Obec Koberovy, Koberovy 102, 468 22 Železný Brod

ZÁPIS

z 10. zasedání Zastupitelstva obce Koberovy
konaného dne 26. 5. 2020
Místo:
Přítomni:

Sál hasičské zbrojnice – Koberovy čp. 200
Jindřich Kvapil, Petr Bína, Jan Holub, Karel Kořínek, Tomáš Mašek, Bohumil Paldus,
Roman Brunclík, Jiří Plíhal, Ing. Lukáš Rutkovský, Jaroslav Cvrček, Staša Kobrlová

Omluveni:
Zahájení a schválení programu
Pan starosta zahájil dnešní zasedání v 18:00 hodin a konstatoval, že zastupitelstvo se sešlo v usnášení
schopném počtu.
Pan starosta zastupitele informoval o snížení daňových příjmů obce v důsledku koronavirové krize. Na dnešní
den byl vyhlášen „Černý den pro obce a kraje“, kdy vláda rozhoduje o účasti obcí na kompenzačních balíčcích
pro podnikatele.
Jako ověřovatele dnešního zápisu pan starosta určil pana Ing. Lukáše Rutkovského a pana Jiří Plíhala.
Zapisovatelkou ustanovil paní Bc. Moniku Sládkovou.
Pan starosta seznámil zastupitele s programem zasedání a vyzval k hlasování o tomto programu.
PROGRAM:
1. Kontrola usnesení č. 9
2.

Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za užívání veř. prostranství

3.

Závěrečný účet Obce Koberovy za rok 2019

4.

Účetní závěrka obce Koberovy za rok 2019

5.

Závěrečný účet a účetní závěrka Mikroregionu Podkozákovsko za rok 2019

6.

ZŠ Koberovy – schválení účetní závěrky a návrh na rozdělení zisku

7.

MŠ Koberovy – schválení účetní závěrky a návrh na rozdělení zisku

8.

Fotbalové hřiště Zahájčí – TJ Sokol Koberovy

9.

ZŠ Koberovy – žádost o příspěvek na dělení hodin

10. Vyhlášení Programu podpory výstavby tech. infrastruktury pro rok 2021
11. Rozpočtové opatření
12. Smlouva o smlouvě budoucí – položení vodovodu Vrát
13. Různé
Hlasovalo pro: 11 zastupitelů
Program zasedání byl schválen.

Proti: 0 zastupitelů

Zdrželi se: 0 zastupitelů

1/ Kontrola usnesení
Zastupitelstvo obce zkontrolovalo usnesení č. 9 ze dne 27. 1. 2020 tak, že jeho jednotlivé body pan starosta
přečetl. Zároveň pan starosta podal informaci o plnění jednotlivých bodů minulého usnesení.
Nikdo ze zastupitelů nevznesl námitku proti znění minulého zápisu, čímž bylo jeho znění schváleno.
2/ Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za užívání veř. prostranství
Ministerstvo vnitra provedlo kontrolu obecně závazných vyhlášek (OZV), vydaných v roce 2019 a vrátilo OZV
č. 3/2019, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství obci zpět k přepracování. Součástí přílohy
OZV je seznam veřejných prostranství, kde byl chybně uveden hřbitov Koberovy a hřbitov Vrát. Další chybou
bylo uvedení slova „úlevy“ v čl. 7 vyhlášky, kdy úlevy nebyly stanoveny. Zastupitelstvo obce ruší OZV č.
3/2019 a schvaluje OZV č. 1/2020 s účinností od 1. 7. 2020.
Usnesení č. 10 bod 1
Zastupitelstvo obce Koberovy ruší obecně závaznou vyhlášku č. 3/2019, o místním poplatku za užívání
veřejného prostranství.
Hlasovalo pro: 11 zastupitelů
Usnesení bylo přijato.

Proti: 0 zastupitelů

Zdrželi se: 0 zastupitel

Usnesení č. 10 bod 2
Zastupitelstvo obce Koberovy schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 1/2020, o místním poplatku
za užívání veřejného prostranství s účinností od 1. 7. 2020.
Hlasovalo pro: 11 zastupitelů
Usnesení bylo přijato.

