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Obec Kostice

Zápis č. 8
ze zasedání zastupitelstva obce
14. prosince 2015

Zápis o průběhu 8. zasedání zastupitelstva obce Kostice ze dne 14.12.2015
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-------------------------------------------------------------------------------------------Přítomno: 14 členů zastupitelstva obce /viz prezenční listina/
Omluven: František Mrákava /nemoc/
1. Zahájení, schválení programu jednání, volba ověřovatelů zápisu, schválení
zápisu z minulého jednání
Jednání zastupitelstva obce zahájila starostka v 18.00 hodin prohlášením, že
bylo řádně svoláno, zveřejněno na úřední desce Obecního úřadu v Kosticích. Dále
konstatovala, že je přítomno 14 členů zastupitelstva a je tedy usnášení schopné.
Zápis z minulého ustavujícího zasedání zastupitelstva obce byl řádně ověřen a
nebyla proti němu žádná námitka, zápis byl schválen.
Zapisovatelkou jednání je pověřena Božena Balážová.
1a/Program:
1. Zahájení,schválení programu jednání, volba ověřovatelů zápisu,schválení zápisu ze zasedání č. 7
2. Zpráva o činnosti rady obce
3. Rozpočtové opatření č. 8/2015 a č. 9/2015
4. Rozpočtové opatření č. 10/2015
5. Pověření rady obce k provedení posledního rozpočtového opatření v roce 2015
6. 6a) Rozpočet Kabelové televize Kostice, p.o. na rok 2016
6b) Rozpočet Mateřské školy Kostice, p.o. na rok 2016
6c) Rozpočet sociálního fondu na rok 2016
6d) Rozpočet Obce Kostice na rok 2016
7. Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Kostice na rok 2016
8. Obecně závazná vyhláška Obce Kostice č. 2/2015, o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
9. Směrnice o spisové službě – spisový řád
10. Darovací smlouva na pozemek parc.č. 2800/35 v k.ú. Kostice
11. Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo na rekonstrukci budovy OÚ Kostice
12. Kupní smlouva na prodej pozemku parc. č. st. 970 v k.ú. Kostice
13. Stanovy spolku Místní akční skupiny Dolní Morava, z.s.
14. Volba předsedy hlavní inventarizační komise
15. Diskuse
16. Závěr
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1a/Program:
Návrh na usnesení č. 1a/
ZO Kostice schvaluje program veřejného zasedání ZO č. 8.
Hlasování : 14 pro - 0 proti - 0 se zdržel
Usnesení č. 1a/ bylo schváleno.
1b/Volba ověřovatelů zápisu
Starostka vyzvala zastupitele, aby podali návrhy na ověřovatele zápisu o průběhu
8.zasedání zastupitelstva obce. Navrženi byli: pan Pavel Helešic a paní Eva
Tučková.
Návrh na usnesení č. 1b/
ZO Kostice schvaluje za ověřovatele zápisu 8. zasedání zastupitelstva obce pana
Pavla Helešice a paní Evu Tučkovou.
Hlasování: 14 pro – 0 – 0
Usnesení č. 1b/ bylo schváleno.
2. Zpráva o činnosti rady obce
Se zprávou o činnosti rady od 7. zasedání ZO seznámil místostarosta Pavel
Růžička. Zpráva je přílohou zápisu.
p. Tučková – dotaz proč se bude v MŠ budovat prádelna, když je možnost využít
služeb prádelny na BDS
p. Růžička – je to na základě požadavku ředitelky MŠ, byly propočítány náklady na
služby prádelny, tím že bude mít MŠ vlastní prádelnu dojde k úspoře nákladů
p. Helešic – jaká je návratnost obci
p. Růžička - počítáme s návratnosti 2,5 – 3 roky.
Návrh na usnesení č. 2
ZO Kostice bere na vědomí zprávu o činnosti rady obce od 7. zasedání ZO
Hlasování: 14 pro – 0 – 0
Usnesení č. 2 bylo schváleno.
3. Rozpočtové opatření č. 8/2015 a 9/2015
3a/ Rozpočtové opatření č. 8/2015.
