Zápis z 6. zasedání zastupitelsfua obce KarIík
ze dne 30.10.2008
1. Zaháiení

Zapisovate|em je určena paní J. Ponáh|á a ověřovate|i zápisu na návrh starosty M.
Sommerová a J. E|efant. Schváleno 6 h|asy, jeden se zdrŽel h|asování.
Starosta konstatuje , že z celkového počtu 7 č|enůzastupitelstva je přitomno 7 č|enů
a zastupite|stvo je tedy usnášeníschopné.
2. Informace starosty:
os|avy výročí650 let Hrádku Kar|ík. Posvěcení pamětního kamene od akad. soch.
účastizástupců Kance|áře prezidenta repub|íky, praŽského
Petra Váni
arcibiskupství, starostů a občanskésdruŽení,,Kare| lV,.. Kámen bude umístěn do
zdiva hrádku Kar|ík. Při os|avách by| společně s obcí Mořinka pořádán orientačníběh
na hrádek a výtvarná soutěŽ Nama|uj si hrádek Kar|ík
Dětské hřiště-předání do provozu připomínka M. Sommerová- vypracování
provozního řadu, kontro|ního řádu a za|ožení knihy kontro|. Nah|ášení stavebnímu

za

úřadu uvedení do provozu' Zasedání starostů Regionu Do|ní Berounka
30.10'2008' By|o poŽádáno o novou dřevěnou zastávku autobusů vybavené
květináčem a odpadkovým košem, informačnícedu|e pro turisty - hrazeno
EU. MoŽností vyuŽití dalšíchpeněz na opravu boŽích muk a památníků.

z peněz

zhotovitele na opravu u|ic Příčnáa B|atnická-dotaz M.
Sommerové, kdo zpracoval zadávací kriteria, ve výběrovém řízení jen 3 firmy je
má|o. M. Šormvyjádři| svůj pocit, Že o moŽnosti zúčastnitse řízenínikdo nevěděl.
Starosta sděluje, Že byl pověřen usnesením oZ z 28. 8. 2008 poptáním více (5)
firem, a po poradě s odborníky,ve značnéčasovétísni, bez moŽnosti svo|at

Projekt

a výběr

zastupite|stvo rozhodl d|e odborných doporučenív souladu se zákonem' Kritéria by|a
dána projektem a časovým |imitem dotace. oslovení čtyř firem je d|e právních
předpisů více neŽ dostačující'Paní Sommerové poskyt| podklady k zpracováním
metodického pokynu pro vedení výběrových řízení'
Usnesení č,. 1l6l2a08: Zastupitelstvo bere uvedené informace starosty o činnosti za
minulé období na vědomí.
3. KontroIa úko|ů
Při kontro|e p|nění usnesení zasedání
úko|ů5' zasedáni oZ ze dne 28.8'2a08

oZ

by| konstatován tento stav p|nění

bod 4. Projednání smlouvy o úhradě nák|adů na pobyt dětí ve ško|ce
Dobřichovice - by|a podepsána sm|ouva s Městem Dobřichovice, do které by|a
doplněna věta "po vyúčtováníprokázaných nák|adů... Byla uhrazena první

poŽadovaná částka za 2, po|o|etí ško|ního roku 2007l20o8 ve výši 60 780,- Kč
bod 5. Projednání základní bezpečnostnístrategie - bude projednáno na
dnešním,tl' 6.220
bod 6. Projednání dalšího budování hřbitova: bude projednáno na dnešním
ZZO
bod 7. Projednání postupu budování chodníku do Dobřichovic . Jednání
jsou zd|ouhavá, vzhledem ke dvěma úmrtímvlastníkůpozemků se vše zdrŽuje

dědickými řízeními' Stav je takoqý, Že z dé|ky 206 m chodníku- cyklostezky máme
zatim projednáno 148m.
bod 8. Projednáni obecně závazné vyhlášky o zřízeníFondu sociálních
potřeb, kultury a sportu obce Karlík . bude projednáno na dnešním6,Z20
bod 9. |nformace o přípravě územníhoplánu obce - informace od pana
Tesnera - projednáno na 6.z20 - bod 10.
4. Rozpoětoyé opatření č. 112008. Je nutné zapracovat do rozpočtu tyto změněné
po|oŽky: ?}1-it<) tl,4 Č,,l
1. příjmy . vyššípříděl od státu za výběr daní
2. vyššívýdaje na opravu místníchkomunikací
3. výdej za stavební práce na stavbu urnového háje
4. vyššívýdaje na dětské hřiště, kompenzované dary na př'ljmové straně

