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U S N E S E N Í 
 

č. 22. ze zasedání Zastupitelstva městyse Knínice konaného dne  
23. 8. 2021 v zasedací místnosti úřadu městyse od 18 hodin  

___________________________________________________________________ 
 
 
Zastupitelstvo městyse bere na vědomí: 
Předložené a projednané materiály dle schváleného programu jednání.  
Informace uvedené v diskusi.  
3.2. Závěrečný účet DSO Technické služby Malá Haná za rok 2020, Závěrečný účet  
       DSO Boskovicko za rok 2020 a Závěrečný účet Svazku obcí pro výstavbu  
       rychlostní komunikace R43 za rok 2020. 
4.2. Rozpočtové opatření č. 3/2021 a 4/2021. 
5.a).2. Informace o změně svozu odpadů v městysi Knínice. 
 
 

Zastupitelstvo městyse určuje: 
2.2. Ověřovatele zápisu Tomáše Bohatce a Bc. Miroslava Hartla.  
 
 
Zastupitelstvo městyse schvaluje: 
2.1. Program zasedání zastupitelstva městyse. 
5.2. Výběr nabídky na veřejnou zakázku Oprava místní komunikace podél Semíče  
       a oprava místní komunikace Vanovská, ve výši 5.079.870,- Kč bez DPH  
       (6.146.643,- Kč vč. DPH), podané firmou DEAS, spol. s r.o., Rovná 2146/11,  
       Boskovice.  
5.3. Výběr nabídky na veřejnou zakázku Obnova tělocvičny ZŠ a MŠ Knínice, ve výši  
       5.352.989,89 Kč bez DPH (6.477.117,77 Kč vč. DPH), podané firmou Radovan  
       Jedlička, Knínice 108. 
5.4. Výběr nabídky na veřejnou zakázku Stavební úpravy ZŠ a MŠ Knínice, ve výši  
       3.612.752,- Kč bez DPH (4.371.429,92 Kč vč. DPH), podané firmou Střechy  
       Pospíšil s.r.o., Sudice 68. 
5.5. Výběr nabídky na veřejnou zakázku Obnova kaple sv. Floriána, ve výši 315.463,74  
       Kč bez DPH (381.711,13 Kč vč. DPH), podané firmou Radovan Jedlička, Knínice  
       108. 
 
Zastupitelstvo městyse ukládá: 
5.6. Uzavřít smlouvy o dílo s vybranými uchazeči veřejných zakázek firmou DEAS, spol.  
       s r.o., Rovná 2146/11, Boskovice, Střechy Pospíšil s.r.o., Sudice 68 a 2x s firmou  
       Radovan Jedlička, Knínice 108. 

 Zodpovídá: ÚM. Termín: 30. 9. 2021. 
 
 
 
 
 Tomáš Bohatec     Bc. Miroslav Hartl 
 
 
 
 
 
 
                                                  Petr Grénar, starosta 
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Předsedající:  Petr Grénar, starosta. 
Přítomni:  9 členů ZM – Tomáš Bohatec, Petr Grénar, Ing. Kamil Filip, Pavel 

Lajšner, Pavel Pecha, Miroslav Přikryl č. 118, Miroslav Přikryl č. 
133, Mgr. Petr Ošlejšek, Bc. Miroslav Hartl. 

 
ad. 1. Zahájení. 

Starosta pan Petr Grénar v 18.01 hodin přivítal všechny přítomné. Dále konstatoval, že 
zasedání bylo řádně a včas svoláno v souladu s ustanovením § 93 zákona o obcích a 
dle schváleného jednacího řádu, zápis z předchozího zasedání ZM byl ověřen a nebyly 
vzneseny žádné připomínky či námitky.  
 

ad. 2. Schválení programu ZM, určení zapisovatele a ověřovatelů  
          zápisu. 

V souladu s ustanovením § 93 zákona o obcích je program zasedání zastupitelstva 
následující:  
 
Navržený program: 

1. Zahájení. 
2. Schválení programu, určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu. 
3. Závěrečné účty dobrovolných svazků obcí za rok 2020.  
4. Rozpočtové opatření č. 3/2021 a 4/2021. 
5. Dotační projekty - Oprava místní komunikace podél Semíče a Vanovská, 

Obnova tělocvičny ZŠ a MŠ Knínice, Stavební úpravy ZŠ a MŠ Knínice, 
Obnova kaple sv. Floriána. 

