Obec Doubice

Zápis z 1. zasedání zastupitelstva obce Doubice
konaného dne 12. 11. 2018 od 16:00 hodin
Místo konání:

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

Termín konání:

12. 11. 2018 od 16:00 hod

Přítomní zastupitelé (dle prezenční listiny):
Ing. Jan Drozd, Břetislav Jemelka, Miloslav Čapek, Filip Molčan, Jana Fuksová, Jaroslav
Navara, Ing. Pavel Nečásek
(7 členů ZO = 100%)
Nepřítomni: 0

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 a že je
usnášeníschopné.
 Předsedající navrhl zapisovatelem Ing. Jana Drozda (sebe) a ověřovateli zápisu pana
Filipa Molčana a pana Miloslava Čapka. 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
pana Karla Filipa Molčana a pana Miloslava Čapka.
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 vznesen
nebyl.
 ZO hlasovalo o návrhu programu.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Doubice schvaluje následující program zasedání zastupitelstva:
3) jednací řád zastupitelstva obce + předávání informací zastupitelům, způsob
komunikace
4) úřední hodiny a přítomnost vedení obce na úřadu
5) sestavení střednědobého plánu rozvoje obce
6) kontrola plnění usnesení z minulých zasedání zastupitelstva obce
7) hospodaření obce do září 2018
8) rozpočtová změna č.05/2018
9) rozpočet obce Doubice na rok 2019
10) rozpočtový výhled na roky 2020 - 2024
11) veřejnoprávní smlouva – výkon přenesené působnosti v přestupkovém řízení
12) Informační panel u kostela Nanebevzetí Panny Marie v Doubici
13) přívěsný vozík za OA + plastová nádrž na pitnou vodu (náhradní zásobování)
14) došlá pošta a podání občanů
- stížnost na zakládání nelegálních kempů
- žádost o koupi části pozemku p.p.č. 879/5 v k.ú. Doubice č.1
- žádost o koupi části pozemku p.p.č.879/5 v k.ú. Doubice č.2
- příjezdní komunikace k parcelám st.p.č.183 a p.p.č.1422/1
- přezkum hospodaření obce Doubice (10/2018)
- dopravní zrcadlo – výjezd z chatiček
15) různé + diskuze
- dotace na kompostéry (informace o realizaci projektu)
- oprava státní silnice Doubice – Krásná Lípa
- prořez stromů na obecních pozemcích
- stanovení ceny vodného na rok 2019
- setkání s důchodci obce v roce 2018
- dary jubilantům z řad občanů obce Doubice
- doplnění lamp veřejného osvětlení
- DSO Tolštejn – lávka pro turisty na Šébru
16) usnesení a závěr
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 2 bylo schváleno.
3) JEDNACÍ ŘÁD ZASTUPITELSTVA OBCE + PŘEDÁVÁNÍ INFORMACÍ
ZASTUPITELŮM, ZPŮSOB KOMUNIKACE
 Předsedající přečetl přítomným dosud platný jednací řád zastupitelstva obce Doubice
a vyzval je k případným návrhům na jeho změnu. Změny navrženy nebyly a současně
bylo konstatováno, že pokud nastane v budoucnu potřeba jednací řád zpravit, může
tak zastupitelstvo obce učinit kdykoliv.
 Zastupitelstvo obce hlasovalo o návrhu usnesení.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Doubice se usneslo, že není třeba upravit jednací řád zastupitelstva
obce Doubice.
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 3 bylo schváleno.

4) ÚŘEDNÍ HODINY A PŘÍTOMNOST VEDENÍ OBCE NA ÚŘADU



Předsedající představil přítomným dosud platné úřední hodiny obecního úřadu obce
Doubice a vyzval je k případným návrhům na jejich změnu. Změny navrženy nebyly a
předsedající navrhl, aby dosavadní úřední hodiny zůstali v platnosti.
Pondělí
08:00 – 12:00
14:00 – 17:00
Úterý
08:00 – 12:00
Středa
08:00 – 12:00
14:00 – 17:00
Čtvrtek
zavřeno
Pátek
08:00 – 12:00
Každá první sobota v měsíci 09:30 – 12:00



Předsedající navrhl, aby i přítomnost vedení obce na OÚ byla stejná jako dosud, tedy
starosta či místostarosta budou na OÚ k dispozici vždy v pondělí a středu od 14 do
17 hod a první sobotu v měsíci v úředních hodinách.
Zastupitelstvo obce hlasovalo o návrhu usnesení.



Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Doubice schvaluje úřední hodiny obecního úřadu a přítomnost vedení
obce na úřadu dle předloženého návrhu.
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 4 bylo schváleno.

5) SESTAVENÍ STŘEDNĚDOBÉHO PLÁNU ROZVOJE OBCE
 Předsedající představil přítomným dosavadní střednědobý plán rozvoje obce, jakožto
dokument, dle kterého byly plánovány a postupně plněny různé záměry směřující
k rozvoji obce. Zastupitelé se shodli, že takovýto dokument je třeba připravit a
průběžně aktualizovat v následujícím volebním období. Předsedající vyzval přítomné,
aby k jeho rukám byly průběžně zasílány návrhy na obsah plánu, a konstatoval, že
tento plán sestaví do poloviny ledna 2019.
 Zastupitelstvo obce hlasovalo o návrhu usnesení.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Doubice pověřuje starostu obce sestavením střednědobého plánu
rozvoje obce dle návrhů zastupitelů v termínu do 15. 01. 2019.
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 5 bylo schváleno.

6) KONTROLA USNESENÍ Z MINULÝCH ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE:
 Předsedající přečetl přítomným všechna usnesení z 34. a z 35. zasedání ZO a
konstatoval, která byla splněna a popsal s jakým výsledkem. Všechna usnesení byla
splněna, vyjma jednoho tj. podpis kupní smlouvy na elektrické vedení k vodojemu
Vápenka, a ten bude učiněn v nejbližších dnech.

7) HOSPODAŘENÍ OBCE V ŘÍJNU 2018:
 Předsedající seznámil přítomné s hospodařením obce Doubice do 31. 10. 2018 dle
výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu, dále seznámil přítomné se zůstatky finančních
prostředků na obecních účtech k 31. 10. 2018. Předložena byla i kompletní kniha
přijatých faktur, ze které bylo patrné, za co v uplynulém měsíci obec zaplatila a v jaké
výši a dále co obec fakturovala.



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 října
2018.
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 6 bylo schváleno.

8) ROZPOČTOVÁ ZMĚNA Č.5/2018:
 Předsedající seznámil přítomné s návrhem rozpočtové změny č.5/2018 a s jejím
obsahem a zdůvodněním. Rozpočtovou změnu sestavili starosta, místostarosta
společně s paní účetní. Přítomní zastupitelé neměli k návrhu žádné připomínky.
Následně bylo zastupiteli hlasováno o návrhu usnesení.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Doubice schvaluje rozpočtovou změnu č.5/2018 v příjmech i výdajích o
375.297,35 Kč dle předloženého návrhu.
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 7 bylo schváleno

9) ROZPOČET OBCE DOUBICE NA ROK 2019:
 Předsedající navrhl přítomným, že návrh rozpočtu obce Doubice na rok 2019 připraví
společně s místostarostou a paní účetní. Zastupitele s návrhem seznámí
prostřednictvím e-mailu a následně jej uveřejní na úřední desce tak, aby byl
zveřejněn po dobu minimálně 15 dní a následně mohl být po vypořádání připomínek
a podnětů obyvatel obce Doubice schválen na prosincovém zasedání zastupitelstva
obce Doubice. Následně bylo zastupiteli hlasováno o návrhu usnesení.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Doubice pověřuje starostu a místostarostu obce Doubice sestavením
návrhu rozpočtu obce Doubice na rok 2019 v termínu do 21. 11. 2018 a jeho zveřejněním na
úřední desce tak, aby jej bylo možné projednat a případně schválit na prosincovém zasedání
zastupitelstva obce Doubice.
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 8 bylo schváleno

10) ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROKY 2020 - 2024:
 Předsedající seznámil přítomné s rozpočtovým výhledem obce Doubice na roky 2016
– 2020 a vysvětlil obsah a účel dokumentu. Dále navrhl, že tento dokument sestaví a
předloží ke schválení na prosincovém zasedání ZO Doubice. Následně bylo
zastupiteli hlasováno o návrhu usnesení.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Doubice pověřuje starostu sestavením rozpočtového výhledu obce
Doubice na roky 2020 – 2024 a jeho předložením ke schválení na prosincovém zasedání
zastupitelstva obce Doubice.
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 9 bylo schváleno

11) VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA – VÝKON PŘENESENÉ PŮSOBNOSTI V
PŘESTUPKOVÉM ŘÍZENÍ
 Předsedající seznámil přítomné s návrhem znění veřejnoprávní smlouvy
č.2018/15/11-322 a vysvětlil její důvod a použití. Následně bylo hlasováno o návrhu
usnesení.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Doubice projednalo a schvaluje znění návrhu veřejnoprávní smlouvy
č.2018/15/11-322 o výkonu přenesené působnosti v oblasti přestupkového řízení městem
Krásná Lípa a pověřuje starostu obce jejím podpisem.
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 10 bylo schváleno
12) INFORMAČNÍ PANEL U KOSTELA NANEBEVZETÍ PANNY MARIE V DOUBICI:
 Předsedající seznámil přítomné s rozhodnutím Městského úřadu Rumburk, odboru
stavební úřad, úseku státní památkové péče o povolení umístění informačního
panelu ke kostelu Nanebevzetí Panny Marie v Doubici a přislíbil zajistit cenovou
nabídku od dodavatele místního orientačního systému v Doubici. Zastupiteli bylo
následně hlasováno o návrhu usnesení.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Doubice pověřuje starostu obce zajištěním cenové nabídky na pořízení
informační tabule ke kostelu Nanebevzetí Panny Marie v Doubici.
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 11 bylo schváleno.
13) PŘÍVĚSNÝ VOZÍK ZA OA + PLASTOVÁ NÁDRŽ NA PITNOU VODU (NÁHRADNÍ
ZÁSOBOVÁNÍ):
 Předsedající předal slovo místostarostovi obce panu Břetislavu Jemelkovi a ten
seznámil přítomné se záměrem obce Doubice pořídit přívěsný vozík za osobní
automobil a plastovou nádrž na pitnou vodu tak, aby v případě nedostatku pitné vody
byla obec připravena nabídnout náhradní zásobování obyvatelstva vodou. Představil
současně orientační ceny obou předmětů v souhrnné výši 30.000,- Kč.
 Předsedající následně přítomným popsal víkendovou příhodu s poruchou čerpadla ve
vrtu doubického vodovodu a s tím, že jistotu požádal o zpracování cenové nabídky na
pořízení nového hlubinného čerpadla a cenové nabídky na výměnu čerpadla tak, aby
obec byla na tuto eventualitu připravena včas a znala rámcově vstupní náklady této
opravy.
 Zastupiteli bylo následně hlasováno o návrhu usnesení.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce pověřuje místostarostu obce objednáním přívěsného vozíku za osobní
automobil a plastové nádrže na pitnou vodu v maximální ceně 30.000,- Kč.
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 12 bylo schváleno.
14) DOŠLÁ POŠTA A PODÁNÍ OBČANŮ:
 Předsedající seznámil přítomné se stížností pana O.S. na zakládání nelegálních
kempů na území obce Doubice. Dále informoval o několika dalších ústních












stížnostech na stejnou věc, které byly na obec podány paní J. a panem F.. Ke
stížnostem se na místě přidal i pan F.. Dále předsedající informoval, že v této
záležitosti kontaktoval ministerstvo vnitra ohledně možnosti vydat obecní vyhlášku
k omezení této aktivity, ale bylo mu sděleno, že tuto aktivitu tímto způsobem omezit
nelze. Dále předsedající informoval, že stejnou věc konzultoval se Správou CHKO
Lužické Hory, kde by bylo možné využít zákonných ustanovení ZOPK (z.č.114/1992
Sb., v platném znění) a zde stále čeká na vyjádření.
Ing. Pavel Nečásek přednesl v této záležitosti svůj názor, kterým objasnil povinnosti
provozovatelů kempů z pohledu živnostenského zákona, a platby daní, přičemž
vyjádřil názor, že pokud jsou na takto používaných pozemcích vybudovány přípojky
elektřiny, vody a příjezdové komunikace s otočí, tak se již bezpochyby o kemp jedná.
Přítomný host paní D.R. vyjádřila přesvědčení, že byl porušen stavební zákon, jelikož
stavby komunikace, otoče a přípojek je černou stavbou.
Jaroslav Navara vycházeje ze svých osobních zkušeností konstatoval, že provoz
takového druhu ubytování vždy podléhá povolení orgánu ochrany přírody (na území
CHKO) a dodal, že je třeba problém vnímat i ze strany druhé, tedy, že obytné přívěsy
a vozidla nemají často kde zaparkovat a tak je lze velice často vidět v lese či na
loukách.
Filip Molčan vyjádřil přesvědčení, že by bylo do budoucna potřebné omezit v obci i
ubytování v soukromí (vyjma penzionů) neboť by se mohlo stát, že obec dopadne
jako Malá Strana v Praze, kde nebudou žít žádní trvalí obyvatelé a veškeré
nemovitosti budou sloužit k rekreaci.
Předsedající přednesl svůj návrh, že svolá jednání všech dotčených stran na obecní
úřad a pokusí se dosáhnout společné dohody. Zastupitelstva obce s návrhem
souhlasilo a projevilo společnou vůli v tuto chvíli upřednostnit jednání stěžovatelů a
provozovatelů pronájmů v rámci platformy "bezkempu.cz", před úředními postupy.
Následně bylo domluveno, že starosta obce svolá toto jednání na sobotu 24. 11.
2018 od 10:00 na obecní úřad.



