U S N E S E N Í
číslo 3 / 2014
ze zasedání Zastupitelstva obce Dívčice, konaného 15.5.2014 na Obecním úřadě Dívčice
Zastupitelstvo obce Dívčice po projednání :
1) B e r e n a v ě d o m í :
a) Informaci k usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Dívčice ze dne 28.2.2014.
b) Informaci o obdržených dotacích :
- 1.300.000,- Kč z MŽP Praha na výstavbu ZTV ke stavebním parcelám v Dívčicích-nádraží,
- z Programu obnovy venkova dotace na rekonstrukci veřejného osvětlení v Dubenci a na
opravu pomníku padlých v Dívčicích-vsi,
- z ČEZ, a.s.Praha v rámci „Oranžového roku 2014“ na uspořádání společenských, kulturních
sportovních akcí dotaci ve výši 140.000,- Kč bez DPH,
c) Informaci ohledně akce „ Odbahnění rybníka Pustota “ ve Zbudově“ a současně u k l á d á
starostovi R.Livečkovi projednat při kontrolním dnu problémy způsobené zhotovitelem akce
tím, že nebylo provedeno vykácení potřebných dřevin v době vegetačního klidu.
d) Informaci ohledně současného stavu akce „Revitalizace zeleně na Zbudovských blatech“.
e) Informaci ohledně možnosti získání dotace z MMR na výstavbu a pořízení nájemních bytů
určených k sociálnímu bydlení.

2) S c h v a l u j e :
a) Uzavření smlouvy mezi Obcí Dívčice a E.ON Distribuce a.s. Č.Budějovice o zřízení věcného
břemene, týkající se uložení kabelu NN do země přes obecní pozemek parc.č.1135/7 v rámci
stavby „Kabelové vedení NN Dívčice směr Mydlovary“ za jednorázovou úhradu 1.560,- Kč.
b) Uzavření nové smlouvy mezi Obcí Dívčice a společností EKO-KOM Praha o zajištění odběru
a využití odpadů z obalů a dále dodatek č.1 k této smlouvě.
c) Zřizovací listinu jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Dívčice a zároveň ukončení
smlouvy o zajištění úkolů na úseku požární ochrany a ochrany obyvatelstva ze strany Jednotky
sboru dobrovolných hasičů obce Nákří.
d) Rozpočtové změny ( rozpočtové opatření č.2/2014 ).
3) S o u h l a s í :
a) S vyplacením odměny 60.000,- Kč pro firmu Pro Invest, .s.r.o. ( p.Školaudy ) za obstarání
dotace z MŽP Praha na výstavbu ZTV ke stavebním parcelám v Dívčicích-nádraží.
b) S pověřením firmy Pro Invest Praha , s.r.o. za účelem možnosti získání dotace na výstavbu
ČOV v Dívčicích-nádraží, když dosavadní žádosti o dotaci byly bezúspěšné.
c) S nabídkou o.s. Pro Bono Prostor na zřízení bezplatné právní poradny pro občany.
d) Se zajištěním sběru starého textilu na území obce dle domluvy s firmou Rumpold Vodňany do
přistavených kontejnerů
4) U k l á d á :
a) Starostovi R. Livečkovi , aby zajistil cenové nabídky na rekonstrukci veřejného osvětlení
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p.Hosnédlem a zabezpečil požadovanou propagaci ze strany ČEZ při pořádání vyjmenovaných
akcí v rámci „Oranžového roku 2014“.
5) N e s o u h l a s í :
a) S poskytnutím sponzorského daru Jihočeskému centru pro zdrav. postižené občany a seniory
o.p.s. České Budějovice.

6) N e v y h o v u j e :
a) Žádosti p. Lucie Kabelkové o upuštění od nájmu z prodejny potravin a smíšeného zboží
v Dívčicích a po vlastním posouzení s c h v a l u j e snížení ročního nájmu z prodejny na
10.000,- Kč s platností od 1.7.2014 s tím, že po uplynutí 1 roku bude ověřeno, zda důvody pro
snížení nájmu nadále trvají.

Jůsko Zdeněk
místostarosta

Livečka Radek
starosta

Zápis č. 3 / 2014
ze zasedání Zastupitelstva obce Dívčice , konaného ve čtvrtek 15.5.2014 od 18 hodin
v zasedací místnosti Obecního úřadu Dívčice
Přítomni : Radek Livečka, Zdeněk Jůsko, Marian Albrecht, Václav Böhm, Václav Hanousek,
Václav Horký a Ivana Vyžrálková, tj. 77 % všech zastupitelů.
