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 4/2021
ze zasedání Zastupitelstva obce Veselíčko (dále jen "ZOV"),
26. 8. 2021 v 18:00 hodin v Komunitní škola Veselíčko

Doba jednání:

1 hod. 26 min.

Přítomno:

7 zastupitelů, veřejnost 2

Omluveni:

L. Pazderová

Neomluveni:
Předsedající:

Tomáš Šulák

Zapisovatel*:

Gabriela Podlesná

Ověřovatelé zápisu: Jiří Lorenc, Monika Štenglová
*Předsedající v souladu s jednacím řádem Obce určil výše uvedenou osobu.
O veškerých přijatých usneseních bylo hlasováno veřejně, zdvižením ruky.

1. Úvod, program jednání, jmenování zapisovatele a volba ověřovatelů zápisu
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Veselíčko schvaluje program jednání s doplněním bodu 11.1 - Dětská hřiště Veselíčko
a Tupec, 11.2-Nájemné hospody Na Kovárně, 11.3-Odvodňovací žlaby
Výsledek hlasování:
Pro: 7 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0
Usnesení č. 4/2021/1a bylo schváleno.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Veselíčko schvaluje zapisovatelem Gabrielu Podlesnou a ověřovateli zápisu Jiřího
Lorence a Moniku Štenglovou.
Výsledek hlasování:
Pro: 7 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0
Usnesení č. 4/2021/1b bylo schváleno.
2. Kontrola usnesení
ZOV/bod
1/2016/4A,B
1/2016/4C
8/2016/4f
4/2017/3b
10/2017/6
4/2018/4.5
11/2018/5.3a
11/2018/5.3b
11/2018/5.4

Usnesení (zkráceno)
Směna pozemku – Pelz
Prodej pozemku KN949/8 - TJ Sokol
Směna zdi v parku s DDŠ
Předpozemek k školnímu hřišti – chodník
Řešení severních pozemků s MK2
Pronájem ordinace lékaře
urbanistická studie Humna (nad hřbitovem)
urbanistická studie Za Vývozem
regulační plán

Vytvořeno v aplikaci UZOb.

Plnění
GP k předložení
V rámci směny
V řešení
Dohoda smlouvy
Zadáno GZ, po KoPÚ
Vyhlášeno
Příprava
Výhledově
Výhledově
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11/2018/6.9
11/2018/6.11
4/2019/4.3

obnova hřiště pod radnicí a minihřiště v Tupci
rekonstrukce cesty od garáží k NaPam
pozemek 1687 s ÚZSVM

10/2019/4.1

bezúplatný převod objektu ACO

11/2019/6.3

revitalizace rybníku Lukavec

11/2019/6.4a
11/2019/6.4b
12/2019/9.3

obnova stráně nad zámeckým parkem
vyzvat s Město Přerov k obdobnému řešení
ŽOD Sportovní centrum Veselíčko - hřiště

12/2019/9.4

ŽOD opravy chodníků a žlabů severní Veselí

1/2020/4.3b,
2/2020/2.2

Řešení +4BD7 a TRAWEKO

6/2020/7

podání ŽOD na PD reko kanalizace Veselíčko

7/2020/4

darovací smlouvu mezi Obcí Veselíčko a TJ Sokol

8/2020/4.2

záměr prodat část pozemků p. č. 1314 a 201/1 dle GZ

2/2021/4.5
2/2021/8
2/2021/9
2/2021/10
2/2021/11

2/2021/12

darovací smlouva mezi ObV a OK - části pozemků 1341/1 a
1341/5
podání žádostí o dotaci do NPŽP - PD Kanalizace Veselíčko
(KaVes)
rekonstrukce zázemí MŠV (dlažby, chodník, pergola, sklad
pomůcek aj.)
žádost o dotaci do PPŽP OK 3.3.2 na digitalizaci stavu stromů
MK ČR 2021 – výstava v MuZa: 150 let od nové
katastrální mapy (1871) po dokončení pozemkových úprav
(2021)
žádost o dotaci na rekonstrukce chodníků Veselí-sever
a minimarket - MŠV - Tupec na MAS Moravská brána
do CLLD/IROP

