Obec Blatno
Blatno č.p. 1, 430 01
Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Blatno,
konaného dne 23. 9. 2020, od 18:00 hod.
Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání Zastupitelstva obce Blatno bylo zahájeno v 18°°hod starostkou obce Ivetou
Rabasovou Houfovou (dále jako předsedajIcQ.
předsedajÍcÍ schůze konstatovala, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace podle § 93 odst.
1 zákona o obcích byla na desce obecního úřadu Blatno zveřejněna v souladu se zákonem po dobu
nejméně 7 dní, a to od 15.9.2020 do 24.9.2020. Současně byla zveřejněna na ,,elektronické úřední
desce".
předsedajIcI schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha Č.1)
konstatovala, že přítomno je 7 členů zastupitelstva z celkového počtu 9 členů zastupitelstva, takže
zastupitelstvo je usnášeníschopné (§92 odst.3 zákona o obcích). Omluveni Ladislav Červený, Petr
Brumeisen.
Určeni zapisovatelky zápisu:
předsedajÍcÍ navrhla určit zapisovatelkou zápisu panijiřinu Tollarovou. K návrhu nebyly vzneseny
žádné protinávrhy.
Návrh usneseni č. 183/12/2020
Zastupitelstvo obce Blatno určuje zapisovatelku zápisu paníjiřinu Tollarovou.
výsledek hlasováni:

Pro

7 členů zastupitelstva

Proti

O

Zdrželi se

O

Usneseni č. 183/12/2020 bylo schváleno.
Určeni ověřovatelů zápisu
předsedajÍcÍ navrhla určit ověřovateli zápisu Bohuslava Osvalda a Vladislavu Štěpánkovou. K návrhu
nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesení č. 184/12/2020
Zastupitelstvo obce Blatno určuje ověřovateli zápisu - Bohuslav Osvald, Vladislava Štěpánková.
výsledek hlasování:

Pro

7 členů zastupitelstva

Proti

O

Zdrželi se

O

Usneseni č. 184/12/2020 bylo schváleno.

1.

Schváleni proj;ramu

PředsedajÍcÍseznámi[a přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům
zastupitelstva. Další návrhy nebyly vzneseny. Předsedající dala hlasovat o návrhu programu.
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Návrh. usneseni Č. 185/12/2020 :
Zastupitelstvo obce Blatno schvaluje nás|edujici program zasedání:
1.

Schváleni programu

2.

Kontrola usneseni

3.

Pozemky

4.

KotlIkové půjčky

5.

Smlouvy

6.

Rozpočtové opatřeni č. 5

7.

Různé

8.

Diskuse

9.

Usnesenia závěr

výsledek hlasování:
Pro

7 členů zastupitelstva

Proti

O

Zdrželi se

O

Usneseni č. 185/12/2020 bylo schvá|enSl,

2.

Kontrola usneseni- Usnesen č. 146/10/2020 z 6.5.20_29

Zastupitelstvo obce pověřuje starostku zajištěním ocenění stavby nezávislým odborníkem.
Starostka informovala, že bylo zadáno nezávislé osobě, která pro ocenění stavby potřebuje znát bližší
údaje o použitých trámech, obec je nemá k dispozici. Vzhledem ke skutečnosti, že nebyla proplacena
cena práce, klubovna má vyšší hodnotu a lze považovat tuto záležitost za vyřešenou.
3. Pozemky
Žádost o koupi pozemku Pozemky v k. ú. Bečov(přIloha Č.2) - žádost o prodej pozemků p. č. 28/2 o výměře 66 m',
p.č.506/10 o výměře 168 m', p.č. 506/12 o výměře 22m' pana
č.p.

, bytem

.

Žádost je odůvodněna tím, že již pozemky užívá.
S ohledem na členěni pozemku proběhne mÍstnÍ šetření vC. zohlednění sousedních pozemků,
tak, aby byla zajištěna přístupnost k dotčeným pozemkům a shoda ve vlastnických vztazích,
souhlas sousedů. Bude zohledněno stávajÍcÍ oplocenI.
Žádost o koup' pozemku
Pozemek v k. ú. Zákoutí(přňoha Č.3) - žádost o prodej pozemku p. č. 237/2 o výměře 202 m',
, bytem

,

.