Omluveni : Lenka Kurážová a Petr Žák.
Jako zapisovatel zápisu ze zasedání byl starostou určen místostarosta Zdeněk Jůsko a jako
ověřovatelé zápisu zastupitelé Marian Albrecht a Ivana Vyžrálková. Všichni jmenovaní byli
schváleni.
Hlasování : 7 x pro, 0 – proti, 0 – zdržel se.
Poté starosta R.Livečka seznámil přítomné s návrhem programu zasedání :
1) Kontrola usnesení ze zasedání zastupitelstva z 28.2.2014.
2) Informace k dotacím.
3) Schválení smluv se společností E.ON a Ekokom.
4) Schválení zřizovací listiny JSDHO.
5) Projednání žádostí občanů.
6) Schválení rozpočtových změn ( rozpočtového opatření č.2/2014 ).
7) Různé.
8) Diskuze, závěr zasedání.
K návrhu programu zasedání zastupitelstva nebyly žádné připomínky a byl zastupiteli schválen.
Hlasování : 7 x pro, 0 – proti, 0 – zdržel se.
Ad 1) Místostarosta Z.Jůsko seznámil s usnesením č.2/2014 ze zasedání zastupitelstva obce,
které se konalo dne 28.2.2014.Doplnil, že plánované „vítání občánků“ již proběhlo na Obecním
úřadě. Pokud se týká dotací na „ Revitalizaci zeleně na Zbudovských blatech “ a na výstavbu
ZTV v Dívčicích, bude toto projednáno v dalších bodech programu zasedání.
K usnesení č.2/2014 nebyly žádné připomínky ani dotazy a bylo vzato zastupiteli na vědomí.
Ad 2) Starosta R.Livečka informoval přítomné ohledně obdržených dotací, a to konkrétně :
a) Obec obdržela dotaci na výstavbu ZTV ke stavebním parcelám v Dívčicích - nádraží ve výši
1.300.000,- Kč z MŽP, a to na základě žádosti, kterou pro obec vyřizoval p.Školaudy z firmy
Pro Invest Praha. Za kladné vyřízení žádosti byla předběžně domluvena odměna 60.000,- Kč.
b) Na pracovní poradě zastupitelů dne 7.5.2014 bylo dále předběžně s p.Školaudym domluveno
s ohledem na to, že dosavadní žádosti o dotace na ČOV Dívčice-nádraží byly bezúspěšné, že se
pokusí pro obec získat dotaci na výstavbu uvedené ČOV. Pokud se týká odměny , byla by tato
řešena až v případě, že by pro obec dotaci obstaral.
c) Dále obec na základě žádostí schválených zastupitelstvem obce, obdržela dotace z „Programu
obnovy venkova “ na rekonstrukci veřejného osvětlení v Dubenci a na opravu pomníku padlých
v Dívčicích-vsi.
d) V rámci „ Oranžového roku 2014 “ obdržela Obec Dívčice z ČEZ, a.s. Praha na uspořádání
zastupitelstvem schválených společenských a sportovních akcí dotaci ve výši 140.000,- Kč bez
DPH s tím, aby na akce : Setkání občanů na Zbudovských blatech dne 28.6.2014, Turnaj Futsal
klubu Dubenec dne 28.6.2014 , Fotbalový turnaj – memoriál V. Kuráže dne 9.8.2014 a Setkání
seniorů a pamětníků v KD Česká Lhota dne 27.9.2014 byla zajištěna reklama a propagace ČEZ.
Dotace musí být vyúčtována do 10 ti dnů po skončení poslední akce.
Informace starosty R.Livečky o poskytnutých dotacích byla přítomnými vzata na vědomí,
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obstarání dotace 1.300.000,- Kč na výstavbu ZTV v Dívčicích, vysloven souhlas pověřit firmu
Pro Invest s.r.o. ( p.Školaudyho ) za účelem možnosti získání dotace pro obec na výstavbu ČOV
v Dívčicích – nádraží , když dosavadní žádosti o dotaci byly bezúspěšné. Zároveň zastupitelstvo
ukládá starostovi R.Livečkovi, aby zajistil nabídky na výstavbu veřejného osvětlení v Dubenci ,
projednal opravu pomníku padlých v Dívčicích – vsi s akadem.sochařem p.Hosnédlem ze Zlivi
a zabezpečil požadovanou propagaci ČEZ při pořádání vyjmenovaných akcí v rámci Oranžového
roku 2014.
