OBEC ZDĚCHOV

Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 21. 03. 2014
40. zasedání Zastupitelstva obce (nebo jen ZO) Zděchov, zahájil starosta obce v 17:30 hod. a
konstatoval, že zápis z minulého zasedání byl ověřovateli zápisu podepsán a tedy schválen.
V době zahájení bylo přítomno celkem 10 členů zastupitelstva. Omluven: Ing. Zdeňka
Mikulenčáková
Program:
1. Zahájení – účast, schválení programu
2. Volba návrhové komise, volba ověřovatelů zápisu a určení zapisovatele
3. Kontrola usnesení a zápisu 39. zasedání ZO ze dne 18.2.2014
4. Projekt „Splašková kanalizace a ČOV Zděchov“
5. Nabytí nemovitostí do majetku obce
6. Směna pozemků
7. Záměr na prodej a pronájem nemovitostí
8. Místní akční skupina Valašsko – Horní Vsacko
9. Koliba Zděchov
10. Sběrný dvůr Huslenky
11. Přidělení obecního bytu
12. Sbírka na obnovu chaty Libušín (nový bod)
13. Nabídka na odkup předmětu historické hodnoty (nový bod)
14. Informace
- koupaliště, veřejně prospěšné práce v r. 2014.
15. Připomínky členů zastupitelstva
16. Usnesení, závěr
1/ Zahájení, schválení programu
Starosta obce Ing. Tomáš Kocourek přivítal přítomné a konstatoval usnášeníschopnost ZO.
Zastupitelé schválili navržený program jednání, včetně nově navržených bodů 12. Sbírka na
obnovu chaty Libušín a 13. Nabídka na odkup předmětu historické hodnoty.
.
Návrh usnesení 40/1
Zastupitelstvo obce Zděchov schvaluje navržený program jednání 40. zasedání Zastupitelstva
obce, včetně nově navržených bodů 12. Sbírka na obnovu chaty Libušín a 13. Nabídka na
odkup předmětu historické hodnoty.
 hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Usnesení bylo schváleno v navrženém znění.
2/ Volba návrhové komise, volba ověřovatelů zápisu a určení zapisovatele
Návrh usnesení 40/2/1
Jako členové návrhové komise a ověřovatelé zápisu jsou Zastupitelstvem obce Zděchov
určeni pan Josef Ezechýl a pan Josef Orság.
 hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Usnesení bylo schváleno v navrženém znění.
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Návrh usnesení 40/2/2
Jako zapisovatel je Zastupitelstvem obce Zděchov určen Ing. Ladislav Baroň.
 hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Usnesení bylo schváleno v navrženém znění.
3/ Kontrola usnesení a zápisu 39. zasedání ZO ze dne 18. 2. 2014
Informace, týkající se plnění usnesení byly sděleny v souvislosti s projednáváním
jednotlivých bodů.
Návrh usnesení 40/3
Zastupitelstvo obce Zděchov bere na vědomí informace týkající se plnění usnesení, přijatých
na 39. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov.
 hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Usnesení bylo schváleno v navrženém znění.
4/ Projekt „Splašková kanalizace a ČOV Zděchov“
Ve dnech 7. 3. 2014 a 19. 3. 2014 se uskutečnila zasedání hodnotící komise v souvislosti
s posouzením nabídek, doručených v rámci veřejné zakázky „Kanalizace a ČOV Zděchov“.
Celkem bylo doručeno 16 nabídek. Hodnotící komise z těchto 16 nabídek navrhuje 6
uchazečů vyloučit, na základě důvodů, uvedených v odůvodňovací části návrhu usnesení.
Nejvhodnější nabídku, dle kritéria nejnižší nabídková cena včetně rezervy bez DPH,
předložila firma Cobbler, s. r. o. Zašová. Zastupitelstvo obce schválilo návrh hodnotící
komise v plném rozsahu. Následovat bude oznámení výsledků o umístění, resp. o vyloučení
jednotlivým uchazečům. Ti mohou uplatnit právo odvolání se ve lhůtě 15 dnů od doručení
oznámení o výběru nejvhodnější nabídky, potažmo oznámení o vyloučení. Až pokud nebudou
vzneseny žádné připomínky bude moci být přistoupeno k podpisu smlouvy o dílo.
