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 Z Á P I S 
z 3. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec  

- Vratislavice nad Nisou, konaného dne 12. 06. 2019 
 

Ověřovatelé:  Miroslav Habel, Mgr. Libor Rygál  

Náhradník: Ing. Zbyněk Nýdrle  

 
Zapisovatelka:  Lenka Kendžirová 

 
Přítomni: MUDr. Marek Bydžovský, MUDr. Zuzana Kofferová, Otto Dvorský, Stanislav Burdys, Mgr. 

Vladimíra Hoření, Mgr. Libor Rygál, Ing. Vladislav Krušina, Ing. Jiří Mejsnar, Ing. Zbyněk 
Nýdrle, Lukáš Pohanka, Miroslav Habel, Ing. Pavel Regner, Mgr. Hana Šimková, Mgr. 
Michaela Janků, MUDr. Dušan Morman 

 
Omluveni:           

 
Neomluveni:   -  

 
Tajemník:   - 

 
Hosté: Mgr. Pavel Svoboda – právní poradce MO 
                               
 

 

1. Zahájení 

2. Jmenování zapisovatelky a jmenování ověřovatelů zápisu 

3. Schválení programu 

4. Diskuse občanů 

5. Informace finančního výboru 

6. 1. rozpočtové opatření roku 2019 

7. Závěrečný účet roku 2018 

8. Odpis pohledávek 

9. Finanční dar 

10. Inventarizace majetku k 31.12.2018 

11. Závazek financování projektu „Spolkové komunitní centrum Vratislavice“ 

12.      Smlouva s ŘSD s.p. o právu provést stavbu  „Chodník a komunikace ul. Nad Školou  

           (U Pivovaru)“ 

13. Smlouva o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje – Cyklostezka       

     Vratislavice nad Nisou 

14. Obsahový plán činnosti RMO a ZMO na II. pololetí 2019 

15. Informace kontrolního výboru 

16. Informace starosty 

17. Podněty a připomínky zastupitelů 
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I. ZAHÁJENÍ 
 
Starosta zahájil jednání v 17,05 hod.  
 
Přítomno je 15 zastupitelů a zastupitelstvo je usnášení schopné.   
 
Starosta se omluvil za vzniklý technický problém. Do doby než se problém vyřeší, se bude hlasovat 
rukou. 
 

II. JMENOVÁNÍ ZAPISOVATELKY A JMENOVÁNÍ OVĚŘOVATELŮ 
ZÁPISU 

 
Zapisovatelkou byla jmenována Lenka Kendžirová, ověřovateli Miroslav Habel, Mgr. Libor Rygál a 
náhradník Ing. Zbyněk Nýdrle 
 
Usnesení: 
Zastupitelstvo Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje jmenování 
zapisovatelky a ověřovatelů zápisu. 
Hlasování: 15 pro  
Usnesení bylo přijato. 
Číslo hlasování:1 
 
 

III. SCHVÁLENÍ PROGRAMU  
 
Usnesení: 
Zastupitelstvo Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje celý 
program 3. jednání ZMO dne 12. 06. 2019. 
Hlasování: 15 pro  
Usnesení bylo přijato. 
Číslo hlasování: 2 
 