Hlasování : 7 x pro, 0 – proti, 0 – zdržel se.
Ad 3) Starosta R. Livečka seznámil s návrhem smlouvy E.ON o zřízení věcného břemena mezi
Obcí Dívčice a E.ON Distribuce a.s. Č.Budějovice ( č.smlouvy 2807-040/001/2013- ČB ), která
se týká uložení kabelu NN do země přes obecní pozemek parc.č.1135/7 v Dívčicích-vsi v rámci
stavby „Kabelové vedení NN Dívčice směr Mydlovary“, a to za jednorázovou náhradu za zřízení
věcného břemena ve výši 1.560,- Kč. K návrhu smlouvy nebyly žádné připomínky a byl s jejím
uzavřením vysloven souhlas.
Hlasování : 7 x pro, 0 – proti, 0 – zdržel se.
Dále starosta R.Livečka seznámil s návrhem nové smlouvy společnosti EKO-KOM o zajištění
zpětného odběru a využití odpadů z obalů mezi Obcí Dívčice a společností EKO-KOM Praha
( č. smlouvy OS201420003539 ) . Smlouva vychází z původní smlouvy a je nově vypracovaná
s ohledem na nový OZ.
Ke smlouvě je vypracován dodatek č.1, který umožňuje obci pověřit svozovou firmu (nebo jinou
organizaci) prováděním výkaznictví popř. i fakturací.
K doplňku smlouvy doplnil místostarosta , že jsou dány možnosti, a sice buď aby odměny byly
zasílány na účet obce a nebo dodavateli (pověřené organizaci). Dle jeho názoru by měly odměny,
pokud bude dodatek uzavřen, být zasílány obci a pak zvlášť příp. řešit odměnu dodavateli. Jak
dále uvedl starosta, výkaznictví pro nás dělá pracovnice Svazku obcí Blata. V následné diskuzi
byl vysloven souhlas s uzavřením smlouvy se společností EKO-KOM a.s. a též i s dodatkem ke
smlouvě s tím, aby odměny z EKO-KOMU byly zasílány na účet obce.
Hlasování : 7 x pro, 0 – proti, 0 – zdržel se.
Dále starosta R.Livečka informoval zastupitele ohledně akce „Odbahnění rybníka Pustota“ ve
Zbudově. Došlo k problému , neboť firma PROTOM s.r.o. Strakonice, která byla vybrána na
zhotovení díla,neprovedla vykácení křovin a stromů v době vegetačního klidu, tj. do 31.3.2014,
pak koncem března 2014 požádala obec o prodloužení lhůty na kácení po skončení vegetační
doby, což pochopitelně obec neakceptovala, firma jednala na odboru ŽP Mag. Č.Budějovice,
kde jí bylo stanoveno, že kácení dřevin je možné zase až v době vegetačního klidu tj. cca od
31.10. 2014 do 15.3.2015.
Na základě toho firma PROTOM vyhotovila dodatek č.1 ke smlouvě o dílo, kde chce změnit
původní datum dokončení díla u vegetačních úprav z 6/2014 do 15.12.2014. Pokud s tímto bude
zastupitelstvo souhlasit, je třeba dodatek č.1 smlouvy o dílo schválit.
Místostarosta Z.Jůsko k tomu uvedl, že dle něho nelze jen tak schválit tento dodatek, když celý
problém zavinila firma PROTOM a i stavební dozor, když včas v době vegetačního klidu nebyly
dřeviny vykáceny. S firmou PROTOM byla uzavřena smlouva o dílo v únoru 2014 a předání
staveniště proběhlo rovněž v měsíci únoru 2014 a tedy byl více jak 1 měsíc čas do 31.3.2014 na
vykácení potřebných dřevin.Pokud se týká termínu dokončení vegetačních úprav do 15.12.2014,
je jednak velice problematické v této době mimo kácení dělat i ostatní práce jako novou výsadbu
( s ohledem, že může být už zamrznuto ) a osévání travinou ( což se provádí na jaře ), dále pak
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nepřišla o dotaci. Ve smlouvě o dílo jsou rozhodně stanoveny i sankce za nedodržení podmínek
smlouvy ze strany zhotovitele a přichází v úvahu se těmito zabývat.
