OBEC VEVERSKÉ KNÍNICE
Veverské Knínice 260, 664 81 Ostrovačice

Zápis
z veřejného zasedání zastupitelstva obce Veverské Knínice č. 3/2015
konaného dne 25. 6. 2015

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 šest členů zastupitelstva, pan
Zdeněk Kříž a Ludmila Kačerovská se omluvili. Zastupitelstvo obce je usnášeníschopné.
V 19.07 h přichází pan Sáva Buršík.
Starosta dále sdělil, že usnesení z minulého zasedání zastupitelstva bylo řádně ověřeno
určenými ověřovateli a nebyly proti němu vzneseny žádné námitky. Zápis starosta předložil
účastníkům zasedání k nahlédnutí.

Starosta seznámil přítomné s řešením připomínek občanů z diskuze minulého zasedání
zastupitelstva konaného dne 6. 3. 2014.
Paní Drápalová připomněla nutnost vybudování chodníků ke hřbitovu. Dále se ptala na
možnost příspěvku obce na obědy pro seniory. Sdělila, že obec Veverská Bítýška seniorům
na obědy přispívá. Pan starosta odpověděl, že o tomto nemá informaci a pověřil
místostarostu o prověření informace. K tomuto dotazu ještě uvedl, že prověřoval na MÚ
Veverská Bítýška, zda přispívají důchodcům na obědy. Bylo mu sděleno, že neposkytují
žádné příspěvky, pouze seniorům prodávají obědy z místní vyvařovny, kterou provozuje
město. Dále byl vznesen dotaz na cenu obědů pro cizí strávníky a možnosti odběru
z kuchyně mateřské školy. Pan místostarosta informoval o ceně obědů a o možnosti
roznášky po obci za příplatek. Pan starosta informoval o jednání se Správou a údržbou silnic
a KÚ JMK, kteří jsou vlastníky pozemků, po kterých by byl chodník veden. S těmito pozemky
je také úzce spojena i silnice v Podskalí. Paní Macáková ještě připomněla i špatný stav
silnice na návsi. Pan starosta informoval o intenzivním jednání se SÚS o možnosti převodu
pozemků do majetku obce. Paní Holubová se pozastavila nad složitostí majetkových vztahů
u pozemků v obci, kdy stavba je v majetku jednoho subjektu a pozemek pod touto stavbou
patří jinému subjektu. Paní Ludmila Kačerovská poznamenala, že by bylo dobré zařadit do
programu některého z příštích veřejných zasedání samostatný bod týkající se řešení
výstavby chodníků v obci. Dále pak paní Kačerovská navrhla, aby byl vytvořen plán na
údržbu a obnovu zeleně v obci a v jejím okolí. Pan starosta na základě této připomínky
pověřil Výbor životního prostředí vypracováním tohoto plánu.
Pan Petr Janda poukazoval na nebezpečné stromy v javorové aleji při příjezdu do obce. Pan
starosta zopakoval informaci, že alej již není chráněná a SÚS je pověřená k odstranění
nebezpečných větví i stromů v blízkosti příjezdové komunikace do obce. Pan Janda ještě
poznamenal, že alej již neplní svou původní funkci a některé stromy mohou ohrozit uživatele
komunikace.
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I. Program veřejného zasedání zastupitelstva
1. Schválení programu
2. Volba ověřovatelů a zapisovatele
3. Závěrečný účet obce za rok 2014
4. Účetní závěrka obce za rok 2014
5. Účetní závěrka příspěvkové organizace za rok 2014
6. Závěrečný účet svazku obcí Panství hradu Veveří za rok 2014
7. Kanalizace – schválení příslušných smluv
8. Rozpočtové opatření č. 2/2015
9. Žádost občanů a organizací
10. Různé
11. 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.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Veverské Knínice schvaluje program veřejného zasedání
zastupitelstva a o každém navrhovaném bodu programu bude hlasovat samostatně.
Výsledek hlasování: Pro

7

Proti

0

Zdržel se 0

Usnesení č. 1 bylo schváleno.