S rozpočtovým opatřením č. 8/2015 seznámila členka rady obce paní Marie
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Kosková. Toto schválila rada obce 30.9.2015. Je přílohou zápisu.
p. Baťka – kolik celkem stála rekonstrukce parku na ulici Hlavní.
JUDr. Bradávková – nemáme zatím přesně spočítáno, rozpočet nepřekročíme,
zatím cca 2,8mil.Kč, z úspory ještě zakoupíme čerpadlo na zalévání.
Návrh na usnesení č. 3a/
ZO Kostice bere na vědomí rozpočtové opatření 8/2015.
Hlasování: 14 pro – 0 – 0
Usnesení č. 3a/ bylo schváleno.
3b/ Rozpočtové opatření č. 9/2015
S rozpočtovým opatřením č. 9/2015 seznámila členka rady obce paní Marie
Kosková. Toto schválila rada obce 18.11.2015. Je přílohou zápisu.
Návrh na usnesení č. 3b/.
ZO Kostice bere na vědomí rozpočtové opatření 9/2015.
Hlasování: 14 pro – 0 – 0
Usnesení č. 3b/ bylo schváleno.
4. Rozpočtové opatření č. 10/2015
S rozpočtovým opatřením seznámila členy ZO předsedkyně finančního výboru
Mgr. V. Požgayová. Příjmy se zvyšují o 2.476.800,-Kč, celkový rozpočet příjmů se
zvyšuje na 21.213.500,-Kč, výdaje se zvyšují o 2.476.800,-Kč, celkový rozpočet
výdajů se zvyšuje na 50.213.500,-Kč. Rozpočtové opatření č. 10/2015 je přílohou
zápisu.
Návrh na usnesení č. 4
ZO Kostice schvaluje rozpočtové opatření č. 10/2015 v objemu:
Příjmy se zvyšují o 2.476.800,-Kč, celkový rozpočet příjmů se zvyšuje na
21.213.500,-Kč, výdaje se zvyšují o 2.476.800,-Kč, celkový rozpočet výdajů se
zvyšuje na 50.213.500,-Kč.
p. Helešic – dotaz, kde se vzalo v rozpočtovém opatření tolik příjmů
JUDr. Bradávková – příjmy jsou z FÚ, nedá se přesně odhadnout výše příjmů,
vychází se ze skutečnosti minulého roku.
Hlasování: 14 pro – 0 – 0
Usnesení č. 4) bylo schváleno.
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5) Pověření k provedení posledního rozpočtového opatření v roce 2015
K bodu vystoupila starostka obce JUDr. Bradávková. K 31.12.2015 je stanoveno
vyrovnání všech položek v rozpočtu obce. Vzhledem k tomu, že zasedání
zastupitelstva obce již není plánováno a může do 31.12.2015 dojít ke změnám,
předkládá návrh, aby zastupitelstvo obce pověřilo radu obce k provedení
posledního rozpočtového opatření v roce 2015. Na nejbližším zasedání ZO bude
toto rozpočtové opatření dáno ZO na vědomí.
p. Helešic – návrh na omezení částek pro pověření rady
p. Hrdličková, účetní – jedná se pouze o přesun v položkách na vyrovnání rozpočtu
a převod rezervy do financování.
Návrh na usnesení č. 5
ZO Kostice pověřuje radu obce k provedení posledního rozpočtového opatření roku
2015.
Hlasování: 14 pro – 0 – 0
Usnesení č. 5) bylo schváleno
6. Rozpočet Kabelové televize Kostice p.o. na rok 2016, rozpočet MŠ Kostice,
p.o. na rok 2016, rozpočet sociálního fondu a rozpočet Obce Kostice na rok
2016
6a/ Rozpočet Kabelové televize Kostice p.o. na rok 2016.
K bodu vystoupila předsedkyně fin. výboru Mgr. Požgayová. Rozpočet je přílohou
zápisu.
Návrh na usnesení č. 6a/.
ZO Kostice schvaluje rozpočet Kabelové televize Kostice, p.o. na rok 2016,
v celkovém objemu:
příjmy : 789.400,-Kč, výdaje 1.085.000,-Kč, příspěvek obce 295.600,-Kč
Hlasování: 14 pro – 0 – 0
Usnesení č. 6a/ bylo schváleno.
