Zápis č. 7/2022 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Lány
Den konání:
7.11.2022
Místo konání:
Restaurace Narpa, č.p. 317, Lány
Jednání probíhalo od - do:
18:00 – 18:55 hodin
Členů zastupitelstva obce:
11
(Mgr. Magdalena Elznicová Mikesková, Vilém Hamouz, Martina Hořejší, Ing. Vlastimil
Hořejší, Jakub Joachim, JUDr. Ernest Kosár, Petr Králíček, Vladan Picka, Ing. Ivana
Píšová, Petr Šidík, Pavlína Švigárová)
Z toho:
Omluveni:
Občanů:

11 přítomných
11

Program jednání:
1. Zahájení, určení ověřovatelů a zapisovatele
2. Schválení programu
3. Kontrola usnesení č. 5/2022 ze dne 31.8.2022
4. Kontrola usnesení č. 6/2022 ze dne 24.10.2022
5. Kontrola zápisu č. 5/2022 ze dne 31.8.2022
6. Kontrola zápisu č. 6/2022 ze dne 24.10.2022
7. Zpráva činnosti starosty obce za uplynulé období
8. Jmenování členů finančního výboru
9. Jmenování členů kontrolního výboru
10. Zřízení komisí a jmenováních jejich předsedů
11. Schválení žádosti ředitelky ZŠ Lány o mimořádné navýšení rozpočtu ZŠ
12. Rozpočtová změna č. 5/2022
13. Schválení nákupu pozemků p.č. 155/2, 155/4 a 155/5 v k.ú. Vašírov
14. Schválení podání žádosti o dotaci do výzvy 20/2022 – Modernizace fotbalového
areálu v Lánech
15. Aktualizace plánu rozvoje sportu
16. Schválení odměn pro členy finančního výboru za rok 2022
17. Schválení odměn pro členy kontrolního výboru za rok 2022
18. Smlouva o smlouvě budoucí č. Z_S14_12_8120087873 se společností ČEZ
Distribuce – realizace přeložky distribučního zařízení
19. Diskuse
____________________________________________________________________
K bodu č. 1 – Zahájení, určení ověřovatelů a zapisovatele
Starosta obce JUDr. Ernest Kosár navrhuje jako ověřovatele dnešního zápisu Mgr.
Magdalenu Elznicovou Mikeskovou a Viléma Hamouze. Jako zapisovatelku určuje
Terezu Lomberskou.
Jiný návrh nebyl vznesen, dává hlasovat k navrženému usnesení.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Lány schvaluje ověřovatele zápisu Mgr. Magdalenu Elznicovou
Mikeskovou a Viléma Hamouze, zapisovatelku Terezu Lomberskou.
Hlasování: pro: 11

proti: 0

zdrželi se:

Návrh byl přijat jako usnesení č. 7/2022/1

1

0

K bodu č. 2 – Schválení programu
Starosta obce JUDr. Ernest Kosár předkládá program dnešního zasedání a žádá
zastupitele o návrhy na doplnění programu.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Lány schvaluje program dnešního zasedání.
Hlasování: pro: 11

proti:

zdrželi se:

0

0

Návrh byl přijat jako usnesení č. 7/2022/2
K bodu č. 3 – Kontrola usnesení č. 5/2022 ze dne 31.8.2022
Místostarosta obce Petr Králíček provedl kontrolu usnesení č. 5/2022 z veřejného
zasedání zastupitelstva obce ze dne 31.8.2022 a konstatuje, že všechny úkoly byly
splněny.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Lány schvaluje kontrolu usnesení č. 5/2022 z veřejného zasedání
ZO ze dne 31.8.2022.
Hlasování: pro: 11

proti: 0

zdrželi se:

0

Návrh byl přijat jako usnesení č. 7/2022/3
K bodu č. 4 – Kontrola usnesení č. 6/2022 ze dne 24.10.2022
Místostarosta obce Petr Králíček provedl kontrolu usnesení č. 6/2022 z ustavujícího
veřejného zasedání zastupitelstva obce ze dne 24.10.2022 a konstatuje, že všechny
úkoly byly splněny.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Lány schvaluje kontrolu usnesení č. 6/2022 z ustavujícího
veřejného zasedání ZO ze dne 24.10.2022.
Hlasování: pro: 11

proti: 0

zdrželi se:

