ZASTUPITELSTVO OBCE KALIŠTĚ
Zápis z 31. zasedání konaného dne 7. 12. 2017
Zasedání zastupitelstva zahájil starosta obce v 19:00. Přivítal všechny přítomné a konstatoval, že
zasedání bylo řádně svoláno a informace o konání byla podle § 93 odst. 1 zákona o obcích vyvěšena
na úřední desce obce Kaliště. Starosta dále konstatoval, že je dle prezenční listiny přítomno
5 zastupitelů a zastupitelstvo je tak usnášeníschopné. Omluveni jsou p. Snížek a p. Piza, dřívější
odchod oznámil p. Kalášek. Na zasedání je rovněž přítomno několik hostů (viz prezenční listina).
Místostarosta přednesl usnesení z minulého zasedání.

1. Schválení programu zasedání zastupitelstva
Starosta seznámil přítomné s návrhem programu zasedání zastupitelstva:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Schválení programu zasedání zastupitelstva
Určení zapisovatele a 2 ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 Zákona o obcích)
Informace starosty obce
Rozpočet na rok 2018
Plán inventur za rok 2017
Diskuse, různé

Usnesení - zastupitelstvo obce schvaluje program zasedání zastupitelstva navržený starostou:
HLASOVÁNÍ
Szczyrba
Krafka
Piza
Kučera
Kalášek Jakoubek
Snížek
pro
pro
omluven
pro
pro
pro
omluven
Výsledek - pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0
Usnesení č.61/2017 bylo přijato

2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Starosta určil p. Krafku jako zapisovatele zápisu a jako jeho ověřovatele p. Jakoubka a p. Kučeru

