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Obec Ostružná 

Zastupitelstvo obce Ostružná 
 

Z á p i s 

z 16. zasedání Zastupitelstva obce Ostružná 

konaného dne 13. 12. 2021 v zasedací místnosti OÚ 
 

Přítomní členové ZO: G. Balatková, M. Bendeková, M. Janeček, A. Miščík, R. Roušal.  

Omluveni: M. Široký. 
Zastupitelstvo bylo svoláno dle zákona o obcích.  
Informace byla vyvěšena na úřední desce od 6. 12. 2021 do 13. 12. 2021. 

Na veřejném zasedání je přítomno 5 členů ze 7, zastupitelstvo je usnášeníschopné. 
Zápis z předcházejícího veřejného zasedání byl řádně podepsán a ověřen a je k nahlédnutí na 
obecním úřadě. Nebyly proti němu podány žádné námitky, proto je považován za schválený. 
 

Schůzi zahájil starosta v 16:00 hodin. 

Zápisem ze schůze byla starostou pověřena Alena Kvasňovská. 
 

Program: 

I.        Kontrola usnesení  
II.       Rozpočtové opatření 
III.     Rozpočet obce Ostružná na rok 2022 

IV.     Rozpočet SMOJ a MRJ na rok 2022 

V.      Obecně závazné vyhlášky 

VI.     Inventarizace 

VII.    Pozemky 

VIII.  Smlouvy 

IX.     Různé 

X.      Diskuse 

Usnesení: 
Zastupitelstvo obce Ostružná schvaluje program 16. zasedání Zastupitelstva obce Ostružná. 
ZO hlasovalo:    pro  5     proti  0     zdržel se  0     Usnesení bylo přijato 

 

Starosta určil ověřovatele zápisu – G. Balatková a A. Miščík. 
 

I. Kontrola usnesení  
Všechna usnesení jsou splněna nebo jsou v jednání. 
 

II. Rozpočtové opatření 
 

1. Rozpočtové opatření č. 6/2021 

Jedná se o navýšení rozpočtu na straně příjmů i výdajů o 571 000,-- Kč včetně důvodové 
zprávy, viz příloha č. 2. Rozpočtové opatření je zveřejněno na webových stránkách Obce 
Ostružná. 
Zastupitelstvo obce Ostružná bere na vědomí rozpočtové opatření č. 6/2021. 
 

2. Rozpočtové opatření č. 7/2021 

Jedná se o navýšení rozpočtu na straně příjmů i výdajů o 362 164,38 Kč včetně důvodové 
zprávy, viz příloha č. 3. Rozpočtové opatření je zveřejněno na webových stránkách Obce 
Ostružná. 
Zastupitelstvo obce Ostružná bere na vědomí rozpočtové opatření č. 7/2021. 
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3. Rozpočtové opatření č. 8/2021 

Jedná se o navýšení rozpočtu na straně příjmů o 170 112,-- Kč, výdajů o 1 063 660,-- Kč a 

financování ve výši 893 548,-- Kč, včetně důvodové zprávy, viz příloha č. 4. Rozpočtové 
opatření je zveřejněno na webových stránkách Obce Ostružná. 
Zastupitelstvo obce Ostružná bere na vědomí rozpočtové opatření č. 8/2021. 

 

III.  Rozpočet Obce Ostružná na rok 2022 

1. Návrh rozpočtu Obce Ostružná na rok 2022  
Ekonomka ve spolupráci se starostou sestavili návrh rozpočtu na rok 2022, a to příjmy ve výši 
12 270 236,-- Kč, výdaje ve výši 15 470 236,-- Kč a financování ve výši 3 200 000,-- Kč. 

Rozpočet je sestavován z předpokládaných příjmů a výdajů a je ponechána rezerva pro 
přípravu dalších investičních a neinvestičních výdajů (další budování, projekty, opravy, 
havárie, voda, ČOV apod.). Rozpočet projednal finanční výbor a doporučil ZO Ostružná 
návrh rozpočtu schválit. Návrh rozpočtu Obce Ostružná na rok 2022 byl zveřejněn na úřední 
desce v době od 26. 11. 2021 do 13. 12. 2021. 
Usnesení: 
Zastupitelstvo obce Ostružná schvaluje rozpočet Obce Ostružná na rok 2022 na závazné 
ukazatele.  

