
 1 

Zápis z I. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Hranice ze dne 12. 
12. 2022 v 18:00 hod. v zasedací místnosti OÚ  

Přítomni dle prezenční listiny.  

Přítomni: Ing. Hana Papajová, Pavlína Pártlová, Klára Pártlová, Hana Karbová, Dalibor 
Matušek. 

Nepřítomni: (omluveni) Ing. Milana Hromasová, Petr Doležal 

Program jednání: 

1. Schválení programu jednání I. veřejného zasedání OZ                                                                  
2. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele                                                                                       
3. Kontrola usnesení z minulé schůze                                                                                                  
4. Kalkulace vodného na rok 2023- Čevak                                                                                           
5. Dodatek ke smlouvě na svoz kom. odpadu na rok 2023 – Marius Pedersen                            
6. Dodatek k vyhlášce č.1/2021 o místním poplatku z odp. hospodářství                                     
7. Rozpočet obce Hranice na rok 2023                                                                                                
8. Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2024-2026                                                                        
9. Příkaz k inventurám za rok 2022                                                                                                     
10. Dotace – program „My v tom Jihočechy nenecháme II“                                                          
11. Na vědomí rozpočtová změna č. 9,10/2022                                                                                
12. Žádost o příspěvek na provoz hřbitova ve Dvorech nad Lužnicí                                              
13. Žádost o povolení přístupu do lesa popřípadě jeho odkoupení                                              
14. Žádost PREVENT                                                                                                                              
15. Žádost o příspěvek Hospicová péče sv. Kleofáše, Třeboň                                                          
16. Oprava dřevěného přístřešku u hřiště, tzv. „Koza“                                                                   
17. Oprava kapličky                                                                                                                                      
18. Dotace na zabezpečení péče o válečné hroby                                                                                    
19. Žádost Okresního soudu v Českých Budějovicích                                                                         
20. Ostatní                                                                                                                                                    
21. Diskuze                                                                                                                                               
22. Závěr 

 

Průběh jednání: 

V 18.00 hodin paní starostka přivítala všechny přítomné a konstatovala, že zasedání bylo 
řádně svoláno dle §  93 odst. 1 a 2 zákona o obcích a  zastupitelstvo se sešlo v dostatečném 
počtu a je usnášeníschopné. 

Starostka obce Papajová Hana seznámila zastupitele s programem a navrhla přesunout bod 
10 za bod 6 a  doplnit program o 4 body: 

a) Výměna lamp veřejného osvětlení 
b) Dotace pro knihovnu 
c) Možnost uzavřít dohody o provedení práce pro zastupitele 
d) Odměny za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva p. Matušky a p. Doležala 
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Hlasování:  pro: 5  proti: 0 zdrželi se: 0                                  

Usnesení č. 15/2022: Doplnění programu zasedání bylo schváleno 

1. Schválení navrženého programu i s doplněním 

Hlasování:  pro: 5  proti: 0 zdrželi se: 0 

Usnesení č. 16/2022: Program zasedání byl i s doplněnými body schválen 

2. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele 

Ověřovateli zápisu byli navrženi p.Dalibor Matušek a sl. Pártlová K. Zapisovatelem byla 
navržena p. Karbová 

Hlasování:  pro: 5  proti: 0 zdrželi se: 0   

Usnesení č. 17/2022: Ověřovateli zápisu byli schváleni p.Dalibor Matušek a sl. Klára 
Pártlová  a zapisovatelem byla schválena p. Karbová 

3. Kontrola usnesení z minulé schůze 

Paní starostka konstatovala, že zápis a usnesení ze zasedání obecního zastupitelstva 
konaného dne 17.10.2022 byl určenými ověřovateli zkontrolován a podepsán bez námitek. 
Zápis se pokládá za schválený. 

4. Kalkulace vodného na rok 2023- Čevak a.s. 

Paní starostka seznámila přítomné s návrhy cen pro vodné na rok 2023 od firmy Čevak a.s.  
První varianta je: Nájem za vodoměr ponechat na částce 419,- Kč za rok a pak cena za vodné 
je 45,31 Kč/m3, což je zvýšení oproti roku 2022 o 7,34Kč/m3. Druhá varianta je : Nájem za 
vodoměr zvýšit na částku 584,-Kč za rok a pak cena za vodné je 43,16Kč/m3, což je zvýšení 
oproti roku 2022 o 5,19 Kč/m3.  Ceny jsou včetně DPH a v ceně je zahrnuta i částka pro 
tvorbu fondu na obnovu vodohospodářského majetku. Po diskusi byla navržena jako 
výhodnější k odhlasování druhá varianta návrhu fi. Čevak a.s. 