3. Informace starosty obce
 Starosta zahájil bod informacemi o významných příjmech a výdajích realizovaných v době od
minulého zasedání.
VÝDAJE – autobaterie do požární stříkačky (3 000,- Kč); návrh obecního znaku (cca 12 000,- Kč);
TKO (9 000,- Kč + 13 000,- Kč); separovaný odpad (2 x 2 500,- Kč); bioodpad (9 500,- Kč – roční
platba); oprava střechy na kulturním zařízení v Býkovci (14 000,- Kč, z čehož 9 000,- Kč hrazeno s
pojistky); výměna oken v KD Kaliště + 1 okno na OÚ (cca 200 000,- Kč); finanční dar firmě LAPEK
na provoz prodejny v roce 2018 (80 000,- Kč, z této částky 50 000,- přispěl Kraj Vysočina);
občerstvení na mikulášskou besídku v Býkovci (1 400,- Kč).
PŘÍJMY – pronájem plynárenského zařízení (48 000,- Kč); prodej dřeva (40 000,- Kč); separace
odpadu (6 600,- Kč); pronájmy pozemků (12 000,- Kč).
STAVY NA ÚČTECH – ČS 1 913 861,- Kč; ČNB 441 387,- Kč.
 4. 12. 2017 proběhlo na obecním úřadě dílčí přezkoumání hospodaření obce od 1. 1. do 30. 9.
2017. Starosta seznámil přítomné s výsledky, ze kterých vyplynulo, že nebyly kontrolou
z krajského úřadu nalezeny žádné závažné nedostatky. Další kontrola je plánovaná na únor –
v tomto termínu proběhne závěrečné přezkoumání hospodaření za celý rok 2017.
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Usnesení - zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu s dílčího přezkoumání hospodaření
konaného dne 4. 12. 2017:
HLASOVÁNÍ
Szczyrba
Krafka
Piza
Kučera
Kalášek Jakoubek
Snížek
pro
pro
omluven
pro
pro
pro
omluven
Výsledek - pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0
Usnesení č.62/2017 bylo přijato
 Prodej pozemku – Zadák – Starosta informoval o tom, že p. Zadák již nemá zájem o koupi
pozemku 27/25 v naší obci. Částečně tento krok vyřešil problém s převisem poptávky po
pozemcích nad jejich nabídkou a teoreticky by podle starosty mohlo být vyhoveno žádosti o
koupi pozemku, kterou podal p. Prokůpek.
 Žádost o koupi pozemku – Sovovi - Během zveřejnění záměrů se ozvali manželé Sovovi s žádostí
o koupi některého z nabízených pozemků za účelem vybudování sadu či zahrady. Zastupitelé však
byli nakloněni prodeji předchozím zájemcům, kteří mají v plánu na pozemcích stavět rodinné
domy. Starosta uvedl, že by se Sovovým pro sad nebo zahradu mohl v budoucnu nabídnout další
nevyužívaný pozemek p. č. 27/30 o výměře 716 m2 situovaný nedaleko pozemků aktuálně
projednávaných. Bude však nutná změna územního plánu.
 Prodej pozemků – Pittnerovi – Na základě vyhlášeného záměru č. 3/2017 mohlo zastupitelstvo
přistoupit ke schválení prodeje pozemků 27/23 a 27/24. O tyto pozemky projevili zájem jako
první manželé Pittnerovi. Starosta předeslal, že se nejedná o stavební parcely ale o pozemky,
které jsou vhodné pro budoucí výstavbu, ale zatím nejsou zasíťované. Starosta ale ubezpečil
zájemce, že by zasíťování neměly provázet žádné komplikace, což prověřoval. Obec zajistí
přípojky pitné a odpadní vody. Kupující si potom sami budou zařizovat přípojky elektřiny a plynu.
Usnesení - zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemků p.č. 27/23 a 27/24 v obci Kaliště a
katastrálním území Kaliště u Horních Dubenek ve výlučném vlastnictví obce Kaliště manželům
Pittnerovým a pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy:
HLASOVÁNÍ
Szczyrba
Krafka
Piza
Kučera
Kalášek Jakoubek
Snížek
pro
pro
omluven
pro
pro
pro
omluven
Výsledek - pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0
Usnesení č.63/2017 bylo přijato
 Prodej pozemku – Foltin – Na základě vyhlášeného záměru č. 7/2017 mohlo zastupitelstvo
přistoupit ke schválení prodeje pozemku p. č. 27/26. O tento pozemek projevil zájem jako první
p. Foltin. Ten byl na zasedání přítomen a měl tak možnost seznámit přítomné se zamýšlenými
záměry. Během následujících let plánuje rekonstruovat svoji stávající nemovitost na sousedním
pozemku. Nově získaný pozemek by sloužil k budoucí výstavbě.
Usnesení - zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemku p.č. 27/26 v obci Kaliště a katastrálním
území Kaliště u Horních Dubenek ve výlučném vlastnictví obce Kaliště MUDr. Foltinovi a pověřuje
starostu podpisem kupní smlouvy:
HLASOVÁNÍ
Szczyrba
Krafka
Piza
Kučera
Kalášek Jakoubek
Snížek
pro
pro
omluven
pro
pro
pro
omluven
Výsledek - pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0
Usnesení č.64/2017 bylo přijato
 Prodej pozemku – Prokůpek – Na základě vyhlášeného záměru č. 6/2017 mohlo zastupitelstvo
přistoupit ke schválení prodeje pozemku p. č. 27/25. O tento pozemek projevil zájem jako první
p. Zadák, který však svou žádost stáhl. Zastupitelé tak řešili prodej p. Prokůpovi, který byl dalším
zájemcem.
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Usnesení - zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemku p.č. 27/25 v obci Kaliště a katastrálním
území Kaliště u Horních Dubenek ve výlučném vlastnictví obce Kaliště p. Prokůpkovi a pověřuje
starostu podpisem kupní smlouvy:
HLASOVÁNÍ
Szczyrba
Krafka
Piza
Kučera
Kalášek Jakoubek
Snížek
pro
pro
omluven
pro
pro
pro
omluven
Výsledek - pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0
Usnesení č.65/2017 bylo přijato
 Prodej pozemků – Matějka ml. – Na základě záměru č. 8/2017 se zastupitelstvo zabývalo
