Zápis
z veřejného zasedání zastupitelstva obce Veverské Knínice č. 2/2013,
konaného dne 12. 6. 2013

I. Technický bod
Starosta zahájil veřejné zasedání zastupitelstva obce Veverské Knínice v 19,05 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 a rozeslány písemné pozvánky. Konání zasedání bylo také
vyhlášeno místním rozhlasem. Starosta konstatoval, že podle prezenční listiny je přítomno
sedm členů zastupitelstva a veřejné zasedání zastupitelstva obce je tedy usnášeníschopné.
Paní Irena Armutidisová se omluvila, je na pracovní cestě v zahraničí, 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.
Starosta seznámil přítomné s řešením připomínek občanů z diskuze minulého zasedání
zastupitelstva konaného dne 14.3.2013.
16.1. V diskuzi vystoupila paní Jana Šancová s dotazem, zda se bude v letošním roce
realizovat výměna lamp veřejného osvětlení a dále zda je možné přidat světlo veřejného
osvětlení na sloup vedle branky jejího domu.
Starosta k tomu sdělil, že prozatím došlo k výměně nefunkčních světel veřejného osvětlení a
rozsáhlejší výměnu bude z důvodu vysokých nákladů vhodnější provést v případě získání
dotace. Možnost přidat lampu veřejného osvětlení na uvedený sloup bude prověřena na
místě.
Starosta uvedl, že světlo u Šancových bylo přidáno.
Paní Šancová sdělila, že zaslala poděkování panu starostovi e-mailem.
16.2. Paní Hana Cardová se dotázala, zda je v plánu oprava a zpevnění hlavních cest na
hřbitově.
Starosta uvedl, že v tomto roce je plánována pouze nezbytná údržba a zpevnění cest na
hřbitově.
16.3. Paní Hana Cardová se dále dotázala na příčiny rezignace ředitelky Základní školy a
Mateřské školy Veverské Knínice.
K tomu starosta sdělil, že bývalá paní ředitelka Mgr. Kroutilová rezignovala na funkci
ředitelky ze zdravotních důvodů a v současné době je vyhlášen konkurz. Termín pro podání
žádostí je 18.3.2013 do 12 hodin, dne 22.3.2013 se uskuteční otevírání obálek s nabídkami
a dne 10.4.2013 bude probíhat konkurzní řízení.
Starosta k tomu sdělil, že ředitelem Základní školy a Mateřské školy byl jmenován pan
Kříž Zdeněk.
16.4. Další dotaz paní Cardové se týkal úpravy návsi.
Starosta k tomu uvedl, že úpravám návsi brání to, že část pozemků není ve vlastnictví obce.
Starosta uvedl, že pozemky jsou již ve vlastnictví obce, převod některých pozemků
však v současné době prověřuje Státní pozemkový úřad.

II. Program veřejného zasedání zastupitelstva
1. Schválení programu
2. Určení zapisovatele
3. Určení ověřovatelů
4. Závěrečný účet obce za rok 2012
5. Závěrečný účet Svazku obcí Panství hradu Veveří za rok 2012
6. Rozpočtové opatření č. 1 a 2/2013
7. Smlouva s EKO-KOM a.s. o výpůjčce sběrných nádob
8. Další etapa budování splaškové kanalizace
9. Doplatek obce na zametací vůz z dotace Svazku obcí Panství hradu Veveří
10. Dotace na kontejnerový nosič na svoz bioodpadu
11. Příspěvky a žádosti o poskytnutí příspěvků
12. Různé
13. Diskuze

1. Schválení programu
Starosta seznámil přítomné s návrhem programu 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 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 paní Ludmilu
Kačerovskou.
3. Určení ověřovatelů
Starosta navrhl jako ověřovatele zápisu paní Alici Macákovou a pana Martina Hniličku.
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 Alici
Macákovou a pana Martina Hniličku.

