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Zápis ze 73. veřejného zasedání Zastupitelstva
obce Bořetice konaného dne 24. 6. 2003
v zasedací místnosti obecního úřadu v 19 hodin
Přítomno: 14 členů
Omluveno: František Šebesta – nemocnice
1. Zahájení jednání, kontrola prezence a schválení programu jednání













pan starosta Václav Petrásek zahájil jednání v 19.10 hodin – přečetl program
přidávají se body paní JUDr. Jana Zemánková za 13. zabezpečení úředních hodin
pro výkon úředních hodin pro zastupitele
pan starosta Václav Petrásek za 14. jmenování přestupkové komise “Pane starosto
raději zřízení přestupkové komise než jmenování. Vy si můžete jmenovat koho
chcete” říká paní JUDr. Jana Zemánková
pan Ing. Jaroslav Grůza za 15. schválení Statutu kontrolního výboru a finančního
výboru
pan starosta Václav Petrásek za 16. bytová komise
pan Milan Herůfek za 17. ušetření finančních prostředků z důvodu změny projektu
na stavbu šatny TJ Sokol Bořetice, použití těchto ušetřených peněz znovu na stavbu
TJ Sokol Bořetice
Lucie Procházková za 18. rozpočtové opatření číslo 2
pan starosta Václav Petrásek dává hlasovat o programu jednání viz výše zařazené
body do programu jednání

Schváleno: Jednohlasně 14 hlasy
1. Volba ověřovatelů zápisu


pan starosta Václav Petrásek navrhuje pana Ing. Jaroslava Grůzu a paní Ing. Lenku
Bukovskou

Schváleno: Jednohlasně 14 hlasy
1. Kontrola usnesení z minulého jednání zastupitelstva


přednesl pan Ing. Jaroslav Grůza viz. příloha

1. Zpráva z jednání Rady obce



přednesl pan Ing. Jaroslav Grůza viz příloha
pan starosta Václav Petrásek informoval jak pokračuje žádost o úvěr
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1. Informace starosty




































pan starosta Václav Petrásek informoval o získaných dotací ze Soutěže vesnice
roku částku 400 000,--Kč na silnici “Školní-Tálky” – “Pane starosto, ale tu dotaci
jste nezískal Vy sám, ale zasloužili jsme se o ni všichni” říká paní JUDr. Jana
Zemánková “Ne, já” odpovídá pan starosta Václav Petrásek, z Vinařského fondu
450 000,--Kč. “Ale ta dotace nepatří obci, ta dotace patří panu Jiřímu Novákovi”
říká paní JUDr. Jana Zemánková. “A z energetiky 500 000,--Kč formou prací
vybudování nového elektrického vedení ve sklepech Hliníky a Zahraničí” říká pan
starosta Václav Petrásek.
pan starosta Václav Petrásek informoval, že se budou kolaudovat záchody a obecní
sklep
“Jsou to tedy veřejné nebo obecní záchody?” ptá se paní JUDr. Jana Zemánková
“Aby jsme získali dotaci uvedli jsme, že to budou záchody veřejné odpovídá” pan
starosta Václav Petrásek, “ale bude 1 veřejný a 2 obecní”
informace od pana starosty Václava Petráska o postavení silnice v Kravích horách
celkem faktura na 108 000,--Kč, že je to tak Lucko, “Ano pane starosto asi 108
000,--Kč” odpovídá Lucie Procházková
paní JUDr. Jana Zemánková “Jak 108 000,--Kč a co těch 85 000,--Kč co máme u
firmy Strabag – to znamená, že silnice stála 200 000,--Kč”. “Nikdo to neschválil”
“Tu fakturu uhradí Kravihorská republika” odpovídá pan starosta Václav Petrásek
informace od pana starosty Václava Petráska o opravě chodníku od Multně ke
zdravotnímu středisku a položení elektrických kabelů
“Opět to nikdo neschválil” říká paní JUDr. Jana Zemánková
“Ale ten chodník byl fakt hrozný, chodí po něm starší lidi na středisko” říká paní
Vyhňáková “Byl potřeba”
“Ale to já neříkám, že nebyl potřeba, mě jde akorát o to, že to opět zastupitelstvo
neschválilo, je to opět porušení rozpočtové kázně, to tu vůbec nemusíme sedět a
nemusí být žádné zastupitelstvo, když si pan starosta bude dělat co chce” říká paní
JUDr. Jana Zemánková “Tobě to Maruško nevadí?”
“Ne, nevadí” odpovídá paní Marie Vyhňáková
“V tom případě jsi se neměla nechat do zastupitelstva zvolit” odpovídá paní JUDr.
Jana Zemánková
pan starosta Václav Petrásek informoval o odvozu patníků z hřiště a ze skládkového
dvora “Pane Herůfku, kdy se do toho můžeme pustit?”
“Třeba hned” říká pan Milan Herůfek
“Za kolik se prodávají dlaždice” ptá se pan starosta Václav Petrásek
“Zadarmo, nikdo to chtít nebude, ty dlaždice jsou staré” říká pan Ing. Václav
Kadlec
“Za odvoz” říká pan Jaroslav Procházka
“Jste proto, abych dostal za úkol sehnat kupce na dlažební kostky” říká pan starosta
Václav Petrásek
“Musí se zjisti cena” říká pan Miroslav Grůza
“Dlaždice zadarmo” říká pan Jaroslav Procházka
“Kostky za peníze” říká pan Jaroslav Procházka
pan starosta Václav Petrásek dává hlasovat o tom, že dostává za úkol sehnat kupce
a zjistit cenu kostek

