
a nemít doplňující otáaky.
P. Mára: ,,Bili jste Se v prsa, jak vás zajímó problematika mateřské škollry... V budově oU
se vyměnila okna a žádná p|íseň zde není.
Pí Jedličková: Do této budovy nezatéká.
Starosta: oprava budovy bude stát tři mi|iony. obec vydá ze svého méně než dva miliony.
Když vyměníme pouze okna, zjistíme, Že další rok bude potřeba opravit vnější omítku,
že nám teče střechou a bude to Stát více financi než uvedené dva miliony' které bychom v tuto
chví|i investova|i a zároveň šetřili l00 000 Kě každý rok za energie.
|ng, Zavadil: Dostaneme dotaci azároveň' šetříme kaŽdý rok l00 000 Kč.
P. Poddaný: Před šesti |ety bylo opraveno průčelí MŠ a dnes je ve špatném stavu.
P. Kopal: Ztoho plyne poučení,kdyŽ se něco udě|á poloviěatě, tak to dopadne špatně.
Místostarosta: P. Mára osočil naše spoluobčany, jak často chodí na zasedání, a tak se ptám,
co za dobu, kdyje zastupitel, pro obec vykonal on?
Ing. Zavadil: JestliŽe změníte názor, tak si vás budou týo dámy ve|ice vážit'
Starosta: Dám na vás, přestože to není zvykem, dám ještě jednou hlasovat.

Starosta vyzva| přítomné zastupite|e k hlasování pro realizaci akce zatep|ení MŠ ve Starém
Hradišti a s tím spojenou možnost čerpání dotace z Operačního fondu Životního prostředí
a schvaluje uzavtení sm|ouvy o úvěru ve výši 3 000 000 Kč u České spořitelny pro
financování této akce'

P. Mára: Zajíma|o by mě, ko|ikrát byli občané
vás oÍázkakana|izace v Brozanech atd.
Ing. Zavadil: Studuji rozpočet poctivě každý

Pro:
Proti:
Zdrže\

nazasedání Zo za pos|ední čtyři roky. Zajímá

rok a vždy se rozhodnu na zasedáni Zo nejít

Ing. Miroslav Cepčář, Václav Janovský' Lubomír Vondra a Josef Malíř

Dana Králíková' Stanislav Poddaný, Ing. Mokošín. Josef Teplý' Pavel Blažek a Petr Mára

Pavel Vrátil. Šárka Jacková

Starosta obce vyjádřil nespokojenost S výsledkem hlasování. Závěrem ještě poda| informaci
o trestním oznámení na SVou osobu od zastupitele p. Vrátila. Uvedl, Že se bude bránit
a zvažuje možnost zveřejnění SMS zpráv' jež zůstaly v telefonu. který mu předal p. Vrátil při
předávání funkce starosty. v l9.35 hod' bylo zasedání Zo ukončeno.

Zapsal: Václav Janovský

Ověřovatelé: Petr Mára a Šárka Jacková

Starosta: Ing. Miroslav Čepčář
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