Obec LADNÁ
Masarykova 119/60, PSČ 691 46, okres Břeclav

Zápis z 3./2018 zasedání Zastupitelstva obce Ladná konaného dne 12.12. 2018 ve foyeru
haly

1. Zahájení a uvítání přítomných
3. zasedání zastupitelstva v 19.00 hod. zahájila a řídila starostka Renata Priesterrathová.
Přítomno: 9 členů zastupitelstva
Starostka upozornila, že zastupitelstvo se nahrává z důvodu pořízení zápisu a poprosila
přítomné, kteří by si chtěli pořizovat záznam, aby sdělili, že nahrávají a z jakého důvodu.

2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Zapisovatelkou byla navržena:
Ověřovatelé zápisu:

Jana Balgová
Bohumila Tesaříková
Vít Černý

Hlasování: 9-0-0
Hlasování: 9-0-0
Hlasování: 9-0-0

Usnesení č. 1/18/Z3: Zastupitelstvo obce Ladná je usnášeníschopné, zapisovatelkou je určena
paní Jana Balgová a ověřovateli zápisu paní Bohumila Tesaříková a pan Vít Černý

3. Program
Zahájení
Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Schválení programu zasedání zastupitelstva
Kontrola plnění usnesení
Schválení Návrhu rozpočtu obce Ladná na rok 2019, návrh Střednědobého výhledu
rozpočtu obce Ladná na roky 2020 – 2021
6.
Schválení pověření k poslednímu rozpočtovému opatření.
7.
Schválení Smlouvy o právu provést stavbu na pozemku parc.č. 150 v k.ú. Ladná
8.
Schválení Smlouvy o zřízení věcného břemene na akci „Ladná, rozš. DS – kVN, TS,
kNN, obec“
9.
Schválení Smlouvy o právu provést stavbu na pozemku parc.č. 304/3 v k. ú. Ladná
10.
Schválení Rozhodnutí o výběru dodavatele na akci „Ladná – kanalizace a ČOV“
11.
Schválení Oznámení o výběru dodavatele na akci „Ladná – kanalizace a ČOV“
12.
Schválení zástupce obce do školské rady ZŠ a MŠ Ladná
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13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Schválení bankovního úvěru na akci „Ladná – kanalizace a ČOV“
Schválení Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace pro podivínskou farnost
Volba členů kontrolního výboru
Schválení Příkazní smlouvy na akci „Mateřská škola Ladná“
Schválení přijetí sponzorských darů pro ZŠ a MŠ Ladná
Stanovení cen pronajímaných prostor vlastněných obcí veřejnosti
Zpráva o činnosti JSDH zřizovanou obcí
Kompenzace nedodržení smluvních podmínek nájemcům obecních prostor
Změna jednacího řádu zastupitelstva – audiozáznam
Různé, závěr

Hlasování: 9-0-0
Usnesení č. 2/18/Z3: Zastupitelstvo obce Ladná schvaluje program 3. zasedání Zastupitelstva
obce Ladná s celkovým počtem 22 bodů.

