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Zápis 

ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (M ěZ), 

které se konalo dne 25. 10. 2011 od 17.30 hod. v Kulturním st ředisku 

č. 10/2011 

 

 

Přítomni: Jitka Leflerová, Petr Sejkora, Roman Dědič, Miroslav Oplt, Miroslava Burešová, 

 Věra Mrázková, Daniela Javorčeková, Václav Nový, Magda Kindlová. 

 

 

Zasedání svolala a řídila starostka, která přivítala všechny přítomné a konstatovala, že 

informaci o místě, době a navrženém programu připravovaného zasedání zastupitelstva 

vyvěsil Městský úřad v řádné lhůtě na úřední desce. Doplnila, že tyto informace byly 

zveřejněny rovněž na webových stránkách města, v osmi vývěsních tabulích na území města a 

byly vyhlášeny obecním rozhlasem. Dále konstatovala, že zastupitelstvo je usnášeníschopné. 

Poté předsedající navrhla, aby ověřovali zápisu byli jmenováni V. Mrázková a p. Luboš 

Kluiber. Jednomyslně schváleno.  

 

Předsedající konstatovala, že přítomná veřejnost dostane prostor k vyjádření svých stanovisek 

k jednotlivým projednávaným bodům zvlášť, tj. u každého projednávaného bodu vždy po 

rozpravě zastupitelstva, ale před jeho hlasováním o přijetí či nepřijetí návrhu.  

 

Starostka dále reagovala na přítomnost kamer na zasedání zastupitelstva, které byly 

instalovány zástupci z řad přítomné veřejnosti. Předsedající v této souvislosti poznamenala, že 

pořizování obrazových a zvukových záznamů zastupitelů na zasedání zastupitelstva je 

v souladu s cílem maximalizovat dostupnost informací o činnosti nejvyššího orgánu obce. 

Pořizovatele těchto obrazových a zvukových záznamů ale poučila, že na svá nahrávací 

zařízení mohou zaznamenávat projevy i dalších účastníků zasedání, nikoliv pouze zastupitelů, 

přičemž musí respektovat zákonem chráněná subjektivní soukromá práva dalších účastníků 

zasedání a to v souladu s právem na ochranu osobnosti, které poskytuje Občanský zákoník. 

Předsedající v rámci poučení citovala ustanovení § 12 Občanského zákoníku, které stanoví, že 

obrazové snímky a obrazové a zvukové záznamy týkající se fyzické osoby nebo jejích projevů 

osobní povahy smějí být pořízeny nebo použity jen s jejím svolením.  

 



2 
 

Starostka dále předložila zastupitelům tento návrh programu: 

1. Slovo starostky 

2. Agenda výborů zastupitelstva města 

3. Rozpočtové opatření 

4. Organizační struktura městského úřadu 

5. Přijetí účelové dotace od Ministerstva kultury ČR na obnovu zámku 

6. Souhlas s provedením stavby rekonstrukce zámku – část Středočeského kraje 

7. Další postup rekonstrukce prostor MěÚ v zámku – realizace slaboproudých systémů a 

přípojek elektro, rozvodů plynu a připojení sdělovacího vedení 

8. Střednědobý plán investic podle požadavků města na Středočeské vodárny, a.s. 

9. Odprodeje částí obecních pozemku na par. č. 1544/1 a 2212 

10. Žádost o bezúplatný převod pozemku par. č. 1819/23 

11. Návrhy plánovacích smluv na výstavby rodinných domů na par. č. 1819/43, 1646/13 a 

1819/3 

12. Pronájem nebytových prostor v č. p. 65 

13. Návrh na obsazení uvolněného bytu v DPS Buštěhrad 

14. Vyřazení majetku v DPS Buštěhrad 

15. Návrh na přidělení dvou bytů ve vlastnictví města 

16. Dodatek k nájemní smlouvě v domě č. p. 207 

17. Žádost o výjimku z počtu žáku v Základní škole Buštěhrad 

18. Žádosti o bezúročné půjčky 

19. Záměr k provozu novinového stánku na horním náměstí 

20. Buštěhradský zpravodaj  

 

Starostka připomněla, že tento program byl vyvěšen na úřední desce města a vyzvala 

zastupitele, aby se k návrhu programu vyjádřili. Přihlásil se V. Nový, který upozornil na 

chybějící bod Kontrola plnění usnesení ze zasedání zastupitelstva ze dne 10. 8. 2011. Dále 

konstatoval, že považuje některé body navrženého programu za neprojednatelné, protože 

zastupitelé neměli možnost se s podkladovými materiály seznámit v předstihu. Jako příklady 

uvedl body Rozpočtové opatření a Organizační struktura městského úřadu. Dále poukázal na 

neobvyklost bodu Slovo starostky jako prvního bodu programu. Závěrem V. Nový navrhl 

zastupitelstvu, aby předložený program zasedání neschválilo.  