prodejem částí pozemků 756/1 a 762/1, které budou odděleny na základě nového
geometrického plánu. Starosta opět upozornil p. Matějku, že na pozemku nelze stavět, dokud
nebude provedena změna územního plánu.
Usnesení - zastupitelstvo obce schvaluje prodej částí pozemků p.č. 756/1 a 762/1 v obci Kaliště a
katastrálním území Kaliště u Horních Dubenek ve výlučném vlastnictví obce Kaliště p. Matějkovi
ml. a pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy:
HLASOVÁNÍ
Szczyrba
Krafka
Piza
Kučera
Kalášek Jakoubek
Snížek
pro
pro
Omluven
pro
pro
pro
omluven
Výsledek - pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0
Usnesení č.66/2017 bylo přijato
 Prodej pozemků – Štěpanovský – Na základě záměru č. 9/2017 mohlo zastupitelstvo přistoupit
k prodeji pozemku p. č. 134/1. O tento pozemek projevil jako jediný zájem p. Štěpanovský – jiný
zájemce se v době zveřejnění záměru nepřihlásil.
Usnesení - zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemku p. č. 134/1 v obci Kaliště a katastrálním
území Kaliště u Horních Dubenek ve výlučném vlastnictví obce Kaliště p. Štěpanovskému a
pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy.:
HLASOVÁNÍ
Szczyrba
Krafka
Piza
Kučera
Kalášek Jakoubek
Snížek
pro
pro
omluven
pro
pro
pro
omluven
Výsledek - pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0
Usnesení č.67/2017 bylo přijato
 Starosta uvedl, že kupní smlouvy na aktuálně schválené prodeje pozemků bude sepisovat
v lednu.
 Starosta informoval o komplikacích s prodejem pozemku manželům Šindelářovým, které bylo
schváleno na minulém zasedání. Bude potřeba udělat změny ve smlouvě, aby katastrální úřad
povolil vklad.
 Prodej pozemků - Štěpanovská – na minulém zasedání zastupitelstvo vyhlásilo záměr
č. 10/2017, který se týkal potenciálního prodeje části pozemku 1211/4, o kterou projevila zájem
p. Štěpanovská, přičemž nebylo vyhověno její další tehdejší žádosti o prodej jiné části tohoto
pozemku, kudy vede obecní cesta. Starosta nově navrhl neschválit ani prodej první zmiňované
části, které se týkal záměr č. 10 a nabídl p. Štěpanovské výměnu této části pozemku 1211/4 za
úzký pruh jejího pozemku (zahrady) p. č. 122/1 přiléhajícího k výše uvedené obecní cestě – došlo
by tak k docílení souladu stávajícího oplocení s katastrální mapou. S tímto návrhem souhlasili i
ostatní zastupitelé. To p. Štěpanovská kategoricky odmítla a uvedla, že rozhodně nehodlá
prodávat ani směňovat pozemky, které darem nabyla od svých předků a historicky patří jejich
rodině. Doplnila, že akceptuje nesouhlas obce s prodejem obecní cesty, který byl zamítnut na
minulém zasedání, přestože cesta není podle jejího názoru využívána, což ale zastupitelé vidí
jinak a se starostou podle jeho slov komunikovalo i několik místních, kteří byli jednoznačně proti
zániku cesty jejím prodejem. P. Štěpanovská nerozuměla tomu, proč obec záležitost spojuje
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s prodejem jiné části pozemku 1211/4, k čemuž již vydala záměr. Dle jejích slov šlo o schválnost
ze strany obce. Podle starosty by byla navržená výměna pro p. Štěpanovskou naopak velmi
výhodná, neboť část, kterou nabízí na výměnu obec má zhruba 2x větší výměru, než část
pozemku p. Štěpanovské, kterou obec požaduje na oplátku a která nemá pro p. Štěpanovskou
žádný vážný význam. Rovněž p. Jakoubek a Kalášek se podivili, proč p. Štěpanovská na výměnu
nechce přistoupit, když z ní rozhodně nebude tratit. Následovala další rozepře, kdy zastupitelstvo
nesouhlasilo s prodejem části pozemku na základě záměru č. 10/2017, o což žádala
p. Štěpanovská, která naopak odmítala zastupitelstvem nabídnutou směnu. Starosta ukončil
diskuzi k tomuto bodu a zahájil hlasování o prodeji části pozemku. Těsně před hlasováním (ve
20:10 hod.) ze zastupitelstva odešel p. Kalášek – svůj odchod avizoval na začátku zasedání.
Usnesení - zastupitelstvo obce schvaluje prodej části pozemku p. č. 1211/4 v obci Kaliště a
katastrálním území Kaliště u Horních Dubenek ve výlučném vlastnictví obce Kaliště p. Štěpanovské
na základě záměru č. 10/2017 a pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy.:
HLASOVÁNÍ
Szczyrba
Krafka
Piza
Kučera
Kalášek Jakoubek
Snížek
proti
proti
omluven
proti
omluven
proti
omluven
Výsledek - pro: 0, proti: 4, zdržel se: 0
Usnesení č.68/2017 nebylo schváleno
 Prodej pozemku - Murovi – na základě záměru č. 11/2017 mohlo zastupitelstvo přistoupit
k prodeji pozemku p. č. 13/2 o výměře 75m2, o který jako jediný projevili zájem manželé Murovi.
Usnesení - zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemku p. č. 13/2 v obci Kaliště a katastrálním
území Kaliště u Horních Dubenek ve výlučném vlastnictví obce Kaliště manželům Murovým a
pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy.:
HLASOVÁNÍ
Szczyrba
Krafka
Piza
Kučera
Kalášek Jakoubek
Snížek
pro
pro
omluven
pro
omluven
pro
omluven
Výsledek - pro: 4, proti: 0, zdržel se: 0
Usnesení č.69/2017 bylo přijato
 Nabídka – výměna kotlů – firma ČEZ, která nově poskytuje obci elektřinu, zaslala na obecní úřad
nabídky na výměnu (již přes 15 let starých) plynových kotlů v obecních budovách. První nabídka
se týkala bytovky, kde by byl instalován jeden kotel se zásobníkem TUV za cca 180 000,- Kč bez
