ZASTUPITELSTVO OBCE KALIŠTĚ
Zápis z 14. zasedání konaného dne 5. 11. 2020
Zasedání zastupitelstva zahájil starosta obce 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 všech 7
zastupitelů a zastupitelstvo je tak usnášeníschopné. Na zasedání je rovněž přítomno několik hostů
(viz prezenční listina). Jednání probíhalo za dodržení podmínek daných platnými nařízeními
souvisejícími s omezením šíření nákazy nemocí COVID-19.

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)
Složení slibu nového zastupitele
Návrh rozpočtu obce Kaliště na rok 2021
Informace starosty obce
Diskuse, různé

Usnesení - zastupitelstvo obce schvaluje program zasedání zastupitelstva navržený starostou:
HLASOVÁNÍ
Szczyrba
Krafka
Kučera
Horák
Kalášek Jakoubek Matějka
pro
pro
pro
pro
pro
pro
pro
Výsledek - pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0
Usnesení č. 146/2020 bylo přijato

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

3. Složení slibu nového zastupitele
Starosta oznámil přítomným rezignaci p. Pizy na funkci zastupitele obce a zároveň na funkci předsedy
technického výboru ke dni 30. 9. 2020. Na dotazy p. Jakoubka a p. Kaláška, jaký měl p. Piza důvod
k rezignaci na obě funkce, starosta odpověděl, že konkrétní důvody nepadly. Starosta dále popsal, že
po rezignaci p. Pizy oslovil první náhradnici z kandidátní listiny, p. Navrátilovou, která se rozhodla
pozici zastupitelky nepřijmout, což písemně potvrdila svou rezignací. Dalším a zároveň posledním
náhradníkem se tak stal p. Matějka ml., který se svým vstupem do obecního zastupitelstva souhlasil a
tak má obec od 1. 10. 2020 nového člena zastupitelstva. Starosta následně přečetl slib člena
zastupitelstva obce Kaliště, který p. Matějka stvrdil slovem „Slibuji“ a podpisem Slibu. Aktuálně je
tedy zastupitelstvo opět v plném počtu. Starosta následně poděkoval p. Pizovi za všechnu jeho
dosavadní odvedenou práci a pokračoval informací o tom, že bude nutné obsadit pozici předsedy
technického výboru, ze které rovněž p. Piza odstoupil. Starosta navrhl na tuto funkci p. Horáka.
K tomu se dotázal p. Jakoubek, zdali je vůbec potřeba mít technický výbor zřízen a vyjádřil své
pochyby nad jeho užitečností. Starosta trval na svém názoru, že technický výbor smysl má, protože
mimo jiné koordinuje práce, opravy, atd. P. Kaláška zajímalo, jak to bude s ostatními dvěma členy
technického výboru, respektive jestli budou dále pokračovat členové stávající, nebo dojde i zde
k výměně. Podle starosty má v tomto nový předseda výboru volnou ruku. P. Horák uvedl, že by rád
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spolupracoval s dosavadními členy, pokud budou ovšem i oni stát o další spolupráci. P. Kaláška dále
zajímalo, jestli musí být členové výboru místními občany - podle starosty to není nutnou podmínkou.
Usnesení - zastupitelstvo obce volí předsedou technického výboru pana Horáka.:
HLASOVÁNÍ
Szczyrba
Krafka
Kučera
Horák
Kalášek Jakoubek Matějka
pro
pro
pro
zdržel se
pro
pro
pro
Výsledek - pro: 6, proti: 0, zdržel se: 1
Usnesení č. 147/2020 bylo přijato