Předsedající vyzvala ostatní zastupitele, zda se chtějí k navrženému programu vyjádřit, nikdo 

tak neučinil. Starostka poté zastupitelstvu navrhla rozšířit program zasedání o následující 
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body: Návrh na odvolání místostarosty P. Sejkory z funkce místostarosty; Návrh smlouvy o 

poskytnutí účelové dotace z Fondu rozvoje obcí a měst; Žádost DPS o rozdělení výsledku 

hospodaření; Návrh na odsouhlasení žadatelů do pořadníku DPS; Návrh na schválení názvů 

ulic.  Starostka dále zastupitelstvu navrhla, aby byl program zasedání schválen v této podobě: 

 

1. Kontrola plnění usnesení ze zasedání zastupitelstva ze dne 10. 8. 2011 

2. Slovo starostky 

3. Návrh na odvolání místostarosty P. Sejkory z funkce místostarosty 

4. Rozpočtové opatření 

5. Organizační struktura městského úřadu 

6. Další postup rekonstrukce prostor MěÚ v zámku – realizace slaboproudých systémů a 

přípojek elektro, rozvodů plynu a připojení sdělovacího vedení 

7. Agenda výborů zastupitelstva města 

8. Souhlas s provedením stavby rekonstrukce zámku – část Středočeského kraje 

9. Návrh smlouvy o poskytnutí účelové dotace z Fondu rozvoje obcí a měst 

10. Přijetí účelové dotace od Ministerstva kultury ČR na obnovu zámku 

11. Střednědobý plán investic podle požadavků města na Středočeské vodárny, a.s. 

12. Odprodeje částí obecních pozemku na par. č. 1544/1 a 2212 

13. Žádost o bezúplatný převod pozemku par. č. 1819/23 

14. Návrhy plánovacích smluv na výstavby rodinných domů na par. č. 1819/43, 1646/13 a 

1819/3 

15. Pronájem nebytových prostor v č. p. 65 

16. Návrh na obsazení uvolněného bytu v DPS Buštěhrad 

17. Návrh na odsouhlasení žadatelů do pořadníku DPS 

18. Vyřazení majetku v DPS Buštěhrad 

19. Žádost DPS o rozdělení výsledku hospodaření 

20. Návrh na přidělení dvou bytů ve vlastnictví města 

21. Dodatek k nájemní smlouvě v domě č. p. 207 

22. Žádost o výjimku z počtu žáku v Základní škole Buštěhrad 

23. Žádosti o bezúročné půjčky 

24. Záměr k provozu novinového stánku na horním náměstí 

25. Buštěhradský zpravodaj  

26. Názvy ulic 
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Předsedající opětovně vyzvala zastupitele, zda se chtějí k návrhu programu vyjádřit. Přihlásil 

se P. Sejkora s připomínkou k bodu Rozpočtové opatření s tím, že zastupitelé nebyli 

s rozpočtovým opatřením seznámeni. Starostka reagovala slovy, že se jedná o návrh. Program 

zasedání byl schválen 5 hlasy. (Pro návrh: M. Burešová, R. Dědič, J. Leflerová, V. 

Mrázková, M. Oplt; proti návrhu : D. Javorčeková, M. Kindlová, V. Nový, P. Sejkora)   

 

1. Kontrola pln ění usnesení ze zasedání zastupitelstva ze dne 10. 8. 2011 

Kontrolu plnění usnesení provedl M. Oplt, který konstatoval, že následující úkoly byly 

splněny: 

a) Kontaktovat projektové firmy a vyžádat si nabídky na první etapu výstavby chodníků 

v ulici Tyršova. 

b) Provést kontrolu majitelů pozemků a revizi dokladů garáží u vodojemu. 

c) Provést místní šetření v ul. Slepá ohledně požadavku pí Ing. Borovičkové na koupi 

části obecního pozemku.  

