Zápis č. 11
Z 11. zasedání zastupitelstva městyse Stádlec (dále jen zastupitelstvo) konaného dne
8. 3. 2012 v 17.00 hod. v zasedací místnosti úřadu městyse Stádlec čp.150
Přítomni: Ing. Milan Kelich, Ing. Pavel Doubek, Miluše Némethová, Bc. Jana Nová, Jiří
Süsmilich, Eva Švadlenová, Jiří Štamberk
Omluveni:

0

Neomluveni: 0
Program:

- jmenování ověřovatelů zápisu a zapisovatele
- schválení programu
- předložení žádostí o dotace
- stanovení ceny vodného a stočného pro městys Stádlec na rok 2012
- stanovení ceny stočného pro obce Slavňovice, Křída, Staré Sedlo na rok 2012
- projednání žádosti občana
- projednání majetkových záležitostí viz. záměr č. 2/2012
- projednání Smlouvy o zřízení práva odpovídajícího VB na pozemku č. 256/19
- rozhodnutí o dodavateli veřejné zakázky, projednání Smlouvy o dílo
- projednání ceny za pronájem hrobových míst
- projednání návrhu rozpočtových opatření
- zplnomocnění svozové firmy k vedení evidence
- projednání zprávy předsedy inventarizační komise o provedení inventarizace
majetku městyse Stádlec v roce 2011
- informace starosty
- dotazy a podněty občanů

Zasedání zahájil starosta městyse Ing. Milan Kelich (dále předsedající) a po přivítání
přítomných konstatoval, že zastupitelstvo bylo řádně svoláno a je usnášení schopné.
Jmenoval zapisovatele: Miluši Némethovou
Jmenoval ověřovatele zápisu: Jiřího Süsmilicha a Ing. Pavla Doubka
1) Hlasování o programu.
Starosta navrhl program veřejného zasedání zastupitelstva viz. výše a nechal o něm hlasovat.
Ing. Milan Kelich
pro
Ing. Pavel Doubek
pro
Jiří Süsmilich
pro
Miluše Némethová
pro
Eva Švadlenová
pro
Bc. Jana Nová
pro
Jiří Štamberk
pro
7-pro; 0-proti; 0-zdržel se;
Výsledek hlasování
Program viz. výše byl přijat.

2) projednání žádostí o dotace
a) zastupitelstvo projednalo žádost o dotaci z dotačního titulu č. 2 Podpora obnovy a rozvoje
venkova MMR ČR na dětské hřiště ve Stádlci. Celkové náklady na vybudování hřiště jsou
předpokládány ve výši 555 100,-Kč. Vlastní prostředky ve výši 166.530,-Kč (min. 30%),
požadovaná dotace ve výši 388.570,-Kč (max. 70%). Nedílnou součástí žádosti je zapojení
dětí do projektu. Děti v MŠ nakreslily několik výkresů, jak si představují své hřiště. Tyto
výkresy byly zaslány poskytovateli dotace jako doklad o zapojení dětí do projektu.
Usnesení č. 148/11 zastupitelstvo schvaluje předložení žádosti o dotaci na vybudování
dětského hřiště ve Stádlci v celkové hodnotě 555 100,-Kč. Vlastní prostředky ve výši
166.530,-Kč (min. 30%), požadovaná dotace ve výši 388.570,-Kč (max. 70%).
Ing. Milan Kelich
pro
Ing. Pavel Doubek
pro
Jiří Süsmilich
pro
Miluše Némethová
pro
Eva Švadlenová
pro
Bc. Jana Nová
pro
Jiří Štamberk
pro
7-pro; 0-proti; 0-zdržel se;
Výsledek hlasování
Usnesení č. 148/11 bylo schváleno.

b) zastupitelstvo projednalo žádost o dotaci z Grantového programu na podporu jednotek
SDH obcí JK na rekonstrukci požární zbrojnice ve Stádlci. Celkové náklady na rekonstrukci
požární zbrojnice jsou předpokládány ve výši 1.024.080,-Kč. Městys má připraveny vlastní
prostředky ve výši 307.224,-Kč (min. 30%), požadovaná dotace ve výši 716.856,-Kč (max.
70%).
Usnesení č. 149/11 zastupitelstvo schvaluje předložení žádosti o dotaci z Grantového
programu na podporu jednotek SDH obcí JčK na rekonstrukci požární zbrojnice ve Stádlci.
Celkové náklady na rekonstrukci požární zbrojnice ve výši 1.024.080,-Kč. Městys má na
tuto akci zajištěny vlastní prostředky ve výši 307.224,-Kč (min. 30%), požadovaná dotace ve
výši 716.856,-Kč (max. 70%).
Ing. Milan Kelich
pro
Jiří Süsmilich
pro
Eva Švadlenová
pro
Jiří Štamberk
pro
Usnesení č. 149/11 bylo schváleno.

