Zápis
z veřejného zasedání zastupitelstva obce dne 12.9.2018
Přítomni: dle presenční listiny
Omluveni: dle presenční listiny
Program:
1. Zrealizované investiční akce ve volebním období 2014-2018
2 . Směna pozemku s p. Philippem
3. Smlouva o smlouvě budoucí s fi. ČEZ na zřízení věcného břemene na pozemku
p.č.1554/9
4. Smlouva o zřízení věcného břemen s fi. ČEZ na pozemku p.č. 1737

Navrhová komise: Ing. Hrůza, Mgr. Kudrnová
Ověřovatelé zápisu: Ing. Hnízdil, Ing. Lehečka
Hlasování veřejné, diskuse ihned

10 x ano
10 x ano
10 x ano

Starosta obce v úvodu pozdravil a přivítal všechny přítomné účastníky veřejného zasedání a
připomenul volby do zastupitelstev obcí, které se konaly 10. – 11.10.2014, kde si občané zvolili
nové zastupitelstvo obce. Toto zastupitelstvo pracovalo 4 roky až do dnešního dne ve stejném
složení :
p. Bednařík, pí. PhDr. Borková, p. Ing. Červinka, pí. Bc. Hanušová, p. Ing. Hnízdil, p. Ing. Hrůza,
p. Kopecký, pí. Mgr. Kudrnová, p. Ing. Lehečka, p. Rytíř, p. Skořepa, p. Vilímek a
p. Vodička.
Tito zastupitelé následně byli rozděleni do jednotlivých výborů ( stavební, finanční, kontrolní,
kulturní a pořádkový), jejichž složení bylo v některých případech doplněno i o zástupce z řad
veřejnosti. Jednotlivé výbory úzce spolupracovaly s celým zastupitelstvem a plnily dané úkoly.
1. Zrealizované investiční akce ve volebním období let 2014 - 2018









