Zápis
z veřejného zasedání zastupitelstva obce Veverské Knínice č. 6/2012,
konaného dne 10. 12. 2012

I. Technický bod
Starosta zahájil veřejné zasedání zastupitelstva obce Veverské Knínice v 18,05 hodin.
Úvodem přivítal účastníky zasedání a sdělil, že zasedání bylo řádně svoláno, oznámení bylo
vyvěšeno v zákonné lhůtě na úřední desce a elektronické tabuli, dále bylo zveřejněno na
webových stránkách obce, rozeslány pozvánky písemné a formou e-mailových zpráv.
Konání zasedání bylo také vyhlášeno místním rozhlasem. Starosta konstatoval, že podle
prezenční listiny je přítomno 7 členů zastupitelstva, veřejné zasedání zatupitelstva obce je
tedy usnášeníschopné. Paní Alice Macáková oznámila, že se dostaví v průběhu jednání, pan
Zdeněk Zounek se nedostavil bez omluvy.
Starosta dále sdělil, že usnesení z minulého zasedání zastupitelstva bylo řádně ověřeno
určenými ověřovateli a nebyly proti němu vzneseny žádné námitky. Zápis včetně usnesení
předložil starosta účastníkům zasedání k nahlédnutí.

Starosta seznámil přítomné s řešením připomínek občanů z diskuze minulého zasedání
zastupitelstva konaného dne 20.9.2012.
11.1. V diskuzi vystoupila paní Jamborová, která pochválila probíhající čištění potoka.
Starosta k tomu sdělil, že práce na čištění potoka provádí bezplatně pracovníci určení
úřadem práce.
Pracovníci veřejné služby ukončili svoji činnost koncem listopadu.
11.2. Pan Janda se dotázal, kdy bude probíhat další etapa výstavby kanalizace v horní části
naší obce.
Starosta k tomu uvedl, že v příštím roce bude postupně probíhat budování kanalizace od
Matouškových směrem nahoru k Javůrské ulici, dolů směrem k potoku a dále dosud
nepřipojené domy Pod skalou.
V současné době vyvstal vleklý problém s pozemky na LV1 a opět komplikuje budování
kanalizace. Budeme znovu jednat s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových
(ÚZSVM) o převodu pozemků a o možnostech, jak dále budovat kanály, chodníky a silnice
v obci. Předběžně bylo ÚZSVM sděleno, že stát má za to, že obcím bylo od roku 2001
poskytnuto dost času na vyřešení tohoto problému.

II. Program veřejného zasedání zastupitelstva
1. Schválení programu
2. Určení zapisovatele veřejného zasedání
3. Určení ověřovatelů zápisu veřejného zasedání
4. Rozpočet obce na rok 2013
5. Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za komunální odpady

6. Směrnice pro zadávání veřejných zakázek
7. Zvýšení poplatku za vodné a stočné za rok 2012 v důsledku zvýšení DPH
8. Dodatek ke směrnici o vysílání na pracovní cesty
9. Plán inventarizace 2012
10. Rozpočtová opatření č. 6/2012 a č. 7/2012
11. Vedení pozemků na LV 1 v účetnictví obce
12. Spolupráce na úseku komunitního plánování sociálních služeb
13. Pronájem pozemku Ing. Hana a Luboš Cardovi
14. Pronájem obecního bytu
15. Různé
16. Diskuze

1. Schválení programu
Starosta seznámil přítomné s návrhem programu tohoto veřejného zasedání a dále navrhl,
aby zastupitelstvo hlasovalo ke každému navrhovanému bodu samostatně. Nikdo ze členů
zastupitelstva neměl námitky, návrhy na doplnění ani připomínky k navrhovanému programu
ani k návrhu způsobu hlasování. Starosta dal hlasovat o návrhu programu a způsobu
hlasování.
Výsledek hlasování č. 1

Pro - 7

Proti - 0

Zdržel se - 0

Usnesení č. 1:
Zastupitelstvo obce Veverské Knínice schvaluje program veřejného zasedání
zastupitelstva a o každém navrhovaném bodu programu bude hlasovat samostatně.
2. Určení zapisovatele
Starosta navrhl, aby zapisovatelkou dnešního veřejného zasedání zastupitelstva byla paní
Ludmila Kačerovská. Návrh byl bez připomínek, proto bylo přistoupeno k hlasování.
Výsledek hlasování č. 2

