OBEC HŘENSKO

ZPRAVODAJ

COVID-19

INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK HŘENSKA A MEZNÉ

VYDÁVÁ OBEC HŘENSKO V NÁKLADU 200 VÝTISKŮ § ZDARMA § ROČNÍK XI § ČÍSLO 10/2020 § říjen 2020 § www.hrensko.cz

3 / EKOLOGIE

4 / OSTROSTŘELCI

5 / VOLNÝ ČAS

SBĚR ODPADŮ
VE HŘENSKU A MEZNÉ

TAJEMNÉ LESNÍ OBJEKTY
A TRADIČNÍ STŘELBY

HASIČATA OPĚT
NA HASIČÁRNĚ

Děkujeme všem, kteří se
osobně zúčastnili sběru nebezpečných odpadů.

Ostrostřelci připomněli historii obranných pevnůstek a
uspořádali branný den,.

Od začátku školního roku
se na hasičárně scházejí malí
hasiči, aby spolu trénovali.

Prosíme všechny občany Hřenska
a Mezné, aby dodržovali nařízení
vlády a respektovali mimořádná
protiepidemiologická nařízení.
Ochráníš-li sebe, ochráníš i druhé!

Volby 2020
VolbydoSENÁTUPARLAMENTU ČR a do ZASTUPITELSTEV
KRAJŮ, které se konaly ve dnech
2. 10. – 3. 10. 2020, proběhly v obci
Hřensko v poklidném duchu.
Nedošlo k žádnému narušení průběhu voleb. Volební obvod Děčín,
jako jediný, zvolil svého senátora již
v prvním kole. Stal se jím Ing. Zbyněk Linhart.
Obhájil senátorský mandát jako
první senátor z děčínska v historii.
Za dobu existence Senátu se stal
teprve 13. senátorem zvoleným v
prvním kole. V minulosti více než
deset let starostoval v Krásné Lípě,
nyní je jejím neuvolněným místostarostou.
Pro volby do Senátu Parlamentu ČR konané ve dnech 2.10. –
3.10.2020 bylo v obvodu 33 - Děčín
(562513) Hřensko v seznamu 196

voličů. Volební komise vydala 62 Pro volby do zastupitelstev krajů
obálek a přijala 60 s 59 platnými hla- konané ve dnech 2.10. – 3.10.2020
sy. Volební účast voličů tak dosáhla bylo v obci 562513 Hřensko v se31,63 % s 98,33 % platných hlasů.
znamu 195 voličů. Volební komise

vydala 62 obálek a přijala 62 s 62
platnými hlasy. Volební účast tak
dosáhla 31,79 % se 100,00 % platných hlasů.

Obnova altánu na Mariině vyhlídce a sanace skládky
zahájena sanace dřívější skládky
komunálního odpadu v Mezné.
Správa parku odtud nechá odvézt
18 tisíc krychlových metrů směsného komunálního odpadu, který sem
byl ukládán již dlouho před samotným vznikem národního parku. O
revitalizaci této skládky správa parku usilovala již před rokem 2010, a
to zejména kvůli obavě, že by v důsledku ponechání odpadu na tomto
místě mohlo postupem času dojít
ke kontaminaci spodních vod v
Zahájení sanace skládky
oblasti. V letošním roce se podařilo
v Mezné
zajistit financování záměru a práce
V týdnu od 5. října 2020 byla tak mohou být provedeny.

Mariina skála u Jetřichovic má
do konce tohoto roku být osazena
novým vrcholovým altánem.
Nová konstrukce je inspirována
původními prvky altánu, který obdržela kněžna Marie Anna Kinská
jako narozeninový dar od svého
chotě Ferdinanda. Současně však
konstrukce také odráží moderní
požadavky na trvanlivost a schopnost pojmout větší počet návštěvníků.

Vizualizace vrcholového altánu na Mariině vyhlídce.
(konstrukční ateliér FORWOOD)
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Vážení spoluobčané,
v době, kdy vám sděluji své postřehy za uplynulý měsíc, musím být z
hlediska možné návštěvnosti turistů
rád, že do Ústeckého kraje a tím i do
Hřenska mohou, byť maximálně na
dva dny, přijíždět zahraniční turisté,
především pak z Německa, kteří jsou
v této době převažující klientelou.
Dosud „babí léto“ je nám nakloněno
a proto mohu s radostí konstatovat,
že návštěvnost v našich soutěskách
je stále dobrá a jsem přesvědčen o
tom, že tuto skutečnost pozitivně
vnímají i naši podnikatelé. Již nyní
víme, že až na konci sezony budeme
bilancovat sezonu, budeme moci
uzavřít, že z ekonomického hlediska
byla úspěšná a dovoluje nám zrealizovat naše předsevzaté záměry, o
kterých vás pravidelně informuji.
Nejsem tomu rád, ale musím
vám sdělit, že na poradě zastupitelů
jsme se jednomyslně shodli na tom,
že z důvodů dosud přetrvávající
pandemie Covid -19, kdy musíme
respektovat mimořádná protiepidemiologická nařízení a nechceme ris-