5.a). Sběr, přeprava a odstraňování odpadů. 
6. Diskuse.  
7. Různé, dotazy a připomínky občanů. 
8. Ukončení zasedání.  

 
Starosta upozornil, že oproti zveřejněnému programu zasedání ZM navrhuje rozšíření 
programu o bod 5.a). Sběr, přeprava a odstraňování odpadů. 
 
Starosta vyzval členy k připomínkám, návrhům změn či doplnění.  
 
2.1. ZM schvaluje program zasedání zastupitelstva městyse. 
 

Hlasování:  
Pro – Tomáš Bohatec, Petr Grénar, Ing. Kamil Filip, Pavel Lajšner, Pavel Pecha, 
Miroslav Přikryl č. 118, Miroslav Přikryl č. 133, Mgr. Petr Ošlejšek, Bc. Miroslav  
Hartl. 
Schváleno počtem 9 hlasů.  
 
Za ověřovatele zápisu navrhl Tomáše Bohatce a Bc. Miroslava Hartla. 
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2.2. ZM určuje ověřovatele zápisu Tomáše Bohatce a Bc. Miroslava Hartla. 
 
Hlasování:  
Pro – Tomáš Bohatec, Petr Grénar, Ing. Kamil Filip, Pavel Lajšner, Pavel Pecha, 
Miroslav Přikryl č. 118, Miroslav Přikryl č. 133, Mgr. Petr Ošlejšek, Bc. Miroslav  
Hartl. 
Schváleno počtem 9 hlasů.  
 

Starosta určil zapisovatelku paní Martu Korčákovu. 

Starosta informoval, že materiály pro projednávání jednotlivých bodů programu ZM byly 
vloženy prostřednictvím internetových stránek městyse www.mestyskninice.cz do 
Podkladů pro zastupitelstvo. Materiály v písemné formě jsou k dispozici na jednání ZM. 

 
 
ad. 3. Závěrečné účty dobrovolných svazků obcí za rok 2020.             
 
Dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů vyhotovily 
dobrovolné svazky obcí, ve kterých má městys Knínice členský podíl, závěrečné účty. 
Dle citovaného zákona musí být schválené závěrečné účty předloženy zastupitelstvům 
všech členských obcí na vědomí.  
Příloha k materiálu: Závěrečný účet DSO Technické služby Malá Haná za rok 2020. 
Závěrečný účet DSO Boskovicko za rok 2020. Závěrečný účet Svazku obcí pro 
výstavbu rychlostní komunikace R43 za rok 2020. 
 
Starosta vyzval členy k připomínkám, návrhům změn či doplnění.  
 
Po projednání bylo ZM přijato následující usnesení: 
3.1. ZM bere na vědomí předložený materiál.  
3.2. ZM bere na vědomí Závěrečný účet DSO Technické služby Malá Haná za rok  
       2020, Závěrečný účet DSO Boskovicko za rok 2020 a Závěrečný účet Svazku  
       obcí pro výstavbu rychlostní komunikace R43 za rok 2020. 
 
Hlasování:  
Pro – Tomáš Bohatec, Petr Grénar, Bc. Miroslav Hartl, Ing. Kamil Filip, Pavel  
Lajšner, Pavel Pecha, Miroslav Přikryl č. 118, Miroslav Přikryl č. 133, Mgr. Petr  
Ošlejšek. 
Jednomyslně schváleno. 
 
 

ad. 4. Rozpočtové opatření č. 3/2021 a 4/2021. 
 
Rozpočtové opatření č. 3/2021 upravuje:  

- v příjmové části návratné finanční výpomoci v rámci projektu „Systém 
odděleného sběru materiálově využitelných odpadů III. etapa“ a “Předcházení 
vzniku biologicky rozložitelného odpadu II. etapa“, ve výdajové části navýšení 
odd. 37 – Ochrana ŽP, 

- ve výdajové části poskytnutí finančního daru obcím postižených tornádem.  
Rozpočtové opatření č. 4/2021 upravuje: 

- v příjmové části příspěvek ze státního rozpočtu – kompenzační bonus a stejnou 
položkou snížení pol. 1111 – Daň z příjmů FO placená plátci, 

- v příjmové části navýšení odd. 10 – Pěstební činnost, ve výdajové části navýšení 
oddílu 10 – Pěstební činnost a 63 – Finanční operace. 

