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Zápis ze zasedání 

Zastupitelstva obce Kostomlaty nad Labem  
č. 1/2021 konaného dne 17.02.2021 

 
 
Přítomni: Zbyněk Adam, Richard Filip, Mgr. Milena Hercoková, Tomáš Houdek, Ing. Romana Hradilová, 
Mgr. Aleš Křeček, Bc. Jan Kučera, Josef Petráš, Miroslav Škornička, Eva Šulcová, Milan Veselý, Ing. 
Petr Vild, Ing. Miroslava Zajanová, Ing. Petr Zalabák 
Omluveni: Bc. Zdeňka Keistová 
 
 
Bod č. 1: Zahájení 
 
Zasedání zastupitelstva obce (ZO) č. 1/2021 zahájila starostka obce Ing. Romana Hradilová v 18:02 
hod. Přivítala nového člena zastupitelstva obce paní Evu Šulcovou, která složila slib zastupitele a 
stvrdila ho svým podpisem.  
Starostka konstatovala, že je přítomno 14 členů ZO a zastupitelstvo je tudíž schopno schvalovat 
usnesení z tohoto jednání.  
Zapisovatelkou jednání ZO určila paní Lenku Kudláčkovou, u které byl k nahlédnutí zápis z minulého 
jednání ZO.  
 
Následně proběhla volba návrhové komise, ověřovatelů zápisu a schválení programu jednání, ke kterým 
nebyly žádné dotazy, námitky ani protinávrhy. 
 
Usnesení č. 1/2021 
Zastupitelstvo obce Kostomlaty nad Labem schvaluje návrhovou komisi ve složení pan Mgr. Aleš 
Křeček, pan Ing. Petr Vild a paní Ing. Miroslava Zajanová. 
Hlasování:  Pro:   11 x 

Proti:   nikdo 
Zdržel se:  3 x (Mgr. Křeček, Ing. Vild, Ing. Zajanová) 

 
Usnesení č. 2/2021 
Zastupitelstvo obce Kostomlaty nad Labem schvaluje ověřovateli zápisu paní Evu Šulcovou a pana 
Zbyňka Adama.  
Hlasování: Pro:   13 x  

Proti:   nikdo  
Zdržel se:  1 x (pí. Šulcová) 

 
Usnesení č. 3/2021 
Zastupitelstvo obce Kostomlaty nad Labem schvaluje program jednání zastupitelstva obce v tomto 
znění:  

1. Zahájení 
1.1 Složení slibu člena zastupitelstva 
1.2 Volba návrhové komise 
1.3 Volba ověřovatelů zápisu 
1.4 Schválení programu 

2. Volba  
2.1 Místostarosty 
2.2 Člena rady obce 
2.3 Schválení odměn místostarosty a člena rady obce 

3. Kontrola plnění přijatých usnesení 
4. Finanční a kontrolní výbor  
5. Zpráva o činnosti rady obce 
6. Schválení darovací smlouvy 
7. Schválení inventarizace majetku obce za rok 2020 
8. Výsledky zadávacího řízení – Sběrný dvůr Kostomlaty nad Labem 
9. Restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého 
10. Převod církevního majetku 
11. Delegace zástupce obce na valnou hromadu společnosti Vodovody a kanalizace 

Nymburk, a.s. 
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12. Diskuse 
13. Závěr 

Hlasování: Pro:   13 x 
Proti:   nikdo 
Zdržel se:  1 x (p. Veselý) 

 
 
Bod č. 2: Volba 
 
Z důvodu rezignace paní Bc. Zdeňky Keistové na post místostarostky a radní došlo k volbě do těchto 
funkcí a hlasování o výši odměn za jejich výkon. 
 
Usnesení č. 4/2021 
Zastupitelstvo obce Kostomlaty nad Labem, v souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona o obcích určuje, 
že pro výkon funkce místostarosty obce, bude člen zastupitelstva neuvolněn. 
Hlasování: Pro:   14 x 

Proti:   nikdo 
Zdržel se:  nikdo 

 
Následně starostka vyzvala přítomné k podávání návrhů na post místostarosty. Za svou osobu navrhla 
pana Ing. Petra Zalabáka. Vzhledem k tomu, že nikdo další návrh na nového místostarostu nepodal,  
dala starostka hlasovat o navrženém místostarostovi panu Ing. Petru Zalabákovi. 
 