file://G:\Bořetice - zastupitelstva\Zastup. 2003\Zapis ZO 24[1].6.2003 www.htm

14.1.2008

Zápis ze 73

Stránka č. 3 z 10

Schváleno: 13 hlasy
1 se zdržel






pan starosta Václav Petrásek pozval všechny na neděli na hřiště TJ Sokol na turnaj
“O pohár starosty obce”
informace pana starosty Václava Petráska, že za Bukovským je špatná kanalizace,
propadá se
informace pana starosty Václava Petráska o zanesení stoky pod zahrádkami u
Minaříků

1. Závěrečný účet hospodaření v roce 2002 obce a ZŠMJOŠ Bořetice





































přednesl pan starosta Václav Petrásek
“Paní ředitelko vysvětlete to” říká pan starosta Václav Petrásek
“Pane starosto není co, Vy jste to přečetl všechno” říká paní Mgr. Marie Hamalová
“Měli bychom říct všechno i to co zkontroloval finanční výbor” řekla paní JUDr.
Jana Zemánková
paní Marie Vyhňáková vysvětluje závěry Finančního výboru – o škole
paní Mgr. Marie Hamalová vysvětluje, co jak a kde najdete ve výroční zprávě
pan Václav Surman “Co je to elektrizace INDOŠ”
paní Mgr. Marie Hamalová vysvětluje, “INDOŠ je internet do škol”
pan Václav Surman “Kolik kuchařek je v jídelně?”
paní Mgr. Marie Hamalová odpovídá “3 ve škole 1 pro cizí strávníky”
pan Václav Surman vysvětluje kolik stojí tyto kuchařky – mzdy, odvody
paní Mgr. Marie Hamalová vysvětluje odvody a mzdy kuchařek
“Už toho nechte” bouchl pěstí do stolu pan Ing. Pavel Odstrčil
pan starosta Václav Petrásek “Nebouchejte pěstí a nezvyšujte hlas pane Odstrčile”
“Musím, Vy to neuřídíte” odpovídá pan Ing. Pavel Odstrčil
“Půjdeme dál” říká pan Jaroslav Procházka
“Ano pojďme dál” říká pan starosta Václav Petrásek
“Má k tomu ještě někdo něco?” ptá se pan starosta Václav Petrásek
“Ano, já mám” říká paní JUDr. Jana Zemánková
paní JUDr. Jana Zemánková přednesla svoji zprávu, poznatky o kontrole
hospodaření za rok 2002 (vykonal Jihomoravský kraj Brno)
viz debata magnetofonová páska
pan starosta Václav Petrásek “Vy si ten paragraf přikrášlujete”
“Nepřikrášluji – to je znění § 22 odst. 2” říká paní JUDr. Jana Zemánková “Je tam
uloží zastupitelstvo, ne může”
pan starosta Václav Petrásek “Já jsem ty peníze neukradl”
paní JUDr. Jana Zemánková “Porušil jste rozpočtovou kázeň neříkám, že jste je
ukradl”
“Co vy na to přísedící veřejnost” říká pan starosta Václav Petrásek
paní JUDr. Jana Zemánková “Bavíme se o závěrečném účtu”
pan Ing. Pavel Odstrčil “Zase se porušuje rozpočet nedávno jsme tu seděli do noci”
paní Marie Vyhňáková “Ten chodník byl potřeba”
“Ano byl, ale bez naplánovaného rozpočtu” říká paní JUDr. Jana Zemánková
“To byla havárie” říká pan starosta Václav Petrásek
“A ta silnice v Kravích horách” ptá se paní JUDr. Jana Zemánková
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“Tu si zaplatí Kravihorská republika” říká pan starosta Václav Petrásek
“To je povyšování obecního majetku” říká paní JUDr. Jana Zemánková – “To
nejde”
debata viz magnetofonová páska
pan Václav Surman – “Šatny to byla mizerná projektová dokumentace”
paní JUDr. Jana Zemánková “To není k věci k závěrečnému účtu”
pan starosta Václav Petrásek “Já to tedy zaplatím”
“To, ale po Vás nikdo nechce, schvalme závěrečný účet s výhradami” říká paní
JUDr. Jana Zemánková
pan Ing. Jaroslav Grůza “Ale účetní přece účtuje zodpovídá za to”
“Účetní jsem já” říká Lucie Procházková
paní JUDr. Jana Zemánková přečetla o čem se bude hlasovat
debata viz. magnetofonová páska
“Ano to stejné, jen bez těch peněz” říká pan Ing. Jaroslav Grůza
“Chci to zaplatit” říká pan starosta Václav Petrásek
pan starosta Václav Petrásek dává hlasovat o protinávrhu
“Hlasujme” říká paní JUDr. Jana Zemánková
pan starosta Václav Petrásek čte audit výsledek roku 2002
paní JUDr. Jana Zemánková znovu vysvětluje, že jde jí o to, aby se schválilo
rozpočtové opatření vždy
debata viz. magnetofonová páska
“Schválit závěrečný účet s výhradami, na základě nich přijme obec opatření” říká
paní JUDr. Jana Zemánková
pan starosta Václav Petrásek “Schválit závěrečný účet bez výhrad”

