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ZAPIS
o průběhuveřejnéhozasedáníZastupitelstvaobceNezdice
kónanéhodne 30. g.20t5 od 18.00hod v zasedacímístnostioÚ v Nezdicích
Ad 1) Veřejnou schůzi zaháji|a starostka obce Hana Bouchnerová v 18.03 hod a přivítala všechny
přítomné.Předsedajícíkonstatovala, že informace o konáni zasedáni byla zveřejněna na úřednídesce
bbecního úřadu Nezdice a na internetoých stránkách wwrv.obec-nezdice.cz, a to sedm dní přede
dnem konáni zasedáni. Veřejné zasedáni bylo tedy svoláno řádně a včasv souladu s ustanovením$92
a $93 zákona o obcích a dále konstatovala, žeje přítomno šestčlenůzastupitelstva ze sedmi, je tedy
Přítomno je 6 zastupitelůa 3 občanéz obce Nezdice a 2 oběanézPlmé, zájemci o
usnášeníschopné.
bydlenív Nezdicích.Prezeněnílistina je souěástítohoto zápisu'
Ad 2) Za ověŤovatelezápisu byli navrženi pan Roman Plachý a pan Miloslav Hořký. Bylo také
navrženo,žepo celou dobu trvání veřejného zasedáni se bude hlasovat veřejně.
Výsledek hlasování:pro 6 ělenů
proti 0 členů
zdrŽe|se 0 ělenů
Přijaté usnesení: Zastupitelswo obce Nezdice schvaluje za ověřovatele zápisu o průběhu zaseďání
zasřupitelstva obce pana Romana Plachého a pana Miloslava Hořkého a schvaluje veřejný způsob
hlasování po celou dobu trvaní veřejnéhozastupitelstva.
Ad 3) Zapisovatelem byla jmenovánapani Kateřina Hofmeisterová.
Ad 4) Předsedajícípřednesla návrh programu zasedáni l viz. př. tlz

1.

Zahájeni

2. Volba ověřovatelůzápisu
3. Volba zapisovatele
4,

Schválení programu vZoZ

5. KontrolausnesenízYZoZ

z29. 6, 2015

6.

Zpráva starostky obce

7,

opatřeníRozpoětuobce 20l 5
Projednánía schválení6. rozpoětového

Rozpoětuobce2015
opatření
a schválení7. rozpočtového
8. Projednání
g. Projednání
obce20l 5
Rozpočtu
opatření
a schválení8. rozpoětového
10. Projednánía schváleníprodejepozemku parc.č.|35132v k.ú.Nezdice nad Úhlavou.
v k.il, Borovy.
parc.ě. 788i10 aparc.ě,792l2
a schválenínákupupozemků
11. Projednání
nabytípozemkuparc.č.24816v k.ú.NezdicenadÚhlavou
a schváleníbezúplatného
12. Projednání
nabytípozemkuparc.ě.30016v k.ú.Nezdice nadÚhlavou
13. Projednánía schváleníbeziry|atného
pozemkuparc.č.255n1v k.ú'NezdicenadÚhlauou
a schválenízatiženíobecního
14. Projednání
ztizenikanal.přípojkypro rodinnýdůmč.p.86.
(služebností)
úěelem
za
věcnýmbřemenem
vrámci VPP na
a schváleníDodatkuě'1 kdohodě o vývořenípracovnípříležitosti
15. Projednání
o b d o boíd 1 .8 . z 0 I 5 . 3 1 .8 . 2 0 1 5
1ó. Projednání a schválení podání Žádosti o příspěvek na vytvoření pracovní příležitostiv rámci VPP
17. Projednání a schválení podání žádosti o grantový příspěvek na opravu dvou kostelních korouhví
do grantovéhoprogramu Nadace CEZ.
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18. Projednánía schválenimňny dodavateleplynu pro výápění budovyoÚ
o stanovení
systému
shromaŽďování,
sběru,přepravy,
19. Projednání
a schváleníoZY č,,2120|5
nakládání
se
komunálníchodpadůa
stavebním
odpadem.
třídění,vytlživánía odstraňování
20. Kontrolaobecníkroniky
2 1. Projednáníostatníchzá|eŽitostíor ganizaěnipovahy
22. Diskuze
23. Závér
Diskuze:nikdose nepřihlásil.
Výsledek hlasovánÍ:pro 6 členů
proti 0 ělenů
zdrže|0 ělenů
Přij atéusnesení:OZ navtŽenýprogramschváli lo.
zkontrolovalausnesenízposledníhovZoZ, kterése konalo 29, 6.2015 a
Ad 5) Předsedající
konstatovala,
žestarostceobcebylo uloženov bodě:
č.13.
a) oZ pověřilo starostku obce uzavřenímsmlouvy o poskýnutí neinvestiěnídotace na opravu
hřbitovnízdi a mámices Plzeňskýmkrajem.Ukol splněn,smlouvačj. 318/2015byla podepsána
dne 11.9.2015panemnáměstkemIvo Grúnerem.
b) oZ pověřilo starostkuobce ýběrem dodavatelskéstavebnífirmy na opravu hřbitovní zdi a
márnice. Úkol splněn. Byla vybrána firma lnkasta s.r.o', Ikádecká I212l9, 312 00 Plzeň, IČ
dne3 . 8. 2015.
25235745.Smlouvao díloě. 32l780ll5byla podepsána
č.19.
Pověřilo starostkuobce oslovi! ještcjiného dodavateleplynu a podle výhodnosti provéstzměnu
zápisu.
plynupro budovuoU. Ukol splněnviz. bod 18 dnešního
dodavatele
přítomnése svojí zprávou(viz. příloha č.
Ad 6) Starostkaobce Ing. Hana Bouchnerováseznámi|,a
2).

