
 

Z Á P I S 

 

z  11. zasedání zastupitelstva obce Valchov, 

konaného dne 21. 12. 2011 v 19.30 hod. v budově obecního úřadu ve Valchově 

 

 

Přítomno: ing. Radka Bezděková, ing. Jindřiška Brožová, ing. Jiří Dokoupil, Milan Fiala, 

Václav Hasoň, Tomáš Kalik, ing. Zdeněk Přikryl, Pavla Vítová, Karel Vrána – 

dostavil se později 

  

Hosté:  prezenční listina 

 

Program: 1     zahájení 

2.  kontrola plnění úkolů 

3.  zpráva z veřejnosprávní kontroly v MŠ 

4.  rozpočtové opatření č.6 

5.  rozpočtový výhled  

6.  rozpočet obce na rok 2012 

7.  inventarizace 2011 

8.  různé 

9.  diskuse 

10.  závěr 

 

1. Zahájení 

Starostka přivítala přítomné a požádala, z důvodů státního smutku, o uctění památky 

zesnulého bývalého prezidenta republiky Václava Havla. 

 

Starostka obce zahájila 11. zasedání zastupitelstva obce (dále jen ZO), které bylo svoláno v 

souladu se zákonem č.128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

 

Starostka konstatovala, že je přítomna nadpoloviční většina členů ZO, a tím je ZO schopno 

právoplatně se usnášet. 

Zapisovatelkou byla stanovena ing. Brožová 

 

Starostka upozornila všechny přítomné, že ze zasedání je pořizován zvukový záznam pro 

účely pořízení zápisu, po ověření zápisu bude vymazán. Případné připomínky je třeba vznést 

co nejdříve po obdržení kopie zápisu.  

 

Poznámky k zápisu hlasování: 

br – ing. Jindřiška Brožová 

př – ing. Zdeněk Přikryl 

ha – Václav Hasoň 

ka – Tomáš Kalik 

vr – Karel Vrána 

be – ing. Radka Bezděková 

fi – Milan Fiala 

ví – Pavla Vítová 

do – ing. Jiří Dokoupil 

1 – zastupitel hlasoval pro 
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2 – zastupitel hlasoval proti 

0 – zastupitel se zdržel hlasování 

N – zastupitel nebyl přítomen zasedání 

 

Jako ověřovatelé zápisu byli navrženi ing. Zdeněk Přikryl a ing. Jiří Dokoupil. 

Návrh usnesení 1/11/2011:          6 - 0 - 2 

ZO schvaluje ing. Zdeňka Přikryla a ing. Jiřího Dokoupila jako ověřovatele zápisu. 

Hlasování: br-1 př-0 ha-1 ka-1 vr-N be-1 fi-1 ví-1 do-0 

Bylo přijato usnesení č. 1/11/2011  

 

Navržený program jednání byl přečten, bez připomínek. 

Návrh usnesení 2/11/2011:          8 - 0 - 0 

ZO schvaluje navržený program jednání. 

Hlasování: br-1 př-1 ha-1 ka-1 vr-N be-1 fi-1 ví-1 do-1 

Bylo přijato usnesení č. 2/11/2011  

 

Starostka konstatovala, že zápis z 10. zasedání ze dne 28. 11. 2011, který vyhotovila ing. 

Brožová, byl ověřovateli ověřen a po celou dobu zasedání vyložen. 

 

Ing. Dokoupil vznesl připomínku, že by bylo lepší zvukový záznam vymazat až těsně před 

dalším zasedáním, aby se mohly případné připomínky ověřit. 

 

 2. kontrola plnění úkolů 

Mosty – jsou řešeny v rámci záměru podání projektové žádosti o dotaci na SZIF. 

 

Aktualizace směrnic – směrnice jsou vypracovány. 

 

Výstupy z kontrolního výboru -  most u č.p. 61 – z důvodů řešení jiných úkolů, tento nebyl 

zatím splněn, úkol trvá. O: starostka a V. Hasoň, oprava 3 křížů v obci – úkol trvá, O: 

starostka, řešení BOZP a PO, úkol trvá, zatím zajištěny revize a doplnění ručních hasicích 

přístrojů v kapli a v bývalé škole, stále nejsou přišroubovány držáky na hasicí přístroje, termín 

prodloužen do konce roku 2011, O: Karel Vrána. Prozatím namontován držák v kapli. 

 

Přechod pro chodce – stavba přechodu i místa pro přecházení jsou součástí projektové 

žádosti o dotaci podané 4. 11. 2011 na SZIF. 