Viz samostatný bod
2021+
V řešení
Kraj: 9. záměr
prodat
Zadání, dotace
MZe/MŽP
V řešení
V řešení
V řešení – studie
IROP SCLLD
u MAS MB
Po dokončení BD7+:
Dopis Traweko,
právník
vypsán DP na NPŽP
Župa předala
centrále
příprava nové
směrnice
dodat podklady, GZ aj.
V řešení
Příprava PD
Uspělo
Příprava

Zadána PD a SP

ZOV 3/2021
3/2021/4.2
3/2021/6
3/2021/7.1
3/2021/7.2
3/2021/7.3
3/2021/7.4

3/2021/7.5

3/2021/8
3/2021/9
3/2021/10.1

dar ve výši 14.000 Kč jako příspěvek Charitě Hranice
na pořízení automobilu pro pečovatelskou službu
rozpočtové opatření 5/2021 dle přílohy
přijetí dotace a smlouvu s Olomouckým krajem na projekt
"Venkov jedna rodina: Pestré akce pro všechny generace"
přijetí dotace a smlouvu s Olomouckým krajem na projekt
"Veselíčské léto 2021"
přijetí dotace a smlouvu s Olomouckým krajem na projekt
"Podpora JSDH Veselíčko"
přijetí dotace a smlouvu s Olomouckým krajem na projekt
"Bezpečné stromy v zámeckém parku"
smlouvu se Sdružením místních samospráv na projekt
"Efektivní a moderní komunikace obcí" a pověřuje starostu
obce k realizaci všech dalších aktivit souvisejících s projektem
spolupráce 23 obcí

Zasláno
Podpis smlouvy,
realizace
Podpis smlouvy,
realizace
Podpis smlouvy,
realizace
Podpis smlouvy,
příprava
Podpis smlouvy,
realizace

Podepsány všechny
smlouvy
aktualizaci obecně závazné vyhlášky č. 2/2021 o nočním klidu. vyvěšeno
vyhlášení výběrového řízení na pořízení věžových soustav
na dětská hřiště u obecního úřadu a kulturního domu a
Viz samostatný bod
jmenuje výběrovou komisi ve složení Šulák, (Kolková,
Hradilová, Štenglová, Panáková...)
navýšení nájemného v bytovém domě č. p. 7 o 20 procent.

Vytvořeno v aplikaci UZOb.
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Diskuze:
P. Kolková se zeptala, jak to vypadá s Trojstrannou směnou u Kovárny. T. Šulák odpověděl, že se musí
udělat geometrické zaměření, pak se pošlou podklady na Olomoucký kraj a teprve potom
se bude řešit s ***. Zastupitelé se dohodli, že čas na vyřešení záležitosti je do konce roku 2021.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Veselíčko bere na vědomí kontrolu usnesení ZOV 3/2021.
Výsledek hlasování:
O návrhu usnesení nebylo hlasováno.
3. Informace starosty o aktivitách obce od posledního jednání zastupitelstva
V průběhu projednávání bodu 3. odešel J. Lehnert (18:18 hod.) a přišla V. Pechová (18:20 hod.)
Projekty:
- KD Kanalizace Tupec a KD Bytový dům 7+ - viz samostatné body dodatky smluv
- Veřejné osvětlení Veselíčko: energetický posudek
- Vodovod západní Veselíčko: návrh změny materiálu potrubí
- POSOB: prezentace ve zpravodaji SMSka, VN40
- ZWOV: smlouva o spolupráci, 2x rozbor odpadů z kukavozu

