Obec Holubice

Zápis
ze 6. zasedání zastupitelstva obce Holubice konaného 5. září 2019 v zasedací místnosti OÚ
Přítomni: Petr Hanák, Dalibor Koukal, Zbyněk Dominik Koukal, Marek Matuška, Ilona
Marinčová, Václav Ondráček, Stanislav Přibyl, Petra Šujanová
Zbyněk Dominik Koukal do bodu č. 17
Omluvena: Markéta Chromá
Program zasedání:
1) Úvod
a) Schválení programu zasedání
b) Schválení ověřovatelů zápisu
2) Zpráva kontrolního výboru
3) Smlouva o zřízení věcného břemene na pozemku obce p.č. 597/1 – kabel NN p. Brezanský
4) Smlouva o zřízení věcného břemene na pozemku obce p.č. 1863 - kabel NN p. Perlovský
5) Smlouva č. 1030042987/002 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi Obcí
Holubice a firmou E. ON Distribuce, a.s. na stavbu „Holubice, VN+TS+NN lok. 10xRD HV
PROFI“
6) Dodatek č.1 k plánovací smlouvě Obec Holubice – HV PROFI STAVEBNÍ, s.r.o.
7) Smlouva o právu stavby na pozemku obce p. č. 230/4, pí. Dusíková
8) Smlouva o zřízení věcného břemene na pozemku p.č. 894/4 a 895/1 Holubice -JMK
9) Ceny pronájmů obecního majetku
10) Smlouva na užívání webového modulu knihovního systému č. CBN -100519
11) Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
12) Vyhláška zákaz podomního prodeje
13) Povolení zkoušky vydatnosti vodního zdroje
14) Žádost o směnu pozemku p.č. 279/3 ve vlastnictví obce Holubice za pozemek p.č. 1351 ve
vlastnictví pí. Novákové
15) Žádost o koupi části pozemku p.č. 1562
16) Žádost o koupi části pozemku p.č. 1343
17) Stravenky pro zaměstnance obce
18) Rozpočtové opatření
19) Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi Obcí Holubice a firmou E. ON
Distribuce, a.s. na přípojku NN p. Süsser.
20) Směnná smlouva obec Holubice – p. David Švábenský – směna části pozemku 692/3, 377/5 a
377/2 ve vlastnictví obce za části pozemků 372/5 a 373/3 ve vlastnictví p. Švábenského.
1. Pan starosta Petr Hanák zahájil v 19.00 hodin 6. zasedání zastupitelstva obce. Přivítal přítomné
zastupitele a občany. Bylo přítomno 8 členů zastupitelstva, zasedání je tedy usnášeníschopné.
K minulému zápisu nebyly vzneseny připomínky, zápis je platný. Pan starosta přednesl návrh
programu. Program byl doplněn o bod 19 a 20. Pan Přibyl podal návrh na doplnění programu na
zadání výběrového řízení na 2 investiční akce. Tento bod do programu zařazen nebyl.
Usnesení č. 1
Hlasování
7– 0– 1
zdržel se pan Přibyl
Zastupitelstvo obce schvaluje program zasedání
Pan starosta určil jako zapisovatelku paní Karnetovou, jako ověřovatele zápisu navrhl pana
Přibyla a pana Matušku, jako předkladatele souhrnného usnesení pana Dalibora Koukala a pana
Ondráčka.
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Usnesení č. 2
Hlasování
8–0–0
Zastupitelstvo obce schvaluje jako ověřovatele zápisu pana Přibyla a pana Matušku.
2. Pan Dalibor Koukal přednesl zprávu kontrolního výboru. Kontrola byla provedena 2.9.2019.
panem Daliborem Koukalem, panem Skoupým a panem Tupým. Předmětem kontroly bylo plnění
usnesení ZO z 5. zasedání zastupitelstva ze dne 20. 6. 2019. Kontrolní výbor neshledal žádné
nedostatky v zápisu, všechny úkoly jsou splněny.
3. Smlouva o zřízení věcného břemene č.: PV- 014330055038/001 mezi Obcí Holubice a E.ON
Distribuce, a.s řeší přípojku elektrické energie při výstavbě RD pana Brezanského. Pozemkem
obce p.č. 597/1 k.ú. Holubice je přiveden kabel NN k RD. Jednorázová náhrada za zřízení
věcného břemene se sjednává ve výši 4 000 Kč bez DPH.