0

Návrh byl přijat jako usnesení č. 7/2022/4
K bodu č. 5 – Kontrola zápisu č. 5/2022 ze dne 31.8.2022
Starosta obce JUDr. Ernest Kosár konstatuje, že zápis z veřejného zasedání ze dne
31.8.2022 ověřovatelé Ing. Vlastimil Hořejší a Petr Králíček podepsali. Písemně nebyly
vzneseny žádné připomínky. Táže se, zda má k minulému zápisu někdo připomínku,
není tomu tak. Starosta obce dává hlasovat o schválení zápisu z minulého zasedání
zastupitelstva.
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Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Lány schvaluje zápis č. 5/2022 z veřejného zasedání ZO ze dne
31.8.2022
Hlasování: pro: 11

proti: 0

zdrželi se: 0

Návrh byl přijat jako usnesení č. 7/2022/5
K bodu č. 6 – Kontrola zápisu č. 6/2022 ze dne 24.10.2022
Starosta obce JUDr. Ernest Kosár konstatuje, že zápis z ustavujícího veřejného
zasedání ze dne 24.10.2022 ověřovatelé Ing. Vlastimil Hořejší a Petr Králíček
podepsali. Písemně nebyly vzneseny žádné připomínky. Táže se, zda má k minulému
zápisu někdo připomínku, není tomu tak. Starosta obce dává hlasovat o schválení
zápisu z minulého zasedání zastupitelstva.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Lány schvaluje zápis č. 6/2022 z ustavujícího veřejného zasedání
ZO ze dne 24.10.2022
Hlasování: pro: 11

proti: 0

zdrželi se: 0

Návrh byl přijat jako usnesení č. 7/2022/6
K bodu č. 7 – Zpráva starosty obce o činnosti ZO za uplynulé období
Starosta obce JUDr. Ernest Kosár seznamuje přítomné s činností zastupitelstva za
měsíc říjen a listopad 2022. Celkem proběhla 1 pracovní porada, dále byli zastupitelé
informováni o chodu obce elektronickou formou.
•
•
•
•
•

Zřízení komisí
Žádost ředitelky ZŠ o navýšení rozpočtu z důvodu pořízení nového sporáku
Žádost o dotaci – Modernizace fotbalového areálu v Lánech
Aktualizace Plánu rozvoje sportu
Projednání nákupu pozemků p.č. 155/2, 155/4 a 155/5 v k.ú. Vašírov

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Lány bere na vědomí zprávu starosty obce za měsíc říjen a listopad
2022.
Hlasování: pro: 11

proti: 0

zdrželi se: 0

Návrh byl přijat jako usnesení č. 7/2022/7
______________________________________________________________
K bodu 8 – Jmenování členů finančního výboru
Předseda finančního výboru Ing. Vlastimil Hořejší navrhuje jmenovat tyto členy
finančního výboru:
3

Ing. Kateřina Kratochvílová
Ing. Jitka Břehová
Jiný návrh nebyl vznesen.
Diskuse: ---------------Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce jmenuje členy finančního výboru Ing. Kateřinu Kratochvílovou a
Ing. Jitku Břehovou.
Hlasování: pro: 11

proti: 0

zdrželi se: 0

Návrh byl přijat jako usnesení č. 7/2022/8
K bodu č. 9 – Jmenování členů kontrolního výboru
Předseda kontrolního výboru Vilém Hamouz navrhuje jmenovat tyto členy finančního
výboru:
Aleš Reichl
Miloslava Fenclová
Jiný návrh nebyl vznesen.