2. Volba ověřovatelů a zapisovatele
Starosta navrhl jako ověřovatele zápisu pana Zdeňka Béma a pana Sávu Buršíka, jako
zapisovatele paní Magdu Jelínkovou.
Jiný návrh podán nebyl, proto starosta přistoupil k hlasování.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Veverské Knínice volí ověřovatele zápisu pana Zdeňka Béma a
pana Sávu Buršíla, jako zapisovatele paní Magdu Jelínkovou.
Výsledek hlasování: Pro

5

Proti

0

Zdržel se 2

Usnesení č. 2 bylo schváleno.

3. Závěrečný účet obce za rok 2014
Starosta vyzval účetní obce, paní Ludmilu Krčálovou, aby seznámila přítomné se
závěrečným účtem obce za rok 2014
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Účetní paní Ludmila Krčálová podrobně seznámila přítomné se závěrečným účtem obce za
rok 2014. Uvedla, že obec Veverské Knínice hospodařila v roce 2014 podle rozpočtu, který
byl projednán a schválen na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 18.12.2013.
Rozpočet byl v průběhu roku 2014 upravován formou rozpočtových opatření. Bylo schváleno
osm úprav rozpočtu, o nichž je předepsaná evidence. Rozpočet obce byl plánován na straně
příjmů ve výši 11.444.000 Kč, skutečnost činila 15.612.859,82 Kč. Výdaje byly plánovány ve
výši 17.165.600 Kč, skutečné výdaje v roce 2014 činily 11.146.449,96 Kč. Obec čerpala
dotaci ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu prostřednictvím Úřadu práce Brno
– venkov na vytvoření pracovních míst v rámci veřejně prospěšných prací. Dotace na tento
účel byla poskytnuta v celkové výši 66 000 Kč. Obec dále čerpala dotace na volby do
evropského parlamentu ve výši 16.034,- Kč a do obecních zastupitelstev ve výši 14.779,- Kč
Paní Krčálová uvedla přehled finančních příspěvků a darů poskytnutých naší obcí na výkon
přestupkové agendy, činnost požární ochrany, dopravní obslužnost, činnost svazku „Panství
hradu Veveří“ a na činnost zájmových a sportovních sdružení naší obce. Závěrečný účet byl
vyvěšen na úřední desce od 15. 5. 2015 do 30. 5. 2015.
K závěrečnému účtu obce za rok 2014 nebyly další připomínky nebo dotazy, a tak bylo
přistoupeno k hlasování.
Zpráva o Závěrečném účtu obce za r. 2014 je přílohou tohoto zápisu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Veverské Knínice schvaluje závěrečný účet obce za rok 2014 bez
výhrad.
Výsledek hlasování: Pro

7

Proti

0

Zdržel se 0

Usnesení č. 3 bylo schváleno.
Pan M. Hnilička navrhuje projednávané materiály pro přehlednost a srozumitelnost promítat
na dataprojektoru nebo jinak vizuálně přiblížit nejen zastupitelům, ale i občanům.
4. Účetní závěrka obce za rok 2014
Účetní paní Ludmila Krčálová uvedla, že závěrem roku byla k datu 31. 12. 2014 provedena
inventarizace majetku a závazků obce, při níž nebyly zjištěny žádné nedostatky ani
inventarizační rozdíly.
V roce 2014 činily celkové náklady obce 8.036.533,06Kč, celkové výnosy byly ve výši
12.845.201,25 Kč. Výsledek hospodaření obce ke dni 31. 12. 2014 byl kladný a činil
4 808.668,19 Kč.
Na základě žádosti obce bylo provedeno v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb.
přezkoumání hospodaření pracovnicemi krajského úřadu Jihomoravského kraje, odboru
kontroly. Při přezkumu hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
Další doplňující dotazy ani připomínky k účetní uzávěrce nebyly a tak bylo přistoupeno
k hlasování.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Veverské Knínice schvaluje účetní závěrku obce za rok 2014 a
hospodářský výsledek ve výši 4 808.668,19 Kč.
Výsledek hlasování: Pro

7

Proti

0

Usnesení č. 4 bylo schváleno.

