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ZÁPIS
z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Kunratice konaného
v pátek 22. 02. 2019 od 18:00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Kunratice
Zahájení:

Pan starosta obce přivítal všechny přítomné na veřejném zasedání zastupitelstva obce

Přítomni:

Miroslava Farská, Milan Franc, Milan Götz, Miloslav Götz, Miroslav Liška, Zdeněk Liška,
Luděk Pažout a Mgr. Jana Runkasová.
Jiřina Lukášová – omluvena, dorazí později.

Nepřítomni:

Zastupitelstvo obce je usnášení schopné.
Určení
zápisu:

ověřovatelů

Určení zapisovatelky:

Ověřovateli zápisu jsou určeni paní Miroslava Farská a pan Milan Franc.
Zapisovatelkou je určena paní Miroslava Pospíchalová

Návrh programu a jeho schválení:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Rozpočet obce a rozpočtový výhled
Dotace na činnost spolků
Inventarizace majetku obce
Rozpočtová opatření
SPOLAK – smlouva o poskytování právních služeb
SOLK – smlouva o veřejnosprávní kontrole ZŠ a MŠ
Krajská vědecká knihovna Liberec – dodatek ke smlouvě o zpracování knih
Různé:
 Informace o chodu obce
 Souhlas zastupitelstva s dohodami o provedení práce
 Pověření zástupce obce na valné hromady akciových společností ČSAD Liberec a Autocentrum Nord

9.

Diskuse

Hlasovalo: 8

Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 0

Program jednání zastupitelstva byl přijat.

18:05 hodin - Příchod paní Jiřiny Lukášové. Od této chvíle hlasuje 9 zastupitelů.
K bodu programu č. 1 – Rozpočet obce a rozpočtový výhled:
Pan starosta seznámil zastupitele s návrhem rozpočtu obce a s rozpočtovým výhledem. Návrh rozpočtu obce byl
zveřejněn v souladu se zákonem na úřední desce i způsobem umožňující dálkový přístup od 6. do 22. února, čímž
byla splněna zákonná povinnost zveřejnění po dobu 15 dnů před schválením. K návrhu rozpočtu nebyly k
dnešnímu dni vzneseny žádné připomínky ani podněty. Rozpočet počítá s příjmy ve výši 7.440.000,- Kč a výdaji ve
výši 7.790.000,- Kč. Rozpočet je navržen jako schodkový. Vzhledem k aktuálnímu zůstatku na účtu FRB můžeme
opět na půjčky obyvatelům uvolnit 350.000,- Kč. Schodek bude tedy 350 tisíc korun. V rozpočtu je opět počítáno
s projektovou přípravou oprav dalších komunikací, s pokračujícími opravami mateřské školky, Kulturního domu i s
opravami fotbalových kabin. Zároveň jsou v něm ponechány i rezervy, jako například na případné stěhování
rekreačních chatek z Branžeže. Druhé usnesení patří k rozpočtovému výhledu, který každoročně schvalujeme
současně s rozpočtem obce. Je to odhad vývoje budoucích rozpočtů obce. Prozatím odhadujeme mírný nárůst
příjmů, ale budoucnost nevypadá růžově, protože vláda zjišťuje, že nemá na své sliby peníze a už hovoří o změně
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rozpočtového určení daní.
Místostarosta – musíme se připravit na mzdové výdaje, když nevyjdou pracovníci VPP?
Starosta – v rozpočtu je ponechána rezerva na zaměstnání 1 člověka.
Jiřina Lukášová – a my někoho budeme mít?
Starosta – současná dohoda platí do konce dubna. Co bude potom zatím nevím.
Luděk Pažout – Kulturní dům - 200 tisíc na opravy mi přijde málo.
Starosta – prozatím neznáme rozsah oprav ani jejich rozpočet, v průběhu roku může dojít ke změně.
Usnesení číslo
1/2019

Zastupitelstvo obce Kunratice po projednání schvaluje rozpočet obce Kunratice na rok 2019
jako schodkový v celkové výši - příjmy: 7.440.000,- Kč a výdaje: 7.790.000,- Kč. Schodek
rozpočtu ve výši 350.000,- Kč bude pokrytý z Fondu rozvoje bydlení. Závaznými parametry
rozpočtu jsou paragrafy. Rozpis rozpočtu je přílohou zápisu.