v roce 2014 po volbách se již mnoho akcí kvůli krátké době do konce roku mnoho
nestihlo, nicméně byla dokončena :
- výstavba prvé části chodníku mezi obcemi včetně nové panelové lávky přes Jirenský
potok s novým zábradlím
- byla zahájena výstavba prvé etapy chodníků na návsi v Nových Jirnech, jejíž součásti
bylo i zrealizování zpevněných příjezdů k jednotlivým nemovitostem
- v ulici Vrbová směrem k přečerpávací stanici proběhla výsadba nového stromořadí
- byl uskutečněn výkup pozemku pro novou školu
- byl zadán a vypracován návrh hmotové a architektonické studie nové školy
- nové zastupitelstvo rozhodlo o úpravě poplatků za TKO ( osvobozeno dítě do 1 roku,
úleva 50% pro děti od 1 roku do 6ti let, 75% úleva pro lidi nad 70let či držitele
průkazu ZTP)
- v prosinci proběhlo ve spolupráci se školou a některými spolky rozsvícení vánočního
stromu u kostela a následně ještě i vánoční koncert, který byl zajištěn ve spolupráci
s panem Milanem Drobným
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v roce 2015 bylo zadáno vypracování PD na stavbu nové školy
- zrealizován úsek stavby dešťové kanalizace na ulici Hlavní v Nových Jirnech mezi
křižovatkami ulic U Lesa a Cyrilovská
- dále úsek dešťové kanalizace v ulici V Dubinách mezi křižovatkami ulic V Alejích a
V Zahradách
- pro odlehčení staré dešťové kanalizace na ulici Brandýská před prádelnou bylo
provedeno přepojení úseku dešťové kanalizace z vrchní části ulice Brandýská do ulice
Zámecká
- byla uskutečněna revitalizace kaštanové aleje, kdy staré nemocné stromy byly
nahrazeny novou výsadbou a byly provedeny drobné terénní úpravy
- pokračovalo se v rekonstrukci dalších místních komunikací a chodníků – konkrétně
ulic : Na Polníku, střední část ulice V Zahradách, Čapkova, B.Němcové, Nezvalova,
kde byl položen nový vodovodní řád v délce cca 50m. V ulici Cyrilovská došlo
k odstranění vrchní vrstvy a byla zde položena nová dešťová kanalizace, která byla
napojena na již dříve v roce vybudovaný úsek dešťové kanalizace v ulici Hlavní
- zrealizována výstavba nového chodníku podél ulice Brandýská v úseku od křižovatky
ulice 5.května až takřka před dálniční most. Při této akci byla opravena část
vodovodního řadu před p. Ťopkou
- pokračovalo se s výstavbou chodníků a zpevněných vjezdů k nemovitostem na pravé
části návsi v Nových Jirnech
- během podzimu došlo k výstavbě druhé etapy chodníku mezi obcemi, kde byl
vynechán pouze krátký úsek u Jirenského potoka, z důvodu plánované autobusové
zastávky, na níž byla vypracována PD a začalo se projednávat stavební povolení
- provedena nutná rekonstrukce elektra v ZŠ Jirny, Brandýská čp.45
- v MŠ bylo vybudováno zastínění pískovišt, byl řešen opětovný problém na téma
kroužky v MŠ, ve školní jídelně byl zaveden čipový systém s propojením na evidenci
obědů, bankovnictví a další služby
- byla uskutečněna výměna pletiva na části areálu hřiště
- zajištěny kontejnery na textil od firmy Dimatex
- namontováno nové oplechování komínů na budově obecního úřadu včetně montáže
tzv. napoleonů. Bylo provedeno doplnění chybějících střešních šablon včetně výměny
prasklých. Byla zrekonstruována i sociální zařízení.
- od listopadu došlo k významné změně ohledně vydávání Jirenského zpravodaje. Pan
Bednář ukončil z důvodu dlouhodobého pobytu v zahraničí svoji činnost a byla
vytvořena nová redakční rada v čele s paní Šárkou Hanušovou, která se této výzvy
zhostila na výbornou.
- zastupitelstvo resp. kulturní výbor zajistil pořádání obecního plesu
- rok 2015 byl ukončen akcí rozsvícení vánočního stromu a následně vánočním
koncertem v KD, kde vystoupil se svými kolegy pan Jan Bláha
OSTATNÍ :
s fi. Rewe řešen průjezd aut přes jejich pozemek
na základě veřejnoprávní smlouvy byla zahájena spolupráce s Obecní policií Šestajovice,
ke konci roku byla ukončena
jednání s fi. Pragoprojekt ohledně mostku na silnici II/101 přes Jirenský potok
jednání s ŘSD o modernizaci dálnice D11 – rozšíření na 6ti proudé uspořádání
v návaznosti na vykoupený pozemek pro školu – bylo zadáno pořízení nového ÚP č.8
(změna rezervy na občanskou vybavenost)
v roce 2016 bylo provedeno odvodnění Alejky v Jirnech + provedena příprava na
budoucí odvodnění parkovací plochy před kulturním domem + byla vysazena
odbočka přes fotbalové hřiště pro budoucí odvodnění dešťových vod z nové ZŠ,
souběžně byla vysazena odbočka na splaškovou kanalizaci pro odvod splaškových
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vod od skautské klubovny. Byla usazena i nová vodovodní šachta mimo vjezd do
sběrného dvora u skautské klubovny. Ve spodní části Alejky musela být provedena i
přeložka plynu v délce cca 80m.
- zjara byla dokončena rekonstrukce povrchu ulice a chodníku Cyrilovská, kde byl
položen nový kabel pro veřejné osvětlení a namontováno16ks nových stožárů
- dále byly zrekonstruovány povrchy v ulici : Jaromírova, část úseku ulice Na Jablonce,
Horova a spodní část ulice Letenská. V ulici Na Jablonce a Horova byly vybudovány
krátké úseky dešťové kanalizace s napojením do ulice Cyrilovská. V Jirnech proběhly
práce v ulici Haškova, Smetanova, Tyršova a cca ve 2/3 Alejky. Zde bylo zabudováno
5 ks stožárů veřejného osvětlení.
- byla provedena i oprava části ulice 5. května směrem k ulici Brandýská, povrch byl
zfrézován a byla položena nová vrstva živice
- podél nového chodníku mezi jirenským potokem a obcí Nové Jirny byla vysazena řada
nových stromů, byly dosazeny i 2 lípy na návsi
- zrealizován propojovací chodník z ulice Kaštanová k rybníku
- před budovou KD byla udělána oprava hlavního schodiště, na jednu stranu bylo
namontováno zábradlí. Uvnitř kulturního domu byly provedeny zednické práce na
opravě druhé šatny s výměnou části elektroinstalace, položeno nové PVC a
vymalováno. Byla zrealizována výměna stropních svítidel na sále a v předsálí
- provedeny zednické úpravy zdi okolo hřbitova a mezi jeho I. a II. částí, + úklidové
práce okolo zanedbaných hrobů
- oprava části propadlé střechy v domě čp.11
- na střeše školy byly zadány klempířské práce spojené s opravou a nátěrem domečku
střešních hodin
- v přízemí budovy obecního úřadu a pošty byla vyměněna okna
- v červenci bylo uskutečněno promítání dokumentů Hanzelka + Zikmund, formou
letního kina na jirenském hřišti
- rok pak byl klasicky ukončen rozsvícením vánočního stromu u kostela a vánočním
koncertem v KD
- k 31.12.2016 byla ukončena nájemní smlouva s p.Hrubantem na část prostor v NS,
kde provozoval malou restauraci
OSTATNÍ :
jednání o silničním okruhu 511 kolem Prahy
dokončena změna č.8 ÚP obce Jirny – pozemek pro novou školu
zadáno pořízení nového ÚP obce Jirny
pokračovala jednání s fi. Rewe, zřízena elektronická závora, obci se podařilo zajistit čipy
pro obyvatele lokality Nad hřbitovem a přilehlých ulic k průjezdu
vypsáno koncesní řízení na provozovatele ČOV
jednání v rámci Svazku obcí Úvalska o propojení vodovodu do Úval
jednání s pí. Pučelíkovou o výkupu ulice Nerudova do majetku obce
zadána příprava PD na rekonstrukce dalších ulic
řešeno zásobování v NS Jirny s p. Hlaváčem, ukončena spolupráce, vypsána výzva
k pronájmu prostor, vybrána nabídka p.QUANGA, jež provedl drobné úpravy a zahájil
provoz k 1.4.2016
následné jednání s p. Hlaváčem o jeho soukromých prostorách v Nových Jirnech, kde se
rozhodl také ukončit svoji činnost
jednání s ČEZem o demontáži části vrchního vedení v ulici Pražská a výstavbě trafostanice
pro novou školu
řešena otázka ve věci výkupu vhodného pozemku před jirenským prameništěm pro
vybudování dočišťovacích rybníčků resp. ploch na zadržování dešťových vod v krajině
pí. ředitelka MŠ ukončila k 31.7.2016 své působení v MŠ, z předstihem v červnu muselo
být vyhlášeno výběrové řízení na obsazení jejího místa. Vzhledem k tomu, že své působení
v MŠ ukončilo i několik učitelek, musela obec ve spolupráci s novou pí. ředitelkou řešit i
doplnění o nové posily.
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jednání o výkupu pozemku pro tzv. 4 část hřbitova, majitelka podmiňovala prodej tohoto
pozemku začleněním jejího dalšího pozemku do stavební části územního plánu, jednání
byla proto ukončena
- ukončena nájemní smlouva k 30.8. s pí. MUDr. Kumprechtovou na prostory
v přízemí budovy OÚ proti poště
- zahájeno poptávkové řízení ohledně možnosti získání úvěru na stavbu nové školy
zahájena jednání s MěÚ Úvaly ohledně spolupráce s jejich městskou policií
bylo vypsáno výběrové řízení na svozovou firmu na likvidaci odpadů, své postavení si
obhájila fi. AVE
řešena kapacita ČOV, zadáno zhotovení PD k další intenzifikaci a možnosti podání
žádosti o dotaci
dokončena PD na stavbu školy