Žádost je odůvodněna sjednocen'm pozemků.
Po projednání a upřesněni situačního plánu daného pozemku bylo navrženo, aby byla
prodána pouze předníčást, která nebránivstupu na navazujÍcÍ pozemky.
Návrh_usnesení Č. 186/12/2020
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Zastupitelstvo obce Blatno má zájem prodat z majetku Obce Blatno Část pozemku p. č. 237/2 k.ú.
Zákoutío výměře dle geometrického plánu, a to pouze předničásti, která nebránívstupu na
navazujÍcÍ pozemky.
výsledek hlasování:

Pro

7 členů zastupitelstva

Proti

O

Zdrželi se

O

Usnesení č. 186/12/2020 bylo schváleno.
žádost o koupi pozemku a
(příloha Č.4)
Pozemky v k. ú. Blatno u Chomutova - žádost o prodej části pozemku p. č. 328/1 o výměře
cca 270 m' manželů,

a

bytem

č. p.

.

žádost manželé odůvodnili využitím pro zahradu, kterou na pozemku již léta majía pozemek
měli vždy v nájmu od předchozího majitele pozemku.
Přesné rozměry budou dány geometrickým plánem s ohledem na stávajÍcÍop|ocenj. Zároveň
budou novÍv|astníci upozorněni, že k pozemku není přístup po komunikaci, jezdí se pouze po
neoficiální vyježděné cestě.
Návrh usnesení č. 187/12/2020
Zastupitelstvo obce Blatno má zájem prodat z majetku Obce Blatno část pozemku p. č.
328/1o výměře cca 270 m' v k.ú. Blatno, dle geometrického plánu.

výsledek hlasování:

Pro

7 členů zastupitelstva

Proti

O

Zdrželi se

O

Usnesení č, 187/12/2020 bylo schváleno.
Žádost o koupi pozemku

(příloha Č 5)

Pozemek v k. ú. Mezihoří- žádost o prodej pozemku p. č. 733/4 o výměře 7047 m', pana
, bytem

č.p.

.

žádost je odůvodněna tím, že navazuje na jejich rodinný pozemek, využil by jej k chovu
hospodářských zvířat.
Obec ve skutečnosti nemá přistup na tento pozemek, sousedÍcÍ pozemky vlastní pan Andrt,
obec Boleboř a Lesy ČR. Obec nemá uzavřenou ani nájemní smlouvu. Zastupitelstvo se
shodlo na postupu nejprve prověřit přístup s vlastníky sousedních pozemků - obci Boleboř,
případně Lesy ČR, pokud nebude přístup, nebude zájem přístupový pozemek odprodat,
projedná obec prodej, příp. pronájem pozemku.
žádost o koupi pozemku a
{příloha Č.6,7)
Pozemky v k. ú. Mezihoří- žádost o prodej části pozemku p. č. 187/1o výměře 210 m'
manželů,

a

bytem

.

Žádost manželé odůvodnili tím, že pozemek již využívají pro venkovní posezení a přes
pozemek vede přistup k jejich chatě č.e.35.
Pozemky v k. ú. Mezihoří- žádost o prodej části pozemku p. č. 192/2 o výměře 176 m'
manželů,

a

bytem

.
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žádost manželé odůvodnili tím, že na zmíněném pozemku částečně stojí stavba patřIcI
k jejich chatě č.e.35.
Žádost o koupi pozemku (příloha Č.8)
Pozemek v k. ú. Mezihoří- žádost o prodej části pozemku p. č. 192/2 o výměře 210m'
z celkové výměry 726m', pana

, bytem

,

.
Žádost je odůvodněna tím, že na zm'něné část' pozemku j'ž maj' dřevěnou stavbu dřevn'k
Rodina žadatele vlastni sousední stavbu č.e.77.
V obou případech - žádostech manželů

i pana

bude nejprve provedeno

místní šetření za přítomnosti geodetky, se zřetelem přístupu na sousední pozemky. Dle
výsledku šetření bude rozhodnuto o dalším projednáni žádostí.
Žádost o prodej pozemku z majetku obce Blatno - k ú. Šerchov

stanoven" ceny (při Č.9)

Usnesením č 164/11/2020 byl schválen záměr prodat pozemek v k. ú. Šerchov p. č. 321/4 o
výměře 36 m'