IV. DISKUSE OBČANŮ 
 
Prošek – stala se mi taková příhoda, že jsem byl objednaný u pana starosty, chtěl jsem s panem 
starostou tuhle tu problematiku vyřešit, nestalo se tak. Musím Vás připravit o čas. Jedná se o to. Proč 
jsme nedostali dotaci z životního prostředí, protože životní prostředí každým rokem nám dávalo dotaci 
na podporu včelařství. To je právě dost problematická věc, protože všechno se zdražuje, příspěvky 
jsou z 200 Kč nyní 400,- Kč. Potřebujeme školení a další. Máme přednášky např. přednášku na faře. 
Máme tam také matky, které jsou včelařky, ty si tam mohou vzít děti. Máme tady pana Zástěru, který 
to včelařství podporuje, abychom se udrželi jako spolek. Když byla schůze, tak jsem obec chválil, že 
obec podporuje včelaře, že si malí včelaři mohou koupit drobné nářadí, zámečky mezi stěny atd. Kraj i 
město dává dotaci, ale na tu nedosáhneme. Dotace z životního prostředí nám velmi pomohla. Drobný 
včelař, který má 3 nebo 4 včelstva, na ostatní dotace nedosáhne, jinou podporu nemá, proto to může 
být pro něj likvidní. 
Starosta – za tu schůzku se omlouvám. My jsem spolu v kontaktu, respektive s Vaším včelařským 
svazem. Dokonce  jsme Vám odpověděli, myslím je to 14 dní nebo tři týdny zpátky, na tu 106, kterou 
jste podal. Ta odpověď, kterou Vám dneska řeknu, je úplně stejná. Myslím si, že minulý rok také 
včelaři nedostali žádnou dotaci. V letošním roce bohužel zastupitelstvo neschválilo zřízení Fondu 
životního prostředí, tak jako v minulých letech. Jinými slovy, nemáme finanční prostředky, protože se 
nezřídil ten konkrétní fond, proto jsme tu dotaci nemohli poskytnout. 
Prošek – občané Vratislavic dostávají vratislavické peníze. Tak proč nemohou včelaři dostat také 
peníze. 
Starosta – aktuální situace je taková, že aktuálně v rozpočtu nemáme alokované prostředky na Fond 
životního prostředí, tak jako tomu bylo v minulých letech.  
Prošek – a proč? 
Starosta – zastupitelstvo se rozhodlo, že ty prostředky do toho fondu nedá. 
Prošek – nezáleží Vám na životném prostředí. 
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Starosta – pane Prošku, já se domnívám, že je vidět, že ve Vratislavicích nám záleží na tom, v jakém 
prostředí žijeme. Chováme se tak, aby se nám tady obecně žilo dobře v souladu s životním 
prostředím. Nicméně, zastupitelstvo si řeklo, že tento fond, který je, že prostě vypisovat nebude. 
Neznamená to, že to bude navždycky.  
Prošek – dobře. Když se ušetří ty peníze. Tak v ulice U Studánky nařídili to na 6 baráků místo 9. Mělo 
tam být levné bydlení, teď ty baráky budou daleko dražší. Chtěl jsem, aby občané Vratislavic měli 
krásné bydlení. Teď to bude pro vyšší vrstvy, když to bude dražší.  
Starosta – pane Prošku, na to Vám nejsem schopen odpověď, ani rada ani zastupitelstvu nejsou tím 
orgánem, který rozhoduje o zvýšení nebo snížení domů v jakékoliv lokalitě, to nám v podstatě 
nepřísluší. Já to od Vás slyším poprvé.   
Prošek – je to podnět obce. Je to na internetu. 
Starosta – já se Vám pokouším vysvětlit, pane Prošku, nikdy, alespoň co já si pamatuji, nikdy takovéto 
přání ani usnesení ve Vratislavicích nešlo. Já nemám jinou informaci.  
Prošek – platí 9 baráků. Mám další dotaz. Tam jak je Trial, říkalo se, že tam bude bytový dům, nyní 
tam bude autoopravna. 
Starosta – jako obec jsme se k tomu vyjadřovali, k celé této velmi nešťastné záležitosti. Tak jako 
většina občanů v té konkrétní lokalitě s tím nesouhlasíme. Dávali jsme pouze nesouhlasné stanovisko 
obce, ale protože orgány státní správy, které mají v popisu práce celou záležitost řešit, což znamená z 
hlediska územního rozhodnutí a stavebního povolení. Tak ty nejsou v kompetenci obce, ale 
v kompetenci Magistrátu statutárního města Liberce. To je orgán stavební úřad, který o tomto bude 
rozhodovat, nikoliv my ve Vratislavicích. My jsem o tom dali pouze nesouhlasné stanovisko za obec.  
Prošek – ještě jsem se chtěl zeptat na Kyselku Vratislavice. Neměla by být Kyselka chráněná. 
Starosta – domnívám se, že pan Okurka ze společnosti Kitl, společnost Kitl koupila areál Kyselky, asi 
minulý nebo předminulý rok, tak jsem ujišťován a panu Okurkovi věřím, že v horizontu, říkal 5 let, by 
byl on sám rád, kdyby obnovil výrobnu Vratislavické kyselky. Objekt, když jsem to tam s ním 
procházel, domnívám se, že by ho chtěl zachovat. Domnívám se, že ty plány, která tam pan Okurka 
má, počítají s budovou jaká tam je.   
Prošek – popsal situaci okolo parcely 1021.  
Pan Prošek dále informoval o stav pozemku, ve kterém se nacházel před řešením stavu se životním 
prostředím ( vysoká tráva, oplocení, uskladněné věci). Vše bylo přestěhováno na parcelu č. 1091. 
Starosta – já mám ještě jednu prosbu, jestli by bylo možné, abyste trošku uklidil v ul. Za Kinem, máme 
stížnosti u lidí. 
 