rok 2017 byl zahájen vypsáním výběrového řízení na stavbu nové školy a zveřejněním
nejen ve Věstníku ČR , ale i v evropském věstníku
- zároveň byla podána žádost o finanční dotaci na stavbu
- samotné výběrové řízení bylo ukončeno v srpnu, následně po uplynutí lhůty účastníků
k případnému odvolání byla podepsána smlouva o dílo a poslední zářijový týden došlo
k předání staveniště a poté i k samotnému zahájení stavebních prací. Zhotovitelem
stavby se stalo sdružení tří firem – IMOS Brno, Geosan Praha a Zlínstav. Vysoutěžená
cena včetně DPH činí 287,4 mil.Kč, cena 1etapy je včetně DPH 191,- mil.Kč. Na
základě vysoutěžené ceny byla upřesněna smlouva s ČS a.s. ohledně poskytnutí úvěru.
- proběhla stavební rekonstrukce prostor v NS Jirny po p. Hrubantovi, které jsou nyní
využívány obecní knihovnou. Byla vybourána příčka, odstraněny keramické obklady
ze stěn, položena nová podlaha, udělána nová výmalba.
- provedeny úpravy prostor v přízemí budovy OÚ na zřízení podatelny a služeb
Czech Pointu
- dokončeno položení asfaltového koberce ve spodní části Alejky
- montáž dopravního značení – zóny 30km
- byly zahájeny postupné práce na vodní nádrži Vaňák, kde na jaře po vypuštění vody a
částečném vyschnutí bylo shrnuto bahno na dvě hromady. Na podzim byly nejprve
uvedeny hranice Vaňáku do souladu s katastrální mapou tak, aby nádrž nezasahovala
do sousedních pozemků. Stěny byly řádně vytvarovány a poté následovalo jejich
postupné obložení kamenem. Hráz mezi Vaňákem a Šestajovickým potokem patří
Povodí Labe a i přes letošní jednání přímo v kanceláři Povodí Labe v Hradci Králové
nejsou jednání u konce.
- vybudována zpevněná plocha na spodní části pozemku u ČOV, kam byl přesunut
sběrný dvůr od požární zbrojnice v Nových Jirnech
- ve spolupráci s fi. Uhlíř se podařilo v létě zrealizovat novou, dostatečně
dimenzovanou elektropřípojku pro budovu ZŠ Brandýská čp.45
- k zametacímu traktůrku KÄRCHER bylo dokoupeno přední válcové koště a malé
posypové rozmetadlo pro zimní údržbu drobných ploch a chodníků
- od 1.7.došlo ke změně v systému sběru skla, kdy zelené igelitové pytle pro jejich
nevhodnost byly nahrazeny občanům zdarma zelenými popelnicemi. V chatové oblasti
a v ul. Vilová byly pak umístěny velkoobjemové zvony na sklo.
- získána dotace pro SDH Jirny na pořízení nových zásahových dýchacích přístrojů
- rozsvícení stromu u kostela, vánoční koncert v KD
OSTATNÍ :
jednání s Českou poštou o tzv. programu Pošta Partner – obec nesouhlasila a požadovala
plnohodnotné zachování služeb a celé pobočky
byly vydány dvě Opatření obecné povahy ohledně stavební uzávěry
na základě Usnesení soudu pro Prahu – východ se obec stala opatrovníkem jedné osoby
z Nových Jiren
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opětovná jednání s fi. Pragoprojekt ohledně mostku na silnici II/101
řešena otázka možnosti zřízení bankomatu v Jirnech – provedena analýza, vysoká
ztrátovost
jednání s Policií ČR o vydání souhlasu k úsekům, kde bude možno provádět rychlostní
měření městskou policií Úvaly
zajištěno zásobování pečivem pojízdnou prodejnou v Nových Jirnech, které se úspěšně
rozběhlo, ale díky neukázněným jedincům později na jaře 2018 skončilo ( parkování na
vyhrazené ploše pro pojízdnou prodejnu).
další jednání o prodloužení vodovodního řadu do Úval
podána žádost o získání dotace na barevné popelnice na papír , plasty a dále i kontejnery
do sběrného dvora
dále podána žádost o dotaci na intenzifikaci ČOV

