Obec Velatice
Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Velatice
den zasedání: 14. října 2015

č. 5/2015

Zápis
1. Zahájení
Starosta obce přivítal zastupitele a přítomné občany a zahájil zasedání Zastupitelstva obce
Velatice č. 5/2015 v 19:32 hod.
Starosta následně konstatoval, že informace o konání zasedání zastupitelstva byla v souladu
se zákonem zveřejněna na úřední desce obecního úřadu.
Starosta konstatoval, že je přítomno 9 členů, zastupitelstvo je tak usnášení schopné.
Starosta obce navrhl jako zapisovatele P. Drozda a za ověřovatele T. Šenkyříka a P. Maincla.
Usnesení č. 1.1 - 5/2015
Zastupitelstvo volí za zapisovatele P. Drozda a za ověřovatele T. Šenkyříka a P. Maincla.
Hlasování:
- pro
6
(J. Grolich ml., M. Neveselý, J. Grolich st., Z. Severa, M. Jašek, R.
Ulrich)
- proti
0
- zdrželi se
3
(P. Drozd, T. Šenkyřík, P. Maincl)
2. Schválení programu
Starosta obce navrhl, aby se nad rámec zveřejněného programu zařadily před diskuzi čtyři
nové body zasedání:
- Řešení nových stanov DSO Šlapanicko
- Řešení příspěvku pro DSO Šlapanicko
- Řešení možnosti zapojení do systému městské policie města Šlapanice
- Řešení žádosti TJ Sokol Velatice o příspěvek na osvětlení spodního hřiště.
Usnesení č. 2.1. – 5/2015
Zastupitelstvo schvaluje následující program zasedání:
1. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
2. Schválení programu
3. Schválení obecně závazné vyhlášky č. 4/2015, o regulaci hazardu
4. Schválení uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
s Českou republikou pro stavbu zaokruhování vodovodu
5. Schválení uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene s RWE a manželi
Svobodovými za účelem odkupu plynovodní přípojky
6. Řešení terénních úprav lokality Za mlýnem
7. Řešení zrušení poplatku za dešťovou kanalizaci
8. Zpráva kontrolního výboru
9. Řešení nových stanov DSO Šlapanicko
10. Řešení příspěvku pro DSO Šlapanicko
11. Řešení možnosti zapojení do systému městské policie města Šlapanice
12. Řešení žádosti TJ Sokol Velatice o příspěvek na osvětlení spodního hřiště
13. Diskuze
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14. Závěr
Hlasování:
- pro
9
(J. Grolich ml., P. Maincl, M. Jašek, R. Ulrich, M. Neveselý,
Z. Severa, P. Drozd, T. Šenkyřík, J. Grolich st.)
- proti
0
- zdrželi se
0
3. Schválení obecně závazné vyhlášky č. 4/2015, o regulaci hazardu
Starosta předložil ke schválení návrh obecně závazné vyhlášky č. 4/2015, o regulaci hazardu,
která zakazuje jakékoli herny či kasina na celém území obce. Tato vyhláška je přijímána
zejména z toho důvodu, že obec Velatice je poslední sousední obcí Podolí, která tuto
vyhlášku nemá. Tímto krokem bude zajištěno, že v nejbližším okolí Podolí nebude možné zřídit
kasino.
Usnesení č. 3.1. – 5/2015
Zastupitelstvo schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 4/2015, o regulaci hazardu.*
Hlasování:
- pro
9
(J. Grolich ml., P. Maincl, M. Jašek, R. Ulrich, M. Neveselý,
Z. Severa, P. Drozd, T. Šenkyřík, J. Grolich st.)
- proti
0
- zdrželi se
0
* Schválená vyhláška je přílohou č. 3 tohoto zápisu ze zasedání zastupitelstva.
4. Schválení uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene s Českou
republikou pro stavbu zaokruhování vodovodu
Starosta předložil ke schválení smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
