
Zápis 
z 1. zasedání zastupitelstva města, konaného dne 22. ledna 2020 na 

Městském úřadě Hodkovice nad Mohelkou. 
 

Přítomni: dle prezenční listiny 

 

Starostka zahájila veřejné zasedání ZM. 

Konstatovala, že zastupitelstvo města je usnášeníschopné v počtu 13 zastupitelů. 

Omluveni: pan Pavel Vítek, pan Pavel Pokorný 

 

 

Bod č. 1 - návrh a schválení programu jednání 

Starostka představila doplněný návrh programu jednání. 

Návrh programu byl přijat. 

Návrh byl přijat 

 

Bod č. 2 - volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu 

Starostka navrhla návrhovou komisi ve složení: paní Mgr. Šárka Menčíková, pan Mgr. 

Jaroslav Fiala 

Návrh byl přijat.  

 

Starostka navrhla ověřovatele zápisu: pana Jana Bobka, pana Petra Kamenského 

Návrh byl přijat.  

 

Bod č. 3 - Akční plán 2019 – vyhodnocení 
Starostka: k dispozici máte zpracovaný materiál, kde jsou k jednotlivým akcím komentáře, 

kdy byly zrealizovány, dokončeny, případně aktuální stav. V konečné závěrečné tabulce je 

vidět že do investičních akcí, přestože nebyly všechny, bylo investováno 17 372.000 Kč.  

 

 

Návrhová komise předložila návrh usnesení: 

1/20 

Zastupitelstvo města projednalo a bere na vědomí vyhodnocení Akčního plánu města 

Hodkovice nad Mohelkou za rok 2019. 

 

 

 

Bod č. 4 - Akční plán 2020 
Starostka: při zpracování akčního plánu vycházíme ze schváleného rozpočtu, aktivity jsou 

popsané, některé věci se posunuly dál. Zmínit musíme opravu komunikace v Lesní ulici, tam 

se musí udělat projektová dokumentace. Podařilo se získat dotaci na veřejné osvětlení, dojde 

k plné výměně 139 svítidel. Chtěla bych ještě upozornit na havárii vodojemu v Citeřích. 

Podařilo se zajistit provizorní zásobování vodou.  

Dalším bodem akčního plánu je odpadové hospodářství, čeká nás rozhodnutí, jak budeme 

řešit rekonstrukci městského koupaliště. 

 

Pan Kamenský: chci se zeptat k veřejnému osvětlení. Když bude výměna, bude veřejná 

soutěž? Budou součástí dlouhověké žárovky, počítá se s tím? 



Místostarostka: je počítáno s LED svítidly, na to jsou normy a každá ulice musí být nějak 

osvětlená, jsou spočítány světelnosti. V současné době se připravují podmínky zadávacího 

řízení. 

 

Pan Hanuš: měl bych dotaz k lávce u Buriánka, nevím, jestli už na to je projekt, ale 1,3 

milionu korun se mi zdá hodně, jestli by bylo možné to nějakým způsobem nechat přepočítat. 

 

Starostka: lávka u Bradáčů stála 900.000 Kč, od té doby se ceny ve stavebnictví posunuly o 

30 %, rozpočet zpracovával odborník, který se rozpočty mostů zabývá. Je připravená veřejná 

zakázka a uvidíme, za kolik nám to ty firmy nabídnou.  

 

K tématu dále diskutovali: pan Hanus, paní starostka, pan Hanuš 

 

Pan Hanuš: dále se chci zeptat na hřbitovní zeď, zatím se nikdo nesehnal? Oprava křížku stála 

400.000 Kč? 

 

Starostka: křížek teprve bude stát 400.000 Kč, je to asi drahé, ale dělá to člověk s razítkem. 

Křížek se bude navíc posouvat na jiné místo, máme zpracovaný restaurátorský záměr a 

odborník vypracoval tento návrh. Cena je včetně terénních úprav a plotu. 

 

Hřbitovní zeď je zatím ve fázi příprav, bavíme o průzkumech, projektech apod. 

 

Návrhová komise předložila návrh usnesení: 

2/20 

Zastupitelstvo města projednalo a schvaluje Akční plán města Hodkovice nad Mohelkou na 

rok 2020 podle předloženého materiálu. 

Návrh byl přijat. 