4. Závěrečný účet obce za rok 2012
Účetní obce paní Ludmila Cejnková seznámila přítomné se závěrečným účtem obce za rok
2012. Obec hospodařila podle schváleného rozpočtu, v průběhu roku bylo osm rozpočtových
úprav. Za rok 2012 obec vykázala kladný hospodářský výsledek ve výši 2 059 150 Kč.
Přezkoumání hospodaření obce za rok 2012 auditory z Krajského úřadu Jmk bylo
s výsledkem „bez závad“. Dále paní Cejnková uvedla dotace přijaté obcí v roce 2012 a
přehled příspěvků poskytnutých obcí. Následně nechal starosta hlasovat o schválení
závěrečného účtu obce za rok 2012.
Výsledek hlasování č. 4

Pro - 7

Proti - 0

Zdržel se - 0

Usnesení č. 4:
Zastupitelstvo obce Veverské Knínice schvaluje závěrečný účet obce za rok 2012 bez
výhrad.
5. Závěrečný účet Svazku obcí Panství hradu Veveří
Starosta sdělil, že závěrečný účet Svazku obcí Panství hradu Veveří byl vyvěšen na úřední
desce, elektronické úřední desce a webových stránkách obce. Hospodaření svazku skončilo
za rok 2912 se záporným hospodářským výsledkem - ztrátou ve výši 36 833,47 Kč.
Výsledek hlasování č. 5

Pro - 7

Proti - 0

Zdržel se - 0

Usnesení č. 5:
Zastupitelstvo obce Veverské Knínice bere na vědomí závěrečný účet Svazku obcí
Panství hradu Veveří za rok 2012.

6. Rozpočtové opatření č. 1 a 2/2013
6.1. Rozpočtové opatření č. 1/2013
Paní Cejnková seznámila přítomné s obsahem rozpočtového opatření č. 1/2013, které bylo
provedeno k 31.3.2013. Jednalo se o proúčtování dotace na správu (168 700 Kč) a dotace
související s volbami prezidenta republiky (2 400 Kč) a vrácení dotace (1 000 Kč). Následně
proběhlo hlasování o dodatečném schválení rozpočtového opatření č. 1/2013.
Výsledek hlasování č. 6

Pro - 7

Proti - 0

Zdržel se - 0

Usnesení č. 6:
Zastupitelstvo obce Veverské Knínice schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2013.
6.2. Rozpočtové opatření č. 2/2013
Dále paní Cejnková seznámila přítomné s rozpočtovým opatřením č. 2/2013, které bylo
provedeno k 30.4.2013. Toto rozpočtové opatření obsahovalo příspěvky poskytnuté obcí,
které byly schváleny na minulém veřejném zasedání a dále navýšení položky ostatní finanční
operace z důvodu navýšení odvodů DPH v roce 2013.
Výsledek hlasování č. 7

Pro - 7

Proti - 0

Zdržel se - 0

Usnesení č. 7:
Zastupitelstvo obce Veverské Knínice schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2013.
7. Smlouva s EKO-KOM a.s. o výpůjčce sběrných nádob
Společnost EKO-KOM zaslala k podpisu smlouvu o bezplatné výpůjčce sběrných nádob,
které obec využívá v rámci třídění odpadu. Jedná se o 6 ks kontejnerů v majetku společnosti
EKO-KOM. Tato smlouva nahrazuje všechny předchozí smlouvy, včetně jejich dodatků.
Starosta doporučil smlouvu schválit.
Výsledek hlasování č. 8