, bytem

Vzhledem ke skutečnosti, že obec nakupuje pozemky za cenu 200 KČ za m', je v souladu
s péčí řádného hospodáře podle toho stanovit i cenu, za kterou pozemek prodává. Bylo tedy
navrženo usnesení:
Návrh u_sneseni Č. 188/12/2020
Zastupitelstvo obce Blatno souhlasí prodat z majetku obce Blatno pozemek v k. ú. Šerchov p. č
321/4 o výměře 36 m' pan'
, bytem
, za cenu 200 Kč/m'
výsledek hlasování:
Pro
6 členů zastupitelstva
Proti
O
Zdrželi se
1 Kordošová
Us,nesení č. 188/12/2020 bylo sc.h.vá|en_Q,

4.

·

Kotlíkové půjčky

Žádost o návratnou f'nančn'výpomoc

200 000 KČ

N.ávrh usneseni č. 189/12/2020
Zastupitelstvo obce Blatno schvaluje poskytnuti návratné finanční výpomoci v rámci Programu obce
Blatno, podporovaná oblast: Předfinancování výměny kotlů na pevná paliva podle podmínek
dotačního programu Kotlikové dotace v Ústeckém kraj - ,,DOTAČNÍ program kotlíková dotace 4. výzva Ústeckého kraje" ve výši 200 000 KČ pani
,

, nar. . .

, bytem

č. p.

Blatno uzavřeniveřejnoprávnÍ smlouvy o poskytnuti návratné finanční výpomoci se

jmenovaným, přičemž smlouva tvoří( přílohu Č.10) součást tohoto usneseni a to na základě žádosti
jmenovaného o poskytnutí návratné finanční výpomoci ze dne 27.7.2020, která tvoří ( přílohu Č.11)
tohoto usnesení.
výsledek hlasováni:

Pro

6 členů zastupitelstva

Proti

O
4

Zdrželi se

1 Dvořák

Usnesení č. 189/12/2020 bylo schválen.o,
5.
·

Smlouvy

Smlouva PR20/4493 (příloha Č.12) o poskytnuti nadačního příspěvku s Nadaci ČEZ, Duhová
1531/3, 14000 Praha 4, IČO 26721511.

Předmětem smlouvy je poskytnuti nadačního příspěvku na projekt ,,Kaplička Radenov- střecha" ve
výši 50 tis. KČ.
Návrh usnesení č. 190/12/2020:
Zastupitelstvo obce Blatno souhlasí s uzavřením smlouvy PR20/4493 o poskytnutí nadačního
příspěvku s Nadací ČEZ, Duhová 1531/3, 14000 Praha 4 a pověřuje starostku obce podpisem smlouvy
a navyšuje rozpočtové opatřeni č. 5 na straně příjmů o 50 tis. kč.

výsledek hlasováni:

Pro

7 členů zastupitelstva

Proti

O

Zdrželi se

O

Usneseni č. 190/12/2020 bylo schváleno.

·

Smlouva o spolupráci obci k projektu ,,Chomutovsko předchází vzniku jednorázového nádobí"
s OSO Chomutovsko (příloha Č.13).

V rámci projektu bude pořízeno opakovaně použitelné nádobí- kelímky s držátkem - plast o objemu
0,5 I a 0,3 I vždy po 200 ks. celkový podíl obce je 3825 KČ.
Návrh usnesení č. 191/12/2020:
Zastupitelstvo obce Blatno souhlasI s uzavřením smlouvy o spolupráci obcí k projektu ,,Chomutovsko
předcházívzniku jednorázového nádobí" s OSO Chomutovsko a pověřuje starostku obce podpisem
smlouvy.
výsledek hlasování:

Pro

7 členů zastupitelstva

Proti

O

Zdrželi se

O

Usnesení č. 191/12/2020 bylo schváleno.
·

Smlouvy č. BSA50704302, č. BSA50704303, č. BSA50704301 o sdružených službách dodávky
elektřiny (příloha Č.14) se společností Bohemia Energy entinity s.r.o., Na POřÍČÍ1046, Praha 1
- Nové Město, lČ 27386732

Obec vyhodnotila výdaje za elektrickou energii', na základě tohoto šetřeni je výhodné, aby uzavřela
smlouvu s novým dodavatelem s cílem ušetřit za tuto energii. Dané obchodní podmínky jsou pro obec
výhodnější.
Návrh usnesení č. 192/12/2020:
Zastupitelstvo obce Blatno souhlasí s uzavřením smlouvy č. BSA50704302, č. BSA50704303, č.
BSA50704301o sdružených službách dodávky elektřiny se společnostI Bohemia Energy entinity s.r.o.
lČ 27386732 a pověřuje starostku obce podpisem smlouvy.
výsledek hlasování:

Pro

7 členů zastupitelstva

Proti

O
5

Zdrželi se

O

Usneseni č. 192/12/2020 bylo schváleno.