Hlasování:  pro: 5  proti: 0 zdrželi se: 0   

Usnesení č. 18/2022: Schválení kalkulace vodného na rok 2023 (nájem vodoměru 584,-
Kč/rok , vodné 43,16Kč/m3 , vč.DPH) 

5. Dodatek ke smlouvě na svoz kom. odpadu na rok 2023 – Marius Pedersen      

Firma Marius Pedersen a.s.  předložila ke schválení dodatek č.12  platný od 1.1.2023  ke sml. 
61387/07 na sběr, svoz a odstranění komunálního odpadu. Ceny za svoz odpadu se oproti 
roku 2022 citelně zvýšily. Hodinová sazba za dopravu o 24%, cena za 1t odpadu o 6%, avšak 
pokud přesáhne komunální odpad 180 kg za občana za rok, cena se zvýší za 1t o 10%. Ceny 
svozu separovaného sběru se rovněž zvýšily o 17%. Navíc se zvýšil recyklační poplatek za 
plast a to o 40% a nově od 1.11.2022 se platí recyklační poplatek i za papír a to 1000Kč/t. 
Vzhledem k takovému růstu cen oznámila pí. starostka, že bude v příštím roce jednat 
s obchodním zástupcem fi. Marius Pedersen a.s. o možnosti, zda by bylo výhodnější pro obec 
čipování nádob a vážení odpadu.Pan Matušek navrhl, aby se vše propočítalo a přijalo pro 
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příští rok levnější řešení. Paní starostka ovšem podotkla, že zatím to není technicky možné a 
musí  se  zajistit svoz komunálního odpadu doposud daným způsobem, a proto vyzvala pí. 
starostka k hlasování o schválení dodatku č. 12 
 
Hlasování:  pro: 5  proti: 0 zdrželi se: 0   

Usnesení č. 19/2022: Schválení dodatku č. 12 na svoz odpadu na rok 2023 firmou Marius 
Pedersen a.s.  

6. Dodatek k vyhlášce č.1/2021 o místním poplatku z odp. hospodářství              

Vzhledem ke skokovému nárůstu cen, jak bylo odprezentováno v předešlém bodě,  za sběr , 
svoz a odstranění komunálního odpadu  bylo navrženo paní starostkou zvýšení sazby 
poplatku o 100,-Kč (o 25%) . Změna se týká Obecně závazné vyhlášky obce Hranice č.1/2021, 
o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství v čl. 5 odst.1 změna ze 400,-
Kč na 500,- Kč, a v čl.7 odst.3 změna z 200,-Kč na 250,- Kč  (taktéž o 25%). Bylo dáno hlasovat 
o zvýšení poplatku.  

Hlasování:  pro: 5  proti: 0 zdrželi se: 0   

Usnesení č. 20/2022: Schválení dodatku  k vyhlášce č.1/2021 o místním poplatku z odp. 
hospodářství  - zvýšení sazby poplatku 

7. Dotace – program „My v tom Jihočechy nenecháme II“ 

K tomuto bodu paní starostka řekla, koho se tato dotace týká, a to starobních a inv. 
důchodců a dětí do 3 let věku.  Paní Pártlová uvedla kritéria pro přiznání dotace těmto 
osobám, s tím, že podrobné informace jsou uvedeny na webových stránkách Jihočeského 
kraje. Dále paní starostka upozornila na nutnost předfinancování  a spolufinancování 
dotačního programu z rozpočtu obce. Dle kalkulačky odhadu nákladů obce podle počtu 
obyvatel činí tato částka 72 000,- Kč. Jelikož s touto částkou v navrhovaném rozpočtu nebylo 
počítáno, musí se i odsouhlasit, aby odhadované náklady byly zařazeny do rozpočtu obce, 
kde by se o tuto částku snížila rezerva. Občanům paní starostka vysvětlila, že těm, kteří splní 
podmínky dotace  – dětem do 3 let věku nebo dětem pobírajícím příspěvek na péči do 8 let 
věku činí podpora 4000,- Kč, která bude následně celá vrácena obci a dále pak poživatelům 
důchodů, kteří žijí samostatně činí podpora 4000,- Kč, pokud žijí ve společné domácnosti, 
pak je podpora 3000,- Kč. Vyplacené podpory pro poživatele důchodů z 50% spolufinancuje 
obec. Poté dala starostka o zapojení obce do programu a předběžných nákladech hlasovat. 

