Obec Veselíčko

Obecní úřad:
Veselíčko 68, 751 25
tel./fax: 581 793 255
e-mail: urad.veselicko@iol.cz
www.obec-veselicko.cz
IČ: 00302198

Zápis 6/2020
ze zasedání Zastupitelstva obce Veselíčko (dále jen "ZOV"),
2. 9. 2020 v 18:00 hodin v Komunitní škola Veselíčko

Doba jednání:

1 hod. 15 min.

Přítomno:

7 zastupitelů, veřejnost 16

Omluveni:

J. Lehnert, J. Lorenc

Neomluveni:
Předsedající:

Tomáš Šulák

Zapisovatel*:

Gabriela Podlesná

Ověřovatelé zápisu: Pavla Kolková, Zuzana Hradilová
*Předsedající v souladu s jednacím řádem Obce určil výše uvedenou osobu.
O veškerých přijatých usneseních bylo hlasováno veřejně, zdvižením ruky.

1. Úvod, schválení programu, volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Dopis Václava Podlesného, že nebude řešit technickou podporu přenosu ze ZOV.

Diskuze:
T. Šulák
(starosta)

nabídl, že kdokoliv bude mít zájem provádět technickou podporu přenosu ze zasedání,
tak je vítán, s případným zájemcem by se uzavřela Dohoda o provedení práce.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Veselíčko schvaluje program jednání s vypuštěním bodu 4. se všemi podbody.
Výsledek hlasování:
Pro: 6 / Proti: 0 / Zdrželi se: 1 (Pazderová)
Usnesení č. 6/2020/1a bylo schváleno.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Veselíčko schvaluje zapisovatelem Gabrielu Podlesnou a ověřovateli zápisu Zuzanu
Hradilovou a Pavlu Kolkovou.
Výsledek hlasování:
Pro: 6 / Proti: 0 / Zdrželi se: 1 (Pazderová)
Usnesení č. 6/2020/1b bylo schváleno.

Vytvořeno v aplikaci UZOb.
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2. Kontrola usnesení
ZOV/bod
1/2016/4A,B
1/2016/4C
8/2016/4f
4/2017/3b
4/2017/4.3
10/2017/6
4/2018/4.5
6/2018/4.2; 6/2019/4.5;
8/2019/4.2
11/2018/5.3a
11/2018/5.3b
11/2018/5.4
11/2018/6.9
11/2018/6.11
3/2019/11
4/2019/4.2
3/2019/
4/2019/4.3
10/2019/4.1
11/2019/6.3
11/2019/6.4a
11/2019/6.4b
12/2019/9.1
12/2019/9.3
12/2019/9.4
1/2020/4.3b, 2/2020/2.2

Usnesení (zkráceno)
Směna pozemku – Pelz
Prodej pozemku KN949/8 - TJ Sokol
Směna zdi v parku s DDŠ
Předpozemek k školnímu hřišti – chodník
Trojstranná směna – Kovárna
Řešení severních pozemků s MK2
Pronájem ordinace lékaře

Plnění
GP k předložení
V rámci směny
V řešení
Dohoda smlouvy
Ž je na KÚOK
Zadáno GZ, po KoPÚ
Vyhlášeno

Směna pozemků ObV a Renofarmy

Viz samostatný bod

urbanistická studie Humna (nad hřbitovem)
urbanistická studie Za Vývozem
regulační plán
obnova hřiště pod radnicí a minihřiště v Tupci
rekonstrukce cesty od garáží k NaPam
Sportovní centrum Veselíčko (SCV)
řešení víceúčelového hřiště T.J. Sokol / ObV
Padající zeď na p. č. 8/2 a parcela č. 434/1 v Tupci
pozemek 1687 s ÚZSVM
bezúplatný převod objektu ACO
revitalizace rybníku Lukavec
obnova stráně nad zámeckým parkem
vyzvat s Město Přerov k obdobnému řešení
ŽOD Hřiště u radnice, hřiště Tupec, zázemí SCV
ŽOD Sportovní centrum Veselíčko - hřiště
ŽOD opravy chodníků a žlabů severní Veselí
Řešení +4BD7 a TRAWEKO
dar TJ Sokol k uspořádání oslav 100 let výročí založení

