Obec Újezd u Plánice

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Újezd u Plánice č.2/2018,
konaného dne 15.6.2018 od 19:00 hodin v KD v Újezdě u Plánice,
č.p. 25
Přítomni zastupitelé:
Milan Moudrý, Mgr. Vladimír Kabrt, Jiří Fremund, Bc.Blanka Kantová,
Ing. Petr Kulich, Veronika Jakubcová
Omluveni zastupitelé: Václav Tícha
Hosté:

p. Ing. Vlček, p. Anderle

1. Zahájení
Řádně svolané veřejné zasedání zastupitelstva (dále v textu ZO) zahájil starosta obce
v 19:00 hodin, poděkoval všem za účast na zasedání a přivítal všechny přítomné členy ZO
a občany. Poté starosta předal slovo místostarostovi panu Kabrtovi, který schůzi dále řídil (dále
v textu předsedající). Ten konstatoval, že je přítomno 6 zastupitelů z celkového počtu 7
a zastupitelstvo obce je tedy usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).
Určení ověřovatele zápisu
Za ověřovatele zápisu pro dnešní zasedání předsedající navrhl Bc. Blanku Kantovou
a Veroniku Jakubcovou, zapisovatelem Mgr. Vladimíra Kabrta. Předsedajícím bylo dále
oznámeno, že se zastupitelé i občané mohou vyjadřovat ke každému bodu zvlášť.
NÁVRH USNESENÍ č. 1
Zastupitelstvo obce schvaluje ověřovatele zápisu Bc. Blanku Kantovou a Veroniku
Jakubcovou, zapisovatelem Mgr. Vladimíra Kabrta.
Výsledek hlasování: Pro 6
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 1 bylo schváleno.
Program dnešního jednání byl zveřejněn a navržen takto:
1. Zahájení
2. Seznámení s došlou poštou
3. Zpráva kontrolního výboru
4. Zpráva starosty o činnosti OÚ od minulého zasedání
5. Zpráva obecního hajného o postupu prací v obecním lese
6. Projednání rozpočtových změn
7. Projednání výstavby vodovodu v obci
8. Zpráva o kontrole hospodaření za rok 2017
9. Závěrečný účet obce za rok 2017
10. Spisový a skartačního řád obce.
11. Aktualizace směrnic obce.
12. Oslavy 120 let SDH a sraz rodáků
13. GDPR – Nařízení
14. Různé
15. Diskuze
16. Usnesení a závěr
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NÁVRH USNESENÍ č. 2
Zastupitelstvo obce schvaluje přednesený program zasedání.
Výsledek hlasování: Pro 6
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 2 bylo schváleno.

2. Seznámení s došlou poštou
S došlou poštou za předcházející období seznámil přítomné místostarosta obce.

3. Zpráva kontrolního výboru
Zprávu kontrolního výboru přečetla Veronika Jakubcová, předsedkyně kontrolního výboru.
Z předcházejícího zasedání nevyplývají pro zastupitelstvo žádné nedořešené úkoly. Dodržování
právních předpisů obce je kontrolováno průběžně. Nebyly zjištěny žádné nedostatky.
NÁVRH USNESENÍ č. 3
Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu kontrolního výboru.
Výsledek hlasování: Pro 6
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 3 bylo schváleno.

4. Zpráva starosty o činnosti OÚ od minulého zasedání
S činností OÚ za předcházející období seznámil přítomné starosta obce pan Milan
Moudrý. Jeho zpráva je shrnuta v následujících bodech.
•