· Smlouva o dílo - Oprava fasády OÚ Blatno (příloha Č.15)
Obci byla schválena dotace na opravu fasády budovy obecního úřadu do výše 700 tis. KČ. Původní
cenová kalkulace, která byla zpracována pro žádost o dotaci, činila 521800 KČ, bylo počítáno jen
s částečnými opravami omítky, doplněním stávajÍcÍ. Starostka informovala, že určitě pro provedení
řádné opravy budou náklady vyššia bude žádat o souhlas svyčerpánim celé dotace, tak aby fasáda
byla provedena v dobré kvalitě.
Bylo vyhlášeno výběrové řízenI pro tuto zakázku, ze kterého vyšla firma Avaslstav s. r. o., Konečná
833/4, Ústí nad Labem, lČ 60279605. Realizace fasády by měla být provedena během měsíce října,
s ukončením pracído konce listopadu, ale požádáme o prod|ouženítermÍny s ohledem na klimatické
podmínky. Zastupitelé souhlasili, nebyly vzneseny připomínky a bylo navrhnuto usnesení:
Návrh usnesení č. 193/12/2020:
Zastupitelstvo obce Blatno souhlasí s uzavřením Smlouvy o dílo s firmou Avaslstav s. r. o., lČ
60279605 a pověřuje starostku obce podpisem smlouvy a navyšuje RO č. 5 na straně výdajů o částku
521 800 Kč.

výsledek hlasováni:

Pro

7 členů zastupitelstva

Proti

O

Zdrželi se

O

Usnesení č. 193/12/2020 by|Q_sc,hv.ákno.
6.

Rozpočtové opatření č. 5

Zastupitelé byli seznámeni s jednotlivými položkami zahrnutými v rozpočtovém opatřeni č. 5 (příloha
Č.16). Nebyly vzneseny připomínky a bylo navrženo usnesení:
Návrh usnesení Č. 194/12/2020:
Zastupitelstvo obce Blatno schvaluje RO č. 5. příjmy: 3 067 382kč, výdaje: 1474 300kč.
výsledek hlasováni:

Pro

7 členů zastupitelstva

Proti

O

Zdrželi se

O

Usnesení č. 194/12/2020 bylo schváleno.
7.

Různé

Katastrálni úřad pro Ústecký kraj, katastrálni pracoviště Chomutov zahájíl řízení o změně katastrální
hranice mezi k. ú. Blatno u Chomutova a k. ú. Radenov {přIloha Č.17). Touto změnou se pozemky ucelí
a budou nadále evidovány pouze v k. ú. Radenov. Navrhovanou územní změnu musí odsouhlasit
zastupitelstvo, proto bylo navrženo usneseni:
N.áyrh us,nesenj č. 195/12/2020:
Zastupitelstvo obce Blatno schvaluje změnu katastrálnIho hranice sloučením parcely st. 155 o výměře
8 m' z katastrálnIho území Blatno u Chomutova (obec Blatno) do parcely st. 63 katastrální území
Radenov (obec Blatno) a převod parcely 732/3 o výměře 343 m' z katastrálnIho území Blatno u
Chomutova (obec Blatno) do katastrálnIho území Radenov (obec Blatno).
výsledek hlasování:

Pro

7 členů zastupitelstva
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Proti

O

Zdrželi se

O

Us_nesenj č. 195/12/2020 bylo schváleno.

