Zápis č.7/2022
ze zasedání zastupitelstva obce Jeřmanice
konaného dne 14. září 2022 na Obecním úřadě v Jeřmanicích
Přítomno : 9 členů zastupitelstva
Mgr. Helena Fiebigerová, Eva Kaprálková, Petra Kříčková, Ing. Radovan Cop, Pavel Kleiner, Jan
Kűhnel, Martin Vojtěch, Karel Munzar, Ing. Michal Kaprálek
Program:
1. Zahájení
2. Program rozvoje obce
3. Cyklostezka Rádelský Mlýn
4. 2. změna územního plánu
5. Rozpočtová opatření
6. Majetek obce
7. Dopravní značení
8. ČOV Jeřmanice
9. Různé
10. Usnesení
1. Zasedání zahájila starostka obce Mgr. Helena Fiebigerová v 17.00 hod. Přivítala přítomné s tím, že
se jedná o poslední zasedání zastupitelstva v tomto volebním období. Konstatovala, že zastupitelstvo
je usnášeníschopné. Seznámila přítomné s programem zasedání. Zapisovatelem byl jmenován Ing.
Radovan Cop, ověřovateli zápisu Karel Munzar a Ing. Michal Kaprálek.
2. Program rozvoje obce
Obec Jeřmanice má zpracovaný program rozvoje obce na období 2017-2022. Z tohoto důvodu začala
Obec v lednu tohoto roku připravovat nový program rozvoje obce na období 2023-2028. V rámci
zpracování nového programu proběhla komunitní beseda, dotazníkové šetření a veřejné projednání.
Podněty vzešlé z těchto aktivit byly do programu zapracovány. Konečná podoba Programu rozvoje
obce byla předložena zastupitelstvu ke schválení.
V příštím období by se měla Obec věnovat hlavně dvěma projektům, na kterých se již pracuje, a
pokračovat v jejich realizaci. Jedná se o stavbu stezky se smíšeným provozem, která by měla přispět
ke zvýšení bezpečnosti chodců a cyklistů. Propojovat by měla centrum obce s lokalitou Milířská a
centrum obce s nádražím a Horním Podhájí. Součástí je i projekt chodníku od obchodu k autobusové
zastávce. V současné době se zpracovává dokumentace k územnímu rozhodnutí.
Druhým rozpracovaným projektem je projekt Stavba mateřské školy, seniorského bydlení a centra
obce Jeřmanice, i zde se zpracovává dokumentace k územnímu rozhodnutí.
Zastupitelstvo obce schvaluje Program rozvoje obce na období 2023-2028.
schvaluje: 9
neschvaluje: zdrželo se hlasování:

-

3. Cyklostezka Rádelský Mlýn
Obec Jeřmanice uzavřela Smlouvu o zajištění přípravy a realizace objektů vyvolaných stavbou a
vypořádání některých práv a povinností souvisejících s přípravou a realizací stavby I/35 MÚK Rádelský
Mlýn. Na základě této Smlouvy vyzval investor stavby, Ředitelství silnic a dálnic ČR, Obec Jeřmanice
k převzetí dvou úseků cyklostezky označených jako SO 134. V předcházejících jednáních Obec
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požadovala zajištění svahů v nově realizované části. Tyto nebyly předmětem realizace stavby,
nicméně se jeví jako nestabilní, na hraně svahu zůstaly 2 stromy, jejichž kořenový systém byl stavbou
značně poškozen, stromy hrozily pádem na stezku. Tyto již byly pokáceny, dřevní hmota včetně větví
zůstala na místě a není dořešeno, kdo dřevní hmotu odklidí.
Zastupitelé prostudovali podklady , které obdrželi 6.9.2022. Po prohlídce na místě samém nesouhlasí
s převzetím dvou úseků cyklostezky do majetku obce, dokud nebudou vyřešeny zmíněné problémy.
Zastupitelstvo obce nesouhlasí s převzetím objektu SO 134 Přeložka cyklostezky. Není dořešeno
zajištění svahů u zárubní zdi SO 253 a odstranění poškozených stromů, na tento problém
upozorňovala starostka obce již při kontrolní prohlídce stavby dne 11.5.2022.
schvaluje: 9
neschvaluje: zdrželo se hlasování: -

