ANONYMIZOVANÉ INFORMACE
z jednání zastupitelstva obce Všemina konaného dne 10.8.2016
Přítomno: 8 členů zastupitelstva – viz prezenční listina (příloha. č.1)
Hosté: Mgr. Antonín Studýnka
Program:
1) Zahájení.
2) Ověření zápisu z minulého zastupitelstva a volba ověřovatelů zápisu.
3) Bydlení pro seniory
4) Smlouva o zřízení věcného břemene
5) Rozpočtová opatření
6) Řešení povodňových škod
7) Odkup pozemku
8) Schválení projektu na rekonstrukci budovy TJ Sokol
9) Různé
10)Diskuse
11)Závěr

Starosta přivítal zastupitele a před oficiálním zahájením dal slovo panu Antonínu Studýnkovi,
který zastupitelstvo informoval o svém výzkumu a vývoji moderního zdroje výroby elektrické
energie, kdy dopodrobna rozebral možnosti tohoto zdroje, nastínil finanční náročnost a
informoval zastupitelstvo o svém dalším postupu a záměru. Zastupitelé vzali na vědomí.

1 Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání zastupitelstva obce Všemina (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v zasedací
místnosti obecního úřadu v 17.00 hodin starostou obce (dále jako „předsedající“). Předsedající
schůze konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Pozvánka podle § 93 odst. 1 Zákona
o obcích byla na úřední desce Obecního úřadu Všemina zveřejněna v souladu se zákonem
po dobu nejméně 7 dní a to od 2.8.2016 - 10. 8. 2016. Současně byla zveřejněna na
„elektronické úřední desce“. Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů
zastupitelstva (příloha 1) konstatoval, že je přítomno 8 členů zastupitelstva, (z celkového počtu
9 všech členů zastupitelstva), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné dle (§92 odst. 3 Zákona
o obcích).
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2. Ověření zápisu z minulého zastupitelstva a volba ověřovatelů zápisu
Předsedající navrhl jako ověřovatele zápisu paní Mgr.Bc. Martu Korytarovou a paní Janu
Ježíkovou, jako zapisovatelka byla ustanovena paní Ludmila Jančová.
K zápisu z minulého zastupitelstva vznáší Ing. Adolf Drábek připomínku a žádá, aby zápis ze
zastupitelstva byl zhotovený do tří dnů. Předsedající odpovídá, že ze zákona o zastupitelstvech
zápis musí být zhotoven do deseti dnů a je k nahlédnutí na obecním úřadě.
Dále vznáší dotaz k rozpočtovým opatřením z jednání zastupitelstva ze dne 17.6.2016 –
Zvýšení výdajů – kabelová televize o 30.000,- Kč. Konstatuje, že KBTV již byla zrušena, za co
se platí. Předsedající odpovídá, že je to poplatek za zrušení licence na provozování kabelové
televize a infokanálu.
Dále se dotazuje, kolik bude stát projekt na nové vodovodní řády, viz schválený návrh smlouvy
s Františkem Dočkalem. Předsedající odpovídá, že předpokládaná cena je 65.000,- Kč. Ing.
Drábek konstatuje, že to souhlasí, že je správně informován. Dále se dotazuje na projekty na
rekonstrukci obecního úřadu ve výši 62.000,- Kč. Předsedající odpovídá, že se jedná o
kompletní projekt, včetně statického posouzení budovy a požární zprávy.
Ing. Drábek nesouhlasí s hlasováním z minulého zastupitelstva, při výběru firmy na výměnu
vrat na hasičské zbrojnici, kdy byla schválena stavební firma Polaštík. V hlasování bylo
uvedeno, že Ing. Drábek nesouhlasí. Není to pravda, Ing. Drábek hlasoval pro výběr této firmy.
Oprava hlasování v bodě č. 5 – Schválení smluv, z jednání zastupitelstva dne 17.6.2016 - 7 pro,
usnesení č. 198.
Dále Ing. Drábek nesouhlasí s hlasováním z minulého zastupitelstva při schvalování prodeje
pozemků a neinvestiční dotace ZO ČSV Slušovice a nákup potřeb pro děti Dětského domova a
Základní školy Vizovice, kdy bylo uvedeno, že se zdržel hlasování, to také není pravda, je
jednoznačně pro prodej pozemků, pro neinvestiční dotaci ZO ČSV Slušovice ve výši 10.000,Kč i pro nákup potřeb pro děti Dětského domova a Základní školy Vizovice ve výši 5.000,- Kč.
Oprava při hlasování v bode č. 9 – Výkup a prodej pozemků, z jednání zastupitelstva dne
17.6.2016 – 7 pro, usnesení č. 200. Oprava při hlasování v bodě č. 10 – žádosti o neinvestiční
dotace pro ZO ČSV Slušovice a nákup potřeb pro děti Dětský domov a Základní škola Vizovice
– 7 pro, usnesení č. 201.
Ing. Drábek zdůrazňuje, že nesouhlasí se zadáním projektu na hřiště u kostela, (které, jak uvádí
předsedající, bude hlavně sloužit dětem ze Základní školy při hodinách tělocviku a družiny).
Dokud nebude pozemek vykoupený obcí, je proti jakékoliv investici do tohoto hřiště. Oprava
hlasování v bodě č. 11 Různé, odst. č.4 - zpracování projektové dokumentace na hřiště u fary
– 6 pro, 1 proti. Usnesení č. 206.
Jelikož je z jednání zastupitelstva pořizován zvukový záznam, podle kterého je zhotoven zápis,
zastupitel ing. Roman Matůšů žádá, aby bylo vždy hlasitě konstatováno jak kteří zastupitelé
hlasují, aby nedocházelo k chybám v zápise.

