
ZÁPIS č. 6/2017 
Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HLÍZOV 

          Číslo jednání: 6/2017 

                                            Místo konání: kancelář úřadu, Hlízov 164, zahájení v 19.00 hod. 

Starosta MVDr. Antonín Škarka zahájil a řídil 6. zasedání zastupitelstva obce Hlízov svolané v termínu 10. července 

2017. V úvodu přivítal přítomné členy zastupitelstva obce a občany obce. 

Konstatoval, že je přítomna většina členů zastupitelstva obce a zasedání je schopno usnášení. 

Přítomno: 6 zastupitelů (MVDr. Škarka Antonín, Karin Kohárová, Zina Urbanová, Zuzana Kačerovská, 

Pavel Rak, Mgr. Luděk Pleger) 

Omluveno:  1 zastupitelka (Mgr. Jitka Šimková) 

Neomluveno:  0 

Pracovníci OÚ:  0 

Občané, hosté:  1 

Celkový počet:  7 

     Program jednání je přílohou tohoto zápisu. 

Ze zasedání zastupitelstva je pořizován zvukový záznam. 

Bod programu č. 1) Zapisovatel a ověřovatelé 
Starosta přistoupil k navržení zapisovatele a ověřovatelů zápisu z dnešního 6. zasedání zastupitelstva. Navrženi byli: 
zapisovatel pan Mgr. Luděk Pleger, ověřovatelky: paní Zina Urbanová a Karin Kohárová. Jiný návrh nebyl předložen. 
Návrh usnesení č. 1-6/2017: OZ Hlízov schvaluje zapisovatelem p. Ludˇka Plegera, ověřovateli pí Zinu Urbanovou a 

Karin Kohárovou 

Hlasování 00:48 Pro:  6 Proti:  0 Zdrželi se: 0 

ZO Hlízov schválilo většinou hlasů navrženého zapisovatele Mgr. Plegera a  ověřovatelem  pí Zinu Urbanovou a  

    Karin Kohárovou. 

 

Bod programu č. 2) Kontrola plnění usnesení zápisu č. 5/2017 

Jedná se o usnesení č. 7-5/2017 – příspěvek pečovatelské službě ve výši 5000,- Kč, smlouva podepsána 24. 5. 2017; 

usnesení č. 8-5/2017 – smlouva s firmou Comhal na telekomunikační služby, smlouva podepsána 24. 5. 2017; 

usnesení č. 9-5/2017 – doplněk smlouvy s fi VODOS Kolín, smlouva podepsána 24. 5. 2017; 

usnesení č. 10-5/2017 – linka bezpečí, smlouva podepsána 8. 6. 2017. Kontrola plnění usnesení bez připomínek. 

 

Bod programu č. 3) Schválení navrženého programu 

Návrh programu obdrželi všichni zastupitele obce Hlízov v dostatečném předstihu v písemných podkladech.  

Starosta vyzval přítomné zastupitele k přednesení námitek nebo nejasností k navrženému programu. Žádný bod 

nebyl doplněn. 

Návrh usnesení č. 2-6/2017: OZ Hlízov schvaluje navržený program. 

Hlasování 02:50 Pro:  6 Proti:  0 Zdrželi se: 0 

OZ Hlízov schválilo většinou hlasů navržený program. 

Usnesení č. 2-6/2017 bylo schváleno. 

 

Bod programu č. 4) Schválení rozpočtového opatření č. 24 

RO se týká schválení herních prvků na zahradu MŠ od fi Herold ve výši 59.966,- Kč; Další úhradou je zpracování 

Digitálního povodňového plánu, částka 139.997,- Kč; Platba za rozhlas 956.263,- Kč; odstranění starých hlásičů a 

kabeláže 11.199,- Kč; celkem 1.176.425,- Kč. Vše převedeno z položky 8115 – finanční rezerva rozpočtu. 