Proti: 0 zastupitelů

Zdrželi se: 0 zastupitel

3/ Závěrečný účet Obce Koberovy za rok 2019
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo Závěrečný účet obce Koberovy za rok 2019 a vzalo na vědomí
zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2019 – bez výhrad.
K Závěrečnému účtu obce bylo předloženo: zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2019,
zpráva o hospodaření organizací zřízených obcí a ostatních organizací s účastí obce a návrh závěrečného
účtu.
Usnesení č. 10 bod 3
Zastupitelstvo obce Koberovy schvaluje Závěrečný účet obce za rok 2019 a souhlasí s celoročním
hospodařením bez výhrad.
Hlasovalo pro: 11 zastupitelů
Usnesení bylo přijato.

Proti: 0 zastupitelů

Zdrželi se: 0 zastupitelů

4/ Účetní závěrka Obce Koberovy za rok 2019
Zastupitelé projednali a schválili účetní závěrku obce Koberovy za rok 2019.
K účetní závěrce obce bylo předloženo: účetní závěrka, zpráva o hospodaření obce, zpráva o výsledku roční
inventarizace majetku obce, Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty a Příloha. Pan Paldus vznesl dotaz na plnění § 3722
rozpočtu obce. Pan starosta vysvětlil, že se jedná o výdaje na svoz komunálního odpadu. Na straně příjmů
jsou poplatky za svoz komunálního odpadu vedeny na položce 1337.
Usnesení č. 10 bod 4
Zastupitelstvo obce Koberovy schvaluje Účetní závěrku obce za rok 2019 včetně příloh.
Hlasovalo pro: 11 zastupitelů
Usnesení bylo přijato.

Proti: 0 zastupitelů

Zdrželi se: 0 zastupitelů

5/ Závěrečný účet a účetní závěrka Mikroregionu Podkozákovsko za rok 2019
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí Závěrečný účet DSO Mikroregion Podkozákovsko za rok 2019 a zprávu
o výsledku přezkoumání hospodaření DSO za rok 2019. K Závěrečnému účtu DSO bylo předloženo: zpráva
o výsledku přezkoumání hospodaření DSO za rok 2019 a návrh závěrečného účtu za rok 2019.
Zastupitelé vzali na vědomí účetní závěrku DSO Mikroregion Podkozákovsko za rok 2018. K účetní závěrce
DSO bylo předloženo: účetní závěrka, zpráva o hospodaření DSO, zpráva o výsledku roční inventarizace
majetku, výkazy FIN 2-12 M, Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty a Příloha.
6/ ZŠ Koberovy – schválení účetní závěrky a návrh na rozdělení zisku
Na základě veřejnosprávní kontroly Základní školy za rok 2019 bylo zjištěno, že výsledek hospodaření nemá
zcela vypovídací schopnost. Tato skutečnost vznikla chybným proúčtováním nákladů v určitých případech.
Výsledek hospodaření by v případě správného účtování činil 13.734,70 Kč a příspěvková organizace by tak
měla kladný výsledek hospodaření. Chyby v účtování budou opraveny (jednání zřizovatele a ZŠ ze dne
2. 4. 2020, do termínu 30.6.2020), ale vliv na výsledek hospodaření za rok 2019 již mít nebudou. Ztráta ve
výši 14.135,- Kč bude pokryta z VH následujících let.
Zastupitelé projednali a schválili účetní závěrku příspěvkové organizace Základní škola Koberovy za rok 2019.
Usnesení č. 10 bod 5
Zastupitelstvo obce Koberovy schvaluje Účetní závěrku příspěvkové organizace Základní škola Koberovy
za rok 2019 včetně příloh.
Hlasovalo pro: 11 zastupitelů
Usnesení bylo přijato.

Proti: 0 zastupitelů

Zdrželi se: 0 zastupitelů

Zastupitelé projednali a schválili hospodářský výsledek příspěvkové organizace Základní škola Koberovy
za rok 2019 ve výši – 14.135,- Kč. Ztráta bude pokryta z výsledku hospodaření následujících účetních období.
Usnesení č. 10 bod 6
Zastupitelstvo obce Koberovy schvaluje pro příspěvkovou organizaci Základní škola Koberovy hospodářský
výsledek za rok 2019 ve výši -14.135,- Kč. Ztráta bude pokryta z výsledku hospodaření následujících
účetních období.
Hlasovalo pro: 11 zastupitelů
Usnesení bylo přijato.