ANONYMIZOVANÉ INFORMACE
z jednání zastupitelstva obce Všemina konaného dne 10.8.2016
Předsedající dal hlasovat:
zastupitel
Drábek Adolf Ing.

PRO

PROTI

ZDRŽEL SE

☒

☐

☐

Gargulák Alois

☒

☐

☐

Ježíková Jana

☒

☐

☐

Korytárová Marta
Mgr.Bc.
Matušů Roman Ing.

☒

☐

☐

☒

☐

☐

Skovajsa Martin

☒

☐

☐

Tomšů Robert

☒

☐

☐

Turna Lukáš Ing.

☒

☐

☐

Vojtek Štefan

☐
8

☐
0

☐
0

Výsledek hlasování

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schválilo ověřovatele zápisu paní Mgr. Martu Korytarovou a paní Janu
Ježíkovou a zapisovatelku paní Ludmilu Jančovou.
Oprava při hlasování v bode č. 9 – Výkup a prodej pozemků, z jednání zastupitelstva dne
17.6.2016 – 7 pro, usnesení č. 200. Oprava při hlasování v bodě č. 10 – žádosti o neinvestiční
dotace pro ZO ČSV Slušovice ve výši 10.000,- Kč a nákup potřeb pro děti Dětský domov a
Základní škola Vizovice ve výši 5.000,- Kč – 7 pro, usnesení č. 201. Oprava hlasování v bodě
č. 11 Různé, odst. č.4 - zpracování projektové dokumentace na hřiště u fary ve výši 42.000 Kč
– 6 pro, 1 proti. Usnesení č. 206.
Zastupitelstvo obce schválilo zápis ze dne 17.6.2016
Usnesení č.208 bylo schváleno
3. Bydlení pro seniory
Předsedající předkládá zastupitelstvu ke schválení projekt na bydlení pro seniory na místě
bývalé zahradkářské budovy, s možností získání dotačního titulu ve výši 600.000,- Kč na jeden
byt. Předsedající navrhuje zadat projektovou dokumentaci pro územní rozhodnutí, stavební
povolení, přípojky sítí, včetně všech vstupních povolení a vyjádření dotčených účastníků řízení
dle nabídky, ve výši 250.000,- Kč na 6 bytových jednotek a další řešit po vypracování projektu
a získání stavebního povolení.
Zastupitel Ing. Drábek nesouhlasí, protože v anketě mezi občany jednoznačně zvítězil domov
důchodců. Předsedající dodává, že v anketě žádný takový bod nebyl. V anketě zvítězil bod –
Dům pro seniory.
Ing. Drábek namítá, že ve Všemině je dostatek bydlení pro seniory, že zde ale chybí potřebný
domov důchodců, kde se o důchodce někdo postará, budou mít zajištěnu stravu, praní,
lékařskou péči atd. Předsedající odpovídá, že tyto služby může zajistit firma Dotek, případně
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sociální pracovníci. Ing. Drábek namítá, že místo aby se zajistila práce pro občany obce, kteří
by mohli být v domově důchodců zaměstnaní, tak se raději dá příležitost cizím zaměstnancům
firmy Dotek. Předsedající odpovídá, že není problem aby na tuto práci firma Dotek přijala
občany ze Všeminy, pokud by takový zájemce byl.
Předsedající dále namítá, že provozování domova důchodců obcí, formou sociální péče o osoby
přestárlé a nemohoucí, je pro obec finančně likvidační.
Předsedající dal hlasovat:
zastupitel
Drábek Adolf Ing.