rok 2018 – téměř jednoznačnou prioritou pro letošní rok se stala výstavba resp. dostavba
zahájené 1.etapy novostavby ZŠ. Na základě jednání se SÚ Úvaly, KHS, HZS a IBP byla
stavba uvedena na rozhraní měsíce srpna a září do předčasného užívání, nyní se jen čeká
na zápis do rejstříku škol a vyučování v nových prostorách bude moci být zahájeno.
- bylo pořízeno nové nábytkové vybavení včetně interaktivních tabulí do několika tříd a
dále i výpočetní technika. Je objednáno i tělocvičné nářadí do nové tělocvičny.
- obci se podařilo získat finanční prostředky od MF ve výši 3 x 30 mil.Kč, takže stavba
školy bude dále bez přerušení pokračovat. Definitivní termín dostavby je jaro 2020,
následně kolaudace. Od 1.9.2020 budou tak veškeré třídy ze stávajících budov na
Brandýské 45 a Navrátilova 69 v prostorách na Pražské.
- oprava kapličky na návsi v Nových Jirnech, chybí nasadit opravený a vyčištěný zvon
- řešena dopravní situace v Uličce
- zajištěno stavební povolení na druhou autobusovou zastávku u ulice Luční
- zahájena stavba nových autobusových zastávek mezi obcemi u jirenského potoka,
chybí dokončit u jedné zastávky nástupní ostrůvek ze zámkové dlažby. Po kolaudaci a
po dohodě s Ropidem budou uvedeny zastávky do provozu. Zatím se počítá se
zastávkami „ na znamení“
- dokončeno propojení chodníku mezi obcemi u jirenského potoka
- zastupitelé v čele s kulturní komisí zajistili a uskutečnili pořádání obecního plesu
- závěr letošního roku by měl proběhnout opět tradičním rozsvícením vánočního stromu
u kostela a vánočním koncertem v KD
OSTATNÍ : obnoveno jednání o zásobování pečivem pojízdnou prodejnou v Nových
Jirnech, připravena vyznačená plocha včetně dopravního značení
jmenování ředitelky Mgr. Kudrnové do funkce na další období
jednání a spolupráce s firmou Strabag při rekonstrukci silnice II/101 přes obec Jirny a
Nové Jirny
jednání ohledně výstavby jirenské okružní křižovatky na ulici Poděbradské na sjezdu
z dálnice D11. Běží zahájené stavební řízení, které vypsal odbor dopravy v Brandýse nad
Labem – Staré Boleslavi.
jednání se Skanskou ohledně zahájené rekonstrukce dálnice D11 po jirenský sjezd
připravena PD na realizaci stavby VO v chatové oblasti v Nových Jirnech
připravena PD na rekonstrukci dalších místních ulic a chodníků ( Havlíčkova, Na
Rovinách, část ulice Letenská po ulici Jiráskova, V Zátiší, spodní část ulice V Alejích, část
místní ulice Zámecká.
rozpracována PD na parkové úpravy pozemku v ulici Zámecká
rozpracována PD na stavbu autobusové zastávky u KD včetně vyasfaltování plochy
parkoviště před KD a chodník k nové škole
jednání o možnosti prodloužení některých autobusových linek k nádraží do Úval či zřízení
linky ke klánovickému nádraží




