DPH. Druhá nabídka řešila dva nové kotle do kulturního dobu za cca 270 000,- Kč bez DPH.
Zastupitelstvo se dohodlo, že prozatím kotle pořizovat nebude a počká na konkurenční nabídky,
které zajistí starosta. Potřebu výměny kotlů si však zastupitelé uvědomují, zejména v bytovce,
kde jsou navíc plánovány nové rozvody.
 Obecní znak – schválení finální podoby – na základě usnesení z minulého zastupitelstva starosta
požádal zhotovitele o úpravu návrhu obecního znaku (odstranění orobince z varianty č. 9). Tuto
úpravu firma realizovala a zaslala variantu č. 11, kterou starosta představil všem přítomným.
Zásadní výhrady tentokrát nikdo nevznesl. Nový obecní znak musí schválit podvýbor poslanecké
sněmovny, což bylo avizováno již několikrát v minulosti. Je to záležitost cca půl roku. Starosta
plánuje prezentaci nového znaku u příležitosti obnovené pouti.
Usnesení - zastupitelstvo obce schvaluje finální podobu nového obecního znaku na základě
varianty č. 11 zaslané firmou Velebný&Fam:
HLASOVÁNÍ
Szczyrba
Krafka
Piza
Kučera
Kalášek Jakoubek
Snížek
pro
pro
omluven
pro
omluven
pro
omluven
Výsledek - pro: 4, proti: 0, zdržel se: 0
Usnesení č.70/2017 bylo přijato
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 Nabídka – servis domén – přišla nabídka na zaregistrování dalších domén 1. řádu, kde by byl
dostupný obecní web. Aktuálně je oficiální adresa obec-kaliste.cz, nově by byly mimo domény .cz
dostupné i domény například .eu a .com. Podle správce webu, místostarosty, by šlo o zbytečný
výdaj. Přesto se nabídkou bude zabývat a možnosti prověří.
 Problém s dodávkou vody – starosta vysvětlil důvody nedávného výpadku dodávky pitné vody do
domácností v naší obci. Z důvodu přepětí v elektrické síti došlo k výpadku fáze, která napájí
čerpadlo vodojemu. Z toho důvodu došlo postupně k vyčerpání nádrže. Kvůli nefunkčnosti SIM
karty v řídící jednotce systému automatického varování, nepřišly zadaným příjemcům SMS
s upozorněním, že došlo k výpadku napájení čerpadla, respektive nedostatku vody ve vodojemu.
SIM karta bude nahrazena novou stejného typu, který je aktuálně již využíván u EZS, takže by
k problému s odesláním varování již nemělo docházet.
 Pronájem pozemku – Prokůpek – jako vždy koncem roku zastupitelstvo projednávalo pronájem
části pozemku p. č. 429/52 p. Prokůpkovi. Smlouva je vždy uzavírána s platností právě na jeden
rok. P. Prokůpek pozemek využívá pro chov psů. Ve stávající smlouvě platné do 15. ledna 2018 je
stanovena roční platba 1 500,- Kč, což starosta plánuje navýšit. Podle p. Jakoubka a dalších
přítomných je chov psů velmi hlučný, což obtěžuje obyvatele zejména horní části obce.
Zastupitelstvo bude případnou nájemní smlouvu schvalovat na příštím zasedání, neboť je nejprve
potřeba schválit a zveřejnit záměr.
Usnesení - zastupitelstvo obce schvaluje vyhlášení záměru č. 12/2017 – pronájem části pozemku
p. č. 429/52 o výměře 500m2 v obci Kaliště v katastrálním území Kaliště u Horních Dubenek:
HLASOVÁNÍ
Szczyrba
Krafka
Piza
Kučera
Kalášek Jakoubek
Snížek
pro
pro
omluven
pro
omluven
pro
omluven
Výsledek - pro: 4, proti: 0, zdržel se: 0
Usnesení č.71/2017 bylo přijato
 Navýšení odměn – vzhledem k úpravě tabulek pro stanovení odměn obecních funkcionářů se
starosta rozhodl navrhnout navýšení odměn pro zastupitele na 1 095,- Kč hrubého měsíčně a
předsedům kontrolního/finančního výboru na 1 268,- Kč hrubého měsíčně. Doplnil, že odměny
starostovi a místostarostovi zůstanou nezměněny v původní výši.
Usnesení - zastupitelstvo obce schvaluje navýšení měsíčních odměn zastupitelům na 1 095,- Kč
hrubého a předsedům výborů na 1 268,- Kč hrubého.
HLASOVÁNÍ
Szczyrba
Krafka
Piza
Kučera
Kalášek Jakoubek
Snížek
pro
pro
omluven
pro
omluven
pro
omluven
Výsledek - pro: 4, proti: 0, zdržel se: 0
Usnesení č.72/2017 bylo přijato
 Finanční dar – Hospic – zařízení Domácí hospic Vysočina o.p.s. se sídlem v Jihlavě poděkovalo za
loňský finanční dar ve výši 5 000,- Kč a požádalo obec o příspěvek pro letošní rok. Starosta navrhl
finanční dar ve výši 1 000,- Kč.
Usnesení - Zastupitelstvo obce schvaluje finanční dar ve výši 1 000,- Kč zařízení Domácí hospic
Vysočina o.p.s.
HLASOVÁNÍ
Szczyrba
Krafka
Piza
Kučera
Kalášek Jakoubek
Snížek
pro
pro
omluven
pro
omluven
pro
omluven
Výsledek - pro: 4, proti: 0, zdržel se: 0
Usnesení č.73/2017 bylo přijato
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 Finanční dar – Čtyřlístek – O. p. s. „Čtyřlístek“ Dětského domova v Telči požádala obec o finanční
dar. Starosta navrhl dar ve výši 1 000,- Kč.
Usnesení - Zastupitelstvo obce schvaluje finanční dar ve výši 1 000,- Kč o. p. s „Čtyřlístek“
HLASOVÁNÍ
Szczyrba
Krafka
Piza
Kučera
Kalášek Jakoubek
Snížek
pro
pro
omluven
pro
omluven
pro
omluven
Výsledek - pro: 4, proti: 0, zdržel se: 0
Usnesení č.74/2017 bylo přijato
 Finanční dar – včelaři - Přišla žádost místního spolku včelařů ZO ČSV Horní Dubenky o příspěvek
na léčení a ošetření včelstev v roce 2018 ve výši 2 000,- Kč. Starosta doporučil její schválení
Usnesení - Zastupitelstvo schvaluje finanční dar ZO ČSV Horní Dubenky ve výši 2 000,- Kč
HLASOVÁNÍ
Szczyrba
Krafka
Piza
Kučera
Kalášek Jakoubek
Snížek
pro
pro
omluven
pro
omluven
pro
omluven
Výsledek - pro: 4, proti: 0, zdržel se: 0
Usnesení č.75/2017 bylo přijato

