Zápis č. 5/2012 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Husinec konaného
dne 26.11.2012
Začátek zasedání 18, 00 hod.
Přítomni: starostka obce Ivana Zrzavá, místostarostka obce Jana Münzbergerová, zastupitelé
Kamil Plavec, David Krása, Václav Voseček, Marie Těthalová, Stanislav Strnad, Kamil Egida,
Jeroným Lešner
Pí starostka konstatuje, že zastupitelstvo se sešlo v počtu 9 zastupitelů z 9, zastupitelstvo je
tedy usnášeníschopné.
Návrhová komise: pí Jana Münzbergerová, p. David Krása
Ověřovatelé zápisu: pí Marie Těthalová, p. Kamil Egida
Zastupitelé hlasují o návrhové komisi a ověřovatelích - Jednohlasně schváleno
Program zasedání:
1. Kontrola usnesení ze dne 17.9.2012
2. Změna rozpočtu na rok 2012 – rozpočtové opatření č.4
3. Schválení obecně závazné vyhlášky č.1/2012 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů
4. Dodatečné schválení prodeje fekálního vozu
5. Žádost o prodej nebo pronájem obecního pozemku č.parc. 220/8 v k.ú. Husinec u
Řeže
6. Projednání návrhu kupní smlouvy na odkup pozemků č.parc. 380/20, 476/24, 476/25
a 476/34 v k.ú. Husinec u Řeže od paní Dumkové
7. Schválení uvolněné funkce pro místostarostku
8. Schválení kalkulace stočného na rok 2013 a plánu financování obnovy pro obecní
kanalizaci
9. Schválení krizového štábu
10. Žádost o udělení souhlasu s užitím znaku obce
11. Schválení přijetí daru od ÚJV Řež a.s.
12. Schválení smlouvy o právu provedení stavby a uzavření smlouvy o zřízení věcného
břemena k „umístění energetického díla a kabelového vedení“ na pozemku č.parc.
220/8 v k.ú. Husinec u Řeže pro společnost CVŘ, s.r.o.
13. Schválení zřízení věcného břemene a podpisu smlouvy o výkonu věcného břemene
„rekonstrukce vedení Řež – kNN-NN“ se společností ČEZ Distribuce,a.s. na pozemcích
parc. č. 363/29, 363/28, 333/36, 335/3, 333/37, 333/1, 333/33, 333/34 a 333/38
v k.ú. Husinec u Řeže
14. Ostatní záležitosti OÚ
15. Různé, diskuse

Na připomínku p. Plavce se z bodu č.4 vyškrtne slovo „dodatečné“. S touto připomínkou byl
program jednohlasně schválen.

1/ Kontrola usnesení ze dne 17.9.2012
č.2/4/2012: OZ schvaluje úpravu vozovky a odvedení srážkových vod na pozemku č.parc.
328/1 a 476/62 v k.ú Husinec u Řeže - ulice Zahrádky a pověřuje starostku k zajištění
zpracování projektové dokumentace a zajištění dodavatele stavebních úprav.
Pí starostka informuje, že je vypracováno geodetické zaměření pozemku a jeho napojení na
ulici Hlavní, které bude sloužit jako podklad pro projekt komunikace. Dále proběhlo místní
šetření s projektantem.
č.3/4/2012: OZ schvaluje záměr směny části pozemku č.parc. 218/268 díl c a d ve vlastnictví
obce Husinec za část pozemku č.parc. 218/274 díl f ve vlastnictví SUDOP GROUP a.s. vše
v k.ú. Husinec u Řeže dle GP 910-24/2012 vypracovaného dne 24.7.2012
Záměr je vyvěšen na úřední desce, na dalším zasedání bychom měli schválit směnu.

č.4/4/2012: OZ schvaluje koupi pozemků č.parc. 380/20, 476/24, 476/25 a 476/34 v k.ú.
Husinec u Řeže od paní Marty Dumkové dle znaleckého posudku č. 154/8624/2012
vypracovaného Ing. Czechmannem dne 7.6.2012
Na dnešním zasedání je předložena kupní smlouva s paní Dumkovou, po odsouhlasení
návrhu kupní smlouvy zastupitelstvem bude smlouva podepsána.