Krajský pozemkový úřad požádal obec (příloha Č.18) o vzdání se předkupního práva obce na části
pozemku p.p.č. 304/1v k.ú. Zákoutí, a to z důvodu zájmu o koupi této části pozemku majitelem
sousední - navazujÍcÍ nemovitosti. zájemce o pozemek jej užívá na základě pachtovní smlouvy a je
oprávněným žadatelem. Aby mohl být převod uskutečněn, musí se obec Blatno vzdát svého
předkupního práva, žadatel poté nechá na své náklady vyhotovit geometrický plán. Dle přiložené
mapy je zřejmé, že není důvod, aby obec uplatňovala na této části pozemku předkupní právo. Proto
bylo navrženo nás|edujÍcÍ usnesení:
Návr_h,,usnesen1 č. .196/12/2020:
Zastupitelstvo obce Blatno se vzdává předkupního práva na části pozemku p.p.č. 304/1 v k.ú. Zákoutí,
tedy na novém pozemku, který vzejde z geometrického plánu a který musí obec odsouhlasit.
výsledek hlasováni:

Pro

7 členů zastupitelstva

Proti

O

Zdrželi se

O

!hn=nĹĽA96/1 U?cRQ%Qs~knQ,
8.

Diskuse

zájmové sdružení Stopa bezpečí oslovila obec s nabídkou inzerce v preventivně vzdělávacích
informačních publikacích, které vydává. Zastupitelé byli s nabídkou seznámeni vC. ceníku. Nabídku
obec nevyužije.
Byla diskutována otázka odkoupeni stodoly u rybníka soukromou osobou za účelem vybudování
domku s kavárnou, prostorem pro cvičení vC. obytné části. Zastupitele záměr oslovil a bylo navrhnuto
osobní jednání s upřesněním záměru a všÍm co by z realizace vyplývalo.
Pro přípravu rozpočtu obce na rok 2021 je potřeba znát názor zastupitelů, zda se bude pokračovat
v dotacích na ČOV a kotle pro občany ve výši 20 tis. kč. Dle schválených podmínek pro dotačnívýzvy
je stanoven příjem žádostí do konce listopadu 2020. Pokračováni v poskytování těchto dotací bude
potřeba znovu schválit. Zastupitelé s tím předběžně souhlasI. Tuto dotaci občanům považuji za
motivační, doposud splnila cIl, pro který bylo poskytování schváleno a nenitedy důvod nepokračovat,
finanční situace obce poskytováni dotace umožňuje.
Na obec dorazila 2x za sebou stížnost od stejného stěžovatele na pronájmy Horalky z důvodu rušení
nočního klidu. V dopise se pIše o dalších nespokojených spoluobčanech. O pronájmy je zájem, je to
služba občanům, na druhé straně je pro občany stejně důležité, aby nepřiměřeným hlukem hlavně
v nočních hodinách nebyli rušeni, k čemuž letos v létě došlo dle stížnosti v několika případech dost
zásadním způsobem. Zastupitelé se shodli na tom, že zrušit využíváni Horalky pro různé rodinné
oslavy není správná cesta. je potřeba najít řešení, které bude přijatelné pro obě strany. Bylo
navrhnuto časové omezeníve večerních hodinách - ukončení akce mezi 20 až 22 hodinou. Nájemce
by mohl složit kauci, která by mu při dodrženi odpovjdajÍcÍho klidu byla vrácena, v případě
závažnějších problémů by zůstala pronajImateli a hlavně už by znovu nebyl takovému občanu
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pronájem umožněn. Nebo je možné pouze na základě výjimky prodloužit pronájem i nad časový
rámec 22 hodin. K věci se vyjádřily i dvě obyvatelky blízkého bytového domu, obě žádaly zachování
pronajknáni Horalky a zmIrňovaly tvrzeni o velkém rušení nočního klidu. Shodly se pouze na jedné
svatbě, která překročila i jejich toleranci. Zastupitelé se dohodli, že si nechajívěc ještě projít hlavou,
příp. promluví s dalšími občany a na příštIm zasedání se dohodnou na pravidlech pro další období,
protože v tuto chvíli - na podzim - nebude Horalka z důvodů zhoršujÍcÍ se situace kvůli Covidu
pronajímána.
Proběhlo veřejné projednání územního plánu, nebyly předloženy žádné připomínky. Následuje tedy
nutný úřední postup a je předpoklad, že v listopadu by mohlo proběhnout schválení1. změny
územního plánu zastupitelstvem. Na obecní úřad už byla doručena první žádost o 2. změnu územního
plánu.
Lesní cesta horní Blatno - dotace je předschválená, ze strany SZ1Fu přiŠly připomínky - požadavky na
splnění podmínek pro přidělení dotace, podmínkou pro získání dotace je např. stanoveno, že se musí
jednat o lesní pozemek. Stav věci je takový, že je dost pravděpodobné, že tento záměr nebude
nakonec realizován, protože nebude možné ve stanovené lhůtě všechny podmínky splnit a lhůtu nám
úřad není schopen prodloužit. Bylo nám doporučeno požádat o finanční příspěvek přIští rok znovu
s tím, že bude dostatek času na splněnívšech podmínek.
V Blatně není obecní hřbitov. V 1. změně územního plánu je sice počítáno s tzv. Přírodním hřbitovem,
kde ale nelze umísťovat klasické urny a urnové pomníky. NabIzI se možnost nabídnout obyvatelům
možnost využÍvánľ hřbitova v Kalku, za domluvených podmínek, tedy např. ifinančního přispění na
náklady spojené s péči o hřbitov a za hlavního předpokladu, že budou s touto formou spolupráce
souhlasit a mít o ni zájem také zastupitelé obce Kalek. Zastupitelstvo považuje za smysluplné podílet
se na úpravě hřbitova v Kalku, je např. třeba zajistit vhodným pietním způsobem staré hroby
především po odsunutých Němcích apod. Obec Kalek bude tedy oslovena k případnému jednánio
možné spolupráci.
Starostka byla upozorněna panem Kopeckým z Blatna, že mu psi z Blatna potrhali 3 ovce a zakousli 9
králíků a způsobili iškody na majetku. Požaduje, aby byli občané prostřednictvím zastupitelů a
zasedání na tento fakt a rizika spojená s volným pobíhánkn psů upozorněni. Pan Kopecký byl
informován, že v takovém případě je třeba volat policii nebo dát podnět k řešení přestupku bud' na
obec, která podnět předá nebo tak může učinit přímo poškozený, a to na odd. přestupků na
chomutovský magistrát.
Starostka informovala zastupitele o požadavku architektů zastupujIcIch společnost Zebre, která má
zájem stavět mezi Blatném a Radenovem obytné domy o jejich dvou žádostech. První se týká
souhlasu s výstavbou nové čov na jejich pozemcích, ovšem mimo zastavitelné území. Vzhledem
k tomu, že je již po termínech, kdy bylo možné požadavky tohoto typu zanést do 1. změny územního
plánu a k tomu, že s výstavbou ČOV v tomto území nesouhlasí ani povodí Ohře, nesouhlasí s tímto
řešením ani obec Blatno. Druhá žádost se týká obecní kanalizace a ČOV. Starostka vypracovala s Ing.
Vávrů podmínky, které by bylo nutné v případě napojeni do obecní ČOV splnit, jako např.
zkapacitnění ČOV a čerpací stanice a rekonstrukce cca 100 m původní kanalizace. je zde však celá
řada dalších podmínek, které by měly být v rámci projektu řešeny, jako např. řešení již dnes
8