Diskuse: ----------------Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce jmenuje členy kontrolního výboru Aleše Reichla a Miloslavu
Fenclovou.
Hlasování: pro: 11

proti: 0

zdrželi se: 0

Návrh byl přijat jako usnesení č. 7/2022/9

K bodu č. 10 – Zřízení komisí a jmenování jejich předsedů
Starosta obce JUDr. Ernest Kosár zřizuje v souladu s § 122, zákona č.128/2000 Sb. o
obcích komise a navrhuje jmenovat předsedy:
•
•
•
•

komise informatiky
- předseda Martina Hořejší
komise sportu a volného času
- předseda Petr Šidík
komise sociální a sboru pro občanské záležitosti
- předseda Mgr. Magdalena Elznicová Mikesková
komise pro společenský život
- předseda Jakub Joachim
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•
•

komise pro rozvoj obce, vyhledávání a zpracovávání dotačních a grantových
titulů
- předseda Pavlína Švigárová
Komise životního prostředí, veřejné zeleně a pořádku, dopravy a bezpečnosti
- předseda Vladan Picka

Diskuze: ------------Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Lány bere na vědomí zřízení komisí a jmenování jejich předsedů.
Hlasování k návrhu: pro 11

zdržel se 0

proti 0

Návrh byl přijat jako usnesení č. 7/2022/10
__________________________________________________________________
K bodu č. 11 – Schválení žádosti ředitelky ZŠ Lány o mimořádné navýšení
rozpočtu ZŠ
Starosta obce JUDr. Ernest Kosár předkládá zastupitelům ke schválení žádost ředitelky
Základní školy Lány Mgr. Ivety Vrabcové o mimořádné navýšení rozpočtu ZŠ Lány o
částku 114.196,-Kč z důvodu pořízení sklokeramického sporáku do školní kuchyně.
Stávající sporák ALBA Hořovice z roku 2004 je v havarijním stavu. Jeho plotny jsou
opakovaně a stále častěji opravované a servisní technik již další opravu nedoporučuje.
Sporák se sklokeramickou deskou je v poměru cena – výkon vhodnou náhradou
původního celotálového sporáku.
Diskuse: ---------------------------Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje mimořádné navýšení rozpočtu ZŠ Lány o
částku 114.196,-Kč z důvodu pořízení sklokeramického sporáku do školní kuchyně.
Hlasování: pro: 11

proti: 0

zdrželi se: 0

Návrh byl přijat jako usnesení č. 7/2022/11
______________________________________________________________________
K bodu č. 12 – Rozpočtová změna č. 5/2022
Předseda finančního výboru Ing. Vlastimil Hořejší předkládá zastupitelům rozpočtovou
změnu č. 5/2022 – viz příloha č. 1
Diskuse: ------------------------------Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Lány po projednání schvaluje rozpočtovou změnu č. 5/2022 – viz
příloha č. 1
Hlasování: pro: 11

proti: 0

zdrželi se: 0
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Návrh byl přijat jako usnesení č. 7/2022/12
______________________________________________________________________
K bodu č. 13 – Schválení nákupu pozemků p.č. 155/2, 155/4 a 155/5 v k.ú. Vašírov
Starosta obce JUDr. Ernest Kosár předkládá zastupitelům ke schválení nabídku Ing.
Květuše Kůsové, která zastupuje společnost Nemovitosti a reality Stará Role, s.r.o. na
odprodej pozemků p.č. 155/2, 155/4 a 155/5 v k.ú. Vašírov za cenu 300.000,-Kč.
Společnost Nemovitosti a reality Stará Role, s.r.o. tyto pozemky vlastní již několik let a
nemá ro ně využití. Pozemky jsou v blízkosti silničního nadjezdu. V územním plánu
obce Lány jsou pozemky vedeny jako NS – PLOCHY SMÍŠENÉ NEZASTAVĚNÉHO
ÚZEMÍ, převažujícím účelem využití (hlavní využití) jsou zpravidla pozemky určené
k plnění funkcí lesa, pozemky zemědělského půdního fondu, případně pozemky
vodních ploch a koryt vodních toků bez rozlišení převažujícího způsobu využití.
Celková výměra těchto pozemků je 1.843 m2.
Diskuse: ------------------------------Návrh usnesení:
I. Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje nákup pozemků p.č. 155/2, 155/4 a 155/5
v k.ú. Vašírov za cenu 300.000,-Kč.
II. Zastupitelstvo obce ukládá starostovi smlouvu podepsat.
Hlasování: pro: 11

