ZÁPIS
ZE 14. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE MRAČ
ze dne 14. 12. 2016
Přítomni: František Zvolský, Pavel Škvor, Ing. Vladimír Hatala, Jiří Škramlík, Dana Jůzová, Veronika
Pilařová, Ing. Libor Truhelka, Jana Černá
Omluveni: 2
Neomluveni: 0
Hlasování: pro – proti – zdržel se
Návrh programu 14. zasedání zastupitelstva obce
1. Plnění usnesení
2. Návrh na schválení rozpočtu obce na rok 2017
3. Úprava ceny za dodávku pitné vody
4. Úprava ceny za odvod a likvidaci splaškových vod
5. Návrh úpravy rozpočtu - obnova požární techniky obce
6. Návrh na schválení smlouvy o dílo - zpracování dokumentace změny č. 3 ÚPSÚ Mrač
7. Návrh na odkoupení pozemku parc. č. 2535/3 v k. ú. Mrač pod stavbou obce
8. Návrh na schválení Programu rozvoje obce
9. Návrh na podání žádosti o dotaci z programu MMR - Podpora obnovy a rozvoje venkova 2017
10. Návrh na schválení budoucí smlouvy s ČEZ Distribuce a.s. na zřízení elektropřípojky a služebnosti na
pozemcích parc. č. 91/2, 92 a 2535/2 v k. ú. Mrač
11. Návrh na schválení obecně závazné vyhlášky o nočním klidu
12. Návrh na schválení úpravy stanov DSO Vodovodní přivaděč Javorník – Benešov
13. Návrh na přistoupení obce do Sdružení místních samospráv ČR
14. Organizační záležitosti - vnitřní směrnice
15. Závěr
1. Zasedání zahájil starosta pan F. Zvolský. Přivítal přítomné členy zastupitelstva a sdělil, že zastupitelstvo
je usnášeníschopné.
2. Starosta přednesl návrh programu 14. zasedání ZO a zeptal se, zda má někdo jiný návrh, nebo zda chce
program doplnit. Zastupitel Vladimír Hatala vznesl požadavek na doplnění programu o jeden bod,
- Zprávu o činnosti finančního výboru.
Poté přednesl starosta návrh na doplnění programu o tři body:
1. Žádost o umístění stavby vodovodní přípojky a návrh na schválení zřízení služebnosti inženýrské sítě na
pozemcích parc. č. 92 a 2535/2 v k. ú. Mrač
2. Návrh na odkoupení pozemků k plnění funkce lesa parc. č.1853/1 a 1853/2 v k. ú. Žíňany
3. Návrh na pronájem prodejny smíšeného zboží
7 hlasů pro Návrh na doplnění programu zasedání byl schválen a body byly zařazeny jako 15 - 18 bod
programu. Nikdo další nenavrhl doplnění programu, proto starosta přistoupil k hlasování.
7 hlasů pro

Návrh byl přijat. Program 14. zasedání ZO byl schválen.

3. Plnění usnesení
Starosta sdělil, že schválená usnesení jsou průběžně plněna.
Na 8. zasedání byla schválena podpora projektu rekonstrukce sokolovny v Poříčí nad Sázavou. Dle
oznámení investora nebyla na tuto akci v roce 2016 dotace poskytnuta. V listopadu podala TJ Sokol Poříčí
nad Sázavou novou žádost na rok 2017. Obec Mrač projekt rekonstrukce sokolovny v Poříčí n/S. dále
podporuje v souladu s usnesením zastupitelstva č. 2-8/2016
Na konci listopadu byla předána studie na zadržení a odvod dešťových vod v Podmračí. Úpravy k zadržení
vody na orné půdě u silnice na Soběhrdy jsou závislé na souhlasu vlastníků a uživatele zemědělských
pozemků.
Dále byla projektanty předána dokumentace ve stupni územního řízení na II. etapu odkanalizování obce,
která se týká doplnění stok splaškové kanalizace s možností čerpání dotace. Stoky jsou umístěny
v západní části obce včetně lokality Žele, u dolní vodní nádrže a v horní části Podmračí. V projektu není
umístěna stoka do lokality Hůra, kde náklady na vybudování kanalizace převyšují možnost získání dotace
v poměru cena a počet připojených EO. Tento záměr bude muset být hrazen z vlastních zdrojů.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o plnění usnesení.
4. Návrh na schválení rozpočtu obce na rok 2017
Starosta sdělil, že návrh rozpočtu byl zveřejněn na úředních deskách. Rozpočet je sestaven jako
vyrovnaný, snahou je nahospodařené prostředky využít na II. etapu odkanalizování obce, zadržení a odvod
dešťových vod v Podmračí a opravy komunikací. Další investice a údržba obecního majetku budou řešeny
individuálně dle finančních možností a s ohledem na možnost získání dotací.
Starosta se zeptal, zda se chce někdo vyjádřit k projednávanému bodu programu. Nikdo tuto možnost
nevyužil, proto přečetl návrh usnesení a přistoupil k hlasování.
Usnesení č. 1-14/2016 Zastupitelstvo obce schvaluje návrh rozpočtu obce na rok 2017
8 hlasů pro

