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Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Doubravčice 

dne 21. 3. 2017 od 18.00 hod. v sále KD Doubravčice 
 

Přítomní: Jaroslav Prkno, Miroslav Hájek, Mgr. Kristýna Žákovcová, Martin Hladík, Martin 

Kubica, Mgr. Petra Kněžourová, František Chmelenský 

 

Zapisuje: Martin Hladík 

Ověřovatelé: František Chmelenský, Mgr. Petra Kněžourová 

 

PROGRAM: 

1) Projednání a schválení žádosti o změnu názvu ulice „Přátelství“ na „Sportovní“ 

na základě podnětů části majitelů nemovitostí z této ulice. 

2) Projednání a schválení žádosti o změnu názvu ulice „Za Čistírnou“ na „K Potoku“, 

nebo „V Podskalí“ na základě podnětů části majitelů nemovitostí z této ulice. 

3) Schválení Obecně závazné vyhlášky č.1/2017, kterou se stanoví plochy pro volný 

pohyb psů. 

4) Projednání a schválení kupní smlouvy na pozemek parc.č. 981/7 – narovnání 

majetkových vztahů na komunikaci – ul. K Jízdárně. 

5) Projednání a schválení kupní smlouvy na pozemky parc.č. 981/3 a část pozemku 

parc.č. 145/17 – narovnání majetkových vztahů na komunikaci – ul. K Jízdárně. 

6) Projednání a schválení kupní smlouvy na pozemky parc.č.  981/2 a část pozemku 

parc.č. 145/15 – narovnání majetkových vztahů na komunikaci – ul. K Jízdárně.  

7) Projednání a schválení kupní smlouvy na pozemky parc.č.  981/10 a část pozemků 

parc.č. 145/1 a 145/14 – narovnání majetkových vztahů na komunikaci – 

ul. K Jízdárně. 

8) Seznámení zastupitelstva s předloženou nabídkou manželů Choltových na záměr 

prodeje části pozemku parc.č. 342/1 (nad Lázným potokem) a schválení kupní 

smlouvy.  

9) Seznámení zastupitelstva s předloženou nabídkou paní Radka Jordáka na záměr 

prodeje části pozemku parc.č. 342/1 (nad Lázným potokem) a schválení kupní 

smlouvy.  

10) Schválení návrhu pasportu místních komunikací (nové dopravní značení, 

bezpečnostní prvky). 

11) Schválení návrhu pasportu veřejného osvětlení. 

12) Projednání a schválení vytvoření dokumentu „Strategický rozvojový plán obce 

Doubravčice“. 

13) Schválení závěrečného účtu. 

14) Seznámení zastupitelstva s výsledky inventury za rok 2016. 

15) Seznámení zastupitelstva s výsledky kontroly hospodaření obce za rok 2016. 

16) Seznámení zastupitelstva s RO č.1 a 2. 

17) Projednání a schválení dodatku č.3 Nájemní smlouvy nebytových prostor s paní 

Martinou Pačesovou – Ledňáček. 

18) Projednání a schválení dodatku č.1 ke SOD se Stavební geologie-geoprůzkum České 

Budějovice, spol. s r.o. ohledně prodloužení termínu realizace vrtů – vodního zdroje 

pro obec Doubravčice. 

19) Seznámení zastupitelstva s Výroční zprávou za rok 2016. 

20) Seznámení s čerpáním finančních prostředků na provoz MŠ Doubravka za rok 2016. 

21) Schválení odpisového plánu na rok 2017 obce Doubravčice.  

22) Seznámení a schválení účetní závěrky obce Doubravčice.  

23) Seznámení a schválení účetní závěrky MŠ Doubravka. 

24) Projednání návrhu možnosti uzavření Veřejnoprávní smlouvy s městem Úvaly. 

25) Projednání a schválení kupní smlouvy na ½ pozemku st. parc. č. 405/1, pozemku parc. 

č. 307/2, 307/12, 309/1 a 992/4 od TJ Sokol Doubravčice, o.s. 
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26) Projednání a schválení nabídky spolupráce s Úřadem práce v projektu „Prevence 

kriminality“. 

27) Schválení rozdělení hospodářského výsledku MŠ Doubravka za rok 2016 na základě 

žádosti ředitelky školy. 

28) Schválení návrhu rozpočtu Mateřské školy Doubravka na rozpočtový rok 2017.  