Hlasování: BEZ VÝHRAD: Ing. Stanislav Novák, Ing. Lenka Bukovská, Jaroslav
Procházka, Václav Petrásek, Václav Surman, Ing. Jaroslav Grůza, Marie Vyhňáková
S VÝHRADAMI: JUDr. Jana Zemánková, Ing. Pavel Odstrčil, Mgr. Marie Hamalová,
Milan Herůfek, Jana Grégrová, Miroslav Grůza
ZDRŽEL SE: Ing. Václav Kadlec



“Nebyla nadpoloviční většina nic se neschválilo”
“Podle § 22 zákona 250/2000 Sb. v platném znění navrhuji uložit panu starostovi
Václavu Petráskovi do obecního rozpočtu a to včetně 1 promile penále denně od
uložení do zaplacení částku 421 127,--Kč za porušení rozpočtové kázně, jak je
uvedeno ve zprávě o výsledku hospodaření za rok 2002 + organizace 7 takzvané
“Báňovo” 31 483,--Kč, která v auditu není” říká paní JUDr. Jana Zemánková

Hlasování: - pan starosta Václav Petrásek dává hlasovat
6 ANO: JUDr. Jana Zemánková, Mgr. Marie Hamalová, Ing. Pavel Odstrčil, Jana
Grégrová, Milan Herůfek, Miroslav Grůza
6 NE: Ing. Jaroslav Grůza, Marie Vyhňáková, Jaroslav Procházka, Ing. Lenka Bukovská,
Václav Surman, Ing. Stanislav Novák
1 se ZDRŽEL: Ing. Václav Kadlec
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1. Dodatek ke zřizovací listině příspěvkové organizace ZŠMJOŠ Bořetice














paní Mgr. Marie Hamalová – vysvětluje viz příloha
pan starosta Václav Petrásek dává hlasovat
“Máme moc dlouhý název” říká paní Mgr. Marie Hamalová
pan starosta Václav Petrásek “Co se Vám nejvíce hodí paní ředitelko” debata
paní Marie Vyhňáková “Proč nemůžou platit za tělocvičnu i třeba TJ Sokol”
pan Ing. Jaroslav Grůza “Co to znamená děti základní školy platí nebo neplatí”
“Děti do 5. třídy neplatí, starší platí” vysvětluje paní Mgr. Marie Hamalová
pan Ing. Stanislav Novák “Vždyť 80,--Kč za hodinu je přece málo pro dospělé
chlapy”
pan Václav Surman “Dejme placení dobrovolné”
paní ředitelka Mgr. Marie Hamalová “Všichni platit kromě dětí ZŠ a zaměstnanců
bez poplatku”
pan starosta Václav Petrásek “Kdo je pro to, aby se platilo – všichni kromě žáků ZŠ
a zaměstnaců”