Hlasovalo: 9

Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 1

Usnesení bylo přijato.

Zdržel se Luděk Pažout.

Usnesení číslo
2/2019

Zastupitelstvo obce Kunratice po projednání schvaluje rozpočtový výhled obce Kunratice
na období let 2019 – 2022.

Hlasovalo: 9

Pro: 9

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení bylo přijato.

Vzhledem k tomu, že počítáme s půjčováním peněz z FRB, navrhuji zároveň vyhlásit první kolo příjmu žádostí o
půjčky s termínem od 1. do 25. března tak, abychom mohli na konci měsíce března rozhodnout o poskytnutí.
Luděk Pažout – navrhuji půjčit bez účelu nebo rozšířit účel.
Starosta – už teď není účel omezený.
Luděk Pažout – tak by se mělo co nejdříve informovat, ať vědí, že mohou žádat i na zahrady.
Starosta – já bych počkal na žádosti, abychom znali zájem žadatelů.
Miloslav Götz – zahrada není rozvoj bydlení. To budeme půjčovat na bazény?
Jiřina Lukášová – myslím třeba chodník, ne koupi bazénu.
Mgr. Jana Runkasová – slova se upraví, nejdříve stavební úpravy, a pak třeba dlažbu nebo chodník nebo tak.
Starosta – prozatím jsme půjčovali na fasády, zateplování, koupelny, střechy nebo topení.
Miloslav Götz – já bych to neměnil.
Luděk Pažout – je to pořád dokola, jde mi o to, pustit peníze mezi lidi, aby nám vydělávaly. Lidi, co si půjčili na
opravu a dům opravili, si už na opravu domu nepůjčí a mohli by si upravit zahradu.
Starosta – opravdu bych počkal, jaké žádosti dostaneme a potom můžeme reagovat.
Mgr. Jana Runkasová – jen chceme změnit slova vyhlášky, prvotní bude půjčka na bydlení a pak třeba zahrady.
Usnesení číslo
3/2019

Zastupitelstvo obce Kunratice po projednání schvaluje vypsání prvního kola příjmu žádostí
o poskytnutí půjčky z FRB v roce 2019 dle směrnice č. 2/2012 – pravidla pro tvorbu a
použití účelových prostředků „Fondu rozvoje bydlení Obce Kunratice“, kam uvolňuje
350.000,- Kč. Termín podávání žádostí je od 1. března do 25. března 2019.

Hlasovalo: 9

Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 1

Usnesení bylo přijato.

Zdržel se Luděk Pažout.

K bodu programu č. 2 – Dotace na činnost spolků:
Pan starosta předložil zastupitelstvu podané žádosti o dotace na činnost spolků. V roce 2015 došlo k novele
zákona
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, kterými se změnil způsob poskytování dotací. Jedná se tzv.
individuální dotace. Obec bude s žadateli, kterými jsou spolky fungující na území naší obce, uzavírat veřejnoprávní
smlouvy. Jedná se o TJ Sokol, který žádá o dotaci ve výši 20 tisíc korun, dále hasiči žádající o 20 tisíc korun a
myslivci žádající o 20 tisíc korun. Z loňského roku zde máme žádost včelařů, kteří žádají obec o 5 tisíc korun.
Starosta – v tomto bodě jednání hlásím za všechny zastupitele střet zájmu, neboť jsme buď členy Sboru
dobrovolných hasičů nebo TJ Sokol.
Usnesení číslo
4/2019

Zastupitelstvo obce Kunratice po projednání schvaluje poskytnutí individuální dotace ve
výši 20.000,- Kč žadateli Tělovýchovná jednota Sokol Kunratice, spolek, IČ 40229912, se
sídlem Kunratice 9, 464 01 Frýdlant a zároveň schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy
se žadatelem a pověřuje starostu k jejímu podpisu.
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Hlasovalo: 9
Usnesení číslo
5/2019

Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení bylo přijato.
Zastupitelstvo obce Kunratice po projednání schvaluje poskytnutí individuální dotace ve
výši 20.000,- Kč žadateli Sboru dobrovolných hasičů Kunratice, IČ 49111698, se sídlem
Kunratice 159, 464 01 Frýdlant a zároveň schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy
se žadatelem a pověřuje starostu k jejímu podpisu.

