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                                   Zápis 

z 5. zasedání Zastupitelstva obce ROSTOKLATY, konaného dne 30. 3. 2015 od 19:00 hodin. 
Zahájení zasedání zastupitelstva 

Zasedání Zastupitelstva obce Rostoklaty (dále též jako „ZO“) bylo zahájeno v 19:00 hodin starostkou obce Radkou 
Novákovou (dále jako „starostka“).  
Starostka konstatovala, že zasedání bylo řádně svoláno podle § 93 odst. 1 zákona o obcích, informace byla na úřední desce 
Obecního úřadu Rostoklaty zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to od 20. 3. 2015. do 30. 3. 2015. 
Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“.  
 
Přítomni:  Albrechtová Eva, Apltauerová Blanka, Černá Hana, Hamtáková Emilie, Hušner Martin, Janků Roman, Nováková 
Radka, Šermauerová Jaroslava, Valach David 
Hosté :   I. Večeřová, J. Ožana, I.Vomáčková, K. Vomáčková, J. Valachová, H. Jarošová, J. Krutský, J. Navrátil 

1. Schválení programu: 
Starostka seznámila přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a v souladu 
s informací zveřejněnou na úřední desce.  Starostka navrhla doplnit bod: Schválení podání žádosti o dotaci z Programu 2015 
pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského  FROM a závazku spolufinancování projektu. Další 
návrhy nebyly podány.  Starostka dala hlasovat o návrhu programu.  

  
Návrh usnesení č. 1:  

Zastupitelstvo obce Rostoklaty schvaluje následující program zasedání: 
1.  Zahájení 
2.  Schválení Programu 
3.  Odsouhlasení Usnesení ze zasedání ZO  z 9. 2. 2015 
4.  Projednání návrhu Dopravní polygon Nová Ves II  
5.  Projednání návrhu čerpací stanice PHM Auto Malčev  
6.  Informace o činnosti OÚ 
7.  Příprava veřejné schůze 15. 4. 2015 
8.  Projednání námitek Smlouvy o odvádění odpadních vod 
9.  Projednání žádosti ZZN – směna pozemků NV II 
10. Projednání žádosti ŘSD o kácení stromu v NV II 
11. Projednání a schválení OZV č.  1/2015 o nakládání s odpadem 
12. Projednání a schválení výsledků VŘ na restaurování kostela z dotace MK, pověření starostky k podpisu SoD 
13. Projednání a schválení Mandátní smlouvy na TDI restaurování kostela 
14. Projednání a schválení Závěrečného účtu za rok 2014 
15. Projednání a schválení Účetní závěrky k 31. 12 .2014 
16. Projednání a schválení nákupu 2 ks frekvenčních měničů pro ČOV 
17. Projednání a schválení výsledků VŘ na zpracování PD opravy a výstavby chodníků 
18. Projednání a schválení způsobu vyplácení příspěvků spolkům a OV dle novely zák.č. 250   

  19. Podmínky a termín napojení obyvatel ulic V Polích a U Křížku na místní  kanalizaci, Termín schůze s občany těchto ulic 
k  problematice. 

20.Schválení podání žádosti o dotaci z Programu 2015 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze 
Středočeského FROM a závazku spolufinancování projektu 

21. Diskuze 
22. Závěr 

      
Výsledek hlasování: Pro: 

9 
 Proti: 

0 
 Zdrželi se: 

0 
 

Usnesení č. 1 bylo schváleno. 
 

3. Odsouhlasení Usnesení ze zasedání ZO z 9. 2. 2015 
 
 Návrh usnesení č. 2: 
           Zastupitelstvo obce Rostoklaty schvaluje Usnesení ze zasedání ZO z 9. 2. 2015 
 

Výsledek hlasování: Pro: 
9 

 Proti: 
0 

 Zdrželi se: 
0 

 

Usnesení č. 2 bylo schváleno.  
 