Ing. Pavel Doubek
Miluše Némethová
Bc. Jana Nová
Výsledek hlasování

pro
pro
pro
7-pro;

0-proti; 0-zdržel se;

c) zastupitelstvo projednalo žádost o dotaci z Grantového programu Opravy a rekonstrukce
mateřských škol. Celkové náklady na rekonstrukci sociálního zařízení v MŠ Stádlec jsou
předpokládány ve výši 141 094,-Kč. Městys má připraveny vlastní prostředky ve výši
56 594,-Kč (min. 40%), požadovaná dotace ve výši 84 500,-Kč (max. 60%).
Usnesení č. 150/11 zastupitelstvo schvaluje předložení žádosti o dotaci z Grantového
programu Opravy a rekonstrukce mateřských škol. Celkové náklady na rekonstrukci
sociálních zařízení v MŠ Stádlec ve výši 179 498,-Kč. Městys má připraveny vlastní
prostředky ve výši 74498,-Kč (min.40%), požadovaná dotace ve výši 105000,-Kč (max.60%).
Ing. Milan Kelich
pro
Ing. Pavel Doubek
pro
Jiří Süsmilich
pro
Miluše Némethová
pro
Eva Švadlenová
pro
Bc. Jana Nová
pro
Jiří Štamberk
pro
7-pro; 0-proti; 0-zdržel se;
Výsledek hlasování
Usnesení č. 150/11 bylo schváleno.
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d) zastupitelstvo projednalo žádost o dotaci z Grantového programu Podpora rekonstrukcí
a oprav požárních nádrží a návesních rybníčků. Celkové náklady na rekonstrukci požární
nádrže Petrovský rybník ve Stádlci jsou předpokládány ve výši 457.621,-Kč. Vzhledem
k tomu, že max. výše požadované dotace může být max. 150.000,-Kč což činí pouhých 32%,
bude větší část prostředků ve výši 307 508,- Kč hradit městys z vlastních zdrojů.
Usnesení č. 151/11 zastupitelstvo schvaluje předložení žádosti o dotaci z Grantového
programu Podpora rekonstrukcí a oprav požárních nádrží a návesních rybníčků. Celkové
náklady na rekonstrukci požární nádrže Petrovský rybník ve Stádlci ve výši 457.621,-Kč
Požadovaná dotace je v maximální výši 150.000,-Kč (32%). Městys uvolní vlastní prostředky
na dofinancování této akce.
Ing. Milan Kelich
pro
Ing. Pavel Doubek
pro
Jiří Süsmilich
pro
Miluše Némethová
pro
Eva Švadlenová
pro
Bc. Jana Nová
pro
Jiří Štamberk
pro
7-pro; 0-proti; 0-zdržel se;
Výsledek hlasování
Usnesení č. 151/11 bylo schváleno.

3) zastupitelstvo projednalo stanovení ceny vodného a stočného:
a) pro městys Stádlec na rok 2012. Dle návrhu provozovatele vodovodu a kanalizace ve
Stádlci společnosti ČEVAK, a.s., není nutné měnit cenu vodného a stočného, která tak
zůstává na úrovni ceny roku 2011.
(cena vodného 35,68Kč, cena stočného 6,89 Kč a stanovené nájemné za pronajatý
vodohospodářský majetek 40 000,-Kč ročně bez DPH).
Usnesení č. 152/11 - zastupitelstvo schvaluje cenu vodného 35,68Kč a stočného 6,89 Kč a
stanovené nájemné za pronajatý vodohospodářský majetek 40 000,-Kč ročně. (ceny jsou bez
DPH) pro městys Stádlec.
Ing. Milan Kelich
pro
Ing. Pavel Doubek
pro
Jiří Süsmilich
pro
Miluše Némethová
pro
Eva Švadlenová
pro
Bc. Jana Nová
pro
Jiří Štamberk
pro
7-pro; 0-proti; 0-zdržel se;
Výsledek hlasování
Usnesení č. 152/11 bylo schváleno.