Hlasování:  pro: 5  proti: 0 zdrželi se: 0   

Usnesení č. 21/2022:   Zastupitelstvo obce  schvaluje :                                                                   
1. zapojení obce Hranice do dotačního programu Jihočeského kraje „My v tom Jihočechy 
nenecháme II“,                                                                                                                                        
2. předběžné vyčíslení finančních nákladů v celkové výši 72 000,- Kč na realizaci dotačního 
programu z rozpočtu obce na předfinancování a spolufinancování poskytované podpory,                                                                    
3. předfinancování podpory pro rodiny s dětmi do dovršení 3 let věku, resp. do dovršení 8 
let věku pobírajících příspěvek na péči z rozpočtu obce,                                                               
4. spolufinancování podpory poživatelů důchodů ve výši 28 000,- Kč z rozpočtu obce,                                         
5. zařadit finanční náklady k zajištění financování účasti obce na dotačním programu „My v 
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tom Jihočechy nenecháme II“ do návrhu rozpočtu obce na rok 2023, kde se o tyto náklady  
sníží rezerva. 

Starostka  ukládá paní Pártlové Pavlíně  zajistit realizaci  tohoto usnesení. 

8. Rozpočet obce Hranice na rok 2023         

Paní starostka předložila návrh rozpočtu obce na rok 2023. Rozpočet byl projednán za účasti 
všech zastupitelů a účetní obce pí. Machové. Po všeobecné diskusi  byl sestaven návrh 
rozpočtu obce Hranice na rok 2023 a vyvěšen na úřední desce v elektronické podobě na 
/www.obechranice.cz/, v listinné podobě k nahlédnutí na OÚ dne 25.11.2022, což splňuje 
podmínku k projednání tohoto bodu (vyvěšení alespoň 15 dní před projednáním).  Rozpočet 
je připravený jako vyrovnaný v celkové výši výdajů 4 737863,-Kč a v celkové výši příjmů 4 737 
863,-Kč. Starostka přiblížila občanům některé významné položky v příjmech a výdajích.Pan 
Matuška měl dodatečný návrh, a to přesunout ve výdajích par.3639 pol.6121 stavby- dětské 
hřiště –částka 200 000,- Kč na par.3631 pol.5171 Opravy a udržování – výměna lamp VO. 
Jako důvod uvedl přednostní vyřešení výměny lamp VO a tím úsporu energie. Starostka 
zahájila hlasování o rozpočtu na rok 2023 upraveném pouze ve výše uvedených položkách.  

Hlasování:  pro: 5  proti: 0 zdrželi se: 0   

Usnesení č. 22/2022: Schválení rozpočtu obce Hranice na rok 2023 

8. Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2024-2026     

K tomuto bodu nebyly podány žádné připomínky 

Hlasování:  pro: 5  proti: 0 zdrželi se: 0   

Usnesení č. 23/2022: Schválení střednědobého výhledu rozpočtu obce Hranice na roky 
2024-2026 

9. Příkaz k inventurám za rok 2022      

Paní starostka dala příkaz k inventarizaci za rok 2022, a jmenovala členy inventarizační 
komise. Bude provedena fyzická a dokladová inventarizace majetku obce Hranice k 31. 12. 
2022 a to hmotného investičního a drobného majetku. Inventura bude probíhat od 16. 12. 
2022 do 15. 1. 2023.  

Složení inventarizační komise: Předseda – Ing. Milana Hromasová, členové – Kl. Pártlová a 
Hana Karbová. 

10. Na vědomí rozpočtová změna č. 9,10/2022        

Paní starostka dala na vědomí rozpočtové změny č. 9, 10/2022, kde u každé uvedla položku, 
u které dochází ke změně. Rozpočtové opatření bylo vyvěšeno na úřední desce obce.  
Zastupitelé toto vzali na vědomí. 
 