Předsedající opakovaně seznámil přítomné s žádostí pana J.Č. o koupi části
obecního pozemku p.p.č.879/5 v k.ú. Doubice dle předloženého nákresu za účelem
výstavby domovní ČOV a jejího odtoku do vodoteče. Dále konstatoval, že žadatel již
předložil geometrický plán dle domluvy a že záměr obce prodat tento svůj majetek je
od doby předložení geometrického plánu zveřejněn na úřední desce obce Doubice



Předsedající seznámil přítomné s žádostí pana M.F. o koupi části obecního pozemku
p.p.č.879/5 v k.ú. Doubice dle předloženého nákresu za účelem obhospodařování
v rámci zemědělské prvovýroby. Z diskuze následně vyplynulo, že v případě prodeje
této části p.p.č. 879/5 a sloučení s pozemky žadatele by hrozilo v okamžiku schválení
změny č. 1 ÚP Doubice, že se v této dotčené části stanou zastavitelnými.
Zastupitelstvo obce Doubice doporučilo vzhledem k dosavadním velmi dobrým
vztahům s žadatelem, aby starosta obce dál vedl jednání a nabídl žadateli pronájem
či uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní tak, aby budoucí stavební pozemek na
zbývající části p.p.č.879/5 zůstal obci Doubice.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Doubice projednalo žádost pana M.F. o koupi části pozemku p.p.č.879/5
v k.ú. Doubice dle přiloženého nákresu a pověřuje starostu obce dalším jednáním
s žadatelem ve věci pronájmu či smlouvy o smlouvě budoucí kupní.
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 13 bylo schváleno.
 Předsedající dále seznámil přítomné se sdělením pana Ing. H. ve věci oznámení
existence sítí pod příjezdovou komunikací k pozemku st.p.č.183 v k.ú. Doubice.

Předsedající přislíbil, že v okamžiku budování přípojek inženýrských sítí ke
stavebnímu pozemku a zpevňování komunikace bude s touto skutečností počítáno.


Předsedající seznámil přítomné s výsledkem přezkumu hospodaření obce Doubice
provedené odborem kontroly Ústeckého kraje, a že tento přezkum skončil bez
zjištěných chyb a nedostatků. Zastupitelé vzali informaci na vědomí.



Předsedající přečetl přítomným sdělení Policie ČR k záměru umístit dopravní zrcadlo
k výjezdu z chatiček na státní silnici a seznámil je se skutečností, že i přes negativní
vyjádření Policie ČR požádá silniční správní úřad o schválení umístění zrcadla.
Zastupitelé vzali tuto informaci na vědomí.

15) RŮZNÉ + DISKUZE:
 Předsedající seznámil přítomné s novinkami ve věci dotace na kompostéry, že je
požádáno o změnu rozhodnutí o poskytnutí dotace z důvodu úspory finančních
prostředků vlivem uskutečněného výběrového řízení a že žádost o proplacení
uznatelných nákladů bude podána po podpisu rozhodnutí o změně rukou ministra ŽP.


Předsedající informoval přítomné o plánované a právě prováděné opravě povrchu
státní silnice z Doubice do Krásné Lípy, kterou provádí Správa a údržba silnic
Ústeckého kraje.



Předsedající informoval přítomné o plánovaném prořezu stromů na obecních
pozemcích (lípa u Chřástalky, jasan v jednosměrce u Černých, olše u Velkého
rybníka za hotelem JEF).



Předsedající informoval přítomné o připravovaném stanovení ceny vodného na rok
2019.



Předsedající informoval přítomné o chystaném setkání zastupitelů s důchodci obce
Doubice, které se uskuteční dne 12. 12. 2018 od 14:00 ve Staré Hospodě.