Pro - 7

Proti - 0

Zdržel se - 0

Usnesení č. 2:
Zastupitelstvo obce Veverské Knínice schvaluje zapisovatelkou dnešního veřejného
zasedání paní Ludmilu Kačerovskou.
3. Určení ověřovatelů
Starosta navrhl jako ověřovatele zápisu paní Irenu Armutidisovou a pana Zdeňka Kříže.
Členové zastupitelstva neměli k návrhu připomínky, proto dal starosta hlasovat o návrhu
ověřovatelů zápisu.
Výsledek hlasování č. 3

Pro - 6

Proti - 0

Zdržel se - 1

Usnesení č. 3:
Zastupitelstvo obce Veverské Knínice schvaluje ověřovatele zápisu paní Irenu
Armutidisovou a pana Zdeňka Kříže.
4. Rozpočet obce na rok 2013
Účetní obce paní Cejnková seznámila přítomné podrobně s návrhem rozpočtu na rok 2013.
V průběhu projednávání se dostavila zastupitelka paní Alice Macáková, od tohoto bodu dále
hlasovalo osm zastupitelů. Členové zastupitelstva neměli k návrhu připomínky a tak starosta
nechal o návrhu rozpočtu hlasovat.

Výsledek hlasování č. 4

Pro - 8

Proti - 0

Zdržel se - 0

Usnesení č. 4:
Zastupitelstvo obce Veverské Knínice schvaluje rozpočet obce na rok 2013.
5. Obecně závazná vyhláška č. 1/2012 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů
Starosta uvedl, že tato vyhláška stanoví kdo, jak a v jaké výši je povinen platit poplatek za
komunální odpady. Podle výpočtu, který je přílohou této vyhlášky, obec doplácela na
jednoho občana částku 39 Kč, což činí přibližně 39 000 Kč ročně. Z důvodu změny
poskytovatele svozu odpadu se náklady v tomto roce snížily, a proto nebude nutné poplatek
zvyšovat. Ve vyhlášce je uveden poplatek v dosavadní výši 500 Kč na poplatníka.
Zastupitelé neměli k návrhu připomínky, proto nechal starosta hlasovat.
Výsledek hlasování č. 5

Pro - 7

Proti - 0

Zdržel se - 1

Usnesení č. 5:
Zastupitelstvo obce Veverské Knínice schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 1/2012
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů.
6. Směrnice pro zadávání veřejných zakázek
Starosta uvedl, že byl vypracován návrh směrnice na zadávání zakázek, která stanoví
podmínky, kterými se bude obec řídit při zadávání zakázek malého rozsahu. Byla stanovena
hranice 200 000 Kč, do které bude možné realizovat zakázku zjednodušeně bez výběrového
řízení, případně přímým nákupem. U zakázek nad tuto hranici směrnice ukládá provedení
výběrového řízení, stanovení komise pro otvírání obálek a hodnocení nabídek a zveřejnění
uzavřených smluv, pokud zakázka přesáhne 500 000 Kč.
K předloženému návrhu vznesla připomínku místostarostka paní Ludmila Kačerovská.
Uvedla, že novela zákona o veřejných zakázkách, vydaná letos v dubnu, snížila dosavadní
limity a zpřísnila dodržování zásad transparentnosti, rovného zacházení a zákazu
diskriminace při zadávání zakázek malého rozsahu. Vzhledem k rozpočtu naší obce, kdy se
většinou jedná o zakázky s poměrně nízkými částkami, považuje postup zadávat zakázky
jednomu dodavateli do 200 000 Kč bez posouzení více nabídek za nedostatečný. K tomu
starosta uvedl, že tato otázka byla již diskutována na pracovní schůzce zastupitelů a o
návrhu předložené směrnice nechal hlasovat.
Výsledek hlasování č. 6