- v příjmové i výdajové části průtoková dotace pro ZŠ a MŠ Knínice, p.o. Šablony 

http://www.mestyskninice.cz/
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III, 
- v příjmové části převod z pokladny hospodářské činnosti do pokladny hlavní 

činnosti, ve výdajové části navýšení odd. 37 – Ochrana ŽP.  
 
Příloha k materiálu: Rozpočtové opatření č. 3/2021 a 4/2021. 
 
Starosta vyzval členy k připomínkám, návrhům změn či doplnění.  
 
Po projednání bylo ZM přijato následující usnesení: 
4.1. ZM bere na vědomí předložený materiál.  
4.2. ZM bere na vědomí rozpočtové opatření č. 3/2021 a 4/2021. 
 
Hlasování:  
Pro – Tomáš Bohatec, Petr Grénar, Bc. Miroslav Hartl, Ing. Kamil Filip, Pavel  
Lajšner, Pavel Pecha, Miroslav Přikryl č. 118, Miroslav Přikryl č. 133, Mgr. Petr  
Ošlejšek. 
Jednomyslně schváleno. 
 
 

ad. 5. Dotační projekty - Oprava místní komunikace podél Semíče  
          a Vanovská, Obnova tělocvičny ZŠ a MŠ Knínice, Stavební    
          úpravy ZŠ a MŠ Knínice, Obnova kaple sv. Floriána.   
 
Městys Knínice zadal provedení výběrového řízení na dodavatele dotačních projektů 
Oprava místní komunikace podél Semíče a oprava místní komunikace Vanovská, 
Obnova tělocvičny ZŠ a MŠ Knínice, Stavební úpravy ZŠ a MŠ Knínice, Obnova kaple 
sv. Floriána. Administraci výběrového řízení veřejných zakázek malého rozsahu 
organizovala firma TAILORA plus, s.r.o., Jihlava.  
 
V rámci výběrového řízení na projekt Oprava místní komunikace podél Semíče a 
oprava místní komunikace Vanovská byly osloveny 3 firmy k podání cenové nabídky na 
předmětné práce, dle zpracované projektové dokumentace.  
3 firmy předložily ve stanoveném termínu nabídku: DEAS, spol. s r.o., Boskovice, 
KORA-VODOSTAVING s.r.o., Kunštát a K.T.S. – MONTÁŽE, s.r.o., Letovice. Hodnotící 
komise konstatovala, že nabídky jsou v souladu s podmínkami výběrového řízení.  
Nabídka s nejnižší cenou podaná firmou DEAS, spol. s r.o., Rovná 2146/11, 
Boskovice ve výši 5.079.870,- Kč bez DPH (6.146.643,- Kč vč. DPH), byla 
vyhodnocena jako nejvýhodnější.  
 
V rámci výběrového řízení na projekt Obnova tělocvičny ZŠ a MŠ Knínice byly osloveny 
3 firmy k podání cenové nabídky na předmětné práce, dle zpracované projektové 
dokumentace.  
3 firmy předložily ve stanoveném termínu nabídku: BRUSTURY s.r.o., Letovice, 
HRBATA s.r.o., Jevíčko a Radovan Jedlička, Knínice. Hodnotící komise konstatovala, 
že nabídky jsou v souladu s podmínkami výběrového řízení.   
Nabídka s nejnižší cenou podaná firmou Radovan Jedlička, Knínice 108 ve výši 
5.352.989,89 Kč bez DPH (6.477.117,77 Kč vč. DPH), byla vyhodnocena jako 
nejvýhodnější.  
 
V rámci výběrového řízení na projekt Stavební úpravy ZŠ a MŠ Knínice byly osloveny 3 
firmy k podání cenové nabídky na předmětné práce, dle zpracované projektové 
dokumentace.  
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2 firmy předložily ve stanoveném termínu nabídku: Střechy Pospíšil s.r.o., Sudice, a 
Petr Urban, Velké Opatovice. Hodnotící komise konstatovala, že nabídky jsou v souladu 
s podmínkami výběrového řízení. Třetí firma se z výběrového řízení omluvila.  
Nabídka s nejnižší cenou podaná firmou Střechy Pospíšil s.r.o., Sudice 68 ve výši 
3.612.752,- Kč bez DPH (4.371.429,92 Kč vč. DPH), byla vyhodnocena jako 
nejvýhodnější.  
 
