
Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka 7 

569 43 Bělá u Jevíčka 
 

Zápis 

z 11. zasedání Zastupitelstva obce Bělá u Jevíčka, 

konaného dne 12.2.2020 od 17:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Bělá u Jevíčka. 

 

Zasedání Zastupitelstva obce Bělá u Jevíčka (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo 

zahájeno v 17:00 hodin starostou obce Petrem Nárožným.  

Informace podle § 93 odst. 1 zákona o obcích byla na úřední desce Obecního úřadu 

Bělá u Jevíčka zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to od 5.2.2020 

do 12.2.2020. 

Starosta konstatoval, že je přítomno 6 členů zastupitelstva (z celkového počtu 7 členů 

zastupitelstva) a zastupitelstvo je usnášení schopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích) 

/Zdeněk Dražil omluven/. 

Poté určil ověřovatele zápisu: p. Ladislava Illeho a p. Antonína Petra a zapisovatelku 

p. Sylvu Továrkovou. 

Starosta se zeptal, zda ověřovatelé předchozího zápisu mají k tomuto zápisu 

připomínky. Bez připomínek.   

 

Starosta dal hlasovat o schválení zápisu z minulého zasedání. 

 

Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka schvaluje zápis a usnesení č. 10 ze zasedání ZO dne 

11.12.2019. 

 

Výsledek hlasování:   Pro 6    Proti  0   Zdržel se 0. 

 

Schválení programu: 

Starosta seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou 

členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. 

 

Návrh programu: 

1. Zahájení, volba ověřovatelů zápisu a zapisovatele. 

2. Rozpočtové opatření č. 10/19 a č. 11/7/19 schválené starostou. 

3. Výroční zpráva obce o poskytování informací v r. 2019 dle zák. č.106/1999 Sb.  

4. Inventarizační zpráva za rok 2019. 

5. Finanční vypořádání prostředků se státním rozpočtem za r. 2019. 

6. Zpráva o finanční kontrole ve veřejné správě za r. 2019. 

7. Zpráva o činnosti FV, KV a VKOZ. 

8. VZ - Zateplení obecního domu Bělá u Jevíčka – výběrové řízení. 

9. Pachtovní smlouva obce s Hanáckou zemědělskou společností Jevíčko a.s.  

10. Žádosti o pronájem pozemků v k.ú. Bělá u Jevíčka. 

11. Dodatek č.1 ke Smlouvě s firmou Černohlávek Group s.r.o. 

12. Dodatek č.1 ke Smlouvě o zajištění zpětného odběru a využití odpadů a obalů 

s firmou EKO-KOM a.s.  

13. Žádost o finanční dar – ZO Českého svazu včelařů Jevíčko. 

14. Konání svatebních obřadů v Bělé u Jevíčka. 

15. Dotace na občanskou vybavenost PRV čl. 20 přes MAS. 

16. Informace starosty o podaných žádostech o dotaci PK. 

17. Informace starosty o kompostérech. 
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18. Informace starosty o vymáhání pohledávky od fa WRAGET SB s.r.o.  

19. Smlouva o pronájmu s Mysliveckým spolkem Bělá u Jevíčka. 
20. Různé. 

21. Diskuze. 

22. Závěr. 

 

Starosta dal hlasovat o návrhu programu. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka schvaluje program 11. zasedání ZO. 

 

Výsledek hlasování:   Pro 6    Proti  0  Zdržel se  0 

 

1. Volba ověřovatelů 

 

Starosta určil ověřovatele zápisu p. Ing. Ladislava Illeho a p. Antonína Petra, 

zapisovatelkou p. Sylvu Továrkovou.  K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.  

 

      Návrh usnesení: 

     Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka určuje ověřovatele zápisu Ing. Ladislava Illeho 

a Antonína Petra a  zapisovatelkou Sylvu Továrkovou. 

 

      Výsledek hlasování:   Pro 6    Proti  0  Zdržel se  0 

 

2. Rozpočtová opatření č. 10/19 a č. 11/7/19 schválená starostou  

Starosta informoval zastupitele o provedeném rozpočtovém opatření č.10/19 a č. 11/7/19 

ke dni 31.12.2019, k nímž mu byla vymezena pravomoc na zasedání ZO dne 11.12.2019. 