Návrh byl schválen.

5. Úprava ceny za dodávku pitné vody
Starosta vysvětlil, že navýšení ceny za dodávku pitné vody je způsobeno zvýšením ceny vody odebírané
ze Želivky, která od roku 2017 provádí velkou investiční akci - novou úpravnu vody
v hodnotě zhruba 2 mld. Kč. Po dokončení akce dojde ke zlepšení kvality vody, která bude filtrována přes
aktivní uhlí. Nová cena pro konečného odběratele v obci od 1.1.2017 bude
27,51 Kč, t.j. 31,63 Kč včetně DPH.
Starosta se zeptal, zda se chce někdo vyjádřit k projednávanému bodu programu. Nikdo se nevyjádřil,
proto přečetl návrh usnesení a přistoupil k hlasování
Usnesení č. 2-14/2016 Zastupitelstvo obce schvaluje od 1.1.2017 úpravu ceny za dodávku pitné vody ve
výši 27,51 Kč za 1m3
8 hlasů pro

Návrh byl schválen.

6. Úprava ceny za odvod a likvidaci splaškových vod
Starosta dále vysvětlil, že navýšení ceny je způsobeno zvýšením nájemného za provozování kanalizace
a ČOV. Nájemné se v roce 2017 vlastníku (obci) zvyšuje o 48 tis. Zvýšení je generováno finančním
modelem koncesní dokumentace zpracované dle požadavků dotačního titulu. Nová cena za stočné od
1.1.2017 bude 36,60 Kč, t.j. 42,09 včetně DPH
Starosta se zeptal, zda se chce někdo vyjádřit k projednávanému bodu programu. Nikdo tuto možnost
nevyužil, proto přečetl návrh usnesení a přistoupil k hlasování.
Usnesení č. 3-14/2016 Zastupitelstvo obce schvaluje od 1.1.2017 úpravu ceny za odvod a likvidaci
splaškových vod ve výši 36,30 Kč za 1m3
8 hlasů pro

Návrh byl schválen.

7. Návrh úpravy rozpočtu - obnova požární techniky obce
Starosta vysvětlil, že na 12. zasedání byl schválen nákup hasičského automobilu Š-706 ve výši 100 tis. Kč,
který se neuskutečnil z důvodu navýšení ceny v dražbě. V druhé polovině listopadu se naskytla možnost
pořídit zachovalý hasičský automobil Tatra 815. Vozidlo bylo vyrobeno v roce 1987 a provozně uloženo
u vojenského útvaru Klatovy. Do provozu se dostalo až po vyřazení z armády v roce 2002, do letošního
roku sloužilo v šumavské obci Kvilda. Vozidlo má najeto 14 tisíc kilometrů. Prodávající stanovil pevnou
cenu ve výši 350 tisíc korun. U prodávajícího byl zjištěn technický stav vozidla, ten odpovídá požadované
ceně. Se zastupiteli byla nabídka projednána. Původní schválená částka ve výši 100 tis. již byla uhrazena
jako záloha. Navýšení o 250 tis. Kč je třeba odsouhlasit úpravou ve výdajové části rozpočtu. Do nástavby
vozidla bude nutno ještě investovat, ale členové SDH Mrač provedou většinu prací svépomocí.
Dále starosta sdělil, že při stavbě nového vodovodního přivaděče Javorník - Benešov bylo na rok 2016
schváleno nájemné v celkové výši 9 milionů Kč. Důvodem bylo vyrovnání ceny vody při napojení Sedlčan,
a ohlášenému zvýšení ceny vody od 1. ledna 2017. Prodej vody do Sedlčan měl být zahájen v září 2015,
ale z důvodu problémů s dodavatelem stavby nového přivaděče došlo k napojení až na konci prosince
2015. Společnost VHS Benešov s.r.o. musela dozorovat nad dodavatelem stavby, aby došlo ke zdárnému
dokončení. Z uvedených důvodů tzn. vysokého nájemného, snížení zisku z prodeje vody do Sedlčan
a nepředpokládaných nákladů při stavbě nového přivaděče, vznikla společnosti VHS Benešov s.r.o ztráta.
Ztráta byla po projednání se starosty rozpočítána na město a obce napojené na Přivaděč JavorníkBenešov. Na obec Mrač vychází vyrovnání ve výši 1,8% z celkové částky tj. v konečné výši 72 tis Kč.
Starosta se zeptal, zda se chce někdo vyjádřit k projednávanému bodu programu. Po krátké rozpravě
přečetl návrh usnesení a přistoupil k hlasování.
Usnesení č. 4-14/2016 Zastupitelstvo obce schvaluje:
- navýšení výdajů z rozpočtu obce o 250 tis. Kč na nákup hasičského automobilu Tatra 815 CAS 32.
- uhrazení částky 72 tis. Kč VHS Benešov s.r.o. na pokrytí nákladů, které nebyly promítnuty do ceny vody
v rámci stavby Vodovodního přivaděče Javorník - Benešov
8 hlasů pro