V podstatě po celé volební období :
kromě výše uvedených akcí a činností zastupitelstva je potřeba dále připomenou, že obec
spolupracovala úzce s většinou místních spolků a organizací, které také v rámci finančních
možností na základě jejich žádostí o finanční příspěvek z rozpočtu obce, podporovala.
Celková částka činí cca 1,4 mil.Kč. Dále spolupracovala i s městskou knihovnou v Mladé
Boleslavi ohledně zápůjčky knižního fondu
byly přijaty úpravy obecně závazných vyhlášek a nařízení, včetně opatření obecné povahy
(vyhláška o místních poplatcích, požární řád obce, vyhláška o stanovení systému
shromažďování, sběru, třídění a odstraňování odpadu, nařízení o zákazu podomního a
pochůzkového prodeje na území obce, projednávala se otázka vydání vyhlášky ohledně
požívání hlučné pyrotechniky).
obec dále pokračovala ve výkupu místních cest do majetku obce, ale i některých dalších
pozemků ( z těch největších se jednalo o pozemek p.č. 1612 v lokalitě Na novinách,
pozemek nádrže Vaňáku a přilehlý pozemek, pozemek parčíku v ulici Zámecká apod.). Na
druhou stranu obec uskutečnila několik drobných prodejů.
obec musela dle zákona o obcích nechávat zpracovat pravidelné roční audity ohledně
jejího hospodaření, které následně předkládala na odbor kontroly KÚSK
obec průběžně zajišťovala opravy nezpevněných místních komunikací a cest štěrkováním
či asfaltovým obrusem
prováděla zimní údržbu místních komunikací a chodníků
zajišťovala sekání trávy na veřejných prostranstvích. Za tímto účelem zakoupila malou
sekací techniku – traktůrek Viking
prováděla nutný prořez stromů a dalších dřevin
zajišťovala základní údržbu hřbitova
vedla neúspěšná jednání s TJ Sokolem o možnosti získání parku u NS do majetku obce
zajistila pravidelná vítání občánků

neustále řeší problém se zneužíváním igelitových pytlů na separovaný odpad a
z neukázněností některých občanů a mládeže ohledně nepořádku v obci
projednávala nekonečnou kauzu kamenictví V.Hausdorf
vypsala výběrové řízení na obsazení pracovní pozice po p. Cibulkovi, který k 30.9.2018
končí na OÚ