Příprava
Výhledově
Výhledově
Viz samostatný bod
2021+
V řešení majetkoprávní
LK dokončí
V řešení
Zasláno KÚOK
Aktuální řešení
V řešení
V řešení
Příprava
Příprava
2021+
V řešení
V řešení

ZOV 5/2020
5/2020/4.6
5/2020/5.2
5/2020/6

schvaluje vyhlášení záměru dlouhodobě pronajmout pozemky
V řešení
z bodů 4.1., 4.2., 4.4. dle specifikace
přijetí dotace na projekt "Kanalizace Tupec II." a pověřuje
starostu obce učinit další kroky související s dotací (smlouva, Podepsáno
vyúčtování apod.)
schvaluje směrnici k zadávání veřejných zakázek malého
rozsahu dle přílohy

Diskuze:
M. Štenglová se zeptala, jak pokračuje Trojstranná (dvojstranná), směna - Kovárna (bod 4/2017/4.3).
T. Šulák
odpověděl, že se bude jednat o dvojí dvojstrannou směnu. Nyní je podána žádost na kraji,
krajské zastupitelstvo by mělo zasedat v září, tam se bude žádost o převedení pozemků
projednávat, potom bude řešit obec a další účastníci. ***
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Veselíčko bere na vědomí kontrolu usnesení.
Výsledek hlasování:
O návrhu usnesení nebylo hlasováno.
3. Informace starosty o aktivitách obce od posledního jednání zastupitelstva
a) Informace:
- Pink Garden převedena zpět na Simply Office
- ČBÚ zrušil rozhodnutí OBÚ ve věci určení neexistence práva těžit v dobývacím prostoru Veselíčko ev. č.
Vytvořeno v aplikaci UZOb.
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70510 za vrstevnicí 350 m. n. m. v celé její délce (viz příloha)
- firma ELMO-SA provedla novou přípojku elektroměrového rozvaděče VO v Tupci, cca 60 tis. Kč
- V Komunitní škole bude od 1. září sídlit 4. třída ZŠ Osek n. B., která prochází velkou rekonstrukcí
- 100 let TJ Sokol (vlajka + příspěvek)
- Řešení výpovědí pozemků - nové cesty po KoPÚ
- Noční klid vs. ohňostroj
- Měření hluku z D1 (vytipovány 2 lokality pro ŘSD/KHS)
- Oprava slunečníků - nové plachty
- Oprava CAS Tatra, bude stát 50-80 tis.
- Dodatek trojstranné smlouvy mezi ObV, SOV a Obcí Osek k provozování provozně související kanalizace
- Možnost připomínkovat jízdní řády do 10. 9. 2020
- Stav KoPÚ Veselíčko
- Aktualizace karty SDH pro KŘ ORP LnB
- Přehrada Lukavec
- Zapojení do Smart Rural 21 nepodpořeno
- aktualizace informací o obci a dotazník do aktualizace Rozboru trvale udržitelného rozvoje území (RURÚ) pro
SO ORP LnB
- REMA, Ekolamp
- článek v LN "Park je naše náměstí"
b) Úřady:
- Střet zájmů, formuláře
- Registrace kandidátních listin a příprava na volby
- KD KoPÚ 24. 7., Přerov _ viz varianty
- Rozhodnutí KÚOK: MŠV počet dětí 42
- MMP: zastavení řízení ČOV a kanalizace Lazníčky
- KÚ: změna hranice mezi Veselíčkem a Osekem v rámci KoPÚ OnB
- Proveden vklad pozemku z ÚZSVM na ObV