 

Změna ÚP – úkol trvá, O: starostka. 

 

Pojištění obecního majetku a odpovědnosti - prozatím zajištěny prvotní nabídky od 5 

ústavů, je třeba v této věci ještě důkladně jednat. Z časových důvodů úkol trvá. 

 

Projektová žádost o dotaci na SZIF – úkol trvá. 

 

Víceúčelové hřiště – kamerový systém namontován a spuštěn.  

 

Jímka u MŠ – průzkum trhu ohledně čerpadla – úkol trvá 

 

Odprodej pozemku Přikrylovi, č.p. 91 – místostarosta  provedl další šetření na místě 

samém, dohodl s Přikrylovými geometrické oddělení části parcely 370. Přikrylovi si na svoje 

náklady nechají vyhotovit geometrické oddělení části pozemku a kupní smlouvu. 
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Návrh usnesení 3/11/2011:          8 - 0 - 0 

ZO schvaluje odprodej části pozemku p.č. 370 manželům Lence a Karlovi Přikrylovým za 

výše uvedených podmínek. 

Hlasování: br-1 př-1 ha-1 ka-1 vr-N be-1 fi-1 ví-1 do-1 

Bylo přijato usnesení č. 3/11/2011  

 

Odměny za cyklozávody – vyhotoveno. 

 

Kolaudace chodníků + Zlatá Valcha –úkol trvá. 

 

Osvětlení vánočního stromu – splněno.  

 

Návrhy zastupitelů do dokumentu „ Program obnovy obce“ – z minulého zápisu, 

starostka žádá zastupitele, aby přednesli svoje návrhy alespoň v rozsahu ankety, která byla 

uveřejněna ve zpravodaji 3/2011. 

  

Hospodářská činnost v lese – úkol trvá 

 

Společné jednání starostky a místostarosty s bývalým vedením obce: 

- spádování odtoků vody podél cesty realizované pozemkovým úřadem a předané do 

majetku obce, zda byla cesta řádně zkolaudována, případně je-li v záruce 

- jednání ohledně mostů, resp. požadavků na rozšíření cesty na Přísadniska  

jednání bude provedeno hned v lednu 2012. 

 

Vánoční dar MŠ – splněno. 

 

Dotace z JMK na akceschopnost JSDH – vysvětleno, splněno. 

 

Kontrolní výbor – zjištění nedoplatků za odpady – splněno. 

 

Z dalších schválených návrhů jsou práce postupně realizovány, dle potřeby. 

Rozhlas na Přísadniskách – úkol trvá, O: Karel Vrána. 

 

3. Zpráva z veřejnosprávní kontroly v MŠ 

Starostka požádala člena kontrolní skupiny ing. Bc. Josefa Brože o přednesení zprávy.  

 

Kontrola proběhla na přelomu listopadu a prosince 2011, ve složení vedoucí Václav Hasoň, 

členové kontrolní skupiny Anna Ševčíková a Ing. Bc. Josef Brož. 

  

Předmět kontroly:  

- kontrola hospodaření s rozpočtovými prostředky od zřizovatele (účelovost čerpání)  

-  identifikace statutu majetku v souvislosti s hospodařením p.o.  

- aktualizace vnitřních směrnic týkajících se účetnictví 

- ověření přijetí opatření k nápravě z minulé VSK 

 

Dostavil se Karel Vrána v 20.03 hodin. 

 

Zjištění: 

- nesoulad v identifikaci majetku p.o. v zřizovací listině a smlouvě o výpůjčce 

- neaktualizovány některé směrnice v oblasti účetnictví 
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- dílčí formální nedostatky v procesu vnitřní finanční kontroly 

 

Stanovena opatření k nápravě, termín: 31.12.2011 

 

4. rozpočtové opatření č. 6 
 

PŘÍJMY 
       

SU AU § pol ÚZ 
schval.  

rozpočet 
uprav.  

rozpočet 
zvýšení + 
snížení - 

důvod 

231 
0100 

  4122 14004     1 390,00 dotace z JMK na SDH 

                  

Celkové zvýšení/snížení příjmů 1 390,00   

         
VÝDAJE 

       

SU AU § pol ÚZ 
schval.  

rozpočet 
uprav.  