kovat, aby naši občané a příp. další
návštěvníci onemocněli, rušíme akci
„Ukončení turistické sezony 2020“,
která se měla konat v sobotu dne
7. listopadu t.r. v Janově. Věřte, že
jsme důsledně zvažovali a hodnotili
v úvahu přicházející eventuality, jakým způsobem, byť náhradním, se
sejít a pobavit se, avšak k uspokojivému závěru jsme nedošli. Z tohoto
důvodu musíme též zrušit závody
převozníků „O putovní pohár starosty obce Hřensko“, který se měl konat týž den v dopoledních hodinách.
Nemůžeme vyloučit, že na tuto akci
by se dostavil větší počet návštěvníků, aniž bychom byli schopni zajistit
kapacitní a vzdálenostní podmínky,
které jsou dosud pro venkovní akce
vyhlášené a tím i platné. Z těchto
důvodů se ani neuskuteční zájezd
na tradiční ochutnávku vína do Velkých Žernosek, který byl stanoven
na pátek dne 23. října t.r. V současné době dbát důsledně na ochranu
zdraví všech občanů je naši prioritou, od které se neodchýlíme.
Započala též rekonstrukce vý-

malby v našem kostele, kterou se
svými pomocníky provádí Daniel
Zillich, což je předpoklad, abychom
v dohledné době mohli kostel otevřít
pro veřejnost. Po výmalbě ihned
nastoupí zaměstnanci společnosti
Kuběnský spol. s r.o., která zvítězila ve výběrovém řízení a která
osadí svítidla jak pro vnitřní, tak i
venkovní osvětlení kostela. Pak již
budou instalovány zrekonstruované
varhany, které jsou již připraveny k
přepravě z Valašské Bystřice a rovněž zrekonstruované lavice z dílny
Václava Kučery. Finišujeme tak,
aby vše bylo připraveno na první
adventní neděli, kdy byste měli vidět
hřenský kostel v plné kráse.
Krajským úřadem pro Ústecký kraj
nám byla přiznána 70 % dotace na
„Pořízení techniky pro potřeby obce
– údržba veřejných prostranství a
veřejné zeleně“. Konkrétně pak jde o
dvě elektro pracovní tříkolky 11 Ska,
určené pro Hřensko a Meznou, dále
pak elektromotor Javis Marine pro
náš vodní člun, řetězovou pilu Husgvarna 560 XP a sadu aku strojů

Makita DLX6043T. Věřím, že tyto
stroje a nářadí naleznou funkční
uplatnění a budou přínosem pro
naše zaměstnance.
Již za několik dnů obdrží naši hasiči skutečně velmi hezký a přitom
plně funkční dárek. Konkrétně jsme
pro ně od firmy EAGLET, s.r.o. Chabařovice zakoupili terénní čtyřkolku
SPORTSMAN TOURING XP
1000, spolu s přívěsným vozíkem,
který zabezpečí spolu s lékařem jejich
rychlou a bezpečnou dopravu až na
Pravčickou bránu. Nepochybně ze
strany obce jde o vstřícný krok k přijíždějícím turistům, kteří na tomto,
jinak nepřístupném místě, mohou
být stiženy nevolností a dále pak pro
rychlou dopravu potřebného hasičského materiálu. Nelze totiž vyloučit
a historie nám dává za pravdu, že i
na tomto místě dochází k ohrožení
lidských životů a požárům.
Ať jste zdrávi, máte se rádi a jste
spokojeni.
JUDr. Zdeněk Pánek, starosta

Narozeniny v říjnu
narozeniny oslaví

Petr Jančí, Jana Rolínková, Jiří Blažíček, Lenka Neumanová, Stanislav Frömmel,
Jakub Bejšovec, Martin Riňák, Lukas Nguyen, Josef Černý, Ladislav Neuman,
Josef Podaný, Ladislav Friš, Jan Křížek, Jiří Neuman, Robert Mareš,
Michaela Česneková, Michaela Hlaváčková Jarošová, Stanislav Musil,
Vladimíra Toušková, Jaroslav Suchánek, Andrea Češpivová Aulická,
Viktorie Vacušková, Jakub Hruška, Eva Pánková

své jubileum oslaví
Jana Tajbnerová, František Jiral
a Oldřich Tomášek

Oslavencům
přejeme pevné zdraví
a veselý život.