nevyhovujÍcÍ křižovatky Blatno-Radenov-jirkov, dále nelze zasahovat projektem do obecní polní cesty
- zkratky do Květnova. Dalším zastupitelům se též nehbi řešení výstavby v přední části, tedy podél
komunikace Blatno směr šerchov, v části pod ochranným pásmem vysokého napětí. Předběžně bylo
dohodnuto, že by mělo proběhnout na podzim veřejné projednání záměru, v rámci kterého by byli
občané seznámeni s podmínkami, které dává změna územního pIánu, s rozsahem zastavitelného
území v našich obcích, které jsou dány územním plánem z roku 2012 a současně by s občany byly
prodiskutovány podmínky, za jakých by měla výstavba na území obcí probíhat. Například kapacita
čov je pro stávajÍcÍ obyvatele a proluky v obci dostačujÍcÍ a nenítedy důvod proč by obec měla
financovat vybudování nové ČOV.
Zastupitelstvo si uvědomuje závažnost stavby těchto rodinných domů se všemi důsledky pro občany
a má zájem umožnit občanům se vyjádřit a zároveň vyslechnout argumenty druhé strany. Pokud
vzhledem ke koronavirové epidemii nedojde k zásadnímu omezeni, bude veřejné projednáni
připraveno a občané budou s předstihem informováni o terminu konání.

předsedající ukončila zasedání zastupitelstva obce v 20,25 hod.
Zápis byl vyhotoven dne: 25.9.2020
Zapisovatelka: jiřina Tollarová
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