Obě rozpočtová opatření jsou přílohou tohoto zápisu.   

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka bere na vědomí rozpočtová opatření č. 10/19 

a č. 11/7/19 schválená starostou obce. 

 

Výsledek hlasování:   Pro  6   Proti  0   Zdržel se  0  

 

3. Výroční zpráva obce o poskytování informací v r. 2019 dle zák. č.106/1999 Sb.  

Místostarosta p. Ladislav Ille přečetl výroční zprávu a poskytování informací v r. 2019 

dle zák. č .106/1999 Sb., která je přílohou tohoto zápisu.  

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka schvaluje výroční zprávu o poskytování informací 

dle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2019. 

 

Výsledek hlasování :   Pro  6    Proti 0   Zdržel se 0 

 

4. Inventarizační zpráva za rok 2019 

Starosta informoval přítomné o provedené inventarizaci majetku obce k 31.12.2019 

a přečetl inventarizační zprávu. Zpráva je přílohou zápisu.  
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Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka schvaluje Inventarizační zprávu obce Bělá u Jevíčka 

za rok 2019. 

 

     Výsledek hlasování:   Pro  6    Proti  0   Zdržel 0 

 

5. Finanční vypořádání prostředků se státním rozpočtem za r. 2019 

Účetní p. Továrková seznámila přítomné zastupitele se Zprávou o finančním vypořádání 

prostředků se státním rozpočtem v r. 2019, kterou projednal FV na své schůzi dne 

10.2.2020. Tato zpráva je přílohou zápisu. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka bere na vědomí zprávu o finančním vypořádání 

prostředků se státním rozpočtem v roce 2019. 

     Výsledek hlasování:   Pro  6     Proti 0   Zdržel  0 

 

6. Zpráva o finanční kontrole ve veřejné zprávě za r. 2019. 

Účetní p. Továrková seznámila zastupitele se Zprávou o finanční kontrole ve veřejné 

správě za r. 2019. Dokument byl projednán na schůzi FV dne 10.2.2020 a je přílohou 

tohoto zápisu.  
  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka bere na vědomí Zprávu o finanční kontrole 

ve veřejné správě za rok 2019. 

 

Výsledek hlasování:    Pro  6   Proti  0   Zdržel se  0 

 

7. Zpráva o činnosti FV, KV a VKOZ za r. 2019 

Člen finančního výboru p. Kobelka přečetl zprávu o činnosti FV za r. 2019. 

Předseda kontrolního výboru p. Petr přečetl zprávu o činnosti KV za r. 2019.  

Předsedkyně výboru pro kulturu a občanské záležitosti p. Vašková přečetla zprávu 

o činnosti a uskutečněných akcích VKOZ za r. 2019. 

Všechny tři zprávy jsou přílohou tohoto zápisu. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka bere na vědomí Zprávu o činnosti finančního výboru 

za rok 2019, Zprávu o činnosti kontrolního výboru za rok 2019 a Zprávu o činnosti 

výboru pro kulturu a občanské záležitosti za rok 2019. 

Výsledek hlasování:    Pro  6    Proti  0    Zdržel se  0 

8. Veřejná zakázka – Zateplení obecního domu Bělá u Jevíčka – výběrové řízení 

Na základě Smlouvy příkazní č. B110148/2019 mezi obcí a firmou AXIOM engineering 

s.r.o. byla vypracována zadávací dokumentace pro výběrové řízení, položkový rozpočet 

stavby a výkaz výměr a prováděcí projektová dokumentace. V rámci VŘ bylo osloveno 

pět firem z okolí a VZ byla zveřejněna na profilu zadavatele s termínem pro podání 

nabídek 27.1.2020 do 13:00 hod. Komise, jmenovaná starostou, zahájila svoji činnost 

v čase ukončení podání nabídek, kdy obdržela dvě následující nabídky: 
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- Fa PETRALAAN s.r.o., Světlá nad Sázavou – 3.261.524,- Kč bez DPH 

- Fa MANDYGOLD STAVBY s r.o., Praha 5 – 2.799.894,- Kč bez DPH 

Cenová nabídka fy MANDYGLOD STAVBY s.r.o., Praha 5, byla komisí přijata jako 

nejvýhodnější.  