Pro - 7

Proti - 0

Zdržel se - 0

Usnesení č. 8:
Zastupitelstvo obce Veverské Knínice schvaluje smlouvu se společností EKO-KOM
č. OS 201320001984 o bezplatné výpůjčce kontejnerů na tříděný odpad.
8. Další etapa budování splaškové kanalizace
Starosta sdělil, že převodem pozemků z LV č. 1 na obec se otevřela možnost dobudovat
oddílnou splaškovou kanalizaci v obci. Podle původní dokumentace zbývá dobudovat ještě
úseky od hasičky až k Žaloudkovým včetně odbočky do ulice k Říhákovým a dvou bočních
ulic nad Placem, dále úsek od Matouškových k potoku (Janošův kopec) a úsek od
Crhonkových k Desovým. Komunikace, kterými bude vedena kanalizace, jsou již převedeny
do vlastnictví obce, a proto je vhodná doba pro zahájení další etapy odkanalizování obce.
Na dokončení kanalizace by měla bezprostředně navazovat oprava celé vozovky v Podskalí.
Starosta dále sdělil, že se zahájením další etapy je spojena spousta administrativy a proto
navrhl schválit zahájení budování kanalizace tak, aby bylo možné začít co nejdříve. Paní
Kačerovská se dotázala, zda bude třeba měnit projekt. Starosta k tomu uvedl, že na
vodoprávním úřadu záležitost projednal se závěrem, že projekt není třeba měnit ani
doplňovat.
Výsledek hlasování č. 9

Pro - 7

Proti - 0

Zdržel se - 0

Usnesení č. 9:
Zastupitelstvo obce Veverské Knínice schvaluje zahájení další etapy budování
splaškové kanalizace v úsecích od hasičky k Žaloudkovým, včetně odbočky k
Říhákovým a dvou odboček do ulic nad Placem, dále od Matouškových k potoku
(Janošův kopec) a od Crhonkových k Desovým.

9. Doplatek obce na zametací vůz z dotace Svazku obcí Panství hradu Veveří
Starosta sdělil, že Svazek obcí Panství hradu Veveří požádal o dotaci na zametací vůz.
Jedná se o menší vozidlo, které by provádělo údržbu vozovek v obcích svazku i několikrát
v průběhu roku. Náklady na provoz vozidla budou stanoveny předem, propočtem na 1 km
jízdy. Podle předběžné domluvy vozidlo by parkovala v Rozdrojovicích nebo na Javůrku.
Dotace je uvažována z prostředků OPŽP, kde je možnost získat částku až do výše 90 %
pořizovacích nákladů. Na každou členskou obec svazku připadá doplatek ve výši 40 000 Kč,
který obce uhradí svazku formou mimořádného členského příspěvku. Městys Ostrovačice
dotaci neschválil, proto byla přizvána ke spolupráci obec Domašov. Starosta doporučil
žádost o dotaci schválit a následně příspěvek v uvedené výši uhradit.
Výsledek hlasování č. 10

Pro - 7

Proti - 0

Zdržel se - 0

Usnesení č. 10:
Zastupitelstvo obce Veverské Knínice souhlasí se zapojením obce v dotaci Svazku
obcí Panství hradu Veveří na zametací vůz a schvaluje úhradu částky 40.000,- Kč
formou mimořádného členského příspěvku Svazku obcí Panství hradu Veveří.

10. Dotace na kontejnerový nosič na svoz bioodpadu
Starosta sdělil, že firma Hitl nabídla naší obci služby při vyřízení žádosti o dotaci na pořízení
kontejnerového nosiče na svoz bioodpadu. Jednalo by se o kontejnerový nosič, vozidlo
Bonetti a 5 kusů kontejnerů na bioodpad. Jedná se o dotaci z programu OPŽP 4.1 ve výši 90
% pořizovací hodnoty. Předpokládaná cena vozidla a kontejnerů je cca 2 000 000 Kč,
doplatek obce by při plné výbavě činil asi 550 000 Kč. Vozidlo Multicar, které má obec
k dispozici, je již ve velmi špatném stavu a bylo by vhodné pořídit jiné vozidlo. Výzva by měla
být vypsána v měsících srpen až říjen 2013. Starosta navrhl přizvat zástupce firmy Hitl k
předvedení vozidla, zvážit podmínky dotace a následně rozhodnout, zda dotaci využít nebo
hledat jiné možnosti.
Následně se rozvinula diskuze. Pan Radek Šindelář se dotázal, zda vozidlo nelze využít i na
čištění komunikací. Vozidlo však nemá sací zařízení, takže na čištění využít nelze.
Pan František Stejskal uvedl, že bioodpad je vhodné využít na komposty.
Paní Kačerovská navrhla, aby byla na webových stránkách obce zveřejněna anketa, zda
občané mají zájem o svoz bioodpadu.
Starosta přislíbil, že anketu připraví a zveřejní ji na webových stránkách obce.
11. Příspěvky a žádosti o příspěvky
11.1. Příspěvek na zapůjčení krojů na Babské hody
Starosta uvedl, že na minulém zasedání byla projednána žádost Petry Janouškové
o příspěvek na zapůjčení krojů na Babské hody. Vzhledem k tomu, že nebyl známý počet
krojů, byla žádost odložena. Na Babské hody bylo zapůjčeno celkem 9 krojů. Starosta navrhl
přispět formou finančního daru Petře Janouškové na zapůjčení krojů celkem částku 4 500,Kč, tj. 500,- Kč na jeden kroj.
Výsledek hlasování č. 11