Předsedající informoval přítomné o usnesení minulého zastupitelstva obce Doubice o
darech jubilantům z řad občanů obce Doubice a důchodcům obce a přítomní
zastupitelé se shodli, že není třeba toto usnesení měnit.



Předsedající informoval přítomné o chystaném doplnění lampy veřejného osvětlení
v ulici nad obecním úřadem „k lesu“ na podnět paní Polidor.



Předsedající informoval přítomné o chystaném setkání DSO Tolštejn, kde bude
diskutováno vybudování láky přes státní silnici na Šébru. Investorem stavbu bude
Ústecký kraj za podmínky, že obce DSO Tolštejn na sebe vezmou břímě péče o tuto
lávku, což obnáší náklady ve výši cca 150 tis. Kč / 3 roky. Návrh zní, že by každá
obec z DSO Tolštejn ročně přispěla do společného fondu 10 tis. Kč a tím by byly
zajištěny potřebné finanční prostředky na údržbu. Předseda svazku starosta
Rybniště, Ing.Forfera bude jednat ještě s Varnsdorfem o jejich příspěvku na údržbu.
Místostarosta Břetislav Jemelka navrhl, aby do této věci byl zaangažován i svazek
Novoborsko. Zastupitelé dali starostovi mandát, aby v této věci na zasedání svazku
jednal.
Předsedající informoval přítomné o chystaném semináři o dotačním titulu „Podpora
obcí na územích národních parků“, kterého se zúčastní dne 20. 11. 2018.





Předsedající požádal pana Filipa Molčana o zajištění cenových nabídek na nové
počítače pro starostu a místostarostu obce, jelikož ty současné jsou starší 10 let a
vykazují značné problémy s provozem a časté poruchy.



Pavel Nečásek navrhl, aby na křižovatce u Doubické hospody byl podán podnět na
změnu přednosti v jízdě, pokud se nepodaří křižovatku zpřehlednit dopravním
zrcadlem.



Přítomný host paní D.R. vznesla dotaz, zda bude obce nařizovat kácení stromů
sežraných kůrovcem (stromy v obci mimo les). Předsedající odpověděl, že nikoliv a
že v případě suchých stromů již není třeba povolení OÚ k jejich pokácení.



Přítomný host pan S.F. požádal nové zastupitelstvo, aby zastavilo nelegální
vypouštění fekálií hotelem JEF přímo do potoka. Předsedající požádal pana F., aby
mu dal okamžitě vědět ve chvíli, kdy zjistí, že se tak děje a to z důvodu zajištění
důkazů (fotografie a vzorky). Předsedající dále přislíbil, že se bude informovat na
vodoprávním úřadu jak vylepšit odpadní vody z ČOV penzionů tak, aby nezamořovaly
vodoteč ve spodní části obce.



Přítomný host paní D.R. požádala o prořez doubické zkratky za Č.. Předsedající
přislíbil provedení.



Pavel Nečásek navrhl provedení prořezu stromů u dětského hřiště, místostarosta
přislíbil provedení kontroly a prořezu nebezpečných větví.



Přítomný host pan M.F. oznámil, že zdobení kostela bude 22. 12. 2018 od 14:00 a
pan K.M. dodal, že po zdobení kostela bude cca v 15:00 zahájena týdenní výstava
pohlednic a betlémů v doubickém muzeu, výstava bude otevřena během svátku vždy
odpoledne od 15:00 do 18:00 hod.



Místostarosta Břetislav Jemelka oznámil, že vánoční strom u kostela bude ozdoben
do konce listopadu tak, aby mohl být dne 02. 12. 2018 rozsvícen.



Na žádost starosty si zastupitelé vybrali fotografii, která bude zdobit kapesní
kalendářík obce Doubice na rok 2019 (kaplička Nejsvětější trojice se zapadajícím
sluncem).

16) 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 dohodli na termínu příštího zasedání zastupitelstva
obce, které proběhne v úterý 18. 12. 2018.
 Předsedající poděkoval přítomným za aktivní účast a ukončil 1. zasedání
zastupitelstva obce v 19:27.
Zápis byl vyhotoven dne 13. 11. 2018

Zapsal: Ing. Jan Drozd

……………………………………………

Ověřovatelé zápisu:

Filip Molčan

……………………………………………

Miloslav Čapek

……………………………………………

Ing. Jan Drozd, starosta obce

……………………………………………

Břetislav Jemelka, místostarosta obce

……………………………………………