Starosta zpochybnil dobu plnění zakázky vítězné firmy v délce tří týdnů a informoval 

o provedeném šetření o důvěryhodnosti vítězné firmy. Na základě těchto skutečností 

navrhuje zrušení výběrového řízení na tuto veřejnou zakázku bez udání důvodu.  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka schvaluje zrušení výběrového řízení na veřejnou 

zakázku „Zateplení obecního domu – obec Bělá u Jevíčka“ bez udání důvodu.  

Výsledek hlasování:       Pro  6       Proti   0   Zdržel se  0 

 

9. Pachtovní smlouva obce s Hanáckou zemědělskou společností Jevíčko a.s.   

Starosta obdržel a seznámil zastupitele s návrhem Pachtovní smlouvy s Hanáckou 

zemědělskou společností Jevíčko a.s. na pronájem obecních pozemků /viz seznam p.č. 

dle k.ú./ na období od 1.1.2020 do 31.12.2025. Roční nájemné za celkovou 

propachtovanou výměru 21,4249 ha činí 17.887,- Kč, což je 835,- Kč/ha /2 % z ceny/. 

P. Antonín Petr navrhuje vyvěsit záměr propachtování zemědělských pozemků 

s procentní sazbou z ceny propachtovaných pozemků, a to ve výši minimálně 4 % 

z průměrné ceny půdy v daném katastrálním území.  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka souhlasí s vyvěšením záměru pachtu zemědělských 

pozemků v majetku obce Bělá u Jevíčka /viz seznam p.č. dle k.ú./ s cenou pachtovného 

ve výši min. 4 % z průměrné ceny půdy v daném katastrálním území.  

Výsledek hlasování:    Pro  6       Proti  0       Zdržel se  0 

 

10. Žádosti o pronájem pozemků v k.ú. Bělá u Jevíčka 

10.1 XXXXXXXX podal žádost o pronájem části pozemku p.č. 169/2 v k.ú. Bělá u Jevíčka 

o výměře 50 m2
 dle přiloženého náčrtu. Část výše uvedeného pozemku o výměře 22 m2

 

má již v pronájmu.   

10.2 Manželé XXXXXXXX a XXXXXXXX podali žádost o pronájem části pozemku p.č. 

150/1 v k.ú. Bělá u Jevíčka o výměře 50 m2. Jedná se o pozemek historicky zaplocený 

a žadateli užívaný společně s jejich pozemkem p.č. 149 v k.ú. Bělá u Jevíčka /viz 

přiložený náčrt/ a zároveň berou na vědomí, že přes požadovaný pozemek obec 

v budoucnu povede vodovodní řad, popř. jiné sítě.    

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka schvaluje vyvěšení záměrů na pronájem části 

pozemků p.č. 169/2 a p.č. 150/1, obojí v k.ú. Bělá u Jevíčka.   

Výsledek hlasování:    Pro  6   Proti  0   Zdržel se  0 

 

11. Dodatek č. 1 ke Smlouvě s firmou Černohlávek Group s.r.o. 

Starosta předložil ke schválení Dodatek č.1 ke Smlouvě o zpětném odběru použitého 

rostlinného oleje s firmou Černohlávek Group s.r.o., Církvice 57, jež je právním 

nástupcem fy Libor Černohlávek, Církvice. Roční poplatek za jednu sběrnou nádobu činí 

605,- Kč včetně DPH. 
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Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o zpětném odběru 

     použitého rostlinného oleje s firmou Černohlávek Group s.r.o., Církvice 57. 

 

Výsledek hlasování:    Pro  6    Proti  0  Zdržel se 0 

 

12. Dodatek č.1 ke Smlouvě o zajištění zpětného odběru a využití odpadů a obalů 

s firmou EKO-KOM a.s. 