c) Projekty:
- KaTup (MZe + OK + KB) / realizace, pravidelné KD – navýšení dotace z MZe na 12 578 tis. Kč. V roce 2020
se proinvestuje 12 500 tis. Kč, z toho se musí proinvestovat část dotace MZe a dotace OK
- BD7+ / VŘ – vítězná firma ze 4 uchazečů Factory 2014, Litovel / pracovníci obce instalovali velkou plachtu
proti vodě na stavbě
- PPOOV (Envipartner) _ zaslány podklady k ŽOP
- ENÚS _ zadání p. Štejnarové (zkušenost s OPŽP) už je kolaudační rozhodnutí, připrava žádosti o platbu
- 3PoD _ chybí dohoda s Renofarmy
- PORV MMR 2019 _ viz samostatný bod
- OPŽP, 126. výzva, NaTO 3 (náhradní projekt, 11 obcí z OK - systém "door to door" – s velkou šancí podpory,
náhradní projekty nikdy neměli – kurzový posun cca 15% / 10% spoluúčast – asi 50 tis. Kč)
- VZV – pokračuje vodoprávní řízení _ viz samostatný bod
- Dotace OK: JSDH (proplaceno), VJR (v realizaci) je třeba podat závěrečnou zprávu
- KaVes … pozastaveno _ viz samostatný bod, možnost dotace na přípravu PD
- SCV … pozastaveno _ návrh dodatku smlouvy
- EMKO … (25 obcí ČR, žadatel SMS ČR) podáno, hodnocení (venkovní EÚD, modernizace webu), 100% dotace
d) Dotace:
- Vyhlášena 7. a 8. výzva MAS MB CLLD/IROP
- Uzavřena 5. výzva MAS MB CLLD/PRV (viz příloha)
- Sběr projektových záměrů pro ITI OlAg, pro strategii MAS MB 2021-2027
- PORV MMR 2021 by měla opět cca v listopadu vyhlásit dt A) opravu místních komunikací (viz samostatný
bod); dt B) sportovní infrastruktura ani dt H) obnova míst aktivního i pasivního odpočinku se nestihne (snad
2022) (viz příloha)

e) Akce:
Vytvořeno v aplikaci UZOb.
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- 25. 6.: Geocentrum KoPÚ VuLnB
- 26. 6.: jednání ke Koncepci rodinné politiky 2021, KÚOK, Olomouc / 16.00 křest knihy "Kapitoly z dějin
Veselíčka II.", MuZa
- 30. 6.: KD3 KaTup
- 29. 6: Konkurs na ředitelku MŠV / 16.00 Rozloučení s deváťáky ZŠ Osek nB v KDT
- 1. 7.: jednání starostů a zástupců obcí MR Lipensko, Helfštýn
- 2. 7.: POSOB předání info od Edukol
- 8. 7.: Darování krve, mikrobus / KD4 KaTup
- 9. 7.: kolaudace MŠV ENÚS
- 14. 7.: jednání výboru NS MAS ČR, SZIF Olomouc; jednání k PuMAS
- 15. 7.: KD5 KaTup / jednání Runex / jednání s ředitelkou MŠV
- 21. 7.: prohlídka BD7 v rámci VŘ / webinář SMSČR Education "Pozitivní myšlení a osobní spokojenost"
- 22. 7.: KD6 KaTup
- 24. 7.: notář LnB, převod pozemků v areálu ZD
- 25. 7: závod MTB
- 30. 7.: jednání s novou ředitelkou MŠV / řešení KoPÚ Dolní Újezd
- 4. 8.: PS dotace SMS ČR, Praha _ připomínkování programů ČR, ESIF 2021+, SMART Village aj. (viz příloha
SMSka 8_2020)
- 5. 8.: KD7 KaTup / pracovní jednání zastupitelů (viz zápis)
- 6. 8.: jednání Renofarmy, p. Staněk (pozemky) / uzávěrka VŘ na BD7+ (posunuto z 3. 8.)
- 7. 8.: senátorka v MuZa
- 9. 8.: vernisáž Mu Prosenice
- 12. 8.: KD KaTuP 8
- 13. 8.: jednání s NVB Line, ŘSD, SSOK aj. + starostové k rekonstrukci silnice II. třídy v Oseku n. B. (září říjen)
