů v obci. Starosta tuto informaci doplnil 
s tím, že dochází k vykrádání chat a domů v noci. Starosta obce požádal občany, aby byli 
obezřetní a všímaví a případně při výskytu v obci podezřelých osob nebo aut, zapsali SPZ a 
volali 158, nebo naši obecní policii.  Pachatelé, kteří vykrádali nádrže u aut již byli dopadeni. 
Dále starosta obce požádal zástupce redakční rady, aby tato informace byla dána do Drbny. 
      Ing. Boris Fukátko požádal starostu obce o informace z Valné hromady Vak a.s., kde 
zastupoval naší obec Josef Kubizňák, starosta obce Rokytno. Na Valné hromadě byl volen 
nový předseda a další statutární zástupci. Dále byl schválen další postup při vkládání majetku 
obcí do „VaKu“. 
    Dále starosta obce informoval o tom, že v soutěži Vesnice roku nebyla naše obec úspěšná. 
Místostarostka obce doplnila, že vyhrála obec Poříčí u Litomyšle, celkem se umístily 3 obce z 
okresu Svitavy a z Pardubicka obec Voleč a Úhřetice z Chrudimska.  
 
Do diskuse se dále přihlásil Ján Černák s dotazem, zdali se někdo zamýšlel nad tím, proč 
nikdo nemá zájem zúčastnit se jednání zastupitelstva. Místostarostka obce mu odpověděla, že 
práce zastupitelstva nespočívá pouze v jednání ZO, ale je to každodenní práce s lidmi a pro 
lidi. Lidé přijdou především tehdy, když je něco zajímá. Starosta obce sdělil panu Černákovi, 
že oznámení o konání jednání zastupitelstva se zveřejňuje způsobem v místě obvyklým, tedy 
je vyvěšeno v úředních deskách, umístěno na internet a rozesíláno občanům obce e-mailem. 
Zastupitelstva se konají z kapacitních důvodů vždy ve sportovním areálu a kdo má zájem, 
může se zůčastnit. Místostarostka obce se zeptala pana Černáka, zda má nějaké doporučení či 
námět jak situaci zlepšit a zvýšit zájem občanů o účast na jednání zastupitelstva obce. Ten 
odpověděl, že nemá. 
      
Po skončení diskuze předložil starosta zastupitelstvu obce návrh, aby předložená zpráva byla 
vzata na vědomí.  
 
Hlasování: všichni přítomní pro, Zpráva o činnosti obecního úřadu byla vzata na 
vědomí.  

 

6) Různé  

a) Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby 
č. Net/OSNM/217/2/2011 mezi smluvními stranami : Obec Spojil, se sídlem Obecní úřad 
Spojil Na Okrajích 100, 530 02 Pardubice a VČP Net, s.r.o.,se sídlem:Hradec Králové, 
Pražská třída 485, PSČ 500 04, zastoupena na základě plné moci ze dne 31.12.2009 
společností RWE GasNet, s.r.o., se sídlem: Klíšská 940, Ústí nad Labem, PSČ 401 17 na p.p. 
č. 540/1 v k.ú. Spojil.  
Starosta obce konstatoval, že členové zastupitelstva obce obdrželi návrh smlouvy písemně 
předem a proto otevřel k předloženému materiálu diskuzi.  
     Místostarostka doplnila, že v textu smlouvy bude změna na straně jedna, kde formulace 
„trasa je vyznačena na kopii katastrální mapy …“ bude nahrazena formulací „ trasa je 
vyznačena na výkresu, který bude tvořit součást této smlouvy“ tak, aby obsah smlouvy 
odpovídal skutečnosti.  



Po ukončení diskuze dal starosta obce hlasovat o přijetí předložené smlouvy.  
 