Návrh usnesení č. 3-6/2017: OZ Hlízov schvaluje rozpočtové opatření č. 24.  

Hlasování 14:18 Pro:  6 Proti:  0 Zdrželi se: 0 

OZ  Hlízov schválilo většinou hlasů rozpočtové opatření č. 24. 

Usnesení č. 3-6/2017 bylo schváleno. 

 

Bod programu č. 5) Informace o proplacení faktur 

Starosta informoval přítomné o obsahu proplácených faktur z rozpočtového opatření č. 24. Bez připomínek a návrhů. 

OZ Hlízov bere informaci na vědomí. 

 



Bod programu č. 6) Informace – Varovný a výstražný systém 

Starosta seznámil přítomné s dokončením varovného a výstražného systému. Aktuálně dochází ke shromažďování 

informací a poznatků, jak systém funguje. Firma bude systém ještě seřizovat v příštích 14 dnech. Provoz je zatím 

zkušební, během něhož budou postupně odstraňovány závady. Každou první středu v měsíci budou testovány sirény. 

Starosta vyzval všechny občany, aby se aktivně zapojili, a při zjištěné závadě na varovném a výstražném systému 

(rozhlasu) toto ohlásili na obecní úřad. Bez dalších připomínek. OZ bere informaci na vědomí. 

 

Bod programu č. 7) Dotace na sakrální stavby 

Starosta všechny přítomné seznámil, že obec Hlízov dostala dotaci na sakrální stavby hřbitova v Hlízově. Jedná se o 

investici do části sakrálních staveb (kaple a márnice). Nic jiného nebylo součástí žádosti. Dotace je 70%. Žádali jsme 

o 941.075,- Kč. Na realizaci dostaneme 658.751,- Kč. Celkové výdaje jsou 955.358,- Kč. Při vytváření projektu jsme do 

rekonstrukce zařadili všechny části hřbitova (sklad, kolumbárium 1,2).  Sklad je v hodnotě 316.135,60,- Kč, 

kolumbárium 1 - 321.035,57,- Kč, kolumbárium 2 – 292.633,33,- Kč. Celkové náklady na stavbu budou 1.885.163,47,- 

Kč. Výběrové řízení musí být vyhlášeno na všechny tyto objekty. Obec připravila výběrové řízení na sakrální stavby. 

Termín realizace je do 30. 11. 2017. 

Pan Rak vznesl dotaz, kolik bude finanční vstup obce Hlízov? Starosta sdělil, že záleží především na vysoutěžené ceně. 

Předpoklad je zhruba něco málo přes milion korun. Po této investici bude hřbitov celkově opraven. 

Pan Rak se dotázal kolik je aktuální stav na bankovním účtu obce. Starosta informoval, že obec má zhruba 5 mil. na 

BÚ u ČS, a.s. a 1 mil. na účtu ČNB. 

Pan Rak požádal o sumarizaci celkových nákladů. 

Starosta informoval všechny přítomné o finanční bilanci obce, nákladech a ziscích před realizací dotací na Sakrální 

stavby a chodníky. Celkové náklady na rekonstrukci hřbitova budou 1.912.680,- Kč. Celkově poskytnutá dotace na 

výstavbu chodníku II. a III. etapy bude ve výši 3.932 000,- Kč. Obec nyní potřebuje na profinancování 6.185.384,58,- 

Kč. Starosta informoval, že za této situace nemůžeme financovat další velké akce do té doby, než se nám peníze 

z dotací vrátí. Termín návratu peněz z dotací nebyl prozatím poskytovatelem sdělen. 

 

Bod programu č. 7.1) Schválení výběrového řízení na sakrální stavby – oprava návrhu usn.: OZ Hlízov ze dne 7. 8. 2017 

č. 2-7/2017 

Návrh usnesení č. 4-6/2017 výběrové řízení na sakrální stavby – obecní zastupitelstvo Hlízov schvaluje výběrové řízení 

na sakrální stavby na hřbitově Hlízov s tím, že rozhodujícími kritérii je celková nabídková cena. VŘ bude vyhlášeno 11. 