4. Projednání návrhu Dopravní polygon Nová Ves II – host J. Krutský 
 
Pan Krutský seznámil se svým podnikatelským záměrem. Představil studii Dopravního polygonu v prostoru u státní silnice v 
katastru obce Nová Ves II.  Dopravní polygon (dále „DP“) je prostor určený pro cvičnou  a bezpečnou  jízdu řidičům, dětem 
a mládeži jako prevence jejich bezpečnosti. Plocha DP je cca 10 ha.  Předpokladem je i sociální a technické zázemí, mycí 
linka, menší čerpací stanice. Realizace projektu znamená zaměstnání pro přibližně 25 zaměstnanců na hlavní pracovní poměr 
a další jako vyučující na vedlejší pracovní poměr.  
Starostka zmiňuje, že realizace by znamenala změnu územního plánu. 
Osadní výbor (dále „OV“) s občany Nové Vsi II s projektem nesouhlasí. Polygon je v bezprostřední blízkosti obce a 
znamenalo by to pro zdejší občany nadměrný hluk, zvýšení dopravního provozu a tím ohrožení jejich bezpečnosti i zhoršení 
životního prostředí.  

 
  Návrh usnesení č. 3:          

Zastupitelstvo obce Rostoklaty hlasuje o vybudování Dopravního polygonu v katastrálním území Nová Ves II 
 

Výsledek hlasování: Pro: 
0 

 Proti: 
8 

 Zdrželi se: 
1 

Hušner 

Usnesení č. 3 nebylo schváleno.  
 
5. Projednání návrhu čerpací stanice PHM Auto Malčev 
Paní Malčevová zaslala žádost o vybudování neveřejné čerpací stanice v areálu autoservisu Malčev. 
Starostka připomíná, že dle regulativ obce není možné na katastru obce zbudovat čerpací stanci PHM a navíc místo je 
v bezprostřední blízkosti obytných domů.  
Diskuse : 
E.Hamtáková – nesouhlasí s umístěním ČS v obci, areál Auto Malčev nepřispívá k dobrému vzhledu obce. 
 

Návrh usnesení č. 4:          
Zastupitelstvo obce Rostoklaty hlasuje o vybudování neveřejné čerpací stanice v areálu autoservisu Malčev 

 
Výsledek hlasování: Pro: 

0 
 Proti: 

8 
 Zdrželi se: 

1 
Hušner 

Usnesení č. 4 nebylo schváleno.  
 

6. Informace o činnosti OÚ 
- práce s paní účetní obce na uzavření účetnictví 2014 
- příprava na audit 2014 
- starostka jednala s MěÚ odbor ŽP na uvedení kanalizačního řadu C1 a C1a ( lokalita Palace Reality) do předčasného 
užívání.  
   Objevily se problémy s vyjádřením ČEZ .Vše je v řešení. 
- starostka zajišťovala opravy havárie veřejného osvětlení v Nové Vsi II i Rostoklaty 
- práce s účetní obce na daňovém přiznání 2014 : daň srážková, daň zálohová, daň z příjmu PO 
- starostka s pracovníkem obce L. Dobřanským zahájili kontroly čerpacích šachet (ČŠ) 
- zjištěna porucha ČŠ čp 115, starostka reklamovala, opraveno do 5 hod od zjištění 
- 25. 2. 2015 nahlášen mrtvý pes v příkopu silnice I/12. Starostka spolupracovala s MVDr. Chrpou, zjištěn majitel 
- umístěna nádoba na kovový odpad v chodbě OÚ 
- starostka zpracovala Výroční zprávu 2014 v oblasti poskytování informací, zpráva zveřejněna na webu obce 
- NPÚ zaslal vyjádření k výměně oken budovy OÚ. Požadavek na EURO okno Rustikal. Starostka zaslala námitky - Rustikal  
jsou cca o 30 % dražší než EURO okna. NPÚ písemně vyhověl námitce, dle jejich vyjádření je možná realizace EURO oken. 
- 4. 2. 2015 proběhla schůzka starostky, pracovníků NPÚ, pracovníka památkové péče, projektanta elektrifikace a TDI p. 
Herzoga, kde byly projednány připomínky k trase elektrických kabelů. Připomínky byly zapracovány do PD a podána žádost 
o stavební povolení. 
- Ministerstvo kultury přislíbilo dotaci  900 tis. na restaurování interiéru. Do 30. 4. 2015 musí obec předložit požadované  
  dokumenty, vč. výběrového řízení a podepsané Smlouvy o dílo. 
- Ing. Hlavatý zpracoval a odeslal hlášení na kanalizaci VÚPE 2014 kanalizační stoky, VÚPE 2014 ČOV. Starostka 
zpracovávala podklady pro hlášení 
- 10. 3. 2015 starostka řešila dovoz černé skládky do dvora čp 12 Rostoklaty. Starostka nahlásila na Policii ČR, na skládce 
byly nalezeny obálky s adresou,  13. 3.2015 zjištěn dovozce, ten zajistil úklid a odvoz na skládku Radim 
- 12. 3. 2015 starostka jednala s kolegy z Tismic, Tuklat a Přišimas ohledně poskytování příspěvků spolkům dle novely 
zák.č.250 
- 21. 3. 2015 starostka odchytávala agresivního psa, byla zavolána odchytová služba a pes odvezen do útulku. Pes byl 
původně uvázán u cedule Rostoklaty ( směr od Tuklat ), pes provazy překousal a pobíhal po obci. 
- 20. 3.2015 starostka navštívila s p. Šermauerem objekt čp 26 v NV II, v objektu budou zazděny otvory 
- zpráva z jednání kulturní komise – podá pí Apltauerová 
- 19. 3. 2015 schůzka s Ing. Hlavatým, bylo jednání o nákupu 2 ks frekvenčních měničů a 2 nových připojení 
- Obec se připojila k nabídce ŽP na : a) Pořízení digitálního povodňového plánu, b) Zpracování studie proveditelnosti  
  protipovodňových opatření. K projektu se připojily všechny obce na horním toku potoků protékající katastry Rostoklat a 
  Nová Ves II 
- starostka se sešla se zástupci místních spolků, kde byl obnoven sběr železa spolky. Střídat se budou spolky v tomto pořadí :  
  fotbalisté, SDH, Rybáři, nejbližší sběr se koná 11. 4. 2015 