Starosta předložil ke schválení Dodatek č.1 ke Smlouvě o zajištění zpětného odběru 

a využití odpadů a obalů s firmou EKO-KOM a.s., a to z důvodů změny zpracovatele 

dokumentu „Běžný výkaz o celkovém množství a druzích komunálního odpadu 

vytříděných a odstraněných v obcích“, kterým jsou od 1.1.2020 Technické služby Malá 

Haná s.r.o., Sudice.  

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka schvaluje Dodatek č.1 ke Smlouvě o zajištění 

zpětného odběru a využití odpadu a obalů s firmou EKO-KOM a.s. 

 

Výsledek hlasování:       Pro  6     Proti   0    Zdržel se  0 

 

13. Žádost o finanční dar – ZO Českého svazu včelařů Jevíčko 

ZO Českého svazu včelařů Jevíčko podala žádost o poskytnutí finančního daru z rozpočtu 

obce Bělá u Jevíčka ve výši 5.000,- Kč na úhradu nákladů spojených s léčením a prevencí 

varoázy v obci Bělá u Jevíčka. Starosta navrhuje poskytnout žádanou částku s podmínkou 

rozdělení mezi včelaře do výše max. 20 včelstev na jednoho včelaře. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka schvaluje finanční dar z rozpočtu obce Bělá 

u Jevíčka ve výši 5.000,- Kč na léčbu varoázy v obci Bělá u Jevíčka a místní části 

Smolná s podmínkou rozdělení mezi včelaře do výše max. 20 včelstev na jednoho 

včelaře. 

     Výsledek hlasování:       Pro   5   Proti  0   Zdržel se  1 /Antonín Petr/ 

 

14. Konání svatebních obřadů v Bělé u Jevíčka 

Starosta předložil zastupitelstvu obce ke schválení návrh na místo konání svatebních 

obřadů v obci Bělá u Jevíčka v těchto místech: sál kulturního domu v Bělé u Jevíčka, 

venkovní prostory před kulturním domem v Bělé u Jevíčka. Osoby pověřené výkonem 

této funkce: Petr Nárožný starosta obce, Ing. Ladislav Ille, místostarosta obce. Den konání 

svatebních obřadů: pátek, sobota, neděle.   

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka schvaluje místa konání svatebních obřadů: sál 

kulturního domu v Bělé u Jevíčka, venkovní prostory před kulturním domem v Bělé 

u Jevíčka. Osoby pověřené výkonem této funkce: Petr Nárožný starosta obce, 

Ing. Ladislav Ille, místostarosta obce. Den konání svatebních obřadů: pátek, sobota, 

neděle.    

Výsledek hlasování:    Pro  6   Proti  0  Zdržel se   0 
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15. Dotace na občanskou vybavenost PRV čl. 20 přes MAS 

Starosta se zúčastnil dne 4.2.2020 partnerské schůze MAS MTJ, kde se mimo jiné 

projednalo a schválilo navýšení alokace PRV čl. 20 a tím i fiche 7 – občanská vybavenost  

na venkově – po aktualizaci je částka navýšena na 12.387.710,- Kč a přes Portál farmáře 

bude možné žádat o dotace na spolkovou činnost, knihovny, kulturní zařízení a hasiče 

JPO V. Správní území obce musí být zařazeno v územní působnosti MAS MTJ. 

Hlasování navrženo en bloc. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka souhlasí se zařazením svého správního území do 

územní působnosti MAS Moravskotřebovsko a Jevíčsko o.p.s na období 2020 – 2027.  

Zastupitelstvo obce bere na vědomí možnost žádání o dotace z Programu rozvoje 

venkova čl. 20 a pověřuje starostu jednáním a podáním žádostí o dotace z tohoto 

programu. 

Výsledek hlasování:    Pro  6   Proti  0  Zdržel se  0 

 

16. Informace starosty o podaných žádostech o dotaci z PK 

Starosta informoval, že podal žádost o dotaci z rozpočtu PK v rámci POV na rok 2020 – 

dotační titul 9 – Podpora provozu obchodů. Dále podal žádost o dotaci z rozpočtu PK 

v rámci Programu podpory kultury a památkové péče v PK na rok 2020, podprogram 3 – 

Podpora památkové péče – na litinový polní kříž v Maloníně.  