6b/ Rozpočet MŠ Kostice, p.o. na rok 2016.
K bodu vystoupila předsedkyně fin. výboru Mgr. Požgayová. Rozpočet je přílohou
zápisu.
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Návrh na usnesení č. 6b/
ZO Kostice schvaluje rozpočet Mateřské školy Kostice, příspěvkové organizace na
rok 2016, v celkovém objemu příjmy 420.000,-Kč, výdaje 1.270 000,-Kč,
příspěvek obce 850.000,-Kč.
Hlasování: 14 pro – 0 – 0
Usnesení č. 6b/ bylo schváleno.
6c/ Rozpočet sociálního fondu na rok 2016.
S návrhem rozpočtu sociálního fondu vystoupila předsedkyně fin. výboru Mgr.
Požgayová. Tento je přílohou zápisu.
Návrh na usnesení č. 6c/
ZO Kostice schvaluje rozpočet sociálního fondu na rok 2016 v celkovém objemu
příjmy 51.000,-Kč, počáteční stav 74.000,-Kč, výdaje 125.000,-Kč.
Hlasování: 14 pro – 0 – 0
Usnesení č. 6c/ bylo schváleno.
6d/ Rozpočet Obce Kostice na rok 2016.
S návrhem rozpočtu obce seznámila předsedkyně fin.výboru Mgr. Požgayová. Je
přílohou zápisu. Návrh rozpočtu byl projednán v radě obce 18.11.2015 a ve
finančním výboru 20.11.2015. Finanční výbor doporučuje rozpočet schválit.
p. Rozsypal – dotaz, co je to za kulturní akci v rozpočtu večer F. Třetiny
Mgr. Požgayová – jedná se kulturní akci, která bude v režii místních sborů
Mgr. Balga – cesta u sběrného dvoru je špatně spravena, není rovná
JUDr. Bradávková – od opravy cesty se ustoupilo kvůli vysoké ceně, byla jen
srovnána
Mgr. Balga – oprava komunikace kolem parku na ul. Hlavní za 600.000,-, cena je
vysoká, doporučuje spíše opravit např. komunikaci na ulici Sadová, která je v
horším stavu
JUDr. Bradávková – na opravu komunikace na Sadové ulici bychom chtěli získat
dotaci, s opravou se počítá
p. Rozsypal – požaduje v areálu ZD značení ulic, aby byla jednoduší orientace pro
dodávkové firmy, pro firmy a podnikatele je to důležité
JUDr. Bradávková – areál nemá charakter ulice
p. Růžička – značení areálu se bude řešit až po roce 2017, kdy bude hotova
rekonstrukce přístupové komunikace
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Mgr. Balga – dotaz na budování bezbariérového přístupu do místní knihovny, zda
to není zbytečné
p. Růžička – je to na základě doporučení a požadavku z kontrol v místní knihovně
p. Helešic – spotřeba plynu v knihovně je velká
p. Král – spotřeba plynu se sleduje, topení je naprogramováno dle půjčovní doby,
snížit náklady se snažíme již několik let, odběr se snižuje
Mgr. Balga – dotaz, příspěvky na činnost spolků, kolik je samostatně na sokolovnu,
část peněz z příspěvků končí za nájem sokolovny, účtují si za nájem i od oddílů TJ
Sokol, vinařů, za kulturní akce, není to správné
JUDr. Bradávková – musíme prověřit, ale nemůžeme do celkového rozpočtu TJ
Sokol zasahovat, obec kontroluje jen použití výše dotace od obce
p. Helešic – dotaz na opravu fasády ČOV, jaká je záruka
JUDr. Bradávková – od opravy se letos ustoupilo, nebyla záruka kvality, proto je
cena v rozpočtu vyšší
p. Helešic – dotaz na opravu chodníku do školy, chodník je ve špatném stavu
JUDr. Bradávková – věc řešíme s obcí Tvrdonice, oprava je přislíbena, ale nejdřív
se musí dořešit vlastnické vztahy, chodník vede přes soukromé pozemky
p. Helešic – jaká je prognóza výše rezervy v rozpočtu
JUDr. Bradávková – jako jedna z mála obcí máme rozpočet přebytkový.