Ad 7) PaníKateřina Hofmeisterováseznámilas 6. rozpoětovýmopatřenímrozpočturoku 2015 a to
ve znění:
Rozpoětovéopatřeníč.6 - rozpočet2015 ( viz. příloha č.3)
3 2I0 7z7Kč)
Celkovépříjmyrozpočtuve výši
+ 327423Kě
Financováníve ýši
3 538150Kč
Celkovézdroje
Běžnévýdaje
3 3 88150Kě
150000Kč
Kapitrílové
výdaje
3 538150Kč
Celkovéýdaje rozpočtuve výši
Diskuze:nikdo se nepřihlásil.
Výsledek hlasování:pro 6 členů
proti 0 ělenů
z&že|se 0 členů
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Přijaté usnesení:oZ schvaluje 6' rozpoětovéopaďeníRozpoětu 2015.

opatřenímrozpočturoku 2015 a to
Ad s) PaníKateřina Hofmeisterováseznámilas 7. rozpočtovým
ve zrění:
20l5 ( viz. přílohač.4)
Rozpoětové
opatřeníě' 7 _ rozpočet
3 227 558Kě
Celkovépříjmyrozpoětuve výši
+ 325835Kě
Financováníve výši
3 553393 Kč
Celkovézdroje
3 403393Kě
Běžnévýdaje
150000Kč
Kapitálovévýdaje
3 553 393 Kč
Celkovévýdaje rozpočtuve výši
Diskuze:nikdo se nepřihlásil.
Výsledekhlasování:pro 6 členů
proti 0 ělenů
zdrŽe|se 0 členů
opatřeníRozpoětu2015.
Přijaté usnesení: oZ schvaluje 7. rozpočtové
Ad 9) PaníKateřina Hofmeisterováseznámilas 8. rozpoětovýmopatřenímrozpočturoku 2015 a to ve
znéni:
Rozpoětové
opatřeníč.8 -rozpočet2015( viz. přílohač.5)
4 693750Kč
příjmy
rozpočtuve výši
Celkové
+
52 l90 Kč
Financováníve výši
4 745940Kč
Celkovézdroje
4 582940Kč,
Běžnévýdaje
163000Kě
Kapitálovévýdaje
4745940Kč,
ve
výši
Celkovévýdaje rozpočtu
prostředků
účtech
obceNezdicek 30.9.2015:
na bankovních
Přehledstavufinaněních