Pro - 6

Proti - 0

Zdržel se - 1

Usnesení č. 11:
Zastupitelstvo obce Veverské Knínice schvaluje příspěvek ve výši 4 500,- Kč formou
finančního daru Petře Janouškové na úhradu zapůjčení krojů na babské hody.

11.2. Příspěvek pro mladé hasiče
Paní Květa Drlíková požádala za Hasičský sbor Veverské Knínice o příspěvek na zakoupení
dětské sady požárních hadic v hodnotě 2 142,- Kč a dětské soupravy oblečení v hodnotě
350,- Kč za kus pro osm mladých hasičů. Starosta navrhl poskytnout hasičskému sboru
částku 5 000,- Kč formou finančního daru na zakoupení hadic a souprav oblečení.
Výsledek hlasování č. 12

Pro - 7

Proti - 0

Zdržel se - 0

Usnesení č. 12:
Zastupitelstvo obce Veverské Knínice schvaluje příspěvek ve výši 5 000,- Kč formou
finančního daru Hasičskému sboru Veverské Knínice na nákup dětské sady hadic a
dětské soupravy oblečení pro mladé hasiče.

11.3. Příspěvek na JPO Říčany
Sbor dobrovolných hasičů Říčany slaví 125. výročí založení. Obec Říčany pořizuje při této
příležitosti nové vozidlo pro JPO Říčan. Vzhledem k tomu, že JPO Říčany pro naši obec na
základě veřejnoprávní smlouvy provádí prvotní zásah v případě požáru, požádal starosta
obce Říčany o symbolický příspěvek na vybavení jednotky. Zastupitelé navrhli příspěvek ve
výši 10 000,- Kč, starosta nechal o návrhu hlasovat.
Výsledek hlasování č. 13

Pro - 6

Proti - 0

Zdržel se - 1

Usnesení č. 13:
Zastupitelstvo obce Veverské Knínice schvaluje uhrazení příspěvku obci Říčany ve
výši 10 000,- Kč na vybavení JPO Říčany.
12. Různé
12.1. Smlouva o smlouvě budoucí s firmou E-ON Distribuce a.s. o zřízení práva,
odpovídajícího věcnému břemeni
Jedná se o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě pod označením 1030009057/002 s názvem
V. Knínice, rozš. NNk, Horká, p. č. 300 o zřízení práva, odpovídajícího věcnému břemeni
nad parcelami č. 124, 235/12 a 295/4 z důvodu zřízení přípojky nadzemního vedení NN za
jednorázovou úplatu 1 000,- Kč.
Výsledek hlasování č. 14