Pro - 5

Proti - 1

Zdržel se - 2

Usnesení č. 6:
Zastupitelstvo obce Veverské Knínice schvaluje směrnici č. 1/2012 pro zadávání
veřejných zakázek malého rozsahu.
7. Zvýšení poplatku za vodné a stočné za rok 2012 v důsledku zvýšení DPH
Starosta uvedl, že vzhledem ke zvýšení sazby DPH v letošním roce z 10 % na 14 %, byla
upravena i výše poplatků za vodné a stočné. Na veřejném zasedání 8.2.2012 byla upravena
výše paušálního poplatku za stočné z 800 Kč na 850 Kč na osobu a poplatku za vyčištění
odpadů z jímek z 28 Kč na 30 Kč na m3. Pro rok 2012 je třeba zvýšit rovněž poplatek za
vodné a stočné. Cena vodného se upravuje z 25 Kč na 26 Kč za m3 a cena stočného se
rovněž upravuje z 25 Kč na 26 Kč. Starosta nechal o předloženém návrhu hlasovat.
Výsledek hlasování č. 7

Pro - 8

Proti - 0

Zdržel se – 0

Usnesení č. 7:
Zastupitelstvo obce Veverské Knínice schvaluje zvýšení poplatku za vodné z 25 Kč na
26 Kč za m3 a zvýšení poplatku za stočné z 25 Kč na 26 Kč za m3. Ostatní poplatky se
nemění.
8. Dodatek směrnice o vysílání na pracovní cesty
Starosta sdělil, že směrnice obce o vysílání na pracovní cesty a cestovních náhradách není
úplná a proto byl vypracován dodatek, který obsahuje náhrady stravného při pracovních
cestách.
Výsledek hlasování č. 8

Pro - 8

Proti - 0

Zdržel se - 0

Usnesení č. 8:
Zastupitelstvo obce Veverské Knínice schvaluje dodatek č. 1 ke směrnici obce
Veverské Knínice – Vysílání na pracovní cesty, cestovní náhrady, který upravuje výši
stravného.
9. Plán inventarizace
Starosta sdělil, že dne 28.11.2012 vydal příkaz k provádění inventur a plán inventarizace za
rok 2012. Provádění inventur bude zahájeno dne 17.12.2012 a ukončeno nejpozději dne
25.1.2013. Plán inventarizace obsahuje složení inventarizačních komisí a termíny provádění
jednotlivých činností. Dále starosta sdělil, že zastupitelé byli s plánem inventarizace
seznámeni.
Výsledek hlasování č. 9

Pro - 8

Proti - 0

Zdržel se - 0

Usnesení č. 9:
Zastupitelstvo obce Veverské Knínice schvaluje plán inventarizace na rok 2012.
10. Rozpočtová opatření č. 6/2012 a č. 7/2012
Paní Cejnková uvedla, že v byla provedena dvě rozpočtová opatřením č. 6/2012 a 7/2012,
která byla předběžně schválena starostou obce.
Rozpočtovým opatření č. 6/2012 ze dne 30.9.2012 byla zaúčtována přijatá dotace na výdaje
související s volbami do krajského zastupitelstva v částce 23 000 Kč. Dále byl tímto
rozpočtovým opatřením navýšen paragraf 3723 Sběr a odvoz ostatního odpadu o 20 000 Kč
a paragraf 1031 Pěstební činnost (les) o 30 000 Kč. Rozpočtové opatření bylo předběžně
schváleno starostou obce. Nikdo ze zastupitelů neměl připomínky, proto bylo přistoupeno k
hlasování.

Výsledek hlasování č. 10

Pro - 8

Proti - 0

Zdržel se - 0

Usnesení č. 10:
Zastupitelstvo obce Veverské Knínice schvaluje rozpočtové opatření č. 6/2012.
Rozpočtovým opatřením č. 7/2012 ze dne 30.11.2012 byla zaúčtována dotace „EU peníze
školám“ ve výši 252 865,65 Kč a 44 623,35 Kč na paragraf 3119 ZŠ a MŠ Veverské Knínice.
Dále byl dorovnán paragraf 1031 Pěstební činnost částkou 11 000 Kč (přeprava dřeva) a
paragraf 3399 Kultura navýšen o částku 8 000 Kč (příspěvek na kroje stárkům). Rozpočtové
opatření bylo předběžně schváleno starostou obce. Následovalo hlasování o předloženém
rozpočtovém opatření.
Výsledek hlasování č. 11