Sběr odpadů ve Hřensku a Mezné

V sobotu 3. října proběhl ve
Hřensku i na Mezné sběr nebezpečných a objemných odpadů z
domácností. Jako vždy proběhl
na nábřeží u „Ohrady“, u zastávky „Hřensko střed“, v Horním

Hřensku, na Mezné a Mezní
Louce. Na rozdíl od jiných let,
bylo dnes odpadů z domácností
menší množství, což nikdo nečekal. Děkujeme tak všem, kteří
se sběru osobně zúčastnili.

Tajemné lesní objekty
Každý rok si na podzim připomínáme neslavné výročí
Mnichovské dohody, následné
zabrání pohraničí a začátek
druhé světové války.

To je vhodná příležitost připomenout i malou roli naší obce.
Československý generální štáb
se velmi reálně obával útoků z
Německa, a proto od třicátých let
připravoval plán obrany a výstavbu betonových pevností. Německá vojska mohla snadněji pronikat podél vodních toků-u Labe
byla ale velmi specifická situace.
Z pohraničního Hřenska se dalo
dorazit do vnitrozemí jen přes
Janov nebo Vysokou Lípu (cesta
podél Labe byla dokončena za
II. světové války). Tyto obchvatné cesty umožňovaly útočníkovi
dosáhnout Děčína, kde byly tři
nejbližší mosty přes Labe. Pro-

to padlo rozhodnutí tyto cesty
přehradit. Následkem výše uvedené situace bylo rozhodnuto o
vybudování pásma malých betonových bunkrů - podúsek 01
Hřensko a podúsek N1 Srbská
Kamenice.
Tento podúsek 01 Hřensko vojáci začali budovat jako jeden z
prvních v ČSR. Neměl návaznost
na další opevněné linie, měl čistě
strategický význam-zdržet nepřítele. Hlavní obranná linie v Čechách byla až tzv. Pražská čára.
V hřenském úseku je vybudováno 19 objektů klasických řopíků
typu A a 3 méně častého typu D
a E. Linie začíná 500 metrů od
vyhlídky Belveder, jde po hraně
labského kaňonu, překračuje koryto Suché Kamenice a stáčí se
k silnici Hřensko - Janov, překračuje ji a uzavírá i z druhé strany.
Část hranice (německá strana
labského břehu), celé Hřensko a
jeho komunikace, silnice na Janov, tak byly pod kontrolou.
V roce 1938 byly již všechny
bunkry hotové. Poslední byl vybetonován 31. května 1938 (postavila je za rok firma Ing. L. Ludera ze Staré Boleslavi, která měla

jen 84 zaměstnanců a minimální
mechanizaci). Objekty byly kompletovány a vybaveny ventilací,
periskopy, granátovými skluzy,
omítnuty a natřeny kamuflážními skvrnami a obloženy drny. V
krizových dnech září 1938 pak
byly obsazeny vojskem.
Mladí muži z naší oblasti již od
dob Rakousko-Uherska chodili
na vojnu do Terezína, především
pak k 42. pěšímu pluku. Svoji roli
hrála spojnice železnice DěčínPraha. Stejně tak to bylo před
II. světovou válkou. Bunkry u
Hřenska byly stavěny pod dozo-

Tradiční střelby
V polovině září uspořádali
„Ostrostřelci“ z Mezné branný
den.
Tradičně se střílelo ze vzduchovky a revolverové pušky typu
short. Následoval hod granátem
na cíl a vrhání nožů. Novou disci-

plínou byla střelba z praku – připomínka dětských let. Vítězové v
jednotlivých kategoriích převzali
společně s knihami z produkce
nakladatelství Naše vojsko věcné
ceny. Absolutním vítězem a držitelem Putovního poháru starosty

obce Hřensko se opakovaně stal
David Barczi. Neformální tečkou
pak byla konzumace čokoládové
kopie samopalu vz.61 škorpion,
která byla k této příležitosti zhotovena z pravé belgické čokolády
firmou z Dubí u Teplic.