Usnesení č. 5/2021 
Zastupitelstvo obce Kostomlaty nad Labem volí místostarostou pana Ing. Petra Zalabáka. 
Hlasování: Pro:   10 x 

Proti:   nikdo 
Zdržel se:  4 x (Mgr. Hercoková, p. Petráš, p. Veselý, Ing. Zalabák) 

 
Dále byli přítomní vyzváni k podání návrhů na funkci radního, kdy starostka navrhla pana Tomáše 
Houdka. Ani zde nebyl navržen jiný kandidát, proto se přešlo k hlasování.  
 
Usnesení č. 6/2021 
Zastupitelstvo obce Kostomlaty nad Labem volí členem rady obce pana Tomáše Houdka. 
Hlasování: Pro:   13 x 

Proti:   nikdo 
Zdržel se:  1 x (p. Houdek) 

 
K výši odměn starostka uvedla, že na ustavujícím zasedání ZO v roce 2018 byly odhlasovány odměny 
ve výši 17.028,- Kč měsíčně pro místostarostu a ve výši 3.784,- Kč měsíčně pro radního. Tyto odměny 
proto navrhla i pro nově zvolené. 
Ing. Zalabák navrhl, že funkce neuvolněného místostarosty by mohla spočívat pouze v zastupování 
starostky v době její nepřítomnosti a z tohoto důvodu navrhl odměnu na post místostarosty ve výši 0,- 
Kč. 
 
Usnesení č. 7/2021 
Zastupitelstvo obce Kostomlaty nad Labem stanovuje odměnu za výkon funkce neuvolněného 
místostarosty pro pana Ing. Petra Zalabáka ve výši 0,- Kč.  
Hlasování: Pro:   8 x 

Proti:   nikdo 
Zdržel se:  6 x (p. Houdek, pí. Šulcová, Ing. Vild, Mgr. Hercoková, p. Veselý, p. 

Petráš) 
 
Usnesení č. 8/2021 
Zastupitelstvo obce Kostomlaty nad Labem stanovuje odměnu za výkon funkce radního pro pana 
Tomáše Houdka ve výši 3.784,- Kč. Odměna bude poskytována ode dne přijetí tohoto usnesení.  
Hlasování: Pro:   12 x 

Proti:   nikdo 
Zdržel se:  2 x (p. Houdek, pí. Šulcová) 
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Bod č. 3: Kontrola plnění přijatých usnesení 
K tomuto bodu starostka uvedla, že zápis ze zasedání ZO č. 8/2020 ze dne 09.12.2020 byl vyhotoven 
dne 17.12.2020 a 18.12.2020 byl odeslán ověřovatelům.  
 
Kontrolou zápisů z minulých zasedání bylo zjištěno, že dosud nebyla splněna usnesení, jejichž seznam 
byl zaslán zastupitelům a vyvěšen na webových stránkách obce. 
 
Mgr. Hercoková žádala o podrobnější vysvětlení stavu usnesení, která od posledního jednání nezměnila 
svůj stav řešení. 
Starostka odpověděla, že zmíněná usnesení jsou ve stejném stavu, neboť v dalším postupu brání 
například odmítavá stanoviska zúčastněných stran, požadavky protistran nebo jsou řešeny jiné 
záležitosti.  
 
 
Bod č. 4: Finanční a kontrolní výbor 
 
Starostka zastupitele vyzvala k podání návrhů na předsedy finančního a kontrolního výboru. 
Vzhledem k tomu, že se nikdo ze zastupitelů o slovo nepřihlásil, přešlo se k dalšímu bodu bez hlasování. 
 
 
Bod č. 5: Zpráva o činnosti rady obce 
 
Starostka přečetla důvodovou zprávu o činnosti rady obce, která byla zveřejněna na webu obce a 
vyzvala zastupitele k dotazování a následně hlasování. 
 
Pan Veselý konstatoval, že na jednom z posledních zasedání ZO bylo řečeno, že se již nedá nic měnit 
v projektové dokumentaci na revitalizaci středu obce. V zápise z jednání rady obce však zjistil, že 
dochází ke změnám v této dokumentaci. 
Bylo mu vysvětleno, že se jedná o změny, které se netýkají změn v dispozicích projektu (např. chybně 
navržená tlaková přípojka namísto podtlakové apod.). 
 