5. neprofinancování plánovaných prostředků na zpracování územníhoplánu

V

letošnímroce
6. niŽšívýdaje na odměny zastupite|stva
7. příjem a výdej finančníchprostředků na volby.
8. vyššíp|ánované výdaje na obecní knihovnu
9, p|ánované finančníprostředky na příspěvky důchodcům
10. příspěvek pro Region Do|ní Berounka

Usnesení č. 21612oo8: Zastupitelstvo schva|$e
opatření č' 112008.

7 hlasy provedení rozpočtového

5. Pracovní komise zřízenéstarostou:
Komise pro p|án rozvoje obce a územníp|án
PřÍpravuje podklady a organizuje nezbýné kroky pro přípravu územníhoplánu a
navrhuje její harmonický a kultivovaný rozvoj
Jaros|av Štrof-předseda
Tomáš Tesner-výkon ný sekretá ř
Jiří E|efant
Jana Svobodová
Tomáš Kudrna
Ku|turní a sportovní komise
organizuje kulturní a sportovní akce obce podle plánu
Jan T|áska|- předseda
Renata T|áska|ová-uýkon ná sekretářka
V|ad'ka Cvrčková
EIiška Černíková
Martin Kovář

lnvestičnía stavební komise
Úkolem je příprava přístušnýctlinvestičníchakcí obce
Jaros|av Štrof- předseda
Jana Svobodová .výkonná sekretářka
Jiří E|efant
Jiří Černý
Bára Tesnerová

Usnesení č.3/6/2008: Zastupitelstvo bere na vědomi zřízeni komisí: Komise pro plán
rozvoje obce a územníplán, Kulturní a sportovní komise, lnvestičnía stavební
komise.

starosta informova| o novém
jednáni s Městskou policií Černošicea navrhnutí moŽnosti zpracování nabídky s
menšímrozsahem sluŽeb za nabizenou cenu 200 000,-.
Dalšínabídka M' Šormana kamerový systém
Usnesení ě.4/6/2008: Zastupitelstvo si nechává dobu na rozhodnutí o bezpečnostní
strategii do příštíhozasedání.

6. ProjednánÍ zák|adní bezpečnostnístrategie

-

.

7. ProjednánÍ da|šíhobudování hřbitova - Nový návrh půdorysu urnového háje'
Původnízastavěná plocha by|a 2.25Om2, dnes je to 1 '462m2, došlo k redukci počtu

pietních míst.
V novém výkrese rozmístění hrobů je navrŽeno a umístěno 354 urnouých hrobů a 89
epitafních d-esek a 1 obecní hrob. Původně bylo navrŽeno 564 urnových hrobů a 111
epitafních desek.
Pro rozpočet je potřeba do projektu uvést jaké práce by se mě|y ještě provést'
Problém by mohl byt vstup, kde jsou oproti původnímu návrhu (rampa) provedeny
schody, coiie z h|ediska provozu velmi nevhodné. (kameník tam musí dopravit těŽké
deskyj' Přeďpok|ádá se, Že bude srovnán terén, provedeny chodníčkydle půdorysu,
navezena ornice a zaseta tráva. Před tím je ještě potřeba provést zídku u rozpty|ové
loučky a osadit manipulační kámen' Na skladu nářadí se nic nemění. Vodovod by
mě| být doveden do určitéhomísta' Sommerová poŽaduje dopracování projektu a
poloŽkového rozpočtu na urnový háj včas, aby se obec nedostávala do časovétísně
při přípravě realizace dostavby' Sommerová Žádá, aby starosta zajistil uzavření
veřejnoprávních sm|uv s okolními obcemi, související s provozováním pohřebiště a
jeho dostavbou, aby bylo moŽné poh|edávky zahrnout do účetnictvía by|y
vymahatelné.

Usnesení č.5al6/2008: Starosta zajistí dopracování projektové dokumentace

vč.
jako
přípravu
rea|izaci
na
budoucí
háje,
urnového
na
dostavbu
po|oŽkového rozpočtu
stavby. Zastupitelstvo schvaluje 7 hlasy

Usnesení č.5b/6/2008: Starosta zajistí vypracování a uzavření veřejnoprávních

sm|uv souvisejících s provozováním pohřebiště. Zastupite|stvo schva|uje7 hlasy.