Pro - 8

Proti - 0

Zdržel se - 0

Usnesení č. 11:
Zastupitelstvo obce Veverské Knínice schvaluje rozpočtové opatření č. 7/2012.
11. Vedení pozemků na LV 1 v účetnictví obce
Starosta uvedl, že pozemky vedené na LV 1 jako majetek státu, jsou v současné době
účetně vedeny jako aktiva v rozvaze obce. Vzhledem k nedořešeným majetkoprávním
vztahům k těmto pozemkům, budou tyto pozemky převedeny na podrozvahové účty.
V případě dořešení převodu těchto pozemků na obec, budou zaúčtovány zpět do aktiv
rozvahy. Nikdo neměl připomínky, následovalo hlasování.
Výsledek hlasování č. 12

Pro - 8

Proti - 0

Zdržel se - 0

Usnesení č. 12:
Zastupitelstvo obce Veverské Knínice schvaluje vedení pozemků, které jsou majetkem
státu na LV 1, v účetnictví obce na podrozvaze.
12. Spolupráce na procesu komunitního plánování sociálních služeb
Starosta sdělil, že Sociální odbor Městského úřadu Rosice nabídl naší obci spolupráci na
procesu komunitního plánování sociálních služeb. Jedná se o projekt „Podpora plánování
rozvoje sociálních služeb v JMK II“, ze kterého budou financovány všechny aktivity v této
oblasti. Vzhledem k nedostatku informací v dané věci se prozatím do spolupráce nebudeme
zapojovat, zastupitelstvo se rozhodne až po získání více informací.
13. Pronájem pozemku Ing. Haně a Lubošovi Cardovým
Ing. Hana a Luboš Cardovi č. domu 272 požádali o pronájem části pozemku p.č. 1151/45 o
ploše 27 m2 za svojí garáží pro uložení pomocného stavebního zařízení. Na minulém
veřejném zasedání bylo schváleno vyvěšení záměru pronajmout pozemek a záměr byl
vyvěšen v zákonem stanovené době na úřední desce. Starosta dále sdělil, že žádné
písemné ani jiné námitky nebyly proti záměru vzneseny a tak doporučil pronájem pozemku
schválit.
Výsledek hlasování č. 13

Usnesení č. 13:

Pro - 8

Proti - 0

Zdržel se - 0

Zastupitelstvo obce Veverské Knínice schvaluje pronájem části pozemku p.č. 1151/45
o rozloze 27 m2 manželům Cardovým, Veverské Knínice č. 272 od 1.1.2013.
14. Pronájem obecního bytu.
Starosta uvedl, že dne 16.11.2012 byl vyvěšen záměr pronajmout byt v přízemí budovy OÚ
na dobu určitou pro překonání tíživých sociálních podmínek. Na OÚ byla podána žádost paní
Jany Cardové o prodloužení nájemní smlouvy a žádost paní Ludmily Cejnkové o pronájem
bytu z důvodu tíživé rodinné situace, kterou doložila žádostí o úpravu rodičovské
zodpovědnosti k nezletilým dětem, podanou na Okresním soudu v Brně. Paní Cardová
později svoji žádost o prodloužení nájemní smlouvy stáhla. V současné době je tedy podána
pouze jedna žádost paní Cejnkové. Starosta doporučil žádost paní Cejnkové schválit.
Výsledek hlasování č. 14

Pro - 7

Proti - 0

Zdržel se - 1

Usnesení č. 14:
Zastupitelstvo obce Veverské Knínice schvaluje pronájem obecního bytu paní Ludmile
Cejnkové pro překlenutí složité rodinné situace od 1.1.2013 na dobu určitou, do
31.12.2013.

15. Různé.
15.1. Schválení přesné citace vstupu naší obce do MAS Brána Brněnska o.s.
Starosta sdělil, že na veřejném zasedání dne 28.6.2012 jsme schválili vstup naší obce jako
člena Svazku obcí Panství hradu Veveří do MAS Brána Brněnska o.s. Pro úspěšné čerpání
dotace ze SZIF je nutné, aby byla schválena přesná citace usnesení, o které nás požádala
manažerka svazku. Starosta doporučil toto upřesněné usnesení schválit.
Výsledek hlasování č. 15