Obdobně se v diskuzi vyjádřili i další zastupitelé, firma měla v prvé řadě po převzetí staveniště
v únoru vykácet dřeviny , když všeobecně je známo, že vegetační doba na kácení dřevin je do
konce měsíce března.
Závěr diskuze byl zatím dodatek ke smlouvě neschvalovat, firma aby pokračovala v ostatních
pracích dle projektu a starostovi se ukládá při kontrolním dnu ve věci dále jednat a řešit i příp.
sankce za nedodržení smlouvy ze strany zhotovitele.
Hlasování : 7 x pro, 0 – proti, 0 – zdržel se.
Ad 4) Starosta R.Livečka seznámil přítomné , že ve věci záměru zřídit jednotku dobrovolných
hasičů v obci je třeba schválit „Zřizovací jednotku dobrovolných hasičů obce Dívčice“ (JSDHO).
Místostarosta Z.Jůsko vznesl dotaz, zda má jednotka dostatek členů, zda je již vyškolen strojník
a člen jednotky na práci s motorovou pilou, kdo je velitelem a zda bude schopná úkoly na úseku
požární ochrany a ochrany obyvatelstva plnit a též i úkoly v souladu se zařazením do Požárního
poplachového plánu Jih.kraje a jak to bude s vypovězením smlouvy o zajištění těchto úkolů OÚ
Nákří – jejich jednotkou a částečnou úhradou za část letošního roku do vypovězení a ukončení
smlouvy. Starosta R.Livečka na základě dotazu ubezpečil přítomné, že jednotka je akceschopná,
i když dosud strojník vyškolen nebyl (což je zatím ze strany Has.záchranného sboru tolerováno),
stejně tak i neproškolení člena jednotky pro práci s motorovou pilou. Toto proškolení pro práci
s motorovou pilou od Has. záchr. sboru nemá celá řada těchto jednotek, proškolení je finančně
i časově náročné. Velitelem jednotky je on, členy jednotky jsou Frant.Kohel ml., Václav Horký,
Václav Míka, Petr Žák, Jiří Vyžrálek a Lukáš Podolka.
Ze strany Has.záchranného sboru nebudou na jednotku žádné úkoly kladeny, dále pokud se týká
smlouvy s OÚ Nákří, již ukončení smlouvy se starostou p.Božovským projednal a za letošní část
roku p.Božovský žádné peníze nepožaduje. V diskuzi též zaznělo, jak je to s Hasiči v Č. Lhotě ,
zda jsou do těchto úkolů také zapojeni. Na dotaz bylo vysvětleno, že oni fungují v rámci Spolku
dobrovolných hasičů ČR a tato zásahová jednotka je organizační složkou obce Dívčice.
Poté došlo k hlasování, kdo souhlasí se zřízením jednotky sboru dobrovolných hasičů obce
Dívčice ( Zřizovací listinou jednotky sboru dobrovolných hasičů obce ) a současně s ukončením
smlouvy o zajištění úkolů na úseku požární ochrany a ochrany obyvatelstva ze strany Jednotky
sboru dobrovolných hasičů obce Nákří.
Hlasování : 7 x pro, 0 – proti, 0 – zdržel se.
Ad 5) Starosta R.Livečka informoval o žádosti p. Josefa Vovsa o realizaci protizáplavových
opatření v Dubenci, kdy dochází k opakovanému zaplavování spodní části jeho rod. domku
čp.15 v Dubenci. K tomu dochází dle jeho mínění z důvodu, že obecní kanalizace od horní části
obce je vedena v kanalizačních rourách o průměru 50 cm a od úrovně jeho domu, kde je jímka,
pak dále pokračuje v rourách o průměru jen 40 cm, přitom do této jímky je ještě svedena boční
kanalizace o průměru 30 cm.
Ve věci provede starosta s místostarostou místní šetření, kde v úvahu přichází nejdříve odbornou
firmou ověřit, zda není kanalizace částečně zanesená a příp. jí pročistit, a nebo pak by se musel
celý úsek kanalizace s rourami o průměru 40 cm nahradit novou kanalizací o větším průměru.
Zastupitelstvem vzata informace na vědomí.
