ZÁPIS

č. 2 / 2015

z jednání obecního zastupitelstva konaného dne 18. 3. 2015 v 19:00 hodin
Přítomni :

Smolíková A., Bc. Halbich Vl., Pokorná V., Špatenka K., Sůrová E., Štumrová B.

Šafařík Fr.
Hosté :

Beňková R., Ing. Brendl L.

Program:
1. Vystoupení Ing. Ladislava Brendla
2. Informace od správce lesa ing. Václava Maxy
3. Schválení OZV č. 1/2015
4. Údržba stromů a keřů na veřejném prostranství
5. Oprava kanalizace + kamerová zkouška
6. Návrh 2. změny rozpočtu 2015
7. Závěrečný účet za rok 2014
8. Schválení účetní závěrky za rok 2014
9. Výběr dodavatele II. etapy rekonstrukce VO
10. Zrušení části chodníků
ad 1)
Ing. Brendl L. se účastnil zasedání OZ a předložil písemnou formou dotazy k některým
investičním akcím, způsobu financování a informovanosti občanů (v souladu se zákonem
č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím). Starostka obce na dotazy reagovala a
na žádost bude panu Brendlovi zasláno písemné vyjádření k jednotlivým bodům jeho dotazů.
Vše je součástí tohoto zápisu a zveřejněno na úřední desce.
ad 2)
Informace starostky obce ke stávajícímu stavu oplocenky a údržbě stromů Izolačního pásu I
(levá strana k Osičkám). Ing. Maxa odsouhlasil likvidaci oplocení, které je již ve špatném
stavu (vyvrácené). Zároveň dohodnuto provedení údržby a dosázení stromků. Likvidaci
oplocení nabídlo Myslivecké sdružení Bukovka Hájek prostřednictvím pana R. Beňka.
Další informace se týká těžby dřeva v obecním lese p.č. 219/1. Těžba měla být provedena
nyní na jaře, ale vzhledem ke špatnému stavu cesty p.č. 1114 (rozorání pracovníky
Agrodružstva KLAS) je nutno těžbu přeložit na zimní měsíce.
ad 3)
OZ schvaluje vydání „Obecně závazné vyhlášky Obce Rohoznice č. 1/2015“ o stanovení
systému shromažďování sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Rohoznice.
Vyhláška byla schválena k vydání oddělením dozoru Ministerstva vnitra ČR.
ad 4)
Místostarosta podal zprávu ZO o provedeném ořezu stromů na veřejném prostranství obce,
následně bude probíhat ořez keřů, úprava vzrostlých jehličnanů a okrasných stromků kolem
pomníku a křížku u družstva a před Obecním domem. ZO souhlasí s nabídkou TJ Sokol
Rohoznice na ořez a úpravu tújí (zkrácení) podél plotu u Obecního domu za nabídnutou
částku 5 000 Kč.
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ad 5)
Paní Pokorná informovala OZ o dokončení prací u „Obecního domu“. Byla provedena oprava
stávající přípojky splaškové kanalizace včetně odtoku ze septiku do hlavní kanalizace. Dále
bylo provedeno nové napojení stávajícího potrubí u venkovní zdi budovy před šachtou.
Zároveň byla provedena kamerová zkouška části pravé strany kanalizace u nemovitosti č. p.
61, jelikož paní Kuhnke upozornila na propadající se pozemek. Bylo zjištěno, že stav dešťové
kanalizace ve vlastnictví Obce Rohoznice je vyhovující, nebyla zjištěna žádná závada.
Závada byla zjištěna naopak ve vadném napojení kanalizační přípojky od nemovitosti č. p.
61. Napojení přípojek od jednotlivých domů je v kompetenci vlastníka nemovitosti. Bude
tedy třeba provést opravu tohoto vadného napojení vlastníkem nemovitosti č. p. 61, aby
nedošlo k zasypání kanalizační potrubí. Paní Kuhnke byla informována písemně, byl zaslán i
protokol z kamerové zkoušky.
Zhotovitel díla p. Pavel Sekyrka, Živanice – cena díla vč. DPH 38 853 Kč.
ad 6)
Návrh 2. změny rozpočtu na rok 2015

