Obec Odřepsy
Odřepsy 72 289 07 Libice nad Cidlinou, IČO 00239518
Tel.325 653 072, e-mail: obec.odrepsy@tiscali.cz ,

IDDS: qgtam6t ,

mob.tel. 603 511 096

č. 7/2018
Zápis z jednání obecního zastupitelstva obce Odřepsy
Datum konání: 12. 11. 2018 od 19:03 hod.
Místo konání: budova Obecního úřadu
Přítomni: V. Netík, J. Málková, M. Podoláková, K. Martinková, V. Brtek, J. Tomsa, P. Šimák
(prezenční listina, viz příloha č. 1)
Jednání přítomno 7 zastupitelů. Jednání bylo usnášeníschopné.
Host: xxxxxxxxxxx od začátku jednání do 19:30 hod.

Program jednání:

1.
2.
3.
4.
5.

Zahájení
Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Odsouhlasení změny počtu bodů programu
Kontrola usnesení z minulého zastupitelstva
Návrh na schválení „Jednací řád zastupitelstva obce Odřepsy“ a jednacích řádů všech výborů

zastupitelstva

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Záměr na směnu pozemků
Strategický plán priorit zastupitelstva na roky 2018 – 22
Návrh na ustanovení správce rozpočtu
Plnění rozpočtu 2018 do 10/2018
Schválení dopravní obslužnosti
Projednání žádostí místních spolků na dotaci na činnost pro rok 2019
Návrh na schválení návrhu rozpočtu na rok 2019
Návrh na schválení rozpočtového výhledu 2020-22
Projednání přijetí nápravného opatření
Návrh rozpočtového opatření č. 5
Návrh směrnice o veřejných zakázkách pro obec
Návrh akcí do konce roku 2018
Schválení nákupu a výběr dodavatele na garážová vrata
Projednání smlouvy s AZ Elektrostav, a. s. – věcná břemena
Návrh vypsat záměr na pronájem pozemku
Návrh na zveřejnění záměru na kácení stromů
Návrh zástupce obce pro sdružení Cidlina
Návrh na přípravu projektové dokumentace pro výstavbu sociálního zařízení na místním hřišti
Informace o projednávaných akcích
Diskuse
Závěr
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Bylo projednáno:

1. Starosta obce, který svolal a řídí dnešní zasedání zastupitelstva, přivítal přítomné a upozornil zastupitele
a hosta, že se průběh jednání zvukově nahrává.

2. Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Starosta obce navrhl zvolit zapisovatelkou zápisu paní Janu Málkovou, ověřovateli zápisu paní Kateřinu
Martinkovou a pana Václava Brtka.
Návrh usnesení:
Zapisovatel: Jana Málková
Ověřovatelé: Kateřina Martinková, Václav Brtek
Hlasování:
Přítomno: 7
pro 7,
proti 0,
Usnesení č. 1/7-2018 bylo schváleno.

zdržel se 0.

3. Odsouhlasení změny počtu bodů programu
Starosta obce seznámil zastupitele s doplněným programem jednání a navrhl jeho schválení. Nikdo
z přítomných nevznesl podnět k doplnění nebo pozměnění programu.
Návrh usnesení: Program dnešního jednání obsahuje 26 výše uvedených bodů.
Hlasování:
Přítomno: 7
pro 7,
proti 0,
zdržel se 0.
Usnesení č. 2/7-2018 bylo schváleno.

4. Kontrola usnesení z minulého zastupitelstva
•
•
•
•
•
•

Starosta obce podepsal smlouvu a předal finanční příspěvek Lince bezpečí, z. s.
Starosta obce podepsal smlouvu s fa Profesionálové, a. s. na zajištění dotace ze SFDI na činnosti
související s realizací záměru „Chodníky při silnici I/11 a III/3281 v obci Odřepsy“.
Starosta obce podepsal smlouvu na pronájem nebytových prostor (stodoly) u domu č. p. 69.
Starosta obce předal podklady k žádosti a podepíše smlouvu o bezúplatný převod nemovitosti
– 1 m2 pozemku p. č. 37/26 v katastrálním území Odřepsy, až bude druhou stranou připravena.
Starosta obce podepsal dodatek č. 2 k pojistné smlouvě obce Odřepsy.
Všichni zastupitelé se podíleli na zajištění oslav 100 let České státnosti v obci.

