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Z Á P I S  ze zasedání  ZMO Plzeň 7 – Radčice 

  č. 5/2020, 

konané ve středu  

dne 25. listopadu 2020 od 18.00 hodin v zasedací místnosti ÚMO Plzeň 7 - Radčice 

 
Přítomni:    viz presenční listina (příloha č.2) 

Omluveni:           

Nepřítomen: 

 

1. Zahájení  

Zasedání Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 7 – Radčice (dále jako „zastupitelstvo“) bylo oficiálně 

zahájeno v 18:03 hodin starostou obvodu MUDr. Rolandem Ariasem (dále jako „předsedající“). 

Konstatoval, že dle prezenční listiny je přítomno devět členů zastupitelstva (z celkového počtu devíti členů), 

takže zastupitelstvo je usnášeníschopné.  

 

2. Schválení programu 

Předsedající seznámil přítomné s programem zveřejněným na úřední desce (příloha č. 1 zápisu) a navrhl 

doplnit program o jeden bod, kterým je Zpráva ze zasedání finančního výboru, a tento bod označit jako bod 7. 

Stávající body č. 7 - 10 označit jako body 8 – 11. Před hlasováním požádal přítomné, zda chtějí i oni program 

doplnit nebo se k programu jinak vyjádřit. 

Protože nebyly uplatněny žádné připomínky ani návrhy na doplnění, dal o upraveném programu jednání 

hlasovat. 

 

HLASOVÁNÍ  

Pro         9                       Proti      0                 Zdržel se          0                                              Schváleno! 

Nebylo přijato usnesení. 

 

     3.    Určení ověřovatelů a zapisovatele  

Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu členy zastupitelstva pány Rostislava Vopelku a Jiřího Kubu, 

zapisovatelkou Annu Jílkovou. Před hlasováním dal předsedající možnost všem přítomným se vyjádřit. 

Zastupitel pan Zdeněk Jílek navrhuje jako protinávrh pány Zdeňka Švarce a Petra Kohouta. 

Bylo přistoupeno k hlasování o protinávrhu. 

 

HLASOVÁNÍ 

Pro         4                         Proti      5                Zdržel se        0                                                Neschváleno! 

 

Protože protinávrh nebyl přijat, bylo přistoupeno k hlasování o návrhu předsedajícího. 

 

HLASOVÁNÍ 

Pro         5                         Proti      4                Zdržel se        0                                                Schváleno! 

 

Nebylo přijato usnesení. 

 

4. Kontrola plnění usnesení z minulého zastupitelstva 

Na zasedání zastupitelstva, konaného v září letošního roku byla přijata celkem čtyři usnesení. 

 

20/014              Rozpočtové opatření č. 8/2020 

Výsledek:         Informace o přijatém usnesení byla zaslána v termínu uvedeném v usnesení Odboru                      

                         financování a rozpočtu magistrátu města Plzně k dalšímu zpracování a zapracování   

                         do rozpočtu obvodu 

 

20/015              Novela obecně závazné vyhlášky města Plzně č. 8/2001, Statut města, ve znění dalších  

                         změn a doplnění 

Výsledek:         Informace o přijatém usnesení byla zaslána v termínu uvedeném v usnesení Odboru                      

                         právnímu a legislativnímu magistrátu města Plzně 
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20/016 a 

20/017                 Schválení dotací na rok 2020  (individuální a provozní dotací) 

Výsledek:            Smlouvy byly sepsány a v termínu i vyplaceny, kromě těch, jejichž žadatelé po       

                            dnu konání zastupitelstva a přijetí usnesení oznámili úřadu nekonání akce, jež byla        

                            předmětem dotace  

Jedná se o tyto žadatele: 

JASO Plzeň, z.s. – Radčická runda MTB 

TJ Radčice, z.s. – Dětský sportovní den 

Polereczký Pavel – hudební produkce Brufen 

 

Všechna přijatá usnesení byla zveřejněna v zákoně stanovené lhůtě na webu usnesení.plzen.eu. 

 

      5.   Návrh změn územního plánu města Plzně 

Materiály k projednávanému bodu programu obdrželi všichni zastupitelé v zákoně stanovené lhůtě. Na úvod 

projednávání tohoto bodu programu předsedající uvedl, že v současné době se mění mechanismy změn 

Územního plánu. Zatímco dříve se územní plán měnil po několika letech, dnes je maximální snahou reagovat 

na požadované změny rychleji. I z toho důvodu nabádá všechny zastupitele, ale i přítomnou veřejnost, aby 

neváhali dát podnět ke změně ÚP, jež by pomohl uvést věci do pořádku (např. plocha zeleně užívaná mnoho 

let jako komunikace apod.). 