proti: 0

zdrželi se: 0

Návrh byl přijat jako usnesení č. 7/2022/13
______________________________________________________________________
K bodu č. 14 - Schválení podání žádosti o dotaci do výzvy 20/2022 – Modernizace
fotbalového areálu v Lánech
Místostarostka obce Ing. Ivana Píšová předkládá zastupitelům ke schválení Žádost o
dotaci do výzvy 20/2022 – Standardizovaná infrastruktura u Národní sportovní agentury
na Modernizaci fotbalového areálu v Lánech.
V případě přidělení dotace se obec bude podílet spolufinancováním ve výši 30 %
z celkových způsobilých výdajů projektu Modernizace fotbalového areálu v Lánech
včetně případných nezpůsobilých výdajů.
Diskuse:
Starosta obce JUDr. Kosár konstatoval, že kabiny jsou v dezolátním stavu a musí se
provést také oprava sprch. Dále informoval, že v současné době má fotbalový klub SK
Lány ve sví základně 42 dětí.
Návrh usnesení:
I. Zastupitelstvo obce Lány schvaluje podání žádosti o dotaci u Národní sportovní
agentury na modernizaci fotbalového areálu v Lánech do výzvy č. 20/2022 Standardizovaná infrastruktura.
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II. Zastupitelstvo obce Lány schvaluje v případě přidělení dotace z Národní sportovní
agentury závazek na dodržení minimálního vlastního podílu spolufinancování ve výši
30% z celkových způsobilých výdajů projektu Modernizace fotbalového areálu v
Lánech včetně případných nezpůsobilých výdajů.
Hlasování: pro: 11

proti: 0

zdrželi se: 0

Návrh byl přijat jako usnesení č. 7/2022/14
______________________________________________________________________
K bodu 15 – Aktualizace Plánu rozvoje sportu
Místostarostka obce Ing. Ivana Píšová předkládá zastupitelům ke schválení aktualizaci
Plánu rozvoje sportu. Plán rozvoje sportu navazuje na Žádost o dotaci na Modernizaci
fotbalového areálu v Lánech. Aktualizuje se v bodě 6 – Finální podpora sportu – Stav
budoucí, modernizace a opravy sportovních zařízení ve vlastnictví obce – vypisují se
veškerá sportoviště, která jsou ve vlastnictví obce.
Plán rozvoje sportu je uveřejněný na webových stránkách obce.

Diskuse:
Zastupitelka obce Martina Hořejší navrhla, aby se upravil ještě popis u ADOPARKU
na ADOPARK – parkourové hřiště a přilehlý pozemek.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje aktualizaci Plánu rozvoje sportu obce Lány.
Hlasování: pro: 11

proti: 0

zdrželi se: 0

Návrh byl přijat jako usnesení č. 7/2022/15
______________________________________________________________________
K bodu 16 – Schválení finančních odměn pro členy finančního výboru za rok 2022
Místostarostka obce Ing. Ivana Píšová předkládá zastupitelům návrh na schválení
odměn ve výši 2.000,- na osobu za rok 2022 pro členy finančního výboru, kteří svou
činnost vykonávali ve volebním období 2018 – 2022.
Diskuse: ------------------------------Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje finanční odměnu ve výši 2.000,-Kč na
osobu pro členy finančního výboru za rok 2022, kteří svou činnost vykonávali ve
volebním období 2018 – 2022.
Hlasování: pro: 11

proti: 0

zdrželi se: 0

Návrh byl přijat jako usnesení č. 7/2022/16
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______________________________________________________________________
K bodu 17 – Schválení finančních odměn pro členy kontrolního výboru a skupiny
za rok 2022
Místostarostka obce Ing. Ivana Píšová předkládá zastupitelům návrh na schválení
odměn ve výši 2.000,- na osobu za rok 2022 pro členy kontrolního výboru a skupiny,
kteří svou činnost vykonávali ve volebním období 2018 – 2022.
Diskuse: ------------------------------Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje finanční odměnu ve výši 2.000,-Kč na
osobu pro členy kontrolního výboru a skupiny za rok 2022, kteří svou činnost vykonávali
ve volebním období 2018 – 2022.
Hlasování: pro: 11

