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Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oldřichov v Hájích 
 
Datum jednání:   25. 5. 2020 
Místo jednání:   Zasedací síň OÚ Oldřichov v Hájích            
Začátek jednání:   18.00    Konec jednání:   20.15       
Počet přítomných členů ZO: 6+1 (18.10)   Omluveni:       0 
Neomluveni:    0    Hosté:       0  
 
Starosta obce provedl uvítání a zahájení jednání ZO. Dále pověřil pana Knespla zápisem a 
jmenoval ověřovatele zápisu Petra Martínka a Mgr. Jiřinu Vávrovou. 
Dále starosta obce konstatoval, že na základě presenční listiny ZO je přítomna nadpoloviční 
většina členů ZO a tudíž je zasedání úsnášeníschopné. 
  
Program jednání: 

1) Zprávy Kontrolního a Finančního výboru 
2) Smlouva o zřízení věcného břemene 
3) Závěrečný účet obce Oldřichov v Hájích za rok 2019 
4) Účetní uzávěrka za rok 2019 
5) Žádost o finanční příspěvek MŠ Mníšek 
6) Územní působnost MAS Podještědí 
7) Žádost o pokračování podpory Linky bezpečí 
8) Smlouva o věcném břemeni inženýrské sítě - optika 
9) Různé 
10) Závěr 

 
 
Doplnění bodů jednání: 
Nebylo navrženo doplnění ani změna programu. 
Hlasování o 
programu jednání Pro:  6 Proti: 0 Zdržel se: 0 

 
 
 
Bod 1 – Zprávy KV + FV: 
Předkládají předsedové výborů  
Důvodová zpráva – Finanční výbor neměl v předchozím období jednání. Zpráva kontrolního 
výboru byla zaslána, ale nebyl přítomen předkladatel Mgr. R. Šarapatka. 
Rozprava – Nebyl vznesen žádný dotaz ani připomínka. 
 
 
Bod 2 –  Smlouva o zřízení věcného břemene: 
Předkladatel starosta obce J. Tichý 
Důvodová zpráva – Na základě uzavřené smlouvy o smlouvě budoucí za dne 2.7.2019 
předložila společnost BIMONT smlouvu o zřízení VB na pozemky č. 1911/9 a 1939/10 v k.ú. 
Oldřichov v Hájích. 
Rozprava – J. Tichý – doplnil informaci o lokalizaci pozemků v obci. 
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USNESENÍ č. 32/4/2020  
ZO projednalo a schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene se společností ČEZ 
Distribuce a.s., zastoupené na základě plné moci společností BIMONT, s.r.o., se sídlem 
České Mládeže 713/122, 460 08 Liberecd o zřízení věcného břemene na p.p.č. 1911/9 a 
1939/10 v k.ú. Oldřichov v Hájích.  

Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0 
 
Poz: Příchod Mgr. R. Šrapatky (18.10 hodin) 
 
Bod 3 –  Závěrečný účet obce Oldřichov v Hájích za rok 2019: 
Předkladatel starosta obce J. Tichý 
Důvodová zpráva – Účetní obce J. Bekešová zpracovala na základě Zprávy o přezkoumání 
hospodaření obce za rok 2019 závěrečný účet. Nedostatek zjištěný při přezkoumání byl 
způsoben tím, že nebyl zveřejněn dodatek ke smlouvě o dílo na veřejném profilu zadavatele 
se společností EVOSA při výstavbě vodovodního řadu v minulém roce. Dodatek však 
neupravoval navýšení částky za dílo, nýbrž napravoval administrativní chybu při uzavírání 
smlouvy o dílo ve výpočtu výše částky DPH. Bohužel ale, dle výroku auditorky, prý musí být 
zveřejněn i takovýto dodatek. 
Rozprava – J. Tichý – komentoval drobné pochybení popsané v auditu ohledně 
nezveřejněného dodatku ke smlouvě o dílo, který byl uzavřen nikoli z důvodu úpravy rozsahu 
díla nebo ceny, ale pouze k nápravě administrativní chyby ve smlouvě, které si při 
schvalování nikdo ze zúčastněných schvalovatelů nevšiml. Kontrolní orgán v závěrečném 
výroku konstatoval, že nedošlo k chybám v hospodaření obce. 
Mgr. R. Šarapatka – Upozornil na skutečnost, že ve zprávě není uvedeno, že Obec OvH má 
platnou vyhlášku o zadávání veřejných zakázek. J. Tichý odpověděl, že to je v pravomoci 
kontrolního orgánu, co kontroluje či ne. 
USNESENÍ č. 33/4/2020  
ZO projednalo a schvaluje celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce za rok 2019 
včetně zprávy nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2019 a 
bere na vědomí nedostatek zjištěný při dílčím přezkoumání hospodaření obce Oldřichov 
v Hájích a jeho nápravu. Závěrečný účet za rok 2019 a zpráva o výsledku přezkoumání 
hospodaření za rok 2019 jsou přílohou tohoto zápisu. 

Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 
 
Bod 4 –  Účetní uzávěrka za rok 2019: 
Předkladatel starosta obce J. Tichý 
Důvodová zpráva – Předložené doklady ke schválení účetní uzávěrky byly zpracovány 
v souladu s § 4 vyhlášky č. 220/2013 Sb., a v souladu s požadavky schvalujícího orgánu 
v úplnosti. Účetní jednotka nezatajila před schvalujícím orgánem žádné skutečnosti. 
Účetní jednotka zpracovala účetní uzávěrku s cílem dosažení věrného a poctivého obrazu 
předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky. 
Rozprava –Nebyl vznesen žádný dotaz ani připomínka. 
USNESENÍ č. 34/4/2020  
ZO projednalo a schvaluje účetní závěrku za rok 2019 sestavenou k 31.12.2019 Obce 
Oldřichov v Hájích. Zastupitelstvo obce Oldřichov v Hájích nezjistilo, že by účetní závěrka 
neposkytla v rozsahu předložených podkladů v souladu s §4, vyhlášky 220/2013 Sb., věrný a 
poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky. 

Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 
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Bod 5 –  Žádost o finanční příspěvek pro MŠ Mníšek: 
Předkladatel starosta obce J. Tichý 
Důvodová zpráva – ZO obdrželo žádost o finanční příspěvek od MŠ Mníšek na upomínkové 
předměty a dětský den pro předškolní děti ve výši 3 000,-Kč. 
Rozprava – J. Šťastná – informovala ZO o setkání s ředitelkou MŠ, která ji informovala o 
důvodech žádosti o dotaci na dopravu, která nebyla schválena v minulosti. Dále informovala, 
že termín konání dětského dne ve školce bude až na konci června. 
M. Hodač – oznámil, že se zdrží hlasování z důvodu, že se jedná i o jeho dítě. 
USNESENÍ č. 35/4/2020  
ZO projednalo a schvaluje finanční příspěvek ve výši 3 000,- Kč pro ZŠ A MŠ Mníšek, se 
sídlem Oldřichovská 198, 46331 Chrastava. 

Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 1 
 
Bod 6 –  Územní působnost MAS Podještědí: 
Předkladatel starosta obce J. Tichý 
Důvodová zpráva – Manažerka MAS Podještědí zaslala žádost o schválení působnosti MAS 
na území obce Oldřichov v Hájích, jejíž je obec prostřednictvím Mikroregionu Hrádecko- 
Chrastavsko členem.  
Rozprava – J. Tichý - informoval o skutečnosti, že obec je připravena podat žádost o finanční 
spoluúčast na úpravu parku u OÚ, právě z dotačního titulu MAS a v této souvislosti 
informoval, že pověřil Ing. Klápšťovou dopracováním kompletní realizační dokumentace, 
abychom mohli podat žádost.   
USNESENÍ č. 36/4/2020  
ZO projednalo a schvaluje zařazení území obce Oldřichov v Hájích do územní působnosti 
MAS Podještědí, z.s., se sídlem Nám. B. Smetany 10, 463 43 Český Dub. 

Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 
 
Bod 7 –  Žádost o pokračování podpory Linky bezpečí, z.s.: 
Předkladatel starosta obce J. Tichý 
Důvodová zpráva – Spolek Linka bezpečí, tak jako každý rok, zaslal žádost o pokračování 
finanční podpory ze strany obce ve výši 5 000,- Kč na rok 2020. 
Rozprava – Mgr. J. Vávrová – upozornila, že je vhodné do návrhu usnesení doplnit výši 
částky podpory. 
USNESENÍ č. 37/4/2020  
ZO projednalo a schvaluje pokračování podpory Linky bezpečí, z.s., se sídlem Ústavní 95, 
181 02 Praha 8 ve výši 5 000,- Kč pro rok 2020. 

Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 
 
Bod 8 –  Smlouva o budoucí smlouvě o pronájmu telekomunikační infrastruktury: 
Předkladatel starosta obce J. Tichý 
Důvodová zpráva – Na základě projednávání smlouvy o smlouvě budoucí o uložení 
inženýrské sítě – optiky do pozemků obce byla společnost vyzvána k doplnění o smlouvu o 
budoucím pronájmu telekomunikační infrastruktury, která předložila návrh. 
Rozprava – Mgr. J. Vávrová - se k tomuto bodu vyjádřila, že při posledním jednání ZO bylo 
dohodnuto, že se bude jednat o bezplatné užívání určité kapacity chráničky a ve smlouvě je 
uvedeno, že to bude formou pronájmu dle platné směrnice.  
Mgr. R. Šarapatka – informoval o jednání, které vedl s navrhovatelem p. Rybníčkem, které se 
však netýkalo této smlouvy, a že s tímto návrhem také nesouhlasí a chce, aby byla určitá 
kapacita k dispozici Obci OvH bezplatně.  
R. Šarapatka – navrhl, zda by nebylo možné stanovit cenu za uložení (VB) a cenu za 
pronájem kapacity, které by se vzájemně započetly. 
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J. Tichý – vyjádřil domněnku, že pokud je uložení chráničky financováno z dotace, tak není 
pravděpodobně možné, aby její využití bylo pro někoho bezplatné a pro někoho zpoplatněné. 
Dále sdělil, že předpokládal, když R. Šarapatka s panem Rybníčkem komunikoval ohledně 
akce navazující na tento projekt, takže nemá k této smlouvě výhrady. R. Šarapatka řekl, že 
smlouvu četl teprve před jednáním ZO. 
Nakonec z diskuse vyplynul závěr, že R. Šarapatka je pověřen ZO k diskusi se zástupcem 
navrhovatele smart cloud panem Rybníčkem k dopracování návrhu smlouvy.    
 
Bod 9 –  Různé: 
 
a/  Volba člena Správní rady společnosti Ekocentrum Oldřichov v Hájích z.s. 
Předkladatel starosta obce J. Tichý 
Důvodová zpráva – Jak již bylo ZO informováno v minulých jednáních, tak ve společnosti 
došlo po dlouhých dohadovacích jednáních, z podnětu jednoho ze zakladatelů, a to 
Libereckého kraje, k transformaci společnosti a schválení nové zakladatelské smlouvy. 
Bohužel ale, před zápisem do rejstříku došlo k tomu, že dvěma členům SR skončila platnost 
členství (Jiří Löffelmann, LK a Jaromír Tichý, Obec OvH) 
Rozprava – J. Tichý - dále informoval, že došlo k jednání zástupců zakladatelů u hejtmana 
Libereckého kraje o budoucnosti společnosti, a že došlo k návrhu, který spočívá v záměru, že 
společnost Suchopýr jako jeden ze zakladatelů by opustil společnost a Liberecký kraj by měl 
zájem v areálu Ekocentra OvH opět provozovat činnost své příspěvkové organizace 
STŘEVLIK. S tímto záměrem seznamuje členy ZO a stejně takovou informaci by měli 
obdržet zastupitelé LK v následujícím dni. Pokud bude záměr akceptovatelný všemi 
zakladateli, tak dojde k zahájení tohoto procesu, který potrvá cca rok.    
USNESENÍ č. 38/4/2020  
ZO projednalo a schvaluje člena Správní rady společnosti Ekocentrum Oldřichov v Hájích 
z.s., se sídlem Oldřichov v Hájích čp. 5 Jaromíra Tichého, XXX bytem Oldřichov v Hájích 
XXX. 

Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 1 
 
b) Zřízení dočasného pracovního místa  
Předkladatel starosta obce J. Tichý 
Důvodová zpráva – Na jednání SR společnosti Ekocentrum OvH informovala ředitelka pí 
Maryšková o špatném stavu společnosti, který je zapříčiněn výpadkem příjmů v důsledku 
vládních opatření ohledně coronaviru a předložila odhad ztrát do konce roku 2020. Na jednání 
zástupců zakladatelů s hejtmanem LK byl dohodnut návrh, že LK by mohl nést přímou 
finanční podporu a Obec OvH by mohla přispět právě touto formou. 
Rozprava – J. Tichý – doplnil, že předpokládané ztráty do konce roku 2020 by měl být odhad 
v těch nejhorších variantách. Pravděpodobnost by měla být příznivější. Na ztrátách se budeme 
muset podílet všichni zakladatelé, tj. Lib. kraj, Suchopýr i Obec OvH. Náš příspěvek formou 
zřízení jednoho pracovního místa je z jeho pohledu pro Obec OvH nejvýhodnějším řešením. 
J. Šťastná – dotaz na některé položky v předloženém odhadu ztrát. 
USNESENÍ č. 39/4/2020  
ZO projednalo a schvaluje v rámci pomoci zmírnit následky pandemie COVID – 19, zřídit 
do konce roku 2020 jedno pracovní místo. 

Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 
 
c/ Kupní smlouva k nemovité věci: 
Předkladatel starosta obce J. Tichý 
Důvodová zpráva – Po dlouholetém dohadování s vlastníkem pozemkové parcely č. 289/1 
v k.ú. Oldřichov v Hájích byl předložen ZO návrh kupní smlouvy k tomuto pozemku včetně 
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smlouvy o advokátní úschově peněz a listin. Jedná se o pozemek, který je dlouhodobě určen 
územním plánem obce k výstavbě nového sportoviště pro širokou veřejnost. 
Rozprava – Nebyl vznesen žádný dotaz ani připomínka. 
USNESENÍ č. 40/4/2020  
ZO projednalo a schvaluje Kupní smlouvu k nemovité věci se společností LINETA 
Severočeská dřevařská společnost a.s., se sídlem U Arborky 696, Satalice, 190 15 Praha 9 
k pozemku parc. č. 289/1 o výměře 6767 m2, ostatní plocha v katastrálním území Oldřichov 
v Hájích. Současně schvaluje Smlouvu o advokátní úschově peněz a listin uzavřenou se 
schovatelkou Mgr. Barborou Sedlákovou, IČ: 081 80 806, složitelem Obcí Oldřichov 
v Hájích, IČ: 00481483 a oprávněným LINETA Severočeská dřevařská společnost a.s., IČ: 
148 67 770. 

Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 
 
d/  Dohoda o změně hranic obcí 
Předkladatel starosta obce J. Tichý 
Důvodová zpráva – Na návrh Katastrálního úřadu Libereckého kraje, pracoviště Frýdlant, 
který prováděl revizi katastrálního území Albrechtice u Frýdlantu, zaslalo Město Frýdlant 
návrh smlouvy o změně hranic obcí. Důvodem tohoto návrhu je skutečnost, že na hranici 
našich KÚ je nemovitost jednoho vlastníka (RD), který je rozdělen hranicí katastrů dvou obcí, 
včetně přiléhající zahrady u tohoto domu.  
Rozprava – J. Šťastná – dotaz co to pro nás bude znamenat. Zdali v této věci budeme muset 
činit nějaké další kroky? J. Tichý odpověděl, že nepředpokládá další opatření. Po schválení 
předložené smlouvy oběma zastupitelstvy by měl vše obstarat Katastrální úřad. 
USNESENÍ č. 41/4/2020  
ZO projednalo a schvaluje Dohodu o změně hranic obcí s Městem Frýdlant, se sídlem 
T.G.Masaryka 37, která se týká st.p.č. 478 o výměře 59 m2, zastavěné plochy a nádvoří a 
pozemkové parcely č. 1734/25 o výměře 132 m2, ostatní plochy v k.ú. Oldřichov v Hájích 
tak, že nová hranice obcí bude vedena po obvodu pozemkové parcely č. 1734/25 dosud 
evidovaná v k.ú. Oldřichov v Hájích tak, aby byla celá tato parcela a parcela č. st. č. 478 
převedena do katastrálního území Albrechtice u Frýdlantu.  

Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 
 
e/  Wifi na veřejných místech v obci 
Předkladatel Mgr. R. Šarapatka 
Důvodová zpráva - Zástupce stavebníka optické sítě pro Oldřichov pan Martin Rybníček mě 
upozornil na možnost získat od Evropské komise pro Českou republiku formou 947 voucherů 
až 15 000 EUR na nákup zařízení a jeho instalaci pro zřízení veřejného WI-FI připojení na 
veřejných místech v Oldřichově v Hájích. Konečné náklady se proplatí rovnou společnosti, 
která bude zařízení instalovat. 
Žádosti se podávají od 3. červen 2020 ve 13:00:00 hod. SELČ a před uplynutím její lhůty 
4. červen 2020 v 17:00:00 SELČ. Pouze 1 den!!!!. 
Tento záměr jsem projednal s provozovatelem zdejší internetové sítě panem Luďkem 
Barthem. Ten s ním souhlasil a přivítal jej jako přínosnou věc.  
WiFi na veřejných místech musí být pro uživatele bezplatná, bez reklam a diskriminačních 
omezení a musí být provozována nejméně po dobu 3 let. 
Náklady na provoz (el.energii a poplatek za připojení) bude hradit Obec. 
Wifi bude zřízena ve střediscích místního veřejného života, včetně venkovních prostor  
přístupných  široké  veřejnosti  v  rámci  veřejného  života  místních obyvatel. 
Přihlášení nebude vyžadovat žádné heslo. Musí mít SSDI: „WiFi4EU“. Musí být však vedeno 
přes přihlašovací webové rozhraní a odtud již jediným kliknutím k otevřenému internetu. 
V Obci by měly být naistalován tyto varianty minimálního počtu přístupových bodů 



ZZZÁÁÁPPPIIISSS   ZZZEEE   ZZZAAASSSEEEDDDÁÁÁNNNÍÍÍ   ZZZAAASSSTTTUUUPPPIIITTTEEELLLSSSTTTVVVAAA   OOOBBBCCCEEE OOOLLLDDDŘŘŘIIICCCHHHOOOVVV   VVV   HHHÁÁÁJJJÍÍÍCCCHHH   
 

  6

 

 
 vyhovoval normě Hotspot 2.0 (certifoikační program Passpoint sdružení Wi-Fi 

Alliance). 
 
Hodnocení by mělo probíhat v červenci a podpis smlouvy (když budeme úspěšní) od 
července 2020. 
V současné době jsou v Libereckém kraji přihlášena tato města a obce:  
Bukovina u Čisté  Heřmanice (Liberecký kraj)  Polevsko 
Český Dub  Jablonec nad Jizerou   Poniklá 
Cetenov   Janov nad Nisou   Rokytnice nad Jizerou 
Chotovice (Lib. kraj) Kunratice u Cvikova   Sloup v Čechách 
Chrastava   Nové Město pod Smrkem  Stráž púod Ralskem 
Cvikov   Okrouhlá (Liberecký kraj)  Vysoké nad Jizerou 
Doksy (Liberecký kraj) Oldřichov v Hájích    
Harrachov   Pertoltice pod Ralskem 
 
Na základě usn. ZO č. 108/11/2019 (společně se starostou jsem pověřen zastupitelstvem 
přípravou optické internetové sítě Oldřichov v Hájích) jsem již přihlásil také Oldřichov 
v Hájích. 
Musím však dokončit registraci tím, že nahraju tyto dokumenty: 
 Souhlas starosty obce s účastí Oldřichova v Hájích ve výzvě WiFi4EU vč. skenu jeho 

ID (občanský průkaz nebo pas) 
 Doklad zvolení starostou obce 
 Formulář zmocněného zástupce vč. skenu jeho ID (občanský průkaz nebo pas) 
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Rozprava – J. Tichý – upozornil, že v případě vyloučení jakéhokoli omezení, aby nedošlo 
k vedlejšímu účinku ve formě zneužívání mládeží k prohlížení toho, co mají doma zakázené 
např. erotické stránky apod. Mgr. J. Vávrová konstatovala, že to mohou již v této době, 
protože takové veřejné wi-fi již existují. 
p. Kosek – upozornil na vyšší finanční nároky při provozu po dobu udržitelnosti, protože 
takováto zařízení jsou několikanásobně dražší než používáme např. v domácnostech. 
USNESENÍ č. 42/4/2020  
ZO projednalo a schvaluje záměr podání žádosti o účast ve výzvě iniciativy WiFi4EU na 
podporu zřízení veřejné Wifi na vybraných místech v Oldřichově v Hájích a pověřuje 
Radima Šarapatku přípravou a administrací záměru. 

Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 
 
Bod 10 – Diskuse a závěr: 
 J. Tichý – informoval zastupitele a veřejnost o záměru výpovědi z pronájmu 

nebytových prostor ze strany MJP z důvodu nevyhovujících služeb poskytovaných 
veřejnosti současnou nájemkyní (stomatologická péče – nepřibírá občany našich obcí, 
neprovozuje ordinaci v plném rozsahu hodin, atd) Péče v době výpovědní lhůty (6 
měsíců) i následná je zajištěna.  

 Mgr. R. Šarapatka – přednesl zprávu KV (nebyl v začátku jednání přítomen)  
*KV konstatoval, že OÚ nemá žádný vnitřní předpis pro odměny DPP a DPČ a že 
doporučuje takový předpis vytvořit.  
KV se dále zabýval hospodařením s pozemky ve vlastnictví obce. Řešily se stávající 
smlouvy, u kterých byly v roce 2019 upraveny částky za pronájem. Kontrolní výbor 
nemá doklad o tom, že Obecní úřad postupoval podle § 39 zákona 128/2000 o obcích 
a tedy, že záměr pronajmout pozemky zveřejnil a tím umožnil veřejnosti se o pronájem 
těchto pozemků ucházet. Pokud záměry nebyly zveřejněny, smlouvy jsou neplatné a je 
nutné se s touto situací vypořádat. J. Tichý toto ověří u právníka.  

USNESENÍ č. 43/4/2020  
ZO projednalo a bere na vědomí zprávu z jednání Kontrolního výboru. 

Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 
    

 Mgr. J. Vávrová – dotazy na starostu v těchto záležitostech: 
V jakém stavu je dokončení VO k Uhrinům. *J. Tichý odpověděl, že dnes už mělo 
svítit. 
*Změny v odpadové vyhlášce – J. Tichý odpověděl, že se chystá další změna a že bude 
také zapracována do nové odpadové vyhlášky. 
V jakém stavu je příprava výběrového řízení na nového nájemce restaurace.  
V jakém stavu je záměr pořízení váhy do sběrného místa odpadů. *J. Tichý odpověděl, 
že čeká na nabídku. 
Zdali již byl vyzván vlastník pozemku (LČR) k odstranění staré skládky. ,*J. Tichý 
odpověděl, že to dnes odeslal.  
V jakém stavu je dořešení odvodnění pod viaduktem.  
Navrhla zakoupení mikrofonu k doplnění ozvučovací aparatury. 
Zdali je již provedena oprava vozovky ke hřbitovu (podnět pana Ryšky) 

 J. Duda – upozornění, že na pozemku u Grünhutů je též nějaká stará skládka. 
 R. Šarapatka – nabídka na společnou údržbu trávníku na hřišti, aby se tam mohl konat 

turnaj v nohejbale. 
 M. Hodač – dotaz na zastupitele ve věci názoru na návrh řešení parku před hřbitovem. 

K tomuto tématu se vyjádřila J . Šťastná, že nechápe proč ten návrh zpracovával ing. 
arch. David, kdo mu to zadal a kdo to platil? M Hodač odpověděl, že dostal za úkol 
na základě předložené petice, aby zpracoval návrh, který tak předkládá. V případě, že 
se bude realizovat, tak je možné čerpat dotační peníze a popřípadě, že se nebude 
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z rozhodnutí ZO realizovat, tak to bude respektovat. Mgr. J. Vávrová zpochybnila, že 
na hřbitově jsou zanedbané pomníky předválečných občanů a my bychom 
investovali nemalou částku do parku před hřbitovem. *Celkově nepovažuje návrh 
pietního parku za vhodný, když se např. hroutí hřbitovní zeď a i další obecní objekty 
jsou ve špatném stavu. Proto vynakládat finanční prostředky (v návrhu je 300 tisíc – 
1,1 mil) na pietní park se jí nezdá vhodné.  

  
 
Zapsal:    Václav Knespl …….………………………………… 
 
 
Správnost zápisu ověřili: Petr Martínek ………………………….…………… 
 
 

Mgr. Jiřina Vávrová ..…………………………………….. 
 
 
 
 

………………… 
Jaromír Tichý 
starosta obce 

 
 
 
 
Pozn.: * kurzíva – text doplněný ověřovatelkou Mgr. J. Vávrovou. 
 