•
•
•

•
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Bylo pořádáno několik akcí a brigád, starosta poděkoval za aktivitu lidem, kteří
pomáhali. Jmenovitě poděkoval panu Kodalíkovi, který se ujal oprav KD
a okolí. Dále starosta poděkoval panu Faistovi za technickou a materiální
pomoc při opravách KD.
Již v zrekonstruovaném Kulturním domě proběhla Májová zábava, kterou
pořádal Spolek Újezdecké ženy. Tato akce se velmi povedla.
K hospodaření v restauraci Roubanka, kterou provozuje OÚ. K dnešnímu dni je
na účtu 30.600 Kč, v pokladně 5.000 Kč, v obalech 10.800 Kč, ve zboží zhruba
8.000 Kč, Celkem tedy 50.400 Kč. Z toho 30.000 je zapůjčeno OÚ.
Proběhla rekonstrukce Kulturního domu – vymalování, broušení a nátěr parket,
nátěry stolů, oprava únikového vchodu, nákup židlí, stolů a dalšího vybavení.
Celkem rekonstrukce stála 300 tisíc korun. Rekonstrukce proběhla z důvodů
plánovaných oslav obce a v očekávání toho, že Kulturní dům bude i nadále
využíván spolky a občany ke kulturním akcím.
V březnu a dubnu bylo provedeno archivářskou firmou roztřídění a odvoz
dokumentace za několik desetiletí do archivu, dále byl zpracován nový Spisový
a skartační řád.

•
•
•

•
•

•

•
•

•

Začala instalace nového bezdrátového rozhlasu a také instalace ukazatelů
rychlosti v obci, na které byla získána dotace 70% od Plzeňského kraje.
Probíhá oprava křížků na návsi a u garáže a při cestě na Kopec. Opravu provádí
kameník pan Měsíček.
V květnu byla provedena kontrola hospodaření Plzeňským krajem. Nebyly
zjištěny závady a kontrola konstatovala, že zápisy apod. jsou na velmi vysoké
úrovni. Starosta poděkoval místostarostovi, který na tom má největší podíl.
Kontrolní a finanční výbor byl také pochválen za zlepšení vedení dokumentace.
Technika OÚ: traktor, sekačka atd. slouží na opravy a zvelebení obce a údržbě
je věnována náležitá péče, a to díky p. Fremundovi a p. Tíchovi, kterým
starosta také poděkoval.
V dubnu a květnu proběhla kontrola a čištění kanalizace, oprava
zaasfaltovaných vpustí a monitorování. Teď je v plánu zakreslení skutečného
stavu, kudy kanalizace vede, její vyústění apod. Proto požádal starosta, aby
nepoužívali lidé kolíky označené zelenou barvou k otopu, ale je nutné je nechat
na místě, protože slouží k zakreslení. V roce 2021 bude povinnost všech doložit
vývoz septiků a vyřešit nakládání s odpadem. Monitoring a zakreslení
kanalizace je prvním krokem.
Byl proveden hydrologický průzkum a odborný posudek, a také zjednodušená
projektová dokumentace vrtu. Vytypovalo se místo pro zkušební vrty v lokalitě
na louce ke koupališti. Obec chce na hydrologický průzkum i vodovod využít
dotace, což je záležitost více měsíců.
Byla zpracována studie vodovodu ve dvou variantách. O tom bude informovat
Ing. Vlček, který byl na dnešní zasedání přizván.
OÚ bude vyhlašovat výběrové řízení na nového správce (hajného) obecních
lesů. Protože s koncem roku a zároveň s koncem 10-ti letého hospodářského
plánu bude končit pan hajný Bělohlavý.
Na závěr informoval starosta všechny o následujících komunálních volbách,
které proběhnou 5-6. října 2018. A vyzval všechny občany, kteří mají chuť,
nechť se zaregistrují do kandidátky. Sám sdělil, že od rozdělané práce neodejde
a bude kandidovat i do dalšího období.

5. Zpráva hajného o postupu prací v obecním lese
Zprávu přednesl pan Bělohlavý. Sdělil, že zatím se dle těžebního plánu netěžilo,
a to z důvodů rozšiřování kůrovce, a hrozí, že v případě většího napadení, se budou
muset vytěžit napadené stromy, tak aby nedošlo k přetěžení plánu. Na Kamítkách
proběhla probírka harvestorem zhruba 250m3, akce ještě není vyúčtovaná, čeká se na
přejímky. Na dvou místech je kůrovec, asi 6 stromů, ty se také musí porazit. Pěstební
náklady byly okolo 110 tisíc korun, lesnická činnost kolem 60 tisíc. Tržby (časový údaj
od začátku roku) jsou zhruba 650 tisíc korun, výdaje 180 tisíc korun. Čistý zisk zhruba
470 tisíc korun. Od roku 1992, kdy pan Bělohlavý dělá hajného, tak obec bude mít 10
milionů čistého příjmu.
Jsou ztráty na zalesňování z důvodů velkého sucha a celkového průběhu počasí.
Sazenice se ošetřovaly speciálním přípravkem, aby nezaschly, tak se ještě uvidí, jestli
se probudí. Doufáme, že nás kůrovec mine, v jiných lokalitách působí velké problémy.
Do konce těžebního plánu zbývá vytěžit cca 1300 m3, což se nemusí vytěžit všechno,
může se zašetřit na příští období.
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NÁVRH USNESENÍ č. 4
Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o hospodaření v obecním lese.
Výsledek hlasování: Pro 6
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 4 bylo schváleno.