proti: 0

zdrželi se: 0

Návrh byl přijat jako usnesení č. 7/2022/17
______________________________________________________________________
K bodu 18 - Smlouva o smlouvě budoucí č. Z_S14_12_8120087873 se společností
ČEZ Distribuce – realizace přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce
elektrické energie.
Starosta obce JUDr. Ernest Kosár předkládá zastupitelstvu ke schválení Smlouvu o
smlouvě budoucí o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce
elektrické energie č. Z_S14_12_8120087873 se společností ČEZ Distribuce, a.s.,
Guldenerova 2577/19, Plzeň 326 00, jedná se o ulici Sadová.
Předběžný odhad celkových realizačních nákladů přeložky činí 636 000,-Kč.
Diskuse:-----------------------------Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o realizaci přeložky
distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie č. Z_S14_12_8120087873
se společností ČEZ Distribuce, a.s., Guldenerova 2577/19, Plzeň 326 00.
Hlasování: pro: 11

proti: 0

zdrželi se: 0

Návrh byl přijat jako usnesení č. 7/2022/18
______________________________________________________________________
K bodu č. 19 - Diskuze
Místostarosta obce Petr Králíček informoval přítomné o dokončení rekonstrukce
komunikace V Chaloupkách. V pondělí odpoledne byla komunikace předána a
v nejbližších dnech bude oficiálně uvedena do provozu.
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Zastupitel obce Vladan Picka informoval přítomné o provedené kontrole mola na
Židovském rybníku. Je potřeba provést opravu. Zjistí jaké dřevo bude na opravu
nejvhodnější a také ceny materiálů. Doporučuje molo osadit informační cedulí VSTUP
NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ.
Občan Lán se dotázal, zda se bude řešit úspora na veřejném osvětlení, například
zhasínáním VO v určité době, nebo zda se neuvažuje o svícení ob jednu lampu.
Místostarosta obce Petr Králíček odpovídá, že většina VO v obci je vyměněná za
LED osvětlení a v současné době probíhá výměna v dalších ulicích. Svícení ob lampu
se řešilo s elektrikářem, ale technicky to není proveditelné. K úplnému zhasínání VO
zatím obec nechce přistoupit. Minulý týden byla provedena výměna baterií v solárních
lampách, které jsou umístěny „na Šubrtu“.
Zastupitel obce Vladan Picka informoval, že na pozemku - „parkovišti“ u
modelářského letiště se hromadí odpadky, které tam zanechávají občané, kteří se tam
scházejí. Dotazuje se, zda by nebylo řešení, osadit pozemek informační cedulí, že se
jedná o soukromý pozemek a vstup je možný jen na povolení majitele pozemku. Pokud
tam není páchána činnost, která není v souladu se zákonem, tak policie nemá možnost
s tím něco udělat.
Starosta obce JUDr. Ernest Kosár odpovídá, že i když je to soukromý pozemek, tak je
to stále veřejný prostor. Víme o tom, že se tam toto děje. Upozorníme městskou policii,
aby tam pravidelně zajížděli a kontrolovali to.
Zastupitel obce Vilém Hamouz pozval členy sportovní komise na výroční schůzi SK
Lány, která se uskuteční 24.11.2022 od 19:00 hodin v Bechnerově statku.
Zastupitel obce Jakub Joachim pozval všechny přítomné na připravované akce –
Rozsvícení vánočního stromu 27.11.2022, Setkání se Sv. Mikulášem 4.12.2022 a
Lánské přástky 10.12.2022.
Zastupitel obce Ing. Vlastimil Hořejší se dotázal, jak to bude s vánočním stromem.
Padl návrh na osvětlení stromu před lánskou sokolovnou.
Starosta obce JUDr. Ernest Kosár odpovídá, že cenový návrh na osvětlení stromu
před Sokolovnou je cca 150.000,-Kč. Původně se přihlásil sponzor, který by přispěl
sponzorským darem a část by se zaplatila z příspěvku od Skupiny ČEZ, která je
partnerem rozsvícení vánočního stromu v roce 2022. Nyní se sponzor nechal slyšet, že
by zaplatil celou částku za osvětlení tohoto stromu. Nyní už je pokročilá doba a nestihlo
by se vše zajistit a také tato doba není ideální na osvětlení nového stromu.