popis

Rozpočet 2015
po 1 RO v Kč

příjmy celkem

Upravený
rozpočet 2015 v
Kč

Návrh 2 RO
2015 v Kč

2 458 280,00

31 100,00

2 489 380,00

daňové příjmy – rozpočtové položky 1xxx

2 277 500,00

-

2 277 500,00

nedaňové příjmy – rozpočtové položky.2xxx

117 280,00

31 100,00

148 380,00

dotační tituly – rozpočtové položky 4xxx

63 500,00

-

63 500,00

3 124 280,00

31 100,00

3 155 380,00

provozní výdaje – rozpočtové položky 5xxx

2 224 280,00

31 100,00

2 255 380,00

investiční výdaje - rozpočtové položky 6xxx
Financování rozpočtové položky 8xxx
Zapojení do financování prostředky
z minulých let

900 000,00
666 000,00

-

900 000,00
- 666 000,00

výdaje celkem

-

přijaté dlouhodobé půjčené prostředky
(položka 8123)
uhrazené splátky dlouhodobých přijatých
prostředků (položka 8124)
financování celkem

800 000,00

800 000,00

- 134 000,00

- 134 000,00

666 000,00

666 000,00

Zvýšení příjmů o 31 100 Kč
+ 3 400 Kč přeplatek za elektřinu 2014 – veřejné osvětlení
+ 27 700 Kč přeplatek za elektřinu 2014 – činnost úřadu
Zvýšení výdajů o 31 100 č
+ 6 200 Kč na OOV a materiál na péči o vzhled obce a veřejnou zeleň
+ 400 Kč na členské příspěvky členů SDH
+ 24 500 Kč – činnost úřadu (služby, materiál a mzdy – výroba vývěsní skříňky)
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ad 7)

Závěrečný účet za rok 2014,
(podle §17 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění platných předpisů)

1.

Plnění příjmů a výdajů za rok 2014
Výsledek hospodaření za rok 2014 je ve výši – 217 746,29 Kč.
Skutečnost (plnění rozpočtu) k 31. 12. 2014:
Příjmy běžného roku
Výdaje běžného roku (včetně finančního
vypořádání minulých let mezi obcí a krajem
ve výši 16 382 Kč)
výsledek hospodaření
*ztráta kryta z prostředků minulých let

3 802 936,63 Kč
4 020 682,92 Kč
- 217 746,29 Kč*

Příjmy v tis. Kč:

popis
daňové příjmy
nedaňové příjmy
kapitálové příjmy
neinvestiční dotace
invetiční dotace
celkem

upravený rozpočet
2 327,70
208,33
1,50
815,52
192,50
3 545,55

skutečnost
2 601,35
191,97
1,50
815,52
192,58
3 802,92

% plnění
112%
92%
0%
100%
100%
107%

Přehled přijatých dotací v roce 2014:

UZ

Označení účelové dotace

15319
90001

SFŽP prior. osa 6 ERDF
SFŽP SR prior. osa 6
Volby do Evropského
parlamentu
Volby do zastupitelstev obcí
Veřejné osvětlení I etapa
Podpora provozu prodejny -

98348
98187

Přiděleno Kč Vyčerpáno Kč

Rozdíl Kč
(finanční
vypořádání)

682 948,65
40 173,45

682 948,65
40 173,45

0
0

18 000

9 948

8 052

20 000
100 000
61 000

7 728
100 000
61 000

12 272
0
0

Účelové dotace na financování voleb konaných v roce 2014 byly řádně vyúčtovány a
prostředky ve výši 20 324 Kč byly vráceny dne 30. 1. 2015 na účet Pardubického
kraje.
Výdaje v tis. Kč:
popis
běžné výdaje
investiční výdaje
celkem

upravený rozpočet
3 263,52
1 290,50
4 554,02
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skutečnost
2 731,12
1 289,55
4 020,67

% plnění
84%
100%
88%

2. Rozpočtové opatření
Schválený rozpočet obce byl v průběhu roku upraven na základě pěti rozpočtových
opatření. Příjmy byly zvýšeny proti schválenému rozpočtu o 1 327 tis Kč.
Výdaje byly zvýšeny proti schválenému rozpočtu o 2 336 tis Kč. Financování bylo
zvýšeno o 1 008 tis Kč – krytá ztráta z prostředků minulých let.
3. Stav bankovního účtu
Stav bankovních účtů Obce Rohoznice k 31. 12. 2014 je ve výši 1 148 181,03 Kč.
Obec Rohoznice má vedený bankovní účty u České spořitelny a.s. a u České národní banky.