Usnesení č. 9/2021 
Zastupitelstvo obce Kostomlaty nad Labem bere na vědomí zprávu o činnosti Rady obce Kostomlaty 
nad Labem č. 1/2021. 
Hlasování: Pro:  14 x   
  Proti:  nikdo 
  Zdržel se: nikdo 
 
 
Bod č. 6: Schválení darovací smlouvy 
 
Na zasedání ZO č. 8/2020 byl vysloven souhlas s darováním části pozemků p. č. 836/21 a 836/53, oba 
v k. ú. Kostomlaty nad Labem, do vlastnictví obce. Darování části těchto pozemků do vlastnictví obce, 
které se stanou součástí přístupové komunikace pro oba tyto pozemky, je podmínkou pro vydání 
povolení ke stavbě novostavby RD na pozemku p. č. 836/53. Vlastníci pozemků nechali vypracovat 
geometrický plán, na základě kterého došlo k oddělení a vzniku pozemku p. č. 836/54 o výměře 17 m2 
a p. č. 836/55 o výměře 25 m2 oba v k. ú. Kostomlaty nad Labem. S dělením pozemků vyslovil souhlas 
odbor výstavby Městského úřadu Nymburk. Na základě těchto skutečností byli zastupitelé požádáni o 
schválení Darovací smlouvy na uvedené pozemky. 
 
Usnesení č. 10/2021 
Zastupitelstvo obce Kostomlaty nad Labem schvaluje Darovací smlouvu mezi manželi J. a L. N., jako 
první stranou darující, manželi M. a D. K., jako druhou stranou darující a obcí Kostomlaty nad Labem, 
jako stranou obdarovanou, jejímž předmětem je darování pozemku p. č. 536/54 v k. ú. Kostomlaty nad 
Labem o výměře 17 m2 a pozemku p. č. 536/55 v k. ú. Kostomlaty nad Labem o výměře 25 m2 do 
vlastnictví obce Kostomlaty nad Labem 
Hlasování: Pro:  14 x   
  Proti:  nikdo 
  Zdržel se: nikdo 
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Bod č. 7: Schválení inventarizace majetku obce za rok 2020 
 
Ing. Zajanová přítomné seznámila s průběhem inventarizace a následně zastupitele vyzvala k její 
schválení.  
 
Usnesení č. 11/2021 
Zastupitelstvo obce Kostomlaty nad Labem schvaluje inventarizační zprávu za rok 2020.  
Hlasování: Pro:  14 x  
  Proti:  nikdo 
  Zdržel se: nikdo 
 
 
Bod č. 8: Výsledky zadávacího řízení - Sběrný dvůr Kostomlaty nad Labem 
 
Na základě usnesení Rady obce byla schválena zadávací dokumentace podlimitní veřejné zakázky na 
stavební práce vedené ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů s názvem „Sběrný dvůr Kostomlaty nad Labem“. 
Lhůta pro podání elektronických nabídek byla stanovena na 08.02.2021 a obci bylo doručeno celkem 
12 nabídek.  
 

