
Obec Doubice

Zápis ze 17. zasedání zastupitelstva obce Doubice
konaného dne 17. 10. 2016 od 16:00 hodin

Místo konání: Obec Doubice – Obecní úřad č.p.50, zasedací místnost

Termín konání: 17. 10. 2016 od 16:00 hod

Přítomní zastupitelé (dle prezenční listiny):
Ing.  Jan Drozd,  Břetislav  Jemelka,  Karel  Rezek,  Miloslav  Čapek,  Andrea Rezková,  Filip
Molčan, Alena Jašíčková Jetýlková (7 členů ZO = 100%)

1) ZAHÁJENÍ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA A URČENÍ OVĚŘOVATELŮ A
ZAPISOVATELE:

 Zasedání  zastupitelstva  zahájil  v 16:00  starosta  Ing.  Jan  Drozd  a  zasedání
zastupitelstva předsedal.

 Předsedající  konstatoval, že se zastupitelstvo sešlo v počtu 7 zastupitelů (v plném
počtu) a že je usnášeníschopné.

 Předsedající navrhl zapisovatelem Ing. Jana Drozda (sebe) a ověřovateli zápisu paní
Alenu Jašíčkovou Jetýlkovou a paní Andreu Rezkovou. K návrhu nebyly vzneseny
žádné protinávrhy.

 O určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele zastupitelstvo hlasovalo.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Doubice určuje zapisovatelem Ing. Jana Drozda a ověřovateli  zápisu
paní Alenu Jašíčkovou Jetýlkovou a paní Andreu Rezkovou.
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 1 bylo schváleno.

2) NÁVRH A SCHVÁLENÍ PROGRAMU:
 Předsedající  seznámil  přítomné  s návrhem  programu  v souladu  s pozvánkou

předanou  členům  zastupitelstva  a  v souladu  s informací  zveřejněnou  na  úřední
desce. Vyzval přítomné ke vznesení návrhů na doplnění. Návrh na doplnění  vznesl
předsedající  a to  včlenit  bod 12 (optimalizace hospodaření  s komunálními  odpady
v obcích  SPRŠ) a v došlé poště projednat žádost o koupi pozemku p.p.č.8/1 a 7/1
v k.ú. Doubice doručenou v den zasedání ZO. Jiné návrhy vzneseny nebyly. 

 ZO hlasovalo o doplněném návrhu programu.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Doubice schvaluje následující program zasedání zastupitelstva:
3) kontrola plnění usnesení z minulých zasedání zastupitelstva obce
4) hospodaření obce do září 2016
5) propagace obce (plánujvýlet.cz)
6) setkání s občany a chalupáři – podzim 2016
7) úprava parku před OÚ



8) PD oprava Velkého rybníka Doubice – stav prací
9) přístřešek na tříděný odpad
10) výročí 25 let samostatnosti obce
11) rozpočtová změna č. 03 / 2016
12) optimalizace hospodaření s komunálními odpady v obcích SPRŠ
13) došlá pošta a podání občanů

- žádosti o koupi částí pozemku p.p.č.1136/1 v k.ú. Doubice
- žádost o koupi části pozemku p.p.č.1129 v k.ú. Doubice
- žádost o koupi pozemku p.p.č.1492/1 v k.ú. Doubice
- žádost o zřízení klubovny doubické mládeže (bývalá ordinace)
- žádost o pronájem pozemku p.p.č. 8/1 v k.ú. Doubice
- žádost o koupi pozemků p.p.č.7/1 a 8/1 v k.ú. Doubice

14) různé + diskuze
- blahopřání jubilantům
- setkání důchodců
- informace o kontrole HZS
- informace o kontrole AOPK, CHKO Lužické hory
- návrh rozpočtu obce na rok 2017

15) usnesení a závěr

Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 2 bylo schváleno.