s Českou republikou pro stavbu zaokruhování vodovodu. Jedná se o pozemek p.č. 682/1 pod
silnicí u čerpací stanice, který je v majetku České republiky. Cena věcného břemene bude
stanovena až po skutečném zaměření stavby, předpokládá se částka 2.000,- Kč.
M. Neveselý se dotázal, jestli to poslední věc, co chybí k územnímu řízení.
Starosta odpověděl, že co se týká vypořádání pozemků, tak ano.
Usnesení č. 4.1. – 5/2015
Zastupitelstvo schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na
pozemku p.č. 682/1 v k.ú. Velatice s Českou republikou pro stavbu zaokruhování vodovodu.*
Hlasování:
- pro
9
(. Grolich ml., P. Maincl, M. Jašek, R. Ulrich, M. Neveselý,
Z. Severa, P. Drozd, T. Šenkyřík, J. Grolich st.)
- proti
0
- zdrželi se
0
* Schválená smlouva je přílohou č. 4 tohoto zápisu ze zasedání zastupitelstva.
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5. Schválení uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene s RWE a manželi Svobodovými za
účelem odkupu plynovodní přípojky
Starosta předložil ke schválení smlouvu o zřízení věcného břemene s RWE a manželi
Svobodovými za účelem odkupu plynovodní přípojky. Jedná se o pozemky p.č. 2030/2 a
20301/2, které jsou v majetku obce. Cena věcného břemena byla stanovena na 1.000,- Kč.
Usnesení č. 5.1. – 5/2015
Zastupitelstvo schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene s RWE a manželi
Svobodovými na pozemcích p.č. 2030/1 a 2031/2 v k.ú. Velatice za částku 1.000,- Kč.*
Hlasování:
- pro
9
(. Grolich ml., P. Maincl, M. Jašek, R. Ulrich, M. Neveselý,
Z. Severa, P. Drozd, T. Šenkyřík, J. Grolich st.)
- proti
0
- zdrželi se
0
* Schválená smlouva je přílohou č. 5 tohoto zápisu ze zasedání zastupitelstva.
6. Řešení terénních úprav lokality Za mlýnem
Starosta obce předložil návrh rozparcelování budoucích pozemků v areálu Za mlýnem,
v lokalitě za pekárnou. Podle tohoto návrhu bude dokončena projektová dokumentace pro
terénní úpravy lokality.
Již v minulosti byla zajištěna cenová nabídka od společnosti Terrabau ve výši cca 1.500.000,Kč vč. DPH. Vzhledem k tomu, že z upřesňování dokumentace vyplývají některé vícepráce,
se kterými původně nebylo počítáno, navrhuje starosta, aby bylo schváleno zadání terénních
prací společnosti Terrabau za celkovou max. částku 2.000.000,- Kč vč. DPH, s tím, že
fakturovány a uhrazeny budou pouze skutečně provedené práce se zohledněním
položkových cen uvedených v nabídce.
Zadání prací je potřeba provést co nejdříve, aby bylo možné odvést rezervovaný materiál
v lomu Mokrá co nejdříve.
M. Neveselý uvedl, že chápe důvody tohoto postupu, ale byl by rád, kdyby tento
nestandardní postup, byl zastupitelům dostatečně dopředu sdělen.
Z. Severa se dotázal, co se bude dít, když bude cena nad 2 miliony.
Starosta uvedl, že pokud budou vícepráce stát více, než je stávající odhad, bude muset být
uzavřen dodatek, který specifikuje práce a jejich cenu.
R. Ulrich dodal, že takové práce budou muset být samozřejmě prokázány a doloženy.
M. Neveselý se dotázal, jestli stávající rozpočet na původně plánované práce je včetně
dopravy.
Starosta uvedl, že ano.
J. Grolich st. navrhl, aby byl zaktualizován původní rozpočet, a necháme si vypracovat
novou nabídku včetně konkurenčních nabídek.
Starosta uvedl, že je potřeba zahájit práce v horizontu 14, aby se do konce roku podařilo