Pořadové 
číslo 

nabídky 

 
Název účastníka zadávacího řízení, adresa, IČ 

 
Nabídková cena v Kč bez 

DPH 

1 MS STAVMONT s.r.o., Senotín 34, 378 33 Nová 
Bystřice, IČO: 28160240 6.899.117,-  

2 M3 Bau s.r.o., Na Spravedlnosti 1533, 530 02 
Pardubice, IČO: 07029837 

8.925.170,-  

3 Aerotec DO s.r.o., Veverková 1343/1, 500 02 
Hradec Králové, IČO: 04852320 9.268.790,-  

4 PRAGOTRADE spol. s r.o., Chrustenice 25, 267 
12 Loděnice, IČO: 16189612  8.713.338,-  

5 ZEPRIS s.r.o., Mezi vodami 639/27, 143 20 Praha 
4, IČO: 25117947 8.795.523,-  

6 PWB stavby s.r.o., Ocelkova 643/20, 198 00 
Praha 9, IČO: 01434837   9.038.463,-  

7 PAMA Poděbrady s.r.o., Dr. Beneše 792, 290 01 
Poděbrady, IČO: 27148301 7.490.428,-  

8 Václav Horák, Kanín 108, 289 07 Opolany, IČO: 
48996327  8.999.632,-  

9 Tost.cz, s.r.o., Habrek 8, 584 01 Ledeč nad 
Sázavou, IČO: 25956019  10.930.000,-  

10 STAFIKO PODĚBRADY spol. s r.o., Ve Dvoře 
253, 290 01 Poděbrady, IČO: 61680346  7.913.719,-  

11 NAUTILA – stavby s.r.o., Veltrubská 245, 280 02 
Kolín, IČO: 27209237  9.517.148,-  

12 Stavrecon Pardubice s.r.o., Teplého 2688, 530 02 
Pardubice, IČO: 05925801 8.911.800,94  
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Hodnotící komise doručené nabídky posoudila a jako ekonomicky nejvýhodnější vyhodnotila nabídku 
dodavatele MS STAVMONT s.r.o., Nová Bystřice. Zastupitelstvu byly proto předloženy ke schválení 
výsledky zadávacího řízení, pořadí nabídek, rozhodnutí o výběru dodavatele a smlouva o dílo. 
 
Usnesení č. 12/2021 
Zastupitelstvo obce Kostomlaty nad Labem bere na vědomí písemnou Zprávu o posouzení a hodnocení 
nabídek a schvaluje pořadí nabídek doručených v rámci podlimitní veřejné zakázky na stavební práce 
s názvem „Sběrný dvůr Kostomlaty nad Labem“. 
Hlasování: Pro:  14 x   
  Proti:  nikdo 
  Zdržel se: nikdo 
 
Usnesení č. 13/2021 
Zastupitelstvo obce Kostomlaty nad Labem schvaluje nabídku dodavatele MS STAVMONT s.r.o., Nová 
Bystřice, jako ekonomicky nejvýhodnější, na plnění podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s 
názvem „Sběrný dvůr Kostomlaty nad Labem“ za nabídkovou cenu 6.899.117,- Kč bez DPH. 
Hlasování: Pro:  14 x   
  Proti:  nikdo 
  Zdržel se: nikdo 
 
Usnesení č. 14/2021 
Zastupitelstvo obce Kostomlaty nad Labem schvaluje Smlouvu o dílo č. Z-2021-01 mezi obcí Kostomlaty 
nad Labem, jako objednatelem a společností MS STAVMONT s.r.o., Nová Bystřice, jako zhotovitelem, 
na plnění podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Sběrný dvůr Kostomlaty nad Labem“ 
za předpokladu, že vybraný dodavatel předloží originály, nebo ověřené kopie všech dokladů 
požadovaných zákonem a požadovaných zadavatelem v zadávací dokumentaci, do 10 pracovních dní 
ode dne obdržení výzvy k předložení těchto dokladů. Pokud vybraný dodavatel odmítne smlouvu o dílo 
podepsat, nebo požadované doklady ve stanoveném termínu nepředloží, bude Smlouva o dílo uzavřena 
s dodavatelem, který se v rámci hodnocení nabídek umístil na druhém místě, případně analogicky na 
dalších místech, dle schváleného pořadí nabídek. 
Hlasování: Pro:  14 x   
  Proti:  nikdo 
  Zdržel se: nikdo 
 
 
Bod č. 9: Restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého 
 
Zastupitelstvo obce Kostomlaty nad Labem přijalo na zasedání v roce 2019 usnesení o záměru 
zrestaurovat sochu sv. Jana Nepomuckého v Kostomlatech nad Labem a nechat zhotovit její repliku.  
Na základě této skutečnosti a na doporučení pracovnic Národního památkového ústavu a odboru kultury 
Městského úřadu v Nymburce, byl se žádostí o zhotovení restaurátorského průzkumu a 
restaurátorského záměru na restaurování sochy, její transfer na nové místo a zhotovení sekané kopie 
sochy, osloven akademický sochař Vojtěch Adamec.  
V restaurátorském záměru a rozpočtu vyčíslil práce související s restaurováním originálu sochy a jejím 
převozem na nové stanoviště na částku 287.200,- Kč bez DPH a práce související s realizací kopie 
sochy na částku 796.000,- Kč bez DPH s tím, že všechny práce je možné realizovat ve více etapách.  
Ministerstvo kultury ČR vyhlásilo pro rok 2021 dotační program „Podpora obnovy kulturních památek 
prostřednictvím obce s rozšířenou působností“, z něhož by naše obec mohla čerpat na restaurování 
sochy sv. Jana Nepomuckého potřebné finanční prostředky.  
Zastupitelům proto bylo předloženo ke schválení podání žádosti o dotaci a uzavření smlouvy o dílo s 
osloveným zhotovitelem. 
 