- 15. - 16. 8.: Závody chladnokrevných koní a Jezdecké závody, RMV
- 18. 7.: jednání s novou ředitelkou MŠV / setkání s poslancem Jurečkou v zámeckém parku
- 21. 8.: povinná přístupnost webu, školení SMS ČR (Tsu+GP), Velký Týnec / jmenování zapisovatele VK
- 22. 8. - oslavy 20 let samostatnosti Jezernice
- 24. 8.: jednání se stávající a novou ředitelkou MŠV k harmonogramu předání funkce
- 26. 8.: KD KaTup 9 / jednání Geocentrum KoPÚ / firma na BD7+ / finanční výbor (kontrola plateb v roce 2019
nad 50.000 Kč, na základě nejasností ohledně PinG)
- 29. 8.: Rozloučení s prázdninami, SDH
- 31. 8.: předání KŠV k dispozici pro ZŠ Osek (4. třída)
- 1. 9., 7.45: slavnostní zahájení školního roku, OnB / 10.00 vytýčení pozemků - ***
- 2. 9.: 10.00 jednání s KaČR / 18.00 ZOV
Plánované akce:
- 3. 9., 9.00: Roadshow IROP - představení návrhu programu 2021-2027, Olomouc, HN Collection
- 7. 9., 9.00: Konference samospráv OK, Olomouc
- 8. 9., 9.00: Konference Spolupráce měst a obcí napříč hranicemi, Brno, ESF MU
- 9. 9., 9.00: Závěrečná konference MPSV k projektům POSOB "Sociální bydlení v českých obcích", Praha, AVI,
Pařížská 4
- 10. 9., 10.00: Školení MAS OK - příprava strategií CLLD na období 2021-2027, Olomouc, SZIF
- 11. 9., 9.00: Krajské shromáždění SMS OK, Náklo-Mezice
- 17. 9.: studijní cesta MR Lipensko, na Hornolidečsko
- 19. 9.: 7.00 Pochod veselíčskými lesy / 13.00 Vinobraní / svatba v parku
- 19. – 20. 9.: výstava 100 let TJ Sokol v sokolovně
- 21. 9.: poslední ZOK
- 21. - 23. 9.: Národní konference Venkov 2020, Žďár nad Sázavou
- 26. 9.: Nohejbalový turnaj, NT Veslo (Sokolská) / Velkoobjemový a nebezpečný odpad (u minimarketu)
- 27. 9.: slavnostní VH TJ Sokol, KDT
- 30. 9: prezentace na semináři MPSV, projekty zaměstnanosti, Olomouc
- 2. – 3. 10.: krajské a senátní volby
- 10. 10., 10.00: svatba v parku
- 23. 10.: jednání výboru SMS OK, Olomouc, SZIF
- 27. 10.: Den malých obcí, Olomouc, Flora
- 28. 10.: Podzimní slavnost, lampionový průvod
Vytvořeno v aplikaci UZOb.
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- 4. 11.: Audit obce / jednání Rady SMS ČR, Ostrava
- 5. 11.: Celostátní konference SMS ČR, Ostrava-Vítkovice, Gong
- 10. - 12. 11.: LEADERFEST, Kutná Hora
- 19. 11.: setkání důchodců, KDT
- Akce podzim 2020: srpen-prosinec – podzimní akce Klubu pro děti a rodiče Veselíčko nebudou
Diskuze:
Z. Hradilová se vyjádřila ke kontrole plateb nad 50 000 Kč v roce 2019 (26. 8 . 2020), že finanční výbor
neshledal žádné nesrovnalosti.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Veselíčko bere na vědomí Informace starosty o aktivitách obce od posledního jednání
zastupitelstva.
Výsledek hlasování:
O návrhu usnesení nebylo hlasováno.
4. Majetkoprávní záležitosti a smlouvy
4.1. Žádost o koupi obecních pozemků I.
O bodu se nehlasovalo, byl vypuštěn z programu jednání.