11. Žádost o příspěvek na provoz hřbitova ve Dvorech nad Lužnicí 

Starostka paní Papajová přednesla žádost obce Dvory nad Lužnicí o příspěvek v částce 
15 000,- Kč  na provoz hřbitova dle reálných odhadů nákladů spojených s údržbou tohoto 
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místa. Vzhledem k tomu, že na obec Hranice byla podána ještě žádost o příspěvek na 
Hospicovou péči sv. Kleofáše v Třeboni , kde je požadovaná částka 10 000,-Kč, starostka 
navrhla přispět obci Dvory n/L. částkou 10 000,- Kč a Hospicové péči sv. Kleofáše částkou 
5000,- Kč. 
K příspěvku  na hřbitov měl dotaz p. Macho, zda bude příspěvek použit na určité stavební 
práce, jako to bylo v minulosti, kdy obec Hranice se finančně Starostka upřesnila, že do 
nákladů  na provoz hřbitova se počítá svoz odpadu, bioodpadu, náklady na vodu, na mzdu 
zaměstnance, který  o hřbitov pečuje. Další návrh byl vznesen panem Daliborem Matuškou 
přispět nyní částkou 5 000,- Kč a další částku podle toho, na kolik budou vyčísleny skutečné 
náklady a popřípadě nabídnout pro práci na údržbě hřbitova jako občasnou výpomoc 
zaměstnance obce Hranice. K tomuto návrhu se přikláněli i ostatní občané. Proto starostka 
dala hlasovat o návrhu pana Matušky. 
 
Hlasování:  pro: 5  proti: 0 zdrželi se: 0   

Usnesení č. 24/2022: Schválen příspěvek obci Dvory nad Lužnicí na náklady spojené 
s údržbou hřbitova v částce 5 000,- Kč 

13. Žádost o povolení přístupu do lesa popřípadě jeho odkoupení      

Zastupitelům obce Hranice byla doručena žádost pana E.Š. o  povolení přístupu  do lesa, jenž 
je v jeho vlastnictví popřípadě odkoupení části pozemku od obce právě kvůli přístupu do 
lesa. Po provedeném místním šetření bylo zjištěno, že pozemek  č. 1015 K.ú. Hranice u 
Nových Hradů, vedený jako ostatní komunikace,vlastník Obec  Hranice  je zčásti zalesněn. 
Avšak pozemek č. 637/ 6  K.ú.    Hranice u Nových Hradů, vedený jako les, vlastník E.Š. ve 
svém výběžku sousedí přímo s komunikací, kdy v nejširší části má tento výběžek cca 7m a 
v nejužší části cca 3,9m, z čehož plyne, že není omezení  vjezdu na tento pozemek. Z toho 
důvodu paní starostka doporučila žádost p.E.Š. zamítnout.  

Hlasování:  pro: 5  proti: 0 zdrželi se: 0 

Žádost o povolení přístupu do lesa popřípadě jeho odkoupení byla zamítnuta. 

14. Žádost PREVENT       

Byla doručena žádost Občanského sdružení PREVENT, na podporu realizace služby v oblasti 
protidrogové politiky, o příspěvek z obce v roční částce 2 854,- Kč na odborné služby pro 
uživatele návykových látek. Jelikož je Jihočeským krajem vyhlašován dotační program na 
podporu těchto organizací, a to poměrně velkými částkami, upouštíme od poskytnutí tohoto 
příspěvku z rozpočtu obce.  Zastupitelé se shodli neschválit tuto žádost. 
 
Hlasování:  pro: 5  proti: 0 zdrželi se: 0 

Žádost o podporu občanského sdružení PREVENT byla zamítnuta. 
 
15. Žádost o příspěvek Hospicová péče sv. Kleofáše, Třeboň      
 
O této žádosti se zmínila paní starostka již v bodě 11. Nyní opět přednesla žádost o příspěvek 
pro Hospicovou péči sv. Kleofáše v Třeboni v částce 10 000,- Kč. Proti poskytnutí příspěvku 
vystoupila paní Kropíková s odůvodněním, že k nikomu z obce Hospicová péče nejezdí   a ani 
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nikdo z občanů obce v hospici v Třeboni není umístěn.  Pan Dalibor Matušek podal návrh 
žádost zamítnout.     
 
Hlasování:  pro: 5  proti: 0 zdrželi se: 0 

Žádost o příspěvek na Hospicovou péči sv. Kleofáše byla zamítnuta. 
 