4. Kontrola plnění usnesení
Kontrola plnění usnesení z 27. zasedání ze dne 26. 9. 2018
Usnesení č. 3/18/Z27: Zastupitelstvo obce Ladná schvaluje strategický dokument obce
Program rozvoje obce Ladná na období 2019 – 2025.
Usnesení č. 4/18/Z27: Zastupitelstvo obce Ladná schvaluje Smlouvu o převzetí dluhu a úpravě
některých dalších vztahů mezi obcí Ladná, firmou F&K&B a.s., Na Valtické 756/89, 691 41
Břeclav a firmou TREPART s.r.o., Pištěkova 782/3, Praha 4, kdy obec Ladná vyplatí částku
1 747 494,- Kč a částku 16 774,- Kč bez DPH za dokončení akce „Stavební úpravy objektu
základní školy v obci Ladná“ firmě F&K&B a.s. namísto firmě TREPART s.r.o. a pověřuje
starostku obce podpisem smlouvy. Obě uvedené firmy s tímto řešením souhlasí. Smlouva
podepsána.
Usnesení č. 5/18/Z27: Zastupitelstvo obce Ladná schvaluje Příkazní smlouvu č. 16212018
s firmou AP Investig s.r.o., Palackého 12, 612 00 Brno na manažerské a inženýrské služby a
související poradenství na akci „Ladná – kanalizace a ČOV“ za cenu 1 895 000,- Kč bez DPH
a pověřuje starostku obce jejím podpisem. Smlouva podepsána.
Usnesení č. 6/18/Z27: Zastupitelstvo obce Ladná schvaluje Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo
„Stavební úpravy objektu základní školy v obci Ladná“ s firmou TREPART s.r.o., Pištěkova
782/3, Praha 4, cena díla se zvyšuje o 211 437,23 Kč bez DPH a pověřuje starostku obce jeho
podpisem. Dodatek podepsán.
Usnesení č. 7/18/Z27: Zastupitelstvo obce Ladná schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o
poskytnutí dotace z rozpočtu obce Ladná pro TJ Sokol Ladná ve výši 90 000,- Kč na projekt
„Neinvestiční dotace na opravu závlahy na hřišti TJ Sokol Ladná“ a pověřuje starostku obce
podpisem smlouvy. Smlouva podepsána.
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Usnesení č. 8/18/Z27: Zastupitelstvo obce Ladná schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2018
s příjmy ve výši 314 000,- Kč, výdaji ve výši 100 000,- Kč a financováním ve výši 214 000,Kč.
Kontrola plnění usnesení z 1. zasedání ze dne 30. 10. 2018
Usnesení č. 3/18/Z1: Zastupitelstvo obce Ladná určuje, že bude volen jeden místostarosta obce
Ladná.
Usnesení č. 4/18/Z1: Zastupitelstvo obce v souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona o obcích
určuje, že dlouhodobě uvolněný pro výkon funkce bude pouze starosta.
Usnesení č. 5/18/Z1: Zastupitelstvo obce Ladná schvaluje veřejný způsob volby starosty a
místostarosty obce:
Usnesení č. 6/18/Z1: Zastupitelstvo obce Ladná volí starostou obce paní Renátu
Priesterrathovou.
Usnesení č. 7/18/Z1: Zastupitelstvo obce Ladná volí místostarostou obce pana Martina Vlka.
Usnesení č. 8/18/Z1: Zastupitelstvo obce Ladná zřizuje finanční a kontrolní výbor. Oba výbory
budou tříčlenné.
Usnesení č. 9/18/Z1: Zastupitelstvo obce Ladná volí předsedou finančního výboru paní Věru
Šúňovou.
Usnesení č. 10/18/Z1: Zastupitelstvo obce Ladná volí předsedou kontrolního výboru pana
Stanislava Krůtila.
Usnesení č. 11/18/Z1: Zastupitelstvo obce Ladná volí členy finančního výboru paní Natašu
Málkovou a pana Ondřeje Černého.
Usnesení č. 12/18/Z1: Zastupitelstvo obce Ladná nezvolilo členy kontrolního výboru, volba
proběhne na dalším zasedání zastupitelstva.
Usnesení č. 13/18/Z1: Zastupitelstvo obce Ladná v souladu s nařízením vlády č. 318/2017 a
ustanovením § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanoví odměnu za výkon funkce
neuvolněného člena zastupitelstva a člena kontrolního a finančního výboru obce ve výši 300,Kč měsíčně. Odměna bude poskytována ode dne přijetí tohoto usnesení.
Usnesení č. 14/18/Z1: Zastupitelstvo obce Ladná v souladu s nařízení vlády č. 318/2017 a
ustanovením § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanoví odměnu za výkon funkce předsedy
finančního a kontrolního výboru obce ve výši 700,- Kč měsíčně. Odměna bude poskytována
ode dne přijetí tohoto usnesení.
Usnesení č. 15/18/Z1: Zastupitelstvo obce Ladná v souladu s nařízením vlády č. 318/2017 a
ustanovením § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanoví odměnu za výkon funkce
místostarosty jako neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši 6 000,- Kč měsíčně. Odměna
bude poskytována ode dne zvolení do funkce místostarosty.
Usnesení č. 16/18/Z1: Zastupitelstvo obce Ladná schvaluje Jednací řád Zastupitelstva obce
Ladná.
Usnesení č. 17/18/Z1: Zastupitelstvo obce Ladná schvaluje stažení bodu 10 – Příkazní smlouva
s agenturou RPA s.r.o., Starobrněnská 690/20, 602 00 Brno z programu dnešního jednání
zastupitelstva.
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Usnesení č. 18/18/Z1: Zastupitelstvo obce Ladná schvaluje podání žádosti o dotaci na akci
„Mateřská škola, školní jídelna komunitní centrum“ v obci Ladná agenturou RPA s.r.o.,
Starobrněnská 690/20, 602 00 Brno. Žádost podána.
Usnesení č. 19/18/Z1: Zastupitelstvo obce Ladná schvaluje podání žádosti o dotaci na akci
„Výsadba nového větrolamu“ na pozemku parc.č. 1160/11 v k.ú. Ladná u MND a.s. ve výši
113 000,- Kč.
Usnesení č. 20/18/Z1: Zastupitelstvo obce Ladná deleguje za obec Ladná paní Renátu
Priesterrathovou do orgánů dobrovolného svazku obcí Regionu Podluží, a to na dobu neurčitou
od 30. 10. 2018.
Usnesení č. 21/18/Z1: Zastupitelstvo obce Ladná deleguje náhradníka za obec Ladná pana
Martina Vlka do orgánů dobrovolného svazku obcí Regionu Podluží, a to na dobu neurčitou od
30. 10. 2018.