č.7/4/2012: OZ schvaluje zadání projektu na vybudování parkoviště a kultivaci prostoru před
penzionem Hudec. Zároveň schvaluje použití každoročního daru od ÚJV na financování této
akce a pověřuje starostku k zajištění této akce.
Starostka informuje, že projekt byl vypracován a odevzdán, zároveň je připravena darovací
smlouva s ÚJV Řež na investiční dar ve výši 150 000,- Kč.

č.6/3/2012: OZ schvaluje záměr prodeje fekálního vozu formou veřejné soutěže (obálkovou
metodou).
Podrobnosti tohoto bodu budou projednány v bodě č.4 dnešního programu.

2/ Změna rozpočtu na rok 2012 – rozpočtové opatření č.4
Úpravy celkem: Zvýšení příjmů o 296.800,- Kč, zvýšení výdajů o 254.000,- Kč.
Nejvýznamnějšími položkami rozpočtového opatření jsou: na straně výdajů položka
112 000,- Kč na nákup pozemků od paní Dumkové, na straně příjmů zejména položka
sankčních poplatků ve výši 250 000,-Kč za prodlení s termínem ukončení stavby Oprava lávky
pro pěší přes Vltavu.
Pan Plavec zpochybňuje správnost uvedení částky 250 000,-Kč za sankční poplatky do příjmů,
upozorňuje, že tato částka není zároveň ve výdajích. Dle jeho mínění sankční poplatky budou
muset být vráceny poskytovateli dotace.
Paní starostka ho informuje, že částka sankcí se vracet nebude, ale bude započtena oproti
výdajům. Všechny faktury (jak příjmové tak výdajové) byly zaslány v rámci Závěrečného
vyúčtování akce na Středočeský kraj (poskytovatel dotace), kde proběhne závěrečné
vyúčtování, započtení jednotlivých plateb a proplacení zbývající částky dotace. Pan Krása
vysvětluje, že rozpočtové opatření jen zobrazuje skutečné příjmy a výdaje obecního
rozpočtu.
Návrh usnesení č.1/5/2012: OZ schvaluje úpravu rozpočtu roku 2012 ve znění přílohy č.1
(Rozpočtové opatření č.4).
Hlasování: PRO – 7, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 2(Plavec, Strnad)

3/ Schválení obecně závazné vyhlášky č.1/2012 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Z důvodu novelizace zákona č.565/1990 Sb. o místních poplatcích je nezbytné vydat novou
obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, aby bylo možné od ledna
2013 vybírat místní poplatek za odvoz odpadu. Novelou vyhlášky byl rozšířen okruh
poplatníků a došlo ke zvýšení horní hranice sazby poplatku až na 1000,- Kč. Zastupitelé se
shodli na stanovení poplatku 750,-Kč na poplatníka a rok.
P. Plavec má připomínku k čl. 9 Přechodné, zrušovací a změnové ustanovení, bod 3. Navrhuje
tuto část schválit jako samostatné usnesení, aby změna ve vyhlášce č.1/2011 o místních
poplatcích byla pro občany přehlednější a snadněji k dohledání. Dále by chtěl vysvětlení
k prokazování některých osvobození a k výpočtu poplatku. Tyto všechny dotazy byly
zodpovězeny.
Návrh usnesení č.2/5/2012: OZ schvaluje obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za
provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů č. 1/2012 ve znění přílohy č.2.
Hlasování: PRO – 8, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 1 (Plavec)

Návrh usnesení č. 3/5/2012: OZ schvaluje změnu obecně závazné vyhlášky obce Husinec č.
1/2011 o místních poplatcích, ze dne 6.6.2011, a to takto:
- vypouští se ust. Čl. 1 odst. 1 písm. d)
- vypouští se Část V. (ust. Čl. 20 až Čl. 24).
Hlasování: PRO - 9