Proti: 0 zastupitelů

Zdrželi se: 0 zastupitelů

7/ MŠ Koberovy – schválení účetní závěrky a návrh na rozdělení zisku
Na základě veřejnosprávní kontroly Mateřské školy za rok 2019 bylo zjištěno, že výsledek hospodaření nemá
zcela vypovídací schopnost. Tato skutečnost vznikla chybným zaúčtováním investiční dotace do výnosů.
Výsledek hospodaření by v případě správného účtování činil -11.874,39 Kč a příspěvková organizace by tak
měla záporný výsledek hospodaření. Chyby v účtování budou opraveny (jednání zřizovatele a MŠ ze dne
2. 4. 2020, do termínu 30.6.2020), ale vliv na výsledek hospodaření za rok 2019 již mít nebudou.
Zastupitelé projednali a schválili účetní závěrku příspěvkové organizace Mateřská škola Koberovy za rok
2019.
Usnesení č. 10 bod 7
Zastupitelstvo obce Koberovy schvaluje Účetní závěrku příspěvkové organizace Mateřská škola Koberovy
za rok 2019 včetně příloh.
Hlasovalo pro: 11 zastupitelů
Usnesení bylo přijato.

Proti: 0 zastupitelů

Zdrželi se: 0 zastupitelů

Zastupitelé projednali a schválili hospodářský výsledek příspěvkové organizace Mateřská škola Koberovy
za rok 2019 ve výši 38.659,29 Kč a rozdělení zisku příspěvkové organizace. Zisk za rok 2019 bude celý
převeden do rezervního fondu organizace. Pan starosta zastupitele seznámil s žádostí příspěvkové
organizace o čerpání prostředků z rezervního fondu v celkové výši 38.659,29 Kč. Zastupitelé čerpání
rezervního fondu v uvedené výši schválili.
Usnesení č. 10 bod 8
Zastupitelstvo obce Koberovy:
a) schvaluje pro příspěvkovou organizaci Mateřská škola Koberovy hospodářský výsledek za rok 2019
ve výši 38.659,29 Kč a rozdělení zisku příspěvkové organizace. Zisk za rok 2019 bude celý převeden
do rezervního fondu.
b) schvaluje povolení čerpání rezervního fondu ve výši 38.659,29 Kč.
Hlasovalo pro: 11 zastupitelů
Usnesení bylo přijato.

Proti: 0 zastupitelů

Zdrželi se: 0 zastupitelů

8/Fotbalové hřiště Zahájčí – TJ Sokol Koberovy
U fotbalového hřiště v Zahajčí je třeba vyměnit síť podél hřiště. Stávající síť je nízká a potrhaná. O opravu sítě
zažádala obec TJ Sokol Koberovy, která hřiště užívá. Pan starosta představil zastupitelům nabídku firmy
Kv. Řezáč s.ro. Pan Cvrček na základě této nabídky navrhl použít nerezové lanko, které je dražší, ale déle
vydrží. Cena výměny sítě bude cca 17.000,- Kč.
Dále zastupitelé projednávali potřebu přístavby přístřešku k buňce na fotbalovém hřišti. Pan starosta
představil nabídku truhláře na zhotovení přístřešku, která přesahuje finanční možnosti obce. Zastupitelé
prodiskutovali možnosti realizace přístřešku za nižší cenu a odložili rozhodnutí do příštího jednání
zastupitelstva.
Usnesení č. 10 bod 9
Zastupitelstvo obce Koberovy schvaluje výměnu ochranné sítě na fotbalovém hřišti v Zahájčí.
Hlasovalo pro: 11 zastupitelů
Usnesení bylo přijato.