4. Majetek obce
Majetek obce byl řádně inventarizován k datu 31. 12. 2014, a stavy majetku k tomuto
datu jsou:
Druh majetku - popis
dlouhodobý nehmotný
majetek
dlohodobý hmotný
majetek
dlouhodobý finanční
majetek
celkem

stav brutto

oprávky k majetku
(korekce)

stav k 31.12.2014 dle
rozvahy po korekci

176 768,68 Kč

39 280,65 Kč

137 488,03 Kč

22 245 819,03 Kč

3 944 036,50 Kč

18 301 782,53 Kč

1 364 000,00 Kč
23 786 587,71 Kč

- Kč
3 983 317,15 Kč

1 364 000,00 Kč
19 803 270,56 Kč

5. Půjčky a návratné výpomoci
Obec Rohoznice v roce 2014 nepřijala půjčku a návratnou finanční výpomoc a
zároveň v roce 2014 nesplácela půjčku a návratnou finanční výpomoc.
6. Zpráva o přezkoumání hospodaření
Přezkum hospodaření Obce Rohoznice byl proveden Krajským úřadem Pardubice ve
dnech
3. 10. 2014 a 17. 2. 2015. Výsledek přezkumu hospodaření je uveden ve Zprávě o
přezkoumání hospodaření Obce Rohoznice zni: Nebyly zjištěny chyby a nedostatky
dle §10 odst. 3 pism. a) zákona 420/2004 Sb.
Zveřejnění závěrečného účtu:
Závěrečný účet Obce Rohoznice byl vyvěšen ve zkráceném znění na úřední desce a
v elektronické podobě v plném znění na www.rohoznice.cz v době od 2. 3. 2015 do 18. 3.
2015
ad 8)
Schválení účetní závěrky Obce Rohoznice za rok 2014
Povinnost schválit účetní závěrku je stanoveno vyhláškou č.220/2013 o požadavcích na
schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek.
Podklady pro schválení účetní závěrky jsou:
- účetní výkazy (rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha účetní závěrky)
- zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření (součást závěrečného účtu)
- inventarizační zpráva.
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Účetní výkazy byly odeslány do Centrálního systému účetnictví státu do 7. 2. 2015, a to
prostřednictvím Pardubického kraje.
Výkaz zisku a ztráty

-

náklady 3 055 322,67 Kč
výnosy 3 759 708,13 Kč
výsledek hospodaření + 704 385,46 Kč

Rozvaha – stavy jednotlivých účtů rozvahy byly k 31. 12. 2014 dokladovány inventarizací.
Příloha účetní závěrky – obsahuje informace o podrozvahové evidenci a doplňující informace
k účtům rozvahy a výkazu zisku a ztráty.
Doplňující informace ke scházení účetní závěrky z Inventarizační zprávy o provedení