- SCV: jednání s projektanty, jednání se zástupci sportovců, PD bude do XII. 2021
- MAVO
- 2x VŘ na dětská hřiště (u radnice, u Kulturního domu v Tupci)
Dotace:
- OChVT (Obnova chodníků Veselíčko Tupec) zadání pp. Němeček/Štajnerová - příprava do IROP přes SCLLD
MAS MB, 95% dotace, cca 1,5 mil. Kč
- FM EHP/Norsko: Program Kultura (Revitalizace movitého a nemovitého kulturního dědictví), 90% dotace,
60% předfinancování - kulturní akce v zámeckém parku (zapsané památce) 2022-2024, zkusí napsat TSu
- Výzva Interreg V-A CZ-PL, Rozvoj potenciálu přírodních a kulturních zdrojů pro podporu zaměstnanosti
(výzva č. 33) - akce v obci, partneři PL LGD BN - CZ MAS MB (uzávěrka 1. 10. 2021), min 60.000 Euro
- NSA - výzva Regiony 2021, 70% dotace do max. 40 mil., uz. 30. 9. - příprava SCV na rok 2022
- Lukavec: zadáno projektová dokumentace
Informace:
- kamenolom: jednání s Kamenolomy ČR na Veselíčku, jednání se SMP a KaČR v Přerově, jednání na ObÚ
Ostrava
- řešení ***
- právní dořešení trestních oznámení
- právní dořešení Traweko
- rekonstrukce bytu A4 v BD7, nový nájemce
- zaslání odpovědi pp. *** (viz příloha)
- SCR StM - fotografování v parku
- publikace "100 zajímavostí moravského Lipenska"
- reklamace MŠV u Traweko, dořešení skříněk Beni
- čerpání rozpočtu MŠV k 31. 5. 2021
- rozpočet MŠV 2021
- rozhovory o obci pro zpravodaj SMSka, časopis Veřejná správa, Přerovský deník
- vydáno VN40, bude ještě listopadově-prosincové číslo
Úřady:
- prodloužení platnosti stavebního povolení "rampy otáčení vozidel údržby" na D1 v Tupci
- zamítnutí napadení územního rozhodnutí *** "Infrastruktura pro RD Veselíčko-Tupec"
Vytvořeno v aplikaci UZOb.
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- GESPO - vyměření oddělení pozemků p. č. 1151 a 1342/2 v k. ú. Veselíčko u Lipníka nad Bečvou (Za Lomem)
- KD KoPÚV, 22. 7.
- Krajská hygienická stanice (řešení ***
- žádost o zastavení stavby ***
- žádost o řešení černé stavby na p. č. 10/3, 10/4, 10/2 na Městský úřad Lipník n.B. a Národní památkový úřad
- žádost o řešení černé stavby v souvislosti s objektem T28, Městský úřad Lipník n.B., Národní pam. úřad
- souhlas s PD vNN a kNN Lazníky-Svrčov
- žádost o řešení křižovatek u Helgy a Na Lapači, SSOK nesouhlasí, odloženo
- vyjádření k akci "Stavební úpravy krajských silnic po stavbě D1"
- uzavírka cesty Veselíčko-Osek
- vyjádření k akci "Inteligentní parkování kamionů", el. návěst na odpočívku Osek nad Bečvou
- Komplexní pozemkové úpravy Veselíčko: nadřízený orgán vrátil přerovské pobočce k novému rozhodnutí
Akce:
- 8. 6., 9.00: webinář Komunální odpad - nová legislativa a praxe v obcích
- 8. 6.: VP návrhu strategie ITI OlAg 2021-27, Olomouc
- 9. 6.: ZOV
- 12. 6.: Víkend otevřených zahrad, zámecký park + zahrada u p. Šlosarové
- 14. 6.: jednání SMS, SPOV, NS MAS a radního kraje k dotacím pro venkov 2022+, meet / jednání SŽDC
se zástupci obcí k VRT Prosenice-Ostrava, Osek n. B.
- 16. 6.: webinář "IROP 2021-2027", SMS
- 17. 6.: jednání za SMS s nám. hej. D. Horákem (ODS) / jednání k odpadům s Marius Pedersen
- 18. 6.: uzávěrka DP OK na drobný majetek v oblasti kultury do 35.000 Kč / jednání
předsednictva SMS OK nám. hej. Šafaříkem (KDU) pro RR, ředitelkou RO SZIF Olomouc Mračkovou aj.
- 18. a 19. 6.: VOO a NO
- 21. 6.: ZOK
- 22. 6.: 5. webinář UNISTAR, prezentace projektu POSOB, pořádá SMS Education
- 23. 6.: jednání PS "střední článek školství" NS MAS a MŠMT, zoom / jednání PS "SMART odpady"
Olomouckého kraje, Olomouc
- 24. 6.,: jednání Rodinná politika OK, Olomouc
- 26. 6.: svatba v parku
- 28. 6.: jednání s nám. hej. Slavotínkem (KDU) k sociální a rodinné politice kraje
- 29. 6: jednání PS k přípravě Koncepce kultury, kreativity a památkové péče OK 21+
- 30. 6.: reportáž pro Přerovský deník
- 4. 7.: prezentace obce - vyhlášení soutěže o nejlepší zpravodaj 2020, Velehrad
- 5. 7.: Moravská vlajka
- 7. - 15. 7.: dov.
- 7. 8.: 50 v KDT
- 16. 7.: jednání s nám hej. Záchou (ODS), řed. SSOK Foltýnkem, ved. OD OK Růžičkou a starostou Oseka n.B.
k opravám cesty Osek-Veselíčko aj., Olomouc
- 21. 7.: hygiena u ***.
- 22. 7.: jednání na SPÚ Přerov / jednání na MMP s primátorem Měřínským, radním Záchou a zástupci
Kamenolomů ČR, Přerov
- 27. 7.: jednání se zástupci SÚ a OŽP LnB / jednání Marius Pedersen
- 3. 8.: jednání k SCV se zástupci Kampara (PD)
- 4. 8.: jednání se zástupci sportů ke studii SCV
- 9. 8.: jednání se SUEZ / zkouška Renault
- 10. 8.: jednání Špitálsky + Lazníky k akci "Morava jižní Moravě"
- 14. - 15. 8.: svatba v parku / závody na RMV (chladnokrevné koně, parkury)
- 16. 8.: jednání s obchodníky Obchůdek 21+ / focení dronem
- 17. 8.: oddělení pozemku Za Lomem, geodet + majitel
- 18. 8.: jednání na OBÚ ke kamenolomu - právník + zástupce KaČR, Ostrava _ další prodloužení
- 21. 8.: svatba v KDT
- 24. 8.: jednání NS MAS a SMS se zástupci ITI OlAg, Olomouc
- 26. 8.: ZOV
Plánované akce:
- 31. 8: studijní cesta zástupců MAP MAS MB, Dolní Vítkovice
Vytvořeno v aplikaci UZOb.
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- 1. 9., 8.00: zahájení školního roku, Osek n. B.
- 2. 9., 9.00: Konference samospráv OK, Olomouc
- 7. 9., 9.00: seminář SMS OK a SMS ZK s podporou CSV - dotace, energetika, pozemkové úpravy, Vítonice
- 9. - 10. 9: Rada SMS ČR a konference "Veřejná správa na rozcestí", Brno
- 14. 9., 9.00: PS sociální SMS ČR, Dolní Studénky - obnova zámku Třemešek
- 16. 9.: studijní cesta MR Lipensko (5 lidí)
- 16. - 17. 9.: studijní cesta CSV OK
- 18. 9.: Pochod veselíčskými lesy
- 20. 9.: ZOK
- 21. - 23. 9.: LEADERFEST, Kutná Hora
- 25. 9.: Nohejbalový turnaj, Sokolská
- 29. 9.: AUDIT
- 30. 9. - 1. 10.: setkání MAS OK, ZK a JMK, Strážnice
- 8. - 9. 10.: Poslanecké volby
- 12. - 14. 10.: Národní konference Venkov 2021, Žďár nad Sázavou
- 19. 10.: prezentace projektu POSOB na konferenci v klášteře v Hejnicích
- 21. 10.: Regiontour, Brno
- 22. 10.: předsednictvo SMS OK, Olomouc
- 3. - 4. 11.: Celostátní sněm SMS ČR, Gong Ostrava
- 9. - 10. 11.: konference MVČR "Moderní veřejná správa", Olomouc
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. ČEZ - smlouva k nové přípojce BD7
Diskuze:
M. Štenglová se zeptala, jestli bude mít každý byt svůj vlastní elektroměr. T. Šulák odpověděl, že ano.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Veselíčko schvaluje smlouvu s ČEZ Distribuce, a.s. o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene - služebnosti a dohodu o umístění stavby nové přípojky elektřiny k BD7.
Výsledek hlasování:
Pro: 7 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0
Usnesení č. 4/2021/4.1 bylo schváleno.
4.2. ČEZ - věcné břemeno
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Veselíčko schvaluje smlouvu s ČEZ Distribuce, a.s. o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene - služebnosti a dohodu o umístění stavby č. IP-12-8028373/04.
Výsledek hlasování:
Pro: 7 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0
Usnesení č. 4/2021/4.2 bylo schváleno.
4.3. Projekt MAVO (barevné popelnice) - smlouva o spolupráci se Sdružením měst a obcí východní