29) Schválení střednědobého výhledu obce Doubravčice. 

30) Projednání a schválení Příkazní smlouvy s ing. Josefem Bártou na administraci 

průběhu Veřejné soutěže na dodavatele stavby „Rekonstrukce chodníků - III. etapa“. 

31) Projednání a schválení Smlouvy o řízení projektu na akci „Podpora bezpečnosti 

dopravy v obci Doubravčice“ s LK Advisory, s.r.o. 

 

Místostarostka Mgr. Kristýna Žákovcová přednesla program zasedání zastupitelstva. 

Usnesení č. 1/17 – Zastupitelstvo schvaluje navržený program schůze a jako ověřovatele 

Františka Chmelenského a Mgr. Petru Kněžourovou. 

Všichni pro. 

 

 

Ad1) Projednání a schválení žádosti o změnu názvu ulice „Přátelství“ na „Sportovní“ 

na základě podnětů části majitelů nemovitostí z této ulice. 

 

Usnesení č. 2/17 – Zastupitelstvo souhlasí se změnou. 

Pro: Jaroslav Prkno, Miroslav Hájek, Mgr. Kristýna Žákovcová, Martin Hladík, Mgr. Petra 

Kněžourová, František Chmelenský 

Proti: Martin Kubica 

 

 

Ad2) Projednání a schválení žádosti o změnu názvu ulice „Za Čistírnou“ na „K Potoku“, 

nebo „V Podskalí“ na základě podnětů části majitelů nemovitostí z této ulice. 

 

Usnesení č. 3/17 – Zastupitelstvo souhlasí se změnou na „V Podskalí“. 

Pro: Jaroslav Prkno, Miroslav Hájek, Mgr. Kristýna Žákovcová, Martin Hladík, Mgr. Petra 

Kněžourová, František Chmelenský 

Proti: Martin Kubica 

 

 

Ad3) Schválení Obecně závazné vyhlášky č.1/2017, kterou se stanoví plochy pro volný 

pohyb psů. 

Usnesení č. 4/17 – Zastupitelstvo schvaluje vyhlášku č. 1/2017. 

Pro: všichni 
 

Doplňující info k výše uvedenému: 

- obsah představila přítomným místostarostka Mgr. Kristýna Žákovcová 

- jedná se o aktualizaci již platné vyhlášky č. 4/2007 

- změna je spojená s novým pojmenováním ulic, kdy přílohou vyhlášky nebude již plánek 

ploch, ale výčet ulic dle nových jmen  
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Ad4) Projednání a schválení kupní smlouvy na pozemek parc.č. 981/7 – narovnání 

majetkových vztahů na komunikaci – ul. K Jízdárně. 

Usnesení č. 5/17 – Zastupitelstvo schvaluje uzavření kupní smlouvy na pozemek parc.č. 

981/7 v k.ú. Doubravčice a pověřuje starostu jejím podpisem. 

Pro: všichni 
 

Doplňující info k výše uvedenému: 

- jde o narovnání faktického stavu a stavu v katastru majitele pozemků pod obecní komunikací 

v ulici k Jízdárně 

- obec vykupuje od majitelů pozemky, které zasahují reálně do plochy komunikace, tak aby 

komunikace byly řádně v majetku obce 

 

 

Ad5) Projednání a schválení kupní smlouvy na pozemky parc.č. 981/3 a část pozemku 

parc.č. 145/17 – narovnání majetkových vztahů na komunikaci – ul. K Jízdárně. 

Usnesení č. 6/17 – Zastupitelstvo schvaluje uzavření kupní smlouvy na pozemky parc.č. 

145/36 a 981/3, vše v k.ú. Doubravčice a pověřuje starostu jejím podpisem. 

Pro: všichni 
 

Doplňující info k výše uvedenému: 

- obec vykupuje od majitelů pozemky, které zasahují reálně do plochy komunikace, tak aby 

komunikace byly řádně v majetku obce 

 

 

Ad6) Projednání a schválení kupní smlouvy na pozemky parc.č.  981/2 a část pozemku 

parc.č. 145/15 – narovnání majetkových vztahů na komunikaci – ul. K Jízdárně. 

Usnesení č. 7/17 – Zastupitelstvo schvaluje uzavření kupní smlouvy na pozemky parc.č. 

145/37 a 981/2, vše v k.ú. Doubravčice a pověřuje starostu jejím podpisem. 