 

2. Slovo starostky 

 

V 17:55 odešel ze zasedání P. Sejkora. 

 

Starostka v rámci tohoto bodu přečetla předem připravený text, kterým reagovala na 

vystoupení V. Nového ze zasedání MěZ ze dne 10. 8. 2011.  V úvodu prohlásila, že v rámci 

tohoto bodu nenavrhuje přijetí žádného usnesení, čili s tímto bodem nebude spojeno 

hlasování.  

 

V 18:35 se na zasedání vrátil P. Sejkora.  

 

3. Návrh na odvolání místostarosty P. Sejkory z funkce místostarosty 

Starostka zastupitelstvu oznámila konkrétní důvody, které ji vedly k zařazení tohoto návrhu 

na program zasedání a požádala zastupitelstvo o jejich zvážení vzhledem k pozici P. Sejkory 

jako místostarosty města. Do rozpravy se jako první přihlásil P. Sejkora s požadavkem na 

upřesnění přednesených výtek. Následovala diskuse mezi starostkou a P. Sejkorou, v jejímž 

rámci se řešila i problematika výběrového řízení na přechod pro chodce a zpomalovací pruh u 

MěÚ a MŠ. V rozpravě dále vystoupili V. Nový a M. Oplt. Následně došlo k hlasování o 

návrhu na odvolání místostarosty P. Sejkory z funkce místostarosty. Návrh byl přijat 5 
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hlasy. (Pro návrh: M. Burešová, R. Dědič, J. Leflerová, V. Mrázková, M. Oplt; proti 

návrhu: D. Javorčeková, V. Nový; zdrželi se: M. Kindlová, P. Sejkora).  

 

4. Rozpočtové opatření 

Starostka předala slovo M. Burešové, která přítomné seznámila s návrhem rozpočtového 

opatření. M. Burešová uvedla návrhy změn z důvodu objektivně působících skutečností, které 

ovlivňují plnění rozpočtu. Poté starostka zahájila rozpravu, do které se přihlásil P. Sejkora 

s příspěvkem na téma financování základní školy. V diskusi vystoupila paní ředitelka školy 

Mgr. V. Sklenářová, která konstatovala, že současný příspěvek 1,9 mil. Kč je nedostatečný a 

škola se dostává do platební neschopnosti. M. Burešová navrhla schůzku s paní ředitelkou. 

V diskusi dále vystoupili p. Semrád,  p. Müller., pí Mahovská, p. Zámyslický. Na závěr 

vystoupila D. Javorčeková s tím, že není možné projednávat rozpočtové opatření přímo na 

zastupitelstvu, že je nutné projednat jej nejdříve na pracovní poradě. Starostka se slovy D. 

Javorčekové souhlasila a dala hlasovat o návrhu odložit bod Rozpočtové opatření na další 

zasedání zastupitelstva s tím, že bude předjednán na pracovní poradě. Návrh byl přijat 8 

hlasy. (Zdržela se: M. Burešová) 

 

5. Organizační struktura m ěstského úřadu 

Starostka zastupitelstvu předložila návrh na stanovení celkového počtu zaměstnanců města 

v městském úřadu na 9.  Návrh byl přijat 7 hlasy. (Zdrželi se: V. Nový, P. Sejkora) 

 

6. Další postup rekonstrukce prostor MěÚ v zámku – realizace slaboproudých systémů 

a přípojek elektro, rozvodů plynu a připojení sdělovacího vedení 

 

V 19:35 odešla ze zasedání M. Kindlová, vrátila se v 19:45.  

 

Vzhledem ke skutečnosti, že pro rekonstrukci zámku, resp. výstavbu prostor pro MěÚ nebyly 

do dokumentace zařazeny projekty slaboproudých systémů a přípojek elektro, rozvodů plynu 

a připojení sdělovacího vedení, bylo město nuceno zajistit poptávkové řízení na vypracování 

projektové dokumentace na všechny uvedené systémy. Město obdrželo nabídky od tří 

projektových firem. Odborný výklad k potřebě zajistit projekty na zmiňované systémy podal 

p. Vavruška. V rozpravě k tomuto tématu vystoupili M. Oplt a D. Javorčeková s požadavkem, 

aby předložené nabídky byly důkladně posouzeny a to nejenom z hlediska nákladů, ale i 

dalších parametrů. Do diskuse se zapojili např. p. Dlouhý, p. Semrád. Následně bylo 
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hlasováno o návrhu na odborné posouzení předložených nabídek. Schváleno 5 hlasy. (Pro 

návrh: M. Burešová, R. Dědič, J. Leflerová, V. Mrázková, M. Oplt; proti návrhu : P. 