- pan Petr Dlouhý – NV II čp 14 ukončil Smlouvu o výpůjčce rybníka v NV II 
- svoz NO a VO se koná 11.4.2015  Rostoklaty : 10:50 – 11:30 hod, NV II : 1:,40 – 12:20 hod, součinnost s OV 
- Osadní výbor předložil : 1) Návrh koncepce požadavků na investice v NV II 2) zápisy z jednání OV z 18.11.2014, 8.1.2015, 
17.2.2015 a 21.3.2015  
- Info o kontrole ŽP u nepřipojených nemovitostí, Majitelé nemovitostí doložili vývoz jímky, písemně přislíbili připojení do 
cca  6 měs. 
- Info o přípravě starostů v oblasti krizového řízení a ochrany obyvatelstva – setkání 23. 3. 2015 v MěÚ Český Brod 
- od 1. 4. do 30. 10. 2015 máme přiděleno 1 pracovní místo od ÚP, přidělena 100 % dotace  na mzdové náklady 
- starostka požádala o prodloužení stavebního povolení na č.p. 26 v NV II, povolení prodlouženo do 31.12.2018 
- ing. Hlavatý zpracovává vyjádření k napojení na kanalizaci parcel paní Grůzové a Láníkové  
- starostce oznámili svědkové původce černé skládky za tratí ČD, ta kontaktovala občana – původce, skládka bude odvezena  
  do 5. 4. 2015 
- propad příjmů v porovnání 2/2014 a 2/2015 o cca 100 tis. 
- Divadelní představení v Tismicích, spolupořádá obec Rostoklaty, Tismice, Přišimasy a OS Vrátkov,  
- 9. 4. 2015 ukončení zkušebního provozu ČOV, starostka, Ing. Hlavatý připravují dokumenty pro ŽP k uvedení do trvalého  
  provozu 
- Policie ČR ohlásila starostce mrtvou ovci v pytli na katastru  NV II, starostka zajistila úklid s pomocí člena mysliveckého   
  sdružení 

 
7. Příprava veřejné schůze 15. 4. 2015 
- příprava podkladů, týkající se návrhů budování a oprav chodníků a komunikací v Rostoklatech a Nové Vsi II, návrhy budou  
  doručeny občanům do jejich poštovních schránek, rovněž bude zveřejněno na webu obce 
- starostka navrhuje, aby realizace byla provedena komplexně s částečnými kolaudacemi, stavební povolení má 2 letou 
platnost 
- realizace bude dlouhodobá a bude vyžadovat získání dotačních prostředků 
- starostka vysvětluje na dotaz p. Janků, že hlavní silnice vedoucí kolem kostela nemůže být v projektu zahrnuta, jelikož je  
  majetkem kraje, kraj má problémy s finančními prostředky 
- na veřejnou schůzi bude přizván projektant 
- je žádoucí účast všech zastupitelů 
- OV přednese svůj návrh koncepce požadavků na investice v NV II 
 