Po krátkém úvodu byl dán prostor pro diskusi. Do diskuse se nikdo nepřihlásil, a proto bylo přistoupeno 

k hlasování o schválení návrhu usnesení, jehož předmětem je vyjádření souhlasu se změnami ÚP a s návrhem 

rozhodnutí o námitkách. 

 

HLASOVÁNÍ 

Pro        9                             Proti             0                           Zdržel se         0                                    Schváleno! 

Usnesení má číslo 20/018 a je přílohou zápisu.  

 
6. Rozpočtové opatření a přenos kompetencí k provádění rozpočtových opatření do 31.12.2020 na 

starostu obvodu 

Předsedající předeslal, že se jedná o provozní záležitost prováděnou a schvalovanou každoročně ke konci roku, 

a to z toho důvodu, že by bylo potřeba do 31.12. schválit nepředpokládaný výdaj, jež není pokryt 

rozpočtovanými prostředky (vše je podrobně rozvedeno v důvodové zprávě zaslané zastupitelům), a následně 

zahájil diskusi. 

Pan zastupitel Jílek řekl,  že: „si je vědom, že tato věc se schvaluje každoročně, ale že řešit by se měly 

standartní provozní věci a ne např. prodej pozemku či převod prostředků na investice“.  

Toto glosoval předsedající, že velké investice zásadního charakteru se řešit nebudou a že hlavním 

cílem je zajisti převážně běžný provoz. 

Nikdo další se do diskuse nepřihlásil a bylo přistoupeno k hlasování. 

 

HLASOVÁNÍ 

Pro         9                          Proti      0                                       Zdržel se        0                 Schváleno! 

Usnesení má číslo 20/019 a je přílohou zápisu.  

                
7. Zpráva ze zasedání finančního výboru 

Předsedající předal slovo předsedovi finančního výboru panu Rostislavu Vopelkovi. Ten všem 

přítomným sdělil, že výbor měl na programu jednání jeden jediný bod, a to návrh rozpočtu na rok 

2021 včetně rozpočtového výhledu na roky 2022 až 2024. Z důvodu současného nouzového stavu 

bylo osobní jednání nahrazeno mailovou komunikací se všemi členy výboru, jež probíhala ve dnech 

18. – 23.11.2020, a do které se zapojili všichni jeho členové. Dva z nich poslali připomínky a 

doporučili zamítnutí navrhovaného rozpočtu a dali podnět k jeho dopracování. Další tři členové 

neměli žádné námitky. Jelikož nadpoloviční většina členů finančního výboru byla pro, navrhuje 

finanční výbor zastupitelstvu schválení návrhu rozpočtu na rok 2021 včetně rozpočtových výhledů 

roků 2022 – 2024. Zápis z finančního výboru včetně příloh, jejichž předmětem je vyjádření 

jednotlivých členů, byl přeposlán starostovi a místostarostům. 

Předseda finančního výboru předal slovo zpět předsedajícímu, který zahájil diskusi. 
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Pan zastupitel Jaroslav Kohout požádal o zaslání připomínek k rozpočtu jednotlivých členů FV.  

Protože další diskutující nebyl, dal starosta hlasovat o vzetí zprávy ze zasedání finančního výboru na 

vědomí. 

 
HLASOVÁNÍ 

Pro         8                               Proti      0                                       Zdržel se        1                       Schváleno! 

Nebylo přijato usnesení. 

  

8. Schválení rozpočtu na rok 2021 a rozpočtové výhledy 2022 - 2024 

Návrh rozpočtu na rok 2021 a rozpočtové výhledy 2022 – 2024 byly zveřejněny na úřední desce našeho úřadu 

od 9. listopadu do 26. prosince 2020. Členům zastupitelstva byl návrh včetně všech příloh zaslán v zákoně 

stanoveném termínu. Všichni občané včetně zastupitelů měli možnost se s ním podrobně seznámit a v zákoně 

stanovené lhůtě uplatnit připomínky. Nikdo z občanů tohoto práva nevyužil. Kromě toho se návrhem zabýval i 

finanční výbor. Se závěry ze zasedání finančního výboru byli všichni přítomní seznámeni prostřednictvím jeho 

předsedy Rostislava Vopelky – viz bod 7 zápisu.  