 

17. Informace o kompostérech 

Starosta informoval, že obec v rámci žádosti o dotaci přes DSO TS MH obdržela dalších 

40 ks kompostérů. Po vyřešení všech administrativních záležitostí budou kompostéry 

na základě výzvy a následném podepsání smlouvy o zápůjčce, distribuovány jednotlivým 

zájemcům. Zájemci se mohou hlásit v kanceláři OÚ.  

 

18. Informace starosty o vymáhání pohledávky od fy WRAGET SB s.r.o. 

Starosta – na dlužníka jsme v zastoupení advokátní kanceláře „Jana Zwyrtek Hamplová“ 

podali k Obvodnímu soudu pro Prahu 9 žalobní návrh. Soudní poplatek vzhledem k výši 

žalované částky činí 186.452,- Kč. Na základě námi podané žádosti o osvobození nebo 

prominutí části soudního poplatku a doložením všech potřebných dokladů a skutečností, 

soud obci prominul poplatek ve výši 176.452,- Kč a soudní poplatek tedy činí 10.000,- 

Kč.  

  

19.Smlouva o pronájmu s Mysliveckým spolkem Bělá u Jevíčka  

Na minulém zasedání ZO starosta hovořil o stále platné nájemní smlouvě mezi obcí 

a Mysliveckou jednotou z r. 2009.  Předseda Mysliveckého spolku p. Továrek předložil 

návrh nové „Smlouvy o výpůjčce“ části budovy Bělá u Jevíčka čp. 170, prostor zvaných 

„Myslivna“ a zastupitelstvo s ní bylo seznámeno. Záměr pronájmu je nutné vyvěsit 

na úřední desce. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka souhlasí s vyvěšením záměru výpůjčky části budovy 

Bělá u Jevíčka čp. 170, zvané „Myslivna“. 
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Výsledek hlasování:    Pro  5   Proti  0   Zdržel se  1 /Továrek Pavel/ 

 

20. Různé 

20.1 Smlouva o sdružování prostředků na nákup knih  

Starosta předložil ke schválení Smlouvu o sdružování prostředků na nákup knih 

do výměnného fondu pro knihovny v regionu Pardubice s Městskou knihovnou 

ve Svitavách a zároveň navrhnul poskytnutí příspěvku ve výši 1000,- Kč.  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka schvaluje Smlouvu o sdružování prostředků 

na nákup knih do výměnného fondu pro knihovny v regionu Pardubice s Městskou 

knihovnou ve Svitavách a zároveň schvaluje poskytnutí příspěvku ve výši 1000,- Kč. 

Výsledek hlasování:    Pro   6    Proti  0    Zdržel se   0 

20.2 Žádost starosty obce Křenov o příspěvek na zateplení školy 

Starosta informoval o e-mailu od starosty obce Křenov, který žádá zvážení poskytnutí 

příspěvku na zateplení školy. V loňském roce jsme v rámci našich možností poskytli 

příspěvek na zateplení školy. Křenovská škola však není naše spádová škola. Žádné 

návrhy na příspěvek nebyly podány. 

20.3 Není Bělá jako Bělá – sraz obcí s názvem Bělá 

Starosta informoval o dopise od letošní pořadatelské České Bělé, kdy je nutno z důvodů 

zajištění ubytování nahlásit počet účastníků do 29.2.2020 a vyzval případné zájemce 

k nahlášení na OÚ do 25.2.2020. 

20.4 Studie hřiště a venkovní zázemí kulturního domu 

Starosta informoval a průběhu zpracování studie na vybudování hřiště a venkovního 

zázemí kulturního domu a vyzval k zahájení diskuse na téma velikost a typu hřiště, 

vhodného povrchu apod. 

20.5 Brigáda na úklid větví po kůrovcové těžbě 

Starosta informoval o konání brigády dne 14.3.2020 na úklid větví po kůrovcové těžbě 

ve Smolné a vyzval místní spolky a občany k aktivní účasti na této akci. 