Ir9 $2.78Kě

BěžrrýúěetKomerěníbanka
BěžnÝúčet
CNB
Soořicí úěetKomerčníbanka
UčetFondu obnow vodovodu a úpravnyvody

cesry
Uěet veřeinésbírkvna obnovuobrazůkřížové
Pokladna

79'17Kč)
I372905,14Kě
8 5 0 8 1 " 7K8č
25 459^96Kč,

Kě
l8 382'00

1 ó21 540'83Kč

Celkem
Diskuze:nikdo se nepřihlásil.
Výsledek hlasování:pro 6 ělenů
proti 0 ělenů
z&že|se 0 členů
Rozpoětu2015.
opatření
oZ schvaluje8. rozpočtové
Přijatéusnesení:
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Ad 10) Dalšímbodemjednáníbylo projednánía schváleníprodejeobecníhopozemku parc.č.Í35132
o výměře 680 m,, nachánejicise v katastrálnímúzemíNezdice nad Uh|avou,kteryje zapsánna listu
vlastnictvíě. 1000l u Katastrálníhoúřadupro Plzeňský kraj' KatastrálnípracovištěPlzeň-jih (viz
příIohač.6). Uvedenýpozemekse nacházív územním
plánu obce , v lokalitě N5, tj. plochy určené
pro bydlenídle platnéhoúzemníhoplánu obce Nezdice , ktery nabyl účinnosti7. 4, 20|2, OZ se
prodatpozemeknejvyšší
dohodlona minulémzasedétní
cenovénabídce'Nabídkyměly bý doručeny
oÚ Nezdicenejpozději
do pondělí31.8. 20l5 do 15,00hod.
Zéměrprodejepozemku parc. č. 135132byl zveřejněnna úřednídesce obecního úřaduNezdice dne
|.7,2015a ziředni desky byl sejmut 30. 9. 20|5, v téžedobě byl rovněžzveřejněn způsobem
dálkový přístupna internetové
stránceobce( v rubrice,' úřednídeska..).
umožňujícím

( dne 28.8.20015,pod čj. 27512015)pouzejedna spoleěná
Ve stanoveném
termínubyla doručena
8.Iz,1968, trvalebýem U Hvězdárny10l0/3,326 00P|zeřt
nabídkaa to lng. RadkaBílého,narozeného
narozené6.4.|970'trvale bytemU Hvězdárny 10I0l3,326 00 P|zeřl,ve ýši
a Mgr. Petry Štefflové,
Kě .
350,-Kčl m2,t1.celkem238.000,pozemekza nabízenou
cenuprodat.
Starostkaobcenavrhlazastupitelům
Diskuze:nikdose nepřihlásil.
Výsledekhlasování:pro 6 členů
proti 0 ělenů
zdrŽe|se 0 členů
Přijatéusnesení:
^
c) oZ schvaluje prodej obecního pozemku parc.č.|3sl32 o výměře 680 m,' nacházejícise v
katastrálnímizemi Nezdice nad Uhlavou, ktery je zapsán na listu vlastnictví č. 10001 u
Katastrálníhoúřadu pro Plzeňský kraj, KatastrálnípracovištěPlzeň-jih, Ing. Radku Bílému,
narozenému
8' 12. 1968,trvalebýem U Hvězdárny1010/3,326 00P|zeňa Mgr. Petře Štefflové,
za cenu 238.000'-Kč.
narozené
6, 4. 1970,trvalebýem U Hvězdárny1010/3,326 00 Ptzeň,,
d) oZ ukládá starostceobce vypracovatnávrh smlouvya tuto smlouvuuzavttt.
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Ad 11) Dalším^bodem
zasedáníbylo projednánía schválenínákupu pozemkuparc. č. 788/10o
výměře2 871m2,druh pozemkutrvalý travníporosta pozemku parc.ě.792l2o výměře 2|7 m2, druh
pozemkutrvalýtravnípoťost,obě dvě parcelyse nachéaiv k.ú.Borovy.

Jednánís majitelempozemkůbylo vyvoláno záměremzastupitelůvlastnit,upravit a osázetstromya
oběané
nadáleudržovatjakorekreaěníklidovou zónu u nezdickéhojezu,kterouv hojnémířevyužívají
jako,' koupaliště...
Majitel pan Ing. Karlem Prokop, naťozen25.6.1940,trvale
vletníchměsících
býem Borovy 59 pozemkyo celkovérozloze3 088 m2 obcinabizíza cenlJl0 818,-Kč,stanovenou
zněnizákonač,'15111997
Sb..o oceňor,ání
maietku.
dle aktuálního
Diskuze:nikdo se nepřihlásil.
Hořký)
Plachý,
Ludmila
Kadlecová,
Miloslav
Výsledekhlasování:pro 4 ělenové1ruor.JarrDrda'Bc.Roman
proti l člen( panFrantišekSuda)
zdrže|se 1 člen( z důvodustřetuzájmůlng. Hana Bouchnerová)
Přijatéusnesení:
a) oZ schvalujenákup pozemkuparc. č.788/10o výměře2?7| m,, druhpozemkutrvalýtravní
porost,k.ú'Borovy a pozemku parc.č.792l2
o výměře 217 m., druh pozemkutrvalý travniporost,
25. 6. 1940,trvale býem Borovy 59 za cenu 10
k.ú.Borovy od Ing.Karla Prokopa,narozeného
818'-Kč.
b) oZ ukládá místostarostoviobce JUDr. Janu Drdovi vypracovatnávrh smlouvy a starostceobce
Ing.Haně BouchnerovésmlouvuuzavÍit.