5. Účetní závěrka příspěvkové organizace za rok 2014
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Zdržel se 0

Starosta požádal účetní ZŠ a MŠ Veverské Knínice paní Krčálovou, aby seznámila přítomné
s účetní závěrkou příspěvkové organizace za rok 2014. Paní Krčálová uvedla, že Obec
Veverské Knínice má v současné době jednu vlastní příspěvkovou organizaci a to Základní
školu a Mateřskou školu Veverské Knínice. Seznámila přítomné s výsledkem hospodaření
této organizace za rok 2014. Výnosy příspěvkové organizace činily 5.707.126,94 Kč, náklady
byly ve výši 5.703.119,26 Kč, organizace vykázala k 31. 12. 2014 kladný výsledek
hospodaření ve výši 4.007,68 Kč. Příspěvková organizace provedla k 31. 12. 2014
inventarizaci majetku, při níž nebyly zjištěny přebytky, manka ani škody.
Následně nechal starosta hlasovat o schválení účetní závěrky příspěvkové organizace obce
za rok 2014
.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Veverské Knínice schvaluje účetní závěrku příspěvkové
organizace ZŠ a MŠ Veverské Kníniceza rok 2014 a hospodářský výsledek ve výši
4.007,68 Kč.
Výsledek hlasování: Pro

7

Proti

0

Zdržel se 0

Usnesení č. 5 bylo schváleno.

Pan ředitel příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Veverské Knínice požádal zastupitelstvo obce
o schválení převodu zisku z roku 2014 ve výši 4.007,68 Kč do rezervního fondu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Veverské Knínice schvaluje převod zisku příspěvkové organizace
ZŠ a MŠ Veverské Knínice za rok 2014 ve výši 4.007,68 Kč do fondu rezerv.
Výsledek hlasování: Pro

7

Proti

0

Zdržel se 0

Usnesení č. 6 bylo schváleno.

6. Závěrečný účet svazku obcí Panství hradu Veveří za rok 2014
Starosta sdělil, že závěrečný účet svazku byl vyvěšen na úřední desce, el. úřední desce a
webových stránkách obce. Starosta stručně seznámil přítomné s hospodařením svazku za
rok 2014. Nikdo neměl dotazy ani připomínky, tak následovalo hlasování.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Veverské Knínice bere na vědomí závěrečný účet Svazku obcí
Panství hradu Veveří za rok 2014.
Výsledek hlasování: Pro

7

Proti

0

Zdržel se 0

Usnesení č. 7 bylo schváleno.

7. Kanalizace – schválení příslušných smluv
7.1. Smlouva s vítěznou firmou výběrového řízení na dodavatele stavby SO 01 –
Splašková kanalizace a SO 02 – Dešťová kanalizace.
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Starosta uvedl, že dne 11. 6. 2015 se uskutečnilo výběrové řízení na dodavatele stavby SO
01 – Splašková kanalizace a SO 02 – Dešťová kanalizace. Ve výběrovém řízení se umístila
na prvním místě pro obě stavby kanalizace firma BS IMEX s.r.o., která se však pro omezené
kapacitní možnosti zakázky vzdala a odstoupila. Nyní probíhá jednání s dalšími firmami
podle pořadí o uzavření smlouvy o dílo na stavbu splaškové kanalizace firma COLAS a
dešťové kanalizace firma PSH stavby. Starosta navrhl, aby zastupitelstvo schválilo
uvedenou smlouvu a pověřilo starostu k jejímu podpisu s vítěznou firmou, případně firmami
dle výsledku jednání.
Nikdo neměl další připomínky a starosta dal hlasovat

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Veverské Knínice schvaluje smlouvy o dílo na akce Veverské
Knínice SO 01 – Splašková kanalizace a Veverské Knínice SO 02 – Dešťová kanalizace
a pověřuje starostu obce k jejich podpisu s vítěznými firmami po ukončení
výběrového řízení.
Výsledek hlasování: Pro