8. Projednání opravy Viničnéaleje . zastupitelstvo souhlasí s dokončením úpravy
povrchu Viničnéaleje. Sommerová uvádí, Že z h|ediska stavebních postupů by mohl
být výběr dodavate|e na opravu Viničnéproveden současně s výběrem dodavate|e
na Příčnoua Blatnickou, aby zekonomických důvodůtyto drobné stavby provedl
jeden dodavatel.

Usnesení č'6/6/2008: Zastupite|sfuo 7 h|asy pověřuje starostu os|ovením 5 firem na
rea|izaci dokončenípovrchu na zby|é částiViničnéa|eje.

9. Projednání obecně závazné vyhlášky o ?řizeni Fondu sociá|ních potřeb'
kultury a sportu obce Karlík - předk|ádá J.Cerný . M. Sommerová informova|a

zastupite|stvo o svém jednání na MV o této vyh|ášce. Pokud by by|y zásady vydány
formou ,,obecně závazné vyh|ášky.., by|o by to v rozporu se zákonem, protoŽe
pravidla tvorby a čerpánípeněŽního fondu obce |ze upravit podzákonnými normami
niŽšíprávní sí|y, tj. např. zásadami zastupitelsfua či statutem fondu.
Usnesení č.71612008: Zastupite|stvo vza|o na vědomí informaci z jednání na MV
všemi 7 h|asy

í0. tnformace o přípravě Úp - informuje p.Tesner za příslušnou komisi - v měsíci
listopadu 2008 předání návrhů studentům na zpracování návrhť.l zadání Úp, návrhy
bude nás|edně zpracovávat odborný dodavate|'
Usnesení č.8/6/2008: Zastupite|stvo bere na vědomí informaci o postupu při
přípravě návrhu ÚP.
11. zÚ.štění ško|ského obvodu pro obec Karlík - Město Dobřichovice si s
p|atností od nového školníhoroku stanovi|o jako spádovou oblast pro ško|u jen
Dobřichovice (původně i Kar|ík a Lety) vzh|edem ke značnémunárůstu počtu žákŮ.
Starosta zjišťova| možnosti ve škole v Řevnicích, které jsou na tom stejně jako
Dobřichovice, a dá|e ve Všenorech, kde by děti z Kar|íka dokáza|i umístit. Tato ško|a
by pro kar|ické děti by|a přístupná i nově navrhovaným autobusovým spojením prod|ouŽením |inky 448 ze MníŠkudo Dobřichovic' Zastupitelstvo pověři|o štarostu
da|ším jednáním s Městem Dobřichovice a obcíVšenory'

Usnesení č.9/6/2008: Zastupite|stvo schvaluje 7 h|asy da|šíjednání starosty s

Městem Dobřichovce a obcí Všenory pro případné vyuŽití moŽnosti docházky našich
dětí do zdejšíško|y.

12. Návrh a vypracování vnitropodnikových směrnic upravujících metodiku
návrhu usnesení, ověření zápisu, verifikaci usnesení zápisóm a pub|ikaci
zápisu, zveřejňování dokumentů na webových stránkách, úředníchhodinách
oU, hospodaření s finaněními zdroji obce, e|ektronickou komunikaci

Šorm:

Předk|ádá M.
,ig
1. Návrh vnitropodnikové směrnice je přílohoůizápisu. Zastupitelstvo souhlasí s
věcným záměrem návrhu' Návrh je třeba dopracovat'
Usnesení ě,.101612008: Zastupite|sfuo schvaluje věcný záměr návrhu směrnice o
verifikaci 5 h|asy, dva se zdrŽeli hlasování.
2. Zveřqňování dokumentů na webu se nesmí |išit od originá|u, je nutné dokumenty
skenovat s podpisy a razítky. Návrh je třeba dopracovat.
Usnesení č,.11l6l2a08: Zastupitelstvo schva|uje věcný záměr návrhu směrnice o
zveřejňování dokumentů na webu 6 h|asy, jeden se zdrŽel h|asování.
3' Závaznost úředních hodin - v případě uzavření oÚ nutnost zajistit zastupující
úřad.
H|asováno - 2 pro,2 proti a 3 se zdrŽeli h|asování
Usnesení č,.12l6l2aa8: Zastupite|stvo neschvá|ilo návrh směrnice, upravující
závaznost úředníchhodín.