8. Projednání námitek Smlouvy o odvádění odpadních vod 
Zastupitelé dostali námitky od 4 občanů. Starostka oslovila Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR. Na základě jejich 
odpovědi zpracovala Mgr. Zhřívalová, právník obce návrhy odpovědí občanům. 
Znění odpovědí zastupitelé obdrželi. Zpracované odpovědi budou formou dopisu v nejbližší době odeslány.  
Diskuse :  
I. Večeřová a J. Kvasničková – nerozporuje výši stočného. Ve smlouvě jsou uvedeny pouze povinnosti odběratele. Žádá o 
úpravu Smlouvy dle jejích námitek. 
J. Navrátil – dotazuje se, proč není ve smlouvě uvedeno, že kanalizace je v majetku obce. Starostka: Ve Smlouvě je uvedeno, 
že vlastník a provozovatel je Obec Rostoklaty.  

 
Návrh usnesení č. 5:          

Zastupitelstvo obce Rostoklaty odsouhlasuje znění dopisu, který bude odeslán dotčeným občanům 
 

Výsledek hlasování: Pro: 
8 

 Proti: 
0 

 Zdrželi se: 
1 

Janků 

Usnesení č. 5 bylo schváleno.  
 

9. Projednání žádosti ZZN – směna pozemků NV II 
ZZN požádalo o směnu pozemku z důvodu vybudování váhy. Jedná se o obecní pozemek cca 22 m2 parc.č. st.31 + parc.č. 
462 72 m 2 za pozemek ZZN cca 226 m2 parc.č. 685, k.ú. Nová Ves II. Pozemek parc.č. st 31 je pod blokací UZSVM, 
starostka požádala dne 9. 3. 2015 o výjimku. 
Nyní je nutné počkat na vyjádření. 
 
10. Projednání žádosti ŘSD o kácení stromu v NV II 
ŘSD – zaslalo žádost o pokácení stromu u státní silnice 
Strom je zdravý, pouze neprořezaný, jeho prořezání by bylo vhodnějším řešením. OV s kácením nesouhlasí. Starostka 
požádala  ŘSD o zdůvodnění žádosti. Odpověď dosud nepřišla. 
 

Návrh usnesení č. 6: 
Zastupitelstvo obce Rostoklaty hlasuje o vyhovění žádosti o pokácení stromu 

 
Výsledek hlasování: Pro: 

0 
 Proti: 

9 
 Zdrželi se: 

0 
 

Usnesení č. 6 nebylo schváleno.  
 
11. Projednání a schválení OZV č.  1/2015 o nakládání s odpadem 
OZV upravuje nově třídění BIO a kovů, zpracováno dle metodiky Ministerstva vnitra 
 



Návrh usnesení č. 7: 
         Zastupitelstvo obce Rostoklaty hlasuje o schválení OZV č.  1/2015 o nakládání s odpadem 
 

Výsledek hlasování: Pro: 
9 

 Proti: 
0 

 Zdrželi se: 
0 

 

Usnesení č. 7 bylo schváleno.  
 

12. Projednání a schválení výsledků výběrového řízení na restaurování kostela z dotace MK, pověření starostky 
k podpisu SoD 
Bylo osloveno více ověřených dodavatelů  - restaurátorů  s pověřením z MK. Z časových důvodů nebylo zrealizováno.  
Zasedání ZO se bude konat 20. 4., aby byl čas provést výběrové řízení, podepsat smlouvu a vše v termínu do 30. 4. 2015 
zaslat na MK 
 Diskuse: 
 R. Janků – dotazuje na způsob VŘ ? Starostka: byli osloveni 3 restaurátoři s ověřenou historií. Zakázka je pod limitem 
zákona  o veřejných zakázkách. 
 

13. Projednání a schválení Mandátní smlouvy na TDI restaurování kostela, pověření starostky k podpisu SoD 
Dodavatel  p. Herzog je již ověřený a starostka doporučuje ke schválení 
 

Návrh usnesení č. 8: 
             Zastupitelstvo obce Rostoklaty hlasuje o schválení Mandátní smlouvy na TDI restaurování kostela, pověření starostky 
k podpisu SoD 
 

Výsledek hlasování: Pro: 
9 

 Proti: 
0 

 Zdrželi se: 
0 

 

Usnesení č. 8 bylo schváleno.  
 