b) pro obce Křída, Staré Sedlo, Slavňovice. Dle zpravované kalkulace nákladů byla navržena
cena stočného v obcích ve výši 4,46Kč bez DPH. Množství odvedené vody kanalizací
a stanovení směrných bude stanoveno dle platné legislativy (zákon č. 274/2001 Sb.,
o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, Vyhláška č. 428/2001 Sb., k provedení
zákona o vodovodech a kanalizacích). V těchto obcích je navrženo nevybírat od PO stočné za
srážkovou vodu.
Cena odvedeného 1m³ je navržena ve výši 4,46 Kč bez DPH. Budou uzavírány nové smlouvy
na odvádění odpadních vod s připojenými nemovitostmi na kanalizační řád. Platnost smluv
bude od 1. dubna 2012. V současné době je stanoveno směrné číslo vypouštěné vody do
kanalizace na osobu a rok 36m³.
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Starosta zdůvodnil návrh tím, že je nutné provozovat kanalizační řad v souladu s platnou
legislativou, ceny stočného stanovovat dle exaktních výpočtů, mít zpracované a schválené
potřebné provozní řády a další, zákonem stanovené administrativní povinnosti. Tímto krokem
zahájíme proces legalizace provozování kanalizačního řadu, čímž si otevřeme cestu k jeho
postupné rekonstrukci a obnově. Zvýšení ceny, které to občanům přinese 180,-Kč na osobu a
rok), není nikterak zničující, aby na to občané neměli.
Pan Kohout k tomuto bodu vystoupil s následujícími připomínkami:
1) pan Kohout si myslí, že dojde k výraznému zdražení stočného s porovnáním se
stávající platbou a že to některé rodiny ve Starém Sedle finančně nezvládnou,
2) obyvatelé ve Starém Sedle se zvýšením ceny stočného očekávají investice do
kanalizačního řadu ve Starém Sedle,
3) vytkl městysi Stádlec nízkou osvětu při vysvětlování občanům důvody, které vedly
k tomuto kroku.
Starosta k připomínkám pana Kohouta uvedl, že na část připomínek odpověděl při
zdůvodnění tohoto návrhu. Co se týče osvěty, bylo publikováno ve zpravodaji. Ještě se k tomu
podrobně vrátí v některém z příštích čísel.
Bc. Nová reagovala s tím, že pro občany vyjde mnohem levněni zaplatit 180,- na osobu a rok
a vypouštět odpadní vody do kanalizace, než si nechávat vyvážet jímku.
Usnesení č. 153/11 - zastupitelstvo schvaluje cenu stočného pro obce Křída, Staré Sedlo,
Slavňovice dnem 1. dubna 2012 ve výši 4,46 Kč (cena je bez DPH). Pro množství
odvedené vody kanalizací a stanovení směrných čísel postupovat dle platné legislativy
(zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, Vyhláška MZe
ČR č. 428/2001 Sb., k provedení zákona o vodovodech a kanalizacích). V těchto obcích se
nebude od PO vybírat stočné za srážkovou vodu.
Ing. Milan Kelich
pro
Ing. Pavel Doubek
pro
Jiří Süsmilich
pro
Miluše Némethová
pro
Eva Švadlenová
pro
Bc. Jana Nová
pro
Jiří Štamberk
pro
7-pro; 0-proti; 0-zdržel se;
Výsledek hlasování
Usnesení č. 153/11 bylo schváleno.