4. Rozpočet obce Kaliště na rok 2018
 Starosta přednesl znění rozpočtu obce Kaliště na rok 2018 a doplnil, že po jeho schválení bude
zveřejněn na úřední desce.
Usnesení - zastupitelstvo obce bez výhrad schvaluje rozpočet obce Kaliště na rok 2018:
HLASOVÁNÍ
Szczyrba
Krafka
Piza
Kučera
Kalášek Jakoubek
Snížek
pro
Pro
omluven
pro
omluven
pro
omluven
Výsledek - pro: 4, proti: 0, zdržel se: 0
Usnesení č.76/2017 bylo přijato

5. Plán inventur na za rok 2017
 Starosta přednesl znění plánu inventur za rok 2017 a uvedl, že budou inventury probíhat
od 10. 12. 2017 do 30. 1. 2017. Dále byli přítomni seznámeni se složením inventarizační komise.
Usnesení - zastupitelstvo obce schvaluje plán inventur obce Kaliště za rok 2017:
HLASOVÁNÍ
Szczyrba
Krafka
Piza
Kučera
Kalášek Jakoubek
Snížek
pro
pro
omluven
pro
omluven
pro
Omluven
Výsledek - pro: 4, proti: 0, zdržel se: 0
Usnesení č.77/2017 bylo přijato