4/ Schválení prodeje fekálního vozu
Na minulém zasedání pan Plavec připomínkoval rozdíl mezi přijatým usnesením o prodeji
fekálního vozu obálkovou metodou a tím, jak byla veřejná soutěž vyhlášena. Na základě výše
uvedeného se starostka obrátila na Ministerstvo vnitra ČR a Právní poradnu Svazu měst a
obcí ČR a požádala o právní náhled na danou záležitost. Detailní právní názory byly zaslány
zastupitelům, uvádějí doporučení opětovně podmínky prodeje fekálního vozu projednat na
zasedání zastupitelstva, přičemž zastupitelstvu nic nebrání v tom, aby přihlíželo k nabídkám,
které obec obdržela, a rozhodlo o přímém prodeji vybranému zájemci.
Pan Plavec má připomínku k obsahu smlouvy, vyjmul by definovaných 500,- Kč za voznici pro
místní občany, neboť nikdo neví, jak se budou měnit například ceny pohonných hmot.
Paní starostka vysvětluje, že záměrem bylo zvýhodnění a podpora občanů, kteří se nemohou
připojit na veřejnou kanalizaci a zároveň zajištění pro obec výhodných podmínek při řešení
havárií obecní kanalizace. Pan Kotelenský s cenou souhlasí.
Pan Plavec podává protinávrh:
Návrh usnesení č.4/5/2012: OZ ruší usnesení č. 6/3/2012 a schvaluje uzavření smlouvy na
prodej fekálního vozu s panem Františkem Kotelenským ve znění přílohy č. 3.
„Ze smlouvy se vypouští povinnost dodržet cenu 500,-Kč za voznici.“
Nejdříve probíhá hlasování o protinávrhu.
Hlasování: PRO – 2( Plavec, Egida), PROTI – 7
Protinávrh nebyl přijat.
Návrh usnesení č.5/5/2012: OZ ruší usnesení č. 6/3/2012 a schvaluje uzavření smlouvy na
prodej fekálního vozu s panem Františkem Kotelenským ve znění přílohy č. 3.
Hlasování: PRO - VŠICHNI

5/ Žádost o odprodej (pronájem) obecního pozemku č.parc. 220/8 v k.ú. Husinec u Řeže
Žádost pana Zdeňka Pokory o prodej, případně dlouhodobý pronájem části obecního
pozemku za účelem vybudování včelínu pro chov včel.
Na výše uvedeném pozemku je chystaná v polovině roku 2013 rekonstrukce vedení elektro
do CVŘ, která bude zahrnovat posunutí polohy 2 stožárů a položení nového vedení do areálu
ÚJV. V současné době tedy není vhodné předmětný pozemek za tímto účelem prodávat ani
pronajímat.

Pokud budou ostatní zastupitelé souhlasit, navrhuji po ukončení rekonstrukce vedení elektro
pozemek žadateli dlouhodobě pronajmout.
Návrh usnesení č.6/5/2012: OZ neschvaluje záměr prodeje obecního pozemku č.parc. 220/8
v k.ú. Husinec u Řeže.
Hlasování: PRO – VŠICHNI
Návrh usnesení č.7/5/2012: OZ schvaluje záměr dlouhodobého pronájmu části obecního
pozemku č.parc. 220/8 v k.ú. Husinec u Řeže, a to po dokončení energetického díla
obsahujícího dva stožáry a podzemního kabelové vedení 22kV na předmětném pozemku.
Hlasování: PRO – VŠICHNI

6/ Projednání návrhu kupní smlouvy na odkup pozemků č.parc. 380/20, 476/24, 476/25 a
476/34 v k.ú. Husinec u Řeže od paní Dumkové
Jedná se o pozemky ostatní plocha, ostatní komunikace (jsou to pozemky pod obecními
komunikacemi a veřejnou zelení), jednotkové ceny vykupovaných pozemků se pohybují
cca od 40 do 70 Kč/m2, podle toho zda se jedná o zpevněný či nezpevněný povrch.
Návrh usnesení č.8/5/2012: OZ schvaluje předložený návrh kupní smlouvy s paní Martou
Dumkovou na koupi nemovitostí, pozemků č.parc. 380/20, 476/24, 476/25 a 476/34 v k.ú.
Husinec u Řeže ve znění přílohy č. 4.
Hlasování: PRO - VŠICHNI

7/ Schválení uvolněné funkce místostarostky
Paní místostarostka od 1.1. 2013 nastoupí na OÚ a funkci bude vykonávat jako uvolněná.
Pan Egida má dotaz co bude s pozicí asistentky. Tuto pozici budeme řešit na příštím zasedání
zastupitelstva v rámci schvalování rozpočtu.
Návrh usnesení č.9/5/2012: OZ schvaluje, že funkce místostarosty obce Husinec bude od
1.1.2013 vykonávána jako uvolněná.
Hlasování: PRO - VŠICHNI