4. Návrh rozpočtu obce Kaliště na rok 2021
Starosta představil zastupitelům návrh rozpočtu obce na rok 2021, který byl v předstihu zveřejněn na
úřední desce a uvedl, že plánuje investovat zejména do zateplení MŠ a výměny topení v bytovém
domě. P. Kalášek a Jakoubek připomněli nutnost výměny topení v kulturním domě vzhledem k jeho
téměř havarijnímu stavu. Toto bylo podle nich již několikrát na zastupitelstvu řešeno a jsou dokonce
k dispozici dvě cenové nabídky. Podle starosty se jedná o příliš vysokou finanční zátěž vzhledem
k četnosti využití kulturního domu. S tímto argumentem p. Kalášek nesouhlasil a uvedl, že nové
topení ušetří náklady na vytápění do budoucna a zefektivní vytápění knihovny, která byla do KD
přestěhována a musí se kvůli ní vytápět celý suterén – v rámci rekonstrukce topení by došlo
k vytvoření více okruhů, které by mohly být spouštěny nezávisle na sobě. Dále by podle p. Jakoubka
mohlo jít investici rozdělit do dvou splátek ve dvou po sobě následujících letech. Starosta vzal
připomínku na vědomí a souhlasil s navýšením položky rozpočtu určené na opravy v KD o 400 tis. Kč
na 660 tis. Kč s tím, že budou mít průběh rekonstrukce za obec pánové Jakoubek a Kalášek na starosti
– oba s návrhem souhlasili. Zastupitelstvo bere na vědomí upravený návrh rozpočtu.
Usnesení - zastupitelstvo obce bere na vědomí návrh rozpočtu obce Kaliště na rok 2021.
HLASOVÁNÍ
Szczyrba
Krafka
Kučera
Horák
Kalášek Jakoubek Matějka
pro
pro
pro
pro
pro
pro
pro
Výsledek - pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0
Usnesení č. 148/2020 bylo přijato