Mgr. Hercoková si se starostkou upřesnily výši spoluúčasti poskytovatele dotace, která je až 75% a 
částka bude rozdělena do 2 etap. 
Ing. Vild se dotázal, kde bude umístěn originál sochy. 
Socha sv. Jana Nepomuckého bude umístěna v kostele v Kostomlatech nad Labem, neboť nebylo 
doporučeno její další umístění venku.  
 
 
 



 

strana 6 z 7 
 

Usnesení č. 15/2021 
Zastupitelstvo obce Kostomlaty nad Labem schvaluje podání žádosti o dotaci na restaurování sochy sv. 
Jana Nepomuckého v Kostomlatech nad Labem z programu „Podpora obnovy kulturních památek 
prostřednictvím obce s rozšířenou působností“, od poskytovatele Ministerstva kultury ČR, 
prostřednictvím obce s rozšířenou působností. 
Hlasování: Pro:  14 x   
  Proti:  nikdo 
  Zdržel se: nikdo 
 
Usnesení č. 16/2021 
Zastupitelstvo obce Kostomlaty nad Labem schvaluje smlouvu o dílo s akademickým sochařem 
Vojtěchem Adamcem, zapsaným u MK číslem povolení 7.361/91-PP, jejímž předmětem je restaurování 
originálu sochy sv. Jana Nepomuckého v Kostomlatech nad Labem za částku 287.200,- Kč bez DPH a 
práce související s realizací kopie sochy v částce 796.000,- Kč bez DPH a pověřuje starostku obce 
uzavřením smlouvy o dílo s uvedenými základními náležitostmi. 
Hlasování: Pro:  14 x   
  Proti:  nikdo 
  Zdržel se: nikdo 
 
 
Bod č. 10: Převod církevního majetku 
 
Zastupitelstvo obce Kostomlaty nad Labem přijalo na svém zasedání v září 2020 usnesení č. 74/2020, 
kterým pověřilo starostku obce k jednání s oprávněnými zástupci církve ve věci převodu kostela, 
zvonice, hřbitova, fary a farní zahrady v Kostomlatech nad Labem do majetku obce. 
Na základě této skutečnosti a po předchozím projednání se zástupci místních farníků proběhlo 
začátkem ledna na Pražském arcibiskupství, za účasti generálního vikáře pana Jana Balíka, zástupce 
Římskokatolické farnosti Lysá nad Labem pana Pavla Porochnavce a starostky obce Romany Hradilové 
jednání, jehož předmětem byly následující požadavky: 
1) bezúplatný převod kostela, zvonice a hřbitova do vlastnictví obce, s cílem zachránit kulturní památku 
2) převod areálu fary do vlastnictví obce za účelem vytvoření důstojného centra obce s umístěním sídla 
obecního úřadu 
3) převod farské zahrady za účelem zřízení klidové zóny - veřejného parku uprostřed obce s možností 
propojení chodníku podél ulice 9. května s chodníkem od nádraží k obecnímu úřadu 
4) zachování budovy bývalých chlévů a menšího pozemku ve vlastnictví Římskokatolické farnosti Lysá 
nad Labem pro potřeby společenství farníků 
Zástupce Pražského arcibiskupství předložené požadavky zvážil a souhlasil s převodem nemovitostí za 
těchto podmínek: 
1) bezúplatný převod kostela a zvonice je možný za předpokladu, že na používání kostela pro liturgii a 
zvonice bude zřízeno věcné břemeno bezplatného užívání 
2) bezúplatný převod hřbitova je možný za předpokladu, že na kněžské hroby bude zřízeno věcné 
břemeno bezplatného užívání. 
3) pozemek č. 7 (farskou zahradu) lze směnit za zemědělské pozemky stejné hodnoty 
4) faru, stodolu, chlévy, dvůr a farní zahradu lze prodat obci za cenu dle znaleckého posudku 
5) obec se zaváže k postavení nové budovy na místě bývalých chlévů a dá ji k trvalému užívání farnosti 
(bude nutné geodetické oddělení nemovitosti v katastru nemovitostí a zřízení věcného břemene 
přístupu k budově) 
6) farnost se souhlasem Pražského arcibiskupství je v tomto případě ochotna snížit cenu za bod č. 3) a 
4) o jednu třetinu. 
 