8/Schválení kalkulace stočného na rok 2013 a plánu financování obnovy pro obecní
kanalizaci
Pan Krása předložil občanům přehlednou tabulku s náklady na stočné vztaženými k 1 m3.
Zastupitelé i občané cenu stočného a plán financování obnovy majetku dlouze
prodiskutovali. Pan Plavec si myslí, že cenu stočného podle smlouvy je možné schvalovat až
v prosinci.

Při diskuzi byla vznesena otázka, zda byla v minulosti zastupitelstvem schválena vyhláška na
zhodnocení pozemků, do příštího zasedání je nutno zjistit tuto informaci, případně vyhledat
příslušné usnesení.
Návrh usnesení č.10/5/2012: OZ schvaluje cenu stočného pro Tlakovou kanalizaci ve
vlastnictví obce Husinec na rok 2013 ve výši 26,54 Kč/m3 s platností od 1.1.2013.
Hlasování: PRO – 8, PROTI – 1(Plavec)
Návrh usnesení č.11/5/2012: OZ schvaluje plán financování obnovy majetku vdh.
infrastruktury – Tlakové kanalizace Husinec - Řež ve znění přílohy č.5.
Hlasování: PRO – 8, ZDRŽEL SE – 1 (Plavec)
Návrh usnesení č.12/5/2012: OZ schvaluje změnu Odpisového plánu (Směrnice pro
odpisování dlouhodobého majetku č.7/2011) v Čl.2 – Stanovená doba používání v letech pro
majetek Kanalizace. Původní stanovená doba používání 80 let se mění na 60 let s platností
od schválení zastupitelstvem a účinností od 1.12.2012.
Hlasování: PRO – VŠICHNI

9/ Schválení krizového štábu
V říjnu letošního roku proběhla na OÚ kontrola krizového řízení. Obci bylo doporučeno
schválit „krizový štáb“, který by dle doporučení měl být ve stejném složení jako povodňová
komise – příloha č. 6.
Návrh usnesení č.13/5/2012: OZ schvaluje složení krizového štábu obce Husinec dle přílohy
č. 6.
Hlasování: PRO - VŠICHNI

10/ Žádost o udělení souhlasu s užitím znaku obce
Společnost AKTIV 95 OPAVA s.r.o. nás písemně požádala o souhlas k užití znaku obce Husinec
pro vytvoření sběratelské kolekce „Erby měst a obcí České republiky“ na předmětech
„BUTTON“ .
Tento bod bude projednán na příštím zasedání.

11/ Schválení přijetí daru od ÚJV Řež a.s.
Schválení daru v hodnotě 150.000,- Kč pro vybudování parkoviště a kultivaci prostoru před
penzionem Hudec v Obci Husinec.

Návrh usnesení č.14/5/2012: OZ schvaluje přijetí daru ve formě finanční částky ve výši
150.000,- Kč od společnosti ÚJV Řež, a. s. pro vybudování parkoviště a kultivaci prostoru před
penzionem Hudec v Obci Husinec.
Hlasování: PRO - VŠICHNI

12/ Schválení smlouvy o právu provedení stavby a uzavření smlouvy o zřízení věcného
břemene k „umístění energetického díla a kabelového vedení“ na pozemku č.parc. 220/8 v
k.ú. Husinec u Řeže pro společnost CVŘ, s.r.o.
Jedná se o pozemek za Červenou skálou směrem k zadní vrátnici do areálu ÚJV, který si chce
pronajmout pan Pokora pro chov včel.
Návrh usnesení č.15/5/2012: OZ schvaluje smlouvu o právu provést stavbu a uzavření
smlouvy o zřízení věcného břemene k „umístění energetického díla a kabelového vedení“ na
pozemku č.parc. 220/8 v k.ú. Husinec u Řeže pro společnost CVŘ, s.r.o.
Hlasování: PRO – 8, ZDRŽEL SE – 1 (Plavec)