Dále se do diskuse nikdo nepřihlásil a zasedání zastupitelstva bylo ukončeno v 18:55 hod.

______________________________________________________________________
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SOUHRN PŘIJATÝCH USNESENÍ
ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LÁNY 7/2022
ze dne 7. listopadu 2022

7/2022/1

Zastupitelstvo obce Lány schvaluje ověřovatele zápisu Mgr. Magdalenu
Elznicovou Mikeskovou a Viléma Hamouze, zapisovatelku Terezu
Lomberskou.

7/2022/2

Zastupitelstvo obce Lány schvaluje program dnešního zasedání.

7/2022/3

Zastupitelstvo obce Lány schvaluje kontrolu usnesení č. 5/2022
z veřejného zasedání ZO ze dne 31.8.2022.

7/2022/4

Zastupitelstvo obce Lány schvaluje kontrolu usnesení č. 6/2022
z ustavujícího veřejného zasedání ZO ze dne 24.10.2022.

7/2022/5

Zastupitelstvo obce Lány schvaluje zápis č. 5/2022 z veřejného zasedání
ZO ze dne 31.8.2022.

7/2022/6

Zastupitelstvo obce Lány schvaluje zápis č. 6/2022 z ustavujícího
veřejného zasedání ZO ze dne 24.10.2022.

7/2022/7

Zastupitelstvo obce Lány bere na vědomí zprávu starosty obce za
uplynulé období říjen a listopad 2022.

7/2022/8

Zastupitelstvo obce jmenuje členy finančního výboru Ing. Kateřinu
Kratochvílovou a Ing. Jitku Břehovou.

7/2022/9

Zastupitelstvo obce jmenuje členy kontrolního výboru Aleše Reichla a
Miloslavu Fenclovou.

5/2022/10

Zastupitelstvo obce Lány bere na vědomí zřízení komisí a jmenování
jejich předsedů.

5/2022/11

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje mimořádné navýšení
rozpočtu ZŠ Lány o částku 114.196,-Kč z důvodu pořízení
sklokeramického sporáku do školní kuchyně.

5/2022/12

Zastupitelstvo obce Lány po projednání schvaluje rozpočtovou změnu č.
5/2022 – viz příloha č. 1
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5/2022/13

I. Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje nákup pozemků p.č.
155/2, 155/4 a 155/5 v k.ú. Vašírov za cenu 300.000,-Kč.
II. Zastupitelstvo obce ukládá starostovi smlouvu podepsat.

5/2022/14

I. Zastupitelstvo obce Lány schvaluje podání žádosti o dotaci u Národní
sportovní agentury na modernizaci fotbalového areálu v Lánech do výzvy
č. 20/2022 - Standardizovaná infrastruktura.
II. Zastupitelstvo obce Lány schvaluje v případě přidělení dotace z
Národní sportovní agentury závazek na dodržení minimálního
vlastního podílu spolufinancování ve výši 30% z celkových
způsobilých výdajů projektu Modernizace fotbalového areálu v Lánech
včetně případných nezpůsobilých výdajů.

5/2022/15

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje aktualizaci Plánu rozvoje
sportu obce Lány.

5/2022/16

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje finanční odměnu ve výši
2.000,-Kč na osobu pro členy finančního výboru za rok 2022, kteří svou
činnost vykonávali ve volebním období 2018 – 2022.

5/2022/17

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje finanční odměnu ve výši
2.000,-Kč na osobu pro členy kontrolního výboru a skupiny za rok 2022,
kteří svou činnost vykonávali ve volebním období 2018 – 2022.

5/2022/18

Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o realizaci
přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie č.
Z_S14_12_8120087873 se společností ČEZ Distribuce, a.s.,
Guldenerova 2577/19, Plzeň 326 00.

Mgr. Magdalena Elznicová Mikesková
Ověřovatel

……………………………………

Vilém Hamouz
ověřovatel

….………………………………..

JUDr. Ernest Kosár
Starosta

……………………………………

Ing. Ivana Píšová
Místostarostka

……………………………………

Zapsala: Tereza Lomberská
Zápis vyhotoven dne: 9.11.2022
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