Hlasovalo: 9

Pro: 9

Usnesení číslo
6/2019

Zastupitelstvo obce Kunratice po projednání schvaluje poskytnutí individuální dotace ve
výši 20.000,- Kč žadateli Mysliveckému spolku Kunratice – zahrady, IČ 46746081, se sídlem
Žitavská 3008, Větrov, 464 01 Frýdlant a zároveň schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy
se žadatelem a pověřuje starostu k jejímu podpisu.

Hlasovalo: 9

Pro: 9

Usnesení číslo
7/2019

Zastupitelstvo obce Kunratice po projednání schvaluje poskytnutí individuální dotace ve
výši 5.000,- Kč žadateli Český svaz včelařů, z.s. Základní organizace Frýdlant, se sídlem
Frýdlant,
IČ 46749764 a zároveň schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy se žadatelem a pověřuje
starostu k jejímu podpisu.

Hlasovalo: 9

Pro: 9

Proti: 0

Proti: 0

Proti: 0

Zdržel se: 0

Zdržel se: 0

Zdržel se: 0

Usnesení bylo přijato.

Usnesení bylo přijato.

Usnesení bylo přijato.

K bodu programu č. 3 – Inventarizace majetku obce:
Pan starosta seznámil zastupitelstvo se výsledkem provedených inventur majetku. Inventury proběhly bez závad.
Majetek, který se likviduje je nefunkční nebo morálně zastaralý. K největšímu odpisu majetku došlo vlivem
pořízení nového územního plánu a tím tedy k vyřazení plánu starého v hodnotě 240 tisíc korun. K fyzické likvidaci
vyřazeného majetku dojde při svozu nebezpečného a objemného odpadu.
Usnesení číslo
8/2019

Zastupitelstvo obce Kunratice po projednání bere na vědomí informace o inventarizaci
majetku v roce 2018 a schvaluje inventarizační zápis i návrhy na vyřazení majetku.

Hlasovalo: 9

Pro: 9

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení bylo přijato.

K bodu programu č. 4 – Rozpočtová opatření:
Pan starosta informoval zastupitele o provedených opatřeních. Zde Vás pouze seznámím v krátkosti
s rozpočtovými opatřeními, které jsem provedl v rámci pověření na konci roku 2018. Přijali jsme doplatek odměny
za ocenění Skokan roku ve výši 15 tisíc. Dále přišli finance na mzdové náklady za VPP v celkové výši 30 tisíc. Přijali
jsme dotaci na opravu komunikace 2c ve výši 505.525,- Kč a také tři dotace na hospodaření v lesích každá ve výši
1.200,- Kč.
Zastupitelstvo obce Kunratice po projednání bere provedená rozpočtová opatření na vědomí.
K bodu programu č. 5 – SPOLAK – o poskytování právních služeb:
Pan starosta seznámil zastupitelstvo s návrhem smlouvy na poskytování právních služeb. Rád bych tímto využil
nabídky společnosti SPOLAK, která na Frýdlantsku poskytuje právní servis již několika malým obcím. Výhodou je, že
není třeba hradit žádný paušál. V případě potřeby se na advokátní kancelář můžeme kdykoli obrátit a jejích služeb
využít. Navíc tím, že jsme pojištěni u DAS, můžeme využít financování z pojistky právní odpovědnosti.
Jiřina Lukášová – když budeme mít problémy, hradí to pojistka?
Starosta – v podstatě ano. Můžeme rovněž využít konzultace, ale to už budeme hradit dle ceníku.
Místostarosta – smlouva je na dobu neurčitou?
Starosta – ano, s klasickým ujednáním o možnosti výpovědi obou stran.
Usnesení číslo
9/2019

Zastupitelstvo obce Kunratice po projednání schvaluje uzavření smlouvy o poskytování
právních služeb se společností SPOLAK advokátní kancelář s.r.o., se sídlem 8. března 21/13,
460 05 Liberec V – Kristiánov, IČ 28703448 a pověřuje starostu obce k jejímu podpisu.

Hlasovalo: 9

Pro: 9

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení bylo přijato.