Pro - 8

Proti - 0

Zdržel se - 0

Usnesení č. 15:
Zastupitelstvo obce Veverské Knínice schvaluje poskytnutí území obce Veverské
Knínice pro MAS Brána Brněnska o.s, svého k.ú. Veverské Knínice a působnost MAS
Brána Brněnska, o.s. na svém území v období 2012-2020. Obec Veverské Knínice
souhlasí s vytvořením Integrovaného strategického plánu MAS Brána Brněnska, o.s.
pro období 2014-2020.
15.2. Provozní řád hřiště v areálu MŠ
Zastupitelé obce již delší dobu zvažovali, zda oficiálně zpřístupnit hřiště v areálu MŠ pro
veřejnost. Protože hřiště bylo již v létě některými rodiči s dětmi využíváno, byl vytvořen
provozní řád hřiště, který stanoví, kdo, kdy a za jakých podmínek může hřiště využívat.
Zastupitelé byli s návrhem provozního řádu seznámeni. Starosta nechal o návrhu provozního
řádu hřiště hlasovat.
Výsledek hlasování č. 16

Pro - 8

Proti - 0

Zdržel se - 0

Usnesení č. 16:
Zastupitelstvo obce Veverské Knínice schvaluje provozní řád hřiště v areálu MŠ.

15.3. Žádosti o příspěvek
Na OÚ bylo doručeno několik žádostí o finanční příspěvky.
15.3.1. Mažoretky Pusinky požádaly o finanční příspěvek na rok 2013 na nákup náčiní.
Kroužek navštěvuje sedm dětí z naší obce. Zastupitelé navrhují finanční příspěvek
projednávat až na příštím veřejném zasedání, protože v letošním roce již byl příspěvek
poskytnut.
15.3.2. Gymnazijní společnost Zastávka o.s. požádala také o finanční příspěvek.
Gymnázium v Zastávce navštěvuje devět žáků z naší obce. Zastupitelé navrhují finanční
příspěvek rovněž projednat až v příštím roce.
15.3.3. Další žádost o finanční podporu podalo Mateřské centrum Kašpárkov Rosice o.s..
Toto centrum zaštiťuje činnost herničky v přízemí budovy OÚ naší obce, kterou využívají
matky s dětmi bezplatně. Proto se zastupitelé rozhodli, že finanční příspěvek pro Mateřské
centrum Kašpárkov poskytnut nebude.

15.3.4. Římskoatolická farnost požádala o finanční příspěvek na ozvučení kostela ve
Veverských Knínicích. Zastupitelé tuto žádost projednali na pracovní schůzce a navrhují
poskytnout příspěvek ve výši 10 000,- Kč. Starosta doporučil tento příspěvek schválit.
Výsledek hlasování č. 17

Pro - 8

Proti - 0

Zdržel se - 0

Usnesení č. 17:
Zastupitelstvo obce Veverské Knínice schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve
výši 10 000,- Kč Římskokatolické farnosti Veverské Knínice na ozvučovací systém v
kostele.
15.3.5. Příspěvek TJ Sokol Veverské Knínice na pořádání Mikulášské zábavy
Starosta uvedl, že naše obec společně s TJ Sokol Veverské Knínice pořádala dne 8.12.2012
v místní sokolovně Mikulášskou zábavu. Bylo dohodnuto, že obec jako svoji spoluúčast
uhradí spotřebu energií. Spotřeba plynu a elektrické energie byla vyčíslena částkou 2 440,Kč. Starosta navrhl tuto částku TJ Sokol Veverské Knínice poskytnout.
Výsledek hlasování č. 18

Pro - 8

Proti - 0

Zdržel se - 0

Usnesení č. 18:
Zastupitelstvo obce Veverské Knínice schvaluje poskytnutí finančního příspěvku
2 440,- Kč na úhradu spotřebovaných energií při společné akci Mikulášská zábava.
15.4. Dohoda o ukončení platby neinvestičních výdajů ZŠ Ostrovačice
Městys Ostrovačice zaslal dohodu o ukončení dohody o úhradě neinvestičních výdajů ZŠ a
MŠ Ostrovačice a to v souvislosti s novým zákonem č. 370/2012 Sb., kterým se mění
školský zákon. Od 1.1.2013 nebude naše obec povinna platit Městysi Ostrovačice příspěvek
na neinvestiční náklady za žáky naší obce. Tato změna bude zohledněna v dotaci Krajského
úřadu JmK.
Výsledek hlasování č. 19