ZO hlasovalo:    pro  5     proti  0     zdržel se  0     Usnesení bylo přijato 

 

Dostavila se členka ZO Štěpánka Císařová. 
 

IV. Rozpočet SMOJ a MRJ na rok 2022 
 

1. Návrh rozpočtu SMOJ na rok 2022  

SMOJ předložilo návrh rozpočtu na rok 2021, a to příjmy ve výši 570 635,-- Kč, výdaje ve 
výši 1 070 635,-- Kč a financování ve výši 500 000,-- Kč. Návrh rozpočtu SMOJ na rok 2022 
byl zveřejněn na úřední desce od 15. 11. 2021 

Usnesení: 
Zastupitelstvo obce Ostružná schvaluje rozpočet SMOJ na rok 2022.  

ZO hlasovalo:    pro  6     proti  0     zdržel se  0     Usnesení bylo přijato 
 

2. Návrh rozpočtu MRJ na rok 2022  

MRJ předložil návrh rozpočtu na rok 2022, a to příjmy ve výši 1 792 120,-- Kč, výdaje ve 
výši 3 292 120,-- Kč a financování ve výši 1 500 000,-- Kč. Návrh rozpočtu SMOJ na rok 
2022 byl zveřejněn na úřední desce od 15. 11. 2021. 
Usnesení: 
Zastupitelstvo obce Ostružná schvaluje rozpočet MRJ na rok 2022.  

ZO hlasovalo:    pro  6     proti  0     zdržel se  0     Usnesení bylo přijato 

 

V. Obecně závazné vyhlášky 

1. OZV o stanovení obecního systému odpadového hospodářství 
Dne 1. 1. 2021 nabyla účinnosti nová odpadová legislativa, kterou byla mimo jiné dotčena i 
právní úprava systému nakládání s komunálním odpadem v obce, a proto je nezbytné vydat 
novou obecně závaznou vyhlášku o stanovení obecního systému odpadového hospodářství. 
Usnesení: 
Zastupitelstvo obce Ostružná vydává Obecně závaznou vyhlášku obce Ostružná č. 1/2021 o 

stanovení obecního systému odpadového hospodářství. 
ZO hlasovalo:    pro  6     proti  0     zdržel se  0     Usnesení bylo přijato 
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2. OZV o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství 
Dne 1. 1. 2021 nabyla účinnosti nová odpadová legislativa, kterou byla mimo jiné dotčena i 
právní úprava zpoplatnění nakládání s komunálním odpadem. Podle nové právní úpravy 
mohou obce od 1. 1. 2022 vybírat úhradu za komunální odpad pouze prostřednictvím jednoho 
ze dvou nových místních poplatků za komunální odpad a nebude dále možné vybírat místní 
poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 
odstraňování komunálních odpadů. Proto je nezbytné, aby obec do konce roku 2021 vydala 
zcela novou obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za komunální odpad.  
Usnesení: 
Zastupitelstvo obce Ostružná vydává Obecně závaznou vyhlášku obce Ostružná č. 2/2021 o 

místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství. 
ZO hlasovalo:    pro  6     proti  0     zdržel se  0     Usnesení bylo přijato 

 

Dostavil se člen ZO Martin Široký. 
 

3. Poplatek za obecní systém odpadového hospodářství pro právnické a podnikající 
fyzické osoby  
Pokud obec umožní zapojení právnických a podnikajících fyzických osob do obecního 
systému odpadového hospodářství, musí schválit ceník a způsob úhrady, aby všechny 
podnikající subjekty měly stejné podmínky 

Usnesení: 
Zastupitelstvo obce Ostružná schvaluje ceník poplatku za obecní systém odpadového 
hospodářství pro právnické a podnikající fyzické osoby zapojené do systému v obci: 

Sběrné nádoby  110 l (základní – 52 x vývoz)……………………..    2 500,-- Kč/rok 

Sběrné nádoby  110 l (sezónní  – 15 x vývoz)……………………....     720,-- Kč/sezóna 

Sběrné nádoby  110 l (do 10 lůžek, v soukromí)……………………..    360,-- Kč/sezóna 

Sběrné nádoby 1100 l (základní – 52 x vývoz)……………………    17 500,-- Kč/rok 

Sběrné nádoby 1100 l (sezónní – 15 x vývoz)…………………….      5 050,-- Kč/sezóna. 
Poplatek je splatný ve dvou splátkách do 30. 6. a do 31. 12. příslušného roku. 
ZO hlasovalo:    pro  7     proti  0     zdržel se  0     Usnesení bylo přijato 