rem velitele I. praporu 42. pěšího
pluku majora Emila Kytnara a
hotové objekty obsadili vojáci z
3. roty tohoto pluku. Ale asi mezi
nimi nebyli místní sudetčtí Němci, protože do takto strategické
pozice posílali jen občansky spolehlivé vojáky.
Ostrostřelci z Mezné v létě připravili výpravu po těchto pozapomenutých, ale velmi zajímavých objektech. Především pro
děti to bylo vítané dobrodružství.
Zvláště v této době je důležité občas zavzpomínat a připomínat.
Ostrostřelci Mezná

Z bloku Obecní policie Hřensko
v období od 25. srpna do 27. září 2020

Opět černá skládka
Dne 26. srpna hlídka Obecní policie Hřensko ve spolupráci s úklidovou četou obce Hřensko likvidovala počínající černou skládku
v místě Suché Kamenice v podobě
odložených pneumatik. Tento nešvar zde vzniká převážně v hodinách večerních pod rouškou tmy.
Ve spolupráci s občanským aktivem
bylo zjištěno, že toto dělají zejména
občané tmavé pleti, jedoucí ze SRN
a vezoucí klumprcajky a jako přívažek dostanou ojeté pneu, které zde
potom odloží.

Řízení dopravy
Dne 16. září hlídka OP Hřensko
řídila dopravu u Obecního úřadu
při snášení a nové instalaci zvonu sirény jeřábem. V té obě byl
omezen v blízkém okolí provoz na
pozemní komunikaci. Demontáž i
montáž proběhla bez komplikací.

Za ostříhání se platí
Dne 23. září požádala o pomoc
hlídku OP Hřensko provozovatelka místního kadeřnictví ve věci
nezaplacení celé částky osobou za
ostříhání. Tato poté odjela na kole
neznámo kam. Kadeřnice byla
hlídkou OP Hřensko poučena, jak
má postupovat, když tato situace
Založená černá skládka
nastane, aby dosáhla zaplacení za
Dne 17. září, při kontrole veřej- službu ostříhání.
ného pořádku, hlídka OP Hřensko
zjistila, že v mezipásmu je založe- Stížnost ženy na manžela
na černá skládka v podobě odlože- Dne 26. září vyhledala hlídku
ných ojetých pneumatik přiveze- OP Hřensko a sdělila jí, že si jde
ných s největší pravděpodobností stěžovat na manžela, který jí fyze SRN nepřizpůsobivými občany zicky napadl na výletě. Žena ošettmavé pleti, kteří do ČR navážejí ření nepotřebovala a ani nebyla
různé harampádí určené k prodeji viditelně zraněná. Dále uvedla,
v bazarech. Ojeté pneumatiky byly že muž je pod vlivem alkoholu a
odvezeny na místo určení k ekolo- dále žena hlídce sdělila, že jede s
gické likvidaci.
dítětem domů. Hlídka ženu pou-

Splavená mulda na vozovce
Dne 31. srpna hlídka Obecní policie Hřensko zjistila, že na vozovce
pod Mezní Loukou je na komunikaci naplavená mulda z listí a větví,
vyplavená z lesa a tvořící na vozovce
překážku silničního provozu. Závadu ve sjízdnosti komunikace hlídka Konflikt kvůli parkování
OP Hřensko okamžitě nahlásila na Dne 20. září požádal o pomoc
SÚS Děčín k odstranění.
hlídku OP Hřensko místní občan,
který v obci na svém pozemku vyOdklon motorkářů a vozidel
bírá parkovné za parkování vozů
Dne 3. září hlídka OP Hřensko, na soukromé ploše. Vzhledem k
tak jako každý den, odklonila na tomu, že v místě nebyla obsluha
parkoviště ve správě obce na Mez- plochy, odešel turista v poklidu
ní Louce velké množství motorek do Soutěsky. Když se vrátil z tůry,
a vozidel, jejichž řidiči měli snahu tak na něj majitel plochy volal, ať
zaparkovat v zóně s dopravním počká a zaplatí mu 200 Kč. Řidič
omezením úsek Hřensko-Mezní mu prý ukázal ,,fakáče“ a jel dál.
Louka.
Tak po něm hodil kastrol. Řidiči
se to nelíbilo a hrozilo vzájemné
Neohlášený závod cyklistů
napadení. Situace byla uklidněna
Dne 12. září hlídka OP zjistila, že a Polák stejně parkovné nezaplatil
obcí projíždí neohlášený závod cyk- a odjel pryč.
listů amatérů v hojném počtu, který
při neutuchajícím náporu ostatních Konflikt
turistů značně komplikoval dopra- Dne 21. září požádala o pomoc
vu v obci. Hlídka OP Hřensko se hlídku OP Hřensko provozovatelpoté věnovala řešení přestupků ři- ka hotelu Labe ve věci konfliktu
dičů za špatné parkování v zákazu a mezi Vietnamci a Němci. Když se
to zejména v úseku Hřensko-Mezní hlídka OP Hřensko blížila k místu
Louka. Ostatní řidiči hledající místo za použití výstražného zařízení,
k zaparkování byli přesměrováni na tak se všichni účastníci rozutekli.
parkoviště ve správě obce Hřensko Nebylo třeba činit další opatření.
na Mezní Louku.
Pes bez majitele
Klíče uvězněny ve voze
Dne 23. září bylo hlídce OP
Dne 12. září požádala o pomoc Hřensko oznámeno, že se po obci
hlídku OP Hřensko provozovatelka pohybuje bílý pes bez majitele.
hotelu Labe ve věci německého tu- Díky spolupráci s místním aktiristy, který si uzamkl ve vozidle klí- vem hlídka zjistila komu pes patří.
če od vozu. Hlídka OP doporučila Ten však nebyl doma a tak mu zaproblém řešit se specializovanou nechala vzkaz, aby si psa vyzvedl v
firmou, která řeší odtahy vozidel a blízkosti hotelu U Lípy.
nouzové otevírání dveří.