Hlasování: 14 hlasů ANO schváleno


pan starosta Václav Petrásek dává hlasovat o dodatku a statutu ZŠMJOŠ Bořetice
podle návrhu paní Mgr. Marie Hamalové

Hlasování: 14 hlasů ANO schváleno
1. Převody pozemků











pan starosta Václav Petrásek přednesl, “Kde je parcela 201/9 pane Herůfku”
“To je tréninkové hřiště” odpovídá pan Milan Herůfek
“Je to vedeno jako stavba” říká pan Milan Herůfek
“Ale to stavba není” říká pan starosta Václav Petrásek
“A nemůže nás nikdo napadnout” říká pan Ing. Jaroslav Grůza
“A kdo?” říká paní JUDr. Jana Zemánková
“Potřebuji převést stavbu z TJ Sokol na obec” říká pan Milan Herůfek
“Kdo tu smlouvu udělá” říká pan starosta Václav Petrásek
“Já” říká pan Milan Herůfek
pan starosta Václav Petrásek dává hlasovat o převedení stavby p.č. 201/9 z TJ
Sokol na obec

Hlasování: 14 hlasů ANO jednohlasně převést







pan starosta Václav Petrásek čte žádost pana Vlastimila Chrástka Bořetice čp. 7 o
koupi pozemku
Zastupitelstvo bere na vědomí – musí to viset 15 dnů na úřední desce
pan starosta Václav Petrásek čte žádost pana Libora Škrance čp. 488 Bořetice o
prodej domku “Báňovo”
pan starosta Václav Petrásek dávám hlasovat o prodeji “Báňovo” – o prodeji musí
taky viset

Hlasování o pověšení žádosti o prodej “Báňovo”
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13 ANO
1 se zdržel








pan starosta Václav Petrásek přednesl žádost TJ SOkol Bořetice na výstavbu
dětského hřiště za domem V. Šnajdra
“Nebylo by lepší postavit ho vepředu” říká pan starosta Václav Petrásek
paní JUDr. Jana Zemánková “Požádejme Pozemkový fond o převedení obou
parcel”
“Lepší by to bylo vepředu” říká pan Ing. Stanislav Novák
pan starosta Václav Petrásek dává hlasovat o podání žádosti Pozemkovému fondu o
převedení obou parcel

Hlasování: 14 hlasů ANO
1. Jmenování výběrové komise pro stavbu silnice Školní-Tálky




pan starosta Václav Petrásek navrhuje – Ing. Václav Kadlec, Ing. Stanislav Novák,
Ing. Lenka Bukovská, Jaroslav Procházka, Václav Surman
“Vy oslovení vezmete to” ptá se pan starosta Václav Petrásek

Hlasování: 14 hlasů ano






“Kdy končí lhůta na doručení” ptá se pan Ing. Václav Kadlec
“To neví asi nikdo” říká paní JUDr. Jana Zemánková “Už jsem se ptala i na radě”
“Že bych to svedl na Františka Šebestu” říká pan starosta Václav Petrásek, “Když
mlčím”
“Nesvádějte to na něho, Jani, psala jsi to ty?” ptá se paní JUDr. Jana Zemánková,
“Ne” odpověď Jany Hluché

1. Finanční a kontrolní výbor – zprávy z kontrol



přednesl pan starosta Václav Petrásek
“Knihovna kdo?” ptá se paní JUDr. Jana Zemánková, “Kdo to podepíše obecní
úřad?” bod se odkládá