 

 

Bod č. 5 - UNIE sebevědomé samosprávy: přihláška 

Starostka: je předložen návrh na vstup do Unie sebevědomé samosprávy, je to projednané 

v radě města, ta vstup podpořila. Chtěla bych požádat, abychom vstupem do této unie 

podpořili vznik spolku, který bude chránit ústavní právo na samosprávu a v současné době 

potřebujeme silnou obranu. 

 

 

Návrhová komise předložila návrh usnesení: 

3/20 
Zastupitelstvo města projednalo a schvaluje vstup města do spolku Unie sebevědomé 

samosprávy, z. s., Olomoucká 261/36, 789 85 Mohelnice, IČ: 08324531. Členský příspěvek je  

ve výši 2.400,00 Kč/ročně. 

Návrh byl přijat. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bod č. 6 - Majetkoprávní záležitosti města 

 

a) Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění 

stavby č. IV-12-4018324/SOBS_VB/1 – p.č. 1202, 1478 v k.ú. Hodkovice n.M.- 

ČEZ Distribuce, a.s. + ELMOS LIBEREC s.r.o. 

 

Starostka: jedná se o přípojku k novém domu Jana na Dolní Českodubské, je to projekt, který 

zde minule představovala paní ředitelka Domova a centra aktivit. 

 

Pan Dostrašil: chci se zeptat, to vede k té straně, co bude budoucí cyklostezka? Počítá se tam 

s veřejným osvětlením? I dále na naší cyklostezce? Nestálo by za to, nechat to protáhnout dál? 

Ten kabel? 

 

Pan Pluhař: ta samá věc by měla být i na Horní Českodubské. 

 

Starostka: to ale není naše akce, my s veřejným osvětlením počítáme spolu s budováním 

chodníku na druhé straně. A na Horní Českodubské se také bude dělat s realizací chodníku. 

 

Návrhová komise předložila návrh usnesení: 

4/20 

Zastupitelstvo města projednalo žádost o uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení 

věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-12-4018324/SOBS_VB/1, kterou 

předložila společnost ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín IV – Podmokly, 

Děčín, PSČ 405 02, IČ 24729035 zastoupená společností ELMOS LIBEREC s.r.o., se sídlem 

Liberec VI-Rochlice, Ševčíkova 982, Liberec, PSČ 460 06, IČ 47780126. Obsahem věcného 

břemene bude právo budoucí oprávněné provozovat, opravovat a udržovat Zařízení 

distribuční soustavy, provádět jeho obnovu, výměnu a modernizaci. 

Stavbou budou dotčeny nemovitosti v majetku města, a to pozemek p. č. 1202 (ostatní plocha)  

o výměře 139 m
2 

a p.č. 1478 (zahrada) o výměře 898 m
2
, oba v k. ú. Hodkovice nad 

Mohelkou. 

Jednorázová finanční náhrada za zřízení věcného břemene se smluvně sjednává ve výši 

2.000,00 Kč plus daň z přidané hodnoty dle zákonné sazby platné ke dni uskutečnění platby. 

Zastupitelstvo města uzavření výše uvedené smlouvy schvaluje. 

Návrh byl přijat. 

 

 

b) Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. XX/2020/PANO – SVS a.s. 

 

Starostka: je to žádost pana K., který budoval kanalizaci na svém pozemku a napojoval se 

přes městský pozemek p. č. 1515, je to v Duhové ulici. A jedná se o věcné břemeno. 

 

Návrhová komise předložila návrh usnesení: 

5/20 

Zastupitelstvo města projednalo žádost o uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské 

sítě č. XX/2020/PANO, kterou předložil pan Ing. P. K., trvale bytem Mánesova..., 463 42 

Hodkovice nad Mohelkou. Předmětem smlouvy je povinnost města strpět uložení a 

provozování inženýrské sítě vodovodní a kanalizační řád. 

Stavbou bude dotčena nemovitost v majetku města, a to pozemek p. č. 1515 (ostatní plocha)  

o výměře 2081 m
2
 v k. ú. Hodkovice nad Mohelkou.  



Jednorázová finanční náhrada za zřízení věcného břemene se smluvně sjednává ve výši 

1.000,00 Kč + DPH v zákonné sazbě. 

Zastupitelstvo města uzavření výše uvedené smlouvy schvaluje. 

