Zápis č. 37
ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE MUKAŘOV
konaného dne 13.2.2018 od 19.00 hod.
v zasedací místnosti OÚ Mukařov
Přítomni:
Omluveni:
Veřejnost:

PhDr. K. Čadilová, Ing. P. Doležel, R. Hejduk, Mgr. O. Jakob, JUDr. J. Klimentová, K. Křepelka, Mgr. L. Podaný,
F. Pokorný, Ing. P. Třeštík (příchod 19:25 hod.), Ing. P. Zima
T. Bergmann, R. Hegyi, A. Semanská, R. Semanský, Ing. J. Šavrda
viz. prezenční listina

Zasedání zastupitelstva zahájil pro něpřítomnost starosty obce R. Semanského místostarosta obce Ing. P. Zima
v 1900 hod. uvítáním přítomných zastupitelů a hostů. Konstatoval, že zastupitelstvo se sešlo v
usnášeníschopném počtu a schválilo navržený program. K zápisu č. 36 místostarosta konstatoval, že do zápisu
byly zapracovány všechny připomínky zastupitelů, ale nebyl zatím od ověřovatelů podepsán. Následně
místostarosta určil ověřovatele zápisu č. 37.
Zapisovatel: Ing. P. Zima

Ověřovatelé: Mgr. L. Podaný, K. Křepelka

Program:
1. Kontrola úkolů a usnesení z předešlých zasedání
Přístavba MŠ Mukařov
Pasport komunikací obce
Doplnění žádosti o dělení p.č. 648/10 k.ú. Srbín

2. Výroční zprávy JSDHO Mukařov a Žernovka
3. Směnná smlouva na pozemky v k.ú. Srbín pro novou kanalizaci a ČOV u Požáru
4. Kupní smlouva na prodej části pozemku p.č. 820/1 k.ú. Žernovka
5. Výběrové řízení na přípolož tlakové kanalizace
6. Plánovací smlouva lokalita BI35 – spol. VINTEX
7. Končící funkční období ředitelky ZŠ Mukařov
8. Uzavření kupní smlouvy na odkup zaplocené části pozemku p.č. 820/1 k.ú. Žernovka
9. Nabídka služby Pověřenec pro GDPR
10. Různé
a) věcná břemena – smlouva o smlouvě budoucí přípojka elektro pro p.č. 595/7 k.ú. Žernovka
b) účast v aukci o nákup části pozemku p.č. 519/9 k.ú. Srbín
c) oprava vlastnické hranice pozemků v ul. Horka, Žernovka
d) pořární řád obce - aktualizace
e) informace o mobilní aplikaci Mobilní rozhlas

7. Končící funkční období ředitelky ZŠ Mukařov – předřazený bod
Ing. Zima: Informoval přítomné o doporučení školského výboru, který svým usnesením doporučil zastupitelstvu
vyhlášení konkursu na místo ředitele ZŠ, jak to v těchto případech umožňuje školský zákon. Na žádost ředitelky
PaedDr. Novotné přečetl zápis ze zasedání školského výboru, který se zabýval ukončením funkčního období ředitelky
k 31.7.2018; výňatek týkající se usnesení ke konkursnímu řízení:
V souladu se školským zákonem je lhůta na případné vyhlášení konkurzního řízení od počátku února do
konce března 2018.
Důvody pro vyhlášení konkursu:
- Nedostačující kvalita předložené hodnotící zprávy – vyhodnocení školy za období 2012-2018
- Od posledního konkurzního řízení na ředitele uplynula doba delší 14 let
Přínosy, které konkursní řízení může přinést:
- zpracování koncepce rozvoje školy – vize vývoje a rozvoje, konkrétní cíle a strategie k jejich dosažení
- posílení kompetence ředitele zvoleného na základě konkursu
- porovnání úrovně uchazečů podle současných měřítek a požadavků
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USNESENÍ: ŠV na základě výše projednaných bodů a zákonných podmínek doporučuje Zastupitelstvu
obce v termínu do 30. 3. 2018 vyhlášení konkurzu na obsazení pracovního místa ředitele ZŠ Mukařov.
Oznámení o vyhlášení konkursu doporučuje vydat ve všech dostupných médiích, včetně sociálních sítí.
Hlasování: PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE 1
19:25 - Příchod Ing. P. Třeštík
p. Pokorný vznesl dotaz na přítomné zastupitele, zda měli námitky nebo připomínky k předložené hodnotící zprávě
ředitelky ZŠ. Nikdo z přítomných zastupitelů neuvedl, že by měl nějaké připomínky nebo námitky.
PeadDr. Novotná odmítla, že by škola zanedbala údržbu klimatizace ŠJ a že o všem byla obec informována.
Ing. Zima: Na zanesené filtry v ŠJ se přišlo náhodou při nahlášení nefunkčnosti klimatizace po cca 3 letech provozu.
Obec nato promptně zajistila provedení kontroly zařízení, při které se zjistilo, že běžná provozní údržba na zařízení
prováděna nebyla a bylo nutné zcela vyměnit některé komponenty, s vyšším nákladem. Při tom budovu měla po celou
dobu ve správě škola, která měla běžnou údržbu zajistit.
Ing. Doležel: Bez ohledu na situaci údržby v ŠJ, ze které není žádný zápis, od posledního konkursu na ředitele uběhla
velmi dlouhá doba a z tohoto hlediska je vhodné konkurs vypsat.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce bere na vědomí doporučení školského výboru a pověřuje Radu obce
zpracováním podmínek konkursního řízení do příštího zasedání zastupitelstva.
Hlasování: pro: 10