V souvislosti s projednávaným bodem starosta obce informoval o postupu prací v souvislosti
s realizací zbylých výběrových řízení – a to výběrového řízení na technický dozor investora a
poskytovatele bankovního úvěru.
Návrh usnesení 40/4/1
Zastupitelstvo obce Zděchov v souladu s ustanovením
§ 60 zákona č. 137/2006 Sb.
ROZHODLO
o vyloučení z další účasti v zadávacím řízení uchazeče Sdružení "ALPINE - Hakov Kanalizace a ČOV Zděchov" (vedoucí účastník sdružení ALPINE Bau CZ s. r. o. , účastník
sdružení Hakov, a. s.), se sídlem Jiráskova 613/13, 757 43 Valašské Meziříčí, IČ 45192286
(vedoucí účastník sdružení).
Odůvodnění:
Uchazeč byl vyzván k vyčíslení finančního objemu stavebních prací, které u referenčních
zakázek "Kanalizace a ČOV Předhradí", "Střeň kanalizace a ČOV" a "Odkanalizování obce
Lichnov" realizovala firma Hakov a. s., což uchazeč neučinil, a tyto zakázky proto nelze
považovat za referenční zakázky prokazující splnění požadovaných technických
kvalifikačních předpokladů.
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Z tohoto důvodu uchazeč neprokázal kvalifikační předpoklady v rozsahu stanoveném
zadavatelem v kvalifikační části zadávací dokumentace a předložená nabídka byla vyřazena.
 hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Usnesení bylo schváleno v navrženém znění.
Návrh usnesení 40/4/2
Zastupitelstvo obce Zděchov v souladu s ustanovením
ROZHODLO

§ 76 zákona č. 137/2006 Sb.

o vyloučení z další účasti v zadávacím řízení uchazeče Rovina a. s., se sídlem Kroměřížská
134, 768 24 Hulín, IČ 64508510.
Odůvodnění:
Uchazeč předložil nabídku s výkazem výměr, ve kterém bylo u několika položek chybně
uvedeno množství. Nabídka proto nesplňuje zadávací podmínky stanovené zadavatelem v
zadávací dokumentaci.
o vyloučení z další účasti v zadávacím řízení uchazeče Chemkostav, a. s., se sídlem K.
Kuzmanyho 1259/22, 071 01 Michalovce, IČ 36191892.
Odůvodnění:
Uchazeč předložil nabídku s výkazem výměr, který nebyl v plném rozsahu a který vykazoval
nesrovnalost ve vyčíslení rezervy. Nabídka proto nesplňuje zadávací podmínky stanovené
zadavatelem v zadávací dokumentaci.
o vyloučení z další účasti v zadávacím řízení uchazeče COMMODUM, spol. s r. o., se sídlem
Valašská Bystřice č. p. 225, IČ 46577238.
Odůvodnění:
Uchazeč předložil nabídku s výkazem výměr, ve kterém nebyly některé položky naceněny.
Uchazeč byl vyzván k vysvětlení nabídky, vysvětlení však ve stanoveném termínu nedoručil.
Nabídka proto nesplňuje zadávací podmínky stanovené zadavatelem v zadávací dokumentaci.
o vyloučení z další účasti v zadávacím řízení uchazeče IMOS group s. r. o., se sídlem 763 02
Tečovice 353, IČ 27756971.
Odůvodnění:
Uchazeč předložil nabídku s výkazem výměr, ve kterém bylo u několika položek chybně
uvedeno množství. Uchazeč byl vyzván k vysvětlení nabídky, vysvětlení však ve stanoveném
termínu nedoručil. Nabídka proto nesplňuje zadávací podmínky stanovené zadavatelem v
zadávací dokumentaci.
o vyloučení z další účasti v zadávacím řízení uchazeče POHL cz, a. s., se sídlem Nádražní
25, 252 63 Roztoky, IČ 25606468.
Odůvodnění:
Uchazeč předložil nabídku s výkazem výměr, ve kterém bylo u několika položek chybně
uvedeno množství a který vykazoval nesrovnalost ve vyčíslení rezervy. Nabídka proto
nesplňuje zadávací podmínky stanovené zadavatelem v zadávací dokumentaci.
 hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Usnesení bylo schváleno v navrženém znění.