O bodu se nehlasovalo, byl vypuštěn z programu jednání.

4.2. Žádost o koupi obecních pozemků II.
O bodu se nehlasovalo, byl vypuštěn z programu jednání.

4.3. Směna pozemků mezi Obcí Veselíčko a Renofarmy Podzámčí

O bodu se nehlasovalo, byl vypuštěn z programu jednání.

4.4. Lesní pozemky
O bodu se nehlasovalo, byl vypuštěn z programu jednání.

5. Kanalizace Tupec - úvěr u Komerční banky
T. Šulák (starosta) informoval, že celková cena za kanalizaci v Tupci je 21 000 000 Kč, 60% pokryje dotace
Ministerstva zemědělství, které navýšilo na žádost starosty dotaci o dalších 5%, 1 200 000 Kč je dotace z
Olomouckého kraje.
Smlouva o úvěru zůstala původní, která byla sepsána před navýšením dotace o 5% od Ministerstva
zemědělství, vznikne tak finanční rezerva.

Vytvořeno v aplikaci UZOb.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Veselíčko schvaluje smlouvu o úvěru s Komerční bankou na spolufinancování projektu
Kanalizace Tupec vy výši 6.600.000 Kč.
Výsledek hlasování:
Pro: 6 / Proti: 0 / Zdrželi se: 1 (Pazderová)
Usnesení č. 6/2020/2 bylo schváleno.
6. Rozpočtové opatření - kompenzační bonus
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Veselíčko schvaluje rozpočtové opatření 7/2020 dle přílohy.
Výsledek hlasování:
Pro: 6 / Proti: 0 / Zdrželi se: 1 (Pazderová)
Usnesení č. 6/2020/3 bylo schváleno.
Přílohy:
6_RO7-2020
7. Projekt rekonstrukce bytového domu BD7+ (MF ČR 2020)
7.1. Přijetí dotace
podána žádost na MF ČR o prodloužení termínu realizace 90% dotace.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Veselíčko schvaluje přijetí dotace z programu VPS MF ČR (Všeobecná pokladní
správa Ministerstva financí České republiky na akci rekonstrukce bytového domu č. p. 7 "Veselíčko stavební úpravy bytového domu BD7 - 4 nové byty" a pověřuje starostu obce uskutečnit všechny následné
kroky související s dotací, a to vše až na základě písemného souhlasného stanoviska donátora MF ČR o
prodloužení finanční realizace akce do 2. kvartálu roku 2021.
Výsledek hlasování:
Pro: 6 / Proti: 0 / Zdrželi se: 1 (Pazderová)
Usnesení č. 6/2020/4 bylo schváleno.
7.2. Výběr firmy
Profil zadavatele: https://uverejnovani.cz/offers/details/2684

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Veselíčko schvaluje smlouvu o dílo s vítěznou firmou v zadávacím řízení formou
zjednodušeného podlimitního řízení prostřednictvím elektronického nástroje TENDER ARÉNA Factory
2014 a .s. (Litovel) ve výši 7.687.750 Kč a pověřuje starostu obce uskutečnit všechny následné kroky
související s dotací, a to vše až na základě písemného souhlasného stanoviska donátora MF ČR o
prodloužení finanční realizace akce do 2. kvartálu roku 2021.
Výsledek hlasování:
Pro: 6 / Proti: 0 / Zdrželi se: 1 (Pazderová)
Usnesení č. 6/2020/5 bylo schváleno.

Vytvořeno v aplikaci UZOb.
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8. Projekt dětská hřiště a fitstezka (PORV MMR 2019)
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Veselíčko schvaluje realizaci projektu "Fit stezka a dětské hřiště v obci Veselíčko",
dodatečně podpořené z PORV MMR 2019.
Výsledek hlasování:
Pro: 0 / Proti: 6 (Hradilová, Kolková, Pazderová, Pechová, Štenglová, Šulák) / Zdrželi se: 1 (Panáková)
Návrh usnesení nebyl přijat.
9. Zadání PD - rekonstrukce místních komunikací v Tupci (POV OK, PORV MMR)
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Veselíčko schvaluje vyhlášení výběrového řízení na zpracování projektové
dokumentace a položkového rozpočtu bez nutnosti stavebního povolení na rekonstrukci místních
komunikací v Tupci a pověřuje starostu obce oslovit min. 3 potencionální zpracovatele.
Výsledek hlasování:
Pro: 6 / Proti: 0 / Zdrželi se: 1 (Pazderová)
Usnesení č. 6/2020/6a bylo schváleno.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Veselíčko jmenuje výběrovou komisi ve složení Šulák, Kolková a jeden zástupce
Stavební komise s tím, že jejich souhlas nepotřebuje dle směrnice k zadávání veřejných zakázek malého
rozsahu další schválení zastupitelstva.
Výsledek hlasování:
Pro: 6 / Proti: 0 / Zdrželi se: 1 (Pazderová)
Usnesení č. 6/2020/6b bylo schváleno.
10. Podání ŽOD na výstavbu Vodovodu západní Veselíčko - dotační management
Zastupitelé požadují písemná fakta k dalšímu projednávání.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Veselíčko schvaluje zadání výběrového řízení na dotační management projektu
"Vodovod západní Veselíčko", tj. podání žádosti o dotaci včetně povinných příloh, a pověřuje starostu obce
oslovit min. 3 potencionální zpracovatele.
Výsledek hlasování:
Pro: 4 / Proti: 2 (Pazderová, Štenglová) / Zdrželi se: 1 (Panáková)
Návrh usnesení nebyl přijat.
O návrhu nebylo hlasováno v návaznosti na bod 10-1.
Zastupitelé požadují písemná fakta k dalšímu projednávání.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Veselíčko schvaluje výběrovou komisi ve složení Šulák, Kolková, Sovová s tím, že
jejich souhlas nepotřebuje dle směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu další schválení
zastupitelstva.