3) KONTROLA USNESENÍ Z MINULÝCH ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE:
 Předsedající přečetl přítomným všechna usnesení ze  16. zasedání ZO a konstatoval,

která byla splněna a s jakým výsledkem.
 Všechna usnesení zastupitelstva obce Doubice byla splněna a jedno trvá (č. 9 / 16 /

2016 = rozměření pozemku p.p.č.1136/1 v k.ú. Doubice).

4) HOSPODAŘENÍ OBCE DO ZÁŘÍ 2016:
 Předsedající seznámil přítomné s hospodařením obce Doubice do 30. 09. 2016 dle

výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu, dále seznámil přítomné se zůstatky finančních
prostředků  na  obecních účtech  k 30.  09.  2016.  Předložena  byla  i  kniha  přijatých
faktur, ze které bylo patrné, za co v uplynulém období obec zaplatila a v jaké výši. 

 Zastupitelstvo  obce  hlasovalo  o  vzetí  na  vědomí  informace  o  hospodaření  obce
Doubice.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Doubice bere na vědomí informaci o hospodaření obce Doubice do 30.
09. 2016.
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 3 bylo schváleno.

5) PROPAGACE OBCE (PLÁNUJVÝLET.CZ):
 Předsedající  seznámil  přítomné s nabídkou  firmy  Vlapon  Innovation  s.r.o.  a  jejím

portálem www.plánujvýlet.cz, kde by obec mohla inzerovat své místní zajímavosti a
také propagovat  místní  kulturní,  rekreační  a  restaurační  zařízení  v rámci  podpory
místního podnikání. Po krátké diskuzi a nesouhlasných postojích většiny zastupitelů
bylo předsedajícím navrženo znění usnesení, o kterém bylo hlasováno. 

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo  obce  Doubice  neschvaluje  provedení  propagace  obce  prostřednictvím
prezentace plánujvýlet.cz firmy Vlapon Innovation s.r.o.. 
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0



Usnesení č. 4 bylo schváleno.

6) SETKÁNÍ S OBČANY A CHALUPÁŘI – PODZIM 2016:
 Předsedající oznámil přítomným, že s místostarostou předjednali termín 19. 11. 2016

v penzionu Hubertus pro konání pravidelného veřejného setkání zastupitelů s občany
a chalupáři obce Doubice, a že v tento termín je domluven i koncert pana V O. B.
v doubickém kostele. Požádal přítomné o vznesení připomínek k návrhu a současně
je  vyzval,  aby  v průběhu  následujícího  týdne  podali  návrhy  na  jednotlivé  body
programu.

 Zastupitelstvo obce hlasovalo o návrhu usnesení.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Doubice pověřuje starostu obce svoláním veřejného setkání zastupitelů
s občany a chalupáři obce Doubice na 19. 11. 2016 od 15:00 v penzionu Hubertus.
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 5 bylo schváleno.

7) ÚPRAVA PARKU PŘED OÚ
 Předsedající seznámil přítomné s návrhem provozovatelky doubického obchodu paní

Slané se záměrem provozovat prodej drobného občerstvení v prostorách obchodu,
které  by  bylo  přístupné  z boku  budovy  OÚ  a  vyžadovalo  by  úpravu  chodníčků
v parčíku před budovou obecního úřadu a posléze i  s tím,  že z tohoto  návrhu po
oznámení paní  Slané prozatím sešlo a je odložen na neurčito.  Z výše uvedeného
důvodu se zastupitelstvo obce tímto bodem dále nezabývalo  

8) PD OPRAVA VELKÉHO RYBNÍKA DOUBICE – STAV PRACÍ:
 Předsedající  seznámil  přítomné  se  stavem  prací  na  aktuálně  zpracovávané

projektové dokumentaci  a  představil  návrh  na  vybudování  bezpečnostního přelivu
v podobě  sdruženého  objektu  (přeliv  +  požerák)  a  dále  s  množstvím  usazenin
v rybníce zpřesněných výpočty ze zaměření dna a hloubky sedimentu. 