K bodu programu č. 6 – SOLK – smlouva o veřejnosprávní kontrole ZŠ a MŠ:
Pan starosta seznámil zastupitelstvo s návrhem smlouvy na provedení veřejnosprávní kontroly u příspěvkové
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organizace. Jedná se o další každoroční záležitost, kdy Sdružení obcí Libereckého kraje pro nás a za nás vykonává
veřejnosprávní kontrolu naší příspěvkové organizace. Díky tomu se podařilo již napravit některé chyby z minulosti
například v inventarizaci nebo stravování. V posledních letech jsou výsledky auditu bez chyb a nedostatků.
Mgr. Jana Runkasová – to platíme z peněz ze školy?
Starosta – službu hradíme z kolonky místní správy.
Usnesení číslo
10/2019

Zastupitelstvo obce Kunratice po projednání schvaluje uzavření smlouvy č. 023/2019
na provedení veřejnosprávní kontroly u Základní školy a mateřské školy Kunratice,
okres Liberec se Sdružením obcí Libereckého kraje, se sídlem U Jezu 525/4, 460 01 Liberec
IV – Perštýn, IČ 64669246 a pověřuje starostu k jejímu podpisu.

Hlasovalo: 9

Pro: 9

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení bylo přijato.

K bodu programu č. 7 – Krajská vědecká knihovna Liberec – dodatek ke smlouvě o zpracování knih:
Pan starosta seznámil zastupitelstvo s dodatkem k rámcové smlouvě o zpracování knih. Na začátku každého roku
uzavíráme dodatek ke smlouvě o zpracování knih, kterou máme uzavřenou s Krajskou vědeckou knihovnou v
Liberci. V dodatku se stanoví výše peněz, za něž budou knihy v daném roce pořízeny. Stejně jako v minulý rok
počítá rozpočet obce s 10 tisíci korun na tuto službu. Jedná se již v pořadí o 11 dodatek.
Miroslava Farská – kdo vybírá tituly?
Starosta – pan Málek nebo vědecká knihovna.
Místostarosta – měli bychom knihovnu nějak propagovat.
Starosta – máme to určitě v plánu. Chceme to zkusit i přes školu.
Usnesení číslo
11/2019

Zastupitelstvo obce Kunratice po projednání schvaluje dodatek č. 11 pro kalendářní rok
2019
k Rámcové smlouvě o nákupu a zpracování knih uzavřené s Krajskou vědeckou knihovnou
Liberec a pověřuje starostu k jeho podpisu.

Hlasovalo: 9

Pro: 0

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení bylo přijato.

K bodu programu RŮZNÉ – Všeobecné informace o chodu obce:
 Oprava MK 7c - Plánovaná oprava místní komunikace 7c se odkládá na neurčito. Bohužel jsme nezískali
souhlas majitele dotčeného pozemku p.p.č. 1328/5 v k.ú. Kunratice u Frýdlantu. Přestože projektant zaslal
žádost o vyjádření k záměru stavby vlastníkovi již 10. ledna, nebylo do dnes vyjádření projektantům
poskytnuto. Bohužel nedošlo k dohodě ani na společné schůzce, kde jsme se rozešli zejména v pohledu na
cenu za výkup pozemku. Dnes odpoledne přišlo e-mailem stanovisko s podmínkami, které jsem přeposlal
zastupitelům k seznámení.
Luděk Pažout – o kolika metrech se bavíme?
Starosta – přesnou výměru neznám. Dojde ke zmenšení vpusti a dalším úpravám. Prosím, seznamte se se
stanoviskem. Vlastník tu není a je zbytečné o tom nyní jednat, protože žádost o dotaci již nemáme šanci podat.
 Pobíhající psi - v pondělí jsem obdržel podnět o volně pobíhajícím psovi a od té doby se věnuji této
problematice. Zdali se jí dá nějak předcházet nebo ji nějak postihnout. Existují vyhlášky o volném pohybu psů
a jejich znečišťování veřejných prostranství, ale nejsou moc účinné. Pokud si majitelé psů neuvědomí své
povinnosti, těžko s tím lze v rámci represe něco dělat. I kdyby vyhláška byla, musíte mít aparát, který bude její
dodržování hlídat a provinilce postihovat. Nezodpovědné pejskaře lze postihnout i bez vyhlášky a to na
základě zákona o veterině, kdy se jedná o týrání zvířete a lze toto jednání oznámit Policii, která danou věc
prověří. Nestrkám před tím hlavu do písku, ale řešení tohoto problému není nikterak snadné.
 FRYSKO - to je zkratka slovního spojení – Frýdlantsko sociálně kooperuje. Jde o projekt, který může našim
obyvatelům pomoci v nejrůznějších oblastech jejich životů. Na internetu jsou webové stránky, kde jsou
zveřejněny kontakty na nejrůznější sociální subjekty, které poskytují poradenství nebo služby. Dluhové
poradenství, ztráta zaměstnání, domácí násilí, úmrtí nebo návrat z vězení.
 Česká charita - Poděkování za uskutečnění Tříkrálové sbírky, která proběhla 8. ledna 2018. Našim koledníkům
i kolednicím se podařilo vybrat 5.265,- Kč.
Zastupitelstvo obce Kunratice po projednání bere poskytnuté informace na vědomí.
K bodu programu RŮZNÉ – Souhlas zastupitelstva s dohodami o provedení práce:
Pan starosta podal zastupitelstvu informace k tomuto bodu jednání. Po novele zákona o obcích nově
zastupitelstvo obce vyslovuje souhlas s uzavřením pracovně právního vztahu obce se členem zastupitelstva. U nás
se
bude
jednat
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o dvě dohody o provedení práce. Jedna na údržbu veřejného osvětlení uzavřená s Milanem Francem a druhá se
bude týkat Jiřiny Lukášové, která bude pomáhat v hospodě. Obě dohody budou uzavřeny od 1. března.
Usnesení číslo
12/2019