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Návrh usnesení 40/4/3
Zastupitelstvo obce Zděchov na základě doporučení hodnotící komise v souladu s
ustanovením § 81 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb.,
ROZHODLO
o výběru nejvhodnější nabídky hodnocené dle základního hodnotícího kritéria –nejnižší
nabídkové ceny zadané v otevřeném podlimitním řízení na veřejnou zakázku na stavební
práce „Kanalizace a ČOV Zděchov “ takto :
Pořadí č. 1
Nabídka č 9 uchazeče:
Obchodní firma:
Cobbler s. r. o.
Se sídlem :
756 51 Zašová 633
Právní forma :
společnost s ručením omezeným
IČ:
46578463
Údaje z nabídky uchazečů, které byly předmětem hodnocení podle hodnotícího kritéria :
Nabídková cena včetně 10% rezervy bez DPH
:
39 271 558,- Kč
Pořadí č. 2
Nabídka č. 6 uchazeče :
Obchodní firma:
Společnost čistý Zděchov
(vedoucí účastník
ARKO TECHNOLOGY, a. s., účastník MOBIKO plus a. s.)
Se sídlem :
Vídeňská 206/108, 619 00 Brno - Přízřenice
Právní forma :
společnost bez právní subjektivity
IČ:
00219169
Údaje z nabídky uchazečů, které byly předmětem hodnocení podle hodnotícího kritéria :
Nabídková cena včetně 10% rezervy bez DPH
:
42781 831,- Kč
Pořadí č. 3
Nabídka č. 10 uchazeče :
Obchodní firma:
Sdružení pro realizaci - Kanalizace a ČOV Zděchov
(vedoucí účastník
CGM Morava s. r. o., účastník VODOHOSPODÁRSKÉ STAVBY ekologický podnik, a. s., účastník CGM Czech, a. s.)
Se sídlem :
U Habrovky 247/11, 140 00 Praha 4 - Krč
Právní forma :
společnost bez právní subjektivity
IČ:
28962265
Údaje z nabídky uchazečů, které byly předmětem hodnocení podle hodnotícího kritéria :
Nabídková cena včetně 10% rezervy bez DPH
:
43 890 470,- Kč
Pořadí č. 4
Nabídka č. 8 uchazeče :
Obchodní firma:
GEOSAN GROUP a. s.
Se sídlem :
U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III
Právní forma :
akciová společnost
IČ:
25671464
Údaje z nabídky uchazečů, které byly předmětem hodnocení podle hodnotícího kritéria :
Nabídková cena včetně 10% rezervy bez DPH
:
44 700 000,- Kč
40. zasedání ZO 21. 03. 2014

stránka 4 (celkem 10)

OBEC ZDĚCHOV

Pořadí č. 5
Nabídka č. 16 uchazeče :
Obchodní firma:
Zděchov - kanalizace a ČOV
(vedoucí účastník
H O R S T A V Olomouc, spol. s r. o, účastník INSTA CZ s. r. o.)
Se sídlem :
Tovární 41 A, 772 00 Olomouc
Právní forma :
společnost bez právní subjektivity
IČ:
45195706
Údaje z nabídky uchazečů, které byly předmětem hodnocení podle hodnotícího kritéria :
Nabídková cena včetně 10% rezervy bez DPH
:
45 520 660,- Kč
Pořadí č. 6
Nabídka č. 11uchazeče :
Obchodní firma:
Metrostav a. s.
Se sídlem :
Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 - Libeň
Právní forma :
akciová společnost
IČ:
00014915
Údaje z nabídky uchazečů, které byly předmětem hodnocení podle hodnotícího kritéria :
Nabídková cena včetně 10% rezervy bez DPH
:
46 863 302,- Kč
Pořadí č. 7
Nabídka č. 15 uchazeče :
Obchodní firma:
STRABAG a. s.
Se sídlem :
Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5
Právní forma :
akciová společnost
IČ:
60838744
Údaje z nabídky uchazečů, které byly předmětem hodnocení podle hodnotícího kritéria :
Nabídková cena včetně 10% rezervy bez DPH
:
47 236 493,- Kč
Pořadí č. 8
Nabídka č. 14 uchazeče :
Obchodní firma:
EUROVIA CS, a. s.