K. Čadilová, P. Doležel, R. Hejduk, O. Jakob, J. Klimentová, K. Křepelka, L. Podaný,
F. Pokorný, P. Třeštík, P. Zima

proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení 1/37/2018 bylo přijato.

1. Kontrola úkolů a usnesení z předešlých zasedání
Přístavba MŠ Mukařov
Dr. Šalda: Projektová dokumentace přístavby ředitelny je již zpracována a byla předána rozpočtáři, k vypracování
podrobného položkového rozpočtu.
Úkol trvá
Pasport komunikací obce
Ing. Zima: Pasport komunikací nebyl zastupiteli připomínkován, souasně rozeslán byl i návrh dopravního značení,
který zahrnuje mimo změn doporučovaných dříve odborem dopravy v Říčanech i požadovaný návrh na
zjednosměrnění některých ulic. Pasport komunikací schvaluje zastupitelstvo obce tím, že zatřídí jednotlivé komunikace
do kategorií dle zákona o pozemních komunikacích, dopravní značení schvaluje odbor dopravy na základě stanoviska
Policie ČR. S oběma těmito orgány byl návrh značek již konzultován při jeho sestavování.
F. Pokorný: Vznesl dotaz, zda pasport komunikací je nutné schváit i s dopravním značením. Změna dopravního
značení může negativně přispět dopravní obslužnosti a doporučuje, aby byl návrh dopravního značení dán k vyjádření
také hasičům a ostatním složkám IZS, popelářům, údržbě silnic a komunálním pracovníkům.
Ing. Zima: Pasport komunikací neobsahuje dopravní značení, projektant poslal však obojí, protože dopravní značky se
umisťují právě podle kategorií komunikací. Dopravní značení bude rozesláno na výše uvedené subjekty.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce rozhoduje o zařazení místních komunikací do jednotlivých tříd podle § 6 zákona
o pozemních komunikacích na základě pasportu místních komunikací obce Mukařov.
Hlasování: pro: 10

K. Čadilová, P. Doležel, R. Hejduk, O. Jakob, J. Klimentová, K. Křepelka, L. Podaný,
F. Pokorný, P. Třeštík, P. Zima

proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení 2/37/2018 bylo přijato.