P. Růžička – jaký je závěr závěr FV k rozpočtu
Mgr. Požgayová – FV doporučuje zastupitelstvu obce rozpočet ke schválení
Návrh na usnesení č.6d/
ZO Kostice schvaluje rozpočet Obce Kostice na rok 2016 v celkovém objemu:
Příjmy: 17.936.300,-Kč
Výdaje: 48.142.300,-Kč
Financování:
zůstatek účtu: 12.000.000,-Kč
zvláštní účet: 18.206.000,-Kč
Hlasování: 14 pro – 0 – 0
Usnesení č. 6d) bylo schváleno.
7. Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Kostice
na rok 2016.
K bodu vystoupila starostka JUDr. Bradávková. Na základě zák. č. 250/2000 Sb.,
zákon o rozpočtových pravidlech územích rozpočtů ve znění pozdějších předpisů –
nad 50.000Kč schvaluje dotaci ZO, ostatní rada obce. K projednání předkládá rada
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obce 4 návrhy Veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Kostice
na rok 2016.
7a/ TJ Sokol Kostice – neinvestiční finanční podpora z rozpočtu obce ve výši
667.000,-Kč , na činnosti oddílů a provoz sokolovny
Návrh na usnesení č. 7a/
ZO Kostice schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce
Kostice, neinvestiční, ve výši 667.000,-Kč, příjemce dotace TJ Sokol Kostice.
Hlasování: 14 pro – 0 – 0
Usnesení č. 7a/ bylo schváleno.
7b/ Fotbalový klub mládeže Podluží, z.s. -neinvestiční finanční podpora z rozpočtu
obce ve výši 150.000,-Kč , na zabezpečení činnosti spojené s výchovou dětí a
mládeže v kopané v obci Kostice.
Návrh na usnesení č. 7b/
ZO Kostice schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce
Kostice, neinvestiční, ve výši 150.000,-Kč , na zabezpečení činnosti spojené s
výchovou dětí a mládeže v kopané v obci Kostice.
Hlasování: 14 pro – 0 – 0
Usnesení č. 7b/ bylo schváleno.
7c/ TJ Sokol Kostice – investiční finanční podpora z rozpočtu obce ve výši
350.000,-Kč , na realizaci projektu kanalizační přípojka pro budovu sokolovny.
Návrh na usnesení č. 7c/
ZO Kostice schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce
Kostice, investiční ve výši 350.000,-Kč , na realizaci projektu kanalizační přípojka
pro budovu sokolovny.
Hlasování: 14 pro – 0 – 0
Usnesení č. 7c/ bylo schváleno.
7d/ TJ Sokol Kostice – investiční finanční podpora z rozpočtu obce ve výši
300.000,-Kč , na realizaci projektu generální oprava osvětlení hřiště.
Návrh na usnesení č. 7d/
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ZO Kostice schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce
Kostice, investiční ve výši 300.000,-Kč , na realizaci projektu generální oprava
osvětlení hřiště.
Hlasování: 14 pro – 0 – 0
Usnesení č. 7d/ bylo schváleno.
p. Hrdličková, účetní - usnesení musí obsahovat schválené částky a následně
teprve se schvalují veřejnoprávní smlouvy.
Na základě souhlasu zastupitelstva obce se usnesení pod bodem 7. doplňují
následovně.
7a/ Zastupitelstvo obce Kostice schvaluje neinvestiční dotaci z rozpočtu obce
Kostice na rok 2016 pro TJ Sokol Kostice ve výši 667.000,-Kč.
Hlasování: 14 pro – 0 – 0
Doplnění o 1. část usnesení 7a/ bylo schváleno.
7b/ Zastupitelstvo Obce Kostice schvaluje neinvestiční dotaci z rozpočtu Obce
Kostice na rok 2016 pro fotbalový klub mládeže, z,.s. ve výši 150.000,-Kč.
Hlasování: 14 pro – 0 – 0
Doplnění o 1. část usnesení 7b/ bylo schváleno.