Usnesení č. 3
Hlasování
8–0–0
Zastupitelstvo schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene č. PV-014330055038/001 mezi
Obcí Holubice a E.ON Distribuce, a.s. na pozemku obce p.č. 597/1 za jednorázovou úhradu
4 000 Kč bez DPH.
4. Smlouva o zřízení věcného břemene č.: PV-014330054476/001 mezi Obcí Holubice a E.ON
Distribuce a.s. řeší přípojku elektrické energie při výstavbě RD pana Perlovského. Pozemkem
obce p.č. 1863 k.ú. Holubice je přiveden kabel NN k RD. Jednorázová náhrada za zřízení
věcného břemene se sjednává ve výši 1 000 Kč bez DPH.
Usnesení č. 4
Hlasování
8–0–0
Zastupitelstvo schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene č.: PV- 014330054476/001
mezi Obcí Holubice a E.ON Distribuce a.s. na pozemku obce p.č. 1863 za jednorázovou
úhradu 1 000 Kč bez DPH.
5. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi Obcí Holubice a E.ON
Distribuce na uložení kabelu VN, NN, telekomunikačního kabelu a uzemnění při výstavbě RD
firmou HV PROFI STAVEBNÍ, s.r.o. byla již schvalována. Z důvodu změny vedení elektřiny a
přečíslování pozemků, byla vypracována nová smlouva s upravenými čísly parcel. Smlouva č.:
1030042987/002 o smlouvě budoucí mezi Obcí Holubice a E.ON Distribuce a.s. se týká pozemků
obce p.č. 1974, 1863, 599/6, 599/13, 599/15, 599/14, 597/1, 597/16, 597/17, 597/18, 599/129,
599/130, 599/95, 1936, 599/75 k.ú. Holubice. Věcné břemeno bude zřízeno úplatně, a to za
jednorázovou náhradu v celkové výši 8 600 Kč bez DPH.
Usnesení č. 5
Hlasování
8–0–0
Zastupitelstvo schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí č.: 1030042987/002 mezi Obcí
Holubice a E.ON Distribuce a.s. na pozemcích obce p.č. 1974, 1863, 599/6, 599/13, 599/15,
599/14, 597/1, 597/16, 597/17, 597/18, 599/129, 599/130, 599/95, 1936, 599/75 k.ú. Holubice.
Jednorázová náhrada bude ve výši 8 600 Kč bez DPH.
6. Předmětem dodatku č.1 Plánovací smlouvy mezi Obcí Holubice a HV PROFI STAVEBNÍ
s.r.o. je přidaný bod č.7 v článku II ve znění: Po přeparcelování pozemků uvedených v Plánovací
smlouvě budou pozemky parc. č. 622/18 o výměře 410 m2, 622/19 o výměře 61m2 a 152/6 o
výměře 7m2 převedeny vlastníkem Ing. Martinem Volasem bezplatně obci Holubice. Plánovací
smlouva mezi Obcí Holubice a HV PROFI STAVEBNÍ, s.r.o. byla schválená na 1. zasedání
Zastupitelstva Obce Holubice dne 15.2.2018 usnesením č. 3.
Usnesení č. 6
Hlasování
8–0–0
Zastupitelstvo schvaluje Dodatek č. 1 Plánovací smlouvy mezi Obcí Holubice a HV PROFI
STAVEBNÍ s.r.o,
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7. Předmětem Smlouvy o právu provést stavbu mezi Obcí Holubice a Ing, arch. Alexandrem
Běhalem, jednatelem ATFOGO s.r.o. je provést stavbu pažící stěny na parcele 253/1, která řeší
dočasné zajištění stěny souseda, zemního tělesa a provozu nad ním v místě plánované stavby
rodinného domu paní Dusíkové. Stavba pažící stěny zasahuje do obecního pozemku p.č. 230/4.
Aby smlouva mohla být schválena, musí být vyvěšen záměr na úřední desce.
Usnesení č. 7
Hlasování
8- 0–0
Zastupitelstvo schvaluje vyvěšení záměru Smlouvy o právu provést stavbu na pozemku
obce p.č. 230/4 mezi Obcí Holubice a jednatelem společnosti ATFOGO s.r.o. Ing. Arch.
