Zápis ze zasedání zastupitelstva

č. 5/2010 Obce Dunajovice, konané dne 21. 5. 2010.

Místo konání :Kancelář OÚ Dunajovice
Přítomní: dle prezenční listiny
F. Uhlíř
L. Kůffner
J. Víta
P. Polák
V. Lang příchod (18:30)
J. Prchal
F. Rod
Omluveni:
Hosté:
l)Zahájení zasedání.
Zasedání zahájeno v 18:00 hod.
2) Volba zapisovatele, ověřovatelů zápisu a programu schůze
Zapisovatel navržen:
L. Kůffner
HLASOVÁ

O

6xPRO

O x ZDRŽEL SE HLASOVÁ

Í

O x PROTI

O x ZDRŽEL SE HLASOVÁ

Í

O x PROTI

Ověřovateli zápisu navrženi:
J. Víta
J. Prchal
HLASOVÁ

O

6xPRO

avržený program schůze:
1) Zahájení zasedání.
2) Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu, schválení programu zasedání
3) Informace zastupitelům a občanům
4) Prohlášení starosty obce
5) Změna provozovatele vodovodu obce Dunajovice - ČEVAK
6) Změna vlastnictví zdroje pitné vody pro obec - vrt K+K u Zlaté stoky
7) Souhlasy s opravou MK Slověnická, převod pozemků pod MK Slověnická státu na obec, výkup
pozemků pod MK Slověnická od soukromých majitelů.
8) Výkup podílů soukromých majitelů k pozemku parc.č.2262/2 silnice a bezúplatný převod podílu
12/50 státu na obec
9) Dotace z POV Jihočeského kraje na opravu MK Slověnická a na dostavbu veřejného osvětlení
10) Smlouva o zřízení věcného břemene - přípojka NN M. Tesař, Dodatek Č. 1ke smlouvě o budoucí
smlouvě o zřízení věcného břemene - Zásobení Třeboňska pitnou vodou - 11.etapa
11) Rozpočet obce na rok 2010
12) Závěrečný účet Obce Dunajovice
13) Rozpočtové opatření 1/201 O
14) Zalesnění pozemků -louky "U Potoka"
15) Závěr
ě.

Návrh usnesení zastupitelstva obce Č. 1/5/2010:
Zastupitelstvo obce schvaluje navržený program schůze
HLASOV ÁNO