Z důvodu dočasné nefunkčnosti mikrofonu nebyla diskuze občana nahrána. 
 
Nemešová – od roku 1992 jsem registrovaná jako dobrovolný hasič tady ve Vratislavicích. Na 
minulém představenstvu byl asi zástupce velitele, který mi podal informaci, že zde byl i můj bývalý 
velitel pan Marek Petr, který zde oponoval, že zpráva nebyla podána za sbor ale pouze za výjezdovou 
jednotku. Byla jsem nepřímo tím zástupce oslovena, že mám toto dodat na vaše zastupitelstvo, což 
jsem učinila tak před měsícem. Doufám, že jste se obeznámili, my máme vždycky dílčí zprávy – já 
zprávu, Daniela Petrová zprávu za děti, velitel si dělá zprávu za tu výjezdovou jednotku. Seznámili jste 
se tam s tím, co se ve sboru děje. Jak sbor funguje. Já bych řekla, dnes to už říct nemůžu, že 
fungoval velice dobře, hlavně především práce s dětmi. To musím tady říct, paní Petrová Daniela, je 
přítomna, která to dělá přes 15 let. Já bych řekla, že v týhle věci, je opravdu profesionál, že ví, co 
dělá. Těch dětí tam jejíma rukama prošlo opravdu mnoho, takže jsem ráda, když se potkávám s rodiči 
od dětí, známe se i rodiče nám vycházejí vstříc. Za dobu, kdy já jsem u těch dětí od toho 92, tak jsem 
ani jednou neslyšela stížnost od rodičů, že bychom dělali něco špatně nebo že by bylo s dětmi nějak 
špatně zacházeno nebo že by dělo něco co není patřičné. Hlavně, co chci tady dneska říct, asi to už 
bylo na minulém nebo předminulém zastupitelstvu, protože jste se určitě dočetli, že na našem sboru 
došlo k takový velký kolizi, rozbouřila se nám hladina a jsme tam teď takový dva tábory. Máme novýho 
velitele Michala Stejskala. Michal Stejskal tady pronesl na zastupitelstvu, prošlo to asi i tiskem, že 
bývalý velitel, zde přítomný Marek Petr, ve svý funkci vyhořel. Tak já tady k tomu vyhoření, bych Vám 
chtěla říct jenom pár slov. Ono to začalo asi už dva roky předtím, kdy opravdu mě osobně začala 
šíleně vadil legislativa. Pan starosta si jistě vzpomene na naši výroční schůzi, kdy jsem opravdu, já 
bych řekla, špačkovala jako špaček. Protože Marka znám leta, tak jsme se vlastně s Markem 
domluvili, že já jako starostka podám dřív resignaci na svoji funkci, jakože nedodělám celou volební 
dobu. Marek moji nabídku přijal s tím, že kdo za něj půjde dělat toho velitele. Protože Michal Stejskal, 
byl dítě, který tam chodil jako malý žák, dneska už je hasič ve výjezdu. Tak jsme se s Markem 
domluvili, že by to byl schopen toto dělat, ale není to tak jednoduchý, protože velitel sdružení je 
současně velitelem výjezdový jednotky. Je hloupost, abychom měli dva velitele, protože to by pak už 
vůbec nedělalo dobrotu. Takto bylo projednáno, já jsem na schůzi přednesla, protože Marek souhlasil 
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s tím, že toto starostu za mě vezme, tak jsem nadnesla jeho nominaci, protože velitel a starosta se u 