rozpočet 
zvýšení + 
snížení - 

důvod 

231 
0100 

1031 5021   8 8 -8000,00 přesun mezi výdaji 

231 
0100 

1031 5139   2 2 -2000,00 přesun mezi výdaji 

231 
0100 

1031 5156   1 1 -1000,00 přesun mezi výdaji 

231 
0100 

1031 5169   9 9 -9000,00 přesun mezi výdaji 

231 0100 2212 5169   30 30 -10 000,00 přesun mezi výdaji 

231 0100 2212 5171   100 100 -100 000,00 přesun mezi výdaji 

231 0100 2219 5156   4 4 -2 500,00 přesun mezi výdaji 

231 0100 2310 5169   51 51 -51 000,00 přesun mezi výdaji 

231 0100 2333 5171   20 20 -5 000,00 přesun mezi výdaji 

231 0100 3421 5169       1 000,00 stol. práce hřiště u MŠ 

231 0100 3314 5021   23 28 1 300,00 zvýšení mzdy knihovna 

231 0100 3314 5136   13 15 -1 000,00 přesun mezi výdaji 

231 0100 3314 5139   4 10 3 000,00 knihovna nákup materiálu 

231 0100 3314 5169       7 400,00 zvýšení nákup ost. služeb knihov. 

231 0100 3314 5175     1,5 -700,00 přesun mezi výdaji 

231 0100 3319 5021   6 10 15 500,00 zvýšení mzdy kultura 

231 0100 3326 5154   14 14 -9 900,00 přesun mezi výdaji 

231 0100 3326 5169     0,5 -300,00 přesun mezi výdaji 

231 0100 3326 5194   1 1 -300,00 přesun mezi výdaji 

231 0100 3341 5171   4 4 -4 000,00 přesun mezi výdaji 

231 0100 3399 5021     1 1 000,00 kultura mzdy  

231 0100 3399 5139   15 15 -7 600,00 přesun mezi výdaji 

231 0100 3399 5169   6 28 400,00 kultura nákup služeb 

231 0100 3399 5175   1 20 -2 200,00 přesun mezi výdaji 

231 0100 3399 5194   20 20 100,00 dárkové balíčky kultura 

231 0100 3399 5492   8 8 1 000,00 zvýšení dary obyvatelstvu 

231 0100 3412 5021       1 600,00 zvýšení mzdy Víceúčel. hřiště 

231 0100 3412 5137       4 000,00 zvýšení majetek Víceúčel. hřiště 

231 0100 3412 5139     5 5 200,00 zvýšení mat. Víceúčel. hřiště 

231 0100 3412 6121     3209,9 -384 500,00 přesun mezi výdaji 

231 0100 3419 5021   2,5 6 13 700,00 zvýšení mzdy telových. činnost 

231 0100 3419 5139   1,5 5 2 100,00 zvýšení tělových. činn. materiál 

231 0100 3419 5169   3 3 6 000,00 ost. služby tělových. činn. 

231 0100 3419 5175   6 6 -1 000,00 přesun mezi výdaji 

231 0100 3419 5194   22 22 -12 200,00 přesun mezi výdaji 

231 0100 3421 6122     85 -500,00 přesun mezi výdaji 
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231 0100 3429 5229   10 10 -8 000,00 přesun mezi výdaji 

231 0100 3631 5137       8 000,00 nákup světelných řetězů 

231 0100 3631 5139     1 -800,00 přesun mezi výdaji 

231 0100 3631 5154   90 90 -21 000,00 přesun mezi výdaji 

231 0100 3631 5171   20 20 -10 000,00 přesun mezi výdaji 

231 0100 3633 5171   70 70 197 400,00 opravy a udržováí místní inž. sítí 

231 0100 3639 5021   6 6 -6 000,00 přesun mezi výdaji 

231 0100 3639 5139   2 5 33 700,00 nákup mat. č.p. 52 

231 0100 3639 5151   11 11 -2 000,00 přesun mezi výdaji 

231 0100 3639 5153   80 80 -11 400,00 přesun mezi výdaji 

231 0100 3639 5154   50 50 -9 000,00 přesun mezi výdaji 

231 0100 3639 5169   3 10 -1 300,00 přesun mezi výdaji 

231 0100 3639 5171   8 142 10 400,00 č.p. 52 opravy a udržování 

231 0100 3639 5362     1,5 3 100,00 daně a poplatky stát. rozp. 