inventarizace za rok 2014.
Skutečnosti o provedení inventarizace majetku jsou uvedeny v Inventarizační zprávě o
provedení inventarizace majetku Obce Rohoznice za rok 2014.
„Z inventarizační zprávy“
Inventarizace majetku, závazků a pohledávek Obce Rohoznice byla vyhlášena k datu 31. 12.
2014.
Členové inventarizační komise, rozsah účtů a druhy provedených inventur stanovila starostka
obce Příkazem k provedení inventarizace majetku, závazek a pohledávek za rok 2014: Příkaz
byl vydán dne 1. 12. 2014.
Proškolení členů inventarizační komise bylo provedeno 10. 12. 2014.
Inventury byly zahájeny 31. 12. 2014 a ukončeny 31. 1. 2015.
Při provedených inventurách nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly. Zjištěné stavy
souhlasí se stavem v účetnictví podle obratové předvahy k 31. 12. 2014.
Při inventarizaci majetku byl navržen na vyřazení níže uvedený majetek a to z důvodu jeho
nefunkčnosti a nerentabilní opravy:
- i. č. 158 nůžky převodové (pořizovací cena 1 089 Kč)
- tiskárna Konica Minolta – neevidovaná
- i. č. 55 benzínová sekačka (pořizovací cena 3 999 Kč)
- i. č. 61 benzínová sekačka ALKO (pořizovací cena 13 448 Kč).
Likvidační komise na svém jednání dne 18. 2.2015 souhlasila s vyřazením nefunkčního
majetku fyzickou likvidací a stanovila prodejní cenu u benzinových sekaček 100 Kč za 1 kus.
ad 9)
Zastupitelstvo obce projednalo a dokončilo výběrové řízení na II. etapu rekonstrukce
veřejného osvětlení dle zaslaných cenových nabídek a zjištěných referencí.
Materiál k výběrovému řízení na dodavatele podrobně vypracoval a nabídky soustředil
místostarosta Bc. Halbich Vl..
Každý člen zastupitelstva obdržel veškeré materiály k prostudování s možností ověření
jednotlivých subjektů, které byly osloveny a zaslaly cenové nabídky.
Postupně byly kontaktovány tyto firmy:
MAXIMUM CZ s.r.o., Pardubice
ELIN spol. s r.o., Hradec Králové
ELPO s.r.o., Hrochův Týnec
Energomontáže Votroubek s.r.o., Rychnov nad Kněžnou
CITELUM a.s., Přelouč
TARPA s.r.o., Hradec Králové
CALLIPSO s.r.o., Pardubice
Kašpar Zdeněk, K+K Kosice
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Subjekty K+K Kosice, ELPO s.r.o., ELIN s.r.o., TARPA s.r.o., které byly vybrány do
závěrečného kola, byly osloveny i s žádostí o cenovou nabídku na rekonstrukci kabeláže
veřejného osvětlení pod křižovatkou (havarijní stav – časté výpadky).
ZO vybralo firmu ELPO s.r.o. Hrochův Týnec – cenová nabídka na II. etapu část 1 (od AGD
KLAS k lesu) ve výši 553 444 Kč vč. DPH a cenová nabídka na část 2 (rekonstrukce
kabeláže veřejného osvětlení pod křižovatkou) ve výši 239 100 Kč vč. DPH.
Investiční akce bude financována úvěrem od České spořitelny a.s. do výše 800 000 Kč.

ad 10)
ZO schválilo v souvislosti s druhou etapou rekonstrukce veřejného osvětlení zrušení části
chodníků po levé straně k lesu, a sice od nemovitosti č. p. 25 až na konec obce. Dlažba bude
vyjmuta a prostor zatravněn k sekání.
Usnesení
ZO bere na vědomí:
1. předanou žádost Ing. Ladislava Brendla o poskytnutí informací dle zákona číslo

106/1999 Sb.
2. informace starostky týkající se těžby dřeva a údržby izolační zeleně I
3. informace místostarosty týkající se údržby a úpravy veřejné zeleně
4. informace k ukončení opravy kanalizace u Obecního domu

ZO schvaluje:
1. druhé rozpočtové opatření rozpočtu roku 2015, rozpočet po navrženém rozpočtovém

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

opatření je výše příjmů 2 489 380 Kč, ve výši výdajů 3 155 380 Kč a financování ve
výši – 666 000 Kč
závěrečný účet obce Rohoznice za rok 2014, vyjadřuje souhlas s celoročním
hospodařením, a to bez výhrad
účetní závěrku obce Rohoznice za rok 2014
výsledek hospodaření obce Rohoznice za rok 2014 ve výši 704 385,46 Kč
převod výsledku hospodaření obce Rohoznice ve výši 704 385,46 Kč na syntetický
účet 432 – Výsledek hospodaření předchozích účetních období.
zrušení části chodníků v obci dle bodu 10 zápisu
výběr dodavatele díla rekonstrukce veřejného osvětlení II. etapa, a sice společnost
ELPO s.r.o. Hrochův Týnec
vydání Obecně závazné vyhlášky Obce Rohoznice č. 1/2015 o stanovení systému
shromažďování sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Rohoznice
odstranění oplocenky u stavby Izolační zeleň I u D11 dle bodu 2 zápisu

Výsledek hlasování u všech bodů (1-9):
PRO – 7, PROTI – 0, ZDRŽEL SE - 0
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Nedílnou součástí tohoto zápisu jsou následující přílohy:

-

dotazy Ing. Ladislava Brendla
odpověď zastupitelstva na tyto dotazy

Příští zasedání Obecního zastupitelstva se koná dne 29. 4. 2015 v 19:00 hodin.