 

VI. Inventarizace 

1. Ke dni 31. 12. 2021 se musí provést inventarizace majetku, závazků a pohledávek Obce 
Ostružná. Zastupitelstvo pověří starostu k vydání příkazu k provedení této inventarizace. 
Usnesení: 
Zastupitelstvo obce Ostružná pověřuje starostu k vydání příkazu k provedení řádné 
inventarizace majetku Obce Ostružná za rok 2021, včetně závazků a pohledávek ke dni       
31. 12. 2021. 

ZO hlasovalo:    pro  7     proti  0     zdržel se  0     Usnesení bylo přijato 

 

VII. Pozemky 

1. Žádost  o prodej části pozemku pozem. parc.      

č. 1155 v k.ú. Ostružná o výměře asi 68 m2 z důvodu záměru vybudování zdroje pitné vody 
pro svůj rekreační objekt a k parkování vozidla. Žadatelé jsou vlastníci pozemků st. parc.      
č. 255 a pozem. parc. č. 648/13 v k.ú. Ostružná. Pozemek je blízko komunikace, je možnost 
pronájmu. 
Usnesení: 
Zastupitelstvo obce Ostružná neschvaluje prodej části pozemku ve vlastnictví Obce Ostružná 
pozem. parc. č. 1155 ostatní plocha o výměře 147 m2 v k.ú. Ostružná dle předloženého 
zákresu v mapce. Je možnost pronájmu pozemku. 
ZO hlasovalo:    pro  7     proti  0     zdržel se  0     Usnesení bylo přijato 
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2. Žádost J  o směnu pozemků v k.ú. Ostružná dle GP č. 1137-

131/2021 pozem. parc. č. 800/60 orná půda v jejich vlastnictví za pozem. parc. č 800/59 
ostatní plocha ve vlastnictví Obce Ostružná. V tomto GP byl rozdělen pozemek ve vlastnictví 
Obce Ostružná pozem. parc. č. 800/6 ostatní plocha o výměře 1780 m2 na pozem. parc.         

č. 800/6 o výměře 1694 m2 a pozem. parc. č. 800/59 o výměře 86 m2 a pozemek ve vlastnictví 
manželů  pozem. parc. č. 800/15 orná půda o výměře 677 m2 na pozem. parc.     

č. 800/15 o výměře 664 m2 a pozem. parc. č. 800/60 o výměře 13 m2. Žadatelé podají žádost o 
dělení svého pozemku na MěÚ Jeseník.  
Usnesení: 
Zastupitelstvo obce Ostružná schvaluje dělení pozemku ve vlastnictví Obce Ostružná pozem. 
parc. č. 800/6 ostatní plocha o výměře 1780 m2 v k.ú. Ostružná dle předloženého GP č. 1137-

131/2021 vypracovaného Ing. Janem Přikrylem dne 14. 9. 2021. 
ZO hlasovalo:    pro  7     proti  0     zdržel se  0     Usnesení bylo přijato 
 

3. Žádost M  o prodej části pozemku pozem. parc. č. 800/12 v k.ú. 
Ostružná, která leží mezi místní komunikací a pozem. parc. č. 800/13 v k.ú. Ostružná v jeho 

vlastnictví. Na pozemku chce vybudovat zelený plot. 
Usnesení: 
Zastupitelstvo obce Ostružná neschvaluje prodej pozemku ve vlastnictví Obce Ostružná 
pozem. parc. č. 800/12 orná půda o výměře 519 m2 v k.ú. Ostružná dle předložené žádosti. Na 
pozemku jsou uloženy inženýrské sítě. Je možnost pronájmu pozemku. 
ZO hlasovalo:    pro  7     proti  0     zdržel se  0     Usnesení bylo přijato 
 

4. Žádost Y  o prodej části pozemku pozem. parc. č. 42/2 
v k.ú. Ostružná dle předloženého nákresu. Pozemek slouží jako příjezdová cesta k jejich 

domu a jako parkovací plocha. 
Usnesení: 
Zastupitelstvo obce Ostružná souhlasí s dělením pozemku ve vlastnictví Obce Ostružná 
pozem. parc. č. 42/2 ostatní plocha o výměře 1862 m2 v k.ú. Ostružná dle předloženého 
nákresu o výměře cca 81 m2. Žadatelé doloží GP na dělení pozemku, při zaměřování pozemku 
bude přítomen starosta obce. 
ZO hlasovalo:    pro  7     proti  0     zdržel se  0     Usnesení bylo přijato 
 