13/ Schválení zřízení věcného břemene a podpisu smlouvy o výkonu věcného břemene
„rekonstrukce vedení Řež – kNN-NN“ se společností ČEZ Distribuce,a.s. na pozemcích parc.
č. 363/29, 363/28, 333/36, 335/3, 333/37, 333/1, 333/33, 333/34 a 333/38 v k.ú. Husinec u
Řeže.
Návrh usnesení č.16/5/2012: OZ schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene a podpisu
smlouvy o výkonu věcného břemene „rekonstrukce vedení Řež – kNN-NN“ se společností
ČEZ Distribuce,a.s. na pozemcích parc. č. 363/29, 363/28, 333/36, 335/3, 333/37, 333/1,
333/33, 333/34 a 333/38 v k.ú. Husinec u Řeže.
Hlasování: PRO – 8, ZDRŽEL SE – 1 (Plavec)

14/ Ostatní záležitosti OÚ
14a/ Schválení člena kontrolního výboru
Dne 11.4.2012 podala paní Michaela Šulcová oznámení o ukončení členství v kontrolním
výboru. Aby byl kontrolní výbor opět funkční, je třeba ho doplnit. S ohledem na skutečnost,
že se předsedovi kontrolního výboru nedaří dalšího vhodného člena najít, předložila paní
starostka návrh na schválení pana Mgr. Jana Kadlece z Husince, který by byl přínosným a
kompetentním členem kontrolního výboru.
Pan Plavec je potěšen, že bude kontrolní výbor posílen a začne fungovat. Do konce roku
bude ještě provedena kontrola na OÚ.

Návrh usnesení č.17/5/2012: OZ schvaluje nového člena kontrolního výboru, pana Jana
Kadlece, bytem Na Ohradách 64, Husinec.

15/Různé, diskuse
Paní starostka žádá kontrolní a finanční výbor o provedení kontroly na OÚ, neboť tato
činnost je také předmětem přezkoumání hospodaření obce (auditu).
Pan Plavec požádal zastupitele o pověření kontrolního výboru k provedení kontroly výstavby
a provozování kanalizace v dolní Řeži a Husinci.
Starostka a zastupitelé uvádějí, že kontrolní výbor nepotřebuje pověření zastupitelstva ke
své činnosti, jež je kontrolnímu a finančnímu výboru daná ze zákona. Paní starostka
zdůrazňuje, že v současné době je především potřeba urychleně splnit zákonnou povinnost
kontrolního výboru, který v letošním roce nevykázal žádnou činnost.
Návrh usnesení č.18/5/2012: OZ pověřuje kontrolní výbor provedením kontroly výstavby a
provozování kanalizace v dolní Řeži a Husinci v termínu do 31.3.2012.
Hlasování: PRO – 2(Plavec, Strnad), PROTI – 2(Zrzavá, Egida), ZDRŽEL SE – 5

Pan Jerie upozorňuje na nevyhovující kabelové přípojky v ulici Zahrádky a navrhuje ještě před
položením nového povrchu vše projednat se správci sítí.
Pan Němec se dotazuje, jestli se již zastupitelstvo dohodlo na odprodeji pozemku za
bytovými domy č.p. 118 a 119 o který žádal v létě.
Na předmětném pozemku vázne zástavní právo, byly vypracovány posudky na určení obvyklé
ceny, zastupitelé se prozatím neshodli na statutu pozemku a ceně, za kterou ho odprodat.
Názory zastupitelů jsou natolik různé, že se prozatím nepodařilo najít konsenzus. Zástavní
právo na pozemku stále zůstává a lze ho vyvázat, pouze pokud požádá dlužník, ale zde tato
vůle není (dlužníci jsou 2 občané z bytových domů).
Paní Srbová připomíná, že při výstavbě vodovodního přivaděče do Řeže bylo podepsáno
věcné břemeno přes její pozemek a do dnešního dne neobdržela žádné finanční vyrovnání.
Paní starostka požádala paní Srbovou, aby se dostavila na obecní úřad k projednání této
záležitosti.

Konec: 21,10 hod.
Zapsala: Klvanová L.