Pro - 7

Proti - 0

Zdržel se - 0

Usnesení č. 14:
Zastupitelstvo obce Veverské Knínice schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě
pod označením 1030009057/002 s názvem V. Knínice, rozš. NNk, Horká, p.č. 300
o zřízení práva, odpovídajícího věcnému břemeni nad parcelami č. 124, 235/12 a 295/4
z důvodu zřízení, provozování a oprav přípojky nadzemního vedení NN za
jednorázovou úplatu 1 000,- Kč.
12.2. Žádost o změnu použití příspěvku od obce
Starosta TJ Sokol pan Filip Carda požádal o změnu použití příspěvku od obce. Vzhledem
k tomu, že se podařilo zajistit nákup míčů z jiného zdroje, požádal pan Carda, aby bylo
možné z příspěvku obce namísto míčů nakoupit brankářské rukavice a lékárničku. Starosta
navrhl změnu použití příspěvku schválit.
Výsledek hlasování č. 15

Pro - 7

Proti - 0

Zdržel se - 0

Usnesení č. 15:
Zastupitelstvo obce Veverské Knínice schvaluje změnu použití příspěvku obce pro TJ
Sokol Veverské Knínice a souhlasí s nákupem brankářských rukavic a lékárničky
místo fotbalových míčů.

12.3. Žádost o uvolnění rezervního fondu ZŠ a MŠ
Starosta uvedl, že ředitel ZŠ a MŠ Veverské Knínice pan Zdeněk Kříž požádal o uvolnění
částky 80 000,- Kč z rezervního fondu na nákup školních lavic a židlí pro zařízení 1. třídy a
doplnění lavic a židlí ve 2. třídě, dále na nákup lehátek, chybějících lůžkovin a jídelních stolů
v MŠ. Starosta podpořil žádost jako opodstatněnou a doporučil schválit uvolnění požadované
částky z rezervního fondu.
Výsledek hlasování č. 16

Pro - 7

Proti - 0

Zdržel se - 0

Usnesení č. 16:
Zastupitelstvo obce Veverské Knínice schvaluje uvolnění částky 80 000,- Kč
z rezervního fondu ZŠ a MŠ Veverské Knínice p. o. na nákup školních lavic a židlí pro
zařízení 1. třídy a doplnění lavic a židlí ve 2. třídě, dále na nákup lehátek, chybějících
lůžkovin a jídelních stolů v MŠ.

12.4. Smlouva s B.F.C.W. Logistic s.r.o.
Starosta sdělil, že obec stále jedná o vybudování obratiště kamionů s firmou B.F.C.W.
Logistic s.r.o. V zájmu obce bylo, aby byly nejprve vyjasněny problémy údržby a oprav
vozovky, než bude povolena výstavba obratiště. Toto obratiště by vyřešilo stání kamionů na
příjezdové vozovce. Na předběžném jednání s firmou B.F.C.W. Logistic bylo dohodnuto, že
firma předloží návrh smlouvy o užívání a údržbě účelové komunikace a pokud budou
splněny požadavky obce, bude smlouva podepsána a výstavba obratiště bude obcí
schválena. Zastupitelům byl návrh smlouvy zaslán e-mailem. Starosta navrhl připravenou
smlouvu schválit.
Výsledek hlasování č. 17

Pro - 4

Proti - 0

Zdržel se - 3

Usnesení č. 17:
Zastupitelstvo obce Veverské Knínice neschválilo smlouvu o užívání a údržbě účelové
komunikace s firmou B.F.C.W. Logistic s.r.o. a to z důvodu, že usnesení nebylo
schváleno nadpoloviční většinou všech členů zastupitelstva (ust. § 87 zákona
č. 128/2000 sb., o obcích), protože Zdeněk Zounek a Irena Armutidisová nebyli
přítomni a pro schválení smlouvy hlasovala sice většina přítomných (4), nikoli většina
všech členů zastupitelstva (minimálně 5).