4.1. 2. změna územního plánu
Zastupitelstvo obce Jeřmanice usnesením č. 8/2021 ze dne 15. 12. 2021 schválilo návrh na pořízení
změny územního plánu zkráceným postupem včetně jejího obsahu. Předmětem schváleného obsahu
změny územního plánu bylo:
1) Změna maximální možné výšky staveb 10 m v plochách bydlení (B) tak, aby zohledňovala členitost
terénu v obci.
2) Obec rozdělit do lokalit podle charakteru zástavby.
Na základě schváleného pořízení změny územního plánu včetně jejího obsahu obec vybrala
projektanta změny ÚP, společnost SAUL s. r. o. V průběhu tvorby změny územního plánu, která byla
označena pořadovým číslem 2, obec potřebovala naléhavě vyřešit návrh vedení cyklostezky podél
Liščí a Rádelské ulice. Cyklostezka byla navrhována do míst, ve kterých platný ÚP vymezil biokoridor
BK 1321/1322. Realizovat cyklostezku v místě biokoridoru není z pohledu územního plánu možné.
Proto je nutné vyřešit nesoulad záměru cyklostezky s platným územním plánem. Z časových důvodů
bylo navrženo, že by se problematika cyklostezky mohla řešit v pořizované změně č. 2 územního
plánu. Aby tomu tak mohlo být, bylo ale nutné upravit již schválený obsah změny, do kterého byl
přidán text:
3) Prověřit možnost posunu biokoridoru BK 1321/1132 tak, aby na části pozemků parc. č. 1905, 1741,
1752, 944/7 a 1773, vše v katastrálním území Jeřmanice byla místo původního vedení biokoridoru
možná realizace cyklostezky. Cyklostezka bude vymezena v dostatečné šíři a bude vymezena jako
veřejně prospěšná stavba s možností vyvlastnění. Nově vymezený průběh biokoridoru bude vymezen
jako veřejně prospěšné opatření s možností vyvlastnění.
Upravený obsah změny byl zaslán krajskému úřadu k vydání nového stanoviska. Pořizovatel o nové
stanovisko požádal dne 29. 7. 2022 a obdržel jej dne 23. 8. 2022. Ve stanovisku krajský úřad
konstatoval, že návrh obsahu změny nemůže mít významný vliv na evropsky významné lokality ani
ptačí oblasti ani negativní vliv na předměty ochrany soustavy Natura 2000 a na její celistvost a že není
uplatňován požadavek na zpracování vyhodnocení vlivů na životní prostředí.
Zastupitelstvo obce schvaluje upravený obsah změny č. 2 územního plánu Jeřmanice dle přílohy č. 1.
schvaluje: 9
neschvaluje: zdrželo se hlasování: -

4.2. Smlouva Saul
Společnost SAUL s.r.o. , se kterou má Obec uzavřenou smlouvu o dílo na zpracování změny č.2
územního plánu obce Jeřmanice, požádala v souvislosti s rozšířením zadání o navýšení ceny za dílo o
18.150,- Kč.
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Zastupitelstvo obce schvaluje dodatek č.1 smlouvy o dílo mezi Obcí Jeřmanice a společností SAUL
s.r.o. Dodatek se týká rozšíření zadání o projekt cyklostezky a navýšení ceny o 18.150,- Kč.
schvaluje: 9
neschvaluje: zdrželo se hlasování: -

5.1. 2. rozpočtové opatření
Starostka informovala zastupitelstvo o přijetí 2. rozpočtového opatření na rok 2022 přijatého
21.7.2022. Příjmy byly navýšeny o 1.097,56,- Kč (kompenzační bonus ke zmírnění negativních dopadů
covidu ve výši 1.097,56 Kč). Výdaje byly navýšeny o 1.097,56,- Kč.
Po přijetí 2. rozpočtového opatření je rozpočet vyrovnaný s celkovými příjmy ve výši 12.095.397,56
Kč a s celkovými výdaji ve výši 12.095.397,56 Kč z toho rozpočtová rezerva ve výdajích 1.479.042,13
Kč.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí 2. rozpočtové opatření rozpočtu 2022 přijaté 21.7.2022.
schvaluje: 9
neschvaluje: zdrželo se hlasování: -