PRO
☐

PROTI
☐

ZDRŽEL SE
☒

Gargulák Alois

☒

☐

☐

Ježíková Jana

☒

☐

☐

Korytárová Marta
Mgr.Bc.
Matušů Roman Ing.

☒

☐

☐

☒

☐

☐

Skovajsa Martin

☒

☐

☐

Tomšů Robert

☒

☐

☐

Turna Lukáš Ing.

☒

☐

☐

Vojtek Štefan

☐
7

☐
0

☐
1

Výsledek hlasování

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schválilo zadat zpracování projektové dokumentace pro územní
rozhodnutí, stavební povolení, přípojky sítí, včetně všech vstupních povolení a vyjádření
dotčených účastníků řízení dle nabídky ve výši 250.000,- Kč na 6 bytových jednotek.
Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření – projekt na investici do bydlení pro seniory ve
výši 250.000,- Kč.
Usnesení č. 209 bylo schváleno

4. Smlouva o zřízení věcného břemene
Předsedající předkládá zastupitelstvu ke schválení smlouvu a podpis smlouvy o zřízení věcného
břemene společnosti EON Distribuce a.s., se sídlem F.A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České
Budějovice.
Smlouva o zřízení věcného břemene č.: OT-014330035936/001 – stavba realizovaná pod
názvem Všemina p. Zerzan, přípojka NN – umístění distribuční soustavy – zemní kabelové
vedení NN (smlouva je přílohou zápisu)
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Smlouva o zřízení věcného břemen č.: OT-014330035931/001 – stavba realizovaná pd názvem
Všemina p. Matušů, úprava přípojky NN – umístění distribuční soustavy – nadzemní kabelové
vedení NN. (smlouva je přílohou zápisu)
Nebyly vzneseny žádné připomínky
Předsedající dal hlasovat:
zastupitel
Drábek Adolf Ing.

PRO
☒

PROTI
☐

ZDRŽEL SE
☐

Gargulák Alois

☒

☐

☐

Ježíková Jana

☒

☐

☐

Korytárová Marta
Mgr.Bc.
Matušů Roman Ing.

☒

☐

☐

☒

☐

☐

Skovajsa Martin

☒

☐

☐

Tomšů Robert

☒

☐

☐

Turna Lukáš Ing.

☒

☐

☐

Vojtek Štefan

☐
8

☐
0

☐
0

Výsledek hlasování

Návrh usnesení:
Zastupitelsto schválilo smlouvu se společností EON Distribuce a.s., se sídlem F.A. Gerstnera
2151/6, 370 49 České Budějovice o zřízení věcného břemene č.: OT-014330035936/001 –
stavba realizovaná pod názvem Všemina p. Zerzan, přípojka NN – umístění distribuční
soustavy – zemní kabelové vedení NN a dále schválilo smlouvu o zřízení věcného břemene č.:
OT-014330035931/001 – stavba realizovaná pd názvem Všemina p. Matušů, úprava přípojky
NN – umístění distribuční soustavy – nadzemní kabelové vedení NN a pověřuje starostu k
podpisu smluv.