rezervovaný materiál z cementárny. Pro zaktualizování rozpočtu, potřebujeme dokončit
projekt, nachystat položkový rozpočet a pak dám firmám dostatečný prostor pro přípravu
nabídek. Muselo by se vše stihnout do 14 dní a pak znovu svolat zastupitelstvo.
M. Neveselý uvedl, že stávající je nabídka odhadem na základě předchozích verzí, zbytek
musí být odhadnutý, Navrhl tedy uzavřít smlouvu na částku a práce dle nabídky a zbytek
nechat odhadnout a v průběhu prací odsouhlasit formou dodatku.
Starosta uvedl, že tento postup je možný, ale opět se bude v průběhu prací svolat
zastupitelstvo pro schválení tohoto dodatku. Zbývající práce, se kterými původní verze
projektu nepočítaly se i tak budou muset doprojektovat, nacenit a odsouhlasit.
J. Grolich st. uvedl, že by se tedy měl a uzavřít smlouvy dle nabídky a u zbývajících prací tlačit
na cenu.
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R. Ulrich uvedl, že tento postup nevylučuje, ani uzavření smlouvy s maximální cenou 2 miliony.
Vždy se bude o zbývajících pracech a jejich ceně jednat.
Místostarosta dodal, že neshledávám logiku nad rozdělením rozpočtu na již existující nabídku
a další práce, protože i původní nabídka je pouze odhad. Veškeré práce se budou muset
vykazovat a platit dle položkového rozpočtu.
Starosta zopakoval, že hlavním důvodem je čas, kdy musíme odvést materiál z cementárny.
Původně jsme materiál slíbili odvézt do července, ale pořád se prodlužovaly práce na
projektu, konzultovaly se varianty odvodnění lokality. Bohužel jsme se dostali do časové tísně,
kdy je potřeba zareagovat hned.
Místostarosta dodal, že s firmou Terrabau má obec řadu jen dobrých skutečností a je jistota,
že práci odvedou dobře a za zcela standardní ceny. Navíc se jedná o lokalitu naproti
aktuálně stavěným domům lidí z vedení firmy Terrabau, takže sami mají zájem na tom, aby
práce byla odvedena v pořádku a navíc už v lokalitě provedli dost prací zdarma jen
z důvodu, aby lokalita byla v pořádku.
R. Ulrich konstatoval, že sice děláme nestandardní krok, ale je zákonný. Pokud uděláme
výběrové řízení a bude tam 5 firem a Terrabau budou třetí, bude stejně pro to, aby akci
realizovali oni, protože vybrat jen dle nejnižší ceny je špatný postup a několikrát jsme si to
ověřili.
M. Neveselý uvedl, že souhlasí, jen chtěl vyslovit poznámku k nestandardnímu postupu.
J. Grolich st. dodal, že by nezveřejňoval maximální částku. Nechtěl by dopředu dávat jasně
najevo, že obec počítá s nějakou částkou, protože pak firma bude mít tendenci vyčerpat
celou částku.
R. Ulrich konstatoval, že v zápisu už tato částka je, je limitní a budeme tlačit na snížení.
M. Jašek. se dotázal, jestli je možné schválit uzavření smlouvy bez částky.
Starosta uvedl, že usnesení musí být konkrétní a mělo by tedy částku obsahovat.
Starosta navrhl, aby se dle jednacího řádu hlasovalo nejdříve o protinávrhu M. Neveselého a
pokud usnesení nebude přijato, tak o původním návrhu.
Usnesení č. 6.1. – 5/2015
Zastupitelstvo schvaluje uzavření smlouvy o dílo se společností Terrabau na provedení
terénních úprav lokality Za mlýnem za max. částku 1.501.308,- Kč včetně DPH dle jejich
nabídky. Na ostatní práce se zpracuje samostatná nabídka po doprojektování.
Hlasování:
- pro
- proti
- zdrželi se