7c/ Zastupitelstvo Obce Kostice schvaluje investiční dotaci z rozpočtu Obce
Kostice na rok 2016 na realizaci projektu kanalizační přípojka pro budovu
sokolovny TJ Sokol Kostice ve výši 350.000,-Kč.
Hlasování: 14 pro – 0 – 0
Doplnění o 1. část usnesení 7c/ bylo schváleno.
7d/ Zastupitelstvo Obce Kostice schvaluje investiční dotaci z rozpočtu Obce
Kostice na rok 2016 na realizaci projektu generální oprava osvětlení hřiště TJ
Sokol Kostice ve výši 300.000,-Kč.
Hlasování: 14 pro – 0 – 0
Doplnění o 1. část usnesení 7d/ bylo schváleno.
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8. Obecně závazná vyhláška Obce Kostice č. 2/2015, o místním poplatku za
provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů.
S návrhem vyhlášky seznámil přítomné členy rady p. Cinádr. Vyhláška je přílohou
zápisu.
JUDr. Bradávková návrh vyhlášky vychází z novelizace zákona a předpisů EU.
p. Helešic – návrh na úlevu pro děti narozené v běžném roce.
Mgr. Požgayová – za narozené děti se platí pouze alikvotní část roku
JUDr. Bradávková – na likvidaci odpadu stále obec doplácí, nemůžeme poplatky
zrušit.
Návrh na usnesení č.8
ZO Kostice schvaluje Obecně závaznou vyhlášku Obce Kostice č.2/2015, o
místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Hlasování: 14 pro – 0 – 0
Usnesení č. 8 bylo schváleno.
9. Směrnice o spisové službě – spisový řád.
K bodu vystoupila členka rady p. Kosková. Směrnice byly projednány v radě obce
a jsou přílohou zápisu.
Návrh na usnesení č.9
ZO Kostice schvaluje Směrnici o spisové službě-spisový řád Obce Kostice.
Hlasování: 14 pro – 0 – 0
Usnesení č. 9 bylo schváleno.
10. Darovací smlouva na pozemek parcela č. 2800/35 v k.ú. Kostice.
K bodu vystoupil člen rady p. Janulík. Darovací smlouva je přílohou zápisu.
Návrh na usnesení č.10
ZO Kostice schvaluje v předloženém znění Darovací smlouvu na dar pozemku
parcela č. 2800/35, o výměře 249m2 v k.ú. Kostice. Dárce Jihomoravský kraj,
obdarovaný Obec Kostice.
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Hlasování: 14 pro – 0 – 0
Usnesení č. 10 bylo schváleno
11. Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo na rekonstrukci budovy OÚ Kostice.
K bodu vystoupil místostarosta obce p. Růžička. Rekonstrukce budovy se chýlí ke
konci a proto jsou v dodatku vyčísleny všechny vícepráce a méněpráce. Technický
dozor tento dodatek schválil.
JUDr. Bradávková – termín dokončení se dle smlouvy nemění
p. Rozsypal – jaká je to výměna koberce za 100.000,-Kč
JUDr. Bradávková – jedná se o koberec do obřadní síně, který nebyl rozpočtován
p. Rozsypal – není zbytečné investovat tolik peněz do zasedací místnosti, když
máme v BDS pěkný sál
JUDr. Bradávková – sál BDS má jiný charakter využití
p. Baťka – kdy bude stavba předána
JUDr. Bradávková – konečné předání stavby je 21.12.2015, zastupitelé se mohou
zúčastnit
p. Baťka – zda je ve smlouvě i záruka za vady
JUDr. Bradávková – ano, záruka ve smlouvě je
Mgr. Balga – kolik firma F&K&B poptávala místních firem na subdodávky
p. Růžička – nevíme, my jsme místní firmy doporučovali oslovit, jinak jsme věc
ovlivnit nemohli.
Návrh na usnesení č.11
ZO Kostice schvaluje v předloženém znění Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo na
„Rekonstrukci budovy OÚ Kostice“, uzavřené 27.4.2015.
Hlasování: 8 pro – 4 proti – 2 se zdrželi
Usnesení č. 11 bylo schváleno.