čila jak dále postupovat, kdyby se
útoky opakovaly. Tj. vyhledat lékaře k prohlídce a sepsání lékařské
zprávy a následně oznámit událost
Policii ČR, která může při opakovaných útocích vykázat muže na
určitou dobu z obydlí.
Černá skládka
Dne 27. září hlídka Obecní policie Hřensko při kontrole veřejného
pořádku v místě nábřeží zjistila, že
nedaleko bývalé hranice se SRN
je opět založena černá skládka v
podobě uložení šesti kusů ojetých
pneumatik. Hlídka zajistila úklid
prostřednictvím úklidové čety
obce Hřensko. Stálá činnost: Řešení přestupků v dopravě a odklon
vozidel na parkoviště ve správě
obce Hřensko.
Sepsal: str. Šárovec Vlastimil

Hasičata opět na hasičárně

Na konci prázdnin jsme opět
mohli rozeslat našim hasičatům
zprávu, že po dlouhé pauze začneme v září s kroužkem.

sejdeme a užijeme si páteční odpoledne. Přivítali jsme u nás nové
tváře dětí, které se do trénování
vrhly s vervou. Začátkem září
nám vycházelo počasí a tak jsme
mohli s dětmi trénovat požární
útok. Pak se počasí trochu pokazilo, tak jsme s dětmi trénovali v
garážích spojování hadic, uzle a
požární značky.
Bohužel nám ruší závody kvůli
hrozbě jménem Covid 19. Čekáme jak my, tak děti, jestli vůbec
Radostných odpovědí bylo ne- bude moci kroužek být. Situace
spočet. Nejen děti, ale i my jsme se pořád vyvíjí a nikdo neví, co
měli radost, že se opět společně naše vláda rozhodne.

Usnesení z 16. zasedání Zastupitelstva obce Hřensko,
konaného dne 21. září 2020 od 16 hodin v zasedací místnosti OÚ ve Hřensku

Usnesení č. 165/9/2020: Zastupitelstvo obce Hřensko určuje ověřovateli zápisu paní Alenu
Pačákovou a paní Kateřinu Horákovou a zapisovatelkou paní
Martinu Dvořákovou.
Výsledek hlasování:
Pro: 6 - JUDr. Zdeněk Pánek, Bc. Robert Mareš, Miroslav Smoliga, Alena Pačáková,
RNDr. Lubomír Paroha, Kateřina Horáková
Proti: 0
Zdrželi se: 0
Usnesení č. 166/9/2020: Zastupitelstvo obce Hřensko schvaluje
následující program zasedání.
1. Zahájení
2. Určení ověřovatelů zápisu a
zapisovatele
3. Schválení programu jednání
4. Schválení zápisu z jednání
zastupitelstva
5. Schválení vítěze výběrového řízení na akci „Kostel sv.
Jana Nepomuckého ve Hřensku
– vnitřní a venkovní osvětlení“ a
schválení smlouvy o dílo
6. Schválení podání žádosti o
dotaci a spolufinancování akce:
„Obnova lávek v centru obce
Hřensko – lávka č. 2, 4 a 5“
7. Schválení podání žádosti o
dotaci a spolufinancování akce:
„Usměrňování návštěvníků v
NP České Švýcarsko – Mezní
můstek – dolní přístaviště Divoké soutěsky“
8. Rozpočtové opatření č.
4/2020
9. Smlouvy – firma GEZ (věcné břemeno pro ČEZ)