7. 2017. 

Hlasování 19:18 Pro:  6 Proti:  0 Zdrželi se: 0 

ZO Hlízov schválilo většinou hlasů výběrové řízení na sakrální stavby. 

Usnesení č. 4-6/2017 bylo schváleno. 

 

Bod programu č. 7.2) Schválení hodnotící komise pro VŘ na sakrální stavby 

Starosta navrhl komisi v tomto složení: MVDr. Škarka Antonín, pan Pavel Beran jako technický dozor, zástupce TNT 

Consulting, Pavel Rak, Zina Urbanová a náhradnice paní Zuzana Kačerovská . 

Návrh usnesení č. 5-6/2017 hodnotící komise – obecní zastupitelstvo Hlízov schvaluje hodnotící komisi pro výběrové 

řízení na sakrální stavby na hřbitově v Hlízově ve složení: MVDr. Škarka, Pavel Beran, zástupce TNT Consulting, Pavel 

Rak, Zina Urbanová a náhradnice paní Zuzana Kačerovská. Komise bude zasedat 26. 7.2017. 

Hlasování 20:50 Pro:  6 Proti:  0 Zdrželi se: 0 

ZO  Hlízov schválilo většinou hlasů hodnotící komisi na sakrální stavby. 

Usnesení č. 5-6/2017 bylo schváleno. 

 

Bod programu č. 8) Dotace na chodníky 

Starosta informoval přítomné, že obec Hlízov obdržela dotace na výstavbu chodníků etapy II. a III. Jedná se o úsek od 

drážního tělesa po točnu u váhy. Po dohodě s fi Arriva je v projektu začleněna zastávka u objektu váhy. Po realizaci 

chodníků nebude technicky možné otočení autobusů linek MHD u pomníku. Další zastávka je nutná. Starosta 

informoval o budoucím výhledu investičního záměru. Výběrové řízení bude dozorovat ing. Bárta po sepsání smlouvy. 

Po schválení výběrového řízení komisí bude nutné schválení zastupitelstvem. Z tohoto důvodu starosta informoval 

přítomné, že další termín jednání zastupitelstva bude 21. srpna 2017. 

 



Bod programu č. 8.1) Schválení výběrového řízení na chodníky podél silnice úsek II, III. – oprava návrhu usn.:  

OZ Hlízov ze dne 7. 8. 2017 č. 2-7/2017: 

Návrh usnesení č. 6-6/2017 – zastupitelstvo obce Hlízov schvaluje: 

a) podle ust. §§ 27 a 31 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, zahájení výběrového řízení vedeného 

mimo zadávací řízení dle ust. § 3 zák. č. 134/2016, o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu na stavební 

práce s názvem „vybudování chodníků v obci Hlízov“. 

b) pro toto výběrové řízení je hodnotícími kritérii je celková nabídková cena v Kč včetně DPH.  

Hlasování 26:17 Pro:  6 Proti:  0 Zdrželi se: 0 

ZO  Hlízov schválilo většinou hlasů výběrové řízení na chodníky. 

Usnesení č. 6-6/2017 bylo schváleno. 

 

Bod programu č. 8.2) Schválení hodnotící komise pro VŘ 

Starosta informoval přítomné, o navržených členech komise. Pan Rak se navrhl jako druhý náhradník.  

Návrh usnesení č. 7-6/2017 – zastupitelstvo obce Hlízov souhlasí s předloženým návrhem na jmenování členů a 

náhradníků členů hodnotící komise zadavatelem ve složení: MVDr. Antonín Škarka, Ing. Bárta, Pavel Beran, Mgr. Luděk 

Pleger, Karin Kohárová, náhradnice č. 1 paní Trojanová za LK Advisory, náhradnice č. 2 Pavel Rak. 