Pro: všichni 
 

Doplňující info k výše uvedenému: 

- obec vykupuje od majitelů pozemky, které zasahují reálně do plochy komunikace, tak aby 

komunikace byly řádně v majetku obce 

 

 

Ad7) Projednání a schválení kupní smlouvy na pozemky parc.č.  981/10 a část pozemků 

parc.č. 145/1 a 145/14 – narovnání majetkových vztahů na komunikaci – ul. K Jízdárně. 

Usnesení č. 8/17 – Zastupitelstvo schvaluje uzavření kupní smlouvy na pozemky parc.č. 

145/38, 145/39 a 981/10, vše v k.ú. Doubravčice a pověřuje starostu jejím podpisem. 

Pro: všichni 
 

Doplňující info k výše uvedenému: 

- obec vykupuje od majitelů pozemky, které zasahují reálně do plochy komunikace, tak aby 

komunikace byly řádně v majetku obce 
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Ad8) Seznámení zastupitelstva s předloženou nabídkou manželů Choltových na záměr 

prodeje části pozemku parc.č. 342/1 (nad Lázným potokem) a schválení kupní smlouvy. 

Usnesení č. 9/17 – Zastupitelstvo schvaluje uzavření kupní smlouvy na pozemek parc.č. 

342/131 v k.ú. Doubravčice a pověřuje starostu jejím podpisem. 

Pro: všichni 
 

Doplňující info k výše uvedenému: 

- jde o prodej nevyužitelného pozemku obce majitelům přilehlé nemovitostí v lokalitě 

u Lázného potoka 

 

 

Ad9) Seznámení zastupitelstva s předloženou nabídkou pana Radka Jordáka na záměr 

prodeje části pozemku parc.č. 342/1 (nad Lázným potokem) a schválení kupní smlouvy. 

Usnesení č. 10/17 – Zastupitelstvo schvaluje uzavření kupní smlouvy na pozemek parc.č. 

342/129 v k.ú. Doubravčice a pověřuje starostu jejím podpisem. 

Pro: všichni 
 

Doplňující info k výše uvedenému: 

- jde o prodej nevyužitelného pozemku obce majitelům přilehlé nemovitostí v lokalitě 

u Lázného potoka 

 

 

Ad10) Schválení návrhu pasportu místních komunikací (nové dopravní značení, 

bezpečnostní prvky). 

Usnesení č. 11/17 – Zastupitelstvo schvaluje návrh nového pasportu místních komunikací. 

Pro: všichni 
 

Doplňující info k výše uvedenému: 

- jde o zmapování místních komunikací v Doubravčicích, které může být využito i pro budoucí 

čerpání dotací na vybudování nových povrchů či rekonstrukci stávajících 

 

 

Ad11) Schválení návrhu pasportu veřejného osvětlení. 

Pasport veřejného osvětlení nebyl včas dodán, bod se tedy zatím neprojedná. 

 

 

Ad12) Projednání a schválení vytvoření dokumentu „Strategický rozvojový plán obce 

Doubravčice“. 

Usnesení č. 12/17 – Zastupitelstvo schvaluje pořízení dokumentu „Strategický rozvojový plán 

obce Doubravčice“. 

Pro: všichni 
 

Doplňující info k výše uvedenému: 

- jde o povinný dokument, jak se bude obec dále rozvíjet 

 

 

Ad13) Schválení závěrečného účtu. 

Usnesení č. 13/17 – Zastupitelstvo obce uděluje souhlas s celoročním hospodařením obce a 

závěrečným účtem obce za rok 2016 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření 

obce za rok 2016 bez výhrad. 

Pro: všichni 
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Ad14) Seznámení zastupitelstva s výsledky inventury za rok 2016. 

Usnesení č. 14/17 – Zastupitelstvo bylo seznámeno a bere na vědomí výsledky inventury 

za rok 2016. 

Pro: všichni 
 

Doplňující info k výše uvedenému: 

- v rámci pravidelné inventury nebyly zjištěny žádné nedostatky 

 

 

Ad15) Seznámení zastupitelstva s výsledky kontroly hospodaření obce za rok 2016. 

Usnesení č. 15/17 – Zastupitelstvo bylo seznámeno a bere na vědomí výsledky kontroly 

hospodaření obce za rok 2016. 