Hlasování:všichni přítomní pro, Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 

a souhlasu se zřízením stavby č. Net/OSNM/217/2/2011 byla přijata 

 

b) Informace o přijatých rozpočtových opatřeních č.2, 3,4 v kompetenci starosty obce  
Starosta obce informoval zastupitelstvo obce o rozpočtových opatřeních č.2,3 a 4, která jsou 
v jeho kompetenci a která přijal. Konstatoval, že členové zastupitelstva obce obdrželi přijatá 
rozpočtová opatření na vědomí písemně předem. Rozpočtové opatření č. 2 ve výši 34 590,- 
Kč na straně příjmů i na straně výdajů se týkalo dorovnání výkyvů v rozpočtu obce, 
rozpočtové opatření č.3 ve výši 0,- Kč na straně příjmů i výdajů se týkalo oprav rozpočtového 
opatření č.1, v němž došlo k technické chybě.. Rozpočtové opatření č. 4 ve výši 100 000,- Kč 
na straně příjmů i výdajů se týká přijetí investiční dotace ve výši 100 000,- Kč od 
Pardubického kraje na rozšíření veřejného osvětlení - orientační osvětlení stezky na Dubinu. 
Následně otevřel starosta obce k předloženým informacím diskuzi. Do diskuze se přihlásil pan 
Černák s tím, že rozpočtová opatření přišla pozdě, pouze den předem a že neměl možnost se 
s nimi seznámit, protože poštu otevřel až těsně před jednáním zastupitelstva. Místostarostka 
obce mu odpověděla, že je to tak, tyto dokumenty byly sice rozeslány den předem, ale jedná 
se o pár číselných údajů v tabulce, které jsou pouhou informací pro členy zastupitelstva obce 
na vědomí, neboť jsou to rozpočtová opatření v kompetenci starosty obce. Následně dal 
hlasovat, aby předložené informace byly vzaty  na vědomí.  
 
Hlasování: všichni přítomní pro, informace o přijatých rozpočtových opatřeních č.2,3 a 

4 byla vzata na vědomí. 
 
Následně starosta obce otevřel diskuzi k obecným záležitostem. 
 
     Ing. Boris Fukátko se přihlásil s dotazem, jak přinutit vlastníky pozemků, aby je udržovali. 
Starosta obce mu odpověděl, že ve spolupráci s obecní Policií se toto řeší, policie vyzývá 
občany, aby si dali své pozemky do pořádku. 
     Pan Libor Kment se dotázal, zdali již proběhlo podepsání smluv, které byly schváleny na 
minulém jednání ZO.  Starostou obce mu bylo odpovězeno, že ještě ne, stále probíhají jednání 
s městem Pardubice a s Krajským úřadem Pardubického kraje, ale že je připraven jednu 
smlouvu podepsat. 
     Pan Škoda se přihlásil do diskuze s dotazem k paní účetní obce v souvislosti s auditem, 
jestli je nějaká prováděcí vyhláška k účtování dotací, aby se dalo do pořádku, co nám vytýkal 
audit. Paní Lacušová mu odpověděla, že Krajský úřad schválil pokyn č. 8, kde jsou návody, 
jak  toto po novu účtovat. Ruší se směrnice č. 5, kde byl postup, který jsme použili my. Podle 
staré směrnice účtovalo 80% obcí. Zdůraznila, že to byla malá chyba, která v žádném případě 
neovlivnila hospodářský výsledek obce.  Dále upozornila pana Škodu, že účetnictví a finance 
obce má kontrolovat Finanční výbor obce Spojil a ne kontrolní výbor.  
     S dalším dotazem se přihlásil pan Bohuslav Kment st., kolik bylo výdajových a 
příjmových položek a jestli se zvýšil majetek obce. Odpověděla mu místostarostka obce a 
předseda finančního výboru. Příjmových položek bylo 25 a výdajových 96. Vzhledem k tomu, 
že pan Kment se dostavil na jednání později, zopakovala mu místostarostka obce základní 
údaje z projednávaných dokumentů v bodě 3. Hodnota majetku  obce se prakticky nezměnila. 
     Libor Kment se dotázal starosty obce, kterou smlouvu bude podepisovat. Starosta obce mu 
odpověděl, že mandátní. 



     Pan Bohuslav Kment st. požádal o prodloužení svícení veřejného osvětlení o půl hodiny, 
protože když lidé chodí ve 23.00 od autobusu, již je tma. Bylo mu přislíbeno, že to bude 
vyřešeno naším správcem panem Záleským, který svícení upraví.  
 
 
 

7) Schválení usnesení a závěr   

 

 
Jednání bylo ukončeno ve 20.30 hodin.  
 
 
 
Ověřovatelé ………………………………………….. 
 
                    
                    ……………………………………………  
 
 