5. Schválení Návrhu rozpočtu obce Ladná na rok 2019, návrh Střednědobého výhledu
rozpočtu obce Ladná na roky 2020 - 2021
Hlasování: 9-0-0
Usnesení č. 3/18/Z3: Zastupitelstvo obce Ladná schvaluje:
a) v souladu s § 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném
znění, rozpočet obce Ladná na rok 2019
- rozpočet příjmů činí
66.730.000,- Kč
- rozpočet výdajů činí
66.730.000,- Kč
- financování položka 8115
0,- Kč
b) schvaluje v souladu s § 12 odst. 2 písm. a) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, v platném znění, jako závazné ukazatele při hospodaření podle rozpočtu:
- v rozpočtu příjmů vyjma daní a dotací jednotlivé paragrafy dle platné rozpočtové skladby
- v rozpočtu příjmů u daní a dotací jednotlivé položky dle platné rozpočtové skladby
- v rozpočtu výdajů jednotlivé paragrafy dle platné rozpočtové skladby
c) schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu na období 2020 -2021

6. Schválení pověření k poslednímu rozpočtovému opatření
Hlasování: 9-0-0
Usnesení č. 4/18/Z3: Zastupitelstvo obce Ladná pověřuje starostku obce k provedení
posledního rozpočtového opatření č. 6/2018 v roce 2018. Na prvním zasedání Zastupitelstva
obce Ladná v roce 2019 zastupitelstvo toto opatření schválí.
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7. Schválení Smlouvy o právu provést stavbu na pozemku parc.č. 150 v k. ú. Ladná
Hlasování: 9-0-0
Usnesení č. 5/18/Z3: Zastupitelstvo obce Ladná schvaluje Souhlas o právu k provedení stavby
„Novostavba garáže na parcele č. 381/3, 691 46 Ladná“ na pozemku parc.č. 150 v k.ú. Ladná
k vybudování přípojky elektřiny NN se stavebníkem Ladislavem Buchtou, bří Mrštíků 2156/1,
690 02 Břeclav, a pověřuje starostku podpisem smlouvy.

8. Schválení“ Smlouvy o zřízení věcného břemene na akci „Ladná, rozš. DS – kVN, TS,
kNN, obec“
Hlasování: 9-0-0
Usnesení č. 6/18/Z3: Zastupitelstvo obce Ladná schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o
zřízení věcného břemene č. 1030047346/001 s E.ON Distribuce, a.s., F.A. Gerstnera 2151/6,
370 01 České Budějovice, na stavbu „Ladná, rozš. DS-kVN, TS, kNN, Obec“ na pozemcích
parc.č. 948/1, 870, 71, 145/1, 148/4, 149 a 840 v k.ú. Ladná za jednorázovou úplatu ve výši
26 000,- Kč bez DPH a pověřuje starostku obce podpisem smlouvy.

