
 

Zápis z 41. schůze Rady obce konané 17.3.2021 v 18.00 hod. 

Přítomní: Ing. Lucie Dostálová, Aleš Vávra, Pavel Vávra, Kotačka Ladislav 

Omluven: Kovář Karel 

Program: 

1. Zahájení 
2. Smlouva plyn 
3. VPP 
4. Směrnice 
5. ZŠ-podání projektu 
6. Projekt vodovodu-žadatelka xxx 
7. Pronájmy 
8. Kadeřnictví 
9. Z-Box 
10. Závěr 

 
Jednání: 

1. Jednání zahájila starostka v 18.00 hodin 
 

2. Smlouva plyn 
Smlouva o distribuci plynu pro lokalitu Na Sádkách už nebyla platná, proto musíme zajistit 
novou smlouvu pro dodávky plynu pro tuto lokalitu. 
 
       Hlasování: 4-0-0 

Usnesení č. 2/41 RO: RO schválila Smlouvu o podmínkách napojení, o spolupráci a součinnosti při 
                                    realizaci plynárenského zařízení a o smlouvě budoucí nájemní. 
  

3. Prodloužení VPP 
Podáme žádost o prodloužení smluv pro pracovníky VPP. Jedná se o pí xxx a pana xxx. 
Smlouvy by se prodloužily do konce června 2021. 
 

Hlasování: 4-0-0 
Usnesení č. 3/41 RO: RO schválila prodloužení smluv pro VPP do 30. června 2021. 
 
 

4. Směrnice 
Ve směrnici Účetnictví a oběh účetních dokladů byla provedena změna-navýšení pokladního 
limitu a datum výplaty mezd do 15. v měsíci. 

 
 Hlasování: 4-0-0 

Usnesení č. 4/41 RO: RO schválila směrnici Účetnictví a oběh účetních dokladů. 
 

5. ZŠ-podání projektu 
Žádost ředitele ZŠ o vydání souhlasu s podáním projektu: poskytovatel dotace MŠMT, 
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (Šablony III), účel dotace neinvestiční aktivity 
zaměřené na podporu pedagogických pracovníků, žáků ZŠ a dětí MŠ. 

 



 Hlasování: 4-0-0 
Usnesení č. 5/41 RO: RO schválila podání projektu Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání  
                                     (Šablony III). 
 
 

6. Projekt vodovodu-žadatelka xxx 
Projektová dokumentace pro vybudování vodovodní přípojky pro dům č. p. xxx DB  

 
Hlasování: 4-0-0 

Usnesení č. 6/41 RO: RO schválila vybudování vodovodní přípojky pro dům č. p. xx DB dle předložené 
                                    projektové dokumentace na náklady žadatelky. 
   

7. Pronájmy 

a) Žadatel xxx, pronájem p. č. 415/3 o výměře 498 m2, druh pozemku trvalý travní porost, k. 
ú DB 

 

Hlasování: 3-0-1 (Ing. Dostálová) 
Usnesení č. 7a/41 RO: RO schválila vyvěšení záměru na pronájem p. č. 415/3 o výměře 498 m2, druh 
                                      pozemku trvalý travní porost, k. ú DB. 
.  

b) Žadatel xxx, pronájem části p. č. 337 o výměře cca 60 m2, druh pozemku trvalý travní 
porost, k. ú HB 

 

Hlasování: 4-0-0  
Usnesení č. 7b/41 RO: RO schválila vyvěšení záměru na pronájem části p. č. 337 o výměře cca 60 m2, 
                                      druh pozemku trvalý travní porost, k. ú HB. 
 

8. Kadeřnictví  
Žádost o prominutí částky za pronájem a plateb za teplo v provozovně kadeřnictví z důvodu 
uzavření provozoven v nouzovém stavu. 
 

Hlasování: 4-0-0  
Usnesení č. 8/41 RO: RO schválila prominutí placení nájmu a platby za teplo v provozovně kadeřnictví  
                                    po dobu uzavření této provozovny z důvodu nařízení vlády. 

 
 

9. Z-Box 
Nabídka Zásilkovny na umístění automatu pro vydávání balíkových zásilek 24 hodin denně 7 
dní. Obec poskytne pro umístění automatu pozemek.  

 

Hlasování: 4-0-0 
Usnesení č. 9/41 RO: RO schválila vyvěšení záměru výprosy pozemku pro umístění automatu pro 
                                    vydávání zásilek na p. č. 96/2 o výměře cca 0,68 m2, druh pozemku ostatní  
                                    plocha, k. ú DB  

 

 

 

Pavel Vávra     Ing. Lucie Dostálová 

     místostarosta obce    starostka obce 

 