Alexandrem Běhalem.
8. Jihomoravský kraj je vlastníkem pozemků p.č. 894/4 a 895/1 k.ú. Holubice. Jedná se o
komunikaci z obce do Křenovic. Při výstavbě rodinných domů a domova ANVETE byly přes tyto
pozemky provedeny protlaky na uložení vedení NN. Obec musí uzavřít Smlouvu na věcné
břemeno, aby v případě opravy obec mohla do pozemků zasahovat. Smlouvu musí schválit
zastupitelstvo obce Holubice a zastupitelstvo Jihomoravského kraje. Náhrada za věcné břemeno
bude 2 163 Kč včetně DPH.
Usnesení č. 8
Hlasování
8–0–0
Zastupitelstvo schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene mezi Obcí Holubice a
Jihomoravským krajem na pozemky Jihomoravského kraje p.č. 894/4 a 895/1.
9. Na pracovním zasedání byl projednán návrh změn ceníku pronájmu obecního majetku. Jedná
se o sál kulturního střediska, tělocvičny, pohostinství a parkoviště u BD.
Sál kulturního střediska:
Kulturní a společenské akce
150Kč/hod, max 1000 Kč
Soukromé akce
800 Kč
Prodejní akce
800 Kč
Hostina pozůstalých
500 Kč
Cvičení
200 Kč/hod
Cvičení děti
100 Kč/hod
Akce humanitární, charitativní a veškeré akce ZŠ a MŠ Holubice zdarma
Tělocvična:
ZŠ a MŠ v rámci výuky
zdarma
Místní občané
250 Kč/hod
Děti
100 Kč/hod
Přespolní
400 Kč/hod
Posilovna
50 Kč/hod
Posilovna 10 vstupů
500 Kč (nultý vstup zdarma)
Pohybovka děti
100 Kč/hod
Parkoviště u BD
500 Kč/měs.
Pohostinství
10 000 Kč/měs. (bez energií)
Navýšení pronájmu pohostinství bude řešeno Dodatkem ke smlouvě o pronájmu. Nový ceník je
platný od 15. 9. 2019.
Usnesení č. 9
Hlasování
8–0–0
Zastupitelstvo schvaluje nový ceník pronájmu obecního majetku od 15. 9. 2019.
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10. Při rekonstrukci obecní knihovny byla do počítače v knihovně nainstalována aplikace, která
umožňuje půjčování knih, správu knih, zabezpečení chodu knihovny. V rámci dotace tento modul
byl nabídnut zdarma. Na provozování této služby byl obci dodán návrh smlouvy mezi Obcí
Holubice a firmou Cosmotron Bohemia, s.r.o. na úhradu služeb spojené s nájmem softwaru.
Úhrada za nájem a služby je 1 000 Kč bez DPH za rok. Platba za rok 2019 bude účtována od
1.7.2019, tedy 500 Kč bez DPH.
Usnesení č. 10
Hlasování
8–0–0
Zastupitelstvo schvaluje Smlouvu č. CBN-100519 mezi Obcí Holubice a Cosmotron
Bohemia, s.r.o. na pronájem a plynulý chod systému ARL v obecní knihovně za 1 000 Kč
ročně bez DPH.
11. V roce 2016 vydala obec směrnici pro evidenci a zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
Obcí Holubice. V té době měla obec patnáctičlenné zastupitelstvo a Radu obce. Od voleb v roce
2018 se počet zastupitelů snížil na 9, Rada obce není. Pravomoci Rady obce přebírá starosta a
místostarosta obce. Pan Matuška přednesl návrh vnitřní směrnice č.1/2019 pro evidenci a
zadávání veřejných zakázek malého rozsahu obcí Holubice. Návrh směrnice byl vypracován
podle současné legislativy.
Usnesení č. 11
Hlasování
8–0–0
Zastupitelstvo schvaluje vnitřní směrnici č.1/2019 pro evidenci a zadávání veřejných
zakázek malého rozsahu obcí Holubice.
12. Po vzoru okolních obcí a podnětů občanů vedení obce zvážilo nutnost vydání vyhlášky
zákazu podomního prodeje výrobků a služeb. Po vypracování návrhu bude vyhláška předložena
ke schválení Ministerstvu vnitra, a poté předložena ke schválení zastupitelstvu.