SOUHRN USNESENÍ zápisu č.5/2012 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce
Husinec konaného dne 26.11.2012

č.1/5/2012: OZ schvaluje úpravu rozpočtu roku 2012 ve znění přílohy č.1 (Rozpočtové
opatření č.4).
č.2/5/2012: OZ schvaluje obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů č.
1/2012 ve znění přílohy č.2.
č. 3/5/2012: OZ schvaluje změnu obecně závazné vyhlášky obce Husinec č. 1/2011 o
místních poplatcích, ze dne 6.6.2011, a to takto:
- vypouští se ust. Čl. 1 odst. 1 písm. d)
- vypouští se Část V. (ust. Čl. 20 až Čl. 24).
č.4/5/2012: OZ ruší usnesení č. 6/3/2012 a schvaluje uzavření smlouvy na prodej fekálního
vozu s panem Františkem Kotelenským ve znění přílohy č. 3. „Ze smlouvy se vypouští
povinnost dodržet cenu 500,-Kč za voznici.“
Usnesení č.4 nebylo přijato.
č.5/5/2012: OZ ruší usnesení č. 6/3/2012 a schvaluje uzavření smlouvy na prodej fekálního
vozu s panem Františkem Kotelenským ve znění přílohy č. 3.
č.6/5/2012: OZ neschvaluje záměr prodeje obecního pozemku č.parc. 220/8 v k.ú. Husinec u
Řeže.
č.7/5/2012: OZ schvaluje záměr dlouhodobého pronájmu části obecního pozemku č.parc.
220/8 v k.ú. Husinec u Řeže a to po dokončení energetického díla obsahujícího dva stožáry a
podzemní kabelové vedení 22kV na předmětném pozemku.
č.8/5/2012: OZ schvaluje předložený návrh kupní smlouvy s paní Martou Dumkovou na
koupi nemovitostí, pozemků č.parc. 380/20, 476/24, 476/25 a 476/34 v k.ú. Husinec u Řeže
ve znění přílohy č. 4.
č.9/5/2012: OZ schvaluje, že funkce místostarosty obce Husinec bude od 1.1.2013
vykonávána jako uvolněná.
č.10/5/2012: OZ schvaluje cenu stočného pro Tlakovou kanalizaci ve vlastnictví obce Husinec
na rok 2013 ve výši 26,54 Kč/m3 s platností od 1.1.2013.
č.11/5/2012: OZ schvaluje plán financování obnovy majetku vdh. infrastruktury – Tlakové
kanalizace Husinec - Řež ve znění přílohy č.5.

č.12/5/2012: OZ schvaluje změnu Odpisového plánu (Směrnice pro odpisování
dlouhodobého majetku č.7/2011) v Čl.2 – Stanovená doba používání v letech pro majetek
Kanalizace. Původní stanovená doba používání 80 let se mění na 60 let s platností od
schválení zastupitelstvem a účinností od 1.12.2012.
č.13/5/2012: OZ schvaluje složení krizového štábu obce Husinec dle přílohy č. 6.
č.14/5/2012: OZ schvaluje přijetí daru ve formě finanční částky ve výši 150.000,- Kč od
společnosti ÚJV Řež, a. s. pro vybudování parkoviště a kultivaci prostoru před penzionem
Hudec v Obci Husinec.
č.15/5/2012: OZ schvaluje smlouvu o právu provést stavbu a uzavření smlouvy o zřízení
věcného břemene k „umístění energetického díla a kabelového vedení“ na pozemku č.parc.
220/8 v k.ú. Husinec u Řeže pro společnost CVŘ, s.r.o.
č.16/5/2012: OZ schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene a podpisu smlouvy o výkonu
věcného břemene „rekonstrukce vedení Řež – kNN-NN“ se společností ČEZ Distribuce,a.s. na
pozemcích parc. č. 363/29, 363/28, 333/36, 335/3, 333/37, 333/1, 333/33, 333/34 a 333/38
v k.ú. Husinec u Řeže.
č.17/5/2012: OZ schvaluje nového člena kontrolního výboru, pana Jana Kadlece, bytem Na
Ohradách 64, Husinec.
č.18/5/2012: OZ pověřuje kontrolní výbor provedením kontroly výstavby a provozování
kanalizace v dolní Řeži a Husinci v termínu do 31.3.2012.
Usnesení č. 18. nebylo přijato.

Ověřovatelé zápisu: Kamil Egida

Starostka: Ivana Zrzavá

Marie Těthalová