9) PÍSTŘEŠEK NA TŘÍDĚNÝ ODPAD:
 Předsedající seznámil přítomné s návrhem zhotovit za obecním úřadem jednoduchý

přístřešek na tříděný odpad a dále s cenovou nabídkou pana T.Kleinhampla na jeho
zhotovení. Dále podotkl, že finanční odměna, kterou obec získala v soutěži „Skleněná
popelnice“ z větší části pokryje náklady na realizaci. 

 Po krátké diskuzi bylo navrženo usnesení a zastupitelstvo obce hlasovalo o schválení
návrhu usnesení.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo  obce  Doubice  schvaluje  záměr  zhotovení  přístřešku  na  tříděný  odpad  a
pověřuje starostu obce vystavením objednávky panu T.Kleinhamplovi dle předložené cenové
nabídky v ceně maximálně 72 tis. Kč.
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 6 bylo schváleno.

10) VÝROČÍ 25 LET SAMOSTATNOSTI OBCE:
 Předsedající  oznámil  přítomným, že rok 2017 bude 25. rokem samostatnosti obce

Doubice  po  oddělení  obce  od  města  Krásná  Lípa  dne  31.  12.  1992  a  dále,  že



současně  bude  možné  slavit  560  let  od  první  písemné  zmínky  o  Doubici
v historických  dokumentech  z roku  1457.  Následně  proběhla  diskuze  o  možném
uspořádání  oslav  obou  uvedených  výročí  a  o  přípravách  na  ně.  Předsedající  se
zavázal zjistit cenové relace zhotovení odznaků, triček, čepic, samolepek, hrnků se
znakem obce. Dále se diskutovalo o možném uspořádání oslavných akcí (jarmark,
společné  setkání  všech  Doubičáků  atp.)  Bylo  diskutováno  i  možné  zhotovení
překladu německé kroniky obce Doubice do češtiny u příležitosti tohoto výročí.

11) ROZPOČTOVÁ ZMĚNA Č. 3 / 2016:
 Předsedající  seznámil  přítomné  s  návrhem  finančního  výboru  na  provedení

rozpočtové změny.
 Předseda  finančního  výboru  Filip  Molčan  vysvětlil  přítomným  zastupitelům  obsah

rozpočtové změny č.03/2016 a změny stručně zdůvodnil.
 Předsedající vyzval přítomné zastupitele ke vznesení připomínek. Nikdo připomínky

nevznesl,  a  proto  bylo  přistoupeno  k hlasování  o  schválení  rozpočtové  změny
č.03/2016

 Zastupitelstvo obce hlasovalo o návrhu usnesení.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Doubice schvaluje rozpočtovou změnu č. 03 / 2016 v příjmech i výdajích
o 125.058,- Kč dle návrhu finančního výboru.
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 7 bylo schváleno.

12) OPTIMALIZACE HOSPODAŘENÍ S KOMUNÁLNÍMI ODPADY V OBCÍCH SPRŠ:
 Předsedající seznámil přítomné se závěry jednání a přijatým usnesením Sdružení pro

rozvoj  Šluknovska,  které  se týkaly  vypracované  studie  „Optimalizace  hospodaření
s komunálními odpady včetně jejich obalové složky v obcích SPRŠ“. Zastupitelé byli
opakovaně  seznámení  s touto  studií  a  jejími  návrhy.  Po  diskuzi  nad  účelností
zapojení se do společného výběrového řízení byla přednesena navržená usnesení o
diskutovaném tématu a zastupitelstvo obce hlasovalo o schválení návrhů usnesení.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Doubice projednalo a bere na vědomí studii „Optimalizace hospodaření
s  komunálními  odpady  včetně  jejich  obalové  složky  v  obcích  Sdružení  pro  rozvoj
Šluknovska“.
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 8 bylo schváleno.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Doubice na základě studie „Optimalizace hospodaření s komunálními
odpady  včetně  jejich  obalové  složky  v  obcích  Sdružení  pro  rozvoj  Šluknovska“  vydává
souhlasné stanovisko za Obec Doubice pro účast ve společném výběrovém řízení na provoz
systému nakládání s komunálním odpadem ve Šluknovském výběžku při Sdružení pro rozvoj
Šluknovska.
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 9 bylo schváleno.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo  obce  Doubice  pověřuje  starostu  obce  k  zastupování  obce  při  stanovení
podmínek  pro  společné  výběrové  řízení  na  provoz  systému  nakládání  s  komunálním
odpadem ve Šluknovském výběžku.
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0



Usnesení č. 10 bylo schváleno.