7

Proti

0

Zdržel se 0

Usnesení č. 8 bylo schváleno.
Paní Hana Cardová má dotaz na rozpočet jednotlivých staveb, starosta konkretizuje
rozpočet a udává, že v obou případech byla vysoutěžena cena nižší.
Paní Eva Sapáková se dotazuje na záruční lhůtu na provedení díla a zda obec počítá
s využitím vytěženého materiálu – starosta odpovídá, že záruční doba je řešena ve smlouvě
a činí 5 let, vytěžený materiál bude určitě použit na vysprávky místních komunikací podle
jeho kvality.
Dále se p. Sapáková dotazuje na řešení kanal. přípojek jednotlivých rodinných domů –
starosta odkazuje na informace v aktuálním zpravodaji a na web.stránky obce.
V 19.40 hod přichází ve věci žádosti firmy E-expert spol. s r.o. pan Rostislav Kejík. Starosta
ho představuje a oznamuje, že problematika se týká bodu Různé (10.2.) Umístění antén a
technologie na střeše budovy OÚ. Pan Kejík popisuje funkčnost a účelnost
telekomunikačního zařízení na posílení signálu mobilního operátora Vodafon. Vysvětluje vliv
na životní prostředí a zdraví lidí v blízkém okolí, dle studií a měření je stanice neškodlivá. Na
to reaguje zastupitel Zd. Bém, který se odvolává na světové studie o neblahém působení
takového zařízení na zdraví lidí. Rozvíjí se diskuse občanů k této problematice. Paní
Sapáková upozorňuje na podhodnocenou nabídku nájmu takovéhoto zařízení (40 000
Kč/rok)
Firma před samotnou realizací montáže telekomunikačního zařízení musí mít kladné
stanovisko hygieny, bez kterého není možné stavbu zahájit. Proto se zastupitelé dohodli na
dnešním zasedání o tomto bodě nerozhodovat, až po získání dalších informací přesunout
bod na příští veřejné zasedání ZO. Viz usnesení bod Různé 10.2.

7.2. Smlouva na technický dozor
Starosta uvedl, že po velmi dobrých zkušenostech ze stavby jídelny ZŠ se zastupitelé
rozhodli uzavřít smlouvu na technický dozor a inženýrskou činnost při realizaci výše uvedené
stavby s panem Ing. Pavlem Šudákem. Pan Ing. Šudák zaslal příkazní smlouvu, ve které se
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zavázal provádět stavební dozor po dobu 6 měsíců za částku 125.000,- Kč. Zastupitelé byli
se smlouvou seznámeni a starosta navrhl smlouvu schválit.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Veverské Knínice schvaluje příkazní smlouvu na technický dozor
a inženýrskou činnost při realizaci stavby Veverské Knínice SO 01 – Splašková
kanalizace a Veverské Knínice SO 02 – Dešťová kanalizace s panem Ing. Pavlem
Šudákem a pověřuje starostu obce k jejímu podpisu.
Výsledek hlasování: Pro

7

Proti

0

Zdržel se 0

Usnesení č. 9 bylo schváleno.

7.3. Smlouva na autorský dozor
Starosta sdělil, že je třeba ve věci dostavby kanalizace uzavřít i smlouvu s autorem projektu,
panem Ing. Milošem Cíkem. Autorský dozor je vyčíslen hodinovou sazbou 350,- Kč/h a bude
realizován pouze v případě potřeby. Zastupitelé byli se smlouvou seznámení a starosta
navrhl její schválení
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Veverské Knínice schvaluje smlouvu o autorském dozoru při
realizaci stavby Veverské Knínice SO 01 – Splašková kanalizace a Veverské Knínice
SO 02 – Dešťová kanalizace s panem Ing. Milošem Cíkem a pověřuje starostu obce
k jejímu podpisu.
Výsledek hlasování: Pro

7

Proti

0

Zdržel se 0

Usnesení č. 10 bylo schváleno.