Usnesení č. 12
Hlasování
8–0–0
Zastupitelstvo schvaluje vypracování vyhlášky zákazu podomního prodeje výrobků a
služeb pro Obec Holubice.
13. Firma Goodman Czech Republic s.r.o., která připravuje projekt k výstavbě skladovacích
prostor, měla od listopadu 2018 rozhodnutím přislíbeno od vodovodního spolku Šlapanicko
dodávku vody. Při územním řízení v červnu 2019 byl přislíbený odběr vody zrušen. Firma
GOODMAN musí najít jiné řešení zdroje vody. Jedna z možností je odběr od VaK Vyškov
rozšířením vodovodu od křižovatky Velešovice, druhá možnost je odběr vody ze zdroje
v Holubicích Pod bahny. Společnost Goodman zažádala obec o povolení zkoušky vydatnosti
tohoto vodního zdroje. Pan starosta je názoru, aby voda z tohoto zdroje byla ponechána pro
případ krizových situací v obci. Pan Ondráček k tomu dodal, že zkouška vydatnosti vodního
zdroje je k ničemu, protože i když bude zjištěno, že vody je dostatek, tak jakýmkoliv vrtem
ohrozí vodu v části obce Kruh, je tedy proti zkoušce. Pan Přibyl není proti zkoušce vydatnosti
z důvodu získání informace, jaká je kapacita vodního zdroje. Dále dodal, že to, co z vodáren
odtéká, tak teče bez užitku do kanalizace. Paní Šujanová je zásadně proti této zkoušce, je názoru
že firma Goodman není přínosem pro obec, naopak zhorší životní úroveň zvýšením průjezdu
kamionů obcí. Pan Jan Hora je předseda vodovodního sdružení v Kruhu. Odběr vody z tohoto
vodovodu se týká 35 domů, některé domy používají jenom vodu z tohoto zdroje. Má stejný názor
jako pan starosta, že využití tohoto zdroje by mělo být pouze pro potřeby obce. Dále podotkl, že
na podzemním zdroji vody dochází k poklesům hladiny. Je tedy proti využití této vody pro firmu
Goodman. Pan starosta doplnil, že ochota společnost Goodman financovat rozšíření kapacity
přivaděče vody Vak Vyškov od Velešovic je i pro obec Holubice přínosem. Pan Plch k tomu
dodal, že ze své vlastní zkušenosti může potvrdit, že hladina vody ve studních je stále nižší.
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Usnesení č. 13

Hlasování
0–7–1
zdržel se pan Přibyl
Usnesení č.13 o provedení čerpací zkoušky u dvou stávajících zdrojů pitné vody v lokalitě
Pod bahny firmou Goodman Czech Republic s.r.o. nebylo přijato.
14. Paní Hana Nováková zažádala o směnu pozemků. Pozemek p.č. 279/3 k.ú. Holubice o
výměře 89 m2 ve vlastnictví obce Holubice za pozemek p.č. 1351 k.ú. Holubice o výměře 239 m2
ve vlastnictví paní Novákové. Pozemek p.č. 279/3 slouží desítky let jako předzahrádka RD paní
Novákové, pozemek p.č. 1351 je nad nádrží Pod bahny. Tato směna by byla provedena bez
doplatku, úhradu za vklad na katastr by hradila obec. Aby směna mohla být dána ke schválení
zastupitelstvu, musí být vyvěšen záměr směny.
Usnesení č. 14
Hlasování
8–0–0
Zastupitelstvo schvaluje vyvěšení záměru směny pozemků p. č. 279/3 o výměře 89 m2 ve
vlastnictví Obce Holubice za pozemek p.č. 1351 k.ú. Holubice o výměře 239 m2 ve vlastnictví
paní Hany Novákové.
15 Manželé Polónyovi zažádali o odkoupení části pozemku p.č. 1562 k.ú. Holubice o výměře 150
m2. Tento pozemek se nachází v Curdíku za zahradou RD manželů Polónyových a bude sloužit
jako užitková zahrada. Pan starosta je pro odprodání pozemku s tím, že bude zachována šíře
obecního pozemku ve velikosti 3,5m na případně vybudování cyklostezky. Pozemek bude
oddělen GP. Musí být vyvěšen záměr prodeje tohoto pozemku.