Na úvod projednávání tohoto bodu programu předsedající uvedl, že přestože rozpočet na rok 2021 je sestaven 

jako rozpočet „investiční“, zachovává velkou finanční rezervu ve fondu rezerv a rozvoje (FRR), kam se po 

finančním vypořádání na jaře roku 2021 vrátí více než 2 miliony korun jako přebytek hospodaření letošního 

roku. Tento přebytek hospodaření nelze zapojit z principu do plánování rozpočtu na příští rok. V posledních 

letech měl náš městský obvod ze všech obvodů ve fondu rezerv a rozvoje největší objem finančních 

prostředků, což je špatně a bylo nám to ze strany města mnohokrát vytýkáno. Dokonce je náš fond FRR stejně 

velký jako u mnohonásobně větších městských částí. Finanční prostředky, které každý rok městská část 

získává jsou určené na investice a zajištění chodu městské části, nikoli proto, aby městská část tyto používala 

výhradně pro spoření. Tyto peníze mají sloužit v městské části a mají zlepšovat kvalitu života lidí v městské 

části. Vytvářet nesmyslně vysoké, mnohaleté „úspory“ je trestuhodné. Navíc, iracionálně vysoké rezervy FRR 

byly uváděny opakovaně jako důvod, proč nejsou více navyšovány rozpočty menších městských obvodů. 

V minulých letech se neinvestovalo, a když, tak pouze tehdy, pokud byly investice spojeny aktivitami, které 

zajišťovalo město Plzeň (tzv. sdružená investice). Ve chvíli, kdy disponujeme velkými rezervami by se mohlo 

stát, že by město obvodům rozpočet krátilo. Byli jsme několikrát ujišťováni, že v roce 2021 tento problém 

nehrozí, ale přesto je nutno investovat – do kultury, infrastruktury, volného času občanů obvodu. Snahou je 

vytvořit rezervu FRR ve výši přibližně 3 miliony korun, doporučené městem. Rozpočet není sestaven jako 

deficitní, ale jako rozpočet vyrovnaný a věříme, že se nám podaří získat finance i z dotačních zdrojů. S těmi 

ale nelze z principu kalkulovat při sestavování rozpočtu.  

Po krátkém úvodu zahájil předsedající diskusi a přislíbil zodpovězení všech dotazů opozičních zastupitelů, 

které obdržel 24 hodin před konáním zastupitelstva. 

Ing. Jaroslav Kohout – před rokem předkládal zastupitelům čtyři návrhy na využití hasičárny. Již v té době 

mu bylo sděleno, že o využití je rozhodnuto. Je názoru, že o investiční akci, která je ve výši 7 milionů korun 

by mělo rozhodovat zastupitelstvo jako nejvyšší orgán obce – tedy všech 9 členů, nejen starosta s místostarosty 

za přitakávání dalších dvou členů zastupitelstva. Řekl, že i když v minulém volebním období byl v opozici, 

vždy se řídil vlastním rozumem a hlasoval tak, jak mu rozum říkal. V současnosti má pocit, že se všechno 

rozhoduje bez toho, že by se opoziční zastupitelé měli možnost s konkrétními záměry seznámit.  

Odpověď předsedajícího – reagoval s tím, že o investicích přesně v dikci zákona právě nyní rozhoduje 

zastupitelstvo, a že zodpovědností vedení městského obvodu je přijímání rozhodnutí, které zastupitelstvo 

schvaluje. V současné chvíli je zpracována studie využití budovy bývalé hasičské zbrojnice. 

Rekonstrukce objektu předpokládá využití prostor pro kulturní a společenské účely, tzn. v přízemí se zázemím 

gastro zařízení, v patře sál. Při zadávání se vycházelo z požadavků občanů Radčic, kteří opakovaně takový typ 

investice postrádají. Studie řeší vhodnost objektu pro daný účel, jednotlivé rozložení prostor, vhodnou velikost 

ploch a v neposlední řadě i možnost přeložení jednotlivých sítí včetně předběžného vyjádření jejích 

provozovatelů. Studie je uložena v kanceláři starosty a není problém ji předložit všem zastupitelům. 