Ověřovatelé: Špatenka Karel
Pokorná Věra

Zapsala:

Štumrová Bohuslava

Alena
Smolíková
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Digitálně podepsal Alena Smolíková
DN: cn=Alena Smolíková, o=Obec
Rohoznice, ou=starostka,
email=obec@rohoznice.cz, c=CZ
Datum: 2015.03.31 17:55:59 +02'00'

OBEC ROHOZNICE, 533 41 Lázně Bohdaneč, kraj Pardubický
__________________________________________________________________

Ing. Ladislav Brendl
Na Kotli 1174
500 09 Hradec Králové

Váš dopis značky/ze dne

Naše značka

Vyřizuje
Smolíková Alena

Rohoznice dne
31. 3. 2015

Poskytnutí informací v souladu se z. č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím

K Vašemu dopisu ze dne 18. 3. 2015 Vám na Vaše jednotlivé otázky zasíláme následující vyjádření.
K bodu 1:
Obec Rohoznice má zpracovaný Program obnovy venkova. Jeho znění je přístupné na webových
stránkách obce a fyzicky na obecním úřadě. POV je platný od roku 2005 a jeho platnost končí
31. 12. 2015. Zde jsou zahrnuty veškeré zamýšlené a potřebné akce a je v pravomoci zastupitelstva
obce rozhodovat o jejich realizaci dle aktuální potřeby a finančních množností. V současné době
zpracovává obec nový Program rozvoje obce dle metodiky MMR, který tento dokument plně nahradí
od roku 2016.
V dřívějších rozpočtech obce nebyly uváděny zamýšlené investiční akce, protože rozpočet obce je
sestaven na kalendářní rok a obsahuje výdaje a příjmy rozpočtového roku.
Akce „Rekonstrukce veřejného osvětlení“ v celé obci je pro rozpočet obce finančně náročná. Na
jednání zastupitelstva obce dne 25. 9. 2013 dle bodu 3) zápisu byla prvotní informace a uvažované
akci Rekonstrukce veřejného osvětlení za určitých podmínek.
Na jednání zastupitelstva obce dne 23. 4. 2014 byla odsouhlasena realizace 1. etapy, a to v lokalitě
od Agrodružstva Klas směrem ke křižovatce. Zároveň na tomto jednání byla schválena druhá změna
rozpočtu roku 2014, kterou byly rozpočtovány výdaje na realizaci akce – 1. etapa, a to v objemu
1,17 mil. Kč – viz bod 6) zápisu č. 3/2014 zastupitelstva obce ze dne 23. 4. 2014.
Protože v tomto úseku docházelo k častým poruchám, byl tento úsek nazván I. etapou a realizován
nejdříve. V letošním roce bude realizována tzv. II. etapa , která zahrnuje lokalitu od Agrodružstva Klas
směrem k lesu a rekonstrukce vedení pod „hlavní“ křižovatkou. Následovat by měla III. etapa
v lokalitách od křižovatky na Křičeň, Dolany, Osice.
K bodu 2:
Akce Výsadba izolační zeleně II v k. ú. Rohoznice byla realizovaná dle projektové dokumentace
z 11/2008 – autor Ing. Květoslav Havlíček – autorizovaný projektant ÚSES. Účel a význam vychází
z uvedené PD.
Realizace akce v roce 2014 a následná péče v roce 2015 je projekt financovaný z dotačního titulu
OPŽP ve výši 90 % (85 % EU a 5 % SFŽP). Obec jako příjemce dotace (podpory) se podílí finančně
ze svého rozpočtu v průběhu realizace až do konečného vyúčtování projektu (06/2016) ve výši 10 %.
Následná péče po konečném vyúčtování projektu je podle smluvních podmínek o poskytnutí podpory
ze SFŽP na příjemci dotace ve výši 100 %.
Pozn. … k bodu - „povinná údržba této zeleně (viz návrh rozpočtu obce pro rok 2015 a Smlouva se
SFŽP bod h) …………………………….190 000 Kč
Rozpočtový výdaj roku 2015 ve výši 19 000 Kč zahrnuje výdaj na následnou péči o oba pásy izolační
zeleně, tzn. závěrečná následná péče o izolační pás I (směr k Vínu) výdaj 8 tis. Kč a následná péče o
izolační pás II (směr Dolany) 11 tis. Kč. Podle níže uvedeného výčtu nákladů na následnou péči o
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izolační pás II se nepředpokládají budoucí náklady ve výši 190 tis . Kč, ale maximálně do 100 tis. Kč,
protože zasmluvněná následná péče od výsadby zahrnuje toto:
po dobu 5 let na údržbu oplocenky, roční náklad 2 420 Kč,
po dobu 3 let mechanické ožínání 2x ročně, roční náklad 5 687 Kč, a
po dobu 3 let zajištění uhynulé kultury, roční náklad 2 922 Kč.
Projektovou dokumentaci na obě etapy výs adby izolační zeleně plně hradil stát, resp. Pozemkový
úřad. Izolační zeleň I byla financována a realizována ze 100 % státem, obec zde neměla žádnou
finanční účast. Izolační zeleň II byla realizována obcí a financována pomocí dotace z 90 %, obec měla
10 % finanční účast (jak je zde již výše popsáno). Důvodem, že tuto vyprojektovanou část II budovala
obec, je i transformace Pozemkového úřadu, kdy velká část těchto projektů přešla na obce.
Izolační zeleň nebyla projektována primárně jako protihluková a protivibrační stěna, neboť skutečně
v tomto směru plní minimální požadavky. Je ale součástí nadregionálního biokoridoru K 71 a má
funkci oddělovacího pásu od dálnice D11, i funkci estetickou coby oddělení katastru obce Rohoznice.
Blíže dálnici ji nebylo možné vybudovat, kopíruje hranici katastru. Po vzrůstu stromů a keřů bude
v nemalé míře zachycovat emise a bude sloužit i jako útočiště pro zvěř.