Návrh usnesení: Zastupitelé berou na vědomí informaci starosty o splnění či plnění všech výše
uvedených usnesení z jednání zastupitelstva obce č. 6/2018. Proti zápisu z jednání zastupitelstva
č. 6/2018 nebyla vznesena námitka.
Hlasování:
Přítomno: 7
pro 7,
proti 0,
zdržel se 0.
Usnesení č. 3/7-2018 bylo schváleno.

5. Návrh na schválení „Jednacího řádu zastupitelstva obce Odřepsy“ a jednacích řádů všech výborů
zastupitelstva
Zastupitelé se podrobně seznámili s návrhem Jednacího řádu zastupitelstva a s návrhy jednacích řádů
všech svých výborů. Nikdo nevznesl námitku nebo návrh na doplnění Jednacího řádu zastupitelstva ani
podnět k doplnění jednacích řádů kontrolního, finančního, správního, sociálního a stavebního výboru.
Starosta obce navrhl hlasovat o společném schválení Jednacího řádu zastupitelstva a jednacích řádů
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všech výborů zastupitelstva. Dále navrhl, že schválené jednací řády připraví k vydání a podpisu
místostarostka obce paní Jana Málková. Nikdo ze zastupitelů neměl doplňující připomínky ani jiné návrhy
k hlasování.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje znění Jednacího řádu zastupitelstva obce Odřepsy, dle
kterého se bude řídit ode dne jeho schválení a na znění jednacích řádů kontrolního, finančního,
správního, sociálního a stavebního výboru, kterými se členové výborů budou řídit ode dne jejich
schválení. Za vydání výše uvedených jednacích řádů zodpovídá místostarostka obce.
Hlasování:
Přítomno: 7,
pro 7,
proti 0,
zdržel se 0.
Usnesení č. 4/7-2018 bylo schváleno.

6. Záměr na směnu pozemků
Starosta obce informoval zastupitele o závěrech z jednání představenstva Poděbradských blat, a. s.,
č. p. 347, 290 01 Poděbrady, na kterém byl na návrh obce Odřepsy projednán návrh na záměr směny
pozemku p. č. 173/2 (ostatní plocha – ostatní komunikace) o výměře 1 163 m2 a části pozemku 173/11
(ostatní plocha) o výměře cca 590 m2 za pozemek p. č. 520/4 (orná půda) o výměře 12 446 m2 plus zřízení
věcného břemene k pozemku p. č. 173/10 za účelem umožnění průjezdu do plechové haly, která stojí na
pozemku st. č. 269. Záměr směnit výše uvedené nemovitosti vyplývá ze skutečnosti, že pozemek č. 173/2
přiléhá k sportovnímu areálu v obci a je ideální pro rozšíření sportovních ploch. Část pozemku č. 173/11
je oplocen a obec Odřepsy má záměr uchovávat zde obecní techniku. Poděbradská blata, a. s. na svém
jednání představenstva dne 12. 11. 2018 schválilo výše uvedený záměr. Starosta obce dále udělil slovo
zastupitelům a poté panu xxxxxxxx, který zastupitelům sdělil, že má zájem o pozemek p. č. 173/2 (ostatní
plocha – ostatní komunikace) o výměře 1 163 m2 ve vlastnictví Poděbradských blat, a. s., jako obec
Odřepsy. Jeho záměrem je odkup pozemku od stávajícího majitele nebo odkup pozemku od obce
Odřepsy v případě, že se tato stane majitelem pozemku, případně na směnu pozemku. Na příspěvek
pana xxxxxxxx reagovali zastupitelé takto: paní Málková informovala pana xxxxxxxx o záměru obce na
rozšíření stávajícího sportoviště, které je v souladu se Strategickým plánem rozvoje sportu v obci
Odřepsy. Starosta obce i zastupitelé se shodli na snaze uskutečnit tento záměr a po případném získání
výše uvedeného pozemku jej ponechat ve vlastnictví obce Odřepsy. Další připomínka nebo podnět
k projednávanému bodu nebyl vznesen. Starosta tedy nejprve vyzval zastupitele k hlasování o nepřijetí
návrhu pana xxxxxxxx na odkup/směnu pozemku p. č. 173/2.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Odřepsy neschvaluje nabídku pana xxxxxxxx na jeho odkup/směnu
pozemku č. 173/2.
Hlasování:
Přítomno: 7,
pro 7,
proti 0,
zdržel se 0.
Usnesení č. 5/7-2018 bylo schváleno.
Po neschválení nabídky pana xxxxxxxx na odkup/směnu pozemku č. 173/2 vyzval starosta obce
k hlasování o schválení záměru na směnu pozemků p. č. 173/2 a části pozemku č. 173/11 ve vlastnictví
Poděbradská blata, a. s. za pozemek č. 520/4 a zřízení věcného břemene k pozemku p. č. 173/10 jako
průjezdu k pozemku st. č. 269.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje vypsání záměru na směnu pozemku p. č. 173/2 (ostatní
plocha – ostatní komunikace) o výměře 1 163 m2 a části pozemku 173/11 (ostatní plocha) o výměře
590 m2 za pozemek p. č. 520/4 (orná půda) o výměře 12 446 m2 a zřízení věcného břemene k pozemku
p. č. 173/10 za účelem umožnění průjezdu do plechové haly, která stojí na pozemku st. č. 269. Starosta
obce je pověřen vypsáním záměru a zajištěním geometrického oddělení.
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zdržel se 0.