nabytípozemkuparc.ě.
Ad 12) Starostkaobce seznámilapřítomné
ze situacíohledně bezúplatného
Jednáse o
24816v k.ú.NezdicenadUhlavou od Uřadu pro zastupováhí
státuve věcechmajetkových.
pozemekpod obecnímhřbitovem'Dne 28. ||.2007 jsme požádalio převod,vbudoucnubychom
pozemekrádi vyrržili zéástijako parkovištěpro návštěvníkyhřbitova. Protožeod žádostip Převod
pozemku parc'ě'248l6uběhlo ji 8 let, k dokončení
převodu požadujeUřad pro
bezúplatného
zastupování
státuve věcechmajetkovýchsouhlaszastupitelstvaobce.
Diskuze:nikdose nepřihlásil.
Výsledekhlasování:pro 6 členů
proti0 ělenů
zdrže|se 0 ělenů
Přijaté usnesení:oZ schvalujebeziry|atnÝpřevod pozemku parc. ě' 24816v k.ú' Nezdice nad
Uhlavoudo majetkuobce.
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převodu
Ad 13) Starostkaobce seznámilapřítomné
s uzavřenímsmlouvy čj.34612015o bezúplatném
pozemku,o roz|oze755m,, |eži
pozemkuparc.ě. 300/6v k.ú.Nezdicenad Uhlavou. Na uvedeném
tělesostavbykomunikacez Nezdice do Lužan.Hodnotapozemkuje 2 317,85Kě.
Diskuze:nikdo se nepřihlásil.
Výsledek hlasování:pro 6 členů
proti 0 členů
zdtŽe|se0 ělenů
převodu pozemku
Přijaté usnesení:oZ schvaluje uzavteni smlouvy č,,j' 34612015o bezúplatném
parc.ě. 300/6v k.ú.NezdicenadUhlavou

Ad 14) Starostka obce seznámila přítomnése záměrem obce zatiŽit nemovid majetekobce věcným
Jednáse o pozemekKN parc.ě.255lu, v k'ú.Nezdicenad Úhlavou ' kde bude
břemenem(služebností).
přípojkapro rodinný důmč.p.86 . Zámérobce zatižit pozemekparc.č.255l|1by|
zšizenakana|izaěni
zveřejněnna úřednídesceobecníhoúřaduNezdice dne I '7.20|5 a z iňednídesky byl sejmut30.9'2015,
stránceobce (
dálkový přístupna internetové
v téžedobě byl rovněžzveřejněnzpůsobemumožňujícím
v rubrice,, úřednídeska..).

- .s,Sn"l
r**-"*."'-.*'ů.

rvlSE*nrs/ r
I

*
.Íf,/J

Diskuze:nikdo se nepřihlásil.
pro 6 ělenů
Výsledekhlasování:
proti 0 ělen
zdrŽelse 0 členů
nemovitymajetekvěcnýmbřemenem(služebností)
Přijaté usnesení: oZ schvaluje záměr obcezatížit
pozemekmístníkomunikaceKN parc.ě. 255l|1 v k.ú.Nezdice nad Uhlavol _ zÍizeni kana|izaěni
přípojkypro rodinnýdůmě.p.86.
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Ad 15) Dalšímbodem zasedáníbylo projednání
a schváleníDodatkuč. 1 ěj. 248/20|5kdohodě o
pracovnípříleŽitostiv rámci VPP na obdobíod 1. 8. 20|5- 31. 8. 2015 a poskýnutí
v},tvoření
příspěvku, spolufinancovanéhoze státníhorozpočtua Evropského sociálního fondu č. PJAVN-79/20l4 ze dne 5. 9. 2014 (viz příloha č.7)' Na konci ěervencejsme vyuŽili možnosti
Úiadu práce ČR a prodloužili jsme pracovní smloul,u panu Václavu Hiébcovi, kterého
zaměstnáváme v rámci VPP. Uvedeným dodatkemjsme získali podporu na měsíc srpen 2015