5. Informace starosty obce
 Starosta zahájil bod informacemi o významných příjmech a výdajích realizovaných v době od
minulého zasedání, seznámil s aktuálními stavy na obecních účtech a v pokladně. Dále pak
stručně informoval o ekonomické situaci obecního obchůdku.
VÝDAJE – oprava vodovodu v Býkovci (103 000,-); výměna osvětlovacích těles VO za LED variantu
(36 800,-) – p. Jakoubek velmi kladně hodnotil kvalitu nového osvětlení a navrhl výměnu v celé
obci, p. Matějka uvedl, že je LED osvětlení cenově poměrně nákladné, starosta plánuje postupnou
výměnu a cena podle něj není nijak závratná; rozbory vody (16 500,- + 1400,-); mobilní svoz
objemného a nebezpečného odpadu (18 500,-); žádost o revitalizace návesních rybníků (18 000,-)
– podána žádost o 70% dotaci MZE, která je ze strany poskytovatele předfinancována a až na
závěr žadatel-obec zaplatí svůj 30% podíl. Podle p. Kaláška bude v případě odsunu této velké
rekonstrukce o více než rok potřeba v příštím roce provést alespoň nutné opravy; TKO traktor+vůz
(3 600,-); hyg. prostředky na volby (4 200,-); výměna prasklého okna v obchůdku a sítě proti
hmyzu (9 800,-); servis PC programu (4 400,-); knihy a rohož do knihovny (5 100,-); záclony do
knihovny (1 000,-); chránička pro kabel VO u pozemku Pittnerových (11000,-); dva opravné pásy
na vodovod (7 000,-); pronájem tiskárny (3 000,-); svoz TKO 19 800,- Kč, oprava střechy MŠ
(703 400).
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PŘÍJMY – prodej železného šrotu (970,-); transfer FÚ (celkem cca 190 000,-), MŠ dotace
(202 000,- + 35 700,-) – jedná se o získané dotace MŠ, tzv. Šablony 3, které „pouze protečou“ přes
obecní účet.
STAVY NA ÚČTECH – ČS 1 402 000,-; ČNB 1 864 000,-; pokladna cca 83 000,-.
OBCHŮDEK – tržby 2020 (září 145 000,-; říjen 163 000,-); stav účtu 179 000,-; pokladna cca
23 000.
 Dílčí přezkoumání hospodaření – starosta informoval o tom, že na OÚ proběhlo dne 21. 9. 2020
dílčí přezkoumání hospodaření pracovnicí krajského úřadu. Podle starosty nebyly během kontroly
nalezeny žádné závažné nedostatky.
Usnesení - zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu z dílčího přezkoumání hospodaření
konaného dne 21. 9. 2020.
HLASOVÁNÍ
Szczyrba
Krafka
Kučera
Horák
Kalášek Jakoubek Matějka
pro
pro
pro
pro
pro
pro
pro
Výsledek - pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0
Usnesení č. 149/2020 bylo přijato
 Odkup pozemku – starosta seznámil přítomné s došlým dopisem Státního statku Jeneč s
nabídkou na prodej pozemku p. č. 766/5, který je součástí fotbalového hřiště. Pozemek byl
nabídnut k odkoupení obci za cenu stanovenou znaleckým posudkem – 65 kč/m2. Plocha
pozemku činí celkem 364 m2 a tak lze počítat s částkou necelých 24 000,- Kč. Zastupitelé
souhlasili s odkupem pozemku, respektive s vyhlášením záměru pozemek odkoupit.
Usnesení - Zastupitelstvo obce schvaluje vyhlášení záměru č. 4/2020 koupit pozemek p. č. 766/5 v
obci Kaliště a katastrálním území Kaliště u Horních Dubenek.
HLASOVÁNÍ
Szczyrba
Krafka
Kučera
Horák
Kalášek Jakoubek Matějka
pro
pro
pro
pro
pro
pro
pro
Výsledek - pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0
Usnesení č. 150/2020 bylo přijato
 Prodej části pozemku – starosta seznámil přítomné s žádostí majitelů jedné z býkoveckých
nemovitosti o odkup části obecního pozemku 144/1. Výměra této části je cca 400m2. Zájemci
hodlají pozemek využívat jako zahradu. P. Kalášek požádal o vyjádření zastupitele z Býkovce, aby
sami vzhledem k místní znalosti žádost posoudili. Jak p. Horák tak p. Kučera neměli proti prodeji
části pozemku výhrady. Podle starosty bude zaměření a oddělení přesné části pozemku hradit
kupující.
Usnesení - Zastupitelstvo obce schvaluje vyhlášení záměru č. 5/2020 prodat část o výměře cca
400 m2 z pozemku p. č. 144/1 v obci Kaliště a katastrálním území Býkovec.
HLASOVÁNÍ
Szczyrba
Krafka
Kučera
Horák
Kalášek Jakoubek Matějka
pro
pro
pro
pro
pro
pro
pro
Výsledek - pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0
Usnesení č. 151/2020 bylo přijato
 Pronájem části pozemku – Prokůpek – jako vždy koncem roku zastupitelstvo projednávalo