7. Strategický plán priorit zastupitelstva na roky 2018 – 22
Všichni zastupitelé se podíleli na vypracování dokumentu „Strategický plán priorit zastupitelstva Obce
Odřepsy na volební období 2018-2022“, který se zabývá rozvojem obce, bezpečností v obci, oblastí
sportu
a rekreace, správou obecního majetku, odpadovým hospodářstvím, sociální a kulturní oblastí. Nikdo
z přítomných neměl k dokumentu pozměňující nebo doplňující návrhy, proto starosta obce vyzval
k hlasování o schválení výše uvedeného dokumentu.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje „Strategický plán priorit zastupitelstva Obce Odřepsy na
volební období 2018-2022“. Za vydáním dokumentu zodpovídá místostarostka obce.
Hlasování:
Přítomno: 7,
pro 7,
proti 0,
zdržel se 0.
Usnesení č. 7/7-2018 bylo schváleno.

8. Návrh na ustanovení správce rozpočtu
Starosta obce informoval zastupitele o činnosti stávající správkyně rozpočtu paní Lucie Bauerové
a doporučil její zvolení správkyní rozpočtu pro další období.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo schvaluje správkyní rozpočtu paní Lucii Bauerovou.
Hlasování:
Přítomno: 7,
pro 7,
proti 0,
zdržel se 0.
Usnesení č. 8/7-2018 bylo schváleno.

9. Plnění rozpočtu 2018 do 10/2018
Nově jmenovaná správkyně rozpočtu seznámila zastupitele obce s plněním rozpočtu obce Odřepsy
k datu 31. 10. 2018.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo bere na vědomí zprávu správkyně rozpočtu o plnění rozpočtu obce
Odřepsy k datu 31. 10. 2018.
Hlasování:
Přítomno: 7,
pro 7,
proti 0,
zdržel se 0.
Usnesení č. 9/7-2018 bylo schváleno.

10. Schválení dopravní obslužnosti
Starosta obce informoval zastupitele o jednání a podmínkách připravované smlouvy s dopravci, která se
týká závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě k zajištění dopravní obslužnosti na území naší
obce. Oproti roku 2018 se cena zvyšuje z 180,- Kč /občana a rok na 200,- Kč /občana a rok 2019.
Návrh usnesení: Zastupitelé berou na vědomí částku 200 Kč na rok a obyvatele jako podmínku pro
zajištění dopravní obslužnosti v naší obci v roce 2019.
Hlasování:
Přítomno: 7,
pro 7,
proti 0,
zdržel se 0.
Usnesení č. 10/7-2018 bylo schváleno.
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11. Projednání žádostí místních spolků na dotaci na činnost pro rok 2019
Starosta obce informoval o žádostech předsedů místních spolků. Předsedové všech tří místních spolků
požádali o dotaci 20 000,- Kč na činnost v roce 2019. Správkyně rozpočtu informovala o podmínkách
smlouvy.
Návrh usnesení: Zastupitelé schvalují dotaci 20 000,- Kč na činnost v roce 2019 pro TJ Odřepsy, z. s.,
vedenou předsedou panem xxxxxxxx Starosta obce v lednu 2019 zajistí podepsání smlouvy a poukázání
výše uvedené dotace na činnost spolku.
Hlasování:
Přítomno: 7,
pro 7,
proti 0,
zdržel se 0.
Usnesení č. 11/7-2018 bylo schváleno.
Návrh usnesení: Zastupitelé schvalují dotaci 20 000,- Kč na činnost v roce 2019 pro SDH Odřepsy, vedené
předsedou panem xxxxxxxx. Starosta obce v lednu 2019 zajistí podepsání smlouvy a poukázání výše
uvedené dotace na činnost spolku.
Hlasování:
Přítomno: 7,
pro 7,
proti 0,
zdržel se 0.
Usnesení č. 12/7-2018 bylo schváleno.
Návrh usnesení: Zastupitelé schvalují dotaci 20 000,- Kč na činnost v roce 2019 pro MS Pod Stříbrníkem
Odřepsy, vedené předsedou panem xxxxxxxx. Starosta obce v lednu 2019 zajistí podepsání smlouvy a
poukázání výše uvedené dotace na činnost spolku.
Hlasování:
Přítomno: 7,
pro 7,
proti 0,
zdržel se 0.
Usnesení č. 13/7-2018 bylo schváleno.