Diskuze:nikdo se nepřihlásil.
Výsledek hlasování:pro 6 ělenů
proti 0 členů
zdrŽe|se 0 členů
Přijaté usnesení:oZ schvalujeuzavření Dodatkuě. 1 čj. 24812015k dohoděo vývoření pracovní
p ř í l e ž i t o svt ri á m c i V P P n a o b d o b ío d 1 . 8 . 2 0 1 5 . 3 1 . 8 .
2 0 | 5 a p o s k ý n u t íp ř í s p ě v k u ,
spoluÍinancovanéhoze státníhorozpočtua Evropského sociálního fondu č.PJA-VN-79120I4
ze dne5.9.2014 s Úřadem práce ČR.

Ad 1ó) Zároveňse starostkaobce navrhlazastupitelům
vnásledujícím
čtvrtletí
roku 2015podatdvě
žádostio příspěvekna vyLvořenípracovnípříležitosti
v rámci veřejněprospěšných
pracína Uřad práce
CR a to pro panaVáclava Hřebce a pro panaRomanaHrdonku.Navrhovanádobapodporyby byla 1
rok.
Diskuze:nikdose nepřihlásil.
pro 6 členů
Výsledekh|asování:
proti 0 ělenů
zdrže|se0 ělenů
Přijaté usnesení:oZ schvalujepodránídvou žádostío příspěvekna vyťvořenípracovnípříležitosti
v rámci veřejněprospěšnýchpraci naÚřad práceČRna období1 roku.

Ad 17) Starostkaobce informovalapřítomnéo podánížádostio příspěvekna obnovu 2 ks korouhví
v kostelesv. Prokopa do grantovéhořízeni Nadace CEZ. S technickýma technologickýmpostupem
obnovy korouhvípomohla restaurátorkatextilu paní Helena Kastlová z Chotíkova.Předpokládaná
cena obnovy 2 ks korouhvíje cca 50. 000,. Kč' Nadaci ČEZ 1smepoŽáda|io příspěvekve výši
45.000'-Kč.
Výsledek hlasování:pro 6 ělenů
proti 0 členů
z&že|se 0 členů
Přijatéusnesení:
OZ schvaluje
a) podánížádostio příspěvekve výši45.000,.Kěna obnovu2 ks korouhvív kostelesv. Prokopado
grantového
řízeníNadaceČEZ.
b) v případězískánipodporyod NadaceČEZ,obnovu2 ks korouhvív kostelesv. Prokopa.
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Ad 18) Uěetní obce paní Kateřina Hofmeisterová seznámi|a přítomné, na zák|adě usnesení oZ
z minulého zasedání,s nabídkami na dodávku plyntl pro budovu oU(viz příloha č.8). V souěasnosti
dodává plyn firma RwE.

Čez
RWE
EON

ce}kováplatba v |(č
bezDPH

ce|kováplatba v Kě
včetněDP}|

SPOTREBA
.MWh

oBDoBí

38,5L8

L2
měsíců

35 519,00

42977,99

38,518

IZ
měsíců

47 967,26

57 633,40

38,52

L2
měsíců

40 943,07

49 541,05

FAKTURjVANÁ

spo-rŘtsn

2013/2014

Diskuze:nikdo se nepřihlásil'
Výsledekhlasování:pro 6 členů
proti 0 členů
zdrže|se 0 členů
Přijatéusnesení:
a) oZ schválilo změnudodavateleplynu pro budovuoU a to ze spoleěnostiRWE Energie( rc 4990
st Čpz Prodej,s.r.o.( |Č27232433).
32 09)na společno
b) Pověřilo starostkua místostarostuobce důkladněnastudovat podmínky dodávky plynu a
následněstarostkuobce i podpisemsmlouvy.
Ad 19) Místostarosta
obce JUDr. Jan Drda informovalpřítomnése zněnímobecně závaznévyhlášky
sběru, přepravy' třídění,vyuŽiváni a
obce Nezdice ě. 2l20I5 o stanovenísystémushromažďování,
odpadem(viz přílohač.9).
odpadůanak|ádání
se stavebním
odstraňování
komunálních
Diskuze:nikdose nepřihlásil.
Výsledekhlasování:pro 6 členů
proti 0 ělenů
zdrže|se0 členů
přílohač.9).
Přijatéusnesení:
oZ schváliloobecnězávaznouvyhláškuobceNezdiceč:.2l201'5(viz
Ad 20) Dalšímbodem jednání byla kontrola obecníkroniky. Kronikářka paní Marie Tikalová
předložila
si konceptponechalik prostudování.
konceptzápisudo kroniky zarok2015' Zastupitelé
Obecnízastupitelstvovza|okonceptzápisu do kroniky za rok 2015na vědomí.
Ad 21) Projednání ostatníchzáležitostí:
Přítomní byli seznámeni (viz příloha č.10):
o s rozhodnutímKU Plzeňského kraje čj.319l20|5 o povolení výjimky škodlivě zasahovat do
přirozeného qývoje a do biotopu silně ohroženéhozvláště chráněného lednáčka říčníhorealizaci
záméruopťavynáttžena řece Uhlavě.
o