pronájem části pozemku p. č. 429/52 p. Prokůpkovi. Nájemní smlouva je vždy uzavírána s
platností na jeden rok. P. Prokůpek pozemek využívá pro chov psů. Zastupitelstvo bude
případnou nájemní smlouvu schvalovat na příštím zasedání, neboť je nejprve potřeba schválit a
zveřejnit záměr. Starosta navrhl novou smlouvu uzavřít na 2 roky. Ostatní zastupitelé byli pro
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zachování jednoroční platnosti. Starosta toto akceptoval. P. Kalášek se závěrem k bodu zeptal,
zdali je všem občanům vyměřován nájem za pozemky ve stejné výši, nebo se toto řeší
individuálně. Podle starosty je toto celkem striktně regulováno, takže není příliš prostoru pro
jednání o ceně.
Usnesení - zastupitelstvo obce schvaluje vyhlášení záměru č. 6/2020 – pronájem části pozemku
p. č. 429/52 o výměře 500m2 v obci Kaliště v katastrálním území Kaliště u Horních Dubenek.
HLASOVÁNÍ
Szczyrba
Krafka
Kučera
Horák
Kalášek Jakoubek Matějka
pro
pro
pro
pro
pro
pro
pro
Výsledek - pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0
Usnesení č. 152/2020 bylo přijato
 MAS Telčsko – setrvání – obec od letošního roku již není členem Mikroregionu Telčsko, avšak
nadále zůstalo členem tzv. místní akční skupiny Telčsko. Starosta navrhl zastupitelům v tomto
uskupení setrvat. Pro obec podle něj má členství v zásadě pouze přínosy například v podobě
spolupráce při získávání dotačních prostředků pro MŠ – do budoucna by mohla obec využít služby
MAS pro administrování některých zakázek. Naproti tomu obec za své členství neplatí žádné
členské poplatky. Zastupitelé se shodli na setrvání v MAS.
Usnesení - zastupitelstvo obce souhlasí s pokračováním členství obce v MAS Telčsko.
HLASOVÁNÍ
Szczyrba
Krafka
Kučera
Horák
Kalášek Jakoubek Matějka
pro
pro
pro
pro
pro
pro
pro
Výsledek - pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0
Usnesení č. 153/2020 bylo přijato
 Přípojka NN Matějka – starosta přednesl další návrh smlouvy na zřízení věcného břemene
tentokrát související s uložením NN vedení vedoucího k pozemku p. Matějky ml. přes obecní
pozemek p. č. 766/1.
Usnesení - zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene související
s uložením vedení NN na pozemku p. č. 766/1.
HLASOVÁNÍ
Szczyrba
Krafka
Kučera
Horák
Kalášek Jakoubek Matějka
pro
pro
pro
pro
pro
pro
pro
Výsledek - pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0
Usnesení č. 154/2020 bylo přijato
 Rekonstrukce střechy klubovny SDH – starosta informoval o tom, že 5. 11. 2020 započaly práce
na rekonstrukci střechy klubovny SDH. Akce je spolufinancována Fondem Vysočiny z programu
„Obnova venkova Vysočiny 2020“ a měla by včetně fakturace proběhnout do konce roku. Dále
starosta popsal, že bude použita krytina shodná se sousedním objektem a střecha tak bude
opticky tvořit jeden celek. Starosta předběžně oslovil zhotovitele s žádostí o cenovou nabídku
rekonstrukce střechy na bytovém domě. P. Kaláška zajímalo, zdali budou současně s krytinou
vyměněny také veškeré plechy a svody, aby nedocházelo k zatékání vody do objektu – zejména
kolem komínu plynového kotle, kde byl problém se zatékající vodou v minulosti již několikrát, což
potvrdil p. Jakoubek. Starosta uvedl, že budou vyměněny i tyto součásti a střecha bude proti
vniknutí vody pečlivě zabezpečena. Starosta v souvislosti s klubovnou SDH podotkl, že p.
Štěpanovská, které byl poskytnut prostor v 1. patře objektu, tento prostor na pokyn starosty
částečně vyklidila a umožnila přístup řemeslníkům opravujícím střechu. P. Jakoubek se dotázal,
jaká je aktuálně situace s úpravami příjezdové komunikace k nemovitosti p. Štěpanovské, která
s obcí vyjednala umístění žlabu pro odtok vody do tělesa zmíněné cesty. Místostarosta uvedl, že
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již dříve oslovil p. Kadlece, jehož firma cestu vybudovala, přičemž jej následně urgoval a je
aktuálně přislíbeno, že práce na zabudování žlabu začnou nejpozději v úterý 10. 11. 2020.
 Starosta poděkoval všem, kteří se podíleli na zdárném průběhu říjnových krajských voleb.