5. Žádost P  o prodej části pozemku pozem. parc. č. 945/1 v k.ú. Ostružná dle 

předloženého nákresu. Na pozemku se nachází zastřešení stavební buňky v jeho vlastnictví. 
Tento pozemek sousedí s pozemkem pozem. parc. č. 47 v k.ú. Ostružná v jeho vlastnictví. 
Usnesení: 
Zastupitelstvo obce Ostružná souhlasí s dělením pozemku ve vlastnictví Obce Ostružná 
pozem. parc. č. 945/1 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 1862 m2 v k.ú. Ostružná 
dle předloženého nákresu. Žadatel doloží GP na dělení pozemku, při zaměřování pozemku 
bude přítomen starosta obce. Tato část pozem. parc. č. 945/1 v k.ú. Ostružná se nebude 
prodávat samostatně, ale bude zahrnuta do směny pozemků pod stávající obecní komunikací 
1c ve vlastnictví za části pozemků ve vlastnictví Obce Ostružná, které užívá P
J , a která se bude dle usnesení č. III/5 z 24. zasedání ZO dne 9. 12. 2013 řešit společně.  
ZO hlasovalo:    pro  7     proti  0     zdržel se  0     Usnesení bylo přijato 

 

VIII. Smlouvy 

1. Smlouva o zřízení věcného břemene-služebnosti č. IE-12-8006411/VB/1 mezi 

společností ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, zastoupenou společností 
ENERGOROZVODY s.r.o., Korunní 2569/108g, 101 00 Praha 10 Vinohrady a Obcí 
Ostružná, Ostružná 135, 788 25 Branná. Jedná se stavbu zařízení distribuční soustavy – 
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umístění podzemního kabelového vedení NN v délce 5,04 m (3 m2) na pozemku ve vlastnictví 
Obce Ostružná pozem. parc. č. 648/16 v Ostružné, k.ú. Ostružná dle GP č. 1134-517/2020. 

Usnesení: 
Zastupitelstvo obce Ostružná schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene-

služebnosti č. IE-12-8006411/VB/1 mezi povinnou Obcí Ostružná, Ostružná 135, 788 25 
Branná. a oprávněnou společností ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, 

zastoupenou společností ENERGOROZVODY s.r.o., Korunní 2569/108g, 101 00 Praha 10 

Vinohrady. 

ZO hlasovalo:    pro  7     proti  0     zdržel se  0     Usnesení bylo přijato 
 

2. Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny 

Obec Ostružná měla uzavřenou smlouvu o sdružených službách elektřiny s firmou Maxim 

Energy, a.s., Radlická 520/117, 158 00 Praha 5. Protože se letos vyskytly problémy 
s některými dodavateli elektřiny a tato společnost patří také mezi rizikové, rozhodla se Obec 
přejít ke stabilnímu dodavateli. Dle poptávky nabídla nejvýhodnější ceny firma Innogy 

Energie, s.r.o., kterou Obec požádala o uzavření smlouvu.  
       Usnesení: 

Zastupitelstvo obce Ostružná schvaluje uzavření smlouvy o sdružených službách dodávky 
elektřiny pro odběrná místa Obce Ostružná mezi obchodníkem Innogy Energie, s.r.o., 
Limuzská 3135/12, 108 00 Praha 10 a zákazníkem Obcí Ostružnou, Ostružná 135, 788 25 
Branná. 
ZO hlasovalo:    pro  7     proti  0     zdržel se  0     Usnesení bylo přijato 
 

3. Darovací smlouva pro Centrum sociálních služeb Jeseník na zakoupení nového vozu 
Dacia Lodgy, za spoluúčasti místních a okolních firem, organizací a různých institucí, který 
bude sloužit k potřebám Centra sociálních služeb. Zpracováním projektu byla pověřena firma 
KOMPAKT spol. s r.o., Poděbrady.  