Návrh byl přijat. 

 

 

Bod č. 7 - Dotace EFEKT 2020 – 122D22100 0303 
Starostka: dalším bodem je dotace z ministerstva průmyslu a obchodu na veřejné osvětlení. 

Předám slovo kolegyni. 

 

Místostarostka: město získalo dotaci na obnovu veřejného osvětlení, máte tam mapu, kde se 

bude osvětlení měnit, a ještě se bude doplňovat. Stožár není uznatelný náklad, to půjde za 

námi. V současné době se připravuje výběrové řízení a uvidíme, jak to dopadne, kolik bude 

nabídek. Je to poměrně rozsáhlá výměna. 

 

Starostka: doplním, že v rámci projektu se bude měnit i dva rozvaděče. Věřím, že projekt nám 

přinese významné zlepšení. Město má 570 světelných bodů a z toho je 200-250, které si 

zaslouží výměnu. 

 

Pan Dušek: je spočítaná nějaká úspora? 

 

Starostka: ano, 40-50 %. 

 

Pan Hanus: není to jen o úspoře, ale teď už víme, že ty sloupy jsou nebezpečné. 

 

Pan Hanuš: proč je to osvětlení až k Šustovi a za školou nic není, jestli by to nechtělo táhnout 

dál. 

 

Starostka: bohužel teď ta světelná soustava tak je, takže rekonstruujeme stávající.   

 

Pan Kamenský: ještě dotaz, v dnešní době máme světelný smog, jsou světla dolů nebo 

nahoru? 

 

Místostarostka: budou svítit tak jak nakazuje norma a pak se bude měřit světelnost. 

 

Pan Pluhař: ta nová světla by měla být jak LED a ta svítí jak reflektor dolů, teď máme lampu, 

co svítí od lampy k lampě. 

 

 

 

Návrhová komise předložila návrh usnesení: 

6/20 

Zastupitelstvo města projednalo a bere na vědomí registraci akce „Výměna svítidel 

veřejného osvětlení ve městě Hodkovice nad Mohelkou“. Pro získání dotace ve výši 

1.152.797,00 Kč z programu EFEKT 2020 je potřeba splnit Podmínky čerpání investiční 

dotace do 31. 03. 2020. 

Návrh byl přijat. 

 

 

 



Bod č. 8 - Dotace MŠ – CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_042/0012406 

Starostka: již jsem vás informovala na konci roku 2019. Máme registraci a rozhodnutí o 

poskytnutí dotace na stavbu nového pavilonu mateřské školy, který už je v provozu. Aktuálně 

procházíme kolem kontrol a předkládání dokladů. Z naší strany máme všechny podklady 

předané a závěrečná zpráva bude předána k 28. 01. 2020. 

 

Návrhová komise předložila návrh usnesení: 

7/20 

Zastupitelstvo města projednalo a bere na vědomí Registraci akce „Navýšení kapacity MŠ 

Hodkovice nad Mohelkou“ a Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu ve výši 

6.419.982,24 Kč. Závěrečná zpráva musí být podána do 28. 01. 2020. 

 

 

Bod č. 9 - Plán činnosti finančního výboru na r. 2020 
Zastupitelům byl předložen plán činnosti finančního výboru. 

 

Návrhová komise předložila návrh usnesení: 

8/20 

Zastupitelstvo města schvaluje plán činnosti finančního výboru na rok 2020. 

Návrh byl přijat. 

 

Bod č. 10 – Plán činnosti kontrolního výboru na r. 2020 

Zastupitelům byl předložen plán činnosti kontrolního výboru. 

 

Místostarostka: lze zařadit kontroly inventarizace svěřeného majetku organizací města? 

Paní Hrušovská: Ano, lze to zařadit. 

 

Pan Hanuš: chci navrhnout, jestli by se kontrolní výbor mohl podívat na stavbu 

bezbariérového vstupu do zdravotního střediska. 

 

Paní Hrušovská: prosím, jak podívat? Specifikuj to. 

 

Tajemnice: tento úkol je spíš úkol pro finanční výbor, kontrolní výbor se zabývá spíš 

právními podmínkami. 

 

Starostka: je samozřejmě možné zkontrolovat veřejnou zakázku. 