Usnesení č. 210 bylo schváleno

5. Rozpočtová opatření
Předsedající předkládá zastupitelstvu ke schválení návrh na rozpočtová opatření
Inženýrská činnost a stavební dozor (Hřiště u fary)

10.000,- Kč

Oprava potoka u hřiště
150.000,- Kč, potok při větším množství vody
podemílá most a jeviště, které je již v majetku obce. Ing. Drábek namítá, že potok by měly opravit
Lesy ČR, jelikož je v jejich majetku. Předsedající odpovídá, že je to neupravený vodní tok, jedná se
pouze o zabezpečení mostu a jeviště – majetku obce.
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Dotace – příjem i výdej – oprava křížů

49,053,- Kč

Dotace – příjem i výdej - hřbitov

86.000,- Kč

Veřejná zeleň – pohonné hmoty

10.000,- Kč

Pojištění majetku

50.000,- Kč

Stahovací rolety na budově OU

30.000,- Kč

Protlak veř.osvětlení – kříž na horní točně

25.000,- Kč

Nebyly vzneseny jiné připomínky.

Předsedající dal hlasovat:
zastupitel
Drábek Adolf Ing.

PRO
☒

PROTI
☐

ZDRŽEL SE
☐

Gargulák Alois

☒

☐

☐

Ježíková Jana

☒

☐

☐

Korytárová Marta
Mgr.Bc.
Matušů Roman Ing.

☒

☐

☐

☒

☐

☐

Skovajsa Martin

☒

☐

☐

Tomšů Robert

☒

☐

☐

Turna Lukáš Ing.

☒

☐

☐

Vojtek Štefan

☐
8

☐
0

☐
0

Výsledek hlasování
Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce schválilo rozpočtová opatření
Inženýrská činnost a stavební dozor (Hřiště u fary)

10.000,- Kč

Oprava potoka u hřiště

150.000,- Kč

Dotace – příjem i výdej – oprava křížů

49,053,- Kč

Dotace – příjem i výdej - hřbitov

86.000,- Kč

Veřejná zeleň – pohonné hmoty

10.000,- Kč

Pojištění majetku

50.000,- Kč

Stahovací rolety na budově OU

30.000,- Kč

Protlak veř.osvětlení – kříž na horní točně

25.000,- Kč

snesení č. 211 bylo schválení
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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6. Řešení povodňových škod
Předsedající informuje zastupitelstvo o průběhu povodní ve Všemině. Lesy ČR provedly nutné opravy,
vyčištění koryta a zmapovaly ostatní škody, které budou řešeny. Předsedající také informoval o nutnosti
zabezpečit most na hřišti a podium. (Hlasování v bodě č. 5. rozpočtová opatření.) Správce toku byl o
všem důkladně informován a byly mu předány veškeré podněty a námitky. Díky předchozím úpravám
toku, nedošlo k větším škodám.
Ing. Drábek namítá, že potok je zanesený a upozorňuje předsedajícího, o svém rozhovoru se zástupcem
správce toku a předkládá své informace, že nebyly nahlášeny ze strany obce žádné škody. Předsedající
odpovídá, že jeho informace se nezakládají na pravdě.
Ing. Drábek žádá o vyčištění toku pod mosty, které jsou v obecním majetku. Předsedající odpovídá, že
vyčištění bude provedeno stejně jak v roce 2011, tzn. ručně, protože mechanizace v tomto případě není
možná.
Zastupitelstvo vzalo na vědomí

7. Odkup pozemků
Předsedající předkládá ke schválení vyvěšení záměru prodeje pozemků.
O odkup části pozemku požádal – Ing. Lukáš Turna, Všemina č. 285, část parcely 2409/5 - výměra
148 m2 – výměra 148 m2.
Dále požádal o odkup pozemku Vít Chovančík, Všemina č. 88, p.č. 2409/13, LV 10001, výměra 52
m2. Předsedající informuje, že oblast u pana Chovančíka, bude zaměřena a dořešena. Proto navrhuje o
tomto záměru nehlasovat.
Nebyly vzneseny žádné připomínky.

Předsedající dal hlasovat:
zastupitel
Drábek Adolf Ing.

PRO
☒

PROTI
☐

ZDRŽEL SE
☐

Gargulák Alois

☒

☐

☐

Ježíková Jana

☒

☐

☐

Korytárová Marta
Mgr.Bc.
Matušů Roman Ing.

☒

☐

☐

☒

☐

☐

Skovajsa Martin

☒

☐

☐

Tomšů Robert

☒

☐

☐

Turna Lukáš Ing.