12. Kupní smlouva na prodej pozemku parcela č. st. 970 v k.ú. Kostice.
S návrhem kupní smlouvy vystoupil člen rady p. Janulík, jedná se o pozemek na
ulici U rybníka. Návrh kupní ceny 100,-Kč/m2, cena v místě obvyklá.
Návrh na usnesení č.12
ZO Kostice schvaluje v předloženém znění Kupní smlouvu na prodej pozemku
parcela č. st. 970, o výměře 20m2 v k.ú. Kostice, kupní cena 100,-Kč/m2.
Prodávající Obec Kostice, kupující Holý Karel.
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Hlasování: 14 pro – 0 – 0
Usnesení č. 12 bylo schváleno.
13. Stanovy spolku Místní akční skupiny Dolní Morava, z.s.
JUDr. Bradávková – zastupitelé obdrželi Stanovy MAS k prostudování.
Ty jsou přílohou zápisu
p. Baťka – kdo bude na valné hromadě MAS, zda starostové.
JUDr. Bradávková – MAS sdružuje zástupce obcí, podnikatelů a spolků, na
poslední valné hromadě zastupovala obec starostka
Mgr. Balga – dotaz, kdo bude mít možnost získat dotace prostřednictvím MAS a
kdo platí příspěvek
JUDr. Bradávková – ten kdo se přihlásil, příspěvek platí obec.
Návrh na usnesení č.13/
ZO Kostice schvaluje Stanovy spolku Místní akční skupiny Dolní Morava, z.s.
Hlasování: 14 pro – 0 – 0
Usnesení č. 13 bylo schváleno.
14. Volba předsedy inventarizační komise.
K bodu vystoupil člen rady p. Cinádr. Navrhován na jmenování do funkce je
Mgr. Libor Balga, předseda kontrolního výboru.
Návrh na usnesení č. 14
ZO Kostice schvaluje Mgr. Libora Balgu do funkce předsedy hlavní inventarizační
komise pro inventarizaci majetku Obce Kostice k 31.12.2015.
Hlasování: 14 pro – 0 – 0
Usnesení č. 14 bylo schváleno.
15. Diskuse.
JUDr. Bradávková – k připomínkám z minulého zasedání
- hlavní prázdniny v MŠ Kostice – uzavření bude vždy ve spolupráci s MŠ
Tvrdonice, aby byla možnost děti vždy někde umístit
- vybudování cyklostezky, požadavek projednán v rámci Regionu Podluží
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- zapáchající kanalizace na ul. Tvrdonská – byly umístěny filtry, stav je pořád
nevyhovující, proto byla oslovena specializovaná firma na vypracování odborného
posudku, výsledky zatím nemáme
- k připomínce p. Čížové na kabelovou televizi a internet– bylo předáno servisní
firmě k zajištění nápravy
Mgr. Balga – Mikulášský jarmark byl hezký, návrh na zakoupení pódia a zajištění
ozvučení,
JUDr. Bradávková – letos se jarmark u parku konal poprvé, rada souhlasí a má
totožné návrhy
p. Růžička – předpokládáme zakoupení pódia, změnu ozvučení akce, počítá se s
rozšířením dláždění pro umístění stánků v této lokalitě a také s vhodnějším
termínem konání jarmarku např. v sobotu nebo v neděli
Mgr. Balga – návrh, aby se na jarmarku prezentovaly i spolky, které v obci máme
JUDr. Bradávková – bereme jako návrh, ale nemůžeme nikoho nutit
p. Rozsypal – návrh, aby suť odebíraná na sběrném dvoře nebyla zpoplatněna
JUDr. Bradávková – provoz sběrného dvora stojí nemalé fin. prostředky, cena za
suť je minimální.
16. Závěr.
JUDr. Bradávková poděkovala za plodnou diskusi a popřála občanům za celé
vedení obce, krásné vánoce, hodně zdraví, pohody a šťastný nadcházející nový rok
2016. Poděkovala za vstřícný přístup a ukončila jednání zastupitelstva Obce
Kostice v 19.45 hod.
Zapsala: Balážová Božena …………………………………
Ověřovatelé:
…………………………
Pavel Helešic

………………….............
Eva Tučková

………………………….
Pavel Růžička
místostarosta

……………………………….
JUDr. Anna Bradávková
starostka
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