6. Diskuse, různé
 P. Kaláška zajímalo, jaká je aktuální situace ohledně změny územního plánu obce. Podle starosty
se situace vyvíjí i nadále velmi pomalu. Věc má podle starosty na stole pracovnice úřadu
územního plánování, která byla opět oslovena. Bohužel je z důvodu předchozí nemoci a také
vzhledem k aktuální situaci souvisejícím s epidemií COVID-19 ve značném časovém skluzu.
Nicméně bylo podle starosty přislíbeno, že se do konce roku podaří situaci vyřešit.
 P. Kalášek informoval, že odveze letos pořízený zahradní traktor na garanční prohlídku. Po
dohodě s býkoveckými se pokusí zařídit náhradní díly také na starší traktor, který byl přesunut
k užívání do Býkovce.
 P. Kučera informoval, že byl v Býkovci vybrán poplatek za vodu a také za TKO na rok 2021.
Starosta k tomuto bodu dodal, že v tuto chvíli neplánuje zvyšovat poplatek za TKO, nicméně bude
zřejmě nezbytné zvýšit poplatek za vodu. Důvodem jsou rostoucí náklady na opravy a také
rozbory. P. Kučera se v této souvislosti dotázal, jestli by se nedala oslovit jiná forma firma
provádějící rozbory, než která je využívána v současnosti. Podle starosty je rozsah prováděných
testů vcelku pevně dán a není tak podle něj příliš reálné dosažení cenové úspory u jiné
společnosti.
 Starosta poděkoval býkoveckým za účast při opravách vodovodu v Býkovci. Podle p. Kučery při
poruše vodovodu z vodojemu mizelo cca 48 m3 za den. Po provedených opravách se množství
odebrané vody vrátilo do normálu – cca 3 m3 za den. Dále p. Kučera uvedl, že bude potřeba
vyměnit další části vodovodu, protože je velká pravděpodobnost, že se zanedlouho objeví
porucha v jiné části vedení starého cca 50 let, což byla zároveň odhadovaná životnost. Starosta
s výměnou potrubí počítá s tím, že bude maximum prací provedeno svépomocí – případné
náklady při realizaci firmou jsou podle něj značné. S tím souhlasil p. Jakoubek, kterému se zdála
částka převyšující 100 tis. Kč vynaložená za poslední opravu také velice vysoká. Starosta k tomuto
dodal, že cenu opravy značně navýšila její náročnost, protože se měnilo zhruba 30 - 40 metrů
trubek, přičemž se postupovalo po cca 6 ti metrech.
 Starosta seznámil přítomné s dopisem p. Kafkové, která vyjádřila svůj nesouhlas s usnesením
č. 142/2020, kde se zastupitelstvo rozhodlo ponížit částku, kterou nájemníkům vrací přeplatek za
plyn, o poměrnou část nákladů spojených s provedenou dezinsekcí bytů v bytovém domě.
P. Kafková v dopise dále nesouhlasila se svým podílem na placení revizí plynového kotle –
přeplatek za plyn chtěla vyplatit v původní plné výši. Starosta k tomuto uvedl, že se chtěl
rozumně domluvit a podělit se s nájemníky rovným dílem o náklady spojené s likvidací štěnic.
Podle jeho slov to byl v zásadě vstřícný krok. S tímto souhlasil také místostarosta. Starosta je
přikloněn revokaci uvedeného usnesení s tím, že budou s nájemníky sepsané nové nájemní
smlouvy platné od začátku roku 2021, kde bude navýšen poplatek za nájem o částku odpovídající
efektivnímu krytí podobných výdajů do budoucna. P. Kalášek navrhl vrátit přeplatek za plyn
nájemníkům celý, jak požaduje p. Kafková, ale zároveň všechny nájemníky vyzvat k tomu, aby
společně ze svých zdrojů uhradili veškeré náklady za již provedenou dezinsekci. To se nelíbilo
p. Jakoubkovi, který uvedl, že se štěnice našly v zásadě pouze v bytě p. Zapletalové a tak nevidí
důvod, proč by se měli na nákladech podílet i ostatní nájemníci. Tomu oponoval místostarosta
s tím, že je v jistém smyslu ve střetu zájmů, nicméně podle jeho slov z jednání s firmou, která
dezinsekci provedla, vyplynulo, že nelze jednoznačně určit, odkud se štěnice začaly šířit a tím
pádem je spravedlivé výdaje rozdělit mezi všechny nájemníky, případně navýšit nájem, jak nyní
navrhuje starosta. Zvýšený výskyt štěnic v bytě p. Zapletalové podle něj způsobil fakt, že bylo
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v daném období v tomto bytě prakticky nepřetržitě přítomno 5 lidí, tedy v porovnání s ostatními
jednotkami výrazně více a to zřejmě způsobilo přesun štěnic za potravou do těchto prostor i