231 0100 3722 5169   240 240 -13 200,00 přesun mezi výdaji 

231 0100 3723 5169   25 25 6 500,00 ostatní služby veřejná zeleň 

231 0100 3745 5011     125,2 -26 800,00 přesun mezi výdaji 

231 0100 3745 5021   15 15 8 500,00 mzdy veřejná zeleň 

231 0100 3745 5031     17,8 10 800,00 soc. poj. veřejná zeleň 

231 0100 3745 5032     6,5 3 800,00 zdrav. poj. veřejná zeleň 

231 0100 3745 5137   30 30 4 900,00 majetek veřejná zeleň 

231 0100 3745 5139   8 8 500,00 materiál veřejná zeleň 

231 0100 3745 5156   12 12 -2 100,00 přesun mezi výdaji 

231 0100 3745 5169   27 40 67 100,00 ostatní služby veřejná zeleň 

231 0100 3745 5171   20 20 -14 900,00 přesun mezi výdaji 

231 0100 4359 5499   37 37 -12 100,00 přesun mezi výdaji 

231 0100 5512 5021   6 6,3 2 500,00 mzdy hasiči 

231 0100 5512 5139   15 50 -19 000,00 přesun mezi výdaji 

231 0100 5512 5156   17,6 17,6 -700,00 přesun mezi výdaji 

231 0100 5512 5169   3 3 -600,00 přesun mezi výdaji 

231 0100 5512 5171   100 107,1 -26 800,00 přesun mezi výdaji 

231 0100 6112 5019   0 1,5 700,00 zastupitelstvo platy 

231 0100 6112 5023   620 620 -48 900,00 přesun mezi výdaji 

231 0100 6112 5031   102 102 -4 800,00 přesun mezi výdaji 

231 0100 6112 5032   56 56 -5 200,00 přesun mezi výdaji 

231 0100 6112 5162   30 20,5 -11 900,00 přesun mezi výdaji 

231 0100 6112 5167     8 -1 400,00 přesun mezi výdaji 

231 0100 6112 5173   25 25 13 300,00 cestovné zastupitelé 

231 0100 6112 5175   5 5 -3 000,00 přesun mezi výdaji 

231 0100 6149 5139     5 400,00 přesun mezi výdaji 

231 0100 6171 5011   220 220 -26 000,00 přesun mezi výdaji 

231 0100 6171 5021   17 23 -1 300,00 přesun mezi výdaji 

231 0100 6171 5031   55 55 -6 200,00 přesun mezi výdaji 

231 0100 6171 5032   20 20 -2 400,00 přesun mezi výdaji 

231 0100 6171 5136   13 2 -400,00 přesun mezi výdaji 

231 0100 6171 5137   40 42 10 600,00 DDHM místní správa 

231 0100 6171 5139   25 80 7 600,00 materiál místní správa 

231 0100 6171 5151   2 2 -600,00 přesun mezi výdaji 

231 0100 6171 5153   35 35 -2 200,00 přesun mezi výdaji 

231 0100 6171 5154   25 25 -9 900,00 přesun mezi výdaji 

231 0100 6171 5161   2 3,5 300,00 služby pošt místní správa 

231 0100 6171 5162   20 20 -1 000,00 přesun mezi výdaji 
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231 0100 6171 5169   30 60 10 700,00 ostatní služby místní správa 

231 0100 6171 5171   24 24 -4 700,00 přesun mezi výdaji 

231 0100 6171 5172   10 10 -6 400,00 přesun mezi výdaji 

231 0100 6171 5173   2 2 300,00 cestovné místní správa 

231 0100 6171 5362     0,5 -300,00 přesun mezi výdaji 

231 0100 6310 5163   13 13 -7 000,00 přesun mezi výdaji 

231 0100 6399 5362   40 40 -2 000,00 přesun mezi výdaji 

231 0100 5512 5167 14004     1 390,00 dotace z JMK na SDH 

Celkové zvýšení/snížení výdajů -478 210,00   

         
FINANCOVÁNÍ 

      

SU AU § pol ÚZ 
schval.  

rozpočet 
uprav.  

rozpočet 
zvýšení + 
snížení - 

důvod 

231 0100   8115     199,1 479 600,00 přebytek hospodaření 

                  

                  

Zvýšení/snížení financování 479 600,00   

 

 

Starostka seznámila přítomné s RO č. 6, někteří zastupitelé požadovali vysvětlit konkrétní 

přesuny mezi výdaji. Starostka tak učinila. 

Návrh usnesení 4/11/2011:          9 - 0 - 0 

ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 6 bez výhrad. 