Hlasování 28:28 Pro:  6 Proti:  0 Zdrželi se: 0 

ZO Hlízov schválilo většinou hlasů hodnotící komise. 

Usnesení č. 7-6/2017 bylo schváleno. 

Návrh usnesení č. 8-6/2017 – zastupitelstvo obce Hlízov pověřuje starostu obce ke konání všech úkonů v průběhu 

tohoto výběrového řízení, zastupování zadavatele se všemi rozhodnutími kromě rozhodnutí o výběru dodavatele či 

zrušení výběrového řízení, ke stanovení okruhu dodavatelů k oslovení výzvou k podání nabídky a prokázání splnění 

kvalifikace a ke stanovení zadávacích podmínek tohoto výběrového řízení. 

Hlasování 29:21 Pro:  6 Proti:  0 Zdrželi se: 0 

ZO Hlízov schválilo většinou hlasů pověření starosty. 

Usnesení č. 8-6/2017 bylo schváleno. 

Návrh usnesení č. 9-6/2017 – zastupitelstvo obce Hlízov souhlasí s uzavřením příkazní smlouvy dle § 2430 občanského 

zákoníku na výkon zadavatelských činností této veřejné zakázky s Ing. Josefem Bártou, Sv. Vojtěcha 76, 28401, Kutná 

Hora, Malín, dle podmínek uvedených v této smlouvě a pověřuje starostu podpisem do 14. 7. 2017. 

Hlasování 30:33 Pro:  6 Proti:  0 Zdrželi se: 0 

Zastupitelé obce Hlízov schválilo většinou hlasů příkazní smlouvu ing. Bárty. 

Usnesení č. 9-6/2017 bylo schváleno. 

 

Bod programu č. 9) Žádosti o pronájem společenského sálu KD Hlízov; další žádosti o pronájmy. 

1) žádost od taneční školy Antonína a Jany Novákových Kutná Hora na období 9. 1. 2018 do 11. 3. 2018 v časech od 

20 do 22 hodin v út, čt. V pá 18 až 22 a v ne 17.30 až 19.30. Jedná se o pravidelné kurzy. V minulém roce činil nájem 

40.000,- Kč. Starosta navrhl navýšit cenu nájemného na 45.000,- Kč. 

Návrh usnesení č. 10-6/2017 – obecní zastupitelstvo Hlízov schvaluje pronájem sálu KD Hlízov pro taneční školu 

Novákových v termínu od 9. 1. 2018 do 11. 3. 2018 dle rozpisu v příloze za nájemné 45.000,- kč. 

Hlasování 33:22 Pro:  6 Proti:  0 Zdrželi se: 0 

ZO Hlízov schválilo většinou hlasů pronájem pro Taneční školu za nájemné 45 000,-Kč. 

Usnesení č. 10-6/2017 bylo schváleno. 

2) žádost o pronájem KD Hlízov Ing. Josef Kačerovský v termínu 23. 9. 2017 od 12 hod. do 24. 9. 2017 do 12:00 hod. 

Cena nájemného činní 500,- kč. 

Návrh usnesení č. 11-6/2017 – obecní zastupitelstvo Hlízov schvaluje pronájem sálu KD Hlízov pro ing. Kačerovského, 

nájemné 500,-Kč. 

Hlasování 34:33 Pro:  6 Proti:  0 Zdrželi se: 0 

ZO Hlízov schválilo většinou hlasů pronájem ing. Kačerovskému za 500,-Kč. 

Usnesení č. 11-6/2017 bylo schváleno. 

3) žádost podána spolkem HUS. HUS žádá o bezplatný pronájem zahrady MŠ Hlízov a KD Hlízov ve dnech 26. 7. 2017 

od 8 do 14 hod. a 16. 8. 2017 od 8 do 14 hod. pro přírodovědný program pro děti z Hlízova a příměstský tábor. 