       Usnesení: 
Zastupitelstvo obce Ostružná schvaluje uzavření darovací smlouvy na částku 10 000,-- Kč 
jako spoluúčast na zakoupení nového vozu Dacia Lodgy, který bude sloužit k potřebám 
Centra sociálních služeb Jeseník, mezi dárcem Obcí Ostružnou, Ostružná 135, 788 25 Branná 
a obdarovaným Centrem sociálních služeb Jeseník, Beskydská 1298/6, 790 01 Jeseník. 
ZO hlasovalo:    pro  7     proti  0     zdržel se  0     Usnesení bylo přijato 

 

IX. Různé 

1. Povodňový plán – aktualizace 

Povodňový plán Obce Ostružná, s částmi Ostružná Petříkov a Ramzová byl schválen dne      
3. 5. 2001. Podle potřeby a minimálně 1 x ročně je nutno provést aktualizaci povodňového 
plánu obce. Nyní se jedná o aktualizaci telefonních čísel, kontaktů a materiálového vybaveni 
pro záchranné práce. 

       Usnesení: 
Zastupitelstvo obce Ostružná schvaluje aktualizaci povodňového plánu obce Ostružná 
s částmi Petříkov a Ramzová na rok 2022. 
ZO hlasovalo:    pro  7     proti  0     zdržel se  0     Usnesení bylo přijato 
 

2. Žádost MUDr.  o zřízení zpomalovacího pruhu na komunikaci   

pozem. parc. č. 943/1 v k.ú. Ostružná, na místě u její nemovitosti vyznačeném na mapě. O 
umístění zpomalovacího pruhu žádá kvůli zajištění bezpečnosti chodců a zvířat. 

       Usnesení: 
Zastupitelstvo obce Ostružná pověřuje starostu k zajištění průzkumu ohledně zřízení 
zpomalovacího pruhu. 

ZO hlasovalo:    pro  7     proti  0     zdržel se  0     Usnesení bylo přijato 
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3. Žádost společnosti Krytý bazén Česká Ves, příspěvková organizace, o poskytnutí 
příspěvku na spolufinancování provozu krytého bazénu ve výši 10 000,-- Kč. ZO doporučuje 
částku 5 000,-- Kč. 
Usnesení: 
Zastupitelstvo obce Ostružná schvaluje poskytnutí příspěvku společnosti Krytý bazén Česká 
Ves, příspěvková organizace, Jánského 534, 790 81 Česká Ves, na spolufinancování provozu 
krytého bazénu v České Vsi v roce 2022 ve výši 5 000,-- Kč.  
ZO hlasovalo:    pro  7     proti  0     zdržel se  0     Usnesení bylo přijato 
 

4. Úprava cen vodného a stočného 
Každoročně se vypracovává tabulka na celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle 
cenových předpisů pro vodné a stočné.  Po zhodnocení celkového vyúčtování všech položek výpočtu 
ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné se od 1. 1. 2016 u vodného obec účtuje 20,-- Kč/m3 

a u stočného obec účtuje 35,-- Kč/m3. Podle zákona je obec povinna tvořit rezervní fond na opravy 
vodovodního a kanalizačního řadu. Nyní se zvyšuje cena energií a současné ceny vodného a stočného 
by nestačily pokrýt vzniklé náklady. 
Usnesení: 
Zastupitelstvo obce Ostružná schvaluje cenu vodného 25,-- Kč a cenu stočného 40,-- Kč s platností od 
1. 1. 2022. 