6. Projednání rozpočtových změn
NÁVRH USNESENÍ č. 5
Zastupitelstvo obce bere na vědomí Rozpočtové opatření č. 2/2018, č. 3/2018
Výsledek hlasování: Pro 6
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 5 bylo schváleno.

7. Projednání výstavby vodovodu v obci
Na dnešní zasedání byl pozván Ing. Michal Vlček, obchodně-technický ředitel firmy
Šumavské vodovody a kanalizace a.s. Seznámil přítomné s výsledkem hydrogeologického
průzkumu a představil přítomným dvě studie návrhu vodovodu v obci. Studie jsou k nahlédnutí
na OÚ. Pomocí hydrologa, který udělal rešerži spodních vod se vytipovalo místo poblíž řeky
Úslavy, na pozemcích, které jsou ve vlastnictví obce. Je navržen vrt hloubky zhruba 45 metrů,
aby se zjistila kvalita a vydatnost vody. Vydatnost je vyžadována minimálně 0,5 litrů za
sekundu. Ohledně kvality vody nikdo nemůže říct dopředu, co se navrtá. Někde je arzen, jinde
dusičnany, železo, mangan. Podle toho se také mění náklady na vodovod, respektive na
úpravnu vody, tak aby voda splnila vyhlášku o zdraví.
První varianta studie – úspornější, kdy by se udělaly rozvody vody, vrt a tlak by
zajišťovala automatická tlaková stanice. Výhodu to má finanční, že se nebuduje vodojem.
Nevýhoda je, když nejde elektrika, tak nejde ani vodovod. To se ale nechá ošetřit agregátem.
Cena této varianty zhruba 8,5 milionu korun (bez DPH).
Druhá varianta, kdy se mezi úpravnu vody a spotřebiště vybuduje vodojem. Ten byl
navržen na Kopci na obecních pozemcích. Ten by měl objem 50 m3 a voda by šla gravitačně
do obce. Druhá varianta cca 12 milionu korun (bez daně).
Další postup je získání dotací na hydrogeologický průzkumný vrt. Zjistí se vydatnost
a kvalita. Podle kvality se i stanoví cena úpravny vody. Pak se vybere projektant, který by
zpracoval projektovou dokumentaci a získalo by se územní rozhodnutí. Bez projektové
dokumentace a stavebního povolení, nelze žádat o dotaci na výstavbu.
Dále sdělil starosta, že vybudování vodovodu není na 1 rok. Následuje asi 6 různých
kroků, na které lze získat dotace, ale veškeré jednání s úřady a schvalovací procesy trvají
měsíce. Také je možnost, že když většina obyvatel vodovod nebude chtít, tak se veškerá
činnost zastaví.
V souvislosti s navrženými studiemi připomněl pan Votava, že hodně obcí se rozhodlo
pro levnější variantu vodovodu a nyní po letech si dodělávají vodojem, a to už za své peníze.
Dále se řešila otázka zpoplatnění vodovodu. Vodné, stočné je dané ze zákona,
respektive by cena měla odpovídat nákladům na vodovod + odpisy (životnost). Záleží na
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odebraném množství, náklady se rozpočítávají mezi odběratele – čím víc odběratelů, tím nižší
cena. Čím více se šetří vodou, tím dražší je voda. Na druhou stranu může být nějaká dotace od
obce, aby se například držela cena 25 Kč za kubík a co bude navíc, tak zaplatí obec. Průměrné
náklady u jiných vodovodů jsou zhruba 3 Kč na osobu a den, což je cca 900 Kč na osobu ročně.