5.2. 3. rozpočtové opatření
Starostka informovala zastupitelstvo o přijetí 3. rozpočtového opatření na rok 2022 přijatého
21.7.2022. Příjmy a výdaje byly navýšeny o 243,000,- Kč.
Po přijetí 3. rozpočtového opatření je rozpočet vyrovnaný s celkovými příjmy ve výši 12.338.397,56
Kč a s celkovými výdaji ve výši 12.338.397,56 Kč z toho rozpočtová rezerva ve výdajích 1.479.042,13
Kč.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí 3. rozpočtové opatření rozpočtu 2022 přijaté 29.8.2022.
schvaluje: 9
neschvaluje: -

zdrželo se hlasování: 6.1. Směnná smlouva Paštovi
Pro plánovanou stavbu cyklostezky potřebuje Obec pozemky p.č. 1482/11 a 157/2, pozemky vznikly
dělením dle geometrického plánu č. 964-65/2021 z pozemků ve vlastnictví manželů Paštových. Obec
jim za pozemky 1482/11 a 157/2 nabídla pozemky p.č. 145/3 a 147/3 , tyto vznikly dle téhož GP
z pozemků ve vlastnictví Obce Jeřmanice. Výměra směňovaných pozemků není totožná, manželé
Paštovi přijdou o možnost parkování podél komunikace v ulici Na Odbočce. Vzhledem k tomu, že oba
pozemky jsou pro stavbu nezbytné, nabídla Obec manželům Paštovým jako kompenzaci zbudování
stání pro 2OA v rámci stavby Cyklostezka Liberec – Hodkovice nad Mohelkou, úsek Jeřmanice, SO
105 Chodník podél silnice III/2876. Manželé Paštovi souhlasí se směnou pozemků za podmínky, že
kromě směnné smlouvy bude uzavřena i dohoda mezi Obcí Jeřmanice a manželi Paštovými, ve které
se Obec zavazuje vybudovat v rámci stavby cyklostezky 2 stání pro OA vyhrazené pro dům č.p. 95.
Zastupitelstvo obce schvaluje směnu pozemků p.č. 145/3, trvalý travní porost o výměře 9 m2 a 147/3,
trvalý travní porost o výměře 10 m2, ve vlastnictví Obce Jeřmanice, za pozemky p.č. 1482/11, ostatní
plocha o výměře 18 m2 a 157/2, zahrada o výměře 18 m2, ve vlastnictví manželů Paštových. Vše dle
geometrického plánu č. 964-65/2021. Zároveň se Obec Jeřmanice zavazuje vybudovat v rámci stavby
Cyklostezka Liberec – Hodkovice nad Mohelkou, úsek Jeřmanice, SO 105 Chodník podél silnice
III/2876, stání pro 2OA k domu č.p. 95 a uzavřít v této věci s manželi Paštovými dohodu.
schvaluje: 9
neschvaluje: -

zdrželo se hlasování: -
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6.2. Souhlas se stavbou vodovodní přípojky
Stavebník Adolf Rozman požádal o souhlas se stavbou vodovodní přípojky na pozemku 1595 v k.ú.
Jeřmanice k domu č.p. 269.
Zastupitelstvo souhlasí se stavbou vodovodní přípojky na pozemku p.č. 1595 v k.ú. Jeřmanice k domu
č.p. 269 na st.p. č. 337 vk.ú. Jeřmanice a s uzavřením smlouvy o právu stavby a smlouvě budoucí o
zřízení věcného břemene. Za zřízení věcného břemene požaduje 1.000,- Kč.
schvaluje: 9
neschvaluje: -

zdrželo se hlasování: 6.3. Smlouva o smlouvě budoucí – doplnění VO podél chodníku
V rámci stavby Cyklostezka Liberec – Hodkovice nad Mohelkou, úsek Jeřmanice, SO 105 Chodník
podél silnice III/2876 a SO 420 Veřejné osvětlení, hodlá Obec doplnit stávající veřejné osvětlení,
potřeba je vyvolána stavbou chodníku. Veřejné osvětlení bude uloženo v pozemku p.č. 1567/1.
Vlastník pozemku, Liberecký kraj, vyzval Obec k uzavření smlouvy o smlouvě budoucí, kterou uděluje
Obci souhlas s provedením stavby a zavazuje se ke zřízení služebnosti. Na základě výjimky bude
služebnost zřízena bezúplatně.
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti
č. j. OLP/3540/2022 mezi Libereckým krajem a Obcí Jeřmanice. Touto smlouvou dává Liberecký kraj
Obci Jeřmanice souhlas se stavbou veřejného osvětlení v rámci stavby „Cyklostezka Liberec –
Hodkovice nad Mohelkou úsek Jeřmanice SO 105 Chodník podél silnice III/2876 a SO 420 Veřejné
osvětlení“ a zavazuje se k bezúplatnému zřízení služebnosti k pozemku p.č. 1567/1 ve prospěch Obce
Jeřmanice.
schvaluje: 9
neschvaluje: -