ZO hlasovalo:    pro  7     proti  0     zdržel se  0     Usnesení bylo přijato 
 

5. Opravy místních komunikací v obci Ostružná 

V obci Ostružná je potřeba provést opravy místních komunikací 1c, 2c, 3c, 5c, 7c, 12c a 15c, 
které jsou poničeny. Na 15. zasedání Zastupitelstvo obce Ostružná pověřilo starostu obce 
k vyhlášení výběrového řízení na opravu místních komunikací Opravy budou provedeny 
v roce 2022, pokud Obec Ostružná získá dotace z MMR ČR. Provedením zadávacího řízení 
na zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem Rekonstrukce místních komunikací 
(5c, 7c, 15c) v Ostružné pověřil starosta Ing. Oldřicha Dryšla. Zadávací dokumentace byla 
zaslána 5 uchazečům, 2 uchazeči podali nabídku v termínu. Dne 19. 11. 2021 provedl Ing. 
Dryšl hodnocení přijatých nabídek, které dodala firma KARETA s.r.o. Bruntál za cenu 
1 596 366, 33 Kč + DPH, celkem cena s DPH je ve výši 1 931 603,26 Kč a firma STRABAG 
a.s. Praha za cenu 1 683 187,45 Kč + DPH, celkem cena s DPH je ve výši 2 036 656,81 Kč. 
Ing. Oldřich Dryšl, jako osoba pověřená provedením zadávacího řízení, doporučil schválit 
jako vítěze nabídku firmy KARETA s.r.o., Bruntál, protože byla nejvýhodnější. 
Usnesení: 
a) Zastupitelstvo obce Ostružná schvaluje, na doporučení osoby pověřené provedením 
zadávacího řízení na zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem „Rekonstrukce 
místních komunikací (5c, 7c, 15c) v Ostružné“, vítěznou nabídku firmy KARETA s.r.o., 
Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál, IČ: 62360213, s nabídkovou cenou 1 596 366,33 Kč + 
DPH ve výši 335 236, 93 Kč, cena s DPH ve výši 1 931 603,26 Kč, protože tato nabídka byla 
nejvýhodnější.  
ZO hlasovalo:    pro  7     proti  0     zdržel se  0     Usnesení bylo přijato 

b) Zastupitelstvo obce Ostružná schvaluje uzavření smlouvy o dílo na stavební práce 
s názvem „Rekonstrukce místních komunikací (5c, 7c, 15c) v Ostružné“, mezi odběratelem 
Obcí Ostružná, Ostružná 135, 788 25 Branná a vítězem zadávacího řízení firmou KARETA 

s.r.o., Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál. 
ZO hlasovalo:    pro  7     proti  0     zdržel se  0     Usnesení bylo přijato 
 

6. Místní program obnovy venkova na roky 2019 – 2022, akční plán na rok 2022 

Místní program obnovy venkova na roky 2019 – 2022 byl schválen na 2. zasedání ZO dne   
17. 12. 2018 a představuje základní orientaci rozvoje obce. Obsahuje analýzu současného 
stavu a přehled investičních a neinvestičních realizovaných akcí, koncepční část – potřeb a 
požadavků pro další rozvoj obce Ostružná s částmi Ramzová a Petříkov v souladu se 
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schváleným uzemním plánem obce. Koncepční část je identifikována do 5 strategických cílů a 
projektových aktivit problémových okruhů a akční plán je plán na příslušný rok. 
Zastupitelstvo obce Ostružná připravilo návrh záměrů pro zajištění plynulého chodu a další 
rozvoj, které jsou v souladu se schváleným UPD obce Ostružná, který bude plnit v roce 2022. 

Usnesení: 
Zastupitelstvo obce Ostružná schvaluje akční plán na rok 2022 místního programu obnovy 
venkova obce Ostružná s částmi Ramzová a Petříkov.  
ZO hlasovalo:    pro  7     proti  0     zdržel se  0     Usnesení bylo přijato 

 

X. Diskuse 

M. Bazgerová se zeptala, jestli je možné získávat zprávy z obce SMS, nyní dostává hlášení 
rozhlasu e-mailem. 

Pan starosta odpověděl, že ano, ale musí Nicol Jatiové nahlásit číslo, na které chce zprávy 
dostávat. 
M. Bartošíková se zeptala, jestli se bude vodárna opravovat příští rok. 
Pan starosta odpověděl, že příští rok ne, musí se nejdříve udělat projekt a potom podle 
vyhlášení a obdržení dotace se bude budovat. 
M. Bartošíková poukázala na to, že poplatek za popelnice se zvýšil u místních a chatařů, ale u 

podnikatelů ne. Dále řekla, že oni retardér chtějí umístit, protože se po cestě jezdí rychle. 
Pan starosta poděkoval hasičům a občanům za pomoc při postavení a zdobení stromu. 
Na závěr pan starosta popřál všem krásné vánoce a hodně štěstí a zdraví v novém roce. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Schůzi ukončil starosta R. Roušal v 16 .35 hodin. 

 

 

                                                                                                          

.……………………………......                                                              
                                                                                                           Roman Roušal, starosta 

 

 

 

 

Ověřovatelé:   1) Gabriela Balatková           ………………………………….... 
 

                       2) Adam Miščík                    …………………………………… 

 

Zapisovatelka: Alena Kvasňovská             ……………………………………  
                         14. 12. 2021  