Se sídlem :
Národní 10, 113 19 Praha 1
Právní forma :
akciová společnost
IČ:
45274924
Údaje z nabídky uchazečů, které byly předmětem hodnocení podle hodnotícího kritéria :
Nabídková cena včetně 10% rezervy bez DPH
:
48 243 004,- Kč
Pořadí č. 9
Nabídka č. 2 uchazeče :
Obchodní firma:
"Sdružení FIRESTA + IS Brno - Zděchov"
(vedoucí účastník
FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby, a.s., účastník Inženýrské stavby
Brno, spol. s r.o.)
Se sídlem :
Mlýnská 68, 602 00 Brno
Právní forma :
společnost bez právní subjektivity
IČ:
25317628
Údaje z nabídky uchazečů, které byly předmětem hodnocení podle hodnotícího kritéria :
Nabídková cena včetně 10% rezervy bez DPH
:
54 295 395,28 Kč
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Pořadí č. 10
Nabídka č. 1 uchazeče :
Obchodní firma:
INSTAV Hlinsko a. s.
Se sídlem :
Tyršova 833, 539 01 Hlinsko
Právní forma :
akciová společnost
IČ:
25284959
Údaje z nabídky uchazečů, které byly předmětem hodnocení podle hodnotícího kritéria :
Nabídková cena včetně 10% rezervy bez DPH
:
58 971 076,- Kč
 hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Usnesení bylo schváleno v navrženém znění.
Návrh usnesení 40/4/4
Zastupitelstvo obce Zděchov POVĚŘUJE starostu obce pana Ing. Tomáše Kocourka
podpisem smlouvy o dílo s vybraným uchazečem Cobbler s. r. o. v souladu s nabídkou
uchazeče.
 hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Usnesení bylo schváleno v navrženém znění.
Návrh usnesení 40/4/5
Zastupitelstvo obce Zděchov bere na vědomí informace starosty obce, týkající se průběhu
přípravy realizace výběrových řízení na technický dozor investora a poskytovatele
bankovního úvěru v souvislosti s akcí Kanalizace a ČOV Zděchov.
 hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Usnesení bylo schváleno v navrženém znění.
5/ Nabytí nemovitostí do majetku obce
V souvislosti s majetkoprávním vypořádáním pozemků pro účely výstavby čistírny odpadních
vod odkoupila obec již několik pozemků v této lokalitě. Aby bylo docíleno maximálně
racionálního pozemkového uspořádání, odsouhlasilo ZO do svého majetku i nabytí části
pozemku parc.č. 10932/1 (dle geometrického plánu č. 1641-7061/2014 nově pozemek
10932/5) o výměře 357 m2, tvořící úzký pás mezi komunikací a Zděchovským potokem.
Návrh usnesení 40/5
Zastupitelstvo obce Zděchov schvaluje nabytí části pozemku parc. č. 10932/1 o výměře 357
m2 (dle geometrického plánu č. 1641-7061/2014 nově pozemek 10932/5) v k. ú. Huslenky za
cenu 17.850,- Kč od paní Šárky Zátorské, bytem Velká Lhota 100.
 hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Usnesení bylo schváleno v navrženém znění.
6/ Směna pozemků
Na úřední desce byl zveřejněn záměr, týkající se směny části pozemku parc. č. 4718, 4801/1 a
41, kterou by bylo docíleno účelnějšího pozemkovému uspořádání podél komunikace vedoucí
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ke stavebním pozemkům na „Chromčákových zahradách“ a dále by tato směna v budoucnu
umožnila vytvořit příjezd pro zemědělkou techniku do obecního sadu pod hřbitovem. V této
věci bylo dosaženo určité dohody s manžely Hajdovými. Nejsou však učiněny všechny úkony
pro to, aby mohlo zastupitelstvo rozhodnout o směně pozemků již na tomto zasedání.
Návrh usnesení 40/6
Zastupitelstvo obce Zděchov bere na vědomí informace starosty obce, týkající se záměru
směny části pozemku parc. č. 4718 a 41.
 hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Usnesení bylo schváleno v navrženém znění.