Hlasování: br-1 př-1 ha-1 ka-1 vr-1 be-1 fi-1 ví-1 do-1 

Bylo přijato usnesení č. 4/11/2011  

 

5. rozpočtový výhled na léta 2012 až 2014 

Starostka přednesla rozpočtový výhled 2012 – 2014, sdělila, že výhled byl sestaven podle 

dosud známých informací o vývoji příjmů ze státního rozpočtu a plánovaných akcí v obci. 

Zastupitelé požadovali dovysvětlit investiční akce. Starostka tak učinila. Po té se hlasovalo. 

Návrh usnesení 5/11/2011:          8 - 0 - 1 

ZO schvaluje rozpočtový výhled na roky 2012 až 2014.  

Hlasování: br-1 př-1 ha-1 ka-1 vr-0 be-1 fi-1 ví-1 do-1 

Bylo přijato usnesení č. 5/11/2011  

 

6. rozpočet obce na rok 2012 

Návrh rozpočtu sestavila starostka a účetní obce, projednala ho s FV a byl doplněn ze strany 

finančního výboru. Po té byl návrh rozpočtu zaslán všem zastupitelům a vyvěšen na úřední 

desce. Starostka ještě podotkla, že návrh rozpočtu má trochu jinou strukturu než v minulých 

letech. Je to z toho důvodu, že byly vybudovány některé stavby a nyní je třeba je udržovat, 

dále bylo schváleno realizovat projekt na úpravu veřejného prostranství, předpokládané 

náklady jsou zapracovány do paragrafu silnice. 

 

Návrh usnesení 6/11/2011:          8 - 0 - 1 

ZO schvaluje rozpočet obce Valchov dle vyvěšeného návrhu. 

Hlasování: br-1 př-1 ha-1 ka-1 vr-1 be-1 fi-1 ví-1 do-0 

Bylo přijato usnesení č. 6/11/2011  

 

7. inventarizace 2011 

Všichni zainteresovaní obdrželi plán inventur, soupis majetku, složení inventarizačních 

komisí, směrnici o inventarizaci.  
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Návrh usnesení 7/11/2011:         8 - 0 - 1 

ZO schvaluje průběh inventur včetně výstupů dle plánu inventur. 

Hlasování: br-1 př-1 ha-1 ka-1 vr-1 be-0 fi-1 ví-1 do-1 

Bylo přijato usnesení č. 7/11/2011  

 

8. různé 

Aktualizace zřizovací listiny MŠ – v rámci upřesnění účetního vedení majetku MŠ a obce 

bylo třeba novelizovat zřizovací listinu MŠ Valchov. Starostka provedla aktualizaci této 

listiny.  

Návrh usnesení 8/11/2011:          8 - 0 - 1 

ZO schvaluje aktualizaci zřizovací listiny MŠ Valchov. 

Hlasování: br-1 př-1 ha-1 ka-1 vr-1 be-1 fi-1 ví-1 do-0 

Bylo přijato usnesení č. 8/11/2011  

 

Smlouva o výpůjčce – týká se zpřesnění statutu majetku obce a mateřské školy. 

Návrh usnesení 9/11/2011        8 - 0 - 1 

ZO schvaluje smlouvu o výpůjčce mezi obcí Valchov a MŠ  

Hlasování: br-1 př-1 ha-1 ka-1 vr-1 be-1 fi-1 ví-1 do-0 

Bylo přijato usnesení č. 9/11/2011 

Odpisový plán -  obec počínaje letošním rokem účetně odpisuje majetek. Za rok 2011 se 

odepíše tzv. dooprávkováním dle ČÚS 708 a na majetek v odpisovém plánu, který je 

odepisován, letos  ve výši 40 %, 60 % se bude odpisovat po stanovenou dobu. Odpisový plán 

zahrnuje majetek, který by byl již odepsán, ale z důvodů užívání tohoto majetku byla 

stanovena nová doba odepisování. 

Návrh usnesení 10/11/2011:        9 - 0 - 0 

ZO schvaluje odpisový plán majetku obce Valchov. 

Hlasování: br-1 př-1 ha-1 ka-1 vr-N be-1 fi-1 ví-1 do-1 

Bylo přijato usnesení č. 10/11/2011  

 

Žádosti o dotace 

TJ Sokol Valchov podala žádost o dotaci na provoz a sportovní činnost ve výši 150 000,- Kč. 

Návrh usnesení 11/11/2011:        9 - 0 - 0 

ZO schvaluje dotaci TJ Sokol Valchov ve výši 150 tis. Kč. 