Následně se rozvinula široká diskuze mezi zastupiteli i občany o výhodnosti získání všech těchto 
nemovitých věcí, plánu jejich využití, nákladů na provoz, historických hodnotách, výhodnosti  polohy a 
přístupu církve.  
Někteří zastupitelé požadovali nepřijímat z dnešního jednání usnesení, ale pouze projednat možnosti 
dalšího postupu. 
 
19:27 odešel pan Adam 
19:29 se vrátil pan Adam 
 
Starostka uvedla, že k dalšímu jednání je nezbytné, aby zastupitelé k předloženému návrhu přijali 
usnesení. Podle výsledku hlasování potom budou uskutečněny další kroky ve věci.  
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19:34 odešel pan Ing. Zalabák 
19:37 se vrátil pan Ing. Zalabák 
 
Následně starostka ukončila diskuzi výzvou k hlasování. 
 
Usnesení č. 17/2021 
Zastupitelstvo obce Kostomlaty nad Labem schvaluje:  

1) bezúplatný převod budovy kostela se st. parcelou č. 1, budovy zvonice se st. parcelou č. 2 a 
pozemkem č. 4/1, vše v katastrálním území Kostomlaty nad Labem do vlastnictví obce 
Kostomlaty nad Labem za předpokladu, že na používání kostela pro liturgii a zvonice bude 
zřízeno věcné břemeno bezplatného užívání  

2) bezúplatný převod pozemku č. 5 (hřbitov) a budovy (márnice) se st. parcelou č. 3 v 
katastrálním území Kostomlaty nad Labem do vlastnictví obce za předpokladu, že na kněžské 
hroby bude zřízeno věcné břemeno bezplatného užívání  

3) směnu pozemků č. 7, č. 16/2 a č. 929/57, vše v katastrálním území Kostomlaty nad Labem za 
zemědělské pozemky stejné hodnoty  

4) odkoupení budovy fary čp. 70 se st. parcelou č. 6, včetně stodoly a chlévů a pozemků č. 8 a č. 
17/3, vše v katastrálním území Kostomlaty nad Labem do vlastnictví obce Kostomlaty nad 
Labem za cenu dle znaleckého posudku  

5) výstavbu nové budovy obdobných rozměrů na místě bývalých chlévů a její předání do trvalého 
užívání Římskokatolické farnosti Lysá nad Labem  

6) snížení ceny za předmět bodu č. 3) a 4) o jednu třetinu  
a pověřuje starostku obce k dalšímu jednání v této věci. 
Hlasování: Pro:  11 x  
  Proti:  nikdo   
  Zdržel se: 3 x (Mgr. Hercoková, p. Petráš, p. Veselý) 
 
 
Bod č. 11: Delegace zástupce obce na valnou hromadu společnosti Vodovody a kanalizace 
Nymburk, a.s. 
 
Obec Kostomlaty nad Labem je akcionářem společnosti Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s., IČ: 
46357009 se sídlem Bobnická 712/2, 288 02 Nymburk. Každý rok pořádá společnost valnou hromadu, 
na kterou jsou zváni její akcionáři. V případě akcionáře, kterým je obec, je stanoveno, že zástupce 
obce předloží před konáním valné hromady usnesení zastupitelstva obce o delegování a proto 
vyzvala zastupitele o delegování své osoby, jako starostky obce, na tuto valnou hromadu. 
 
Usnesení č. 18/2021 
Zastupitelstvo obce Kostomlaty nad Labem deleguje na valnou hromadu společnosti Vodovody a 
kanalizace Nymburk, a.s. pro rok 2021, jako svého zástupce, starostku obce Ing. Romanu Hradilovou. 
Hlasování: Pro:  14 x  
  Proti:  nikdo 
  Zdržel se: nikdo 
 
 
Bod č. 12: Diskuze 
 
V 20:06 hod. zahájila starostka diskuzi a předala slovo zastupitelům a občanům.  
Vzhledem k tomu, že proběhla rozsáhlá diskuze nad tématem „Převod církevního majetku“, se již nikdo 
o slovo nepřihlásil. Starostka poděkovala přítomným za účast a ve 20:06 hod. ZO ukončila. 
 

 
 

v.r. 
Eva Šulcová 

 
 

v.r. 
Zbyněk Adam 

 
 

v.r. 
Ing. Romana Hradilová 

starostka obce 