Pro: všichni 
 

Doplňující info k výše uvedenému: 

- v rámci této kontroly nebyly zjištěny žádné chyby a nedostatky 

 

 

Ad16) Seznámení zastupitelstva s Rozpočtovým opatřením č.1 a č.2 

Usnesení č. 16/17 – Zastupitelstvo bylo seznámeno a bere na vědomí Rozpočtová opatření  

č.1 a č.2 

Pro: všichni 
 

Doplňující info k výše uvedenému: 

- jedná se o pravidelnou cca každoměsíční aktualizaci rozpočtu obce, kdy je rozpočet 

upravován do souladu se skutečnými realizovanými příjmy a výdaji. 
 

 

Ad17) Projednání a schválení dodatku č.3 Nájemní smlouvy nebytových prostor s paní 

Martinou Pačesovou – Ledňáček. 

Usnesení č. 17/17 – Zastupitelstvo schvaluje dodatek č.3 a pověřuje starostu jeho podpisem. 

Pro: všichni 
 

Doplňující info k výše uvedenému: 

- jedná se o navýšení komerčního nájemného za pronájem prostor pro MŠ Ledňáček 

 

 

Ad18) Projednání a schválení dodatku č.1 ke SOD se Stavební geologie-geoprůzkum České 

Budějovice, spol. s r.o. ohledně prodloužení termínu realizace vrtů – vodního zdroje 

pro obec Doubravčice. 

Usnesení č. 18/17 – Zastupitelstvo schvaluje dodatek č.1 a pověřuje starostu jeho podpisem. 

Pro: všichni 
 

Doplňující info k výše uvedenému: 

- jedná se o souhlas s prodloužením termínu realizace z důvodu provozních 

a administrativních komplikací realizace  
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Ad19) Seznámení zastupitelstva s Výroční zprávou za rok 2016. 

Usnesení č. 19/17 – Zastupitelstvo bylo seznámeno a bere na vědomí výroční zprávu za rok 

2016. 

Pro: všichni 
 

Doplňující info k výše uvedenému: 

- jedná se o výroční zprávu o počtu řešených žádostí o poskytnutí informací dle zákona 

č.116/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.  
 

 

Ad20) Seznámení s čerpáním finančních prostředků na provoz MŠ Doubravka za rok 2016. 

Usnesení č. 20/17 – Zastupitelstvo bylo seznámeno a bere na vědomí čerpáním finančních 

prostředků na provoz MŠ Doubravka za rok 2016. 

Pro: všichni 
 

Doplňující info k výše uvedenému:  

- čerpání je k nahlédnutí na OÚ v úředních hodinách 
 

 

Ad21) Schválení odpisového plánu na rok 2017 obce Doubravčice. 

Usnesení č. 21/17 – Zastupitelstvo bylo seznámeno a bere na vědomí odpisový plán na rok 

2017 obce Doubravčice. 

Pro: všichni 

 

 

Ad22) Seznámení a schválení účetní závěrky obce Doubravčice. 

Usnesení č. 22/17 – Zastupitelstvo obce Doubravčice schválilo dle §4 odst.2 písm.b) zákona 

č.128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zněním vyhlášky 

č.220/2013 Sb. o požadavcích na schválení účetních závěrek vybraných účetních jednotek 

v platném znění, účetní závěrku obce Doubravčice za rok 2016 a pověřuje starostu 

převedením HV za rok 2016 ve výši 4 551 757,96 Kč  z účtu 431 na účet 432 – nerozdělený 

zisk  

Pro: všichni 
 

Doplňující info k výše uvedenému:  

- ÚZ včetně všech podkladů je k nahlédnutí na OÚ v úředních hodinách 
 

 

Ad23) Seznámení a schválení účetní závěrky MŠ Doubravka. 

Usnesení č. 23/17 – Zastupitelstvo obce Doubravčice schválilo dle §4 odst.2 písm.b) zákona 

č.128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zněním vyhlášky 

č.220/2013 Sb. o požadavcích na schválení účetních závěrek vybraných účetních jednotek 

v platném znění, účetní závěrku příspěvkové organizace Mateřská škola Doubravka za rok 

2016. Výsledek hospodaření za rok 2016 - + 133 746,69 Kč bude rozdělen dle žádosti 

ředitelky MŠ, viz bod 27) 

Pro: všichni 
 

Doplňující info k výše uvedenému: 

- hospodaření příspěvkové organizace je součástí závěrečného účtu a je k nahlédnutí 

v úředních hodinách na OÚ 
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Ad24) Projednání návrhu možnosti uzavření Veřejnoprávní smlouvy s městem Úvaly. 