8. Zpráva o kontrole hospodaření za rok 2017
Při přezkoumání hospodaření územního celku Újezd u Plánice nebyly zjištěny chyby
a nedostatky. Nicméně při dílčím přezkoumávání (které se muselo dělat kvůli provozování
hostince) byly zjištěny drobné nedostatky, například to, že žádost o přezkoumání hospodaření
se poslala v pozdním termínu. Zpráva je zveřejněna na internetové úřední desce a je součástí
tištěné verze k zápisu.
NÁVRH USNESENÍ č. 6
Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o kontrole hospodaření.
Výsledek hlasování: Pro 6
Proti 0
Zdrželi s e 0
Usnesení č. 6 bylo schváleno.

9. Závěrečný účet obce za rok 2017
Když jsou při přezkumu hospodaření zjištěny méně závažné chyby či nedostatky, musí
se vždy schválit závěrečný účet s výhradou a přijmout opatření a o jejich nápravě informovat
kontrolní orgán, tedy Plzeňský kraj.

NÁVRH USNESENÍ č. 7
Zastupitelstvo obce schvaluje návrh závěrečného účtu obce za rok 2017 s výhradou a
ukládá obecnímu úřadu přijmout opatření k nápravě.
Výsledek hlasování: Pro 6
Proti 0
Zdrželi s e 0
Usnesení č. 7 bylo schváleno.

10. Spisový a skartační řád obce
Byl vytvořen nový spisový a skartační řád obce. Všechny spisy a dokumenty na OÚ byly
označeny spisovými a skartačními značkami.
NÁVRH USNESENÍ č. 8
Zastupitelstvo obce schvaluje Spisový a skartační řád obce.
Výsledek hlasování: Pro 6
Proti 0
Zdrželi s e 0
Usnesení č. 8 bylo schváleno.

11. Aktualizace směrnic obce
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a)
b)
c)
d)
e)
f)

Směrnice pro nakládání s osobními údaji (směrnice GDPR)
Směrnice k cestovním nákladům
Směrnice k finanční kontrole
Směrnice pro tvorbu a používání opravných položek
Směrnice č. Reálná hodnota majetku určeného k prodeji
Směrnice k odpisování majetku

NÁVRH USNESENÍ č. 9
Zastupitelstvo obce bere na vědomí aktualizované směrnice.
Výsledek hlasování: Pro 6
Proti 0
Zdrželi s e 0
Usnesení č. 9 bylo schváleno.

12. Oslavy 120 let SDH a sraz rodáků
Konala se schůzka přípravného výboru za účasti starosty a místostarosty obce, starosty
hasičů, předsedkyně Spolku Újezdecké ženy, členky tohoto spolku paní Burešové a pana
Holého.
Oslavy byly zkráceny na dva dny. Vše podstatné se odehraje v sobotu.
Byl schválen tento program:

Zároveň byly představeny vytištěné programy a plakát. Byly vyzváni občané k účasti a
pomoci s přípravou a úklidem prostranství před obydlími.

13. GDPR - Nařízení
Dle zákona musí mít obec tzv. pověřence pro ochranu osobních údajů.
Pověřencem pro naši obec byl jmenován JUDr. Rostislav Netrval, Ph.D., advokát
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v Klatovech, Zlatnická 78/I. Zároveň se využije právní poradentství. Zvolila se
nejlevnější nabídka (700 Kč měsíčně), ostatní nabídky byly v řádu několika tisíců.

14. Různé
a) Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti
Jedná se o smlouvu s ČEZ Distribuce a.s., kdy u pana Blažka dělal ČEZ zemní kabelové vedení
NN, 2x pilíř. Vyrovnání je jednorázovou úhradou 4400 Kč.
NÁVRH USNESENÍ č. 10
Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o uřízení věcného břemene č, IV-12-0011391/VB/001
Výsledek hlasování: Pro 6
Proti 0
Zdrželi s e 0
Usnesení č. 10 bylo schváleno.

b) Dodatek k Licenční smlouvě – Triada, spol. s.r.o.
-

Týká se GDPR

NÁVRH USNESENÍ č. 11
Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek k Licenční smlouvě s firmou Triada, spol. s.r.o.
Výsledek hlasování: Pro 6
Proti 0
Zdrželi s e 0
Usnesení č. 11 bylo schváleno.