 

Paní Hrušovská: jako že posoudíme, jestli tam je dobrý beton, to bychom museli najmout 

stavaře odborníka. 

 

Starostka: jsme schopní doložit zprávy technického dozoru a stavební deníky. A z toho umíte 

zkontrolovat, zda je vše uděláno dle projektu. 

 

Paní Hrušovská: to tak můžeme udělat. 

 

Pan Hanus: já si myslím, že to není úkol pro kontrolní výbor, jsem proti. Můžeš si to 

zkontrolovat sám jako zastupitel. Já zásadně nesouhlasím. 

 

 



Starostka: ano stavba je od 17.1. zkolaudována a kontroloval to i stavební úřad. Pane Hanuši, 

jestli máte potřebu, aby to prošlo kontrolou, domluvte se s finančním nebo kontrolním 

výborem.  

 

K tématu dále diskutovali: paní starostka, pan Hanuš, pan Kuchta, paní místostarostka, pan 

Kamenský.  

 

Pan Hanuš: do této akce se přihlásily dvě firmy a jejich nabídka se lišila přesně o 4.000 Kč, na 

to nemusím být bývalý policajt, abych v tom cítil nějakou levárnu. 

 

Starostka: teď už zacházíte příliš daleko pane Hanuši, to bychom si nemuseli dovolovat 

v rámci jednání zastupitelstva, a pokud se chcete účastnit všech výběrových komisí, tak Vám 

vždycky pošlu pozvánku, ale nebudu tady poslouchat, že chcete někoho nařknout, že někdo 

manipuluje s veřejnými zakázkami. 

 

 

Pan Hanuš: já jsem neřekl, že někdo manipuloval zakázkami, ale když se nabídka liší přesně o 

4.000 Kč tak tady něco smrdí. To nebylo namířeno z vaší strany, ale ze strany těch firem, to 

není nic proti městu. Ale mě se zdá, že když se dvě firmy domluví, nabídly nějakou částku a 

buď berte nebo neberte, tak to nebude asi nejlevnější. 

 

Starostka: máte na to nějaký důkaz, že se to stalo? 

 

Pan Hanuš: když dají dvě firmy nabídku, která je přesně o 4.000 Kč rozdílná, tak nemám, co 

bych k tomu dodal. 

 

Starostka: máte ne to nějaký důkaz? 

 

Pan Hanuš: nemám. 

 

Starostka: abychom se vrátili k plánu činnosti kontrolního výboru, budeme doplňovat 

kontrolu bezbariérového vstupu? 

 

Pan Hanuš: ne. 

 

 

Návrhová komise předložila návrh usnesení: 

9/20  
Zastupitelstvo města schvaluje plán činnosti kontrolního výboru na rok 2020. 

Návrh byl přijat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bod č. 11 - Informace z rady města 

 

Plnění rozpočtu za 1 – 12 /2019 po konsolidaci 

 
schválený rozpočet 

(1.1.2019) 

rozpočet po RO 1-7/2019 

(31.12.2019)

plnění rozpočtu dle skutečnosti 

(31.12.2019)

příjmy 56 212 336,00 Kč 63 183 869,02 Kč 63 787 291,79 Kč

výdaje 68 212 336,00 Kč 75 183 869,02 Kč 69 747 967,48 Kč

financování 12 000 000,00 Kč 12 000 000,00 Kč 5 960 675,69 Kč

úvěr 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

vlastní finanční 

prostředky 12 000 000,00 Kč 12 000 000,00 Kč 5 960 675,69 Kč

stav běžných 

účtů 27 651 688,10 Kč 21 834 861,75 Kč

 

 
Havárie vodovodu Citeře - v sobotu 4.1.2020 byla nahlášena porucha na vodojemu Citeře. 

V neděli dopoledne bylo zajištěno náhradní zásobování vodou, v pondělí přijela firma Noiger 

na opravu čerpadla. To se nepodařilo dostat ven, protože zhruba v 50 m je vrt zborcený a je 

tedy nutné zajisti jeho opravu. Ve spolupráci se Severočeskou servisní bylo provedeno 

provizorní napojení na čerpání vody z cisteren do rezervoáru. Čeká nás tedy nutná oprava, 

jakým způsobem bude provedena není rozhodnuto. 