9. Schválení Smlouvy o právu provést stavbu na pozemku parc.č. 304/3 v k. ú. Ladná
Hlasování: 9-0-0
Usnesení č. 7/18/Z3: Zastupitelstvo obce Ladná schvaluje Smlouvu o právu umístit a provést
stavbu vodovodní přípojky na pozemku parc.č. 304/3 v k. ú. Ladná¨k rodinnému domu na
pozemku parc.č. 288 v k. ú. Ladná s paní Lenkou Kyclovou a panem Somayassa I Putu,
Národních hrdinů 1987/39, 690 02 Břeclav a pověřuje starostku obce jejím podpisem.

10. Schválení Rozhodnutí o výběru dodavatele na akci „Ladná – kanalizace a ČOV“
Hlasování: 9-0-0
Usnesení č. 8/18/Z3: Zastupitelstvo obce Ladná schvaluje Rozhodnutí o výběru dodavatele na
veřejnou zakázku „Ladná – kanalizace a ČOV“, vybírá jako dodavatele veřejné zakázky firmu
IMOS Brno a.s., Olomoucká 704/174, 627 00 Brno – Černovice, IČ: 25322257 a pověřuje
starostku obce podpisem rozhodnutí.
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11. Schválení Oznámení o výběru dodavatele na akci „Ladná – kanalizace a ČOV“
Hlasování: 9-0-0
Usnesení č. 9/18/Z3: Zastupitelstvo obce Ladná schvaluje Oznámení o výběru dodavatele na
veřejnou zakázku „Ladná – kanalizace a ČOV“ pro firmu IMOS Brno, a.s., Olomoucká
704/174, 627 00 Brno – Černovice, IČ: 25322257 a pověřuje starostku obce podpisem
oznámení.

12. Schválení zástupce obce do školské rady ZŠ a MŠ Ladná
Starostka navrhla jako zástupce Víta Černého.
Hlasování: 9-0-0
Usnesení č. 10/18/Z3: Zastupitelstvo obce Ladná schvaluje jako zástupce obce Ladná do
školské rady příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Ladná pana Víta Černého.
13. Schválení bankovního úvěru na akci „Ladná – kanalizace a ČOV“
Pan Marek Šoška se zeptal, zda byla objednávka na finanční služby s firmou KGC Group,
Vyškov, s kterou měla být uzavřena objednávka, ale teď není na programu jednání a zároveň
se zeptal proč objednávka byla nutná na minulém zasedání zastupitelstva schválit a když se
neschválila proč není na dnešním jednání.
Starostka sdělila, že objednávka nebyla ke schvalování, ale jenom k seznámení s obsahem
zastupitelům. Měli jsme na výběr ze třech institucí. Objednávka byla již podepsána z důvodu
rychlého jednání. Objednávka byla v řešení již s minulým zastupitelstvem.
Pan Kamil Štoll oznámil, že navrhl před zasedámím zastupitelstva panu Vlkovi přepracování
objednávky pro rozporné body.
Rozporné body jsou: v objednávce se uvádí, že žádáme o úvěr Komerční banku a zároveň
žádáme oslovit další tři firmy. Rozporné body připomínkoval i pan Šoška a souhlasil s panem
Štollem.
Hlasování: 6-1-2
Pro: Vít Černý, Stanislav Krůtil, Martin Vlk, Renáta Priesterrathová, Věra Šúňová, Bohumila
Tesaříková
Proti: Marek Šoška
Zdržel se: Kamil Štoll, Ondřej Černý
Usnesení č. 11/18/Z3: Zastupitelstvo obce Ladná schvaluje Smlouvu č. 35-1682031537/0100
o investičním - municipálním úvěru s Komerční bankou a.s., Na Příkopě 33, 114 07 Praha ve
výši 30 000 000,- Kč na financování projektu „Výstavba splaškové kanalizace a ČOV v obci
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Ladná, kraj Jihomoravský“ a pověřuje starostku obce podpisem smlouvy. Úrokový sazba je
sjednána po celou dobu splácení úvěru v letech 2021 – 2031 ve výši 2,34% p.a. /per annus/.