Zastupitelstvo Obce Kunratice po projednání souhlasí s uzavření dohod o provedení práce
u členů zastupitelstva obce paní Jiřiny Lukášové a pana Milana France.

Hlasovalo: 9

Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 1

Usnesení bylo přijato.

Zdržela se Jiřina Lukášová.

K bodu programu RŮZNÉ – Pověření zástupce obce na valné hromady akciových společností ČSAD Liberec
a Autocentrum Nord:
Pan starosta seznámil zastupitele se situací ve společnosti ČSAD Liberec. V roce 2017 jsme revokovali usnesení
o prodeji akcií ČSAD Liberec a dalších společností, na které byla rozdělena v roce 2010. V současnosti vlastní ČSAD
Liberec a Autocentrum Nord společnost Autobusy LK, kterou založil Liberecký kraj. Já jsem byl nominován a zvolen
do dozorčích rad obou těchto společností. V současnosti bych potřeboval pověřit k zastupování obce, jako
akcionáře na valných hromadách těchto společností, kde se jedná o transformaci obou společností, které se
vymanily z vlivu pana Wasserbauera a měly by tak být zachráněny. V současnosti dorazil na obec dopis s nabídkou
na odkup akcií společnosti FinReal, kterou si ponechal pan Wasserbauer. Cena akcií je výrazně upravena směrem
dolů. Primátor města Liberec pan Zámečník nás požádal o odložení tohoto rozhodování případných odprodejů a
požádal o společný postup v této věci. Jsou jisté pochybnosti v ocenění majetku a tím pádem ve výši základního
jmění a v hodnotě akcií.
Miroslav Liška – co ta společnost FinReal dělá?
Starosta – ona je vlastníkem areálu ČSAD Liberec.
Luděk Pažout – co s těmi akciemi, co máme nebo už je nemáme?
Starosta – máme akcie všech společností.
Jiřina Lukášová – my jsme měli akcie všech firem?
Starosta – ano, společnost ČSAD se v říjnu 2010 rozdělila. Vznikly společnosti Severotrans, Autocentrum Nord,
FinReal a zůstala ČSAD Liberec a z každé společnosti jsme měli akcie. Akcie ČSAD a Autocentrum Nord jsou v bance.
Severotrans je v úpadku a akcie nemají žádnou cenu. O FinRealu jsem hovořil.
Usnesení číslo
13/2019

Zastupitelstvo Obce Kunratice POVĚŘUJE člena zastupitelstva obce pana Milana Götze,
narozeného 10. 10. 1982, zastupováním obce na jednáních všech řádných a mimořádných
valných hromad společnosti ČSAD Liberec, a.s., IČ 25045504 se sídlem České mládeže
594/33, 460 06 Liberec, která se uskuteční od data tohoto pověření do 31. října 2022. A
UKLÁDÁ místostarostovi obce panu Zdeňku Liškovi zajistit vystavení příslušného pověření a
písemně informovat společnost ČSAD Liberec, a.s. o tomto rozhodnutí zastupitelstva.