2. Směna pozemku s p. Philippem
Záměr o směně mezi obcí Jirny a panem Philippem byl dle zákona o obcích
č.128/2000Sb., řádně zveřejněn na úředních deskách, nikdo nevznesl námitku, takže dnes
by nemělo nic nebránit tomu, aby byla směna odsouhlasena.
Obec získá do svého majetku od pana Philippa pozemek p.č. 121/3 o výměře 87m2
výměnou za obecní pozemek p.č. 1714/2 o výměře 175m2.
Dále obec dostane doplatek za rozdíl velikosti směňovaných pozemků, který činí 88m 2 x
500,- tj. 44.000,-Kč. Směňované pozemky se nachází v k.ú. Jirny.
Hlasování : 10x souhlas ano

3. Smlouva o smlouvě budoucí s fi.ČEZ za zřízení věcného břemene na pozemku p.č.
1554/9

Jde o pozemek 1554/9 v Nových Jirnech, kde firma K.Uhlíř s.r.o. provede pro fi. ČEZ
Distribuce, a.s., pokládku kabelového vedení NN do pojistkové skříně v délce cca 10m.
Bude vyplacena jednorázová náhrada ve výši 2.300,- bez DPH.
Hlasování : 10x souhlas ano
4. Smlouva s fi. ČEZ za zřízení věcného břemene na pozemku p.č.1737
Jedná se o pozemek p.č.1737, který se rovněž nachází v Nových Jirnech. V tomto případě
provede fi. AZ Elektrostav, a.s. pro firmu ČEZ Distribuce, a.s., pokládku vedení NN do
pojistkové skříně v délce cca 13m. V tomto případě bude vyplacena jednorázová náhrada
ve výši 826,-Kč bez DPH.
Hlasování : 10x souhlas ano

Diskuse:
- dotaz na bezpečnost dětí u přechodů přes silnici II/101
- odpověď - zatím zajištěno pracovníky obecního úřadu, řeší se s Policií ČR, která místo světelné
signalizace doporučuje
před přechodem zřídit tzv. červený zdrsňující povrch nebo tzv.
optickou brzdu (zahušťující se bílý práh). Zastupitelstvo s tímto řešením nesouhlasilo,
proběhne nové jednání. Obec nechala v předstihu před položením nového živičného koberce
uložit pod novou komunikaci chráničky pro uložení kabeláže.
Nabídnuta iniciativa z řad rodičů o možnost výpomoci při ostraze přechodů, kterou
zastupitelstvo obce přivítalo.
- dotaz ohledně nepravidelného vývozu skla
- odpověď - v minulosti řešeno s fi. AVE, která má problémy ohledně svozové posádky. Případné
stížnosti posílat na e-mailovou adresu obce, která bude zajišťovat v dané věci nápravu i za cenu
finančních postihů.
- dotaz – návrh na instalaci dopravního zrcadla u křižovatky ulic Kaštanová – Javorová
odpověď - zastupitelstvo obce zajistí a objedná dodávku včetně montáže
- dotaz – připomínka k obsahu Jirenského zpravodaje – otázka velkého množství fotografií
v návaznosti na cenu včetně termínu distribuce zpravodaje do domácnost
- odpověď - počet fotografií nemá vliv na cenu zpravodaje. Vzhledem k uzávěrce ,
přípravě korekce a tisku nelze zajistit dříve než v cca polovině měsíce.
- dotaz na rezidenční výstavbu domů v ul. Luční v návaznosti na příjezd na staveniště
- odpověď - s investorem stavební výbor projedná omezení příjezdu z druhé strany
5. USNESENÍ, ZÁVĚR
Návrh usnesení
Ing. Hrůza přednesl návrh Usnesení z dnešního jednání, který byl zastupiteli obce jednohlasně
odsouhlasen.
Na úplný závěr veřejného zasedání p. starosta poděkoval
- zastupitelům a pracovníkům obce
- celému kolektivu MŠ a ZŠ,
- aktivním spolkům a organizacím
a dále všem občanům, kteří úzce spolupracovali s obcí
za jejich činnost a čas, který tomu věnovali.