12a. Návrh směrnice pro zadávánÍ veřejných zakázek malého rozsahu obcí
Kar|ík (zakázka na dodávky do 2 000 0o0,- a na stavební práce do 6 000 0oo,- Kč)'
Předk|ádá M' Sommerová. J Černý uvádí, že vzhledem ke skutečnosti, Že podmíÁky
upravuje zákon, není takto koncipovaná směrnice nutná. M' Sommerová oponuje, Žá
za úče|emstanovení přesné metodiky zadávání zakázek malého rozsahu, které

zákon neupravuje, poŽaduje pro zajištěníjednotného postupu a navrhuje tuto vnitřní
normu.

Hlasováno 2 pro návrh, 2 proti návrhu, 3 se zdrŽeli h|asování
Usnesení č.13/612008: Zastupite|stvo neschvá|i|o návrh směrnice
ma|ého rozsahu v předloŽeném znění'

o

zakázkách

í3. Stávající vyhlášky obce Kar|ík - je

nutná aktua|izace stávajících vyhlášek.
Starosta informuje o přípravě aktua|izace a konstatuje, Že jednání a přípravu dokončí
osobně. Schva|uje se návrh 5 h|asy, 2 se zdrŽe|i h|asování.
Usnesení č,.14/f,t2008: Zastupitelstvo ukládá starostovi zajistit aktua|izaci dosud
vydaných vyh|ášek obce Kar|ík.
14. Návrh rozpočtu obce Kartík pro rok 2oo9- pÍí|ohač. L
Usnesení č.15/6/2008: zastupitelstvo schva|uje předloŽený Návrh rozpočtu na rok
2009 všemi 7 hlasy.

í5. Dopravní obslužnost - prod|ouŽení linky 448 - M. Sommerová a M. Kustoš
seznámi|í s výs|edky jednání, které ved|i z pověření starosty s Krajským úřadem,
firmou Ropid a dopravcem panem Uhrem o prod|ouŽení linky 448, která jezdí z

Mníškupod Brdy do Všenor a Dobřichovic, do Kar|íka, a o poskytnutí dotace' By|a
navrŽena úprava spojů tak, aby vyhovovala ško|nímdětem i pro občany dojíŽdějící
do Prahy. Linku bude moŽné vyuŽít k v|akovému spoji v Dobřichovicích. Uprava
jízdníhořádu se předpok|ádá od března 2009. Návrh jízdníhořádu bude
k připomínkám vyvěšen na úřednídesce. Nák|ady na rozšířenídopravní obsluŽnosti
by|y odhadnuty pro obec Kar|ík na 10'000,- Kč měsíčně, tj. 120 000'-Kč za rok.
Starosta bude vést da|šíjednáním o moŽnosti rea|izace při vyuŽití spoje 448 pro
občany ijako ško|ního autobusu. Hlasováno: 6 h|asy pro jeden se zdrŽe| h|asování
Usnesení č.í6/6/2008: zastupitelstvo schva|uje návrh rozšířenídopravní obsluŽnosti
obce Karlík o linku 448 a pověřuje starostu da|šímjednáním' Spo|upracuje M.
Sommerová.
170211 - zastupitelstvo
pozemku
pouze
předpok|adu,
za
souhlasí s odprodejem části
Že Žadate| nechá na
v|astní nák|ady vyhotovit geometrický p|án, potřebný pro oddě|ení potřebného dí|u
pozemku. Sommerová konstatuje, Že obecní pozemky, které jsou v současnédobě
veřejným prostranstvím, by se mě|y prodávat výjimečně a v souladu s chystaným
územnímp|ánem, podobně jako v ostatních obcích, kdy se tyto obce snaŽí pozemky,
na kteých je veřejné prostranství nebo komunikace, od soukromých v|astníků
vykupovat. H|asováno: 5 pro návrh, dva se zdrže|i hlasování.
Usnesení ě.171612008: zastupite|stvo souhlasí s dě|ením pozemku č. Kat. 1702|1

í6. Návrh - žádost o odkoupení části pozemků ě' Kat.

pro moŽný odprodej Žadate|i.

17. Návrh - žádost o odkoupení části pozemku 176911 . uličky v zahrádkách u
Hájovny manŽelům Bahulouým pověření starosty provést místníšetření vhodnosti
odprodeje. Hlasováno: 6 h|asů pro, 1 se zdrŽe| h|asování.
Usnesení č,.1&ď2008: zastupite|stvo souh|así s provedením místníhošetření

.