Doplnění žádosti o dělení p.č. 648/10 k.ú. Srbín
Ing. Zima: Žadatel předložil upřesňující informace k přístupům na navrhované pozemky, ze kterých vyplývá, že
nejedná se o vytvoření komunikace ve smyslu zákona o pozemních komunikacích, nebo územního plánu, ale oba jižní
pozemky mají přístup přímo z ulice Na Budech a příjezdová cesta je součastí zahrady, stejně jako tomu je i u
sousedních pozemků, nebo u mnoha pozemků na Kutnohorské. K tomuto řešení přistoupil poté, co se mu nepodařilo
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získat souhlas majitelů stávající sousední cesty na její rozšíření. Žadatel byl upozorněn, že v tomto případě nebudou
nové přístupové cesty do budoucna předmětem údržby ani dopravní obslužnosti, což akceptoval.
Ing. Třeštík: Namísto existující sousední cesty na p.č. 648/16 a navržených nových přístupových cest by měla být
vytvořena jediná průjezdná komunikace.
Ing. Doležel: Nová komunikace je z hlediska dostupnosti pozemků vhodnější, neboť v případě výstavby rodinného
domu o více bytových jednotkách bude 3m široký příjezd jistým omezením. V rámci zajištění kvality života v obci by k
takovéto lokalitě měla vést komunikace.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce nesouhlasí s předloženým návrhem dělení pozemku p.č. 648/10 k.ú. Srbín a
doporučuje k zajištění dopravní obslužnosti pozemků vytvořit průjezdnou komunikaci s ohledem na možný budoucí
rozvoj lokality. Projednáním návrhu s majiteli dotčených pozemků pověřuje zastupitelstvo Ing. Třeštíka.
Hlasování: pro: 9

K. Čadilová, P. Doležel, R. Hejduk, O. Jakob, J. Klimentová, K. Křepelka, L. Podaný,
F. Pokorný, P. Třeštík

proti: 0
zdržel se: 1
P. Zima
Usnesení 3/37/2018 bylo přijato.
Úkol trvá

2. Výroční zprávy JSDHO Mukařov a Žernovka
M. Pokorný – velitel jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Mukařov přednesl přítomným zprávu o činnosti
jednotky za loňský rok. Jednotka má v současné době 20 členů, kteří se alespoň 1x měsíčně scházejí k údržbě
techniky a zlepšování svých znalostí a schopností. Akceschopnost jednotky byla po celý rok v součinnosti s obcí řádně
zajištěna a k jejímu zlepšení obdržela jednotka od obce nové dopravní vozidlo Mercedes Benz, pořízené s finanční
spoluúčastí Ministerstva vnitra ČR a Středočeského kraje. Též bylo s příspěvkem obce rekonstruováno sociální zázemí
pro členy zásahové jednotky v Požárním domě. Za uplynulý rok došlo ke zvýšení podílu požárů na zásazích, zatímco
dříve převažovaly zásahy technického charakteru. Jednotka často vyjíždí jako prvosledová mimo obec, za což je obci
poskytována refundace části výdajů na školení hasičů, projeté PHM a obnovu materiálního vybavení.
Ing. Zima: Poděkoval za obětavou práci hasičů a konstatoval, že předložení zprávy za JSDHO Žernovka je odloženo
na příští zasedání z důvodu nepřítomnosti velitele jednotky R. Hegyiho.

3. Směnná smlouva na pozemky v k.ú. Srbín pro novou kanalizaci a ČOV u Požáru
Ing. Zima: Předložil zastupitelům ke schválení směnnou smlouvu na směnu části obecního pozemku p.č. 595/3 za
část pozemku p.č. 593/3, kterýžto záměr byl schválen na prosincovém zasedání zastupitelstva a řádně uveřejněn na
úřední desce. Majitelka p.č. 593/3 s návrhem smlouvy souhlasí, k provedení změny na katastru zbývá ještě
směňované části pozemků oddělit geometrickým plánem, získat souhlas s dělením na stavebním úřadě.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce souhlasí s uzavřením směnné smlouvy na směnu pozemků v majetku obce p.č.
598/7 (123m2) a část p.č. 595/3 (140m2) za část p.č. 593/3 (263m2).
Hlasování: pro: 10

K. Čadilová, P. Doležel, R. Hejduk, O. Jakob, J. Klimentová, K. Křepelka, L. Podaný,
F. Pokorný, P. Třeštík, P. Zima

proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení 4/37/2018 bylo přijato.