8. Rozpočtové opatření č. 2/2015 ze dne 31. 5. 2015
Starosta vyzval účetní obce p. Krčálovou, aby seznámila přítomné s rozpočtovým opatřením
č. 2 ze dne 31. 5. 2015. Paní účetní uvedla, že rozpočtové opatření se týká na straně příjmů i
výdajů dotace z úřadu práce na pracovníky na veřejně prospěšné práce a vratku části
průtokové dotace pro ZŠ a MŠ. Rozpočtové opatření bylo předběžně schváleno 31. 5. 2015
panem starostou. Podrobnosti jsou uvedeny v příloze zápisu VZ.
Nikdo neměl jiné návrhy ani připomínky a starosta dal hlasovat.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Veverské Knínice schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2015
Výsledek hlasování: Pro

7

Proti

Usnesení č. 11 bylo schváleno.

9. Žádosti občanů a organizací
9.1.

Žádost pana Radima Paláska
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Zdržel se

Starosta uvedl, že pan Palásek požádal o prodej nebo pronájem části pozemku (asi 20 m2)
p.č. 180 v k.ú Veverské Knínice na stavbu montované garáže. Zastupitelé se žádostí
zabývali na pracovní schůzce. Pozemek p.č. 180 bude sloužit jako mezideponie zeminy při
stavbě kanalizace v obci a není jisté, v jaké ploše ho bude třeba využít. Proto prozatím
zastupitelé navrhují pozemek neprodávat ani nepronajímat.
Nikdo neměl připomínky a starosta přistoupil k hlasování.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Veverské Knínice neschvaluje prodej ani pronájem části pozemku
p.č. 180 v k.ú. Veverské Knínice
Výsledek hlasování: Pro

7

Proti

0

Zdržel se 0

Usnesení č. 12 bylo schváleno.

9.2. Žádost majitelů garáží v části Nové Oulehle
Starosta uvedl, že na minulém zasedání zastupitelstvo schválilo souhlas s dělením a
směnou pozemků pod garážemi, které nestojí na pozemcích, které byly původně
stavebníkům ke stavbě obcí prodány a dvě z nich zasahují i do jiné parcely. V zákonné lhůtě
od 3. 6. 2015 do 19. 6. 2015 byl proto vyvěšen záměr směnit části pozemků p.č.1151/45 a
1151/21 (orná půda) ve vlastnictví obce Veverské Knínice, zapsaného na LV 10001
v k.ú.Veverské Knínice za části pozemků stavebníků garáží p.č. 1151/46, 1151/49, 1151/51,
1151/52, 1151/54, 1151/55, 1151/56, a 1151/57(všechny orná půda). Na záměr nikdo
nereagoval a starosta navrhl uvedený záměr na směnu schválit.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Veverské Knínice schvaluje směnu části pozemků p.č.1151/45 a
1151/21 (orná půda) ve vlastnictví obce Veverské Knínice, zapsaného na LV 10001
v k.ú. Veverské Knínice za části pozemků stavebníků garáží p.č. 1151/46, 1151/49,
1151/51, 1151/52, 1151/54, 1151/55, 1151/56, a 1151/57(všechny orná půda). Pozemky
budou směněny ve stejné výměře.
Výsledek hlasování: Pro

7

Proti

0

Zdržel se 0

Usnesení č. 12 bylo schváleno.

10. Různé
10.1. Měřič rychlosti
Starosta uvedl, že zastupitelstvo se vzhledem k neustálým stížnostem na vysokou rychlost
vozidel přijíždějících do obce, znovu zabývalo tímto problémem a po zvážení dané situace
navrhuje umístění měřiče rychlosti na vjezdu do obce u hřbitova.
Nikdo neměl další připomínky, proto dal starosta hlasovat.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Veverské Knínice schvaluje nákup a umístění měřiče rychlosti na
vjezdu do obce.
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Výsledek hlasování: Pro

7

Proti

0

Zdržel se 0

Usnesení č. 14 bylo schváleno.