s úhradou příspěvku ve výši 9'000,- Kě Městu Švihov na nákup školního nábytku, učebnic a
pomůcekpro Žáky ZŠŠvihovv roce 2015.
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.

s oznámeníměj' 249/2015o veřejnémprojednánínávrhuÚP Lužany.

r

s termínemsběru nebezpečných
odpadůz komunálnísféryve čtvrtek22. |0. 2015, ktery se
uskuteční
ve spoluprácise SvazkemobcíokresuPlzeň-jih,ZKS a.s.a oÚ Nezdice.

.

s podpisemSmlouvy o poskýnutídotaceěj. 3|812015ve výši 200 tis. Kč, v rámci dotačního
programuPrograms1abilizacea obnovy venkovaPlzeňskéhokraje 2015' určené
na akci ,, oprava
hřbitovnízdi amámice v NezdicíchI. etapa'
s oznámenímo zahájeni řízeníěj,314l20|5 ve věci domovníČoV pro nový rodinný důmna
pozemkuparc,č,.I35l25
a parc.č.13
5126a v horníchNezdicích.
s územním
souhlasemMcÚ Klatovy s umístěním
stavbypřípojkyNrNčj. 31112015
na pozemcích
parc'č.279/| a parc.č.135126v k.ú.Nezdice nad Úhlavou, pro noý rodinnýdůmna pozemku
parc,č,.|35/25
a parc.č.13
5126a v horníchNezdicích.
s územním
souhlasemMěÚ Klatovy'sumístěním
stavbydomovníČov ej. 287l20I5na pozemku
parc.č.135126v k.ú.Nezdice nad Úhlavou pro nový rodinnýdůmna pózemku parc'č.I35l25
a
parc.ě,I3
5/26a v horníchNezdicích.
s rozhodnutímMěÚ Přešticeo vydánístavebního
povoleníke stavběvodníhodíladomovni Čov
pro rodinnýdůmč'p.86 v dolníchNezdicích.
s rozhodnutímMěÚ Přešticeo vydánístavebního
povoleníke stavběvodníhodíla domovniČov
pro rodinnýdůmč.p.2l v dolníchNezdicích.
s územním
souhlasemMěÚ Klatovy s umístěním
stavbyNezdiceu Borov-PJ,p.č,I35l26-kNNIP12-0003953
č,j.32812015
napozemkuparc.ě.135126a parc.ě.279l| v k'ú.Nezdicenad Úhlavou
pro novýrodinnýdůmna pozemkuparc.ě.|35l25
a parc.č.13
5126a v horníchNezdicích.
s informacío vyjádřeníoÚ Nezdice,jako věcněa místněpříslušného
silniěníhosprávníhoúřadu
ke stavbězměnyoplocenípozemkuparc.č.5613v k.ú.NezdicenadÚhlavou.

o se stížností
paníJarmilyAdamcovéze dne14,7,2015na nedodržování
v obci.
rychlostiautomobilů
Obecnízastupitelstvovzalo ad 21) na vědomí.
Ad zz,)Starostka
obceotevřeladiskuzi.
Nikdo se do diskuzenepřihlásil.
Ad 23) Závěr
Starostka
obcepoděkovalavšempřítomným
i zastupitelům
za účast.
ZaseďáníoZskončilov 19,50hod.
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č.j.32912015
ověřovateléápisu: pan Roman

pan Miloslav Hořky

/
//

Zápis proved|a:
KateřinaHofmeisterová

V Nezdicích
dne30.9,2015

JUDr. Jan Drda
místostarosta

'1""""""

ffi
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[ng.Hana Bouchnerová
starostka