nás musí volit, zbytek výboru se může volit en bloc.  Nadnesla jsem jeho nominaci. Markovi nasadili 
jak se říká psí hlavu, v pravém slova smysl, možná ještě větší. Mě po tý době, mě bylo řečeno, že 
jsem stará, že zapomínám, a že by bylo dobrý, abych odešla. Takhle se chovají mladí lidi k nám. 
Netuší, že oni prošli jako děti našima rukama. Když jsme s Danielou procházeli kroniky, kde tam jako 
10-ti letý děti se smějou na soustředěních, na táborech, na kroužcích všude. Co pro ně člověk udělal. 
Já vůbec nedovedu pochopit, kde se taková arogance a drzost, já už jim dnes říkám smradi, kde se to 
v nich bere, to mě docela dost vadí. Chci to tady upravit na tu správnou míru, že Marek nevyhořel, 
Marek je současně stále členem sboru, stále pracuje jako vedoucí mládeže, jezdí s námi na 
soustředění, jezdí s námi s dětmi na tábory, je mi k ruce, já jsem s ním nikdy, nikdy neměla problémy. 
Vždycky jsem se s Markem byla schopna domluvit, ba naopak jsem byla ráda, že mě zastupuje, 
protože já na veřejnosti nerada vystupuju. Dneska jsem udělala tu výjimku a řekla jsem, že to musím 
pro Marka udělat.  Musím jemu a jeho ženě Daniele veřejně poděkovat za práci, za tu dobu co je 
znám. Opravdu jim velký díky. Já jsem přesvědčená, že si to ten sbor nezaslouží. Naši předci, který 
tento sbor založili před 150 lety, ty už si to nezaslouží vůbec, protože letos budeme slavit 150-té 
výročí založení našeho sboru. Já už teď říkám, že ona ta naše koťátka, která sotva otevřela očka, 
začala kolem sebe prskat a škrábat příliš brzy. Bohužel taková je dneska doba. Chtěli by mít všechno 
hned. Chtěli by mít nejvyšší pozice nebo funkce, to nejlépe do 10 dnů nejpozději do 14 dnů. S tím 
vyhořením nakonec, je to právě naopak. Jak jsem Vám už říkala, tak Marek svoji dobrovolnou práci 
vykonává doposavad. Každej dobrovolnej hasič, který tuto práci dělá nezištně, nemůže nikdy vyhořet, 
jedině se svojí smrtí. Já jsem toho důkazem, já jsem 60 let u hasičů a ještě mi srdíčko pro hasiče stále 
plápolá.  
Starosta – děkuji paní starostko, za objasnění celé situace. Co k tomu říct, aby ty rozbouřené vody, 
která tam bezpochyby ve sboru nebo v jednotce, mezi sborem a jednotkou jsou, tak aby se uklidnili, 
protože máte v letošním roce 150-té výročí, to už je pěkná řádka let. Z mojí vlastní zkušenosti vím, že 
když se v práci nebo v jakékoliv jiné činnosti spíš víc hádáte, tak nezbývá čas na tu tvůrčí činnost, ta 
je bezpochyby důležitá. Já vám přeji, aby se to uklidnilo, aby jste našli společnou cestu a našli klidné 
dny, jestli je to alespoň trochu možné. Děkujeme za práci, kterou děláte s dětmi, je to fantastické. Ty 
odezvy jsou jenom pozitivní, snažíme se Vám pomoct, jak to jen je možné, kdykoliv to jde. 
Samozřejmě kdykoliv a cokoliv tak se na nás obraťte, pomůžeme Vám.   
 