Sejkora; zdrželi se: D. Javorčeková, M. Kindlová, V. Nový)   

 

7. Agenda výborů zastupitelstva města 

Starostka předložila zastupitelstvu návrh na projednání činnosti výborů MěZ. Doporučila, aby 

se zastupitelé zabývali činností stavebního výboru a zvážili jeho působení do budoucna. Dala 

na zvážení možnosti jeho změny, popř. zrušení a vytvoření jiného orgánu s jasně stanovenou 

působností. Zároveň navrhla uložit předsedům výborů pro životní prostředí, kulturního a 

sportovního výboru a sociálního a zdravotního výboru, aby na příští zasedání zastupitelstva 

předložili návrhy činnosti svých výborů. Následovala rozprava, v jejímž rámci D. 

Javorčeková, předsedkyně stavebního výboru MěZ podala starostce písemnou rezignaci na 

funkci předsedkyně stavebního výboru. D. Javorčeková, M. Oplt a v rámci diskuse p. T. 

Kluiber zdůraznili potřebu doplnit pracovní tým MěÚ o pracovníka pověřeného úkoly 

související se stavební činností ve městě. V rámci rozpravy V. Nový a v rámci diskuse J. 

Mahovská vystoupili s připomínkami k investiční akci přechod pro chodce a zpomalovací 

pruh před MěÚ a MŠ.  

 

8. Souhlas s provedením stavby rekonstrukce zámku – část Středočeského kraje 

Ve 21:05 hod. starostka otevřela další bod programu. Středočeský kraj žádá město Buštěhrad 

o souhlas s provedením stavby – kompletní rekonstrukce zámku v Buštěhradě. Vzhledem 

k tomu, že zástupkyně Středočeského kraje předala projektovou dokumentaci teprve 24. 10. 

2011, neměli zastupitelé možnost se s ní seznámit. Z tohoto důvodu byl tento bod odložen na 

další zasedání MěZ. 

 

9. Návrh smlouvy o poskytnutí účelové dotace z Fondu rozvoje obcí a měst 

Starostka představila návrh Smlouvy o poskytnutí účelové dotace na rekonstrukci zámku, 

resp. budoucích prostor MěÚ z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu rozvoje 

obcí a měst v rámci Tématického zadání Velké projekty. Dotace bude poskytnuta 

v maximální výši 2,000.000 Kč, maximálně však ve výši 95 % celkových skutečných 

finančních nákladů na realizaci akce, při spoluúčasti města ve výši 5 %. Návrh jednomyslně 

přijat.   
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10. Přijetí účelové dotace od Ministerstva kultury ČR na obnovu zámku 

Starostka navrhla přijetí účelového finančního příspěvku na rekonstrukci zámku, resp. 

budoucích prostor MěÚ od Ministerstva kultury ve výši 1,575.000 Kč, až do výše 90 % 

z nákladů prokazatelně vynaložených na obnovu zámku. Návrh jednomyslně přijat.    

 

11. Střednědobý plán investic podle požadavků města na Středočeské vodárny, a.s. 

Na základě výzvy Středočeských vodáren, a.s. požádala starostka zastupitele i veřejnost 

k předložení návrhů na opravy vodovodu v Buštěhradě, které by byly zahrnuty do 

Střednědobého plánu investic Středočeských vodáren, a.s. na léta 2012 – 2013. Termín pro 

předložení navrhů do konce roku 2011.  

 

12. Odprodeje částí obecních pozemků na par. č. 1544/1 a 2212 

Ing. Jiřina Borovičková žádá město o odprodej části obecního pozemku par. č. 1544/1 o 

výměře 80 m2 ve Slepé ulici, p. Marek Hrma žádá město o odprodej části pozemku par. č. 

2212 o výměře 312 m2. Starostka požádala zastupitelstvo o souhlas s vyvěšením záměrů 

města prodat předmětné části obecních pozemků. Jednomyslně schváleno. 