7/ Záměr na prodej a pronájem nemovitostí
7.1 Záměr obce pronajmout pozemky
Obec obdržela žádost MVDr. Ladislava Kašpara pronajmout některé obecní pozemky za
účelem jejich zemědělské údržby. Jelikož se jedná o pozemky, jejichž údržba není
v současnosti smluvně zajištěna, schvaluje ZO záměr pronájmu těchto pozemků, uvedených
v textu usnesení.
7.2 Stavební obvod Machalky
Vzhledem k tomu, že ani předchozí výzva, týkající se prodeje pozemků ve stavebním obvodu
Machalky, nebyla úspěšná, rozhodlo ZO, že opětovně nabídne k prodeji stavební pozemek č.
1 a č. 3 v lokalitě Machalky. Prodej těchto pozemku bude proveden tzv."obálkovou metodou".
Součástí této výzvy je: stavební parcela č. 1 pozemek p. č. 1431/8 o výměře 945 m2 a
stavební parcela č. 3 pozemek p .č. 1431/12 o výměře 1.317 m2.
Návrh usnesení 40/7/1
Zastupitelstvo obce Zděchov schvaluje záměr pronájmu obecních pozemků parc. č. 1438/4,
1438/7, 1406/1, 1391/8, 1391/7, 1391/4, 1391/3, 1391/2, 1397/3, 4560/6, 4614/2, 4626/1 (vše
v k. ú. Zděchov) za účelem jejich zemědělské údržby.
 hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Usnesení bylo schváleno v navrženém znění.
Návrh usnesení 40/7/2
Zastupitelstvo obce Zděchov schvaluje záměr prodeje stavební parcely stavebního obvodu
Machalky č. 1 pozemek p. č. 1431/8 o výměře 945 m2 a parcely č. 3 pozemek p. č. 1431/12 o
výměře 1.317 m2, oba v k. ú. Zděchov.
 hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Usnesení bylo schváleno v navrženém znění.
8/ Místní akční skupina Valašsko – Horní Vsacko
Místní akční skupina Valašsko – Horní Vsacko zpracovává strategii rozvoje území pro léta
2014 - 2020 s cílem získat další prostředky z EU pro rozvoj svého území. Jednou ze
základních podmínek, kterou musí Místní akční skupina vůči schvalovateli strategického
dokumentu splnit, je doložit souhlas všech obcí se zařazením do územní působnosti příslušné
Místní akční skupiny.
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Návrh usnesení 40/8
Zastupitelstvo obce Zděchov schvaluje zařazení správního území obce Zděchov do územní
působnosti SCLLD (Strategie komunitně vedeného místního rozvoje) MAS Valašsko - Horní
Vsacko na období 2014-2020.
 hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Usnesení bylo schváleno v navrženém znění.
9/ Koliba Zděchov
Na základě závěrů posledního zasedání ZO byl AVZO Zděchov adresován dopis, v němž se
uvádí, za jakých podmínek je v současnosti ochotno ZO Zděchov jednat o případném převodu
budovy do majetku obce. Ze strany AVZO obdržela obec reakci, kde členové výboru
konstatují, že návrh obce bude přednesen na členské schůzi, která se uskuteční 26.4.2014.
Poté sdělí AVZO obci své oficiální stanovisko.
Návrh usnesení 40/9
Zastupitelstvo obce Zděchov bere na vědomí informace starosty, týkající se jednání s AVZO
Zděhov ve věci případného nabytí budovy Koliby do vlastnictví obce Zděchov.
 hlasování:
10 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Usnesení bylo schváleno v navrženém znění.
10/ Sběrný dvůr Huslenky
Obec Huslenky vybudovala na svém území nový sběrný dvůr a kompostárnu. Při této
příležitosti předložila cenové a provozní podmínky, za kterých by mohla služeb tohoto
zařízení využívat i obec Zděchov. ZO bude podporovat informovanost občanů o tomto
zařízení, nabídku obce Huslenky, jejímž předmětem by byl částečný přechod od stávajících
smluvních subjektů zajišťující svoz a likvidaci odpadů obce Zděchov k jinému poskytovateli
služeb (obec Huslenky), však ZO s politováním zamítá.