V rámci výběrového řízení na projekt Obnova kaple sv. Floriána byly osloveny 3 firmy k 
podání cenové nabídky na předmětné práce, dle zpracované projektové dokumentace.  
1 firma předložila ve stanoveném termínu nabídku: Radovan Jedlička, Knínice. 
Hodnotící komise konstatovala, že nabídka je v souladu s podmínkami výběrového 
řízení. Ostatní firmy se z výběrového řízení omluvily.  
Nabídka s nejnižší cenou podaná firmou Radovan Jedlička, Knínice 108 ve výši 
315.463,74 Kč bez DPH (381.711,13 Kč vč. DPH), byla vyhodnocena jako 
nejvýhodnější.  
 
Veškerá dokumentace k výběrovému řízení je k nahlédnutí na ÚM. 
 
Schválení daného materiálu je v souladu s Vnitřní organizační směrnicí č. 1/2019, pro 
zadávání a hodnocení veřejných zakázek malého rozsahu. 
 
Starosta vyzval členy k připomínkám, návrhům změn či doplnění.  
 
Po projednání bylo ZM přijato následující usnesení: 
5.1. ZM bere na vědomí předložený materiál.  
5.2. ZM schvaluje výběr nabídky na veřejnou zakázku Oprava místní komunikace  
       podél Semíče a oprava místní komunikace Vanovská, ve výši 5.079.870,- Kč  
       bez DPH (6.146.643,- Kč vč. DPH), podané firmou DEAS, spol. s r.o., Rovná  
       2146/11, Boskovice.  
5.3. ZM schvaluje výběr nabídky na veřejnou zakázku Obnova tělocvičny ZŠ a MŠ  
       Knínice, ve výši 5.352.989,89 Kč bez DPH (6.477.117,77 Kč vč. DPH), podané  
       firmou Radovan Jedlička, Knínice 108. 
5.4. ZM schvaluje výběr nabídky na veřejnou zakázku Stavební úpravy ZŠ a MŠ  
       Knínice, ve výši 3.612.752,- Kč bez DPH (4.371.429,92 Kč vč. DPH), podané  
       firmou Střechy Pospíšil s.r.o., Sudice 68. 
5.5. ZM schvaluje výběr nabídky na veřejnou zakázku Obnova kaple sv. Floriána,  
       ve výši 315.463,74 Kč bez DPH (381.711,13 Kč vč. DPH), podané firmou  
       Radovan Jedlička, Knínice 108. 
5.6. ZM ukládá uzavřít smlouvy o dílo s vybranými uchazeči veřejných zakázek  
       firmou DEAS, spol. s r.o., Rovná 2146/11, Boskovice, Střechy Pospíšil s.r.o.,  
       Sudice 68 a 2x s firmou Radovan Jedlička, Knínice 108. 

 Zodpovídá: ÚM. Termín: 30. 9. 2021. 
 
Hlasování:  
Pro – Tomáš Bohatec, Petr Grénar, Bc. Miroslav Hartl, Pavel Lajšner, Pavel Pecha,  
Miroslav Přikryl č. 118, Miroslav Přikryl č. 133, Mgr. Petr Ošlejšek. 
Proti – 0. 
Zdržel se – Ing. Kamil Filip. 
Schváleno počtem 8 hlasů. 
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ad. 5.a). Sběr, přeprava a odstraňování odpadů.  
 
Smlouvu o sběru, přepravě a odstraňování odpadů uzavřel městys Knínice dne 30. 10. 
2020 s Technickými službami Malá Haná s.r.o., Sudice (dále je TS). TS nyní předložily 
nové přílohy ke smlouvě, s účinností od 1. 10. 2021, z důvodu rozšíření svozu tříděných 
odpadů v Knínicích. V průběhu měsíce září 2021 obdrží každá domácnost zdarma do 
zápůjčky nádoby na tříděné odpady – papír, plast, bioodady a směsný odpad. Svoz 
bude probíhat tzv. „od domu“.  
Městys Knínice získal prostřednictvím TS na nákup nádob dotaci z Operačního 
programu Životního prostředí.  
Příloha k materiálu: Příloha č. 1 a Příloha č. 2 ke Smlouvě o sběru, přepravě a 
odstraňování odpadu v městysi Knínice č. 08/19. 
 
Starosta vyzval členy k připomínkám, návrhům změn či doplnění.  
 