3
1
5

(J. Grolich st., M. Neveselý, T. Šenkyřík)
(Ulrich)
(J. Grolich ml., P. Drozd, P. Maincl, M. Jašek, Z. Severa)

Usnesení č. 6.2. – 5/2015
Zastupitelstvo schvaluje uzavření smlouvy o dílo se společností Terrabau na provedení
terénních úprav lokality Za mlýnem za max. částku 2.000.000,- Kč včetně DPH.
Hlasování:
- pro
- proti
- zdrželi se

6
0
3

(J. Grolich ml., P. Maincl, M. Jašek, R. Ulrich, Z. Severa, P. Drozd)
(T. Šenkyřík, M. Neveselý, J. Grolich st.)

7. Řešení zrušení poplatku za dešťovou kanalizaci
Starosta předložil návrh na zrušení poplatku za dešťovou kanalizaci od roku 2016. Důvodem je
nízká částka poplatku – 10,- Kč za domácnost, která fakticky nepředstavuje žádnou rezervu
na opravy kanalizace. Poplatek fakticky pokryje náklady na jeho vybírání. Okolní obce žádný
poplatek za dešťovou kanalizaci nevybírají.
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L. Flek (veřejnost) se dotázal, jestli jde o dešťovou kanalizaci v silnici.
Starosta odpověděl, že ano.
Usnesení č. 7.1. – 5/2015
Zastupitelstvo schvaluje zrušení poplatku za dešťovou kanalizaci od roku 2016.
Hlasování:
- pro
9
(J. Grolich ml., P. Maincl, M. Jašek, R. Ulrich, Z. Severa, P. Drozd,
J. Grolich st., M. Neveselý, T. Šenkyřík)
- proti
0
- zdrželi se
0
8. Zpráva kontrolního výboru
M. Neveselý jako předseda kontrolního výboru přednesl zprávu kontrolního výboru.
Usnesení č. 8.1. – 5/2015
Zastupitelstvo bere na vědomí zprávu kontrolního výboru.*
Bez hlasování:
* Zpráva kontrolního výboru je zveřejněna na webových stránkách obce.
9. Řešení nových stanov DSO Šlapanicko
Starosta předložil ke schválení návrh upravených stanov DSO Šlapanicko. Jednalo se pouze o
formální změny a zpřehlednění některých ustanovení, které vyplývaly z požadavku Svazu
měst a obcí a z připomínek některých obcí.
M. Neveselý se dotázal, jestli činnost svazku má nějaké konkrétní výstupy?
Starosta uvedl, že svazek aktuálně řeší projekty cyklostezek, záměr na vybudování systému
městské policie a zajištění sociálních služeb.
Usnesení č. 9.1. – 5/2015
Zastupitelstvo schvaluje stanovy Dobrovolného svazku obcí Šlapanicko.*
Hlasování:
- pro
8
(J. Grolich ml., P. Maincl, M. Jašek, M. Neveselý, Z. Severa, P.
Drozd, T. Šenkyřík, J. Grolich st.)
- proti
0
- zdrželi se
1 (R. Ulrich)
* Schválené stanovy jsou přílohou č. 6 tohoto zápisu ze zasedání zastupitelstva.
10. Řešení příspěvku pro DSO Šlapanicko
Starosta předložil ke schválení poskytnutí členského příspěvku pro DSO Šlapanicko, který
valná hromada DSO stanovila ve výši 2,50 Kč na občana pro rok 2015 a ve výši 15,- Kč na
občana pro rok 2016.
Příspěvek pro rok 2015 pokrývá náklady na manažera (0,75 úvazku) v měsících listopad a
prosinec, náklady na vedení účetnictví a další provozní náklady.
Příspěvek pro rok 2016 pokrývá stejné náklady pro celý rok 2016.
Manažer bude řešit administrativu spolku a přípravu aktuálních projektů, což jsou zejména
cyklostezky.
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Aktuálně se vyřizuje žádost o dotaci u Svazu měst a obcí, která by měla pokrýt 85% nákladů
na zaměstnance svazku – uvažuje se o dvou manažerech na plný úvazek a účetní na max.
poloviční úvazek. Pokud tato dotace bude poskytnuta, bude to nejdříve v polovině roku a
celý projekt se musí předfinancovat, proto je příspěvek pro rok 2016 požadován v plné výši, a
to i pro zajištění fungování svazku i v případě nezískání dotace.
M. Neveselý se dotázal, jestli je obec zastoupená jedním členem.
Starosta uvedl, že zastupuje obec na valné hromadě a navíc je členem rady svazku.
M. Neveselý se dotázal, kdo je předsedou svazku.