Návrh usnesení 40/10
Zastupitelstvo obce Zděchov zamítá nabídku Obce Huslenky, týkající se zajištění svozu a
likvidace nebezpečných a velkoobjemových odpadů.
 hlasování:
10 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Usnesení bylo schváleno v navrženém znění.
11/ Přidělení obecního bytu
K 1. 4. 2014 dojde k uvolnění obecního bytu č. 6. Starosta obce informoval o případných
zájemcích, jejichž požadavky na přidělení bytu eviduje v současnosti obecní úřad. Rozhodnutí
o přidělení bytu je dle zákona o obcích (v obcích kde není volena Rada obce) v pravomoci
starosty obce. Starosta ovšem předtím, než učinil definitivní rozhodnutí požádal členy
obecního zastupitelstva o sdělení svých názorů. Na závěr rozpravy k bodu starosta obce
konstatoval, že zmíněný obecní byt bude přidělen paní Janě Zichové.
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Návrh usnesení 40/11
Zastupitelstvo obce Zděchov bere na vědomí informace starosty obce, týkající se přidělení
obecního bytu č. 6 k datu 1. 4. 2014.
 hlasování:
10 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Usnesení bylo schváleno v navrženém znění.
12/ Sbírka na obnovu chaty Libušín
Zastupitelstvo obce Zděchov oceňuje iniciativu Zlínského kraje, Valašského muzea v přírodě,
obcí a všech ostatních, kteří mají zájem na znovuvybudování a zprovoznění vyhořelé chaty
Libušín na Pustevnách. ZO se dohodlo, že obec Zděchov se do této iniciativy zapojí tím, že
poskytne příspěvek 10 tis. Kč do veřejné sbírky.
Návrh usnesení 40/12
Zastupitelstvo obce Zděchov schvaluje poskytnutí částky 10.000,- Kč v rámci veřejné sbírky
na obnovu chaty Libušín na Pustevnách.
 hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Usnesení bylo schváleno v navrženém znění.
13/ Nabídka na odkup předmětu historické hodnoty
Pan Ervín Eichner nabídl obci Zděchov možnost získat do svého vlastnictví historický
památník – „pamětní knihu“ Hotelu Klímek, v němž je zachycena část historie obce Zděchov
očima umělců z kruhu malířů pohybujících se okolo Hotelu Klímek. O tento památník
projevilo již zájem zlínské a vsetínské muzuem. Jedná se z pohledu obce Zděchov o předmět
vysoké historické hodnoty, proto ZO projevilo zájem tento předmět odkoupit.
Návrh usnesení 40/13
Zastupitelstvo obce Zděchov schvaluje odkup předmětu historické hodnoty – kresleného
památníku od pana Ervína Eichnera.
 hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Usnesení bylo schváleno v navrženém znění.
14/ Informace
Veřejně prospěšné práce
Starosta obce informoval o možnosti vytvořit v rámci veřejně prospěšných prací 5-6
pracovních míst. První pracovníci nastoupí od dubna 2014.
Koupaliště
Na základě jednání mezi obcí a dodavatelem došlo ke vzájemné dohodě ohledně způsobu
vyřešení reklamace schůdků a zvlněné fólie na dně bazénu.
Svoz nebezpečných a velkoobjemových odpadů
Jarní svoz proběhne 14.5.2014
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Valná hromada Valašské vodohospodářské, a. s.
Valná hromada této společnosti se uskuteční 24. 4. 2014. Hlavním bodem jednání bude fúze
se společností Vodovody a kanalizace Vsetín, a. s.
15/ Připomínky členů zastupitelstva
Josef Orság
Upozornil na dosud nevyřešenou opravu autobusové zastávky na točně.
16/ Usnesení, závěr
Návrhová komise zrekapitulovala znění usnesení přijatých na 40. zasedání ZO. Starosta obce
poděkoval členům ZO za účast a poté zasedání ZO ukončil.

Josef Ezechýl
ověřovatel zápisu

Josef Orság
ověřovatel zápisu

Ing. Tomáš Kocourek
starosta obce

Datum vyhotovení zápisu: 27. 03. 2014
Zapsal: Ing. Ladislav Baroň
Vyvěšeno dne:
Sejmuto dne:
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