c) Smlouva o technické podpoře informačního systému MUNIS a dalších
produktů společnosti Triada
Jedná se o servis na vyžádání, zvýhodněný servis, pravidelný či speciální servis jsme odmítli.
NÁVRH USNESENÍ č. 12
Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o technické podpoře informačního systému MUNIS a
dalších produktů Triada
Výsledek hlasování: Pro 6
Proti 0
Zdrželi s e 0
Usnesení č. 12 bylo schváleno.

d) Schválení žádosti o dotaci a schválení smlouvy o poskytnutí dotace
Na jednom z předešlých zasedání se sice schvalovala veřejnoprávní smlouva o poskytnutí
dotace s Městem Klatovy. Město Klatovy se ale omluvilo, v záhlaví smlouvy došlo z jejich
strany ke změně čísla běžného účtu. Takže tato smlouva se schvalovala znovu.
Jde o příspěvek 368,- na Spolufinancování terénního programu spolku Ulice pro osoby závislé
na nelegálních návykových látkách na území města Klatovy pro občany regionu Klatovska.

NÁVRH USNESENÍ č. 13
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Zastupitelstvo obce schvaluje žádost o poskytnutí dotace Městu Klatovy ve výši 368,- Kč na
spolufinancování programu spolku Ulice a dále schvaluje s tím související smlouvu o
poskytnutí dotace.
Výsledek hlasování: Pro 6
Proti 0
Zdrželi s e 0
Usnesení č. 13 bylo přijato.

e) Zveřejnění záměru směny pozemků Bendová
Na OÚ byla doručena žádost paní Bendové, zastoupené panem Bendou, na projednání
a závazné schválení směny pozemků. Bylo to na základě předchozího jednání, kdy bylo řečeno
že obec nemůže prodávat větší pozemky, když není ve finanční tísni a nemá k tomu jiný nutný
důvod. Je to dokonce trestné. Bylo ale řečeno, že lze uvažovat o směně pozemků.
Žádost je chybně formulovaná, a to z několika důvodů.
Za prvé adresát: Obecní úřad je špatně. Je třeba rozlišovat OÚ a Obec. Máme několik orgánů,
které rozhodují samostatně a každá v jiné kompetenci: starosta, obecní úřad a nejvyšší orgán
zastupitelstvo obce. Kompetentní s majetkem obce není Obecní úřad ale Obec, a to
rozhodnutím zastupitelstva. Starosta je pouze pověřen k výkonu rozhodnutí zastupitelstva. A
Obecní úřad nemá vůbec žádnou kompetenci cokoliv schvalovat ohledně prodeje či pronájmu
pozemků a jakékoliv rozhodnutí je neplatné.
Nelze se také zavazovat ke směně pozemků dopředu. Protože jediný možný postup podle
zákona, a tedy platný, je zveřejnění záměru, v tomto případě o směně pozemků. Po řádném
schválení záměru a vyvěšení na úřední desce zastupitelstvo hlasuje o samotné směně a pověření
starosty či někoho jiného ke smluvnímu vyřešení záležitosti. Nelze hlasovat dopředu bez
zveřejněného záměru. K tomu se mají právo vyjádřit občasné, zastupitelé atd.
V naší obci, kde není rada obce, tak je zveřejnění záměru v kompetenci starosty.
Zastupitelstvo si ale může vyhradit právo o určitých záležitostech rozhodnout samo, protože je
nejvyšším orgánem. Můžeme tedy vyjít vstříc panu Bendovi a zastupitelstvo si může vyhradit
si právo hlasovat o zveřejnění záměru.
NÁVRH USNESENÍ č. 14
Zastupitelstvo obce si vyhrazuje právo rozhodnout o zveřejnění záměru směny pozemků od
paní Bendové a zároveň ukládá starostovi tento záměr zveřejnit.
Výsledek hlasování: Pro 6
Proti 0
Zdrželi s e 0
Usnesení č. 14 bylo přijato.