Vytvořeno v aplikaci UZOb.
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Moravy a smlouva o výpůjčce
Z. Hradilová a P. Kolková si vyžádaly více informací k tomuto bodu, přesunuto na příští jednání.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Veselíčko schvaluje smlouvu o spolupráci se Sdružením měst a obcí východní Moravy
a smlouvu o výpůjčce k projektu "Zvýšení materiálového využití odpadů v obcích Olomouckého kraje I.".
Výsledek hlasování:
O návrhu usnesení nebylo hlasováno.
5. Kanalizace Tupec - dodatek ke smlouvě o dílo
Diskuze:
P. Kolková zažádala o schůzku před předáním díla přímo na staveništi, aby se dořešily nedostatky.
T. Šulák
informoval, že byla dána žádost na kolaudaci.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Veselíčko schvaluje dodatek ke smlouvě o dílo s firmou LB 2000 k akci Kanalizace
Tupec a pověřuje starostu učinit další kroky související s ukončením projektu a dotace.
Výsledek hlasování:
Pro: 7 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0
Usnesení č. 4/2021/5 bylo schváleno.
6. BD7+ 4 nové byty - dodatek ke smlouvě o dílo
Diskuze:
J. Lorenc upozornil, že se musí dát do předávacího protokolu, aby se po roce zkontroloval asfalt, který
poklesne. To samé by se mělo udělat i u Kanalizace Tupec.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Veselíčko schvaluje dodatek ke smlouvě o dílo k akci výstavby čtyř nových bytů
v Bytovém domě č. p. 7. a pověřuje starostu učinit další kroky související s ukončením projektu a dotace.
Výsledek hlasování:
Pro: 7 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0
Usnesení č. 4/2021/6 bylo schváleno.
7. Rozpočtová opatření
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Veselíčko bere na vědomí rozpočtové opatření č. 6 a 7 /2021.
Výsledek hlasování:
O návrhu usnesení nebylo hlasováno.
Přílohy:
7_RO6
7_RO7
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Veselíčko schvaluje rozpočtové opatření 8/2021.
Výsledek hlasování:
Pro: 7 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0