Starosta odpověděl, že předsedou je místostarosta Šlapanic Michal Klaška a místopředsedou
starosta Telnice František Kroutil.
J. Grolich st požádal o rekapitulaci svazků, ve kterých obec je.
Starosta uvedl Mikroregion Roketnice, MAS Slavkovské bojiště, Svazek pro vodovody a
kanalizace Šlapanicko a Dobrovolný svazek obcí Šlapanicko.
Usnesení č. 10.1. – 5/2015
Zastupitelstvo schvaluje poskytnutí členského příspěvku Dobrovolného svazku obcí Šlapanicko
ve výši 2,50 Kč na občana pro rok 2015 a 15,- Kč na občana pro rok 2016.
Hlasování:
- pro
7
(J. Grolich ml., P. Maincl, M. Jašek, Z. Severa, P. Drozd, T.
Šenkyřík, M. Neveselý)
- proti
0
- zdrželi se
2
(J. Grolich st., R. Ulrich)
11. Řešení možnosti zapojení do systému městské policie města Šlapanice
Starosta obce předložil návrh řešení systému městské policie města Šlapanice pro okolní
obce.
Z návrhu vyplývá, že by přes den fungovaly dvě dvoučlenné hlídky – jedna pro město
Šlapanice, druhá pro všechny zapojené obce – tzn. v území vymezeném krajními obcemi od
Měnína, Sokolnic, Žatčan, Prace, Viničných Šumic, Podolí a Velatic. V noci by na celém
území včetně Šlapanic působila jedna dvoučlenná hlídka.
Na tento systém by připadal roční příspěvek obce Velatice ve výši cca 190.000,- Kč.
Přesto, že původně byla schválena zastupitelstvem obce částka až ve výši 300.000,- Kč, jedná
se již o velmi pozměněný návrh., který pro obec již není natolik zajímavý.
V úvahu přichází i jiný návrh, kdy by město Šlapanice posílilo stav svým policistů tak, aby
mohlo poskytovat služby na základě veřejnoprávních smluv, tedy výjezdy pouze na základě
požadavku obce. V současné době pro rozšíření těchto služeb na další obce nemá město
kapacity. Hrazeny by pak byly pouze hodiny za skutečně poskytnuté služby v obci. Pro
navýšení kapacit však bude zřejmě nutné, aby se obce zavázaly k minimálnímu odběru hodin
poskytování služeb ročně.
J. Grolich st. navrhl o těchto dvou věcech hlasovat odděleně, protože není pro veřejnoprávní
smlouvy ani pro zapojení obce Velatice do systému městské policie.
Starosta uvedl, že usnesení jsou připravena samostatně.
M. Neveselý požádal o vysvětlení veřejnoprávní smlouvy ve vztahu k závaznému počtu hodin.
Starosta uvedl, že každá obec by do smlouvy uvedla dle svých potřeb konkrétní počet hodin,
který se zaváže každý rok čerpat, aby město Šlapanice vědělo, s jakými financemi může
počítat a podle toho naplánovalo navýšení kapacit.
T. Šenkyřík doplnil, že to chápe jako paušál, který obec bude muset zaplatit vždy a dotázal se,
jaký byl ohlas na tento návrh.
Starosta uvedl, že tento návrh byl probírán pouze v neformální diskuzi se starostkou, ale
reakce byla v podstatě pozitivní.
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J. Grolich st. uvedl, že necítí, že obec má problém a myslí si, že je tato služba zbytečná.
Starosta uvedl, že by policejní služba byla používána na organizování dopravy na hody,
kácení, lampionový průvod a na velké akce tipu hody, kocení plesy, festival v nočních
hodinách pro zajištění pořádku apod.
Usnesení č. 11.1. – 5/2015
Zastupitelstvo neschvaluje zapojení obce Velatice do systému Městské policie města
Šlapanice.
Hlasování:
- pro
9
(J. Grolich ml., P. Maincl, M. Jašek, R. Ulrich, M. Neveselý,
Z. Severa, P. Drozd, T. Šenkyřík, J. Grolich st.)
- proti
0
- zdrželi se
0
Usnesení č. 11.2. – 5/2015
Zastupitelstvo schvaluje podání návrhu DSO Šlapanicko na zvážení posílení stavu Městské
policie města Šlapanice pro možnost poskytování služeb na základě veřejnoprávních smluv.
Hlasování:
- pro
7
Drozd, T. Šenkyřík)
- proti
2
zdrželi se
0