Usnesení č. 15
Hlasování
8–0–0
Zastupitelstvo schvaluje vyvěšení záměru prodeje části pozemku p.č. 1562 k.ú. Holubice
o výměře 150 m2.
16. V loňském roce pan Jakub Secký požádal o odkoupení části pozemku PK 83 k.ú. Holubice.
Jedná se o pozemek v Kruhu v sadě. Žádost nebyla schválena, protože přes tento pozemek vede
dešťová kanalizace. Pan Secký znovu požádal, zda by nebylo možné odprodat část pozemku tak,
aby byl zachován prostor pro případné uložení sítí. V této variantě by se jednalo o cca 5m za jeho
pozemkem. Pan starosta podotkl, že vzhledem k tomu, že pan Secký umožnil zbudování
chodníku na jeho pozemku, by panu Seckému v této variantě mělo být vyhověno. Parcela PK 83
byla pozemkovými úpravami přečíslována na p.č. 1343, záměr prodeje tedy bude na část
pozemku p.č. 1343.
Usnesení č.16
Hlasování
8–0–0
Zastupitelstvo schvaluje vyvěšení záměru prodeje části pozemku p.č. 1343 k.ú. Holubice.
17. Pan starosta předložil návrh na zvýšení hodnoty stravenky pro zaměstnance obce a uvolněné
funkcionáře. Důvodem je zdražení ceny obědového menu ve všech okolních zařízení, která
zaměstnanci využívají. Navrhuje od 1.10 2019 zvýšit hodnotu stravenky na 110 Kč bez doplatku
ze strany zaměstnance. Podmínky pro nárok na stravenku zůstávají (odpracování 4 hodin denně,
hlavní pracovní poměr).
Usnesení č. 17
Hlasování
8–0–0
Zastupitelstvo schvaluje navýšení hodnoty stravenky pro zaměstnance obce a uvolněné
funkcionáře na 110 Kč od 1. 10. 2019.
18. Pan Matuška přednesl návrh rozpočtového opatření č. 5/2019. Příjmy byly navýšeny o částku
803 200 Kč, výdaje byly navýšeny o částku 1 988 200 Kč. viz příloha.
Usnesení č. 18
Hlasování
Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2019.
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7–0- 0

19. Smlouva č.: 1030051481/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi Obcí
Holubice a firmou E.ON Distribuce a.s. se týká přípojky NN ke 2 rodinným domům pana
Süssera. Jedná se výstavbu RD na ulici ke kostelu. Přípojka bude provedena protlakem
v pozemcích obce p.č 522/12 a p.č 522/1. Jednorázová náhrada za věcné břemeno se sjednává ve
výši 1 000 Kč bez DPH.
Usnesení č. 19
Hlasování
7–0–0
Zastupitelstvo schvaluje Smlouvu č.:1030051481/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene mezi Obcí Holubice a E.ON Distribuce, a.s na pozemcích obce p.č. 522/12 a p.č.
522/1 za jednorázovou náhradu 1 000 Kč bez DPH.
20. Předmětem Směnné smlouvy mezi Obcí Holubice a panem Davidem Švábenským jsou
pozemky p.č. 692/4 a 372/6 ve vlastnictví Obce Holubice a pozemky p.č. 372/5 a 373/3 ve
vlastnictví pana Davida Švábenského. Pozemek obce 692/4 je v katastru nemovitostí evidován
jako silnice, ale od výstavby dálnice je zahradou, kterou pan Švábenský využívá. Pan Švábenský
nabízí ke směně pozemky za sportovní halou. Směňované pozemky smluvní strany považují za
stejně hodnotné, směna bude bez doplatků. Daň z nabytí nemovitých věcí uhradí pan Švábenský,
správní poplatky spojené s návrhem na vklad práva vlastnického do katastru nemovitostí uhradí
Obec Holubice.
Usnesení č. 20
Hlasování
7–0–0
Zastupitelstvo schvaluje Směnnou smlouvu mezi Obcí Holubice a panem Davidem
Švábenským na pozemky 692/4 a 372/6 k.ú. Holubice ve vlastnictví Obce Holubice a
pozemky 372/5 a 373/3 k.ú. Holubice ve vlastnictví pana Davida Švábenského.
Různé:
• Pan starosta poděkoval kulturně školské komisi a všem občanům, kteří se podíleli na
pořádání přívesnického tábora. Zhodnotil tuto akci za velmi zdařilou a je předpoklad, že
se uskuteční i příští rok.