Usnesení č. 24/17 – Zastupitelstvo bylo seznámeno a bere na vědomí možnost uzavření 

Veřejnoprávní smlouvy s městem Úvaly. 

Pro: všichni 
 

Doplňující info k výše uvedenému: 

- bude řešit možnost využít služeb Městské Policie Úvaly pro zajištění větší bezpečnosti 

v Doubravčicích 
 

 

Ad25) Projednání a schválení kupní smlouvy na ½ pozemku st. parc. č. 405/1, pozemku 

parc. č. 307/2, 307/12, 309/1 a 992/4 od TJ Sokol Doubravčice, o.s.. 

Usnesení č. 25/17 – Zastupitelstvo schvaluje uzavření kupní smlouvy s TJ Sokol 

Doubravčice, o.s. a pověřuje starostu jejím podpisem. 

Pro: všichni 
 

Doplňující info k výše uvedenému: 

- jde o majetkový vstup obce do TJ Sokol Doubravčice 

- cílem je možnost lepšího řešení nutné rekonstrukce objektů TJ Sokol Doubravčice (fotbalové 

hřiště a kabiny) a usnadnění čerpání případných dotačních titulů na rekonstrukci  

 

 

Ad26) Projednání a schválení nabídky spolupráce s Úřadem práce v projektu „Prevence 

kriminality“. 

Usnesení č. 26/17 – Zastupitelstvo bylo seznámeno a bere na vědomí možnost spolupráce 

s Úřadem práce v projektu „Prevence kriminality“. 

Pro: všichni 
 

Doplňující info k výše uvedenému: 

- bude řešit možnost využít spolupráci s Úřadem práce, který by financoval službu preventisty 

kriminality v obci 

- podmínky jsou však velmi komplikované (musí jít o člověka z obce, hlášeného na úřadu 

práce, bezúhonného, staršího 50 let, atd.) 
 

 

Ad27) Schválení rozdělení hospodářského výsledku MŠ Doubravka za rok 2016 ve výši 

133 746,69 Kč na základě žádosti ředitelky školy. 

Usnesení č. 27/17 – Zastupitelstvo souhlasí s rozdělením hospodářského výsledku 

MŠ Doubravka za rok 2016 na základě žádosti ředitelky školy následovně: 

Částku   16 300,- Kč   do fondu odměn 

Částku 117 446,69 Kč  do rezerv.fondu (tvořený ze zlepšeného hosp.výsledku) 

 

 

Ad28) Schválení návrhu rozpočtu Mateřské školy Doubravka na rozpočtový rok 2017. 

Usnesení č. 28/17 – Zastupitelstvo schvaluje rozpočet Mateřské školy Doubravka 

na rozpočtový rok 2017. 

Pro: všichni 
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Ad29) Schválení střednědobého výhledu obce Doubravčice. 

Usnesení č. 28/17 – Zastupitelstvo schvaluje střednědobý výhled obce Doubravčice na období 

2018 - 2020. 

Pro: všichni 
 

Doplňující info k výše uvedenému: 

- jde o povinný dokument, návrh předpokládaných rozpočtů obce na další tři roky  

 

 

Ad30) Projednání a schválení Příkazní smlouvy s ing. Josefem Bártou na administraci 

průběhu Veřejné soutěže na dodavatele stavby „Rekonstrukce chodníků - III. etapa“. 

Usnesení č. 29/17 – Zastupitelstvo obce: 

 

I. a) v souladu se zákonem č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“) 

zahájení zadávacího řízení druhem zjednodušeného podlimitního řízení dle § 53 a za 

podmínky § 52, písm. a) zákona na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce s názvem: 

"  R ek o n s t r u k c e  a  v yb u d o v án í  c h o d n í k ů  v  o b c i  D o u b r av č i ce  "  

   

b) pro toto zadávací řízení dle ust. § 114, odst. (2) v souladu s ustanovením § 53, odst. 6), 

zákona základní hodnotící kritérium pro zadání veřejné zakázky-nejnižší nabídková cena 

uvedená v Kč bez DPH 

 

II. s o u h l a s í  

a) s předloženým návrhem na jmenování členů a náhradníků členů hodnotící komise 

zadavatelem ve složení: 

      člen komise        náhradník člena komise 

      

1. Jaroslav Prkno – zadavatel     Mgr. Kristýna Žákovcová – zástupce zadavatele 

2.   Ing. Martin Kučera - TDI                ing. Pavel Ježek – zpracovatel PD 

3.  Ing. Josef Bárta – zpracovatel           Mgr. Luboš Rambousek - zpracovatel 

která plní i funkci komise pro otevírání obálek. 