12.5. Spolupráce s Optimal energy
Obec obdržela nabídku firmy Optimal energy, která provádí optimalizaci nastavení tarifů,
výběr dodavatelů energií, revize elektro a energetické štítky budov. Optimalizaci tarifů
a výběr dodavatelů energií provádí firma bezplatně a garantuje ceny energií po dobu
uzavření smlouvy. Z dokladů o úhradě energií za minulý rok bylo zjištěno, že optimalizací
tarifů a změnou dodavatele může obec ušetřit cca 40 000 Kč. Přitom obec nebude vázána
žádnou smlouvou a nemusí převádět odběrná místa, jak je tomu u jiných poradenských
firem. Starosta doporučil využít bezplatné poradenské služby firmy Optimal Energy
k optimalizaci výdajů za energie.
Výsledek hlasování č. 18

Pro - 6

Proti - 1

Zdržel se - 0

Usnesení č. 18:
Zastupitelstvo obce Veverské Knínice schvaluje využití poradenských služeb firmy
Optimal Energy k optimalizaci tarifů a změně dodavatele energií s cílem snížit náklady
na energie.

12.6. Žádost o dotaci na veřejně prospěšné práce
V letošním roce nebylo dosud požádáno o pracovníka na veřejně prospěšné práce (VPP).
Ukázalo se však, že dva pracovníci na údržbu obce nestačí a proto byla na Úřad práce
podána žádost o dotaci na VPP, aby obec mohla přijmout ještě jednoho pracovníka.
V případě schválení žádosti by mohl pracovník nastoupit kolem 20.6.2013. V případě
nárazových prací bude věc řešena brigádníky na dohodu o vykonání práce. Starosta
doporučil zastupitelům vzít na vědomí podání žádosti na Úřad práce na jednoho pracovníka
v rámci VPP.
Výsledek hlasování č. 19

Pro - 7

Proti - 0

Zdržel se - 0

Usnesení č. 19:
Zastupitelstvo obce Veverské Knínice bere na vědomí podání žádosti Úřadu práce na
dotaci na jednoho pracovníka VPP.

13. Diskuze
13.1. Starosta informoval přítomné o připravovaných společenských akcích:
- V sobotu 22.6.2013 pořádá TJ Sokol Veverské Knínice letní noc na hřišti za sokolovnou.
Tato akce se koná u příležitosti 100 let výročí založení Sokola ve Veverských Knínicích.
- V neděli 23.6.2013 od 13 do 18 hodin se bude konat dětský den na hřišti Pod skalou. Tuto
akci pořádá Svazek obcí panství hradu Veveří. Hry a soutěže pro děti a občerstvení je
zajištěno.
- V sobotu 31.8.2013 se bude konat další společenská akce u příležitosti 100 let výročí od
založení Sokola v naší obci a 780 let od první zmínky o naší obci. Podrobnosti budou
zveřejněny na webových stránkách obce a vyhlášeny místním rozhlasem.
13.2. Pan Petr Kašpárek se dotázal, jak jsou řešeny pozemky ve Dvoře a ulička směrem za
Humna, které jsou ve vlastnictví soukromých osob. Dále se k tomu rozvinula široká diskuze.
Starosta k tomu sdělil, že jsou zpracovány znalecké posudky se stanovením cen za
pronájem případně prodej pozemků ve Dvoře. Starosta předběžně projednal možnost
prodeje pozemku s majitelkou paní Annou Smutnou z Ostrovačic, která s prodejem souhlasí,
ještě však nedošlo k jednání o kupní ceně. Při předběžném jednání s panem Františkem
Cardou nedošlo ke shodě o kupní ceně, popř. pronájmu pozemku, ani později prostřednictví
advokátky.
Z následné diskuze vyplynul závěr, že obyvatelé Dvora (pan Kašpárek, pan Šindelář, paní
Kačerovská) pana Františka Cardu navštíví a možnosti prodeje nebo pronájmu pozemku
s ním projednají. O výsledku budou starostu a zastupitele informovat.

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

Starosta ukončil zasedání zastupitelstva v 21,05 hodin.

Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina
2) Zveřejněná informace o konání veřejného zasedání
3)

Zápis byl vyhotoven dne: 20. 6. 2013
Zapisovatel: Ludmila Kačerovská

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