Starosta R.Livečka dále seznámil se žádostí Jihočeského centra pro zdravotně postižené občany a
seniory o.p.s., Staroměstská 2608, České Budějovice o sponzorský dar. Uvedená organizace se
věnuje službě osobní asistence, poradenství a zapůjčování kompenzačních pomůcek, mají záměr
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žádost o sponzorský dar. Z následné diskuze vyplynul závěr, že žádosti nelze vyhovět s ohledem
na to, že na obec přichází řada obdobných žádostí o dotace a finanční možnosti obce neumožňují
tyto požadavky uspokojovat, když naopak obec sama žádá na uspokojování potřeb svých občanů
a na různé akce o dotace. K tomu, že žádosti se nevyhovuje, poté proběhlo hlasování.
Hlasování : 7 x pro nevyhovění žádosti o sponzorský dar, 0 – pro poskytnutí sponzorského daru,
0 – zdržel se.
Starosta R. Livečka dále seznámil zastupitele se žádostí p. Lucie Kabelkové ze dne 5.5.2014,
která má od obce v pronájmu prodejnu potravin a smíšeného zboží v Dívčicích, o upuštění od
nájmu z důvodu dlouhodobého poklesu tržeb a zvýšení provozních nákladů a dále z důvodu, že
ve Zlivi se má postavit nový supermarket, kam se část zákazníků přesune.
Žádost byla předběžně projednána na pracovní poradě dne 7.5.2014 se závěrem, že upuštění od
nájmu nelze vyhovět. Následně pak byla mimo uvedenou žádost posouzena možnost snížení
nájmu z prodejny ze současných 15.000,- Kč ročně na 10.000,- Kč ročně.
K žádosti o upuštění od nájmu a k návrhu o snížení nájmu se v diskuzi vyjádřili přítomní
zastupitelé se závěrem, že :
a) Žádosti p.L.Kabelkové o upuštění od nájmu z prodejny v Dívčicích se nevyhovuje.
Hlasování : 7 x pro nevyhovění žádosti, 0 – pro vyhovění žádosti, 0 – zdržel se.
b) Zastupitelstvo schvaluje snížení nájmu z prodejny z 15.000,- Kč na 10.000,- Kč ročně
s platností od 1. července 2014 s tím, že po uplynutí 1 roku bude ověřeno, zda důvody pro
snížení nájmu nadále trvají ( za 1. pololetí r. 2014 je nutno uhradit nájemné dle současné
smlouvy ve výši 7.500,- Kč a na 2. pololetí dle sníženého nájmu 5.000,- Kč ).
Hlasování : 7 x pro, 0 – proti, 0 – zdržel se.
Ad 6) Starosta R. Livečka seznámil přítomné s návrhem rozpočtových změn - rozpočtového
opatření č. 2/2014 . Návrh rozpočtového opatření č. 2/2014 tvoří přílohu zápisu č.3/2014 ze
zasedání zastupitelstva ze dne 15.5.2014.
K návrhu rozpočtového opatření nebyly žádné připomínky ani dotazy a byl s ním zastupiteli
vysloven souhlas.
Hlasování : 7 x pro, 0 – proti, 0 – zdržel se.
Ad 7) R ů z n é :
a) Starosta R.Livečka informoval zastupitele, že ZOD Sedlec pořídilo stroj na sečení příkopů.
S předsedou p.Peškem domluvil, že by s tímto strojem pro naši obec podle potřeby vysekávali
silniční příkopy podél místních komunikací. Informace byla vzata na vědomí.
b) Starosta informoval o nabídce o.s. Pro Bono Prostor ( Bc.Jany Tvarohové ) na možnost
zajištění bezplatné právní poradny pro občany. Ze strany obce by k tomuto účelu byl pouze
požadavek na zajištění místnosti na obecním úřadě. Informace byla vzata na vědomí a s touto
nabídkou vysloven souhlas.
Hlasování : 7 x pro, 0 – proti, 0 – zdržel se.
c) Starosta informoval o jednání s firmou Rumpold ohledně sběru textilu. Rumpold je ochoten
přistavit na území obce 3 až 5 kontejnerů na textil a zajistí jejich svoz. Za sběr textilu by obec od
Rumpoldu získávala 1.000,- Kč za 800 kg textilu. Informace vzata na vědomí a se sběrem textilu
byl vysloven souhlas.
Hlasování : 7 x pro, 0 – proti, 0 – zdržel se.

- 5 d) Starosta informoval zastupitele ohledně akce „Revitalizace zeleně na Zbudovských blatech“.