Proti: 0 zastupitelů

Zdrželi se: 0 zastupitelů

9/ ZŠ Koberovy – žádost o příspěvek na dělení hodin
Na OÚ Koberovy byla doručena žádost Základní školy Koberovy o poskytnutí finančního příspěvku
na rozdělení výuky přírodovědných předmětů ve školním roce 2020/2021. Jednání zastupitelstva obce se
zúčastnil ředitel Základní školy Mgr. Petr Flégr a seznámil zastupitele s počtem žáků v jednotlivých třídách a
možnostech spojení tříd na jednotlivé předměty. Pan Brunclík se zajímal o výši procent, ve které byly
zaměstnancům školy vypláceny platy v období, kdy byla škola kvůli nouzovému stavu uzavřena.
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo poskytnutí finančního příspěvku příspěvkové organizaci Základní
škola Koberovy ve výši 109.860,- Kč na 5 hodin výuky, včetně rozpočtového opatření (navýšení výdajové části
o 36.620,- pro rok 2020).
Usnesení č. 10 bod 10
Zastupitelstvo obce Koberovy schvaluje poskytnutí finančního příspěvku příspěvkové organizaci Základní
škola Koberovy na rozdělení výuky přírodovědných předmětů v samostatných ročnících ve školním roce
2020/2021 v celkové výši 109.860,- Kč.
Hlasovalo pro: 10 zastupitelů
Usnesení bylo přijato.

Proti: 1 zastupitel (R. Brunclík)

Zdrželi se: 0 zastupitelů

10/ Vyhlášení Programu podpory výstavby technické infrastruktury pro rok 2021
Potřebné dokumenty byly zastupitelům předloženy a budou vyvěšeny na webových stránkách obce. Pro rok
2021 je určen termín podávání žádostí od 1. 8. 2020 do 31. 12. 2020. Celkový objem finančních prostředků
vyčleněný z rozpočtu obce bude pro rok 2021 činit 750.000,- Kč.
Usnesení č. 10 bod 11
Zastupitelstvo obce Koberovy schvaluje vyhlášení programu podpory výstavby technické infrastruktury –
domovní čistírny odpadních vod ve výši ve výši 50 % uznatelných nákladů, max. 50.000,- Kč na jednu
nemovitost, dle stanovených podmínek. Příjem žádostí pro rok 2021 je v termínu 1. 8. 2020 – 31. 12. 2020.
Hlasovalo pro: 11 zastupitelů
Usnesení bylo přijato.

Proti: 0 zastupitelů

Zdrželi se: 0 zastupitelů

11/ Rozpočtové opatření
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo Rozpočtové opatření č. 1 ve smyslu snížení příjmu
o 1,115.532,97 Kč a navýšení výdajů o 406.487,03 Kč. Celkové příjmy rozpočtu činí po schváleném
Rozpočtovém opatření 15,622.167,03 Kč a celkové výdaje činí 17,291.487,03 Kč. Financování
po Rozpočtovém opatření činí 1,669.320,- Kč.
Usnesení č. 10 bod 12
Zastupitelstvo obce Koberovy schvaluje Rozpočtové opatření č. 1/2020 ve smyslu snížení příjmů
o 1,115.532,97 Kč a navýšení výdajů o 406.487,03,- Kč. Financování činí 1,669.320,- Kč.
Hlasovalo pro: 11 zastupitelů
Usnesení bylo přijato.

Proti: 0 zastupitelů

Zdrželi se: 0 zastupitelů

12/ Smlouva o smlouvě budoucí – položení vodovodu Vrát
jako investor požádala o schválení smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti –
inženýrské sítě k novostavbě na Vrátě. Jedná se o položení vodovodu v délce 82 m do nezpevněné
komunikace (p. p. č. 3605, k. ú. Vrát) v majetku obce. Dle ceníku vydaného obcí Koberovy bude úplata
za zřízení věcného břemene činit 2.660 Kč.
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
– služebnosti s
,
. Zastupitelstvo obce pověřuje starostu k podpisu smlouvy.
Usnesení č. 10 bod 13
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti – inženýrské sítě
s paní
,
k p. p. č. 3605, k. ú. Vrát za cenu 2.660,- Kč. Zastupitelstvo obce
pověřuje starostu k podpisu smlouvy.
Hlasovalo pro: 11 zastupitelů
Usnesení bylo přijato.

Proti: 0 zastupitelů

Zdrželi se: 0 zastupitelů

13/ Různé
 Pan starosta zhodnotil činnost obce v době koronavirové krize. Poděkoval dobrovolníkům, kteří šili
roušky pro spoluobčany, hasičům a všem, kteří pomáhali. Obec získala dotaci od Nadace ČEZ ve výši
45.000,- Kč a příspěvek od občana ve výši 2.000,- Kč. Za tyto finanční příspěvky a prostředky
z rozpočtu obce byla pořízena dezinfekce (na úřad, do ZŠ, MŠ, do obchodu, pro hasiče atd.) a
respirátory. Další pomoc (dezinfekce a filtry do roušek) poskytl Liberecký kraj.
 Zateplení stropů obecních bytů a Obecního úřadu je dokončeno.
 Stará nádrž na lehké topné oleje byla odvezena od Kulturního domu a zlikvidována. Bylo provedeno
„podříznutí“ obvodové zdi. V příštím týdnu bude u Kulturního domu postaveno lešení a začne oprava
fasády. V KD je ještě potřeba dokončit výstavbu WC. Dokončení provede firma Jan Bína do 31. 8. 2020.