Návrh byl schválen.

8. Návrh na schválení smlouvy o dílo - zpracování dokumentace změny č. 3 ÚPSÚ Mrač
Starosta sdělil, že na předchozím zasedání bylo schváleno pořízení změny ÚPSÚ Mrač. Dokumentaci musí
zpracovat projektant. V rámci jednání ohledně pořízení změny byla doporučena společností C.H.S. Praha
s.r.o., konkrétně ing. arch. J. Sixta, který předal návrh smlouvy o dílo. Po projednání se zastupiteli
a úpravách je smlouva připravena ke schválení.
Starosta se zeptal, zda se chce někdo vyjádřit k projednávanému bodu programu. Nikdo tuto možnost
nevyužil, proto přečetl návrh usnesení a přistoupil k hlasování.
Usnesení č. 5-14/2016 Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy o dílo č. 2016-039 na zpracování
dokumentace Změny č. 3. ÚPSÚ Mrač se společností C.H.S. Praha s.r.o. a pověřuje starostu obce k jejímu
podpisu.
8 hlasů pro

Návrh byl schválen.

9. Návrh na odkoupení pozemku parc. č. 2535/3 v k. ú. Mrač pod stavbou obce
Pozemek parc. č. 2535/3 je v současné době ve vlastnictví pana J. Kubeše. Na celém pozemku se nachází
stavba místní komunikace tzn. cesta a přilehlý chodník, které byly zařazeny do kategorie místní
komunikace v souladu se zákonem o pozemních komunikacích. V roce 1976 byl pozemek se souhlasem
tehdejších vlastníků oddělen geometrickým plánem z důvodu předpokládaného převodu vlastnictví
pozemku na tehdejší Místní národní výbor v Mrači. Pozemek byl do září 2016 neproděděn, a byl ve
vlastnictví Jaroslava a Marie Pěkných. Po projednání dědictví pozemek získala paní J. Pivoňková, která ho
obratem prodala současnému vlastníkovi. Jelikož bylo zřejmé, kdo pozemek v dědictví získá, oslovili
zástupci obce v srpnu roku 2015 dědice J. Pivoňkovou a J. Pěkného s tím, že obec Mrač, má zájem na
jeho odkoupení, a to z důvodu, že se na celém pozemku nachází stavba obce - místní komunikace.

V říjnu 2015 byl oběma osloveným předán návrh budoucí kupní smlouvy na odkoupení pozemku. Návrh byl
vrácen, nebyl zájem pozemek prodat obci. Na dnešním zasedání je předložen návrh pokusit se uzavřít
kupní smlouvu s J. Kubešem o získání práv k pozemku parc. č. 2535/3 v souladu se zákonem
o vyvlastnění.
Starosta se zeptal, zda se chce někdo vyjádřit k projednávanému bodu programu. Jelikož tuto možnost
nikdo nevyužil, přečetl návrh usnesení a přistoupil k hlasování.
Usnesení č. 6-14/2016 Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření kupní smlouvy s panem Jaroslavem
Kubešem na odkoupení pozemku parc. č. 2535/3 v k. ú. Mrač. Cena byla stanovena dle znaleckého
posudku č. 6108/80/2016 ve výši 40 670,- Kč. Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce k podpisu
a předání smlouvy.
8 hlasů pro

Návrh byl schválen.