4. Kupní smlouva na prodej části pozemku p.č. 820/1 k.ú. Žernovka
Ing. Zima: Předložil zastupitelům ke schválení kupní smlouvu na prodej pozemku p.č. 820/3 nově odděleného z
obecního pozemku p.č. 820/1 o výměře 135m 2. Záměr byl schválen na prosincovém zasedání zastupitelstva a řádně
uveřejněn na úřední desce. Kupující s návrhem smlouvy souhlasí, k provedení změny na katastru zbývá ještě získat
souhlas s dělením na stavebním úřadě.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce souhlasí s uzavřením kupní smlouvy na nově oddělený pozemek p.č. 820/3 k.ú.
Žernovka o výměře 135m2 za cenu 1.000,- Kč/m2.
Hlasování: pro: 10

K. Čadilová, P. Doležel, R. Hejduk, O. Jakob, J. Klimentová, K. Křepelka, L. Podaný,
F. Pokorný, P. Třeštík, P. Zima

proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení 5/37/2018 bylo přijato.
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5. Výběrové řízení na přípolož tlakové kanalizace
Ing. Zima: Na základě zprávy o hodnocení nabídek předložené komisí veřejnou zakázku získalo ze tří hodnocených
nabídek SDRUŽENÍ REGION JIH s nejnižší nabídkovou cenou.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce po projednání

I.

a)

II.

a)

bere na vědomí
postup komise při otevírání obálek, při hodnocení nabídek a posouzení splnění podmínek účasti vybraného
dodavatele ve veřejné zakázce „MUKAŘOV – TLAKOVÁ KANALIZACE PŘI SOUBĚHU S VODOVODEM“,
popsaný v Protokolu o otevírání obálek a ve Zprávě o hodnocení nabídek;
schvaluje
pořadí nabídek ve veřejné zakázce „MUKAŘOV – TLAKOVÁ KANALIZACE PŘI SOUBĚHU S
VODOVODEM“, navržené komisí ve Zprávě o hodnocení nabídek takto:

obchodní firma / jméno a příjmení:
„SDRUŽENÍ REGION JIH“, které tvoří:
POHL cz, a.s.
a
EKOLOGICKÁ STAVEBNÍ KRÁLŮV DVŮR s.r.o.
a
Energie - stavební a báňská a.s
ZEPRIS s.r.o.
VPK Suchý s.r.o.

b)

nabídková cena bez DPH (uvedená
v návrhu smlouvy):

8 679 438,- Kč

8 755 992,- Kč
9 266 374,71 Kč

pořadí
nabídky:

První

Druhá
Třetí

v souladu s ust. § 122 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále
také „ZZVZ“), vybírá ve veřejné zakázce „MUKAŘOV – TLAKOVÁ KANALIZACE PŘI SOUBĚHU S
VODOVODEM“ k uzavření smlouvy toho účastníka zadávacího řízení, jehož nabídka byla vyhodnocena jako
ekonomicky nejvýhodnější podle výsledku hodnocení nabídek.

Identifikační údaje účastníka zadávacího řízení, který byl zadavatelem vybrán k uzavření smlouvy:
obchodní
firma:

sídlo:
IČ:
nabídková
cena:

„SDRUŽENÍ REGION JIH“, které tvoří:
POHL cz, a.s.
a
EKOLOGICKÁ STAVEBNÍ KRÁLŮV DVŮR s.r.o.
a
Energie - stavební a báňská a.s.
Roztoky, Nádražní 25, PSČ 25263 (POHL cz, a.s.)
Králův Dvůr - Zahořany, Luční 111, PSČ 26701 (EKOLOGICKÁ STAVEBNÍ KRÁLŮV DVŮR s.r.o.)
Kladno, Vašíčkova 3081, PSČ 27204 (Energie - stavební a báňská a.s.)
25606468 (POHL cz, a.s.)
24835030 (EKOLOGICKÁ STAVEBNÍ KRÁLŮV DVŮR s.r.o.)
45146802 (Energie - stavební a báňská a.s.)
8 679 438,- Kč bez DPH