13) DOŠLÁ POŠTA A PODÁNÍ OBČANŮ:
 Předsedající  seznámil  přítomné  s písemným  záznamem  o  porušení  zákona

č.13/1997  Sb.,  o  pozemních  komunikacích  adresovaným  obci  Doubice,  který  byl
zaslán  Správou  a  údržbou  silnic  Ústeckého  kraje.  V tomto  záznamu  byla  obec
upozorněna  na  skutečnost,  že  instalací  dodatkové  tabulky  s textem  „obec
monitorována kamerovým systémem“  na dopravní  značky „začátek obce“  porušila
výše uvedený zákon a byla  vyzvána k odstranění  těchto dodatkových tabulek.  Na
základě této výzvy byly dodatkové tabulky odstraněny a informace o odstranění byla
předána SÚS a silničnímu správnímu úřadu MěÚ Rumburk tak, aby nebylo zahájeno
správní řízení s možným uložením pokuty ve výši až 300 tis.Kč. Dodatkové tabulky
budou v obci instalovány tak, aby bylo vyhověno zákonu na ochranu osobních údajů
a současně nebyl porušován zákon o pozemních komunikacích.

 Předsedající dále informoval o vydaném opatření obecné povahy, které je od 17. 10.
2016 zveřejněno na úřední desce a týká se oficiálního schválení instalace dopravních
značek  „zákaz  vjezdu“  s dodatkovou  tabulkou  „mimo  dopravní  obsluhy“  silničním
správním  úřadem  a  dopravním  inspektorátem  Policie  ČR.  Jedná  se  o  značky
instalované na obecních komunikacích zpřístupňující  Máják. Pátý den od vyvěšení
OOP může Policie pokutovat za přestupek porušení zákazu vjezdu. 

 Předsedající seznámil přítomné s žádostí manželů I. o koupi části pozemku 1136/1 v
k.ú. Doubice, který je v majetku obce Doubice a současně s ústně podanou žádostí
pana A. o koupi jiné části téhož pozemku. Vzhledem k tomu, že tento pozemek tvoří
souvislý  pruh mezi  chatičkami  a  Doubickým potokem,  a  všichni  majitelé  okolních
pozemků  projevili  zájem  o  koupi  části  pozemku,  nechá  obec  tento  pozemek
geometrickým plánem rozdělit dle požadavku žadatelů tak, jak bylo rozhodnuto na 16.
zasedání  ZO  Doubice  a  následně  bude  zastupitelstvem  rozhodnuto  o  prodeji
jednotlivých  částí  pozemku.  Cena  rozdělení  pozemku  bude  následně  přičtena  k
prodejní ceně částí pozemku.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Doubice projednalo žádosti manželů I. a pana A. o koupi části pozemku
p.p.č.1136/1  v k.ú.  Doubice  a  rozhodlo,  že  o  prodeji  bude  rozhodnuto  po geometrickém
rozdělení pozemku na části dle jednotlivých žádostí. 
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 11 bylo schváleno