Návrh usnesení č. 12-6/2017 – obecní zastupitelstvo Hlízov schvaluje pronájem zahrady MŚ a sálu KD Hlízov pro spolek 

HUS bezplatně. 



Hlasování 35:27 Pro:  6 Proti:  0 Zdrželi se: 0 

ZO Hlízov schválilo většinou hlasů bezplatný pronájem spolku HUS. 

Usnesení č. 12-6/2017 bylo schváleno. 

4)  spolek HUS žádá o bezplatný pronájem nemovitostí na rok 2017,2018. HUS žádá o bezplatný pronájem parku 

zahrady MŠ, KD Hlízov, haly OÚ, kaple na hřbitově v Hlízově a veřejného prostranství v břízkách v navržených 

termínech s různorodým kulturním programem. Starosta vyzval organizátory, aby v pronajatých prostorách 

nepoužívali připínáčky. Obecní traktůrek měl již několikrát při sekání trávy defekt./propíchnutá kola 

Hlasování 38:55 Pro:  6 Proti:  0 Zdrželi se: 0 

Návrh usnesení č. 13-6/2017 – obecní zastupitelstvo Hlízov schvaluje pronájmy obecních prostor dle rozpisu pro r. 

2017 a 2018 spolku HUS bezplatně. 

                                      ZO Hlízov schválilo většinou hlasů bezplatné pronájmy na rok 2017 a 2018 pro spolek HUS. 

Usnesení č. 13-6/2017 bylo schváleno. 

 

Bod programu č. 10) Návrh na úpravu prostranství u pomníku padlých 

Starosta sdělil přítomným, že pan Pavel Rak poslal návrh na úpravu. Obec Hlízov nedostala dotaci na rekonstrukci 

pomníku. Obec bude žádat znovu. Na opravu byl vypracován projekt, který je schválen MO ČR, a jakékoliv opravy 

budou vždy v souladu s touto projektovou dokumentací. Projekt pomníku bude otevřen a bude se s ním dále 

pracovat. Starosta uvedl, že oplocení je v havarijním stavu, ale stále nějakou ochranou funkci v zamezení vstupu 

k pomníku plní. Pomník je v havarijním stavu. Starosta má v plánu opravu řešit i z peněz obce, pokud nebudeme 

s žádostí o dotaci úspěšní. 

Pan Pavel Rak navrhl odklidit oplocení. Starosta jeho současnou funkci vidí jako podstatnou při zamezení přístupu. 

Zina Urbanová sdělila podrobnosti k havarijnímu stavu pomníku. Pavel Rak upozornil, že k pomníku je z jedné strany 

volný přístup, tak ať je dodělán a pomník zcela plotem uzavřen. Starosta znovu upozornil na finanční situaci před 

realizací projektu hřbitov a chodníky v Hlízově. Starosta vyzval zastupitele k hlasování, kdo souhlasí s návrhem pana 

Raka na odstranění plotu. 

Hlasování 46:13 Pro: 1 / Rak    Proti: 5/ Škarka, Kohárová, Kačerovská, Pleger, Urbanová Zdrželi se: 0 

ZO  Hlízov neschválilo návrh zastupitele Pavla Raka. 

Návrh nebyl přijat. 

Starosta vyzval přítomné zastupitele k hlasování o protinávrhu, aby pomník byl opraven komplexně v příštím roce 

buď z dotace, nebo z rozpočtu obce. 

Návrh usnesení č. 14-6/2017 – obecní zastupitelstvo Hlízov schvaluje protinávrh opravy pomníku. 

Hlasování 46:31 Pro: 4/ Škarka, Kohárová, Kačerovská, Urbanová Proti: 0 Zdrželi se: 2/Rak, Pleger 

ZO Hlízov schválilo většinou hlasů protinávrh na opravu pomníku. 

Starosta sdělil přítomným, že by se chtěl zabývat pomníkem hned na jaře roku 2018. 