• Během letních prázdnin byly dokončeny opravy ZŠ po listopadovém vytopení školy
Veškeré náhrady na opravy jsou hrazeny pojišťovnou. Opravu prováděla firma RZ
stavební, s.r.o., která má smlouvu s pojišťovnou. Na opravách se podíleli i zaměstnanci
OÚ pan Adámek a pan Florián, za což jim pan starosta děkuje.
• Obec začne pracovat na vyhotovení nového územního plánu obce. Na webové stránky
obce a do zpravodaje obce bude dána informace, aby občané písemně do 30. 11. 2019
podávali své podněty a požadavky.
• Diecézní Charita Brno, pobočka Bučovice zaslala poděkování za finanční dar, který obec
poskytla.
• Pan starosta informoval o špatném technickém stavu obecního traktorku. Traktor je 15 let
starý, pan Florián zjistil závadu, náklady na opravu této závady by byla cca. 50 000 Kč.
Vedení obce musí zvážit, zda traktor opravit, nebo pořídit nový.
• Paní Šujanová požádala představitele obce, aby požádali firmu Goodman Czech Republic
s.r.o. o předložení k nahlédnutí novou studii logistického centra, z důvodu navýšení
zaměstnanců v logistickém centru. Pokud nebudou chtít poskytnout studii k nahlédnutí,
žádá o písemné vyjádření, z jakého důvodu. Pan Přibyl doplnil, že navýšení kapacity nové
linky ČOV s tímto počítá a studie logistického centra je k dispozici na obecním úřadu.
• Pan starosta informoval, že proběhlo stavební a územní řízení na rozšíření kapacity ČOV.
Bude vypsáno výběrové řízení na firmu, která provede výběrové řízení na dodavatele a
tuto firmu obec požádá o technický dozor stavby a inženýrské činnosti při výstavbě.
• Proběhla schůzka vedení obce s paní Zímovou – zástupkyní společnosti CooLAND, která
projektuje a realizuje výsadbu zeleně. Paní Zímová dodá návrh na výsadbu jednotlivých
lokalit v obci.
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• Paní Ilona Marinčová sdělila, že Základní organizace Českého zahrádkářského svazu
Holubice věnuje finanční dar TJ Holubice, obci Holubice na výsadbu zeleně a bude
finančně podporovat kulturní akce v obci.
• Pan Hora se zeptal, zda se bude v prostoru za střelnicí budovat zelená zóna. Pan starosta
k tomu řekl, že výsadba proběhla z dotačních prostředků. Požádal pana Přibyla, aby
k tomu řekl více. Pan Přibyl informoval, že od 7. 6. 2019 vstoupil v platnost nový mapový
operát, tedy i pozemkové úpravy. V pozemkových úpravách jsou řešeny společné
zařízení, což je výstavba, cestní síť, eroze, výsadba zeleně, výstavba rybníka apod. Aby
obec mohla na tyto akce požádat o dotace, stačí vypsat výběrové řízení na zhotovení
projektů.
• Pan Plch upozornil na znečišťování ovzduší z obalovny COLAS CZ, a.s. Tyto připomínky
od občanů již byly vzneseny. Pan starosta k tomu řekl, že obec nemá pravomoc nařídit,
zrušení provozovny. Byla podána stížnost na Krajský úřad Jihomoravského na zápach
z Colasu od občanů z Holubic. Bylo jim sděleno, že v době kontroly nebyl zaznamenán
výskyt obtěžujícího zápachu v areálu provozovny, ani v obytné části oblasti obce
Holubice. Aby byla šance k častějšímu měření znečišťování ovzduší a nápravě, musí být
podáno co nejvíce podnětů a stížností od občanů na zápach z Colasu.
Pan Ondráček přednesl návrh souhrnného usnesení. Pan starosta poděkoval zastupitelům a
občanům za účast a zasedání ve 20.50 hodin ukončil.
Zapsala: Eva Karnetová
Holubice 9.9.2019

………………………..
Petr Hanák
starosta obce

………………………….
Ilona Marinčová
místostarostka obce

………………………..
Marek Matuška
ověřovatel zápisu

………………………….
Stanislav Přibyl
ověřovatel zápisu
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