 

13. Žádost o bezúplatný převod pozemku par. č. 1819/23 

Starostka předložila návrh na bezúplatný převod pozemku par. č. 1819/23 v k.ú. Buštěhrad o 

výměře 2962 m2, z majetku České republiky ve správě Pozemkového fondu ČR do majetku 

města Buštěhradu za účelem vybudování komunikace v budoucí bytové zástavbě. Návrh 

jednomyslně schválen. 

 

14. Návrhy plánovacích smluv na výstavby rodinných domů na par. č. 1819/43, 1646/13 

a 1819/3 

Zastupitelé si vyžádali znění návrhů plánovacích smluv a odročili projednání na příští 

zasedání MěZ.  

 

15. Pronájem nebytových prostor v č. p. 65 

Starostka informovala zastupitele i veřejnost o uvolněných nebytových prostorách v č.p. 65 

v Palackého ulici v Buštěhradě a vyzvala veřejnost k předložení návrhů na využití těchto 

prostor. V Nový upozornil na nutnost vyvěsit záměr k pronájmu.    
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16. Návrh na obsazení uvolněného bytu v DPS Buštěhrad 

Sociální a zdravotní výbor posoudil žádosti o obsazení bytu v DPS Buštěhrad a doporučil 

zastupitelstvu uvolněný byt obsadit p. V. Křemenem. Jednomyslně schváleno. 

 

17. Návrh na odsouhlasení žadatelů do pořadníku DPS 

Sociální a zdravotní výbor provedl společně s ředitelkou DPS pí Šumnou šetření u všech 

žadatelů a doporučuje zařadit jejich žádosti do pořadníku. Jedná se o žádosti pí Němcové, pí 

Novákové, pí Mrázové a manželů Hudečkových. Návrh byl přijat 8 hlasy. (Zdržel se: V. 

Nový) 

 

18. Vyřazení majetku v DPS Buštěhrad 

Starostka předložila návrh ředitelky DPS k vyřazení trojdílné skříně z majetku DPS. 

Jednomyslně schváleno. 

 

19. Žádost DPS o rozdělení výsledku hospodaření 

Ředitelka DPS Buštěhrad předkládá zastupitelstvu žádost o převedení hospodářského 

výsledku roku 2010 ve výši Kč 94.815,- takto: Kč 70.000,- do rezervního fondu, Kč 24.815,- 

do fondu odměn. Jednomyslně schváleno. 

 

20. Návrh na přidělení dvou bytů ve vlastnictví města 

Bytová komise provedla vyhodnocení žádostí o přidělení dvou volných bytů v majetku města 

Buštěhrad v č.p. 128 a doporučuje zastupitelstvu přidělit menší byt pí P. Eberlové a větší byt 

pí O. Rodové.  Jednomyslně schváleno. 

 

21. Dodatek k nájemní smlouvě v domě č. p. 207 

Možnost prodloužení nájemní smlouvy na byt v č.p. 207 bude zastupitelstvem projednána na 

příštím zasedání MěZ, po předchozím projednání s nájemníkem.  

 

22. Žádost o výjimku z počtu žáku v Základní škole Buštěhrad 

Ředitelka ZŠ a MŠ v Buštěhradě se obrací na město jako zřizovatele školy se žádostí o 

schválení výjimky z počtu žáků z předepsaného počtu 30 na počet 31 v jedné sloučené třídě. 

Jednomyslně schváleno. 
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23. Žádosti o bezúročné půjčky 

Žadatelé o bezúročnou půjčku jsou pí J. Menclová a p. P. Godla. Půjčka pro pí J. Menclovou 

ve výši Kč 20.000,- na opravu plotu byla jednomyslně schválena. Projednání půjčky pro p. 

Godlu bylo odloženo na příští zasedání MěZ po provedení místního šetření.  

 

24. Záměr k provozu novinového stánku na horním náměstí 

Pan Vinkl předkládá zastupitelstvu návrh na umístění dřevěného stánku na prodej novin, 

časopisů a občerstvení, který by byl umístěn v prostorách parku na horním náměstí (zastávka 

u Macíků). Do rozpravy se přihlásil P. Sejkora, který návrh podpořil, M. Oplt vystoupil se 

zamítavým stanoviskem. Návrh nebyl přijat . (Pro návrh: P. Sejkora; proti návrhu:  M. 

Burešová, R. Dědič, J. Leflerová, V. Mrázková, M. Oplt; zdrželi se: D. Javorčeková, M. 

Kindlová, V. Nový).   