18. Výběrové řÍzení na opravu ulic B|atnická a Příčná- na obecní úřad byly
doručeny nabídky firem l.S'o. Rokal spo|. s.r.o., RElMo a.s. a AUTOTRAK spo|.

s.r.o. Vyzvaný čtvrtý zhotovitel EK|s, s.r'o. se vzda| moŽnosti podat nabídku
z kapacitních důvodů
Komise jmenovaná starostou ve s|oŽení T|áskal, E|efant, Svobodová provedla
posouzení a vyhodnocení nabídek s tímto výsledkem:

Firma

cena s DPH
2.489.243,90
l.S.O. Rokal s.r.o.
2.203.018,60
REIMO a.s.
2.652.621
AUTOTRAK s.r,o.
a 4.reference.
dokončení,3.záruky
1.cena,
2.termín
by|a:
Hodnotícímkriteriem
H|asováno: 5 h|asů pro návrh, nikdo neby| proti, 2 se zdrŽei| h|asování'

Usnesení č.í9/6/2008: zastupite|stvo schva|uje firmu REIMo a.s. jako realizátora

opravy u|ic B|atnická a Příčná.
M. Šorma M. Sommerová mají dotazy a výhrady k prťlběhu veřejné soutěže. Podle
sdělení starosty byl byl poŽádán o spolupráci pro účelyvýběru dodavatelů pro
podání nabídky na výzvu a pověřen J' Černý.Nebyla výzva pěti uchazečům,ale
čtyřem, nebylo využ1to nabídky M. Sommerové na dalšídva dodavatele
(Fragment,s.r.o. a CNES dopravní stavby, a.s.). M' Sommerová sděluje, že jí nebylo
umožněno nahlédnout do projektové dokumentace ani do ostatní dokumentace,
týkajícíse výběru, zpochybnila složeníkomise a navrhuje, aby pro příštíveřejné
zakázky byl do hodnotícíkomise jmenován odborník z daného oboru, stejně tak jako
stavební dozor. Je nutné přijmout vnitřní normu, která by stanovila základní pravidla
zadávání veřejných zakázek. M. Šormtmá názor, Že veřejná soutěž proběhla
,,pokoutně,,a bez vědomí všech zastupitelů' Sfarosfa se ohrazuje oprotitéto
interpretaci a poukazuje na skutečnost, že byl k těmto postupům pověřen
zastupitelstvem a je k tomu oprávněn ze zákona, i kdyby k tomu pověřen nebyl.
DŮvody výzvy čtyřem firmám komentoval na začátku zasedání a znovu zopakova|
důvody' Na dotaz M. Sommerové na činnost výborŮ sÍarosÍa sděluje, Že předsedové
ýborŮ pracují a spolupracují dle potřeby průběžně,M. Sommerová žádá pripravit
hodnocení činnosti těchto výborů.

M' Sommerová upozorňuje na změnu zákona o dani z nemovitostí' Změna upravuje
původníkoeficienty na min' 1,0 a umoŽňuje mimo jiné i da|šíjejich zt4ýšení,případně
osvobození. Navrhuje, aby na da|šímzasedání zastupite|stvo zauja|o stanovisko ke
změně.

-

předk|ádá M. Šorm:e|ektronická pošta mezi
21. Elektronický oběh dokumentů
č|eny zastupite|stva bude ve formátu Doc' XLS, PDF a HTML po dobu, po kterou
bude p|ně funkčnípro všechny zúčastněné.

Usnesení č,.2Uď2008: Zastupite|stvo souhlasí s e|ektronickým oběhem dokumentů
a s rnýběrem formátů 6 hlasy, 1 se zdrŽe| hlasování.
22.Yyh|ášení termínu zasedání oZve smyslu předstihu.
Návrh M' Šorma: vyh|ašovat termíny nejpozději vŽdy na předchozím zasedání, které
budou závazné pro všechny.
Bodem programu kaŽdého zasedání je stanovení termínu pro příštízasedání
zastupite|stva. Termíny pravidelných zasedání lze stanovit s Iibovo|ným větším
předstihem až do konce vo|ebního období. Tato povinnost neomezuje právo
6

dotčených osob svo|at dalšízasedání mimo tyto pravidelné termíny podle $92 odst.
Zákona o obcích' H|asováno: 7 h|asy pro.
Usnesení é.211612008: zastupitelstvo schva|uje stanovení termínůnás|edujícího
zasedání jako součást zápisu.