4) starosta seznámil zastupitelstvo se žádostí Ing. Hájka o odkup části lesního pozemku v k.ú.
Slavňovice, parc. č. 522/2. Na tomto pozemku bylo v minulosti smetiště. Toto smetiště
žadatel, ve spolupráci se sousedem – majitelem vedlejší nemovitosti, odstranili a poté začali
využívat pro své účely. Neoprávněně zde postavili stavby, které nyní nařídil stavební úřad
v Táboře odstranit. Nyní žádají městys Stádlec, jakožto majitele předmětného pozemku o jeho
odprodej tak, aby mohli dodatečně žádat o legalizaci staveb. Starosta přečetl žádost Ing.
Hájka adresovanou zastupitelstvu.
- Bc. Nová konstatovala, že tento postup je nebezpečný a pokud by docházelo k opakování
této praxe, rozmáhaly by se černé stavby na pozemcích městyse, které by jejich majitelé
legalizovali tím, že budou žádat odkup pozemků.
- Pan Süsmilich řekl, že obecně je proti rozprodeji lesních pozemků.
- místostarosta Ing. Doubek upozornil na skutečnost, že Ing. Hájek má dost velký pozemek
pro umístění bazénu a že nebylo nutné, umístit bazén na obecní pozemek.
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Usnesení č. 154/11 - zastupitelstvo souhlasí s případným odprodejem části lesního pozemku
KN 522/2 v k.ú.Slavňovice. Žadatel na své náklady zabezpečí odměření pozemku a předloží
geometrický plán. Odměření bude provedeno za účasti zástupce městyse Stádlec. Poté bude
o věci opět jednáno.
Ing. Milan Kelich
proti
Ing. Pavel Doubek
zdržel se
Jiří Süsmilich
proti
Miluše Némethová
proti
Eva Švadlenová
zdržela se
Bc. Jana Nová
proti
Jiří Štamberk
proti
0-pro; 5-proti; 2-zdržel se;
Výsledek hlasování
Usnesení č. 154/11 nebylo schváleno.

5) zastupitelstvo projednalo záměr č. 2/2012 – prodat objekt k bydlení č.p. 56 (dále jen
nemovitost) na pozemku stp. č. 80/1 v k.ú. Stádlec. Cena objektu včetně pozemku je
stanovena na 325.000,-Kč. K nemovitosti náleží parcela KN č. 53/1 o výměře 1454m² zahrada. Cena tohoto pozemku je stanovena na 145.000,-Kč. Městys Stádlec preferuje prodej
obou nemovitostí najednou. V tomto případě je celková nejnižší požadovaná cena 470.000,Kč. Tato cena je včetně nákladů spojených s vypracováním znaleckého posudku.
O nabízené nemovitosti projevil zájem p. Michal Andráš. Vzhledem ke skutečnosti, že
jmenovaný chce koupit jak objekt k bydlení č.p. 56, tak i sousední pozemek KN č. 53/1
o výměře 1454m² a akceptuje požadovanou cenu 470.000,-Kč, bylo jednomyslně
konstatováno, že tyto nemovitosti budou p. Michalovi Andrášovi prodány.
Usnesení č. 155/11 - zastupitelstvo schvaluje prodej objektu k bydlení č.p. 56 (dále jen
nemovitost) na pozemku stp. č. 80/1 v k.ú. Stádlec a dále parcelu č. KN 53/1 v k.ú. Stádlec
o výměře 1454m² - zahrada za celkovou cenu 470.000,-Kč p. Michalovi Andrášovi.
Kupující dále hradí poplatek za vklad na KN a právní služby související s prodejem
nemovitostí (služby notáře).
Ing. Milan Kelich
pro
Ing. Pavel Doubek
pro
Jiří Süsmilich
pro
Miluše Némethová
pro
Eva Švadlenová
pro
Bc. Jana Nová
pro
Jiří Štamberk
pro
7-pro; 0-proti; 0-zdržel se;
Výsledek hlasování
Usnesení č. 155/11 bylo schváleno.