 

25. Názvy ulic 

V zástavbě v lokalitě Chmelnice vznikly 3 nové ulice. Zastupitelům byl předložen návrh na 

jejich názvy: Akátová, Vrbová, Jasanová. Jednomyslně schváleno.  

 

26. Buštěhradský zpravodaj  

Výkonná redaktorka Buštěhradského zpravodaje pí Müllerová předložila zastupitelstvu návrh 

nového statutu BZ. Se zastupitelstvem bylo dohodnuto uspořádat společné jednání o dalším 

směřování BZ jako zdroje informací pro občany. 

 

V 22:30 odešel ze zasedání V. Nový. 

 

Starostka ukončila zasedání ve 22:35 hod.  
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Usnesení 

ze zasedání Městského zastupitelstva (MěZ) Buštěhrad, 

které se konalo dne 25. 10. 2011 v Kulturním středisku 

č. 10/2011 

 

MěZ po projednání: 

 

a) Schvaluje 

1. Odvolání P. Sejkory z funkce místostarosty města Buštěhradu k datu 25. 10. 2011 

2. Stanovení celkového počtu zaměstnanců města v městském úřadu na 9. 

3. Odborné posouzení nabídek na slaboproudé systémy, přípojky elektro, rozvody plynu 

a připojení sdělovacího vedení v zámku v části pro budoucí MěÚ. 

4. Návrh smlouvy o poskytnutí účelové dotace na rekonstrukci zámku, resp. budoucích 

prostor MěÚ z prostředků Středočeského kraje ze Středočeského fondu rozvoje obcí 

a měst v max. výši 2,000.000 Kč, maximálně však ve výši 95 % celkových 

skutečných finančních nákladů na realizaci akce, při spoluúčasti města 5 %.  

5. Přijetí účelového finančního příspěvku na rekonstrukci zámku, resp. budoucích prostor 

MěÚ od Ministerstva kultury ve výši 1,575.000 Kč až do výše 90 % z nákladů 

prokazatelně vynaložených.   

6. Bezúplatný převod pozemku par. č. 1819/23 z majetku České republiky ve správě 

Pozemkového fondu ČR do majetku města Buštěhradu. 

7. Obsazení uvolněného bytu v DPS Buštěhrad p. V. Křemenem. 

8. Návrh zařazení žadatelů o byt v DPS do pořadníku DPS. 

9. Vyřazení trojdílné skříně z majetku DPS. 

10. Převedení hospodářského výsledku roku 2010 DPS Buštěhrad ve výši Kč 94.815,- 

takto: Kč 70.000,- do rezervního fondu a Kč 24.815,- do fondu odměn.  

11. Přidělení bytu v č.p. 128 pí P. Eberlové a pí O. Rodové.  

12. Výjimku z počtu žáků v ZŠ Buštěhrad v jedné sloučené třídě na 31.  

13. Bezúročnou půjčku ve výši Kč 20.000,- na opravu plotu pí J. Menclové.  

14. Názvy nových ulic v lokalitě chmelnice: Akátová, Vrbová, Jasanová.  

 

b) Zamítá 

1. Žádost p. Vinkla na umístění dřevěného stánku na prodej novin, časopisů a 

občerstvení v parku na horním náměstí. 
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c) Ukládá  

1. Předsedkyni finančního výboru předložit na nejbližším zasedání zastupitelstva návrh 

rozpočtového opatření.  

2. Městskému úřadu vyvěsit záměr prodat část obecního pozemku par. č. 1544/1 a část 

pozemku par. č. 2212. 

3. Městskému úřadu vyvěsit záměr na pronájem nebytových prostor v č.p. 65. 

 

 

Zápis byl vyhotoven dne 4. 11. 2011. 

 

 

 

 

 

Ověřovatelé: Věra Mrázková …………………………………… 

 

  Luboš Kluiber …………………………………….. 

 

Starostka Jitka Leflerová…………………………………….. 

 

 

  
Dodatek k zápisu č. 10/2011 ze zasedání zastupitelstva konaného dne 25. 10. 2011 
  
V průběhu zasedání proběhlo neschválené zasedání o odvolání starostky a místostarosty.  
Proto záznam o tomto hlasování není součástí zápisu ze zasedání č. 10/2011 ze dne 25. 10. 
2011. 
  
Starostka: J. Leflerová ....................... 
  
Ověřovatelé: V. Mrázková .................. 
  
                   L. Kluiber ...................... 
 