1

23. Příštízasedání zastupite|stva bude v termínu 18. 12.2008 (v případě potřeby
svo|á starosta ještě 20. 11. 2008)'

Zasedání opustil

1 čIen zastupitelstva

24. Dotace pro knihovnu

_ M' BíIková

-

M' Sommerová informova|a zastupitelstvo o moŽnosti
získánídotace od Krajského úřadu na knihovnu. Byl pověřen M' Šormzpracováním
potřebné dokumentace pro získání Žádosti. H|asováno: pro 6 h|asy (chybí 1 č|en)'

Usnesení é.22t6l2oo8: zastupitelstvo pověřuje M. Šormazpracováním potřebné
dokumentace pro získání dotace KÚ na knihovnu a schva|uje podání Žádosti o
získánídotace.
Různé:

- Sommerová znovu žádá, aby starosta nebo místostarosta by|i uvo|něni pro funkci a
aby dodrŽovali přítomnost v určenémčase v úředníchhodinách pro občany

- Sommerová

-

předává podnět občanůna opravu cesty pro pěšípodé| potoka

Šebků(a to po projednání s v|astníky pozemků)

u

. Sommerová připomíná ústnístíŽnost občanůna vypouštění odpadních vod v u|ici
Mořinská. Starosta informuje, že dává |idem šanci na nápravu a proto v této

zá|eŽitosti opakovaně nejprve jednal s v|astníky domu. Je připraven dopis a ten bude
obecním úřadem neprod|eně odes|án.

Diskuse:
Pan Ladis|av Velebi| dává podnět k vybudování chodníku od oÚ k zastávce

autobusu.

Zapsa|a: J. Ponáh|á
ověři|:

Jan T|áskal
místostarosta

r-J

Jaros|av Štrof
starosta
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Příloha č.3, bod č.12,6. ZZo

Návrh vnitropodnikové směrnice
Směrnice upravující metodiku návrhu usnesení, ověření zápisu, verifikaci usnesení zápisem a
publikaci zápisu.

1) Výrok usnesení formuluje předkladatel návrhu v riímci přípraly podkladů, nebo

2)
3)

4)
5)

6)

předsedající zaseďáni, a to ve standardní sedmidenní lhůtě, písemně.
Zastupitelstvo se usnášípros|ým hlasováním nazávět projednání každého
jednotlivého bodu.
V případě Že v pruběhu projednávání bodu dojde k nehlasovatelnosti původního
návrhu usnesení, nebo k nezbýnosti jeho pozměnění, předsedající schůze je povinen:
a. nechat explicitně hlasovat o zamítnutí původníhonávrhu usnesení
b. předložit nový návrh usnesení - revidovanou formulaci zapíšea odsouhlasí
veriťrkátoři zápisu
c. teprve potom je přípustné hlasovat o pozměněném návrhu usnesení
Veriírkátorem zápisu bude vŽdy alespoň jeden člen z menšinového volebního
seskupení.
Platnost usnesení se pozastal.uje, pokud některý verifikátor zápisu vznese námitku
proti autenticitě zápisu. Rozhodující pro uznáni námitky jsou písemnépodklady.
Zapisovatel je povinen ve spolupráci s ověřiteli zápisu a se správcem www stránek
zorganizovat předložení čistopisu zápisu k ověření tak' aby byl dodržen zákonný
desetidenní termín pro zveřejnění zápisu.
Návrh ěasoých lhůt pro zpracování..
a. vyhotovení zápisu zapisovatelem: do 24 hodin po ukončenízasedání
b. předložení zápisu verifikátorum: do 48 hodin po ukončenízaseďánt
c. ověření zápisu verifikátorem, nebo vznesení námitek: do 72 hodin po obdržení
návrhu
d. autentifikace zápisu starostou ke zveřejnění: do 72hodin po obdrŽení od
veriťrkátoru
e. technologická lhůta pro zpracovaní k uveřejnění: do 48 hodin po obdržení
ověřeného zápisu
Doručenítextu se provádí do podatelny oU, nebo na elektronickou adresu zasfupitele;
u originálů v listinné podobě ýhradně osobně.