Z důvodu pandemie koronaviru byly do kanceláře OÚ instalovány příčky z plexiskla. Realizaci provedla
firma Jan Bína.
 Na zahradě Mateřské školy byla dokončena výstavba multifunkční herní plochy s povrchem
SmartSoft.
 Přestavba osvětlení přechodu pro chodce, který nesplňuje současné platné normy ČSN bude zahájena
tento týden. Pan Cvrček a pan Brunclík navrhují využít přestavbu k prodloužení chodníku
ke schránkám. Pan Cvrček upozornil, že na ploše u obchodu by neměla dle dopravních předpisů
parkovat auta. Pan starosta zjistí u projektanta podmínky opravy zpevněné plochy před obchodem.
 Dle rozhodnutí Ministerstva kultury byla Obci Koberovy přidělena dotace pro knihovnu z programu
VISK 3 (Veřejné informační služby knihoven). Celková výše dotace činí 70.000,- Kč. Z dotace bude
pořízeno počítačové vybavení (PC sestava, tiskárna, čtečka čárových kódů) – dotace ve výši 15.000,Kč a moderní integrovaný knihovní systém s online katalogem – dotace ve výši 55.000,- Kč.
 V Mateřské škole byly zahájeny práce na stavebních úpravách hospodářského pavilonu. Na stavbu
dohlíží stavební dozor pan .
. Obědy pro děti z MŠ a ZŠ jsou dováženy ze ZŠ Železný Brod. Pan
ředitel ZŠ Koberovy poreferoval o stravování dětí, které probíhá v Kulturním domě.
 Vytěžení lesa na Slavíkovsku, který poničila vichřice, provede firma Strombuch, s.r.o. Oblast bude
po těžbě znovu zalesněna.
 Obec jedná s projektanty v záležitosti dotažení vodovodu ze Železného Brodu. Na území obce jsou
plánovány 3 čerpací stanice. V Propastném zatím nedalo Město Železný Brod jako vlastník pozemku
souhlas se stavbou čerpací stanice. Hledá se vhodná alternativa – umístění stanice na jiném místě.
 Pan starosta představil zastupitelům nabídku společnosti Tewiko Systems, s.r.o. na zpracování
projektové dokumentace na rekonstrukci hřiště v obci (umělka). Jedná se o nabídku kompletní a
trvalé PD, která by umožňovala podat žádost o dotaci i vlastní realizaci. Firma nabízí i realizaci
rekonstrukce. Cena PD by činila 39.000,- Kč bez DPH. Pan Cvrček navrhl, aby se PD nechala vypracovat
projekční kanceláří, která neprovádí realizace – pro srovnání cen. Zastupitelé požádali pana starostu,
aby firma Tewiko Systems, s.r.o. dostavila prezentovat svou činnost na příští zasedání zastupitelstva.
 Bylo vydáno stavební povolení na vybudování komunikace na Prosíčce. 25. 2. 2020 bylo zahájeno
stavební řízení na část cesty v majetku obce (cca 50m). Obec jedná s lesní správou. Zastupitelé
projednali možnost součinnosti obce a SPÚ na realizaci cesty – možné objednání jednoho dodavatele
na obě části cesty.
 Finanční dar pro Hospic sv. Zdislavy
Na Obec Koberovy byla doručena žádost o finanční příspěvek pro Hospic sv. Zdislavy v podobě daru.
Výše daru se odvíjí od počtu obyvatel, částka je 5,- Kč/obyvatele (celková požadovaná částka daru od
obce činí 5.190,- Kč). Hospic je zdravotnické zařízení, které pečuje o pacienty v konečné fázi
onemocnění. Pro vysokou úroveň péče o pacienty potřebuje toto zdravotnické zařízení přispět
finančními prostředky od obcí a kraje.