K bodu 3:
Chodníky k lesu i v ostatních částech obce je samozřejmě v zájmu zastupitelstva obce vybudovat.
Záleží ale na rozhodnutí zastupitelstva, jakou prioritu v souvislosti s finančními možnostmi rozpočtu
zvolí. Bohužel v současné době je prioritní akcí rekonstrukce veřejného osvětlení, které je v havarijním
stavu, a v časovém horizontu tří let, kdy budeme splácet úvěr, nebude možné rekonstrukci chodníků
provést.
K bodu 4:
Funkčnost transformátoru - Obec Rohoznice je s vlastníkem transformátorů, firmou ČEZ, neustále ve
spojení co se týká výpadků elektrické energie. Zmiňovaný transformátor byl před několika lety, kdy
vyhořel, vyměněn. Obec zaslala firmě ČEZ žádost o písemné potvrzení funkčnosti všech
transformátorů v naší obci, ovšem není v naší pravomoci rozhodovat o jejich opravě, případně
výměně. Na problémy můžeme upozorňovat a poukazovat, což děláme . Odpověď od vlastníka a
správce transformátorů bude projednána v zastupitelstvu obce a jako taková uvedena i v zápise
z jednání zastupitelstva.
K bodu 5:
Stav propustnosti kanalizace - V září 2008 byly provedeny kamerové zkoušky a čištění stávajícího
kanalizačního potrubí. Stav kanalizace byl potvrzen jako dobrý.
Stav vodních toků - veškerá koryta vodních toků jsou nyní ve správě Povodí Labe (rovněž v této
organizaci došlo k 1. 1. 2011 k transformaci). O jejich stavu jednáme se zástupci Povodí Labe
průběžně (viz například současné čištění toků p. č. 1092 a 1093, které byly v havarijním stavu). Obec
Rohoznice obdržela od Povodí Labe informaci, že údržbu vodoteče mají zahrnutou v dlouhodobém
plánu v období let 2014 – 2016, což už ve skutečnosti probíhá.
K bodu 6:
Veškerá jednání zastupitelstva obce jsou veřejná, proto o svolání samostatného veřejného zasedání
zatím neuvažujeme. V každém zápise z jednání zastupitelstva obce, který je pravidelně vyvěšen na
fyzické i elektronické úřední desce, je uveden termín dalšího jednání zastupitelstva obce. Pro lepší
informovanost občanů uvažujeme o vydávání obecního zpravodaje – občasníku, který by byl
distribuován do všech domácností.

S pozdravem

Alena
Smolíková
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