14. Schválení Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace pro podivínskou farnost
Paní Bohumila Tesaříková měla připomínku ke smlouvě, není v ní uvedeno ve kterém kostele
bude dotace použita.
Pan Štoll podpořil paní Tesaříkovou a navrhuje, aby obec najala právníka, který bude ošetřovat
smlouvy obce.
Starostka seznámila přítomné, že se dotace týká kostela svatého Michaela Archanděla v Ladné,
a dopíše do smlouvy, že dotace bude použita na opravu varhan a na vytápění v kostele svatého
Michaela Archanděla.
Hlasování: 8-0-1
Zdržel se: Marek Šoška
Usnesení č. 12/18/Z3: Zastupitelstvo obce Ladná schvaluje Veřejnoprávní smlouvu č. 6/2018
o poskytnutí dotace z rozpočtu obce ve výši 70 000,- Kč pro Římskokatolickou farnost Podivín
na projekt „Oprava varhan a výměna akumulačních kamen v kostele svatého Michaela
Archanděla“ v Ladné a pověřuje starostku obce podpisem smlouvy.

15. Volba členů kontrolního výboru
a) starostka navrhla pana Karla Novozámského a pana Matěje Filípka
b) pan Ondřej Černý navrhl pana Marka Šošku a pana Matěje Filípka
Pan Marek Šoška navrhl hlasování po jednotlivcích a ne dvojicích.
Kdo je pro pana Karla Novozámského:
Hlasování: 6-2-1
Pro: Stanislav Krůtil, Martin Vlk, Renáta Priesterrathová, Věra Šůňová, Kamil Štoll, Bohumila
Tesaříková
Proti: Marek Šoška, Ondřej Černý
Zdržel se: Vít Černý
Kdo je pro pana Matěje Filípka:
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Hlasování: 8-1-0
Proti: Marek Šoška
Kdo je pro pana Marka Šošku:
Hlasování: 3-4-2
Pro: Vít Černý, Ondřej Černý, Marek Šoška
Proti: Věra Šúňová, Renáta Priesterrathová, Staňa Krůtil, Martin Vlk
Zdržel se: Bohumila Tesaříková, Kamil Štoll
Usnesení č. 13/18/Z3: Zastupitelstvo obce Ladná volí pana Karla Novozámského a Mgr.
Matěje Filípka členy Kontrolního výboru Ladná.

16. Schválení Příkazní smlouvy na akci „Mateřská škola Ladná“
Smlouva nebyla schválena na ustavujícím zasedání zastupitelstva.
Paní Tesaříková měla dotaz, zda byla řádně podána žádost o dotaci na akci „Mateřská škola
Ladná“.
Pan Šoška uvedl, že zdroje dotace jsou z Operačního programu životního prostředí a firma RPA
Brno zneužila data OPŽP k nekorektnímu oslovení žadatelů o úvěr. Přečetl 8 let starý novinový
článek.
Starostka reagovala odpovědí, že zpráva je z roku 2010, došlo k výměně vedení firmy a od
tohoto roku udělala agentura dotace za 18 miliard korun.
Pan Štoll upozornil na rozporovaný bod ve smlouvě a paní Šúňová sdělila, že smlouva byla
upravena a zaslána všem zastupitelům k nahlédnutí.
Hlasování: 5-2-2
Pro: Stanislav Krůtil, Martin Vlk, Renáta Priesterrathová, Věra Šúňová, Bohumila Tesaříková
Proti: Ondřej Černý, Marek Šoška
Zdržel se: Vít Černý, Kamil Štoll
Usnesení č. 14/18/Z3: Zastupitelstvo obce Ladná schvaluje Příkazní smlouvu č. SML-Z-M-18312 s RPA s.r.o., Starobrněnská 690/20, 602 00 Brno na získání dotace na akci „Mateřská škola
Ladná“ za sjednanou jednorázovou odměnu 30 000,- Kč za podání žádosti a 1% z celkové
částky získané dotace a pověřuje starostku obce jejím podpisem.