6) zastupitelstvo projednalo návrh Smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému
břemenu na pozemku č. 256/19. Věcné břemeno zřizuje právo umožňující využití uvedeného
pozemku pro účely zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy spočívající v umístění
zemního kabelového vedení NN na části dotčeného pozemku.
Usnesení č. 156/11 - zastupitelstvo schvaluje Smlouvu o zřízení práva odpovídajícího
věcnému břemenu na pozemku č. 256/19 mezi městysem Stádlec a E.ON Distribuce, a.s. za
účelem využití uvedeného pozemku pro účely zřízení a provozování zařízení distribuční
soustavy spočívající v umístění zemního kabelového vedení NN na části dotčeného pozemku.
Věcné břemeno se zřizuje za úplatu 2.000,-Kč bez DPH.
Ing. Milan Kelich
pro
Ing. Pavel Doubek
pro
Jiří Süsmilich
pro
Miluše Némethová
pro
Eva Švadlenová
pro
Bc. Jana Nová
pro
Jiří Štamberk
pro
7-pro; 0-proti; 0-zdržel se;
Výsledek hlasování
Usnesení č. 156/11 bylo schváleno.
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7) Zastupitelstvo vyhodnotilo zájemce o realizaci VZ malého rozsahu – Bezdrátový místní
informační systém městyse Stádlec. Do stanoveného termínu 10.2.2012 se přihlásila pouze
jedna firma – SOVT RÁDIO. Hodnotící komise otevřela obálku 15.2.2012. Bylo
konstatováno, že nabídka obsahuje požadované formality a jsou akceptovány požadavky
zadavatele. Vzhledem k termínu, je nutné posunout termín realizace a to na duben 2012.
Starosta navrhl, že vzhledem k ceně zakázky, která není nijak vysoká, že v regionu není firma,
která by se specializovala na bezdrátové informační systémy a není proto záruka toho, že by
ve druhém kole bylo více uchazečů a další kolo by znamenalo oddálení realizace akce, aby
v souladu s čl. 4 Vnitřní směrnice o VZ bylo upuštěno od dalšího kola vypisování výzvy
a vzhledem k výše uvedenému byla akceptovaná nabídka firmy SOVT-RADIO.
Usnesení č. 157/11 - zastupitelstvo rozhodlo o dodavateli pro realizaci VZ malého rozsahu Bezdrátový místní informační systém městyse Stádlec. Dodavatelem bude firma SOVTRADIO, s.r.o. Současně schvaluje předložený návrh Smlouvy o dílo na realizaci dané
zakázky. Dobu realizace mění na duben 2012. Pověřilo starostu uzavřením příslušné smlouvy.
Ing. Milan Kelich
pro
Ing. Pavel Doubek
pro
Jiří Süsmilich
pro
Miluše Némethová
pro
Eva Švadlenová
pro
Bc. Jana Nová
pro
Jiří Štamberk
pro
7-pro; 0-proti; 0-zdržel se;
Výsledek hlasování
Usnesení č. 157/11 bylo schváleno.

8) zastupitelstvo projednalo cenu za nájem hrobových míst. Vzhledem k novému ceníku
MF ČR – nájem hrobových míst, ze kterého vyplývá výše nájemného z pozemků pro
veřejná pohřebiště na max. 20,-Kč za 1m²/rok. Starosta navrhl, aby pro veřejné pohřebiště
ve Stádlci byla stanovena cena nájemného za pozemek hrobového místa a rok v této výši:
- urnové místo
- 10,-Kč
- samostatný hrob - 20,-Kč
- tzv. dvouhrob
- 40,-Kč.
Tyto ceny vstoupí v platnost do smluv uzavřených od 1.1.2013.
Usnesení č. 158/11 - zastupitelstvo schvaluje výši nájmu za hrobové místo na veřejném
pohřebišti ve Stádlci s platností od 1.1.2013 následovně: urnové místo - 10,-Kč;
samostatný hrob
- 20,-Kč; tzv. dvouhdob
40,-Kč za rok. Výši nájemného
sjednávat ve smlouvách uzavíraných od 1.1.2013. Smlouvy jsou uzavírány na období 10ti
let. Nájemné stanovené ve smlouvách uzavřených do 31.12.2012 se tímto usnesením
nemění.
Ing. Milan Kelich
pro
Ing. Pavel Doubek
pro
Jiří Süsmilich
pro
Miluše Némethová
pro
Eva Švadlenová
pro
Bc. Jana Nová
pro
Jiří Štamberk
pro
7-pro; 0-proti; 0-zdržel se;
Výsledek hlasování
Usnesení č. 158/11 bylo schváleno.

6

9) zastupitelstvo projednalo rozpočtové opatření č. 1/2012 a 2/2012. Starosta zdůvodnil
změny v rozpočtu viz. návrh RO č. 1 a 2.
Usnesení č. 159/11 zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2012 a 2/2012.
Ing. Milan Kelich
pro
Ing. Pavel Doubek
pro
Jiří Süsmilich
pro
Miluše Némethová
pro
Eva Švadlenová
pro
Bc. Jana Nová
pro
Jiří Štamberk
pro
7-pro; 0-proti; 0-zdržel se;
Výsledek hlasování
Usnesení č. 159/11 bylo schváleno.