12. Návrh na schválení návrhu rozpočtu na rok 2019
Správkyně rozpočtu společně s finančním výborem předložila zastupitelům návrh rozpočtu obce Odřepsy
pro rok 2019. Zastupitelé se s návrhem podrobně seznámili. Nikdo z přítomných nevznesl námitku nebo
podnět k doplnění návrhu rozpočtu. Starosta obce navrhl hlasovat o přijetí návrhu rozpočtu obce
Odřepsy na rok 2019 tak, jak byl předložen.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje návrh přebytkového rozpočtu obce Odřepsy na rok 2019
v paragrafovém znění. V příjmech 4 941 390, výdaje 4 541 382,- a financování 400 008,-. Starosta obce
je pověřen zveřejněním návrhu rozpočtu obce pro rok 2019.
Hlasování:
Přítomno: 7,
pro 7,
proti 0,
zdržel se 0.

Usnesení č. 14/7-2018 bylo schváleno.
13. Návrh na schválení rozpočtového výhledu 2020-22
Správkyně rozpočtu informovala zastupitele o rozpočtovém výhledu (výdaje, příjmy a financování) pro
období 2020 – 2022.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtový výhled obce Odřepsy na období 2020 –
2022.
Hlasování:
Přítomno: 7,
pro 7,
proti 0,
zdržel se 0.

Usnesení č. 15/7-2018 bylo schváleno.
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14. Projednání přijetí nápravného opatření
Správkyně rozpočtu informovala zastupitele o přijetí nápravného opatření ohledně převodu
hospodářského výsledku, kdy se do budoucna účetní obce zavazuje převádět hospodářský výsledek
z účtu 431 na účet 432 v rámci roční účetní závěrky.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce bere na vědomí přijetí nápravného opatření ohledně převodu
hospodářského výsledku. Do budoucna bude účetní obce převádět hospodářský výsledek z účtu 431 na
účet 432 v rámci roční účetní závěrky.
Hlasování:
Přítomno: 7,
pro 7,
proti 0,
zdržel se 0.

Usnesení č. 16/7-2018 bylo schváleno.
15. Návrh rozpočtového opatření č. 5
Správkyně rozpočtu informovala o zrušení položky 3183 a potřebě přijmout rozpočtové opatření.
Návrh usnesení: Zastupitelé obce schvalují rozpočtové opatření č. 5/2018.
Hlasování:
Přítomno: 7,
pro 7,
proti 0,
zdržel se 0.

Usnesení č. 17/7-2018 bylo schváleno.
16. Návrh směrnice o veřejných zakázkách pro obec
Zastupitelé obce se podrobně seznámili s návrhem směrnice, která upravuje postup při zadávání
veřejných zakázek malého rozsahu v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
v platném znění. Nikdo z přítomných nevznesl námitku nebo podnět k doplnění. Starosta obce vyzval
zastupitele k hlasování o schválení výše uvedené směrnice.
Návrh usnesení: Zastupitelé obce schvalují dokument: „Směrnice pro zadávání veřejných zakázek
malého rozsahu obce Odřepsy“. Účinnosti nabývá dnem schválení. Za vydání směrnice zodpovídá
místostarostka obce.
Hlasování:
Přítomno: 7,
pro 7,
proti 0,
zdržel se 0.
Usnesení č. 18/7-2018 bylo schváleno.