 

b) s uzavřením příkazní smlouvy dle § 2430 Občanského zákoníku na výkon zadavatelských 

činností této veřejné zakázky dle § 43 zákona s Ing. Josefem Bártou, Sv. Vojtěcha 76, 284 01 

Kutná Hora-Malín dle podmínek uvedených v této smlouvě s tím, že tato pověřená osoba za 

zadavatele posuzuje i kvalifikaci dodavatelů.        

 

I I I .  p o v ě ř u j e  

starostu obce k odsouhlasení pověřenou osobou zadavatele navržených zadávacích podmínek 

tohoto zadávacího řízení. 

 

Pro: všichni 
 

Doplňující info k výše uvedenému: 

- slouží k zajištění povinné veřejné soutěže na dodavatele stavby „Rekonstrukce chodníků - 

III. etapa“ - jde o chodníky podél hlavní silnice Mukařovská od odbočky ke hřišti až na kraj 

obce směr Mukařov 
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Důvodová zpráva: 

 

ad I. a) Vzhledem k tomu, že předpokládaná hodnota předmětu VZ je stanovena dle rozpočtu 

projektové dokumentace pod hranici 50 mil. Kč bez DPH, je tento druh zadávacího řízení 

možný. Zadavatel nemusí dle předpokládané hodnoty této VZ pod hranici 6,0 mil. Kč bez 

DPH použít toto zadávací řízení v režimu zákona, k tomuto kroku se zadavatel rozhodl 

dobrovolně na základě doporučení CRR. 

 

ad I. b) Jako základní hodnotící kritérium je účelné zvolit pro tuto veřejnou zakázku nejnižší 

nabídkovou cenu, ostatní smluvní požadavky zadavatele (platební podmínky, záruční 

podmínky, sankce, apod.) budou vymezeny v obchodních podmínkách, které jsou součástí 

zadávací dokumentace a které jsou následně výchozím závazným podkladem pro vypracování 

návrhu smlouvy obsažené v nabídce dodavatele. 

 

ad II. a) Nový zákon u zakázek do 300 mil Kč bez DPH neurčuje počet členů hodnotící 

komise, hodnocení může provézt i zadavatel. Je doporučeno však provézt hodnocení 

zadavatelem jmenovanou komisí. Uvedou se celá jména členů a náhradníků komise 

s udáním jejich pozice či vztahu k zadavateli či zakázce jako např.: Ing. Jan Opatřil, 

zpracovatel PD nebo Jan Vávra, zástupce TDI nebo Jana Kočárníková, člen zastupitelstva 

městyse atd. 

Je účelné, aby členem a jeho náhradníkem byl i „stavař“ či projektant, nejlépe osoba TDI, 

dalším členem a jeho náhradníkem byl zástupce zadavatele-člen zastupitelstva. 

Ke každému členovi se jmenuje adekvátně i jeho náhradník s podobnou funkcí, pozicí či 

vztahu k zadavateli a zakázce. 

 

 

 

 

Ad31) Projednání a schválení Smlouvy o řízení projektu na akci „Podpora bezpečnosti 

dopravy v obci Doubravčice“ s LK Advisory, s.r.o. 

Usnesení č. 30/17 – Zastupitelstvo souhlasí s podpisem smlouvy dle výše uvedeného. 

Pro: všichni 
 

Doplňující info k výše uvedenému: 

- slouží k zajištění projektu dopravních bezpečnostních opatření na podporu bezpečnosti 

dopravy budovaných v rámci výstavby nových chodníků - viz bod 31 

 

 

Diskuze: 

 

k bodu č. 10) - přítomná paní Baborská navrhuje rozšíření počtu retardérů v ulici „Ke školce“ 

o jeden další navíc. 

 

 

Ověřil: František Chmelenský, Mgr. Petra Kněžourová 

 

 

Jaroslav Prkno 

starosta 

 

Vyvěšeno dne:   27.3.2017                                                           Sejmuto dne:  