10.2. Umístění antén a technologie na střeše a půdě budovy obecního úřadu
Po předchozím vystoupení zástupce firmy, která by měla realizovat montáž
telekomunikačního zařízení a diskuzi se zastupitelé dohodli na dnešním zasedání o tomto
bodě nerozhodovat a po získání dalších informací přesunout bod na příští veřejné zasedání
ZO.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Veverské Knínice odkládá rozhodnutí umístění nové základnové
stanice pro posílení signálu Vodafone na střeše a půdě budovy obecního úřadu.
Výsledek hlasování: Pro

7

Proti

0

Zdržel se

0

Usnesení č. 15 bylo schváleno.

10.3. Nabídka na zpracování žádosti o dotaci – ENVIPARTNER

Starosta sdělil, že firma ENVIPARTNER s.r.o. obci navrhla nabídku poradenských
služeb za účelem získání dotací z evropských fondů včetně předprojektové přípravy,
administrace a podání žádosti na implementační orgán, zpracování zadávací
dokumentace a organizace výběrového řízení včetně realizačního managementu
a závěrečného vyhodnocení akce ve věci protipovodňových opatření, jejichž součástí je i
rekonstrukce místního rozhlasu. Dále uvedl, že místní rozhlas je ve špatném stavu a
pokud by se podařilo získat dotaci, bylo by to pro obec výhodné, zároveň obec bude mít i
varovný systém pro případ povodní nebo přívalových srážek. Starosta upřesňuje
záplavové lokality. Navrhl spolupráci s firmou Envipartner s.r.o. schválit.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Veverské Knínice schvaluje spolupráci s firmou Envipartner s.r.o.
za účelem získání dotace z evropských fondů na protipovodňová opatření obce
Veverské Knínice.

Výsledek hlasování: Pro 7

Proti

Usnesení č. 16 bylo schváleno.
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0

Zdržel se 0

12. Diskuze

Paní Sapáková apeluje na zachování vodovodního zdroje pro obec při případné stavbě
dálnice R 43 Boskovickou brázdou. ŘSD je povinno zdroj zachovat. Starosta uklidňuje, že
v případě stavby by se určitě vyvolalo jednání s ŘSD na toto téma.
Paní Drápalová má dotaz jak často se vyváží kontejnery na tříděný odpad a stěžuje si na
neustálé přeplnění kontejnerů. Starosta potvrzuje vývoz 1x za 14 dní a poukazuje na
neukázněnost občanů při skladování plastů i papíru.
Paní Sapáková by navrhovala nádoby na tříděný odpad ke každému RD, starosta
nesouhlasí a oponuje vysokými provozními náklady na svoz, kterými by se zvýšily poplatky
občanů.
Dále paní Drápalová upozorňuje na zanesený potok pod kostelem a ponechání posekané
trávy v něm. Starosta slibuje, že bude kontaktovat Povodí Moravy na lepší údržbu potoka.
Martin Hlinička se vrací k již zmiňovanému problému přehlednosti a srozumitelnosti
projednávaných materiálů a navrhuje zakoupení dataprojektoru.
Starosta končí veřejné zasedání ve 20.43 h, děkuje přítomným za účast a přeje všem
příjemné léto a dovolenou.

Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina
2) Zveřejněná informace o konání veřejného zasedání
3) Zpráva - Závěrečný účet obce za r.2014
4) Účetní závěrka Obce Veverské Knínice za rok 2014
5) Účetní závěrka příspěvkové organizace za rok 2014
6) Účetní závěrka svazku obcí Panství hradu Veveří za rok 2014
7) Rozpočtové opatření č. 2/2015

Zápis byl vyhotoven dne: 25. 6. 2015
Zapisovatelka: Magda Jelínková

Ověřovatelé:
1. Bc. Zdeněk Bém
................................................................... dne ...........................................
2. Ing. Sáva Buršík
..................................................................... dne ...........................................
Starosta:
Bc. Oldřich Matyáš
.................................................................... dne ............................................
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