Hlasování: 14 hlasů ANO odložit
11. Rozhodnutí o pozemcích Záhumenice








přednesl pan starosta Václav Petrásek, pak předal slovo panu V. Novákovi
pan Novák přednáší viz magnetofonová páska
pan starosta Václav Petrásek vysvětluje, že podal inzerát do stavebního časopisu
“Ozvalo se 12 firem po telefonu” říká pan starosta Václav Petrásek “A 1 firma
poslala písemnou nabídku, pak je tu ještě jedna ústní od pana Vojtěcha Bystřického,
s tím že pracuje v realitní kanceláři a ta by odkoupila pozemky postavila domky
pak je prodávala”
“Kdy jste ten inzerát podal” ptá se paní JUDr. Jana Zemánková
“13. 5. 2003” odpovídá pan starosta Václav Petrásek
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“Zase pozdě měl jste to uložené do konce dubna” říká paní JUDr. Jana Zemánková
“Navrhuji vrácení pozemku majitelům” říká pan starosta Václav Petrásek
paní JUDr. Jana Zemánková řekla zákon, který jsme bohužel nezachytila
pan Ing. Jaroslav Grůza “Proč jsi ten zákon neřekla na radě?”
“Mohl jsi ho říct i ty” říká paní JUDr. Jana Zemánková
“Nemám právnické vzdělání” říká pan Ing. Jaroslav Grůza
“Chceme nějaké řešení” říká V. Novák
“Záleží jestli je to obecní nebo státní” říká paní Mgr. Marie Hamalová
“Václave v územním plánu jsou plánovány domky – výstavba” říká pan starosta
Václav Petrásek
Zastupitelstvo rozhodlo odsunout rozhodnutí o pozemcích p.č. 1630/5 do
zjištění skutečností – kdo je vlastníkem stát nebo obec
“Ať teď zvednou ruku Ti kdo to chtějí prodat nebo ne” říká V. Novák
“Dejte si lhůtu na splnění” říká paní JUDr. Jana Zemánková
Zastupitelstvo obce ukládá starostovi do měsíce vyřídit

12. Prodej akcií JME



přednesl pan starosta Václav Petrásek
“Dávám hlasovat o podepsání smlouvy” říká pan starosta Václav Petrásek

Hlasování: 13 ANO
1 se ZDRŽEL
13. Zabezpečení úředních hodin pro výkon úředních hodin zastupitelů



přednesla paní JUDr. Jana Zemánková
návrh paní JUDr. Jany Zemánkové kancelář u místostarosty

Hlasování: 12 ANO
1 NE
1 se ZDRŽEL

14. Zřízení přestupkové komise





přednesl pan starosta Václav Petrásek, bude to dělat pan JUDr. Hlávka chce
zapisovatelku: Jana Hluchá, Lucie Procházková
členové: František Kobza, Jaroslav Bureš, Miloslav Vala, František Otáhal
“Pan starosta si může vybrat koho chce” říká paní JUDr. Jana Zemánková

15. Statut Finanční a kontrolní výbor – schválení



přednesl pan Ing. Jaroslav Grůza viz příloha
pan starosta Václav Petrásek říká “Navrhuji, aby se tyto 2 výbory sešly a domluvily
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se, kdo co bude kontrolovat”
paní JUDr. Jana Zemánková přednesla své výhrady, říká “Statut je nanic, navrhuji
stáhnout statuty z programu jednání a sejít se všichni dohromady a domluvit se co
kdo bude kontrolovat”
“Je to moc dlouhé 2 stránky A4” říká paní Mgr. Marie Hamalová
pan starosta Václav Petrásek dává hlasovat o tom, aby se to stáhlo z programu a aby
se tyto výbory sešly a domluvily se

Hlasování: 13 ANO
1 se ZDRŽEL
16. Bytová komise











pan starosta Václav Petrásek dává návrh, aby se udělala nějaká bytová komise
paní JUDr. Jana Zemánková “Předseda bytové komise může být i starosta a
místostarosta”
“Může být i paní Mgr. Marie Hamalová” říká pan Ing. Jaroslav Grůza
“Nerozumím tomu” říká paní Mgr. Marie Hamalová
“Tak já to vezmu” říká paní Ing. Lenka Bukovská “Když mě holky pomůžou a pan
Mareček něco říká”
“Tak ještě pan Josef Mareček” navrhuje paní Ing. Lenka Bukovská a “Lucie
Procházková”
pan starosta Václav Petrásek dává hlasovat o složení bytové komise:

paní Ing. Lenka Bukovská, pan Josef Mareček, slečna Lucie Procházková
Hlasování: 14 hlasů ANO
17. Ušetření finančních prostředků z důvody změny projektu na stavbu šatny TJ
Sokol Bořetice, použití těchto ušetřených peněz znovu na stavbu TJ Sokol
šatny













přednesl pan Milan Herůfek
“To co jsme předtím tvrdil a vy jste se smáli se potvrdilo” říká pan Ing. Jaroslav
Grůza
“Ano počítalo se trochu s tím” říká pan Milan Herůfek
pan Ing. Jaroslav Grůza “A co za ty peníze bude jenom šatny nebo i půdní
vestavba”
“Ano bez půdní vestavby” říká pan Milan Herůfek
“V tom případě máme šatny bez půdní vestavby za 4 000 000,--Kč” říká pan Ing.
Jaroslav Grůza
“To nebudou 4 000 000,--Kč to budou 5 000 000,--Kč nejmíň” říká pan Václav
Surman debata viz magnetofonová páska
pan Ing. Václav Kadlec “Navrhuje aby to zastupitelstvo vzalo na vědomí”