17. Návrh akcí do konce roku 2018
Starosta obce navrhl do konce letošního roku zorganizovat tradiční rozsvícení vánočního stromečku
dne 02. 12. 2018 od 18:00 hod.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje pořádání tradičního rozsvícení vánočního stromku, které
se uskuteční dne 02. 12. 2018 od 18:00 hod. Při této příležitosti budou dětem předány drobné dárky.
Hlasování:
Přítomno: 7,
pro 7,
proti 0,
zdržel se 0.
Usnesení č. 19/7-2018 bylo schváleno.

18. Schválení nákupu a výběr dodavatele na garážová vrata
Starosta obce předložil zastupitelům čtyři nabídky na nová garážová vrata tak, jak je obdržel od
oslovených dodavatelů. Dále informoval, že zaměření vrat provedli pouze dva dodavatelé garážových
vrat. Nejprve starosta požádal zastupitele o hlasování, zda budou pořízena nová garážová vrata, aby
v zimním období nedocházelo k úniku tepla z prostor, kde je zazimovaná technika.
Návrh usnesení: Zastupitelé schvalují pořízení nových garážových vrat.
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zdržel se 0.

Po schválení pořízení garážových vrat se zastupitelé podrobně seznámili s nabídkami na realizaci nových
garážových vrat od jednotlivých dodavatelů:
Nabídka č. 1 – Vrata Roček, 75 000,- Kč bez DPH
Nabídka č. 2 – LOMAX & Co s.r.o, 61 998,- Kč bez DPH
Nabídka č. 3 – 3MONT CONSTRUCTION, s.r.o., 62 599,- Kč s DPH
Nabídka č. 4 – Svět oken, s.r.o., 55 68,- Kč s DPH
Zaměření provedla pouze fa Vrata Roček a fa 3MONT CONSTRUCTION, s.r.o.
Paní Podoláková vznesla námitku, že vrata s oknem nejsou bezpečná proti vniknutí. Starosta obce ujistil,
že bude garáž napojena na poplachové zařízení.
Návrh usnesení: Zastupitelé obce schvalují fa 3MONT CONSTRUCTION, s.r.o., jako dodavatel pro
garážová vrata. Starosta obce je pověřen jednáním a podpisem smlouvy s dodavatelem.
Hlasování:
Přítomno: 7,
pro 7,
proti 0,
zdržel se 0.
Usnesení č. 21/7-2018 bylo schváleno.

19. Projednání smlouvy s AZ Elektrostav, a. s. – věcná břemena
Zastupitelé obce se podrobně seznámili s návrhem smlouvy o zřízení věcných břemen
s fa AZ Elektrostav, a. s., která se týká věcných břemen – vedení vysokého napětí přes obecní pozemky.
Návrh usnesení: Zastupitelé obce schvalují smlouvu s AZ Elektrostav, a. s. – věcná břemena. Starosta
obce je pověřen podpisem smlouvy.
Hlasování:
Přítomno: 7,
pro 7,
proti 0,
zdržel se 0.
Usnesení č. 22/7-2018 bylo schváleno.

20. Návrh vypsat záměr na pronájem pozemku
Zastupitelé se dohodli na vypsání záměru na pronájem nově získaného obecního pozemku č. 128/8 na
konci „Jabloňky“. Občané mohou do 07. 12. 2018 do 12:00 hod. dodat na podatelnu OÚ zalepenou
obálky s nápisem „Neotvírat – pronájem pozemku č. 128/8 a jménem zájemce o pronájem“. V obálce
s nabídkou bude uvedena částka za pronájem a rok a účel, na který chce zájemce pozemek využít.
Minimální cena nájemného za rok je stanovena na 3 000,- Kč. Maximální doba pronájmu je stanovena na
10 let. Na pozemku nesmí stát žádná stavba, může být využit za účelem dočasného uskladnění dřeva
nebo za účelem obhospodařování a zemědělského využití. Otevření obálek se uskuteční dne 10. 12. 2018
od 19:00 hod. na řádném jednání zastupitelstva č. 8/2018. Záměr bude vyvěšen v souladu se zákonem.
Návrh usnesení: Zastupitelé obce schvalují vypsání záměru na pronájem pozemku č. 128/8 takto:
1. Vypsání záměru na pronájem pozemku;
2. Minimální cena pronájmu za jeden rok 3 000,- Kč;
3. Maximální doba pronájmu je 10 let;
4. Dodání nabídek do 07. 12. 2018 do 12:00 hod. na podatelnu OÚ zalepenou obálky s nápisem
„Neotvírat – pronájem pozemku č. 128/8 a jménem zájemce o pronájem“;
5. V obálce bude uvedena částka za pronájem/rok a účel pronájmu;
6. Otevření obálek s nabídkami 10. 12. 2018 od 19:00 hod. na řádném jednání zastupitelstva
č. 8/2018;
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7. Pozemek bude pronajat dle nabídnuté ceny za pronájem/rok a účelu využití;
8. Na pozemku nesmí stát žádná stavba, může být využit za účelem dočasného uskladnění dřeva
nebo za účelem obhospodařování a zemědělského využití.
Hlasování:
Přítomno: 7,
pro 7,
proti 0,
zdržel se 0.
Usnesení č. 23/7-2018 bylo schváleno.