Hlasování: br-1 př-1 ha-1 ka-1 vr-1 be-1 fi-1 ví-1 do-1 

Bylo přijato usnesení č. 11/11/2011  

 

HS Valchov podalo žádost o dotaci na činnost ve výši 10 000,- Kč. Zároveň HS Valchov 

požádalo o přesunutí schválené dotace z roku 2011 ve výši 8 000,- Kč do roku 2012.  

Návrh usnesení 12/11/2011:        9 - 0 - 0 

ZO schvaluje dotaci HS Valchov ve výši 10 tis. Kč a přesun schválené dotace z roku 2011 ve 

výši 8 tis. Kč do roku 2012. 

Hlasování: br-1 př-1 ha-1 ka-1 vr-1 be-1 fi-1 ví-1 do-1 

Bylo přijato usnesení č. 12/11/2011  

 

SDH Valchov podala žádost o dotaci na provoz a činnost SDH ve výši 40 000,- Kč. Z důvodů 

velkých investic do klubovny hasičů (oprava podlahy a dalšího vybavení v klubovně) bylo 

navrženo schválit dotaci na činnost ve výši 15 000,- Kč. 
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Návrh usnesení 13/11/2011:        9 - 0 - 0 

ZO schvaluje dotaci SDH Valchov ve výši 15 tis. Kč. 

Hlasování: br-1 př-1 ha-1 ka-1 vr-1 be-1 fi-1 ví-1 do-1 

Bylo přijato usnesení č. 13/11/2011  

 

9. Diskuze  

Václav Hasoň připomíná již zajištěné silvestrovské bruslení pro občany Valchova 31. 12. 

2011 od 10.30 do 11. 45 hod na zimním stadionu v Boskovicích. 

Dále řekl, že přiveze Betlémské světlo, Tomáš Kalik se nabídnul, že zajistí jeho vydávání 

v kapli s. Petra a Pavla na štědrý den od 11.00 do 12.00 hodin. Starostka zajistí vyhlášení 

místním rozhlasem. 

Ing. Dokoupil se zeptal na zaseknuté čerpadlo ve vrtu na hřišti v Borkách. Bylo mu sděleno, 

že vzhledem k zimnímu období bude tato záležitost řešena na jaře. 

Ing. Přikryl přednesl žádost Aujeských č.p. 49 o možnost projednání řešení dopravní situace 

před jejich domem, například svodidly. Jejich žádost vychází z několika dopravních nehod 

v tomto úseku. Ing. Přikryl se dále přiklání k možnosti instalace svodidel i u parčíku při 

odbočce do Borek (na starou Boskovskou), zde se také v minulosti stalo několik dopravních 

nehod. Tato záležitost bude dále prověřena, část zastupitelů však projevila obavy nejen o 

estetickou stránku věci, ale i o možnosti prostorového umístění. 

Ing. Přikryl a Václav Hasoň podali návrh na schválení odměny pro Ing. Bc. Josefa Brože ve 

výši 5 000,- Kč. Důvodem návrhu je celoroční úzká spolupráce s obcí Valchov, 

vypracovávání smluv, projektových žádostí, kompletní zajištění zadávací dokumentace a 

vedení výběrového řízení na dodavatele stavby víceúčelového hřiště, účast na 

veřejnosprávních kontrolách v MŠ a další. 

Návrh usnesení 14/11/2011       4 - 0 - 5 

ZO schvaluje odměnu Ing. Bc. Josefu Brožovi ve výši 5 000,- Kč z výše uvedených důvodů.  

Hlasování: br-0 př-1 ha-1 ka-1 vr-1 be-0 fi-0 ví-0 do-0 

Nebylo přijato usnesení č. 14/11/2011 

Václav Hasoň poděkoval za činnost užšímu vedení obce. 

Zdeněk Kunc také poděkoval všem za jejich práci. 

 

11. Závěr 

Starostka poděkovala všem za účast, poděkovala za dosavadní spolupráci, popřála všem 

klidné svátky a mnoho zdraví a úspěchů v novém roce a ukončila zasedání ZO Valchov 

v 21.13 hod. 

 

 

Ve Valchově 29. 12. 2011     Zapsala: ing. Jindřiška Brožová 

 

 

Ověřovatelé:       ing. Zdeněk Přikryl, v.r.  

  

Ing. Jiří Dokoupil, v.r.  

    

 

 

Otisk razítka 

Ing. Jindřiška Brožová,v.r. 

        starostka obce 