Miroslav Přikryl 133 – cena za svoz odpadů zůstala stejná? 
starosta -  sazby za likvidaci odpadů zůstaly stejné, navýšení ceny je o počet nově 
pořízených nádob a kontejnerů.  
 
Po projednání bylo ZM přijato následující usnesení: 
5.a).1. ZM bere na vědomí předložený materiál.  
5.a).2. ZM bere na vědomí informace o změně svozu odpadů v městysi Knínice. 
 
Hlasování:  
Pro – Tomáš Bohatec, Petr Grénar, Bc. Miroslav Hartl, Ing. Kamil Filip, Pavel  
Lajšner, Pavel Pecha, Miroslav Přikryl č. 118, Miroslav Přikryl č. 133, Mgr. Petr  
Ošlejšek. 
Jednomyslně schváleno. 
 

 
ad. 6. Diskuse. 
 
Starosta informoval: 
- Městys Knínice obdržel rozhodnutí o poskytnutí dotace ve výši 85% nákladů na 
rekonstrukci chodníku ke KD (ve výši 4 935 tis). V měsíci září zadá městys výběrové 
řízení na dodavatelskou firmu, na jaře stavbu provede a do října je nutné uzavřít 
veškerou administrativu vč. fotodokumentace. Jednal jsem s vedoucím Správy a údržby 
silnic p. Bažantem o položení nového asfaltového povrchu státní silnice podél 
chodníku.   
- V tomto týdnu bude zahájena akce odvodnění silnice kolem rodinného domu Ondřeje 
Servuse, SÚS vybuduje přes silnici novou kanalizaci a firma KORA-VODOSTAVING  
položí podél státní silnice nové obrubníky v délce úseku 95 m. KORA podala nejlevnější 
nabídku ve výši 150 tis. Kč. 
- Ondřej Servus připravuje projekt na stavbu nových autobusových zálivů u autobusové 
zastávky Panský sad a zastávky u vlakového nádraží. Dotační titul by měl být vyhlášen 
na podzim ve výši 80% nákladů. Měli bychom vše stihnout, ať můžeme navázat v r. 
2023 na hotový chodník ke kulturnímu domu.     
- Městys obdržel stavební povolení na přestavbu bytu školníka v budově základní školy. 
Přestavba na dvě odborné učebny. Realizace by měla proběhnout nejlépe o letních 
prázdninách. V nejbližší době bude vyhotoven rozpočet na tuto akci. 
- Máme rozpracované podklady pro podání žádosti o dotaci na opravu střechy a přisálí  
budovy radnice. V loňském roce byla možnost získání dotace na opravy veřejných 
budov ve výši 80% nákladů, počkáme, zda bude vyhlášena na podzim a v jaké výši.   
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- Ing. arch. Dvořáček obdržel od městyse podklady pro vypracování studie na přestavbu 
budovy bývalého Agrospolu. Následně bude ze strany městyse a stavební komise 
projednána.  
- V úterý 24. 8. proběhne v zasedací místnosti Úřadu městyse Knínice veřejné 
projednání změny č.1 územního plánu městyse Knínice, která řeší mj. i budoucí využití 
budovy Agrospolu, možnost vybudovat byty apod. Změnu připravilo minulé vedení 
městyse, po volbách byla žádost o změnu předána na městský úřad Boskovice. Zítřejší 
jednání je už poslední krok ke schválení změny ÚP.     
- V lokalitě k Šebetovu provádí firma Aquatic stavbu nové vodovodní přípojky pro 
lokalitu k vodojemu, rodinné domy p. Grulicha, Barvy a dalších. Poté se přesune do 
Vanovské ulice, kde provede rekonstrukci vodovodního vedení v délce 152 m, včetně 
nových přípojek, umístěných do zeleného pásu vedle komunikace. Na jaře pak 
proběhne rekonstrukce povrchu komunikace vč. obrubníků. Vodovod je zde v 
havarijním stavu, vzniká tu velké množství poruch, je uložen v nevyhovujícím podloží 
kde jsou kameny, nevyhovuje průměr potrubí pro hasiče a aby pod auty nepraskalo, je 
snížen tlak v potrubí. Po opravě vodovodního řádu ve Vanovské ulici, rozšíří firma 
Aquatic kanalizaci v lokalitě Padělky k novostavbě RD pana Martinka, kdy dojde 
současně k napojení vodovodní přípojky pro pana Radka Nováka.   
- Stále čekáme na vydání rozhodnutí památkářů ke stavbě kolumbária a rozšíření 
hřbitova. Následně obdržíme stavební povolení.  
- Městys Knínice se s ostatními okolními obcemi na žádost starosty Kuřimi Draga 
Sukalovského připojil do soudního sporu na straně Jihomoravského kraje a podpořil 
aktualizaci ZUR (zásady územního rozvoje), která mimo jiné stanovuje trasu rychlostní 
komunikace D43 a související další stavby. AZÚR (aktualizace zásad územního 
rozvoje) jsou momentálně platné a účinné, ovšem před několika dny byly na aktualizaci 
podány některými spolky a jednotlivci dvě žaloby, kterými se strany žalující domáhají 
zrušení AZÚR nebo alespoň té její části, která stanovuje trasu D43 v úseku D1 – Kuřim 
– Sebranice. Případný úspěch těchto snah by znamenal především výrazný krok zpět 
v přípravě zásadních dopravních staveb a uvrhl by také řadu obcí severně od Brna do 
nejistoty a bránil by jejich rozvoji, neboť namísto jasné trasy dálnice by bylo nutné 
počítat s rozsáhlými rezervami, které mají na rozvoj obce zásadní vliv. 
- Během tohoto týdne začnou přípravy na zalesnění cca 1 ha lesa v lokalitě pod skalkou 
u dřevěné boudy. Na podzim dojde k výsadbě 5 tis stromků. 
- Minulý týden dopravil první kamion nové nádoby na tříděné odpady. Ve středisku 
Agrospolu je složeno 350 žlutých a 322 modrých popelnic. Další nádoby budou 
dopraveny patrně tento a příští týden. Poté začne kompletace popelnic tak, aby byly 
připraveny k předání občanům. Informační materiály pro městys zajistily Technické 
služby Malá Haná, občanům budou doručeny současně se zpravodajem. Během září 
ještě občané obdrží kalendáře s plány svozů a od října bude zahájen nový svoz. 
Samotné přidělení nádob občanům, proběhne patrně v týdnu od 20 září.   
- Na podzim proběhne letecké snímkování městyse v podzimních barvách. 
Fotografování provede firma CBS, která již městys Knínice snímkovala. Součástí je 
dodání fotografií na flash disku, práva k nakládání s fotkami a dvě plastové tabule, vše v 
ceně cca 8 tis Kč. 
- Úřad městyse eviduje žádost paní Veroniky Petrové o odkup části pozemku, sousedící 
s jejich garáží, naproti bytovým domům 233 a 234. Žádost byla zamítnuta z důvodu, že 
pozemek slouží jako rezerva pro příjezd na školní zahradu.   
- Dnes byla zahájena výmalba kulturního domu. Současně proběhne výměna 
poškozeného osvětlení sálu.  
- Městys zajistí obnovu vodorovného dopravního značení Pozor děti u vlakového 
nádraží.  
 