Pro - 8

Proti – 0

Zdržel se - 0

Usnesení č. 19:
Zastupitelstvo obce Veverské Knínice schvaluje ukončení dohody s Městysem
Ostrovačice o úhradě neinvestičních výdajů ZŠ a MŠ Ostrovačice k 31.12. 2012.
15.5. Zpráva o finančních kontrolách finančního výboru
Starosta požádal předsedkyni finančního výboru paní Magdu Jelínkovou, aby podala zprávu
o provedených kontrolách v roce 2012. Paní Magda Jelínková sdělila, že kontrola účetnictví
obce byla provedena za období od srpna do října 2012 za přítomnosti účetní paní Cejnkové.
Kontrolou nebyly zjištěny žádné nedostatky. Dále finanční výbor provedl kontrolu
hospodaření Základní školy a Mateřské školy Veverské Knínice za období leden až říjen
2012. Kontrola byla zaměřena na plnění rozpočtu, využití finančních prostředků a členění
výdajů na jednotlivá střediska.
15.6. Zpráva o výsledku předauditu
Starosta sdělil, že dne 7.11.2012 proběhl předběžný audit hospodaření naší obce za období
leden až září 2012. Auditem Krajského úřadu JmK nebylo zjištěno žádné pochybení.
16. Diskuze
16.1. V diskuzi vystoupila paní Magda Jelínková s upozorněním, že v ulici Na skalce není
zajišťován zimní posyp a není ani k dispozici bedna s posypovým materiálem. Žádala o
sdělení, zda je zpracován posypový plán, kudy a v jakém pořadí mají údržbové vozy obcí
projíždět.
Starosta k tomu sdělil, že zimní údržbu silnic zajišťují pracovníci Zemědělské společnosti
Veveří, a.s. a posyp místní komunikace provádí pan Růžička, pořadí posypu ulic není
určeno. Pracovní skupina skončila ke 30.11.2012, odmetání sněhu u obecního úřadu,
mateřské školy a základní školy je dohodnuto s panem Radkem Míčkem.
16.2. Paní Hana Cardová se dotázala, zda je k dispozici projekt na budování plánované
kanalizace v Javůrské ulici.
Starosta uvedl, že projekt je k dispozici, ale je již staršího data, takže se bude muset dát
k novému posouzení odborné firmě. Problémem jsou stále nedořešené pozemky, které
budou dotčeny výstavbou kanalizace.
16.3. Paní Hana Cardová se dále dotázala, jak postupuje převod sokolovny do majetku
obce.
K tomu starosta sdělil, že žádost o převod sokolovny byla zaslána podle doporučení
právníka České obce sokolské pana JUDr. Mandáta na ústředí do Prahy. Žádost však byla
vrácena zpět s tím, že musí být přiloženo stanovisko brněnské Župy Jana Máchala, dále
ocenění budovy soudním znalcem, návrh darovací smlouvy a smlouva o užívání uzavřená
mezi obcí a TJ Sokol Veverské Knínice. Znalecký posudek je již zpracován a žádost bude po
doplnění dalších požadovaných písemností předána k vyjádření vedení Župy Jana Máchala
v Brně.
16.4. Další dotaz paní Cardové se týkal údržby hřbitova, zda je v rozpočtu plánována úprava
hlavní cesty na hřbitově.
Starosta k tomu uvedl, že podle vyžádané předběžné kalkulace odborné firmy by úprava
cesty byla finančně náročná, v rozpočtu prozatím nejsou na to prostředky vyčleněny.

Starosta poděkoval všem přítomným za účast na veřejném zasedání zastupitelstva obce.

Starosta ukončil zasedání zastupitelstva v 19,45 hodin.
Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina
2) Zveřejněná informace o konání veřejného zasedání
3) Rozpočet obce Veverské Knínice na rok 2013
4) Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za komunální odpady
5) Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
6) Dodatek č. 1 ke směrnici obce o vysílání na pracovní cesty a cestovních náhradách
7) Příkaz k provádění inventur a plán inventarizace za rok 2012
8) Rozpočtová opatření č. 6/2012 a 7/2012
Zápis byl vyhotoven dne: 18.12.2012
Zapisovatel: Ludmila Kačerovská

Ověřovatelé:
................................................................... dne ...........................................
..................................................................... dne ...........................................
Starosta:
.................................................................... dne ............................................