☐

☐

☒

Vojtek Štefan

☐
7

☐
0

☐
1

Výsledek hlasování
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schválilo vyvěsit záměr prodeje části pozemku p.č. 2409/5 - výměra 148 m2.
Usnesení č. 212 bylo schváleno

8. Schválení projektu na rekonstrukci budovy TJ Sokol Všemina
Místostarosta předkládá vizualizaci rekonstrukce budovy TJ Sokolu Všemina.
Paní Ježíková se dotazuje pro kolik osob je sál určen. Místostarosta odpovídá, že ve vizualizaci
je zakreslen sál pro 50 osob, ale ve skutečnosti je sál pro větší množství lidí odhaduje cca 80
osob.
Pan Ing. Matušů namítá, že si myslel, že se postaví sál, který bude větší než myslivecká chata.
Ing. Matušů se dotazuje, kde se bude parkovat a jak se bude jezdit. Zda přes hřiště.? Předsedající
odpovídá, že auta budou parkovat na stávajícím místě v ulici vedoucí ke hřišti.Dá se uvažovat
o zpevnění plochy vedle příjezdové silnice, kde by vzniklo další parkování.
Pan Gargulák navrhuje první opravit budovy a vytvořit kulturní místnost pro občany, poté
dořešit parkoviště.
Ing. Matušů oponuje, že je prostor na kulturní místnost malý a nic to nevyřeší. Jen zadluží obec
na delší dobu a nic jiného se nevybuduje. Dotazuje se, zda si obec může takovou akci dovolit.
Zda neohrozí další projekty.
Předsedající odpovídá, že v současné době má obec 12 miliónů na účtu. Akce by se dala pokrýt
z rozpočtu obce na další rok. A v současné době existuje možnost výhodných úvěrů s 1%
úrokem. Ale ani dotace nelze bez projektu získat. Místostarosta dodává, že podle něj je lepší
investovat do podobných akcí, než šetřit peníze a mít je na účtu. Dále dodává, že za 2 roky
nikdo ze zastupitelů už nemusí v zastupitelstvu být a bylo by lepší mít co nejvíc projektů
zrealizovaných.
Paní Mgr. Bc. Korytárová se dotazuje na možnost dotací. Předsedající odpovídá, že v současné
době nejsou vypsány žádné vhodné dotační tituly, ale v budoucnu mohou být.
Místostarosta informuje, že TJ Sokol na přestavbu vlastní finanční prostředky nemá. Převod na
obec byl již schválen a TJ Sokol Všemina požaduje využívání přízemí budovy.
Paní Ježíková se dotazuje na zimní provoz. Místostarosta informuje, že se počítá se
zabudováním plynu a celoročním provozem. Přístup v zimních měsicích je sice horší, ale ne
neřešitelný.
Předsedající vyzývá pana místostarostu, aby seznámil zastupitele s výběrovým řízením na
projekční činnost.
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Místostarosta oznamuje, že byli osloveni 4 projektanti:
 Tomáš Ondrůšek – zpracovatel studie – nabídková cena 166 500 Kč
 Ing. Michal Chovanec – nabídková cena 136 000 Kč + 14 000 Kč vyřízení stavebního
povolení
 Ing. Radomír Bureš
 Ing. Michal Chovanec
Jedná se o projekt na stavební povolení a realizaci stavby – podklad pro výběrové řízení.
Místostarosta dodává, že obci kulturní areál s kvalitním zázemím chybí a pokud chceme pořádat
větší akce tak se musí minimálně elektroinstalace opravit. Vznikl by prostor pro setkání občanů
a místo, kde se dají přichystat akce většího rozsahu.
Pan Ing. Drábek dodává, že obec potřebuje sál o kapacitě aspoň 250 lidí a ne další krcálek.
Takové mají už hasiči a myslivci. V hospodě je sál pro 100 lidí, tak proč další. Ani se tam
nebude dát vařit. Předsedající oponuje, že součástí rekonstrukce je i zvětšení stávající kuchyně.
Navíc poslední dobou si většina lidí zajišťuje občerstvení formou catering.
Ing. Matůšů dodává, že přístupová kominikace k objektu je hřiště a pokud se přes něj bude
jezdit tak se zničí. Místostarosta odpovídá, že existuje možnost napojit se na komunikaci
vedoucí k domům za hřištěm.
Pan Gargulák dodává, že ne každý má finance na to, udělat oslavu v hostinci a opravený sál
prostě chybí. Navíc by vznikl lepší prostor pro kulturní akce, které složky v obci pořádají.Pan
Ing. Matušů dodává, že rekostrukce myslivecké chaty je plánovaná, ale myslivecký spolek si ji
platí ze svých finančních prostředků.
Předsedající dodává, že budova potřebuje opravit. Pan Ing. Drábek namítá že se šatny a záchody
opravovaly nedávno a proč se mají opravovat každých 5 let. Místostarosta doplňuje, že byly
rekonstruovány pouze toalety.
Pan Skovajsa se připojuje do diskuze a oznamuje, že z nedávné zkušenosti ví, že ve špatném
stavu je jak elektroinstalace tak další prostory.
Nebyly vzneseny další připomínky.