Z grantu Jihočeského kraje ( Rozvoj venkova a krajiny ) dle oznámení ze dne 1.4.2014 obec
obdržela na uvedenou akci dotaci ve výši 1.200.000,- Kč s podmínkou, že obec se bude na akci
podílet svými finančními prostředky ve výši 33,02 %, což představuje 591.580,- Kč. Realizace
musí být ukončena nejpozději do 1.11.2014 a vyúčtování nejpozději do 1.12.2014. Výše grantu
tj. 1.200.000,- Kč bude obci vyplacena do 1 měsíce po vyúčtování a předání závěrečné zprávy
na předepsaném tiskopise. Jak vyplývá z oznámení a předložené smlouvy o poskytnutí grantu,
došlo oproti původnímu návrhu k dosti podstatné změně , když původně měla být spoluúčast
obce mnohem nižší. Kromě toho je zřejmé že do 1.11.2014 se akce nedá zrealizovat ( mj. až do
října nelze provádět kácení dřevin ).
Na základě uvedených skutečností bylo rozhodnuto zatím smlouvu neuzavírat a uloženo
starostovi projednat další postup s ing. Hájkem, který pro obec obstarával projekt na tuto akci.
e) Starosta R.Livečka informoval přítomné zastupitele o možnosti získat dotaci z MMR ve výši
5.400.000,- Kč na výstavbu a pořízení nájemních bytů určených k sociálnímu bydlení ( jak již
předběžně byli zastupitelé informování p. Školaudym z firmy Pro Invest Praha dne 7.5.2014 na
pracovní poradě ). V současné době nabízí k prodeji ZOD Sedlec bytový dům čp.48 v Dívčicích,
který by obec mohla zakoupit k výše uvedenému účelu a jak již předběžně zjišťoval p.Školaudy,
v uvedeném domě by přestavbou se mohlo zřídit 10 pečovatelských bytů, na přestavbu by obec
získala výše uvedenou dotaci. Dle propočtů p.Školaudyho by na zakoupení domu si obec vzala
hypotéku a tuto by dlouhodobě splácela z pronájmu bytů. Dle jednání na odboru ŽP Magistrátu
by z jejich strany byl souhlas s vybudováním domovní čističky odpad.vod. V současné době je
uvedený dům nabízen k prodeji za 1.500.000,- Kč. Jak dále uvedl starosta, tento návrh on osobně
podporuje.
V diskuzi se vyjádřil místostarosta Z.Jůsko, a sice jak uvedl p. Školaudy, další možností pořízení
pečovatelských bytů je jejich nová výstavba, dotace na jejich pořízení by byla asi ve stejné výši.
Pro obec by to bylo daleko vhodnější, k dispozici bude v Dívčicích celá řada parcel. Pokud by se
zakoupil dům čp. 48 s nájemníky, nemohla by se přestavba dělat, pokud by tam dále bydleli.
Kromě toho z písem. materiálů od p. Školaudyho vyplývá, že pro pečovatelské byty vyplývají
specifické podmínky pro získání dotace, mj. že v obci je dostupná alespoň jedna z terenních
služeb sociální péče a dále že pečovatelské byty mohou vzniknout novostavbou a nebo různými
stavebními úpravami, tyto podmínky lze ale těžko uplatnit v případě zakoupení domu čp.48.
Z diskuze dále vyplynula obava, aby dům čp.48 nekoupil nějaký podnikatel a neudělal z něj
ubytovnu pro nepřizpůsobivé občany ( I.Vyžrálková a další zastupitelé ). Další názory se týkaly
nájemní smlouvy mezi ZOD a současnými nájemníky, je třeba zjistit její obsah a zjistit možnosti
ukončení pronájmu stávajících nájemníků , dále ověřit jaké jsou možnosti na splnění podmínky
pro pečovatelské byty, týkající se dostupnosti terenních služeb sociální péče a aby byly blíže
vyčísleny skutečné náklady na přestavbu domu č.48,které zřejmě budou vyšší než předpokládaná
dotace 5.400.000,- Kč, neboť by se jednalo o úplnou přestavbu tohoto domu vč. domovní ČOV
a zřejmě i výstavby protihlukové stěny, neb je dům v těsné blízkosti železniční tratě.
Závěrem diskuze bylo uloženo starostovi R.Livečkovi zajistit výše uvedené skutečnosti,
vyplývající z diskuze a poté bude o celé věci dále v zastupitelstvu jednáno.
V 19,55 hodin bylo zasedání zastupitelstva ukončeno.
Ověřovatelé zápisu :
Marian Albrecht
Ivana Vyžrálková

Zapsal :
Jůsko Zdeněk
místosstarosta