20.6 Akce „Ukliďme Česko“ 

Starosta informoval o úmyslu zapojení obce Bělá u Jevíčka do celostátní akce „Ukliďme 

Česko“, která proběhne dne 4. dubna 2020 a zároveň vyzval zájemce včetně dětí 

k přihlášení se na OÚ. Dle počtu dobrovolníků budou rozděleny jednotlivé části obce 

a okolí k úklidu. Akce bude ukončena společným opékáním buřtů.  

20.7 Svoz odpadů 

Starosta upozornil na potřebu zvýšení kvality třídění, kdy se v komunálních popelnicích 

objevuje zejména sklo, které patří do tříděného odpadu. Dále upozornil na povinnost 

občanů vlastnit nádobu na komunální odpad /pytle nebude svozová firma akceptovat/. 

20.8 Směna pozemků – areál Haldy 

Starosta informoval o uvažované směně pozemků areálu Haldy – majitelé Horymír 

a Mojmír Kouřilovi, za obecní pozemky. 

20.9 Prodejna potravin a smíšeného zboží 

Starosta tlumočil informaci p. Hebelky o stále klesajících tržbách v místní prodejně 

a o hrozícím uzavření prodejny i přes veškerou podporu ze strany obce. Starosta vyzval 
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občany k nakupování v místě bydliště, kdy pomohou k udržení prodejny a tím pomohou 

i svým starším spoluobčanům, kteří jsou odkázáni právě jen na místní prodejnu a nemají 

možnost zajet si nakoupit jinam.  Sortiment v prodejně je poměrně široký, ceny jsou často 

nižší, než v supermarketech /pokud zrovna není něco v akci/. Udržení obchodu by mělo 

být prioritou pro všechny občany obce.   

 

  

21. Diskuse 

Pan XXXXXXXX – vyjádřil názor, že svoz komunálního odpadu jednou za čtyři týdny 

nebude dostačující, zejména s ohledem na množství a na zápach. Starosta odpověděl, že 

pokud nestačí jedna nádoba kapacitně, je nutné si pořídit další, která bude bez zvýšení 

ceny vyvezena. Odpady, které mohou zapáchat /kosti, pleny/ je nutné vložit 

do uzavíratelných mikrotenových sáčků.  

Pan XXXXXXXX – dle jeho názoru máme vyšší poplatek za likvidaci odpadu, i když 

nebyl poplatek navýšen, jelikož poklesl počet svozů komunálního odpadu. Starosta 

odpověděl, že dřív byly dva svozy /pouze komunál/ do měsíce, v současnosti jsou svozy 

tři /komunál, plast, papír/ a přesto jsme poplatek, na rozdíl od okolních obcí, nenavýšili. 

V polovině roku se provede vyhodnocení svozů a bude se jednat o případných změnách 

svozového kalendáře. Je nutné si však uvědomit, že se musí najít kompromis vyhovující 

všem obcím DSO TS MH. 

Zastupitel Pavel Továrek st. – upozornil na stav památníku obětem 1. světové války 

nad hostincem Amerika. Starosta odpověděl, že jako zastupitel má právo předkládat 

návrhy k řešení přímo zastupitelstvu. 

 

Pan XXXXXXXX – upozornil, že stav pomníku je havarijní zejména z důvodů podmáčení 

ze sousední zahrady a že je nutné starat se i o tyto památky, nejen sakrální. Starosta 

odpověděl, že to nezpochybňuje, pouze by uvítal, aby se o hrozícím havarijním stavu 

dozvěděl včas. Situaci nechá posoudit odborníkem a podle výsledku šetření příjme 

opatření a zároveň zjistí dotační možnosti na tento druh památek.  

 

22. Závěr 

Starosta poděkoval všem za účast a příspěvky do diskuse a zasedání v 18:25 hod. ukončil.   

 

Zápis vyhotoven dne: 18.2.2020 

Upravil: Petr Nárožný 

 

 

 

 

Ověřovatelé:       Ing. Ladislav Ille ………………………………………..  

 
                            Antonín Petr        ………………………………………. 

 

 

Starosta:              Nárožný Petr …………………………………………….. 
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