f) Smlouva o poskytování právní pomoci

V souvislosti s funkcí pověřence Obecní úřad přijal cenově výhodnou nabídku na
poskytování právní pomoci advokátem JUDr. Rostislavem Netrvalem, Ph.D. Částka byla
sjednaná paušálem 1.500,- Kč měsíčně + DPH. Smlouva zahrnuje běžné právní poradenství,
sepisování smluv o převodu nemovitostí, zastoupení v soudních sporech.
NÁVRH USNESENÍ č. 15
Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o poskytování právní pomoci s JUDr. Rostislavem
Netrvalem, Ph.D.
Výsledek hlasování: Pro 6
Proti 0
Zdrželi s e 0
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Usnesení č. 15 bylo přijato.

g) Schválení účetní závěrky obce
NÁVRH USNESENÍ č. 16
Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku obce Újezd u Plánice za rok 2017.
Výsledek hlasování: Pro 6
Proti 0
Zdrželi s e 0
Usnesení č. 16 bylo přijato.

h) Stanovení počtu zastupitelů pro příští volební období
NÁVRH USNESENÍ č. 17
Zastupitelstvo obce stanovuje počet 7 zastupitelů pro příští volební období.
Výsledek hlasování: Pro 6
Proti 0
Zdrželi s e 0
Usnesení č. 17 bylo přijato.

15. Diskuze
V čase 20:29 odešly zastupitelky paní Jakubcová a Kantová. Zastupitelstvo je i nadále usnášení
schopné.
p. Faist – vznesl dotaz ohledně kanalizace. Odpověděl pan starosta, že kanalizace se vyčistila,
je zmapovaná, dělal se monitoring stavu, zjistily se například nové výpustě. V současné době se
provádí zakreslení a zpracovávání podkladů, které jsme ještě nedostaly. Výstupem bude
mapový podklad a dvd záznam z kamery. Monitoring se dělal proto, aby se zjistil skutečný
stav, kde to propouští, kde je to propadlé a kde je třeba opravit. Mmch. se našly i přípojky, kde
nejsou septiky a odpady například z wc jdou přímo do kanalizace. Předběžné stanovisko je, že
90% stavu je v pořádku. Opravit bude zřejmě třeba výustě, které mají nevyhovují dno.
Dále pohovořil pan Faist o tom, že měl nemalé investice s budováním svého vrtu, který se mu
následně sesypal, tak musel udělat další, takže se hodlá připojit na obecní vodovod.
p. Anderle – byl představen jako autor (spisovatel) nové brožury obce, která vyjde před
oslavami. Požádal zástupce obce, firem a spolků, aby je mohl po skončení zasedání
vyfotografovat.
p. Rataj – zda se řeší odpadní kanalizace, čistička apod. Pan starosta odpověděl, že je to běh na
delší trať. Zatím se předběžně jednalo na zasedání mikroregionu, že by se vybudovala čistička
ve spolupráci se sousední obcí, ale zatím to byl jen nápad. Podle současných informací bychom
nyní nedosáhly na dotaci, ale není vyloučené, že v budoucnu nějaký dotační titul na čističky
pro malé obce bude vypsán.
p. Kabrt – ještě nám nebyla schválena Poslaneckou sněmovnou podoba nového obecního
znaku. Doufáme, že to stihnou do oslav.
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16. Usnesení a Závěr

NÁVRH USNESENÍ č. 18
Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávy přednesené v diskuzi.
Výsledek hlasování: Pro 4
Proti 0
Zdrželi s e 0
Usnesení č. 18 bylo schváleno.
Na závěr jednání poděkoval starosta obce všem přítomným za účast, pozval na oslavy 120 let
SDH a sraz rodáků a ve 20:54 hod ukončil zasedání.
Přílohy zápisu:
1)
2)
3)
4)

Prezenční listina
Zveřejněná informace o konání zasedání podle § 93 odst. 1 zákona o obcích
Rozpočtové opatření č. 2, 3
Smlouvy a další dokumenty schvalované tímto zasedáním.

(přílohy nejsou součástí elektronicky zveřejněné verze zápisu)
Zápis byl vyhotoven dne: 25.6.2018

Zapisovatel:

………………………….
Mgr. Vladimír Kabrt

Ověřovatelé:

………………………….
Bc. Blanka Kantová

………………………….
Veronika Jakubcová

Starosta:

………………………….
Milan Moudrý

………………………….
razítko
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