V současné době se začíná zpracovávat projektová dokumentace a dokončení akce se předpokládá v ideálním 

případě do konce roku 2021. 

Ing. Zdeněk Švarc – je názoru, že v okamžiku, kdy bude zpracován projekt, bude obtížné zapracovat jakékoli 

připomínky či názory. To by mělo být předmětem studie, s níž nebyla opozice seznámena. Rovněž mu chybí 

úvaha o návratnosti této investice. Proč se neuvažuje s navýšením příjmů, když se předpokládá, že budova 

bude pronajímána. 

Zdeněk Jílek řekl, že starostou obvodu jsou obecné principy pošlapávány od začátku, viz jeho dnešní návrh na 

ověřovatele zápisu ze strany opozice.  
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Předsedající – reagoval na zastupitele Zdeňka Jílka s tím, že se mýlí, protože vedení obce postupuje v souladu 

se zákonem. Dále reagoval na zastupitele Jaroslava Kohouta, že bohužel opozice od počátku funkčního období 

zcela nepochopitelně  hlasuje proti jakémukoli návrhu investic,  ať se týká čehokoli, a to bez ohledu na přínos 

pro obyvatele městské části. A že se subjektivním názorem pana Jílka nesouhlasí, ale že na něj má pan 

zastupitel nezadatelné právo. Uvedl, že je postupováno přesně v dikci zákona. V reakci na příspěvek pana 

zastupitele Švarce řekl, že uvažovat o podobných projektech pouze v dikci „Návratnosti“ je naprosto 

nesmyslné a ukazuje na naprosté nepochopení smyslu investic a chodu městské části. Podobné projekty se 

nikdy nevrátí ve finančním smyslu slova, benefitem pro všechny občany je to, že občané získají další možnost 

vyžití bez toho, že by byli nuceni improvizovat, nebo se kvůli setkávání scházet například v Křimicích. Se 

stejnou logikou bychom nemohli budovat vlastně žádné projekty pro budování infrastruktury, či volnočasové 

aktivity, protože by se „nevrátily“. Nejsme podnikatelský subjekt, naším cílem je zajistit lepší kvalitu života 

našich občanů a u projektů, které budeme realizovat, zajistit jejich udržitelnost, nikoli finanční návratnost, 

která není naším cílem a mnohdy je i z principu nemožná. 

Předsedající dále uvedl, že součástí rozvah byly i konzultace s profesionály o využití zasedací místnosti 

městského úřadu a zlepšení zázemí pro kulturně společenské akce, ale z mnoha technických důvodů, ale i 

regulací by takový projekt bylo sice možné realizovat, ale za mnohanásobně vyšších nákladům, než jaké budou 

spojené s kompletní rekonstrukcí hasičárny. 

Další dotaz opozičních zastupitelů se týkal investice 1 milionu korun do dětského hřiště. 

K tomuto bodu předsedající uvedl, že již při nástupu do funkce iniciovala koalice jednání se Správou 

veřejného statku města Plzně (SVS) s žádostí o kompletní rekonstrukci dětského hřiště a možnost vybudování 

hřiště na nohejbal. Bylo domluveno, že půjde o tzv. sdruženou investici, na které se bude 50% finančně podílet 

i náš obvod. Tato investice se měla podle předběžného plánu uskutečnit již v roce 2020. Bohužel díky epidemii 

COVID-19 odložila Správa veřejného statku města Plzně tuto investici na neurčito. 

Odložit projekt na dobu až SVS získá peníze, se jeví jako nereálné, neboť se předpokládá, že veškeré investice 

budou pro příští roky zmrazené. K rekonstrukci hřiště by nedošlo ani v dalších letech. Dětské hřiště je navíc 

morálně i technicky „spotřebováno“. Bylo proto rozhodnuto po dohodě se SVS, že akci zrealizujeme 

z vlastních zdrojů, s tím, že využijeme administrativu SVS,  a sami poptáme prvky u jednotlivých dodavatelů a 

realizaci stavebních prací mimo montáže prvků provedeme vlastními silami, při respektování studie, kterou 

vypracovala SVS.  Tím předpokládáme dosažení statisícových úspor.  