16. Oprava dřevěného přístřešku u hřiště, tzv. „Koza“ 
 
Paní starostka seznámila přítomné s plány zastupitelů, opravit „Kozu“ a tím vznikne budoucí 
zázemí pro pořádání kulturních akcí v obci. Oponoval pan Matušek, že kulturní akce se 
mohou dělat na zahradě OU a při nepřízni počasí se přesunout do zasedací místnosti. S tím 
ovšem přítomní zastupitel jednohlasně nesouhlasili. 
 
Starostka dále seznámila přítomné s technickým stavem tohoto dřevěného stavení. Na 
několika místech zatéká dovnitř  a uvnitř se objevují mapy, jsou shnilé zárubně u dveří. Také 
informovala zastupitele a přítomné, že oprava by se prováděla po etapách, kdy nejakutnější 
je oprava střechy. Byly osloveny již tři firmy s podáním nabídek. Jako nejserioznější se jeví 
MK Střechy s.r.o., tato firma dodala přesný jednotkový položkový rozpočet na 149 045,- Kč 
vč. DPH. U druhé fi.  Dřevovýroba Kocmich činil rozpočet vice a u třetí fi. Jan Němeček je sice 
o 1 400,- Kč nabídka nižší, ale v rozpočtu chybí položky jako je např. likvidace nebezpečného 
odpadu vč. uskladnění, výměna shnilého trámku atd.  Z toho důvodu navrhla starostka 
schválit opravu dřevěné přístřešku (stavení) tzv. „Kozy“ a opravu zadat firmě MK Střechy 
s.r.o. 
 

Hlasování:  pro: 4  proti: 1(p. Matušek) zdrželi se: 0 

Usnesení č. 25/2022: Schválena oprava dřevěného přístřešku (stavení) tzv. „Kozy“ ,opravu 
bude provádět fi. MK Střechy  s.r.o. 

17. Oprava kapličky   

Starostka informovala, že na opravu bylo vyčleněno v rozpočtu 400 000,- Kč  zde je propadlý 
trám ,zřejmě špatná vazba, nezvoní zvonička, uvolněná a již nevyhovující krytina.                                                                                                        
O slovo se přihlásil p. Macho a informoval přítomné, že již před třemi lety minulé 
zastupitelstvo nechalo udělat rozpočet na rekonstrukci střechy a ten vyšel cca na 700 000, Kč 
. Starostka navrhla  oslovit firmy k podání nabídek na rekonstrukci střechy a  pokud by byla 
vypsána dotace na obnovy sakrálních staveb splňovali bychom podmínky pro podání žádosti, 
starostka konstatovala, že by bylo určitě vhodné alespoň z části financovat opravu kapličky 
z prostředků z dotace. Starostka podala návrh k odsouhlasení opravy kapličky. 

Hlasování:  pro: 5  proti: 0 zdrželi se: 0 

Usnesení č. 26/2022: Schválena oprava kapličky 

18. Dotace na zabezpečení péče o válečné hroby 

Starostka informovala o vypsání dotace, které vypsalo Ministerstvo obrany. Jednalo by se o 
opravu Pomníku padlých v 1.sv. válce, stojící na parcele 1131 k.ú. Hranice u Nových Hradů, 
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ve vlastnictví obce Hranice. Starostka uvedla, že zjistí podmínky přidělení této dotace a 
podala návrh na odsouhlasení opravy. 

Hlasování:  pro: 5  proti: 0 zdrželi se: 0 

Usnesení č. 27/2022: Schválena oprava Pomníku padlých hrdinů v 1. sv. válce 

19. Žádost Okresního soudu v Českých Budějovicích  

Okresní soud se obrátil na zastupitele obce s žádostí o navržení vhodných kandidátů na 
funkci přísedících pro Okresní soud v Českých Budějovicích. S touto skutečností byli 
seznámeni členové zastupitelstva, kteří mohou navrhovat kandidáty do funkce přísedících 
tohoto soudu. 
 Zastupitelé toto vzali na vědomí. 
 