Vytvořeno v aplikaci UZOb.
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Usnesení č. 4/2021/7 bylo schváleno.
Přílohy:
R0_8_ke schvaleni
8. Nájemní bydlení
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Veselíčko bere na vědomí přidělení obecního bytu v západním přízemí BD7.
Výsledek hlasování:
O návrhu usnesení nebylo hlasováno.
9. Dary od občanů obci na jižní Moravě
Obec darovala 15.000 Kč obci Moravská Nová Ves prostřednictvím sbírkového účtu Sdružení místních
samospráv ČR.
Občané přispěli individuálně 10.000 Kč.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Veselíčko schvaluje dar obce Veselíčko ve výši 25.000 Kč a jeho převedení na sbírku
SMS ČR pro městys Moravská Nová Ves.
Výsledek hlasování:
Pro: 7 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0
Usnesení č. 4/2021/9 bylo schváleno.
10. Žádosti o příspěvek
Centrum Dominika Kokory, p.o.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Veselíčko schvaluje dar Centru Dominika Kokory, p.o. ve výši 3 000 Kč (třitisíce
korun).
Výsledek hlasování:
Pro: 7 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0
Usnesení č. 4/2021/10 bylo schváleno.
11. Různé
11.1. Dětská hřiště Veselíčko a Tupec
Jednání se přesouvá na jaro 2022.
Do výběrového řízení se přihlásila jen jedna firma, nabídka byla vysoká.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Veselíčko schvaluje realizaci dětského hřiště na Veselíčku a v Tupci dle nabídky firmy
Monotrend.
Výsledek hlasování:
O návrhu usnesení nebylo hlasováno.