zdrželo se hlasování: 7. Dopravní značení
Z důvodu zvýšení bezpečnosti nechala Obec zpracovat pasport dopravního značení. Došlo
k vyhodnocení stávajícího značení a doplnění nového, posunu některých značek ( začátky a konce
obce). Koncem června obec obdržela oprávnění k instalaci DZ dle schváleného pasportu. Značení na
krajských komunikacích provede Krajská správa silnic Libereckého kraje, Obec doplní značení na
místních komunikacích. V rámci dopravního značení by měly být umístěny i dva měřiče rychlosti. V
rámci mikroregionu proběhl průzkum nabízených měřičů rychlosti. Nejlépe se jeví zařízení nabízené
společností Gornex s.r.o. Ta nabízí zařízení výrobce Gemos, které nejen zaznamená RZ rychle
jedoucího vozu, zároveň je možné toto zařízení napojit přímo na Policii ČR, ta pak může data z měřiče
využívat. Ostatní společnosti zatím tuto možnost nenabízejí. V rámci pasportu jsou v obci umístěny 2
měřiče, oba v ulici Rádelská.
Zastupitelstvo jednalo o umístění měřičů rychlosti, diskutovalo o jejich účinnosti na rychle jedoucí
vozy. Vzhledem k vysoké pořizovací ceně měřičů s možností napojení na Polici ČR se zastupitelstvo
rozhodlo ponechat rozhodnutí na novému zastupitelstvu. Zároveň bude prověřena možnost umístění
úsekových radarů.
8. ČOV Jeřmanice
Starostka informovala, že dne 20.8.2022 došlo k otravě ryb v řece Mohelce, zdrojem byla
pravděpodobně neznámá chemikálie, otrávené ryby se našly pod ČOV Jeřmanice. V současné době
případ řeší Policie ČR a Česká inspekce životního prostředí. ČOV je ve vlastnictví Obce Jeřmanice.
Výstavbu ČOV provedla Javornická stavební a realitní společnost s.r.o. ČOV se nachází na pozemku ve
vlastnictví obce, proto bylo od počátku dohodnuto, že stavba se stane majetkem obce, v době
projektování a přípravy počítala obec s možností napojení dalších částí obce a rozšíření ČOV pro
potřeby obce. Proto byla ČOV předána investorem, Javornickou stavební, dne 19.10.2015 Obci
Jeřmanice. V současné době probíhá Rekonstrukce a intenzifikace ČOV, stavebník dle stavebního