Předsedající dal hlasovat:
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Výsledek hlasování

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo pověřilo starostu obce k podpisu smlouvy na vypracování projektů ke
stavebnímu povolení a k realizaci rekonstrukce budovy TJ Sokolu Všemina. Smlouva bude
podepsána s Ing. Michalem Chovancem a cena díla je 136 000 Kč za projekty a 14 000 Kč za
vyřízení stavebního povolení.
Usnesení č. 213 bylo schváleno

9. Různé a diskuze
Předsedající děkuje hasičům za perfektní zvládnutí bleskové povodně v neděli 7.8.2016.
Ing. Adolf Drábek nesouhlasí s tím, že povodeň byla dobře zvládnutá. Kritizuje, že hasiči
zbytečně houkali sirénou a jezdili po obci. Dodává, že hasiči mají čistit potok pod mostama a
ne jezdit nahoru dolů. K tomuto se připojuje i zastupitel Ing. Roman Matušů, kterému si někteří
občané také stěžovali, že hasiči zbytečně houkali.
Zastupitel pan Martin Skovajsa – člen Hasičského sboru oponuje, že autem pouze rozvážel
hasiče k občany nahlášeným, zatopeným sklepům, které byly u dolní hospody, u Zavadilů, p.
Kučery a p. Pekaře. Po celou dobu byl použitý jenom maják, minimálně bylo použito houkání.
Zastupitelka p. Mgr. Bc Marta Korytarová a paní Jana Ježíková konstatovaly, že akce byla
perfektně zvládnutá.
Zastupitel pan Alois Gargulák upozorňuje, že byly zajištěny pytle s pískem, které dodal HZS
Zlín, starosta i místostarosta taktéž kontrolovali a zajišťovali pomoc spoluobčanům, kteří byli
postiženi povodní, tímto jim poděkoval a dále konstatoval, že celou noc hasiči hlídali tok
Všeminky, protože pozdě v noci byl hlášen další povodňový příval deště. Ing. Drábek dodává,
že to byla zbytečná aktivita, protože bylo hlášeno opadávání vody.
Pan Gargulák dále dodává, že v pondělí dopoledne se zastupitelem panem Skovajsou čerpali
studny a drželi pohotovost, bez jakéhokoliv nároku na refundaci mzdy, tudíž dobrovolně.
Akce byla ukončena v pondělí 8.8.2016 v 11. hodin.
Zastupitel p. Ing. Roman Matušů, má připomínku k hlášení obecního rozhlasu, které mu
přichází ve formě sms na mobilní telefon, že se o vyhlášení povodňových stupňů dozvěděl až
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v pondělí následující den, kdy byl zrušen druhý a třetí stupeň povodňové aktivity. Předsedající
odpovídá, že nedělní výstraha a vyhlašování povodňových stupňů bylo jako nouzové hlášení.
Pan Matušů žádá o zasílání zpráv všem občanům, kteří si o to požádali, ať už formou mailu a
nebo sms včas, aby občané mohli na takové zprávy okamžitě reagovat.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------13. Závěr

Předsedající ukončil zastupitelstvo v 18.30 hodin.

Zapsala:

Ludmila Jančová

……………………………………

Starosta obce:

Robert Tomšů

……………………………………

Místostarosta:

Ing. Lukáš Turna

……………………………………

Mgr.Bc. Marta Korytarová

……………………………………

Jana Ježíková

……………………………………

Ověřovatel:

Ověřovatel:

19.8.2016