Usnesení č. 14-6/2017 bylo schváleno. 

 

Bod programu č. 11) Návrh řešení úpravy místních komunikací 

Starosta informoval přítomné o vypracovaném odborném vyjádření ke stavu komunikací, které vypracoval pan 

Pleger. Odborné vyjádření je napsáno v rovině teoretické, a není v něm, jak silnice opravit. Obec měla několik návrhů 

na opravy turbo metodou. Z důvodu negativních zkušeností s turbo opravami z minulého roku, starosta už nechce jít 

touto cestou. Zajímavá nabídka je od firmy Dipos technologií Silkot. Starosta vysvětlil stručně, jak se komunikace 

touto technologií opravuje. Na opravy komunikace ke hřišti a okolo bytovek nechal starosta vypracovat nabídku. 

Nabídkový rozpočet na komunikaci ke hřišti vychází na 52.120,- Kč. Nabídkový rozpočet na komunikaci kolem bytovek 

vychází na 77.007,- Kč. Na tuto opravu firma garantuje záruku 36 měsíců. Starosta navrhl vyzkoušet tuto metodu na 

komunikaci ke hřišti. Pan Pleger doplnil, že obec má před sebou finančně náročné projekty související se sakrálními 

stavbami a chodníky, a z tohoto důvodu není na pořadu dne bavit se o generálních opravách metodami, které by 

komunikace udržely v dobré kondici 5 až 10 let. Musíme jít cestou metody Silkot. Prioritou je opravit silnice rychle a 

levně. Dále doplnil a opravil tvrzení pana starosty, že v odborném vyjádření nejsou uvedeny způsoby a metody opravy 

pro dané závady. Návrhy oprav, a to i konkrétními postupy obsahuje. S turbo metodami máme zkušenosti, a to i přes 

poskytnutou záruku. Firma u metody Silkot záruku také garantuje, ale jejím použitím dochází k narušení okolí výtluku 

a díry se na jaře vytvoří vedle opraveného výtluku. I přes tuto skutečnost pan Pleger souhlasí se způsobem opravy a 

další návrhy a řešení budou na pořadu dne na jaře.  



Pan starosta doplnil, že oblast investic do pozemních komunikací není podporována dotacemi a dlouho podporovány 

nebudou. Opravují se hlavně silnice I. a II. třídy. Do diskuse se přihlásila paní Urbanová, připomněla komunikací 

v jejich ulici, která je také v havarijním stavu. Je tvořena zásypem. Pan starosta informoval, že na tuto silnici je 

vypracovaný projekt. Obec po žádosti o dotaci tuto dotaci neobdržela. I v tomto případě bude nutné i tuto opravu 

odložit na pozdější období a provést generální opravu. Pan Pleger doplnil, že odborné vyjádření bylo vypracováno 

pouze na asfaltové plochy a na jeho vypracování se podílel pan Tomáš Koudelka. V případě výše uvedené silnice se 

jedná o silnici vytvořenou zásypem. Pro její opravu bude nutné ji celou vybrat a opravit. Pan starosta doplnil, že 

v případě opravy se nejedná jen o opravu silnice, ale zároveň s opravou se musí opravit i kanalizační vpustě.  

Návrh usnesení č. 15-6/2017 – obecní zastupitelstvo obce Hlízov schvaluje provedení opravy komunikace ke hřišti 

metodou ITHR Silkot a pověřuje starostu podpisem smlouvy do 15. 8. 2017.  

 Hlasování 59:01 Pro:  6 Proti:  0 Zdrželi se: 0 

ZO Hlízov schválilo většinou hlasů opravu komunikace ke hřišti. 

Usnesení č. 15-6/2017 bylo schváleno. 

 

Bod programu č. 12) Informace o volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 

Starosta informoval o termínu voleb, které proběhnou 20. až 21. 10. 2017. K přípravám existuje harmonogram, podle 

kterého se budou úkoly zadané pro obec plnit. OZ bere informaci na vědomí. 