Jako příklad uvedl předsedající stěhování Workoutu, u kterého byla původní cena, se kterou operovala opozice 

jako argumentem proti stěhování, 150 000 Kč bez DPH. Díky opakovaným jednáním a dohodou 

s dodavatelem a realizací prací našimi silami se podařilo snížit náklady na stěhování Workoutu na necelých 

30 000 při zachování všech záruk, deklarovaných výrobcem. Cena realizace byla tedy proti původní ceně na 

úrovni zlomkových nákladů. Jakkoli předsedající neočekává stejně velkou úsporu, předpokládá, že cena 

dětského hřiště proti kalkulované městem bude nižší.  

 

Předsedající reagoval i na připomínky opozice, která tyto dodala finančnímu výboru. Předsedající vyjádřil 

spolu s místostarostou Goeslem podiv nad tím, že jsou připomínkovány i standardní výdaje mandatorního 

charakteru, tedy opakující se každý rok již po desetiletí, jako je úklid veřejných prostranství, či péče o zeleň.  

 

Na další odpovědi předsedajícího na připomínky, které opozice dodala oficiálně finančnímu výboru reagoval 

pan zastupitel Švarc, že se jedná o interní dokument a není nutné jej projednávat na zastupitelstvu. 

Předsedající jej tedy ujistil, že vedení městské části později odpoví na připomínky, které byly v podstatě stejné 

a byly zaslány opozicí vedení městské části emailem.  

 

Dalším připomínkovaným výdajem rozpočtu je „monitoring hluku“. Kolem průmyslové zóny byla 

nainstalována čidla pro měření hluku. Obvod obdržel nabídku konkrétního balíku prací pro zpracování dat a 

vytvoření  webového rozhraní.  Dosud se tento systém „ladí“, což by mělo být dokončeno do Vánoc letošního 

roku. Liší se frekvence „dotazování“ čidel, každé čidlo musí mít jinou frekvenci, přičemž minimální  

zvažovaná je 20 minut. Předpokládá se, že se zapojí i městský obvod Malesice, které by se měly s námi 

částečně podílet i na provozních nákladech. Náklady na chod systému by se měly pohybovat mezi 2 – 3 tisíci 

korun měsíčně.  

Ing. Zdeněk Švarc – budou získaná data validní pro hygienu? 

Předsedající – hygienu jsme před startem projektu oslovili, tato bude brát data v potaz a takový projekt vítá. 

Zvláště pokud může komparovat i necertifikovaná měření s vlastním aktuálním. Zároveň předsedající uvedl, že 

stejný dodavatel dokáže dodat čidlo s certifikací metrologického ústavu, které je validizovaným čidlem. 

Technicky je čidlo stejné, jako námi použitá, ale navíc s patřičným certifikátem, Takové čidlo lze používat 

kontinuálně jako validizační nástroj. Pokud existuje určitá hladina hluku a následně se výrazně zvýší nebo 
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sníží, je možné se tím zabývat. A KHS takové aktivity vítá. Zároveň lze doložit odlišnou zátěž prostředí 

hlukem například v době, kdy se oficiálně měří a měřený subjekt se snaží pouze v tomto okamžiku zátěž snížit. 

Ing. Jaroslav Kohout vznesl požadavek na umístění jednoho čidla hluku v Košutecké ulici vzhledem 

k frekvenci projíždění nákladních aut v souvislosti s budovaným obchvatem.  

Ke slovu se přihlásil místostarosta Bc. Tomáš Goesl, který řekl, že ze strany Kontrolního výboru měl 

požadavek na vyčíslení nákladů a příjmů za kroužky, jež se konaly od září loňského roku. Uvedl, že vzhledem 

k současné epidemiologické situaci a i ke skutečnosti, že není dobré, aby se KV scházel osobně, předkládá 

požadovaná data na zastupitelstvu, neboť není na závadu, aby s tím byla seznámena i veřejnost. Aby byla data 

relevantní, předkládá II. pololetí roku 2019, kdy výdaje činily 45 tisíc korun a byly tvořeny odměnami 

lektorům, nákupem materiálu (především na kroužek Dovedné ruce) a pojištěním. Příjmy činily 28 700,00 Kč.  

Následně si vzal slovo předsedající a upřesnil, že v příštím roce je uvažováno s vybudováním počítačové 

učebny nejen pro důchodce. Bude využit prostor, který měly pronajaty řidiči jako denní místnost a který 

opustili na jaře letošního roku v souvislosti s COVIDEM-19. Prostor bude minimálními náklady rekonstruován 

a příští rok se počítá (dovolí-li to epidemiologická situace) se zahájením. 