str. č. 5 - zápis č. 7/2022

povolení Obec Jeřmanice, stavební povolení ze dne 10.12.2021. Stavbu na základě trojstranné
smlouvy o smlouvě budoucí ze dne 11.3.2021 mezi Obcí, Javornickou realitní a Jeřmanickou investiční
s.r.o. provádí na své náklady investor, Jeřmanická investiční s.r.o.
Vzhledem k tomu, že obec nebyla investorem stavby a k okolnosti, že Obec není vlastníkem
kanalizace, přenechala Obec provoz ČOV investorovi, který ČOV provozuje společně s kanalizací.
14.1.2016 byla mezi Obcí Jeřmanice a společností Javornická stavební a realitní s.r.o. uzavřena
Dohoda o převzetí a provozování ČOV. Na základě této smlouvy je provozovatelem ČOV společnost
Javornická. Ta ČOV provozovala prostřednictvím oprávněné osoby, společnosti DN Servis, toto do
31.12.2021. Nyní provozuje ČOV prostřednictvím společnosti BMTO GROUP a.s.
Dále uzavřely Obec Jeřmanice a spol. Javornická smlouvu o budoucí smlouvě o převodu práv a
povinností ze smlouvy o převzetí a provozování ČOV a o zkapacitnění ČOV. Třetím účastníkem této
smlouvy je Jeřmanická investiční s.r.o. Touto smlouvou se Jeřmanická zavazuje, že převezme závazky
Javornické a bude ČOV provozovat. V současné době je Obec vázána dohodou s Javornickou ze dne
14.1.2016. Dále je Obec vázána Smlouvou o smlouvě budoucí z 11.3.2021 mezi Javornickou, Obcí a
Jeřmanickou. BMTO Group by chtěla uzavřít smlouvu o provozu ČOV přímo s vlastníkem, Obcí
Jeřmanice. Vzhledem k tomu, že je Obec vázána výše uvedenou Dohodou a Smlouvou o smlouvě
budoucí, nelze. Smlouva o smlouvě budoucí se týká i zkapacitnění ČOV, nelze ji tedy jednoduše
vypovědět. Záležitost je v řešení.
9.1. Změna hranice katastrálního území
V rámci obnovy katastrálního operátu k.ú. Dlouhý Most navrhl Katastrální úřad pro Liberecký kraj,
katastrální pracoviště Liberec po projednání s vlastníky pozemků a dotčenými obcemi změnu hranic
obcí Jeřmanice a Dlouhý Most. Změna se týká těchto pozemků:
pozemky p.č. 1004/1, 1004/5, 1004/7, 1004/2 a 1004/6 v k.ú Jeřmanice by se staly katastrálním
územím obce Dlouhý Most
pozemky p.č. 325/3 a 325/4 v k.ú. Dlouhý Most by se staly katastrálním územím obce Jeřmanice.
Nově navržená hranice katastrálního území obcí přizpůsobuje svůj průběh současnému stavu a
užívání. Vlastníci dotčených pozemků se směnou souhlasí, zastupitelstvo obce Dlouhý Most schválilo
změnu hranice na zasedání dne 12.9.2022.
Zastupitelstvo obce schvaluje změnu hranice katastrálního území obce Jeřmanice v tomto rozsahu:
pozemky p.č. 1004/1, 1004/5, 1004/7, 1004/2 a 1004/6 v k.ú Jeřmanice by se staly katastrálním
územím obce Dlouhý Most
pozemky p.č. 325/3 a 325/4 v k.ú. Dlouhý Most by se staly katastrálním územím obce Jeřmanice
a pověřuje starostku obce uzavřením dohody o změně hranice.
schvaluje: 9
neschvaluje: zdrželo se hlasování: -

9.2. Pastevní – pojistná událost
V roce 2020 vznikla Obci škoda na komunikaci v ulici Pastevní, způsobená přívalovým deštěm. Obec
má majetek pojištěný, obci byla přiznána náhrada v rámci pojistné události a vyplacena záloha ve
výši 50% (116.000,- Kč) , zbytek k doplacení po opravě komunikace , na čerpání jsou 3 roky. Vzhledem
k tomu, že v současné době probíhá oprava ulice Střední a Pastevní, zhotovitel společnost Eurovia,
v ulici se nachází technika , rozhodla se Obec opravit poškozený úsek a dočerpat pojistné plnění.
Společnost Eurovia ocenila rozsah prací v délce 240 m - úsek poškozené ulice od křížení ulice
Pastevní na pozemku p.č. 1705 s komunikací na p.p.č. 1424/1 směrem k ulici A.Cihláře až k domu
č.p.349 ( hranice katastru, další část komunikace je v k.ú. Záskalí a je ve vlastnictví města Hodkovice
nad Mohelkou), předpokládaná cena opravy 439.375,- Kč. Délka oceněného úseku je nad rámec
pojistné události. Pojistné plnění je ve výši 255.552,- Kč, z toho 25.000,- Kč spoluúčast obce.
Zastupitelstvo rozhodlo opravit cca 2/3 komunikace v k.ú. Jeřmanice, do opravy investuje max
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300.000,- Kč. I tato částka je nad rámec pojistné události. Zároveň Obec jedná s majitelem domu č.p.
349, který projevil zájem opravit si zbylou část komunikace až na hranici katastru na své náklady.
Zastupitelstvo schvaluje opravu komunikace – ulice Pastevní , poškozenou přívalovým deštěm,
směrem k domu č.p. 349 v rozsahu nad rámec pojistného plnění, max. však do výše 300.000,- Kč.
Vzhledem k tomu, že tento výdaj není v rozpočtu, bude zařazen do 4. rozpočtového opatření, které
bude muset z důvodu realizace starostka přijmout v září 2022. O tuto částku bude ponížena
rozpočtová rezerva.
schvaluje: 9
neschvaluje: zdrželo se hlasování: -