14. Projednání a schválení Závěrečného účtu za rok 2014 
Kontroloři Středočeského přezkoumali hospodaření obce za rok 2014. Dne 10. 3. 2015 byl zpracován návrh Závěrečného účtu 
obce za rok 2014. Přílohou ZÚ byly: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce ze dne 16.2.2015, výkaz FIN 2-12 k 
31.12.2014, výkaz Rozvaha k 31.12.2014, Výkaz zisku a ztrát k 31.12.2014, Příloha k 31.12.2014, Inventurní soupisy majetku 
k 31.12.2014. K vyvěšenému ZÚ nebyly vzneseny žádné připomínky. Zastupitelstvo obce projednalo ZÚ společně se Zprávou 
o výsledku přezkoumání a ostatními přílohami. Starostka navrhuje ZÚ k odsouhlasení s textem „bez výhrad“. 
 

Návrh usnesení č. 9 : 
Zastupitelstvo obce Rostoklaty schvaluje celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce za rok 2014 včetně zprávy 

o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2014 a to bez výhrad 
 

Výsledek hlasování: Pro: 
9 

 Proti: 
0 

 Zdrželi se: 
0 

 

Usnesení č. 9 bylo schváleno.  
 

15. Projednání a schválení Účetní závěrky k 31. 12. 2014 
Starostka navrhuje schválit účetní závěrku obce za rok 2014, obec je po kontrole hospodaření. Přílohou ke schválení jsou : 
výkazy zpracované k 31. 12. 2014 : Rozvaha, Výkaz zisku a ztrát, Příloha, FIN 2-12, Zpráva inventarizační komise, 
Inventarizační soupisy a evidence, Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2014. 

 
Návrh usnesení č. 10 : 

Zastupitelstvo obce Rostoklaty schvaluje Účetní závěrku k 31. 12. 2014 
 

Výsledek hlasování: Pro: 
9 

 Proti: 
0 

 Zdrželi se: 
0 

 

Usnesení č. 10 bylo schváleno.  
 

16. Projednání a schválení nákupu 2 ks frekvenčních měničů pro ČOV 
Pan Hlavatý doporučuje nákup od firmy Aquabox spol. s r. o. a to z důvodu odpovídající ceny a především také použití 
jednotné technologie ČOV 
 

Návrh usnesení č. 11: 
Zastupitelstvo obce Rostoklaty schvaluje nákupu 2 ks frekvenčních měničů pro ČOV od firmy Aquabox spol. s r. o. 
 

Výsledek hlasování: Pro: 
9 

 Proti: 
0 

 Zdrželi se: 
0 

 

Usnesení č. 11 bylo schváleno.  
 

17. Projednání a schválení výsledků VŘ na zpracování PD opravy a výstavby chodníků 
Starostka oslovila projektantky:  Ing. Sobola, dále fi Grebner, Valbek a Pontex na zpracování cenové nabídky na provedení 
PD pro provádění staveb. Nabídku předložil Ing. Sobol a fi Grebner. Protokol o vyhodnocení starostka předkládá 



zastupitelům. U Ing. Sobola je cenová nabídka komplexní. 
 

Návrh usnesení č. 12: 
Zastupitelstvo obce Rostoklaty schvaluje výsledky VŘ na zpracování PD opravy a výstavby chodníků a pověřuje 
starostku přípravou SoD 
 

Výsledek hlasování: Pro: 
9 

 Proti: 
0 

 Zdrželi se: 
0 

 

Usnesení č. 12 bylo schváleno.  
 

18. Projednání a schválení způsobu vyplácení příspěvků spolkům a OV dle novely zák.č. 250 
Starostka a paní účetní se účastnily školení k novele zákona č. 250. K vyplácení příspěvků, nově dotacím, místním spolkům. 
Návrh starostky: 1) Příspěvek na činnost – řešit formou finančního daru ,  2) Příspěvek na kulturu – řešit individuální žádostí 
spolku a OV na konkrétní akci. Starostka zpracuje formulář žádosti, žádost spolku projedná ZO, na poskytnutý příspěvek 
musí být uzavřena veřejnoprávní smlouva. Příspěvek musí být vyúčtován. Smlouvy na 50 tis se musí po dobu 3 let zveřejnit 
na webu obce. 