 Předsedající seznámil přítomné s žádostí pana M.Š. o koupi části pozemku 1129 v
k.ú. Doubice, který je v majetku obce Doubice. Vzhledem k tomu, že i tento pozemek
tvoří  souvislý  pruh  mezi  chatičkami  a  Doubickým  potokem,  nechá  obec  tento
pozemek geometrickým plánem rozdělit  dle požadavku žadatele,  a následně bude
zastupitelstvem rozhodnuto o prodeji části pozemku. Cena rozdělení pozemku bude
následně přičtena k prodejní ceně částí pozemku.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Doubice projednalo žádost pana M.Š. o koupi části pozemku p.p.č.1129
v k.ú.  Doubice  a  rozhodlo,  že  o  prodeji  bude  rozhodnuto  po  geometrickém  rozdělení
pozemku na části dle žádosti. 
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 12 bylo schváleno

 Předsedající seznámil přítomné s žádostí o koupi části pozemku p.p.č. 1492/1 v k.ú.
Doubice,  který je  v  majetku obce Doubice.  Vzhledem k tomu,  že součástí  tohoto
pozemku je i část pozemku, kterou si chce obec ve svém majetku ponechat, nechá



obec tento pozemek geometrickým plánem rozdělit, a následně bude zastupitelstvem
rozhodnuto o prodeji části pozemku. 

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Doubice projednalo žádost o koupi pozemku p.p.č.1492/1 v k.ú. Doubice
a rozhodlo, že o prodeji bude rozhodnuto po geometrickém rozdělení pozemku.
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 13 bylo schváleno

 Předsedající  seznámil  přítomné s  žádostí  doubických  občanek o  zřízení  klubovny
doubické mládeže v prostorách bývalé ordinace, kde žadatelky zamýšlí uskutečňovat
aktivity  s  doubickými  dětmi.  Předsedající  dále  navrhl,  že  by  mohla  být  ordinace
v souběhu s tímto využitím vybavena nábytkem tak, aby splnila parametry sociálního
bytu,  který bude muset obec mít k dispozici.  Do doby než bude třeba sociální  byt
potřeba přidělit k užívání, mohly by tyto prostory sloužit jako klubovna pro doubickou
mládež  a  děti.  Po  krátké  diskuzi  o  využívání  bývalé  ordinace  dětmi  v podobě
klubovny bylo hlasováno o návrhu usnesení. 

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo  obce  Doubice  projednalo  žádost  o  zřízení  klubovny  doubické  mládeže  a
rozhodlo, že obec zřídí v prostorách bývalé ordinace klubovnu pro děti a současně budou
prostory připraveny k užití jako sociální byt.
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 1
Usnesení č. 14 bylo schváleno

 Předsedající seznámil přítomné s žádostí pana J.N. o pronájem pozemku p.p.č. 8/1
v k.ú. Doubice. Současně seznámil přítomné s žádostí manželů D. o koupi pozemků
p.p.č. 7/1 a p.p.č. 8/1 oba v k.ú. Doubice,  které jsou v majetku obce Doubice. Po
diskuzi  dalo  zastupitelstvo  přednost  prodeji  pozemku  před  jeho  pronájmem  a
hlasovalo o návrzích usnesení k oběma výše uvedeným žádostem.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Doubice projednalo žádost o pana J.N. o pronájem pozemku p.p.č. 8/1 v
k.ú. Doubice a tuto žádost zamítá.
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 15 bylo schváleno

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Doubice projednalo žádost manželů D. o koupi pozemků p.p.č. 7/1 a
p.p.č. 8/1 oba v k.ú. Doubice, které jsou v majetku obce Doubice, a pověřuje starostu obce
zveřejněním záměru prodeje.
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 16 bylo schváleno

14) RŮZNÉ + DISKUZE:
 Předsedající představil přítomným výsledky voleb do zastupitelstva Ústeckého kraje

ve volebním okrsku Doubice.
 Předsedající  oznámil  přítomným,  že  spolu  s místostarostou  Břetislavem Jemelkou

byli popřát třem doubickým jubilantům k jejich výročí (65, 70 a 83 let).
 Předsedající  projednal  s přítomnými termín a místo setkání  doubických důchodců,

které proběhne dne 14. 12. 2016 od 14:00 hod v hotelu JEF.
 Předsedající  seznámil  přítomné  s výsledky  kontroly  provedené  Hasičským

záchranným sborem a zástupci ORP Rumburk ve věci připravenosti obce na krizové



situace dle krizového zákona, tedy že kontrola proběhla bez negativních zjištění a že
obci nejsou ukládána žádná nápravná opatření. Kontrola proběhla dne 17. 10. 2016 a
zápis bude ze strany HZS zaslán dodatečně prostřednictvím datové schránky.