 

V. INFORMACE FINANČNÍHO VÝBORU 

 
Usnesení: 
Zastupitelstvo Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou po projednání bere na vědomí 
zápis z 1. jednání finančního výboru ze dne 06.02.2019. 
Hlasování: 15 pro 
Usnesení bylo přijato. 
Číslo hlasování: 3 

  
 
 

VI. 1. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ ROKU 2019 
 
Usnesení:  
Zastupitelstvo Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání: 

a) schvaluje předloženým návrhem 1. rozpočtového opatření roku 2019;  
b) schvaluje upraveným rozpočtem na rok 2019 v tomto členění:  

  Schválený rozpočet Stav po 1.RO 

Tř. 1 – Příjmy daňové 99 240 000,00 Kč 103 605 894,00 Kč 

Tř. 2 – Příjmy nedaňové 5 065 000,00 Kč 6 827 463,28 Kč 

Tř. 3 – Příjmy kapitálové 5 002 000,00 Kč 5 047 101,00 Kč 

Tř. 4 – Přijaté transfery a dotace 27 622 000,00 Kč 49 866 720,77 Kč 

Příjmy celkem 136 929 000,00 Kč 165 347 179,05 Kč 

Tř. 5 – Výdaje běžné 109 948 600,00 Kč 122 942 842,60 Kč 

Tř. 6 – Výdaje kapitálové 49 500 000,00 Kč 74 100 000,00 Kč 
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Výdaje celkem 159 448 600,00 Kč 197 042 842,60 Kč 

Financování – zapojený zůstatek 
BÚ 

22 519 600,00 Kč 31 695 663,55 Kč 

Z: starosta                        T: 06/2019 
Hlasování: 14 pro a 1 se zdržel 
Usnesení bylo přijato. 
Číslo hlasování: 4 
 
 

VII. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ROKU 2018 

 
Usnesení:         
Zastupitelstvo Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje Závěrečný 
účet Městského obvodu Liberec -Vratislavice nad Nisou, celoroční hospodaření, finanční vypořádání 
Městského obvodu Liberec -Vratislavice nad Nisou za rok 2018, a to bez výhrad.  
Z: EO                           T: 06/2019 
Hlasování: 15 pro  
Usnesení bylo přijato. 
Číslo hlasování: 5 
 

VIII. ODPIS POHLEDÁVEK 
 
Usnesení:  
Zastupitelstvo Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou schvaluje odpis pohledávek:  

- občan v celkové výši 55 818,-Kč 
- občan ve výši 52.207 Kč 
- občan ve výši 11.162 Kč 
- občan ve výši   1.860 Kč 

Z: starosta, EO            T : 06/2019 
Hlasování: 15 pro 
Usnesení bylo přijato.  
Číslo hlasování: 6 
 
 

IX. FINANČNÍ DAR 
 
Usnesení: 
Zastupitelstvo Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje poskytnutí 
finančního daru ve výši 50 000 Kč pro občana a ukládá starostovi smlouvu podepsat.  
Z: starosta                T:06/2019 
Hlasování: 15 pro 
Usnesení bylo přijato. 
Číslo hlasování:7 

 
X. INVENTARIZACE MAJETKU K 31.12.2018 
 
Usnesení: 
Zastupitelstvo Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou schvaluje Zápisy inventarizačních 
komisí – fyzická inventura majetku dle stavu k 30.11.2018, dokladovou inventuru dle stavu k 
31.12.2018, Inventarizační zprávu a Zápisy inventarizačních komisí k 31.12.2018. 
Z: EO                                                                                                                              T:  06/2019 
Hlasování: 15 pro 
Usnesení bylo přijato. 
Číslo hlasování:8 

 
XI. ZÁVAZEK FINANCOVÁNÍ PROJEKTU „SPOLKOVÉ KOMUNITNÍ 
CENTRUM VRATISLAVICE“ 
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Usnesení: 
Zastupitelstvo Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje závazek 
výše financování projektu „Spolkové komunitní centrum Vratislavice“ do výše 75. 000 000,- Kč bez 
DPH v zákonné výši a jeho rozložení v letech 2019 až 2021. 
Z: starosta                            T:06/2019 
Hlasování: 15 pro 
Usnesení bylo přijato. 
Číslo hlasování:9 
 

XII. SMLOUVA S ŘSD S.P. O PRÁVU PROVÉST STAVBU  „CHODNÍK 
A KOMUNIKACE UL. NAD ŠKOLOU (U PIVOVARU)“ 

 
Usnesení: 
Zastupitelstvo Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje Smlouvu 
č. 05/2019-36200/Ha o právu provést stavbu „Chodník a komunikace v ul. Nad Školou (U Pivovaru), 
se společností Ředitelství silnic a dálnic, státní příspěvková organizace, se sídlem Na Pankráci 
546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle a ukládá starostovi tuto smlouvu podepsat 
Z: Starosta                              T : 06/2019 
Hlasování: 15 pro 
Usnesení bylo přijato. 
Číslo hlasování:10 

 