III. pověřuje
pana Rudolfa Semanského, starostu obce, k:
a)
odeslání výzvy k předložení dokladů podle § 122 odst. 3 ZZVZ vybranému dodavateli prostřednictvím datové
schránky obce;

b)

k podepsání rozhodnutí o výběru a oznámení o výběru dodavatele ve veřejné zakázce „MUKAŘOV –
TLAKOVÁ KANALIZACE PŘI SOUBĚHU S VODOVODEM“ a jejich uveřejnění na profilu zadavatele;

c)

podepsání smlouvy o dílo se shora uvedeným vybraným dodavatelem takto:
Zadavatel nesmí uzavřít smlouvu s vybraným dodavatelem před uplynutím lhůty zákazu uzavřít smlouvu podle § 246
ZZVZ. Po uplynutí lhůty zákazu uzavřít smlouvu jsou zadavatel a vybraný dodavatel povinni uzavřít smlouvu bez
zbytečného odkladu. Smlouvu je zadavatel povinen uzavřít v souladu s nabídkou vybraného dodavatele.
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Hlasování: pro: 10

K. Čadilová, P. Doležel, R. Hejduk, O. Jakob, J. Klimentová, K. Křepelka, L. Podaný,
F. Pokorný, P. Třeštík, P. Zima

proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení 6/37/2018 bylo přijato.

6. Plánovací smlouva lokalita BI35 – spol. VINTEX
Ing. Zima: K návrhu smlouvy dorazily již připomínky od Ing. Doležela. Smlouva vykazuje formální vady –
nesouhlasí uvedení vlastníci, nebyla s návrhem smlouvy předložena plná moc na jejich zastoupení společností
VINTEX. Dále v ní chybějí některé upřesňující údaje k povaze budovaných inženýrských staveb a není zcela
jednoznačně určeno zajištění naplnění smlouvy ze strany žadatelů. Smlouvy bude opatřena připomínkami obce a
zaslána zpět žadatelům.

8. Uzavření kupní smlouvy na odkup zaplocené části pozemku p.č. 820/1 k.ú. Žernovka
Ing. Zima: Tento bod byl již projednán pod bodem č. 4. K jeho zařazení došlo omylem dvakrát. Jinou část výše
uvedeného pozemku obec prodat nehodlá.

9. Nabídka služby Pověřenec pro GDPR
Ing. Zima: S blížící se povinností ochrany osobních dat zaslal starosta, který bod předložil, zastupitelům nabídky na
službu pověřence. JUDr. Stehno byl osloven coby dodavatel pro sousední Babice, firma SUMA pak předložila
nejvýhodnější nabídku v poptávkovém řízení pro svazek obcí Ladův kraj.
PhDr. Čadilová: Všechny nabídky obsahují pouze služby pro analýzy dat, monitoring a další následné úkony, bez
faktického zpracování počáteční dokumentace a formulářů.
Ing. Třeštík: Popsání a sledování procesů je důležité, ale pro obec to nemusí být nijak zásadní, neboť mnoho věcí se
dá vyřešit jednoduchou formou. Systém GDPR je totiž nastaven zejména pro velké soukromé firmy. Ovšem je třeba
zpracovat přiměřeně vhodnou dokumentaci.
Zastupitelstvo obce pověřuje PhDr. Čadilovou získáním dalších alespoň 2 nabídek s důrazem na vlastní zpracování
dokumentace. Termín: nejpozději do příštího zastupitelstva

10. a) Různé - schválení smlouvy o smlouvě budoucí přípojka elektro pro p.č. 595/7 k.ú.
Žernovka
Ing. Zima předložil návrh smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě k pozemku obce p.č. 823
k.ú. Žernovka. Předmětem smlouvy je pokládka kabelů pro přípojku elektřiny pro pozemek p.č. 595/7 v délce 5 bm.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo souhlasí s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
služebnosti inženýrské sítě se společností ČEZ Distribuce na uložení kabelů do pozemku p.č. 823 k.ú. Žernovka pro
přípojku elektřiny k pozemku 595/7 za cenu 1.000,- Kč/bm.
Hlasování: pro: 10

K. Čadilová, P. Doležel, R. Hejduk, O. Jakob, J. Klimentová, K. Křepelka, L. Podaný,
F. Pokorný, P. Třeštík, P. Zima

proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení 7/37/2018 bylo přijato.