 

Jednání se zástupce spol. DAKA servis – panu Basárovi byla sdělena stížnost obyvatel 

města, slíbil nápravu popsaného stavu, ale od 6.1.2020 zatím přílišné zlepšení neevidujeme. 

Další jednání proběhne začátkem února, za účasti vlastníka objektu, stavebního úřadu a 

referenta odboru životního prostředí. 

 

Inventarizace majetku města – děkuji všem za spolupráci, nyní se podklady zpracovávají 

v účtárně 

 

Výběrové řízení na realizaci projektu „Lávka u Buriánka“ – bylo vypsáno 21.1.2020, 

termín podání nabídek je do 26.2.2020 do 11:00, komise pro otevírání obálek se sejde 

27.2.2019 v 16:00 hodin. Pokud někdo ze zastupitelů chce být členem komise, nechť se ozve 

do 12.2.2020. 

 

Výběrové řízení na realizaci projektu „Oprava střech KD Hodkovice“ – je proveden 

výběr zadavatele, zjednodušené podlimitní řízení bude zadáno v nejbližších dnech. 

 

Setkání se zástupci spolků – proběhlo 15.1.2020 od 18 hodin na radnici 

 

Příprava žádosti o dotace na Liberecký kraj - program 7.1 Kulturní aktivity – žádost o 

podporu Hodkovických slavností 2020, celkové náklady projektu 200.000.- Kč, žádost o 

dotaci 50.000.- Kč (30%). 

(termín ukončení příjmu žádostí je 31.01.2020) 

 

Příprava přihlášek do soutěže Obec přátelská rodině, Obec přátelská seniorům – 

vyhlašovatel Ministerstvo práce a sociálních věcí, ukončení příjmu žádostí je 29.2.2020.  



 

Kolaudace bezbariérového přístupu zdravotní středisko – kolaudační souhlas byl vydán 

17.1.2020 

 

Severočeské komunální služby – 16.1.2020 proběhlo první jednání ke změnám 

v odpadovém hospodářství, nyní čekáme na zpracování kalkulace. 

 

Cyklostezka Karolíny Světlé – probíhají koordinační schůzky a jednání s vlastníky 

pozemků, poslední jednání proběhlo dnes za účasti Policie ČR, MML a KSS LK 

 

Kulturní dům – proběhlo jednání s nájemcem pane Hájkem, řešíme stav kotlů a rekonstrukci 

restaurace, byl prodloužen termín dokončení rekonstrukce do konce roku 2020. 

 

Pracovní porada ZM – ke změnám v odpadovém hospodářství 25.3.2020 od 18 hodin, za 

účasti zástupců společnosti Severočeské komunální služby. 

 

Druhé jednání zastupitelstva města se uskuteční 04.03.2020 od 18 hodin. 

 
 

Bod č. 12 – Diskuze 

 

Pan Bláha: chtěla jsem se zeptat na kulturní dům, že tam je dost rekonstrukcí. Ten kulturák 

není stažený věncem, když se bude dělat střecha, že by se to stáhlo lany. 

 

Starostka: já Vám to asi nepopíšu, jak se to bude dělat, ale projektoval to stavař. Letos se bude 

dělat střecha nad sálem, celá konstrukce, ne, jen výměna krytiny. 

 

Bláha: je to někde vystavené? 

 

Starostka: není, ale bude se vyhlašovat zakázka a pak bude vystavený celý projekt. 

 

Pan Pluhař: chci se zeptat, chodím domů k nádraží, od křižovatky u fabriky Tenneco až k 

nádraží je chodník v desolátním stavu, jestli by nebylo dobrý ten asfalt strhnout a navést a 

uválcovat obalovačku, neříkám, že by to mělo být letos. Na levé straně před mostem je 

propadlý chodník cca o 30 cm. 

 

Starostka: Já si to poznamenám. 

 

Pan Pluhař: okolo nás na Pelíkovickou, jak se dělala kanalizace, je v dost místech propadaná a 

dole u Jikonu je dokonce propadnutý kanál. 

 

Pan Hanuš: jsem se dočetl, že z rady města je zápis o nějakým právníkovi z Pardubicka, jestli 

to není drahý, který bude řešit problémy se sběrnou. Proč právníka z Pardubic? 