20. Výměna lamp veřejného osvětlení 

Paní starostka sdělila, že po zjištění dotačních podmínek na výměnu lamp,tyto dotace jsou 
pro nás nevýhodné, protože bychom museli osadit podle daných kriterií spoustu nových 
lamp. A to by bylo pro náš rozpočet finančně nemožné. Proto bylo navržena výměna 
stávajících 70W sodíkových lamp za úspornější ledkové lampy, 20W až 30W, podle svítivosti.  
Starostka sdělila, že zjistí ceny lampa osloví možné firmy k podání nabídek. Poté  podala 
návrh, zda zastupitelé souhlasí s výměnou stávajících lamp veřejného osvětlení za lampy 
úspornější a financování této výměny z rozpočtu obce. 

Hlasování:  pro: 5  proti: 0 zdrželi se: 0 

Usnesení č. 27/2022: Schválena výměna lamp veřejného osvětlení. 

21. Dotace pro knihovnu 

Starostka, paní Papajová, dala na vědomí, že po dohodě s knihovnicí sl. Machovou 
Veronikou, podala Žádost o poskytnutí dotace na zahájení automatizace provozu Lidové 
Knihovny Hranice. Celkové náklady na projekt (čtečka čárových kódů, počítač, monitor, 
tiskárna) 23 714,- Kč, Požadovaná výše dotace je 16 000,- Kč. Příspěvek obce z vlastního 
rozpočtu pak vychází na 7 714,- Kč.                                                                                                                
Zastupitelé  vzali  podanou žádost na vědomí. 
 
22. Možnost uzavřít dohody o provedení práce pro zastupitele 

Starostka navrhla, aby bylo možno uzavřít dohodu o provedení práce pro zastupitele, pokud 
budou pracovat pro obec v jiném oboru než vyplývá z jejich funkce. Tím je myšlena např. 
fyzická manuální práce, úklid, předcvičování a jiné. Přítomní uvedli, že pro tyto práce je na 
obci placený zaměstnanec.  Proto byl tento bod zamítnut. 

Hlasování:  pro: 0  proti: 5 zdrželi se: 0 

Možnost uzavřít dohody o provedení práce pro zastupitele bylo zamítnuto. 

23. Odměny za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva p. Matušky a p. Doležala 
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Paní starostka se omluvila za to, že na ustavujícím zasedání zapomněla navrhnout  odměny 
pro neuvolněné zastupitele pro pana Dalibora Matušku a pana  Petra Doležala a podala 
návrh na odměnu  500,- Kč měsíčně pro každého.Tyto odměny budou vypláceny od 1.1.2023. 
Nebyl vznesen protinávrh, pouze pan Matušek nabídnul svých 500,- Kč věnovat paní 
Kropíkové a paní Schickerové., které jsou členkami výborů,ale nejsou zastupiteli obce.  Paní 
starostka odpověděla, že odměna bude vyplácena jemu a je na jeho rozhodnutí, jak 
s odměnou dále naloží a dala hlasovat o výši odměn 

Hlasování:  pro: 4   proti: 1(p.Matušek) zdrželi se: 0 

Usnesení č. 28/2022: Výplata přiznaných odměn  neuvolněných  členů zastupitelstva 

p. Dalibor Matušek – 500,- Kč 

p. Petr Doležal – 500,-Kč 

 

24. Ostatní 

Starostka informovala  zastupitele o nároku na odchodné v souvislosti se zánikem mandátu 
pro bývalého starostu a místostarostku, které  se řídí výlučně jen stávající právní úpravou v § 
77 a 78 zákona o obcích. Odchodné náleží ze zákona. O nároku na odchodné ani o jeho výši 
nerozhoduje zastupitelstvo obce ani jiný orgán obce. Jedná se o částku 238 812,- Kč, se 
kterou nebylo počítáno v rozpočtu na rok 2022 a tedy zaplatit odchodné starosty a 
místostarostky z přebytku hospodaření minulých let.  

Hlasování:  pro: 5   proti: 0 zdrželi se: 0 

Usnesení č. 29/2022: Schváleno zaplatit odchodné pro bývalého starostu a místostarostku 
z přebytku hospodaření minulých let. 

25. Diskuze 

V diskuzi se pan Černík dotazoval na případné budoucí snížení sazby ubytovacího poplatku a 
předal dopis starostce a zastupitelům obce s žádostí o odpověď na několik jeho otázek. 
(dopis - příloha zápisu) 

26. Závěr 

Starostka ukončila zasedání v 20:05 hodin a poděkovala všem přítomným hostům za účast. 

 

 

 

 

 

 