10. Návrh na schválení Programu rozvoje obce
Starosta přítomné seznámil se strategickým plánem rozvoje obce, dokumentem územního celku, který
obsahuje předpokládaný vývoj obce v dlouhodobějším časovém horizontu, v případě naší obce na období
let 2017 – 2025. Dokument může být průběžně doplňován a aktualizován podle potřeb a finančních
možností obce. Veškeré změny musí být projednávány zastupitelstvem.
Vytvoření dokumentu inicioval požadavek dotačního titulu MMR na obnovu místních komunikací.
Starosta se zeptal, zda se chce někdo vyjádřit k projednávanému bodu programu. Po té přečetl návrh
usnesení a přistoupil k hlasování
Usnesení č. 7-14/2016 Zastupitelstvo obce schvaluje Rozvojový strategický dokument obce Mrač na
období let 2017 - 2025
8 hlasů pro

Návrh byl schválen.

11. Návrh na podání žádosti o dotaci z programu MMR - Podpora obnovy a rozvoje
venkova 2017
Starosta navrhl podání žádosti k poskytnutí dotace od Ministerstva pro místní rozvoj „Podpora obnovy
a rozvoje venkova 2017, Podpora obnovy místních komunikací“, schválení podání žádosti a schválení
spoluúčasti obce ve výši minimálně 50% z celkových uznatelných nákladů akce. Žádost o dotaci podává
obec Mrač. Žádá se o dotaci na místní komunikaci č. 7c na pozemku parc. č. 2517/4, která začíná od
křižovatky u č. p. 257 a pokračuje směrem k zóně „Na Kopečku“. Maximální výše dotace je 1 milion Kč.
Starosta se zeptal, zda se chce někdo vyjádřit k projednávanému bodu programu. Poté přečetl návrh
usnesení a přistoupil k hlasování
Usnesení č. 8-14/2016 Zastupitelstvo obce schvaluje
- podání žádosti o dotaci na akci „Obnova povrchu místní komunikace 7c Mrač" “ z fondů MMR ČR pro
obce na rok 2017 „Podpora obnovy a rozvoje venkova 2017“, Dotační titul č. 5 - Podpora obnovy místních
komunikací
- závazek spolufinancování dotace v minimální výši 50% z celkových uznatelných nákladů akce
8 hlasů pro

Návrh byl schválen.

12. Návrh na schválení budoucí smlouvy s ČEZ na zřízení elektrické přípojky a služebnosti na
pozemku parc. č. 91/2, 92 a 2535/2 v k. ú. Mrač
Starosta přečetl žádost společnosti ČEZ Distribuce a.s. o schválení uzavření budoucí smlouvy o zřízení
služebnosti a právu provést stavbu elektrické přípojky na obecních pozemcích. Pojistková skříň bude
napojena u domu č.p.19, dále bude kabel NN veden příčným výkopem přes silnici č. III/1091 a podélným
výkopem po pozemcích ve vlastnictví obce parc.č. 91/2, 92 a 2535/2 k pozemku parc. č. 88/1. Celková
délka vedení je 64 m. Pozemky budou po provedení stavby uvedeny do původního stavu a předány obci.
Jednorázová odměna byla vypočtena ve výši 1.000,- Kč a bude uhrazena po podpisu vlastní smlouvy
o zřízení věcného břemene.
Starosta se zeptal, zda se chce někdo vyjádřit k projednávanému bodu programu. Poté přečetl návrh
usnesení a přistoupil k hlasování

Usnesení č. 9-14/2016 Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy služebnosti
a smlouvu o právu provést stavbu vedení NN na pozemcích parc. č. 91/2, 92 a 2535/2 v k. ú. Mrač se
společností ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, Děčín a pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy.
8 hlasů pro

Návrh byl schválen.