Hlasování: 14 hlasů zastupitelstvo bere na vědomí
17. Rozpočtová opatření
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přednesla Lucie Procházková
příjem Referendum 21 000,--Kč
školní jídelna Marie Kuchyňková – vyřešit nejprve pracovní smlouvu
převod od Jihomoravského kraje – dotace ZŠMJOŠ Bořetice 1 956 000,--Kč

Hlasování: 14 hlasů ANO schváleno - rozpočtové opatření č. 2
17. Diskuze a různé





































pan Václav Surman ptá se na účetní ve škole “Je daleko větších obcí a měst a
nemají svou účetní ptal jsem se již několikrát a nikdo mě neodpověděl – ušetřit
peníze za účetní a dát to na opravy školství”
paní Mgr. Marie Hamalová – “Je to v hrubém 200 000,--Kč, potřebujeme účetní i
administrativní pracovnici”
debata mezi paní Mgr. Marií Hamalovou panem Václavem Surmanem a panem Ing.
Jaroslavem Grůzou, viz magnetofonová páska
pan starosta Václav Petrásek předložil tabulku – “Vezměte si ji domů a prostudujte
si ji”
pan starosta Václav Petrásek říká, že na příští zastupitelstvo pozve pana Miroslava
Náležinského
“Provoz, topení celkem 3 budov je to drahé” říká a vysvětluje paní Mgr. Marie
Hamalová
paní Marie Vyhňáková “Dá se přeci ušetřit vždyť nové počítače, nábytek se
nekupují každý rok”
“Ano to máš pravdu, ale já si ty peníze nevezmu domů my za to nakoupíme dětem
pořádné vybavení do školy” říká paní Mgr. Marie Hamalová “aby měly školu co
nejmoderněji vybavenou”
“Tak udělejme nové topení” říká pan starosta Václav Petrásek
“Ano to už říkám 4 roky” říká paní Mgr. Marie Hamalová
debata viz magnetofonová páska
pan Václav Surman dotaz na provozní dobu na poště
přednesl pan starosta Václav Petrásek
diskuze kvůli poště
paní Bohumila Marečková vysvětluje pracovní dobu na poště
pan starosta Václav Petrásek říká, že pan Václav Surman to chce zachovat tak, jak
to je
pan Sýkora “Proč to nechcete prodloužit?”
pan starosta Václav Petrásek “Dávám hlasovat o pracovní době pošty, mám ještě
jednat s panem ředitelem Salvetem?”
Zastupitelstvo pověřilo pana starostu ještě jednat s panem Salvetem
“Máte ještě někdo něco k diskuzi” říká pan starosta Václav Petrásek
paní Ivana Machačová k panu Surmanovi ”Máte mylnou informaci o účetních, ve
Velkých Pavlovicích mě pan ředitel Kavan řekl, že má 2 hospodářské pracovnice, 1
účetní a 1 externí účetní, která dělá mzdy. Takže má celkem 4 pracovnice”
pan starosta Václav Petrásek příspěvek obci Sloup, zastupitelé řekli “Ne”
pan starosta Václav Petrásek příspěvek na vydávání časopisu RÁM, zastupitelé
řekli “Ne”
pan starosta Václav Petrásek “Vyplatil jsem neoprávněně 2 odstupné paní
Odstrčilové”
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paní JUDr. Jana Zemánková “Mělo by se to dá k náhradě tomu co to přikázal
vyplatit”
pan Ing. Václav Kadlec blíží se hody a není uklizené hlavně kolem videokavárny
pana Vlastimila Chrástka
debata viz magnetofonová páska
pan starosta Václav Petrásek “Máte ještě někdo něco”
paní Štěpánka Kadlecová “Ty sloupy před našim šlo, by je dát pryč, když jsou
kabely již v zemi?”
“Šlo” říká pan starosta Václav Petrásek “Ale jen některé, všechny ne”.

17. Závěr jednání


pan starosta ukončil jednání zastupitelstva v 23. 15 hod.

Zapsala, přepsala Lucie Procházková .............................................

Václav Petrásek, starosta obce.......................................................

Ing. Jaroslav Grůza, ověřovatel zápisu............................................

Ing. Lenka Bukovská, ověřovatel zápisu.........................................
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