10. Záměry
11. Různé – zpráva audit
12. Závěr
13. Diskuze s občany
Výsledek hlasování:
Pro: 6 - JUDr. Zdeněk Pánek, Bc. Robert Mareš, Miroslav Smoliga, Alena Pačáková,
RNDr. Lubomír Paroha, Kateřina Horáková
Proti: 0
Zdrželi se: 0

Proti: 0
Zdrželi se: 0

Usnesení č. 170/9/2020: Zastupitelstvo obce Hřensko schvaluje
Rozpočtovou změnu č. 4/2020,
jež tvoří nedílnou součást zápisu
ze zasedání Zastupitelstva obce
Hřensko.
Výsledek hlasování:
Pro: 6 - JUDr. Zdeněk Pánek, Bc. Robert Mareš, Miroslav Smoliga, Alena Pačáková,
RNDr. Lubomír Paroha, Kateřina Horáková
Proti: 0
Zdrželi se: 0

Usnesení č. 168/9/2020: Zastupitelstvo obce Hřensko
schvaluje podání žádosti o dotaci na akci: „Obnova lávek v
centru obce Hřensko – lávka č.
2, 4 a 5“ a spolufinancování akce
z rozpočtu obce.
Výsledek hlasování:
Pro: 6 - JUDr. Zdeněk Pánek, Bc. Robert Mareš, MiroUsnesení č. 167/9/2020: Za- slav Smoliga, Alena Pačáková,
stupitelstvo obce Hřensko schva- RNDr. Lubomír Paroha, Kateřiluje v rámci výběrového řízení s na Horáková
Usnesení č. 171/9/2020: Zanázvem „KosProti: 0
stupitelstvo obce Hřensko
tel sv. Jana
Zdrželi se: 0 schvaluje smlouvu o zřízení
Nepomuckévěcného břemene-služebnosti
ho ve HřenUsnesení č. č. IV-12-4018584/VB001 DC_
sku – vnitřní
169/9/2020: Mezná, ppč.46/4, smyčka kNN,
a
venkovní
Zastupitelstvo kterou se zřizuje věcné břemeosvětlení“ naobce Hřensko no – služebnost umístit, probídku společschvaluje po- vozovat, opravovat a udržovat
nosti Kuběndání žádosti o zařízení distribuční soustavy k
ský spol. s.
dotaci na akci: tíži části pozemku p.p.č. 377/1,
r. o., Rybná
„Usměrňování k.ú. Mezná u Hřenska v roz716/24, 110 00
návště vníků sahu dle geometrického plánu
Praha 1, IČO:
v NP České č. 302-1025/2020 ve prospěch
04335759,
Švýcarsko – společnosti ČEZ Distribuce, a.s.
jako
nejMezní můs- za úplatu 1.000,-Kč + DPH a
výhodnější
tek – dolní pověřuje starostu obce Hřensko
nabídku a schvaluje uzavření přístaviště Divoké soutěsky“ a podpisem smlouvy.
smlouvy o dílo s tímto vybra- spolufinancování akce z rozpoč- Výsledek hlasování:
ným zhotovitelem za cenu díla 1 tu obce.
Pro: 6 - JUDr. Zdeněk Pá765 257,52 Kč vč. DPH a pově- Výsledek hlasování:
nek, Bc. Robert Mareš, Mirořuje starostu obce Hřensko uza- Pro: 6 - JUDr. Zdeněk Pá- slav Smoliga, Alena Pačáková,
vřením smlouvy o dílo.
nek, Bc. Robert Mareš, Miro- RNDr. Lubomír Paroha, KateřiVýsledek hlasování:
slav Smoliga, Alena Pačáková, na Horáková
Pro: 6 - JUDr. Zdeněk Pá- RNDr. Lubomír Paroha, Kateři- Proti: 0
nek, Bc. Robert Mareš, Miro- na Horáková
Zdrželi se: 0
slav Smoliga, Alena Pačáková, Proti: 0
JUDr. Zdeněk Pánek, starosta
RNDr. Lubomír Paroha, Kateři- Zdrželi se: 0
Bc. Robert Mareš, místostarosta
na Horáková
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