13. Návrh na schválení obecně závazné vyhlášky o nočním klidu
Doba nočního klidu je výslovně stanovena zákonem o přestupcích v době od 22 do 6 hodin. Obce jsou
oprávněny ve výjimečných případech upravit dobu nočního klidu odlišně, od 1. října 2016 jen obecně
závaznou vyhláškou, a to pouze jejím zkrácením, případně jejím nevymezením. S blížícími se oslavami
konce roku je v návrhu vydat vyhlášku na zkrácení, případně nevymezení nočního klidu v noci z 31.12. na
1. ledna.
Starosta se zeptal, zda se chce někdo vyjádřit k projednávanému bodu programu. Po dlouhé rozpravě
přečetl návrh usnesení a přistoupil k hlasování.
Usnesení č. 10-14/2016 Zastupitelstvo obce schvaluje
- vymezení doby nočního klidu v noci z 31. prosince na 1. ledna od 2 do 6 hodin
- vydání obecně závazné vyhlášky č.1/2016 o nočním klidu.
8 hlasů pro

Návrh byl schválen.

14. Návrh na schválení úpravy stanov DSO Vodovodní přivaděč Javorník – Benešov
Starosta sdělil, že s návrhem úpravy stanov byli zastupitelé seznámeni. Úprava se týká doplnění možností
svolání správní rady, přijetí nových členů a výše jejich majetkového vkladu, upřesnění předávání účetních
dokladů členům svazku, upřesnění výše finančních příspěvků dle majetkového podílu jednotlivých členů,
výplata majetkového podílu při vystoupení člena svazku a vymezení pojmu šikanózní výkon práva člena
svazku. Návrhy prosazovala obec Poříčí nad Sázavou dva roky.
Starosta se zeptal, zda se chce někdo vyjádřit k projednávanému bodu programu. Po krátké rozpravě
přečetl návrh usnesení a přistoupil k hlasování.
Usnesení č. 11-14/2016 Zastupitelstvo obce schvaluje revizi stanov Dobrovolného svazku obcí Vodovodní
přivaděč Javorník – Benešov, dle předloženého návrhu z listopadu r. 2016
8 hlasů pro

Návrh byl schválen.

15. Návrh na přistoupení obce do Sdružení místních samospráv ČR
Starosta vysvětlil, že Sdružení místních samospráv ČR je nevládní apolitickou organizací s celostátní
působností, která sdružuje a hájí zájmy obcí a měst v ČR. Mimo jiné aktivity např. připomínkuje legislativní
návrhy, prosazuje spravedlivé dělení daňových výnosů mezi obce a města, hájí zájmy venkova a jeho
obyvatel a spolupracuje v boji proti korupci ve veřejné správě. Sdružení poskytuje poradenské, odborné,
vzdělávací a informační služby ke zvýšení informovanosti a odbornosti starostů.
Roční členský příspěvek se skládá z částky 2000 Kč na každou obec a z příspěvku 1 Kč na každého
občana obce. Naše obec by měla hradit 2800,- Kč ročně. Vstup do sdružení musí schválit zastupitelstvo.
Se zastupiteli byla možnost vstupu projednána.
Starosta se zeptal, zda se chce někdo vyjádřit k projednávanému bodu programu. Po dlouhé rozpravě
přečetl návrh usnesení a přistoupil k hlasování.
Usnesení č. 12-14/2016 Zastupitelstvo obce schvaluje přistoupení obce Mrač do Sdružení místních
samospráv ČR na základě zákona o obcích a Stanov Sdružení místních samospráv České republiky
a ukládá starostovi obce odeslání přihlášky spolu s tímto usnesením na adresu sídla Sdružení místních
samospráv ČR, ve lhůtě do jednoho týdne od jednání zastupitelstva obce.
8 hlasů pro

Návrh byl schválen.

16. Organizační záležitosti - vnitřní směrnice
Starosta vysvětlil, že Vnitřní směrnice o zabezpečení daňové kontroly stanovuje jednotný postup