9.3. Žádost paní Kábrtové
Paní Kábrtová požádala o možnost úpravy obrubníku zpevněné plochy v ulici Milířská na pozemku
p.č. 802/158, obrubník omezuje vjezd na soukromou komunikaci na p.p.č. 802/148. Po šetření na
místě bylo domluveno, že pokud zastupitelstvo vysloví souhlas, obruba bude snížena na náklady
žadatele, podmínkou je zachování sklonu směrem ke komunikaci, aby voda stékala do dešťového
kanálu, který se v komunikaci nachází.
Zastupitelstvo obce souhlasí s úpravou obrubníku zpevněné plochy na pozemku p.č. 802/158 na
náklady žadatele, p. Kábrtové. Obrubník bude snížen tak, aby došlo ke zlepšení sjezdu na komunikaci
na p.p.č. 802/148. Zpevněná plocha bude vyspádována směrem ke komunikaci, aby voda
z komunikace odtékala do dešťové kanalizace.
schvaluje: 9
neschvaluje: zdrželo se hlasování: -

9.4. Coprosys
Starostka informovala zastupitelstvo o probíhajícím jednání se společností Coprosys a majitelem
domu č.p. 360. Majitel č.p. 360 nesouhlasí s umístěním sloupu na pozemku p.č. 802/172 v blízkosti
jeho domu. Žádá o posun sloupu směrem k pozemku p.č. 802/31. Sloup je umístěn na hranici
pozemků, společnost ho umístila v místě, kde je nejlepší příjem signálu a zároveň na hranici pozemků
802/35 a 802/36 tak, aby nebránil vjezdu na tyto pozemky. Umístění sloupu nepodléhá stavebnímu
řízení, sloup je ale umístěn ve vzdálenosti 1,40 m od pozemku 802/35. V tomto případě je nutný
souhlas vlastníka, pokud nedojde k dohodě, Coprosys bude muset sloup posunout do vzdálenosti
min. 2 m od pozemku p.č. 802/35.
Dále společnost Coprosys požádala o zapůjčení hřiště pro akci s názvem Internetová párty dne
23.9.2022 od 15-20 hod. Společnost zavádí v obci optický kabel, na akci by chtěla oslovit
potencionální klienty. Pro zájemce má připraven bohatý program včetně občerstvení zdarma.
Zastupitelstvo projednalo žádost o zapůjčení hřiště s tímto závěrem:
vzhledem k tomu, že se jedná o akci pro širokou veřejnost, bez vstupného, na akci je zajištěn program
pro děti i dospělé a občerstvení bude zdarma, zastupitelstvo rozhodlo zapůjčit hřiště bezplatně s tím,
že po skončení akce bude hřiště včetně toalet a úklidu odpadků uvedeno do původního stavu.
Zastupitelstvo obce schvaluje zapůjčení hřiště společnosti Coprosys dne 23.9.2022 na akci s názvem
Internetová párty. Vzhledem k tomu, že se jedná o akci pro širokou veřejnost, v rámci akce bude
program pro děti i dospělé a občerstvení zdarma, zápůjčka bude bezplatně.
schvaluje: 8
neschvaluje: Kříčková
zdrželo se hlasování: -
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9.5. Diskuze
Zastupitelstvo opětovně jednalo o schodech a ploše u obchodu, pan Jan Kűhnel se nabídl, že
veškerou dlažbu ze schodů i plochy před obchodem odstraní na náklady své společnosti Stasy-HK
s.r.o. Práce bude provedena v některém z nadcházejících víkendů, aby nedošlo k omezení provozní
doby obchodu.
V rámci diskuze požádala paní Horáčková o místní šetření v ulici Horní Podhájí, úsek od krajské
komunikace směrem k domu č.p. 327. Poukazovala na špatný stav vozovky. Vzhledem k tomu, že
příští týden proběhnou volby do zastupitelstva obce, situaci bude řešit nové zastupitelstvo.

10. Usnesení
Starostka přednesla návrh usnesení, usnesení č. 7/2022 bylo schváleno.
Závěrem starostka poděkovala všem zastupitelům za práci ve volebním období 2018-2022.
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