10) zastupitelstvo projednalo návrh starosty, aby evidenci o zpětném odběru obalových
materiálů pro EKO-KOM, a.s. zabezpečovala svozová firma RUMPOLD, s.r.o.. Důvodem
jsou nové podmínky od 1.1.2012. Pokud za obec do 2000 obyvatel zpracovává někdo výkaz
(na kterém jsou více jak 2 obce) je zvýhodněna bonusem 6 % ze základní odměny. Této
výhody bychom měli využít.
Usnesení č. 160/11 zastupitelstvo schvaluje zplnomocnění spol. RUMPOLD, s.r.o. k výkonu
závazků městyse vyplývajících ze Smlouvy o zajištění zpětného odběru a využití odpadů
z obalů s EKO-KOM, a.s. ze dne 10. června 2011.
Ing. Milan Kelich
pro
Ing. Pavel Doubek
pro
Jiří Süsmilich
pro
Miluše Némethová
pro
Eva Švadlenová
pro
Bc. Jana Nová
pro
Jiří Štamberk
pro
7-pro; 0-proti; 0-zdržel se;
Výsledek hlasování
Usnesení č. 160/11 bylo schváleno.

11) zastupitelstvo projednalo zprávu předsedy inventarizační komise o provedení
inventarizace majetku městyse Stádlec za rok 2011. Bylo konstatováno, že inventura majetku
městyse byla provedena řádně a nebyly zjištěny schodky ani přebytky.
Usnesení č. 161/11 zastupitelstvo schvaluje zprávu inventarizační komise o provedení
inventarizace majetku městyse Stádlec za rok 2011.
Ing. Milan Kelich
pro
Ing. Pavel Doubek
pro
Jiří Süsmilich
pro
Miluše Némethová
pro
Eva Švadlenová
pro
Bc. Jana Nová
pro
Jiří Štamberk
pro
7-pro; 0-proti; 0-zdržel se;
Výsledek hlasování
Usnesení č. 161/11 bylo schváleno.

12) Informace starosty
- v rámci programu „Vzdělaný zastupitel“ pro členy zastupitelstev obcí lze absolvovat
e-learningový kurz. Tento kurz doposud absolvovala Bc. Nová a Ing. Kelich. Dále se koná
22.3. 2012 bezplatný seminář pro členy samospráv za účelem zvýšení právního vědomí
zastupitelů. Starosta požádal zastupitele, aby se dle jejich časových možností, tohoto
semináře zúčastnili;
- starosta informoval o plánované rekonstrukci mostu nad Podhrázským mlýnem směrem
k řetězovému mostu. Dle vyjádření investora se v průběhu roku 2012 připravuje projektová
dokumentace a v následujícím roce
(2013) se přistoupí k rekonstrukci. Plánuje se
rekonstrukce po dobu cca 6 měsíců. Po tuto dobu bude most uzavřen a objížďka bude vedena
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před Odměna do Slavňovic. Za tímto účelem bude zpevněna účelová komunikace vedoucí
z Odměn do Slavňovic.

13) Podněty a návrhy občanů
- pan Kosobud vznesl dotaz na opravu mostu Na Sádky.
Odpověděl starosta: dle posledních informací u KÚ, by se mělo s výstavbou nového mostu
začít v letošním roce.
- pan Hruška vznesl dotaz, zda platí záměr převzít nový most do majetku městyse, a zda jeho
údržba nebude příliš zatěžovat rozpočet městyse.
Odpověděl starosta: záměr předat nový most do majetku městyse existuje. O fyzickém
převzetí bude rozhodovat zastupitelstvo městyse Stádlec, až se na něho s tímto návrhem obrátí
KÚ.
- pan Štamberk uvedl, že v budoucnu nevidí problém s převzetím a případnou údržbou
nového mostu.
- Pan Kosobud vznesl dotaz, zda se dělají nějaké kroky ohledně hřbitova (zrušení zákazu
pohřbívání do země).
Odpověděl starosta: Byla oslovena firma z oblasti hydrogeologie a čeká se na její vyjádření,
jakým způsobem se bude postupovat. V letošním roce bychom připravili podklady, projekty
a pod. a samotné opatření by se realizovalo v následujícím roce.

Zasedání bylo ukončeno: 8.3.2012 v 18:10hodin
Zapsala:

Miluše Némethová

Ověřovatelé zápisu: Ing. Pavel Doubek, v.r.
Jiří Süsmilich, v.r.

Ing. Milan Kelich,v.r.
starosta městyse
L.S.
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