Vytvořeno v aplikaci UZOb.
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Výsledek hlasování:
O návrhu usnesení nebylo hlasováno.
11. Podání ŽOD na zpracování PD rekonstrukce Kanalizace Veselíčko
Dokumentaci si většinou platí investor sám, je možné získat 95% dotaci. Musí se zjistit pravidla programu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Veselíčko schvaluje podání žádosti o dotaci na zajištění již schváleného zpracování
projektové dokumentace na rekonstrukci kanalizace Veselíčko (p. Hladiš), a to prostřednictvím Regionální
agentury pro rozvoj východní Moravy.
Výsledek hlasování:
Pro: 6 / Proti: 0 / Zdrželi se: 1 (Pazderová)
Usnesení č. 6/2020/7 bylo schváleno.
12. Různé
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Veselíčko schvaluje finanční dar Domovu pro seniory Radkova Lhota ve výši 4 000 Kč.
Výsledek hlasování:
Pro: 7 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0
Usnesení č. 6/2020/8a bylo schváleno.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Veselíčko schvaluje finanční dar Lince bezpečí, z.s., ve výši 1 000 Kč.
Výsledek hlasování:
Pro: 6 / Proti: 0 / Zdrželi se: 1 (Pazderová)
Usnesení č. 6/2020/8b bylo schváleno.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Veselíčko schvaluje finanční dar TJ Sokol Veselíčko na oslavy 100 let výročí od
založení ve výši 50 000 Kč.
Výsledek hlasování:
Pro: 7 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0
Usnesení č. 6/2020/8c bylo schváleno.
**** (občan) se zeptal, proč se kopala nová přípojka v Tupci.
P. Kolková (zastupitelka) odpověděla, že si má pan *** napsat písemný dotaz a na ten se mu odpoví.

M. Štenglová (zastupitelka): zeptala se, co se bude dít s bytovým domem č.p. 7, pokud nebude
schváleno prodloužení realizace. Plachta, která tam je proti dešti umístěná, neplní funkci.

*** občan - 1) zeptal se, kolik bude stát oprava bytového domu č.p. 7. 2) Jaký je úrok na úvěru (bod zápisu č.
5), jak dlouho se bude splácet a kolik korun měsíčně?
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T. Šulák (starosta): 1) Celková částka bude cca 7 500 tis. Kč, 90% se uhradí z dotace, 10% spolufinancování
obce. 2) Začne se splácet v roce 2021, bude se splácet 9 let, částka 62 000 Kč měsíčně, úrok je 1,43% p. a. z
jistiny úvěru.

L. Pazderová (zastupitelka) se zeptala, jestli je 1) "Veselá zahrada" již hotová a vyřízená, 2) jestli má obec
nějaké nevyřízené pohledávky.
T. Šulák (starosta) odpověděl: 1) Veselá zahrada je vyřízená a proplacená. 2) Pohledávky jsou v souvislosti s
bytovým domem č.p. 7, čeká se na dokončení. Kdyby se s opravami vůbec nezačalo, nebyla by škoda tak
vysoká.

*** občanka se zeptala, proč si pan starosta vybral a jmenoval na pozici ředitelky tu paní, která bude ředitelkou
po Mgr. et Mgr. L. Pazderové.
T. Šulák (starosta) odpověděl, že se řídil výsledkem výběrové komise.
*** občanka se ptala, jestli v minulosti také proběhla výběrová řízení na ředitele mateřské školy a pokud ano,
tak kdy.
T. Šulák (starosta) zjistí.

*** občanka se zeptala, 1) kdy dojde k opravě kamenné zdi v Tupci, 2) bylo slíbeno, že před každou etapou
stavby kanalizace bude projektant obcházet obyvatele Tupce a neděje se tak.
T. Šulák (starosta): odpověděl, že 1) firma p. Kuchrýka udělá opravu co nejdříve, 2) připomene projektantovi,
že má obyvatele obcházet.

Ověřovatelé: Pavla Kolková

............................................................

Zuzana Hradilová ............................................................
Starosta

Tomáš Šulák

............................................................

Datum vyhotovení:
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