10. b) Různé – účast v aukci o nákup části pozemku p.č. 519/9 k.ú. Srbín
Ing. Zima: K záměru dokoupení části pozemku v ul. Úzká v Srbíně je třeba přímo usnesením zastupitelstva pověřit
někoho k účasti na dražbě a také vyslovit souhlas s nabytím pozemku v dražbě. Tato se koná 14.2.2018 od 11h.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo souhlasí s nabytím ideální 1/7 pozemku p.č. 519/9 k.ú. Srbín v dražbě a pověřuje
starostu, a v případě jeho nepřítomnosti místostarostu, obce účastí v dražbě s limitem příhozu do výše kupní ceny
50.000,- Kč.
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Hlasování: pro: 10

K. Čadilová, P. Doležel, R. Hejduk, O. Jakob, J. Klimentová, K. Křepelka, L. Podaný,
F. Pokorný, P. Třeštík, P. Zima

proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení 8/37/2018 bylo přijato.

10. c) Různé – oprava vlastnické hranice pozemků v ul. Horka, Žernovka
Ing. Zima: Majitel čp 82 v Žernovce požádal katastrální úřad o opravu průběhu hranice, neboť se domnívá, že
instalované kolíky proti vjíždění na pozemek se nacházejí podle dřívější mapy na jeho pozemku p.č. 711/10, ale podle
současné digitalizované mapy se nacházejí na pozemku obce p.č. 823. Katastrální úřad dal na základě zaslaného
srovnání starší a nové mapy za pravdu majiteli čp 82. Nicméně touto změnou by došlo k razantnímu zúžení
průjezdního profilu ulice Horka v délce cca 70 metrů a to místy až na pouhých 3,5 metru. Přitom minimální šířka
komunikací určená územním plánem je 5m. Obec v loňském roce již připravovala s ohledem na nákladní dopravu z
kamenolomu rozšíření cesty na maximální možnou míru, což by provedení této opravy velmi omezilo, a celkově
znesnadnilo dopravní obslužnost v území.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo nesouhlasí s opravou chyby vlastnické hranice p.č. 708/14, 711/9, 711/10 s
pozemkem p.č. 823, k.ú. Žernovka z důvodu zúžení průjedního profilu cesty pod 5m.
Hlasování: pro: 10

K. Čadilová, P. Doležel, R. Hejduk, O. Jakob, J. Klimentová, K. Křepelka, L. Podaný,
F. Pokorný, P. Třeštík, P. Zima

proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení 9/37/2018 bylo přijato.

10. d) Různé – požární řád obce - aktualizace
F. Průžek jako stávající požární preventista obce seznámil zastupitele s návrhem nového požárního řádu obce.
Předchozí předpis z orku 2003 již nevyhovuje současné legislativě a bude nahrazen zcela novou vyhláškou. Požární
řád řeší požární ochranu v obci a její organizaci, např. likvidaci dřevin pálením, vodní zdroje pro hasiče.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo schvaluje Požární řád obce Mukařov a vydává jej jako Obecně závaznou vyhlášku
obce Mukařov č. 2/2018.
Hlasování: pro: 10

K. Čadilová, P. Doležel, R. Hejduk, O. Jakob, J. Klimentová, K. Křepelka, L. Podaný,
F. Pokorný, P. Třeštík, P. Zima

proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení 10/37/2018 bylo přijato.

10. e) Různé – informace o mobilní aplikaci Mobilní rozhlas
Ing. Zima seznámil přítomné s nově zavedenou aplikací pro informování občanů. Jedná se o alternativu ke klasickému
rozhlasu, kdy lze oznámení a aktuální zprávy doručovat napřímo všem osobám přihlášeným do systému mobilního
rozhlasu, a to buď formou SMS, hlasouvou zprávou, nebo na e-mail. Podmínkou je právě zadání kontaktních údajů a
přihlášení k zasílání. Systém umí též pomocí adresy vyhodnotit rozesílání místně příslušných zpráv vybranému okruhu
účastníků. Další informace jsou k dispozici na webu obce nebo na https://mukarov.mobilnirozhlas.cz/.
______________________________________________________________________________________________
Zasedání bylo ukončeno v 21:30 hod

Ověřovatelé:

Mgr. L. Podaný .........................................

..................................
Ing. Přemysl Zima
místostarosta obce
K. Křepelka
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