 

Starostka: advokátní kancelář AKKVB je dlouhodobý partner města, řešíme s nimi všechno, 

co je potřeba právně projednat.  V dnešní době datových schránek a e-mailů není problém, 

odkud je právní kancelář. Společnost je odborník na městské právo. 

 

Pan Hanuš: jaký je problém se sběrnou? 

 



Starostka: je velký, neplatí nájem, neplní smlouvu. 

 

Pan Hanuš: může být zastupitelstvo informováno co se tam děje? 

 

Starostka: ano, předám interní zprávu k problematice celému zastupitelstvu. 

 

Paní Menčíková: zubařská ordinace, proběhlo jednání s panem doktorem, ohledně 

prodloužení ordinační doby? 

 

Starostka: zatím tam žádná dohodo o prodloužení ordinační doby není, my máme ve smlouvě 

domluveno, že musí ordinovat 28 hodin týdně, a to oni splňují. Chci vás informovat, že bude 

v průběhu února ordinace zavřená, bude se opravovat podlaha. 

 

Paní Menčíková: je nemožné se tam dovolat. Objednací lhůty až 4 měsíce. Mohli by někde 

mít ordinační dobu, na internetu nedohledatelné.  

 

Starostka: já to beru, já si s panem doktorem promluvím. 

 

Pan Kauška: chci se zeptat, jestli město nebo potažmo na radnic je informace o místní policii. 

Dostal jsem se k informaci, že je dost personálně poddimenzovaná. Byl nám vykraden sklep a 

prý už třetí a prý i zahrádky a policisté sami řekli, že to nestíhají. Jestli je město informováno? 

 

Starostka: informace o tom, že jsou personálně poddimenzovaní máme, komunikace se 

služebnou není ideální, mohu na příštím jednání pozvat pana velitele. Informaci, že došlo 

k vykradení zahrádek jsem dostala. Ale informovanost od policie směrem k městu nefunguje. 

 

Starostka: děkuju za info, je to podnět, abychom informovali občany, aby si zabezpečili 

majetek. 

 

Pan Kuchta: já jsem taky sháněl místní policií, že když se nesvítí, musím se obrátit na Český 

Dub.  

 

Pan Bláha: já jsem zjistil, že policie je tu až moc, protože během 14 dnů mě stavěli 3x nebo 

4x. 

 

Pan Kamenský: chci se zeptat, každý den koukám na Libereckou ulici, pomáhal jsem při 

výjezdu vozidla za malého parkoviště, auta stojí v ulici až v křižovatce, zdali by nebylo lepší 

mít jednosměrku přes městu a dolů. Námět na zamyšlení. 

 

Místostarostka: až policie pojede kolem, můžou jednat. To že nejednají u fabriky, nejednaní 

ve městě. To je věc jiná. 

 

Pan Kamenský: před Vánoci byly problémy s parkováním na sídlišti, určitě by bylo dobré, 

aby projeli sídliště, parkují tam lidi osobním vozem, firemním vozem, třeba dodávkou.  

 

Starostka: všechny tyto dotazy budou legitimní na pana Drbolu, kterého pozvu na příští 

jednání zastupitelstva. 

 

Pan Hanuš: když jsme u křižovatek, tady u trafiky naproti květince, tam stojí auta po levé 

straně, tam se nedají vyhnout, nešlo by tam udělat šrafování? 



 

Starostka: pravda to je, to je o lidech, o řidičích. 

 

Paní Stará: já se teda na ty technické služby, které by měly mít práci až v zimě, já se musím 

zastat, to, co uklízejí po těch lidech na sídlišti, opravdu pochvala za úklid. Lidi se chovají jak 

zvířátka. Všechno to technické služby pravidelně uklízí. 

 

 

Žádné další dotazy a připomínky nebyly, a tak starostka schůzi ukončila v 19:32 hodin. 

 

 

V Hodkovicích nad Mohelkou 27. 1. 2020 

 

Zapsala: Naďa Burianová 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Markéta Khauerová          Mgr. Helena Řezáčová 

         starostka        místostarostka 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ověřovatelé zápisu: 

 

Jan Bobek 

 

Petr Kamenský 

 

 

 

 

Pozn.:  

Osobní údaje dotčených osob nejsou zveřejňovány v souladu s ust. z. č. 110/2019 Sb., o 

zpracování osobních údajů.  

 