21. Návrh na zveřejnění záměru na kácení stromů
Na žádost majitelů nemovitostí č. p. 50 a č. p. 51 se zastupitelé rozhodli ke zveřejnění záměru na odborné
pokácení tří vzrostlých smrků, které přímo ohrožují výše uvedené nemovitosti. Na místo vykácených
smrků je naplánována výsadba nové zeleně, která nebude svým vzrůstem ohrožovat nemovitosti ve svém
okolí.
Návrh usnesení: Zastupitelé obce schvalují zveřejnění záměru na odborné pokácení tří smrků před domy
č. p. 50 a č. p. 51 a vysazení nové zeleně po vykácených stromech.
Hlasování:
Přítomno: 7,
pro 7,
proti 0,
zdržel se 0.
Usnesení č. 24/7-2018 bylo schváleno.

22. Návrh zástupce obce pro sdružení Cidlina
Starosta obce informoval zastupitele o činnosti stávajícího zástupce obce Odřepsy ve sdružení Cidlina,
kterým je pan xxxxxxxx a s jeho souhlasem navrhl, aby zůstal i nadále zástupcem obce v tomto sdružení.
Návrh usnesení: Zástupcem obce Odřepsy ve sdružení Cidlina je pan J xxxxxxxx.
Hlasování:
Přítomno: 7,
pro 7,
proti 0,
zdržel se 0.
Usnesení č. 25/7-2018 bylo schváleno.

23. Návrh na přípravu projektové dokumentace pro výstavbu sociálního zařízení na místním hřišti
Zastupitelé se v diskusi shodli na potřebě výstavby nového sociálního zařízení na místním hřišti. Starosta
obce na základě závěrů z diskuse vyzval přítomné k hlasování o započetí přípravy projektové
dokumentace k výstavbě sociálního zařízení v místním sportovním areálu.
Návrh usnesení: Zastupitelé schvalují přípravu projektové dokumentace na výstavbu sociálního zařízení
na místním hřišti. Starosta obce je pověřen úkony potřebnými pro přípravu projektové dokumentace.
Hlasování:
Přítomno: 7,
pro 7,
proti 0,
zdržel se 0.
Usnesení č. 26/7-2018 bylo schváleno.

24. Informace o projednávaných akcích
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Poděkování za pořádání oslav k 100 letům české státnosti spojené s posvícením;
Novoročenky;
Tarif na odběr elektřiny v objektu hasičárny;
Chodníky v obci;
Zpravodaj;
Koordinační schůzka k rozsvěcení vánočního stromku proběhne dne 19. 11. 2018;
KB a ČNB;
Finanční úřad;
Kontrola na podpisové vzory;
Školení GDPR.
25. Diskuse
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V diskusi nebyl vznesen žádný příspěvek.

26. Závěr
Starosta obce ukončil jednání zastupitelstva v 21:27 hod.

Zapsal: Jana Málková

Ověřil: Kateřina Martinková

Václav Brtek

V Odřepsích dne 12. 11. 2018

Přílohy:

•
•
•
•
•
•
•

prezenční listina
záměr na směnu pozemků
„Strategický plán priorit zastupitelstva Obce Odřepsy“
návrh rozpočtu na rok 2019
rozpočtový výhled 2020-2022
záměr na pronájem pozemku
záměr na kácení stromů
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