 

Bod programu č. 13) Různé 

Starosta informoval přítomné o programu Pošta Partner. Projekt bude zahájen 1. 9. 2017. Bylo vyhlášeno výběrové 

řízení na nové pracovníky naší pošty. Do výběrového řízení se přihlásila paní Lucie Smítková a paní Holubová. Po 

provedeném pohovoru paní Holubová stáhla svou žádost kvůli jiné nabídce práce. S paní Smítkovou pracujeme dál a 

půjde na školení. Pošta bude fungovat tak, jak fungovala doposud mimo změny otevíracích hodin. 

8:00 - 10:30      15:00 - 19:00 

8:00 - 10:30 

8:00 - 10:30      15:00 - 19:00 

8:00 - 10:30 

8:00 - 10:00 

 Na poště se doplní připojení na internet. O provoz pošty projevila zájem i fi Unikom. Pro provoz budou ještě 

proškoleny dvě náhradnice.  

Starosta informoval přítomné o dalším zpracování odpadů po roce 2020. Od roku 2020 bude zakázáno skládkování. 

Odpad se bude spalovat ve velkých spalovnách. Pro střední Čechy vznikne nová spalovna u Mělníka. Vzniklé teplo by 

bylo využito pro hl. m. Prahu. Obce si budou svoz zajišťovat samostatně, jelikož jsou jedinými, kdo produkuje odpad. 

Pro rozvoj systému budou vytvořeny překladiště, kde se bude odpad lisovat a převážet do spaloven. Obec je 

v současnu před rozhodnutím, zda kupovat nové kontejnery na výměnu za zničené. Starosta informoval o tomto 

problému, který s sebou přinese i nemalé náklady.  

Do diskuse se přihlásil pan Rak. Dotázal se, co s úsekem chodníků nad tratí k silnici č. 38. Starosta vysvětlil, že tento 

úsek by rozpočet obce zatížil částkou 900.000 tis. V současnu na tuto investici nemáme. Obec příští rok zkusí podat 

žádost o účelovo - neúčelovou dotaci na Krajském úřadě. Stejný záměr je i se silnicí ke hřišti. Obec nechce projekty 

řešit úvěrováním.  

Pan Rak se dále dotázal na plán s chodníky na část Hlízova ke hřbitovu „Výfuk“. Starosta informoval, že na tuto část 

bude na podzim zadána zakázka na vytvoření projektové dokumentace.  

Pan Rak se zmínil o neustále plném kontejneru na papír na sběrném místě za OÚ. Sběrné místo je monitorováno. 

Kontejnery na papír nejsou určeny na kartony. Ty se musí vyvážet na sběrný dvůr v obci Starý Kolín. Starosta zajistí 

vyhlášení informace o ukládání kartonů. 

Termín dalšího jednání zastupitelstva bude 21. 8. 2017. Pan starosta poděkoval všem přítomným za účast a jednání 

zastupitelstva ukončil ve 20:25 hodin. 

 

Zápis byl vyhotoven dne 19. 7. 2017 

 

 

 

Přílohy zápisu: 

1. Prezenční listina 



2. Prezenční listina hosté 

3. Rozpočtové opatření č. 24/2017 

4. Faktury k proplacení 

5. Návrh na úpravu prostranství u pomníku padlých 

6. Návrh řešení úpravy místních komunikací 

7. Zvukový záznam zasedání OZ – formát MP3 

 

Zapisovatel: Mgr. Luděk Pleger ……………………………        podpis bude doplněn 24.7.2017 / dovolená 

 

Ověřovatelé: Karin Kohárová, dne ……………………………. podpis bude doplněn 24.7.2017 / dovolená 

 

     Zina Urbanová, dne ……………………………. 

 

Starosta:    MVDr. Antonín Škarka 

 

Vyvěšeno: 20. 7. 2017    Sejmuto: 