6. Diskuse, různé
 Místostarosta seznámil přítomné s informacemi z jednání mikroregionu Třešťsko, kterého se za
obec zúčastnil.
 Starosta požádal občany, jestli by se mezi nimi nenašel brigádník ochotný v zimě udržovat obecní
chodníky. Zároveň poděkoval zejména p. Jakoubkovi ml. za vyhrnování místních komunikací
obecním traktorem. K traktoru dodal p. Jakoubek, že v nedávné době došlo ke špatnému
zapojení přívěsu, což mohlo způsobit nehodu a varoval uživatele traktoru, aby si dávali při
zapojování větší pozor. Kvůli nesprávnému zapojení se navíc poztrácely čepy, které se musí
koupit.
 P. Štěpanovský se zastupitelstva ptal na možnost zapůjčení/pronájmu obecního traktoru pro účel
odklizení sněhu z cest vedoucích do lesa, odkud p. Štěpanovský plánuje v zimě vyvážet dřevo.
Starosta i ostatní zastupitelé byli pronájmu nakloněni pod podmínkou, že bude traktor pronajat
včetně řidiče, na což p. Štěpanovský přistoupil, přestože měl původně v úmyslu zapůjčený traktor
řídit sám. P. Štěpanovského dále zajímala případná cena pronájmu. Starosta přesnou částku
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nesdělil a uvedl, že se doposud tyto situace řešily vzájemnou individuální dohodou o ceně. Další
podmínkou zastupitelstva bylo, že budou v případě větší sněhové kalamity vyhrnovány primárně
místní komunikace a až následně by mohl být traktor využit p. Štěpanovským, aby kvůli pronájmu
nebyla zbytečně ohrožena sjízdnost místních komunikací.
 P. Jakoubek přítomné seznámil se zápisy ze zasedání kontrolního a finančního výboru. Ani jeden
z výborů nenalezl žádné významné nedostatky.
Usnesení - zastupitelstvo bere na vědomí zápisy z finančního a kontrolního výboru:
HLASOVÁNÍ
Szczyrba
Krafka
Piza
Kučera
Kalášek Jakoubek
Snížek
Pro
pro
omluven
pro
omluven
pro
omluven
Výsledek - pro: 4, proti: 0, zdržel se: 0
Usnesení č.78/2017 bylo přijato
 P. Štěpanovský vyjádřil svoji nespokojenost se zimní údržbou komunikací spravovaných krajskou
SÚS a požádal starostu, jestli by byl možný pokus o nápravu. Starosta konstatoval, že může
záležitost se správou silnic projednat, ale příliš velká šance na zlepšení situace podle něj není.

Starosta poděkoval všem přítomným za účast a pozval je na další zasedání zastupitelstva, které se
bude konat ve čtvrtek 4. 1. 2018 opět v zasedací místnosti OÚ. Zasedání zastupitelstva ukončil ve
21:20 hodin.
Zápis dne 15. 12. 2017 zapsal:
Zápis ověřili:

Starosta:

Roman Krafka

v. r.

Ladislav Jakoubek

v. r.

Jindřich Kučera

v. r.

Ing. František Szczyrba

v. r.
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