 
XIII. SMLOUVA O POSKYTNUTÍ ÚČELOVÉ DOTACE Z DOTAČNÍHO 
FONDU LIBERECKÉHO KRAJE – CYKLOSTEZKA VRATISLAVICE 
NAD NISOU 
 
Usnesení: 
Zastupitelstvo Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje Smlouvu 
o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje oblast podpory: doprava program č.: 
6.1 Rozvoj cyklistické dopravy č. OLP/2244/2019, s Libereckým krajem, U Jezu 642/2a, 461 80 
Liberec 2, na akci „Cyklostezka Vratislavice nad Nisou“ ve výši 1.231.331,-Kč  a ukládá starostovi tuto 
smlouvu podepsat. 
Z: starosta                            T: 06/2019 
Hlasování: 15 pro 
Usnesení bylo přijato. 
Číslo hlasování:11 

 
XIV. OBSAHOVÝ PLÁN ČINNOSTI RMO A ZMO NA II. POL. 2019 
 
Usnesení: 
Zastupitelstvo Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání bere na vědomí 
obsahový plán činnosti zastupitelstva MO na 2. pololetí roku 2019 a obsahový plán činnosti rady MO 
na 2. pololetí roku 2019. 
Hlasování: 15 pro 
Usnesení bylo přijato. 
Číslo hlasování:12 

 
XV. INFORMACE KONTROLNÍHO VÝBORU 
 
Usnesení: 
Zastupitelstvo Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou po projednání bere na vědomí 
zápisy z: 5. jednání Kontrolního výboru ze dne 10.4.2019 
               6. jednání Kontrolního výboru ze dne 29.5.2019 
Hlasování: 15 pro 
Usnesení bylo přijato. 
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Číslo hlasování:13 

 
XVI. INFORMACE STAROSTY 
 
Usnesení: 
Zastupitelstvo Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou bere na vědomí informace 
starosty z 3. zasedání zastupitelstva MO dne 12. 6. 2019. 
Hlasování: 15 pro 
Usnesení bylo přijato. 
Číslo hlasování:14 

 
 
XVII. PODNĚTY A PŘIPOMÍNKY  
 
Burdys – mám jen takový námět, že ten první člověk, který tady byl, ten pan Prošek, že by se mě to 
dobře poslouchalo, to zrovna moc ne, to se přiznám. Proto navrhuji panu starosti a radě, jestli teda by 
se nemohlo, až budou mít jednání, zda se nad tím mohli pozastavit a něco pro to udělat. Teď mám na 
mysli ty včelaře, myslím si, že to má smysl. I když vím, že už bylo řečeno, že do životního prostředí se 
peníze nebudou uvolňovat. Také jsem slyšel, že si něco koupil, že je to jeho, že na katastru mu to 
nějak přiklepli atd. Samozřejmě těch informací bylo tolik, že člověk v tom mám trošku guláš, to říkám 
upřímně. Přes to si myslím, jestli by v radě nebo pan starosta jste to nevzali na nějaký pořad jednání. 
Jestli by se tomu člověku nemohlo alespoň trochu pomoct.  
Starosta – jsou tam dvě věci. První věc jsou včelaři. My jsme dlouhodobě podporovali včelaře pod 
vedení pana Zástěry. Myslím si, že pan Zástěra v tom spolku není. Ta spolupráce probíhala úplně bez 
problémů, pan Zástěra byl aktivní i směrem k základní škole, měl různé přednášky a aktivity. V této 
chvíli u pana Proška jednoduše není. Není problém se tomu znovu věnovat, předložit jak na jednání 
rady, potom třeba na jednání zastupitelstva v rámci rozpočtového opatření, tam třeba nějaké peníze 
dát. Ta druhá věc. Je o dost složitější, než tady pan Prošek říkal. Pan Prošek to řekl v 10 minutách, 
ale k tomu existuje velké množství materiálu. Tak jako ze strany pana Proška je to trošku 
nesrozumitelné, tady to teďka určitě nevyřešíme. My se tomu věnujeme tak trochu kontinuálně už 
delší dobu. 
 
Starosta ukončil jednání v 17:55 hod.   
 

Datum předání zápisu ověřovatelům:  12. 6. 2019   

 
Datum ověření zápisu:  19.6. 2019 
 
Ověřovatelé:      Mgr. Libor Rygál               ……………………………dne……………………  
 
 
 
 
                             Miroslav Habel                  ……………………………dne…………………… 
            
 
 
 

        
 
 
     Lukáš Pohanka 

                                                                                                                                             starosta         
 