Protože se do diskuse nikdo další nepřihlásil, bylo přistoupeno k hlasování. 

 

HLASOVÁNÍ 

Pro         5                                     Proti      4                                       Zdržel se        0            Schváleno!                

Usnesení má číslo 20/020 a je přílohou zápisu. 

 

Po ukončení hlasování se přihlásil pan Zdeněk Jílek, který sdělil, že opozice hlasovala proti z důvodu, že 

během roku žádný z opozičních zastupitelů neobdržel žádnou informaci o rozpočtovaných investicích.  

Předsedající řekl, že je to subjektivní názor  pana zastupitele,  se kterým nesouhlasí, na který má však opozice 

právo. A upozornil na fakt, že opozice ani o projednávaný rozpočet neprojevila zájem po celou dobu, kdy byl 

v zákonné lhůtě zveřejněn a reagovala až pouhých 24 hodin před projednáváním rozpočtu.  

 

9. Informace starosty 

Jednáme s hlavním stavbyvedoucím Západního okruhu města Plzně Matějem Brožem a ing. Vítem ze 

Správy a údržby silnic Plzeňského kraje ohledně našeho požadavku na dodání přehledu plánovaných prací 

v nejbližších dvou měsících a zpomalení projíždějících vozidel intravilánem obce. Současně apeluje 

na všechny občany, pokud by měli dojem, že jejich nemovitost je v souvislosti s projíždějícími 

vozidly poškozována, aby tuto skutečnost nahlásili.  

Pokračují práce v souvislosti s výstavbou autobusové zastávky u průmyslové zóny. Jedná se o 

zastávku zátkového typu (zasahující do vozovky). Ke zpoždění došlo z důvodu chyby pracovníka 

SUS nebo města. Realizace se předpokládá příští rok. 

Pokračuje projekt komunikace průtah Radčicemi, jež by měl realizovat kraj prostřednictvím Správy a 

údržby silnic Plzeňského kraje, který můžeme připomínkovat. Prosím o zasílání připomínek na úřad. 

Zdeněk Jílek – doporučuje ohlídat vydláždění chodníků v památkové zóně, aby nebyla dávána žula, 

která velmi klouže.  

Úřadu městského obvodu byla doručena žádost Architektonické kanceláře AIP, spol. s.r.o., o 

vyjádření k návrhu územní studie týkající se výstavby centra „zóna Karlovarská“, týkající se změny 

principu odvádění dešťových vod. Podle investora by údajně mělo nově navrhované řešení zvýšit 

kapacitu retence srážkových vod. O vyjádření byli požádáni zástupci magistrátu, abychom zjistili,  

jak hodnotí tento návrh odborníci města a poté pozveme zástupce AIP na zastupitelstvo, aby byli 

všichni zastupitelé se záměrem seznámeni  jak s jejich návrhem, tak i s odbornou analýzou.  

Na závěr informativních zpráv sdělil předsedající, že byla distribuována dezinfekce občanům Radčic 

starších 60 let. Další dezinfekce je k dispozici na úřadě a občané bez ohledu na věk si ji mohou 

vyzvednout.  
 

10.   Diskuse 

Ing. Jaroslav Kohout – břízy v ulici V Břízkách, které jsou označené a určené k odstranění je potřeba   

                                        odstranit co nejrychleji, padají větve. 

-   občané si stěžují na nevzhlednou stráň podél potoka (tzv. „pod Opavojc“), zjistit 

    možnost údržby 

-   v Radčickém potoce vytéká z lesa poměrně velké množství vody. Tato voda se ale 

zcela ztrácí zhruba na konci ulice Na Jívách. Dále uvedl, že je možné, že se voda 
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ztrácí v nějakém neznámém podzemním systému. Pod silnicí je koryto suché. 

Požaduje prověření.  

 

11. Závěr 

Předsedající poděkoval zastupitelům a všem přítomným občanům za účast a ukončil jednání zastupitelstva 

ve 19:50 hodin.  

 

Přílohy zápisu: 

1) Pozvánka na zasedání 

2) Presenční listina 

3) Usnesení ZMO č. 20/018, 20/019, 20/020 

 

 

 

Zapisovatel:  

 

Starosta:                                                              dne:  ........................    podpis: ......................................                                                              

 

 

Ověřovatelé:                                                       dne:  ........................    podpis: ...................................... 

  

                                                                            dne:  ........................    podpis: ......................................  

 