Usnesení č. 10 bod 14
Zastupitelstvo obce Koberovy schvaluje poskytnutí daru pro Hospic sv. Zdislavy ve výši 5.000,- Kč a
pověřuje starostu k podpisu darovací smlouvy.
Hlasovalo pro: 11 zastupitelů
Usnesení bylo přijato.

Proti: 0 zastupitelů

Zdrželi se: 0 zastupitelů



Finanční příspěvek Linka bezpečí, z.s.
Na Obec Koberovy byla doručena žádost o finanční příspěvek na provoz Linky bezpečí ve výši
7.500,- Kč. Zastupitelé poskytnutí dotace z rozpočtu obce projednali a neschválili.

Usnesení č. 10 bod 15
Zastupitelstvo obce Koberovy neschvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu obce pro Linku bezpečí , z.s.
Hlasovalo pro: 10 zastupitelů
Usnesení bylo přijato.













Proti: 0 zastupitelů

Zdrželi se: 1 zastupitel

Spokojený domov, o.p.s zaslal přehled provedené péče na území obce.
Statní pozemkový úřad vydal rozhodnutí na komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Koberovy. Jeden
účastník se odvolal. Odvolání řeší Ministerstvo zemědělství.
Obec řešila stížnost na zápach způsobený aplikací kejdy na pole v Besedicích a na Vrátě. Dle vyjádření
ÚKZÚZ byl způsob aplikace povolen platnou legislativou.
Obyvatelé Vrátu oznámili obci stromy, které jsou ve špatném stavu a mohou ohrozit životy i majetky.
Jedná se o topoly v majetku Sociální centra Vrát s.r.o. Obec Koberovy vyzvala vlastníka k odstranění
závady. Vlastník není schopen závadu odstranit z důvodu soudního zákazu nakládání se svým
majetkem. Obec situaci dále řeší.
Pan starosta zastupitele seznámil se zprávou PČR o trestné činnosti na území obce.
Realizace stavby chodníku k lípě začne v létě 2020.
Byla podána žádost o dotaci na stavbu rozhledny. Dotační kancelář připravuje výběrové řízení na
zhotovitele.
Pan starosta zastupitele informoval o problému parkování aut na točnách a zastávkách autobusů
v Besedicích a na Michovce. Dne 22. 5. 2020 proběhlo šetření na místě. Obec uhradí náklady na
vodorovné značení v Besedicích. Na Michovce bude potřeba zpracovat projektovou dokumentaci.
Točna autobusu se nachází na pozemcích obce a Libereckého kraje. Odstranění problému je v řešení.
V souvislosti s parkování aut na Michovce upozornil pan Kořínek na problém dostupnosti kontejnerů
na odpad, kdy se k nim lidé přes zaparkovaná auta špatně dostávají. Pan starosta vysvětlil, jak je
plánován průjezd autobusu a vyznačené místo pro parkování aut.
Žádost o odkup obecního pozemku
Pan starosta zastupitele seznámil s žádostí
o prodej obecního pozemku p.p.č.
3214/1, k.ú. Koberovy, o výměře 1.142m2. Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo zveřejnění
záměru prodeje p.p.č. 3214/1, k.ú. Koberovy. Záměr prodeje bude zveřejněn na úřední desce obce.
Pan starosta v souvislosti s tímto bodem oznámil zastupitelům střet zájmů, žadatel je jeho synovcem.

Usnesení č. 10 bod 16
Zastupitelstvo obce Koberovy schvaluje zveřejnění záměru prodeje p.p.č. 3214/1, k.ú. Koberovy, o výměře
1.142m2.
Hlasovalo pro: 11 zastupitelů
Usnesení bylo přijato.



Proti: 0 zastupitelů

Zdrželi se: 0 zastupitelů

Další jednání zastupitelstva obce je plánované na konec června 2020.
Pan Cvrček upozornil na potřebu častějšího odvozu tříděného odpadu (papír). Pan starosta
zastupitelům vysvětlil systém likvidace tříděného odpadu v obci.

Podklady ke všem bodům jednání zastupitelé obdrželi v elektronické podobě.
Pan starosta dnešní zasedání ukončil v 20:30 hodin.

Ing. Lukáš Rutkovský
1. ověřovatel

Jiří Plíhal
2. ověřovatel

Jindřich Kvapil
starosta obce