(J. Grolich ml., P. Maincl, M. Jašek, M. Neveselý, Z. Severa, P.
(J. Grolich, R. Ulrich)

12. Řešení žádosti TJ Sokol Velatice o příspěvek na osvětlení spodního hřiště
Místostarosta obce předložil ke schválení žádost TJ Sokol Velatice o poskytnutí finančního
příspěvku ve výši. 30.000,- Kč na dokončení osvětlení spodního hřiště.
Původně poskytnuté částky již byly vyčerpány a vzhledem k nutným vícepracem – zejména
obrubníkům kolem celého hřiště a náročnějším terénním úpravám již nezbývají finance na
dokončení osvětlení hřiště.
Celkové náklady na osvětlení 92.000,- Kč, kdy JmK poskytl dotaci ve výši 42.000,- Kč, TJ Sokol
zajistí práce ve výši 20.000,- Kč a zbývající částku ve výši 30.000,- Kč žádá po obci.
Dosud byly poskytnuté příspěvky na tento projekt ze strany obce ve výši 100.000,- Kč.
J. Neuer (veřejnost) jako předseda TJ Sokol Velatice poděkoval za dosavadní finanční
příspěvky, uvedl, že TJ nezískala některé tradiční dotace na provozní náklady, a proto by
uvítali i další finanční podporu projektu.
M. Neveselý se dotázal, jestli jsou spočítané brigádnické hodiny na projektu?
J. Neuer (veřejnost) uvedl, že cca 700 brigádnických hodin.
Usnesení č. 12.1. – 5/2015
Zastupitelstvo schvaluje poskytnutí finančního příspěvku TJ Velatice ve výši 30.000,- Kč na
dofinancování úprav spodního hřiště.
Hlasování:
- pro
9
(J. Grolich ml., P. Maincl, M. Jašek, R. Ulrich, M. Neveselý,
Z. Severa, P. Drozd, T. Šenkyřík, J. Grolich st.)
- proti
0
- zdrželi se
0
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13. Diskuse
Vrácení daně z převodu nemovitostí
Starosta informoval že, finanční ředitelství rozhodlo o vrácení daně za původní převod
pozemku vedle Klidové zóny ve výši 47.400,- Kč, a to z důvodu odstoupení prvních kupců od
kupní smlouvy. Částka by měla být v nejbližší době připsána na bankovní účet obce.
Architektonická studie nábřeží kolem potoka
Starosta informoval, že byla zahájena jednání s VUT fakultou architektury o pořízení
architektonické studie na nábřeží kolem potoka, který by byla zpracována formou workshopu
studentů pod odborným vedením. Náklady na tuto studii budou pouze ve výši odměny
odborného architekta za vedení workshopu mimo výuku. Ostatní náklady týkající se studentů
ponese sama fakulta.
Oprava mostu
M. Neveselý so dotázal na základě dotazů občanů, jestli bude opravován most naproti
čerpací stanici.
Starosta uvedl, že nikoli, že v plánu je oprava mostu při vjezdu na ulici Zahrádky na krajské
silnici. Tuto opravu bude realizovat SUS JmK pravděpodobně v příštím roce.
Místostarosta dodal, že v rámci oprav a dokončení komunikací v nové zástavbě se počítá
s rozšířením komunikace navazující na mostek u čerpací stanice.
Měřiče rychlosti
L. Flek (veřejnost) se dotázal, jestli obec uvažuje o měřiči rychlosti při vjezdu do obce.
Starosta uvedl, že tento záměr je v rozvojové strategii obce a počítá s tím, že návrh na
pořízení měřičů rychlost přednese při schvalování rozpočtu na příští rok.
Vysílač
M. Neveselý se dotázal, jestli je nějaký vývoj ohledně přemístění vysílače.
Starosta uvedl, že na základě komunikace se zastupiteli po emailu bude na České
radiokomunikace zaslán dopis, který vyjádří nesouhlas obce se stávajícím umístěním vysílače
a bude navrženo, aby byl nalezen jiný obecní pozemek mimo zastavěnou oblast.
Oprava schodů v hospodě
R. Ulrich doporučil opravu schodů do sklepa v hospodě.
14. Závěr
Zasedání zastupitelstva bylo ukončeno ve 21:24 hod.
Přílohy zápisu:
Příloha č. 1
Prezenční listina (volná příloha)
Příloha č. 2
Zveřejněná informace o konání ustavujícího zasedání podle § 93 odst. 1
zákona o obcích (volná příloha)
Příloha č. 3
Obecně závazná vyhláška č. 4/2015, o regulaci hazardu (volná příloha)
Příloha č. 4
Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene s ČR (volná příloha)
Příloha č. 5
Smlouva o zřízení věcného břemene s RWE (volná příloha)
Příloha č. 6
Stanovy Dobrovolného svazku obcí Šlapanicko (volná příloha)

8

Zápis byl vyhotoven dne: 15. 10. 2015
Starosta

___________________
Mgr. Jan Grolich
Ověřovatel

Ověřovatel

___________________
Ing. Tomáš Šenkyřík

___________________
Petr Maincl
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