 Místostarosta  Břetislav  Jemelka  seznámil  přítomné s výsledky  kontroly  provedené
Agenturou ochrany přírody a krajiny (CHKO Lužické Hory) ve věci povolování kácení
dřevin rostoucích mimo les, tedy že kontrola proběhla bez negativních zjištění a zápis
že bude ze strany AOPK zaslán dodatečně prostřednictvím datové schránky 

 Předsedající informoval přítomné, že do příštího zasedání zastupitelstva obce chce
připravit  návrh rozpočtu obce Doubice na rok 2017 a vyzval  přítomné k podávání
návrhů  ke  konkrétním  detailům  jeho  obsahu.  Pokud  bude  návrh  rozpočtu
zastupitelstvem obce na listopadovém zasedání přijat, bude pak zveřejněn na úřední
desce  a  v prosinci  by  mohl  být  schválen.  Předsedající  navrhl  znění  usnesení  a
zastupitelstvo obce o něm hlasovalo.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Doubice pověřuje starostu obce přípravou rozpočtu obce Doubice na rok
2017 a jeho předložením na 18. zasedání zastupitelstva obce Doubice v listopadu 2016.
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 17 bylo schváleno

 Předsedající  informoval  přítomné  o  nabídce  firmy  Extéria  na  poskytování  služeb
v oblasti  BOZP  a  PO.  Po  krátké  diskuzi  hlavně  o  ceně  nabízených  služeb
předsedající  přislíbil  provést  průzkum  cenových  relací  těchto  služeb  v ohledu  na
možnou úsporu finančních prostředků do těchto služeb vkládaných.

 Předsedající seznámil přítomné s žádostí o.p.s. Handicap centra škola života Frýdek
Místek  a  dále  žádostí  neziskové  společnosti  Linka  bezpečí  z.s.  o  příspěvek  na
činnost  v podobě  daru  či  zakoupení  dárkového  balíčku.  Obě  tyto  žádosti  byly
zastupitelstvem obce zamítnuty.

 Následně dal předsedající prostor pro dotazy přítomným hostům a přítomný host pan
J.L. vznesl dotaz, zda uvažuje obec o dotaci na domovní čistírny odpadních vod pro
jednotlivé  rodinné  domy.  Předsedající  a  místostarosta  postupně  odpověděli,  že  o
dotaci  slyšeli,  avšak  neznají  detaily  a  že  tuto  možnost  prověří.  Další  otázky  či
připomínky vzneseny nebyly.

15) USNESENÍ A ZÁVĚR:
 Vzhledem k tomu, že jednotlivá usnesení  zastupitelstva obce byla projednávána a

schvalována  postupně  u  každého  bodu  programu,  nebylo  nutné  přijímat  tato
usnesení znovu.

 Zastupitelé obce Doubice se shodli, že příští zasedání zastupitelstva obce proběhne
dne 14. 11. 2016 od 16:00 na obecním úřadě.

 Předsedající  poděkoval  přítomným  za  aktivní  účast  a  ukončil  17.  zasedání
zastupitelstva obce v 17:51.

Zápis byl vyhotoven dne 18. 10. 2016

Zapsal: Ing. Jan Drozd ……………………………………………



Ověřovatelé zápisu:

Alena Jašíčková Jetýlková ……………………………………………

Andrea  Rezková ……………………………………………

Ing. Jan Drozd, starosta obce ……………………………………………

Břetislav Jemelka, místostarosta obce ……………………………………………


	Andrea Rezková ……………………………………………