Hlasovalo: 9

Pro: 9

Usnesení číslo
14/2019

Zastupitelstvo Obce Kunratice POVĚŘUJE člena zastupitelstva obce pana Milana Götze,
narozeného 10. 10. 1982, zastupováním obce na jednáních všech řádných a mimořádných
valných hromad společnosti Autocentrum Nord, a.s., IČ 28714199 se sídlem České mládeže
594/33, 460 06 Liberec, která se uskuteční od data tohoto pověření do 31. října 2022.
A UKLÁDÁ místostarostovi obce panu Zdeňku Liškovi zajistit vystavení příslušného
pověření
a písemně informovat společnost Autocentrum Nord, a.s. o tomto rozhodnutí
zastupitelstva.

Hlasovalo: 9

Pro: 9

Proti: 0

Proti: 0

Zdržel se: 0

Zdržel se: 0

Usnesení bylo přijato.

Usnesení bylo přijato.

Diskuse:
 Jiří Machatý – odstranění borovice na cestě do zahrady.
o starosta – nemáme kácení naplánované, zapomněl jsem na to.
 Jiří Kříž – kdy se bude dělat cesta u nás, je to hrozný. Dále mě zajímá cyklostezka k tržnici, kdy se bude
dělat, je v dezolátním stavu.
o Luděk Pažout – se stavem cyklostezky k tržnici sice máte pravdu, ale kolem kravína se také nedá jít
kvůli nepořádku od krav, je to problém, na který nás upozorňují občané.
 Jiří Kříž – FVS a její cena vody. Projekty na megaakce. Jak se využily vypracované projekty. Máme nejdražší
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Závěr:
Přílohy:

vodu v ČR. Jak jste hlasoval vy při schvalování ceny vody.
o starosta – já byl pro zdražení ceny vody. Jako člen dozorčí rady mám potřebné informace,
ale zároveň i odpovědnost. Když zdraží vstup, musí zdražit i výstup. Bohužel Frýdlantská
vodárenská společnost nemá jinou možnost výdělku, takže stoupající náklady na výrobu pitné
vody a čištění vody odpadní vždy zaplatí koncový uživatel. Na Frýdlantsku žije kolem 24 tisíc
obyvatel, kteří jsou napojeni na přibližně 300 km vodovodů. V Praze je takový počet odběratelů
napojen na jeden kilometr, což generuje úplně jiný zisk. Co se týká projektů a jejich financování,
podívejte se na internetové stránky www.upravnabilypotok.cz, kde je úplně všechno.
Jiří Kříž – půjčky FRB – ty peníze by se měly využít, vymyslet, nějaký program třeba na čističky.
o starosta – peníze na čističky si lidé mohou půjčovat již nyní, ale zatím to nikdo nevyužil. Není to
jednoduché, musíte mít projekt, stavební povolení a pak až je samotná realizace.
Jiří Kříž – potok – co se s ním bude dělat a jak je to s tou zdí u nás.
o starosta – s potokem se v současnosti nebude dělat nic. Lesy ČR, správce toku mají pozastaveny
veškeré údržby a opravy. Důvodem je údajný nedostatek peněz kvůli kůrovcové kalamitě. Budou
dělat jen havárie.
Jiří Kříž – stromy na koupališti – slíbil jste, že odstraníte smrky.
o starosta – to jsem slíbil, ale v současnosti nejsem schopen říct přesný termín. Máme to v plánu.
Jiří Kříž – oprava koupaliště – díry, popraskané stěny, je to nebezpečné.
o starosta – chystáme se čistit koupaliště, kde se na poškození podíváme. Bohužel zatím nevidím
budoucnost koupaliště optimisticky kvůli nevyřešeným majetkovým vztahům. Přívod vody do
nádrží neleží na našem pozemku, takže nemůžeme plánovat žádný rozvoj.
Pan starosta poděkoval přítomným za účast na zasedání a ukončil jednání v 19:35 hodin.
Prezenční listiny

Zapsala: Miroslava Pospíchalová
V Kunraticích dne 22. 02. 2019

Zápis ověřili:

Miroslava Farská
Milan Franc

………………………………………
…
………………………………………
…

Zdeněk Liška

Milan Götz

místostarosta

starosta
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