pracovníků úřadu při daňové kontrole a jednání s úředními osobami, které kontrolu provádějí. Cílem
směrnice je zajištění podmínek pro minimalizaci možnosti doměření daňové povinnosti správcem daně.
Zastupitelé se se směrnicí seznámili.
Starosta se zeptal, zda se chce někdo vyjádřit k projednávanému bodu programu. Nikdo tuto možnost
nevyužil.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí ustanovení Vnitřní směrnice o zabezpečení daňové kontroly
17. Žádost o umístění stavby vodovodní přípojky a návrh na schválení zřízení služebnosti
inženýrské sítě na pozemcích parc. č. 92 a 2535/2 v k. ú. Mrač
Starosta sdělil, že pan M. Z. požádal o vyjádření a povolení umístění vodovodní přípojky pro pozemek parc.
č. 88/1 v k. ú. Mrač. V souvislosti s umístěním přípojky je k projednání navržena budoucí smlouva o zřízení
služebnosti k uložení vodoměrné šachty a vedení vodovodního potrubí na pozemcích ve vlastnictví obce
parc. č. 92 a 2535/2. Finanční náhrada za věcné břemeno byla navržena ve výši 1.000,-Kč.
Starosta se zeptal, zda se chce někdo vyjádřit k projednávanému bodu programu. Jelikož tuto možnost
nikdo nevyužil, přečetl návrh usnesení a přistoupil k hlasování
Usnesení č. 13-14/2016 Zastupitelstvo obce
- souhlasí s umístěním vedení vodovodní přípojky na pozemcích ve vlastnictví obce parc. č. 92 a 2535/2
v k. ú. Mrač
- schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti vedení vodovodního potrubí na pozemcích
parc. č. 92 a 2535/2 v k. ú. Mrač s panem M. Zvolským., Mrač.
8 hlasů pro

Návrh byl schválen.

18. Návrh na odkoupení pozemků k plnění funkce lesa parc. č.1853/1a 1853/2 v k. ú. Žíňany
Starosta vysvětlil, že koncem října nám spoluvlastník Ing. S.Zoubek. oznámil prodej jmenovaných lesních
pozemků. Jedná se o lesy proti Žíňánkům ve vlastnictví 11 fyzických osob, menší pozemek o výměře 7 238
m2 leží u Benešovského potoka pod železniční tratí, druhý o výměře 27 619 m2 za tratí, který je po zrušení
železničního přejezdu přístupný pouze z Mrače z lokality Hůra. Vlastníci nabízejí pozemky k odprodeji jako
celek, získá je zájemce s nejvyšší cenovou nabídkou. Se zastupiteli jsme tuto možnost zvážili, informovali
se na obvyklé ceny. Navržena je cena ve výši 32 Kč/m2 tj. celková částka za 34 857 m2 ve výši 1 115 424,Kč
Starosta se zeptal, zda se chce někdo vyjádřit k projednávanému bodu programu. Po dlouhé rozpravě
přečetl návrh usnesení a přistoupil k hlasování.
Usnesení č. 14-14/2016 Zastupitelstvo obce schvaluje odkoupení pozemků k plnění funkce lesa parc. č.
1853/1 a 1853/ 2 v k. ú. Žíňany, o celkové výměře 34 857 m2 za cenu 1 115 424,- Kč a pověřuje starostu
obce k podání cenové nabídky.
8 hlasů pro

Návrh byl schválen.

19. Návrh na pronájem prodejny smíšeného zboží
Starosta sdělil, že dne 28. listopadu do dnešního zasedání byl vyvěšen záměr pronájmu prodejny, ke
kterému se nikdo nepřihlásil. Starosta jednal se současným nájemcem T. Baťchou, zda by bylo možné, aby
od nového roku zajišťovat alespoň prodej základních potravin. Bylo dohodnuto, že by bylo možné prodejnu
dopoledne otevřít na 3 - 4 hodiny. Požadavek je prominutí nájmu, ale souhlasil by se symbolickou částkou
např. 100 Kč měsíčně. Hlavní důvod je malý obrat, dále od března zavedení elektronických pokladen, kdy
odhaduje náklady na provoz ve výši 500 - 600 Kč měsíčně.
Starosta se zeptal, zda se chce někdo vyjádřit k projednávanému bodu programu. Po krátké rozpravě
přečetl návrh usnesení a přistoupil k hlasování.
Usnesení č. 15-14/2016 Zastupitelstvo obce schvaluje pronájem prodejny smíšeného zboží v budově Mrač
č. p. 14, panu T. Baťchovi, Mrač. Měsíční nájemné je po dohodě ve výši 100,- Kč. Doba pronájmu je
stanovena na dobu určitou do 31.12.2018.
8 hlasů pro

Návrh byl schválen.

20. Zpráva o činnosti finančního výboru
Starosta předal slovo předsedovi finančního výboru, který přítomné seznámil s průběhem kontrol v letošním
roce. Poté se starosta zeptal, zda se chce někdo vyjádřit k projednávanému bodu programu. Tuto možnost
nikdo nevyužil.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu finančního výboru.
21. Závěr
Starosta poděkoval všem za účast a ukončil 14. zasedání zastupitelstva obce.

František Zvolský
starosta obce