17. Schválení přijetí sponzorských darů pro ZŠ a MŠ Ladná
Hlasování: 9-0-0
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Usnesení č. 15/18/Z3: Zastupitelstvo obce Ladná schvaluje přijetí sponzorského daru pro ZŠ a
MŠ Ladná ve výši 2 000,- Kč od firmy ALMiG KOMPRESORY s.r.o., Bratislavská 3082, 690
02 Břeclav, 2 000,- Kč od pana Miroslava Burského, bytem Mánesova 12, Břeclav, 2 000,- Kč
od firmy Bronislav Suchánek, MBN Trade s.r.o., Svobody 480/12, 691 46 Ladná, všechny tři
sponzorské dary budou použity na rozvoj vzdělávání, školství a podporu mládeže.
18. Stanovení cen pronajímaných prostor vlastněných obcí veřejnosti
Pan Šoška vznesl dotaz na pronájem tělocvičny v ZŠ Ladná, cena za pronájem není zahrnuta
v ceníku pronájmů a chtěl by ceník rozšířit o pronájem této tělocvičny.
Paní Svobodová, zaměstnankyně obce, upozornila na problémy s pronájmem těchto prostor,
jsou pronajímány většinou zdarma místním spolkům, které spolupracují s obcí.
Pan Černý navrhl projednat pronájem později a paní Šúňová poznamenala, že tato otázka
nepatří na zasedání zastupitelstva, ale na pracovní schůzky zastupitelů. Starostka souhlasila.
Pan Šoška navrhl usnesení: Zastupitelstvo obce Ladná se usnáší, aby prostory v základní škole
byly pronajímány za 100,-Kč/hod. Dále podotkl, že prostor se pronajímat nebude, a proto
usnesení zřejmě nepřijmeme a mohli jsme to probrat na pracovním zastupitelstvu, které nebylo.
Nebylo přijato usnesení.

19. Zpráva o činnosti JSDH zřizovanou obcí
Starostka oznámila snahu spojit se s velitelem JSDH, ale neúspěšně.
Zástupci hasičů přítomní na zastupitelstvu odmítli o JSDH jednat veřejně.
Nebylo přijato usnesení.

20. Kompenzace nedodržení smluvních podmínek nájemcům obecních prostor
Pan Šoška navrhl 50% slevu na nájem pohostinství paní Petře Pazderové na následující měsíc
z důvodu nefungujícího kotle.
Paní Pazderová poprosila paní Uhrovou, která se účastnila zasedání, aby sdělila, že žádné
náhrady nepožaduje.
Pan Štoll chtěl podmínky zevšeobecnit pro všechny nájemníky, aby se ušlý zisk ze strany obce
nájemníkům kompenzoval.
Pan Černý Ondřej jej podpořil.
Bankovní spojení:
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Starostka sdělila, že nájmy jsou v kompetenci starosty a nájemní podmínky jsou dle podmínek
různé.
Nebylo přijato usnesení.

21. Změna jednacího řádu zastupitelstva – audiozáznam
Nahrávky pořízené na zasedání zastupitelstva by byly přístupné na webových stránkách obce.
Pan Šoška navrhl hlasování o přidání bodu 10) do Jednacího řádu zastupitelstva pod kapitolu
„Svolávání a jednání zastupitelstva obce“.
Návrh usnesení: Obecní úřad zřizuje ze zasedání zastupitelstva audiozáznam, který
prostřednictvím odkazu přikládá k elektronickému zápisu o hlasování na web obce.
Starostka měla dotaz na ošetření audiozáznamu před uveřejněním – ochrana osobních údajů.
Kdo je pro abychom tímto způsobem upravili stávající Jednací řád zastupitelstva, kdo je pro
tuto změnu s tím, aby byl pořizován a dáván na naše webové stránky audiozáznam.
Hlasování: 2-7-0
Pro: Vít Černý, Marek Šoška
Proti: Stanislav Krůtil, Martin Vlk, Renáta Priesterrathová, Věra Šúňová, Kamil Štoll, Ondřej
Černý, Bohumila Tesaříková
Usnesení č. 16/18/Z3: Zastupitelstvo obce Ladná nepřijalo návrh na pořizování audiozáznamu
ze zasedání zastupitelstva obce.

22. Různé, závěr
Zasedání se zúčastnilo 18 občanů
Starostka ukončila zasedání v 20.20hod.

V Ladné 13. 12. 2018
Zapsala: Jana Balgová
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………………………………….
Renáta Priesterrathová, starostka

Ověřovatel zápisu:

Bohumila Tesaříková

……………………………………

Vít Černý

……………………………………
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