 
Návrh usnesení č. 13 : 

Zastupitelstvo obce Rostoklaty schvaluje systém poskytování dotací místním spolků a OV dle návrhu starostky, tj. 
formou daru a individuální dotace 
 

Výsledek hlasování: Pro: 
9 

 Proti: 
0 

 Zdrželi se: 
0 

 

Usnesení č. 13 bylo schváleno.  
 

19. Podmínky a termín napojení obyvatel ulic V Polích a U Křížku na místní kanalizaci 
P. Janků žádá o stanovení termínu schůze s občany těchto ulic k problematice napojení jejich nemovitostí na kanalizaci a 
předkládá návrh podmínek napojení i s finanční spoluúčastí obce.  
Starostka doporučuje stanovit termín schůze až po vyjádření ČEZu a předpokládá realizaci napojení i s finančním příspěvkem 
obce a to u všech zkolaudovaných nemovitostí v této lokalitě.  
Starostka navrhuje, aby podmínky napojení vč. termínu schůzky byly stanoveny po potvrzení Životního prostředí o uvedení 
kanalizace do předčasného užívání.  
Diskuse : 
R.Janků – navrhuje : z rozpočtu obce podpořit pouze nemovitosti , které měli kolaudaci v souladu s termínem dotace SZIF, 
částku vypočítat z úvěru v podílu na počet přípojek. 
Starostka – navrhuje: finančně podpořit všechny nemovitosti v lokalitě zkolaudované k dohodnutému termínu, částku 
vypočítat z nákladů na podružné řady a čerpací šachty.  
Podmínky pro občany budou dojednány po uvedení řadu do předčasného užívání. 
 
20. Schválení podání žádosti o dotaci z Programu 2015 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze 
Středočeského FROM a závazku spolufinancování projektu 
Výzva Středočeského kraje je od 26. 3. do 15. 4. 2015. Starostka navrhuje podat žádost na výměnu oken, vnitřních a vnějších 
parapetů v budově OÚ. Dotaci nelze požadovat na okna pronajatých prostor smíšeného zboží. Na výměnu oken bylo vydáno 
závazné stanovisko. Nyní starostka zjišťuje předpokládané náklady. Odhad : 600 tis., tj.spoluúčast 30.000 Kč (5 %). 
 

Návrh usnesení č. 14 : 
Zastupitelstvo obce Rostoklaty schvaluje podání žádosti o dotaci z Programu 2015 pro poskytování dotací z rozpočtu 
Středočeského kraje ze Středočeského FROM a závazku spolufinancování projektu ve výši 5 % 

 
Výsledek hlasování: Pro: 

9 
 Proti: 

0 
 Zdrželi se: 

0 
 

Usnesení č. 14  bylo schváleno.  
 
Diskuse : 
 

• Starostka předložila k posouzení možnost zakoupení leteckých snímků obou obcí o velikosti 120 x 180 cm za 8 000 Kč 
bez DPH 
P. Hušner upozorňuje na nutnost financování důležitějších záležitostí i na propad příjmů financování rozpočtu 
Snímky nebudou zakoupeny. 

• P. Večeřová sděluje, že bude dne 11. 4. 2015 v Nové Vsi II v případě příznivého počasí brigáda na zvelebení obce, žádá 
o zapůjčení plotostřihu 
Starostka souhlasí a k realizaci zápůjčky odkazuje na p. Dobřanského 

• P. Večeřová upozorňuje v předstihu (leden 2016) na vyhlášení dotací MMR na obecní budovy a komunikace a tím 
možnost získání finančních prostředků na tento účel. Byla by příležitost k rekonstrukci již zpracovaného projektu 
nemovitosti v Nové Vsi II pro obecní účely 

 
Zasedání skončeno ve  20:50 hod. 
 



Přílohy zápisu: 
1)1)1)1) Prezenční listina 
2)2)2)2) Zveřejněná informace o konání zasedání podle § 93 odst. 1 zákona o obcích 
Zápis byl vyhotoven dne: 31. 3. 2015 
Zapisovatelka: Hana Černá 
 
Ověřovatelé:             Emílie Hamtáková   ........................................... 

     Jaroslava Šermauerová   .......................................... 
Starostka:                  Radka Nováková     ........................................... 
           razítko obce 
 
 

Termín příštího zasedání zastupitelstva 20. 4. 2015 