Základní škola:   

- o prázdninách proběhl 14-tidenní provoz mateřské školy, 
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- proběhly dva týdenní vzdělávací kempy,  
- byla zajištěna výmalba kuchyně, jídelny, chodby z jídelny, I. třídy a IV třídy, 
- družina v suterénu – v rohu vlhko, plíseň, proběhlo ošetření protiplísňovou barvu. 

Problémy s vlhkostí se mohou zkusit vyřešit současně s přestavbou bytu 
školníka.  

 
Mgr. Petr Ošlejšek – při rekonstrukci vodovodu ve Vanovské ulici se může umístit 
nadzemní hydrant např. u parkoviště pana Lujky. 
Starosta – ano, je to domluvené s panem Gottvaldem, že při rekonstrukci umístí 
hydrant na vhodném místě, které určí hasiči.  
 
 
ZM bere na vědomí informace uvedené v diskusi.  
 

 
ad. 7. Různé, dotazy a připomínky občanů.  
 
- 
 
 

ad. 8. Ukončení zasedání. 

O termínu příštího zasedání zastupitelstva budete včas informováni.  
Starosta poděkoval za účast a v 18.25 hod. zasedání ukončil.  

 
 
Zapsala: Marta Korčáková     
 
 
Ověřovatelé zápisu:     Tomáš Bohatec   Bc. Miroslav Hartl 
 
Ověřeno dne: 24. 8. 2021 

 
 
 
 
 
 

Petr Grénar, starosta 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