z jiných částí bytového domu. Starosta bod uzavřel s tím, že na příštím jednání představí
konkrétní
návrh
úprav
ceny
za
nájem.
Usnesení - zastupitelstvo obce revokuje své usnesení č. 142/2020 ze dne 3. 9. 2020, kterým
schválolo ponížení přeplatku za plyn s tím, že bude zbylá částka využita na úhradu nákladů
spojených s jednou desinsekcí k likvidací štěnic v bytovém domě.
HLASOVÁNÍ
Szczyrba
Krafka
Kučera
Horák
Kalášek Jakoubek Matějka
pro
pro
pro
pro
pro
pro
pro
Výsledek - pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0
Usnesení č. 155/2020 bylo přijato
 Žádost o finanční dar – Sdílení o. p. s. – starosta seznámil přítomné s došlou žádostí o finanční na
rok 2021. Zastupitelé se po krátké diskuzi rozhodli přispět částkou ve výši 5 000,-.
Usnesení - zastupitelstvo obce schvaluje finanční dar společnosti Sdílení o. p. s. ve výši 5 000,- a
pověřuje starostu podpisem darovací smlouvy.
HLASOVÁNÍ
Szczyrba
Krafka
Kučera
Horák
Kalášek Jakoubek Matějka
pro
pro
pro
pro
pro
pro
pro
Výsledek - pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0
Usnesení č. 156/2020 bylo přijato
 Starosta informoval o navázané spolupráci se společností International police association, která
v rámci svého nakladatelství vydává různé druhy publikací souvisejících zejména s bezpečností
obyvatel. Aktuálně je zmíněným nakladatelstvím připravována brožura poskytující průpravu
dětem předškolního a školního věku v oblasti bezpečnosti na internetu. Starosta se rozhodl po
projednání s ředitelkou MŠ přispět na vydání publikace částkou 10 000,- s tím, že bude do naší
školky, která bude v brožuře zmíněna, dodáno 30 výtisků. Ty budou začátkem roku 2021 rozdány
zdarma dětem.
 Starosta informoval o tom, že byla dne 3. 10. 2020 otevřena knihovna v nových prostorách –
patřičně upravené místnosti v kulturním domě. Starosta dále poděkoval paní Věře Pulkrábové a
paní Libuši Pulkrabové za darování knih. Poděkování starosty patřilo v neposlední řadě také p.
Jakoubkovi za výrobu regálu. Místostarosta v této souvislosti navrhl přesun PC z OÚ, které
aktuálně využívá účetní, do knihovny s tím, že bude pro účetní jako náhrada zakoupen notebook.
 Starosta informoval o úpravě otevírací doby pobočky České pošty v Horních Dubenkách platné
od 1. 1. 2021. S touto úpravou souvisí podle starosty nutnost přenastavit úřední hodiny na OÚ
z důvodu, že je na uvedené pobočce ČP zaměstnána obecní účetní a nová otevírací doba by byla
neslučitelná se stávající podobou úředních hodin OÚ. Vzhledem k tomu, že bude pošta v pondělí
a ve středu otevřena v odpoledních hodinách a v úterý a čtvrtek dopoledne , budou se muset
úřední hodiny OÚ omezit na pondělí a středu s tím, že páteční úřední hodiny zůstanou beze
změny. Občané budou s konkrétní finální podobou úředních hodin včas seznámeni.
 Místostarosta informoval o úspěšném získání finančního příspěvku na plat prodavačky v rámci
výzvy Venkovské prodejny 2020 financované Fondem Vysočiny. Starosta bod doplnil informacemi
o dalších získaných dotacích – POVV 2020 využité na částečnou úhradu rekonstrukce střechy
klubovny a také další dotace související s hospodařením v lesích.
 P. Kalášek navrhl poskytnutí mimořádných odměn účetní obce, které v letošním roce přibyla další
agenda v podobě účetnictví obecního obchodu. Podle p. Kaláška účetní odvádí kvalitní práci, a
proto je odměna na místě.
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 P. Kalášek navrhl stanovení termínu konání zasedání finančního a kontrolního výboru. Po krátké
diskuzi se zainteresovaní shodli na termínu 4. 12. 2020 od 18ti hodin.
Starosta poděkoval všem přítomným za účast a pozval je na další zasedání zastupitelstva, které se
bude konat ve čtvrtek 3. 12. 2020, na základě žádosti části zastupitelů tentokrát od 17 ti hodin
v zasedací místnosti OÚ. Zasedání zastupitelstva ukončil ve 21:05 hodin.
Zápis dne 11. 11. 2020 zapsal:
Zápis ověřili:

Starosta:

Roman Krafka

v. r.

Jindřich Kučera

v. r.

Milan Horák

v. r.

Ing. František Szczyrba

v. r.
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