Vytvořeno v aplikaci UZOb.
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Přílohy:
VR_hriste 1.kolo
VR_hriste 2.kolo
11.2. Nájemné hospody Na Kovárně
P. Palášek zažádal zastupitele o odpuštění nájmu za 1. polovinu letošního roku, kdy přetrvávala koronavirová
situace.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Veselíčko schvaluje odpuštění nájmu za první polovinu letošního roku hospodě
Na Kovárně.
Výsledek hlasování:
Pro: 7 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0
Usnesení č. 4/2021/11.2 bylo schváleno.
11.3. Odvodňovací žlaby
J. Lorenc popsal situaci, že žlaby jsou již nefunkční a při deštích byl vyplaven jeden dům. Žlaby by bylo potřeba
vyměnit od hospody U Helgy po dům paní ***, kde by výměna byla ukončena velkokapacitním žlabem s mříží.
T. Šulák doplnil, že projektová dokumentace je již hotová, jen je potřeba udělat nový rozpočet. J. Lorenc odhadl
částku na 200 tisíc bez DPH.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Veselíčko schvaluje vyhlášení výběrového řízení na výměnu odvodňovacích žlabů od
domu č. p. 198 (hospoda U Helgy) po dům č. p. 122.
Výsledek hlasování:
Pro: 7 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0
Usnesení č. 4/2021/11.3 bylo schváleno.
11.4. Diskuze
M. Štenglová:
1) Upozornila na díru v asfaltu na kopci nad zámkem.
2) Připomenula kanál u bytového domu č. 7, který je stále ucpaný po velkých deštích. Dotázala se,
jestli by mohli pracovníci obce vždy po velkých deštích pročistit ucpané kanály tlakovou vodou. (žlab u *** před
BD7 apod. )
3) Od myslivců se jí dostalo informace, že v myslivně po rekonstrukci vedlejší části bytového domu č. 7,
ve kterém se myslivna nachází, stále teče čůrek vody po zdi. Zastupitelé se dohodli, že požádají ***, který má
klíče, aby jim je zapůjčil, až to bude moci vidět i p. Němeček (stavební dozor) a stavební firma.
4) Manželé ***, kteří bydlí u bývalé sběrny, si stěžovali na velký provoz a rychlost aut a s tím spojenou
bezpečnost dětí, které bydlí v okolí. Poptávají nějaké řešení. Po diskuzi zastupitelů se prozatím nenašlo žádné
řešení.
Z. Hradilová
1) Dotázala se, jestli bylo možné vysečení trávy u soukromého pozemku v nepřehledné zatáčce pod sokolskou
Vytvořeno v aplikaci UZOb.
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zahradou.
2) Zeptala se T. Šuláka, jestli byly zaměřeny pozemky v Tupci na základě žádosti na pozemkový úřad?
Odpověděl, že to teprve proběhne.

J. Lorenc
1) Dotázal se starosty, zda by mohli obecní pracovníci posekat trávu na staré cestě mezi Tupcem a Osekem nad
Bečvou kvůli bezpečnosti při navýšení provozu v době uzavření cesty mezi Osekem a Veselíčkem. A dále
se dotázal na možnost dočasné opravy cesty pod Tupcem, např. nasypáním výfrezků apod. do velkých děr
2) Zeptal se starosty na projektovou dokumentaci a nacenění. T. Šulák odpověděl, že projekt. dokumentace je
zadána. J. Lorenc požádal starostu také o zorganizování schůzky s projektantem.

P. Kolková
1) Žádá schůzku kvůli kanalizaci Tupec.
p. ***
Upozornil na některé popraskané vjezdy, levá strana je hotová, pravá ne, nedodělané obrubníky.
p. ***
Stěžoval si na špatné posečení trávy na obecních pozemcích v Tupci a že není posbíraná tráva po sečení.

Ověřovatelé: Jiří Lorenc

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

Monika Štenglová ............................................................
Starosta

Tomáš Šulák

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

Datum vyhotovení:
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