6 x PRO

O x ZDRŽEL SE HLAS OV Á

í

O x PROTI

3) Informace zastupitelům a občanům
Vyhodnocení přípomínek k ÚS Třeboňsko - Novohradsko
Dne 26.4.2010 obdržela Obec Dunajovice "Vyhodnoceni připomínek podaných v rámci projednání
územní studie Třeboňsko - Novohradsko a pokyn pořizovatele k provedení úprav".
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Vyhodnocení/pokyn:
ávrh v ÚS Třeboňsko ovohradsko vycházel z neaktuálních podkladů rozpracovaného ÚP
Dunajovice./
ávrh a vyhodnocení návrhů v ÚS Třeboňsko - ovohradsko bude zpracováno nad
novým v nedávné době vydaným ÚP Dunajovice s tím, že budou akceptovány výše uvedené
připomínky obce.
Kovárna
Budova dílny na pozemku parc.č. St. 23 včetně pozemku byla na základě kupní smlouvy převedena na
LV obce dne 24.4.2010.
Stížnost Němec
Tomáš Němec opět podal dne 26.4.2010 stížnost na porušení zákona. Stížnost předložena, přečtena.
Starosta obce dopisem č.j.115/2010IFUh ze dne 27.4.2010 požádal Krajský úřad, odd. právní a
legislativní o posouzení všech stížností samotných zda byl porušen zákon Č. 128/2000 Sb., o obcích,
zda byl spáchán nějaký trestný čin nebo přestupek jak ze strany starosty, obce, zastupitelstva, tak ze
strany stěžovatele pana ěmce. Do dnešního dne Obec Dunajovice nedostala žádné vyrozumění.
Scelování pozemků - cesta Za Humny - změna využití území
Dne 28.4.2010 podala Obec Dunajovice žádost o vydání územního rozhodnutí o změně využití území,
pozemků parc.č. 7/4' 9/5; 9/6; 13/2; 16/2; 18/2; 19/2 a 21/4 v k.ú. a obci Dunajovice. Veřejné jednání je
nařízeno na den 10.6.2010 v 9:00 hod.
Dne 19.4.2010 MěÚ Třeboň bylo vydáno sdělení, že nebude vydáváno rozhodnutí o dělení nebo
scelování pozemků, dne 25.3.2010 bylo MěÚ Třeboň vydáno Závazné stanovisko - Souhlas k trvalému
odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu.
Technologické centrum OPR Třeboň
Dne 24.3.2010 se konalo setkání obcí spadající pod ORO Třeboň v souvislosti se zřízením
Technologického centra a elektronické spisové služby ORP Třeboň. Byl předán dotazník se žádostí o
zařazení do připravované dotace na technologické centrum a spisovou službu.
Dotace z OPŘP a SFŽP na stavbu "Kanalizace a ČOV Dunajovice".
Dne 11.5.2010 byly schváleny řídícím výborem OPŽP projekty k financování. Dne 12.5.2010 byly
schválené projekty i zamítnuté projekty zveřejněny na webových stránkách OPŽP. Projekt "Kanalizace
a ČOV Dunajovice" není vyřazen, ale není také mezi schválenými. Naše žádost se nachází v zásobníku
projektů, ze kterého je možné ještě postoupit mezi "Vyvolené" mezi projekty schválené k financování.
Předložen e-mail ing. Karla Kroupy. Další možnost podání žádosti o dotaci je říjen 2010.
Stav účtů obce:
W. Sparkasse
GE MoneyBank
Pokladna
Celkem

2.516.219,30
31.80248
7.237,00
2.555.258,78

Kč
Kč
Kč
Kč

k 31. 3. 2010
k 17. 5.2010
k 20.5.2010

Oprava místních komunikací
Při opravě MK Slověnická budou opraveny výtluky na MK v obci - (náves pod topolem, náves u
rybníka, Lomnická, za humny). Opravy provede firma VlALlT Soběslav na základě objednávky.
avýšení ceny za opravu MK.
4) Prohlášení starosty obce
Viz příloha.
Starosta obce navrhl hlasování o odvolání starosty z funkce. Po diskuzi byl podán
Návrh usnesení zastupitelstva obce Č. 2/5/2010 :
Zastupitelstvo obce nebude o bodu č.4 hlasovat.
HLASOV ÁNO

6 x PRO

1 x ZDRŽEL SE HLASOV ÁNÍ
2

x PROTI

5) Změna provozovatele vodovodu obce Dunajovice - ČEVAK
Dne 21. 4. 2010 byli pozváni starostové obcí, ve kterých provozuje vodovody pro veřejnou potřebu
společnost VaK a.s. Č. Budějovice a společnost 1. NS a.s. Č. Budějovice, na setkání v J. Hradci. Na
tomto setkání byla představena nová společnost, která vznikla sloučením VaK a.s. a 1. NS a.s. ve
společnost ČEV AK a.s., nové rozdělení na oblasti a jejich management. Je pravděpodobné, že bude též
přepracována Smlouva o nájmu vodovodu pro veřejnou potřebu obce Dunajovice.
6) Změna vlastnictví zdroje pitné vody pro obec - vrt K+K u Zlaté stoky
Zástupce společnosti K+K Břilice - Gigant při jednání dne 15.4.2010 nabídl k převodu - prodeji vrt u
Zlaté stoky, jediný zdroj pitné vody pro naši obec včetně vodámy a) VaKu, b) obci Dunajovice.
Při setkání starostů s představiteli společnosti ČEV AK 21.4.2010 v J. Hradci, vznesl starosta obce ke
generálnímu řediteli ing. Jiřímu Heřmanovi dotaz na koupi , převzetí vrtu od K+K. Bylo sděleno, že
částka, za kterou bude vrt vykoupen, bude samozřejmě ve formě odpisů a dle délky smlouvy o nájmu a
provozování vodovodu začleněna do ceny pitné vody.
Další možnost je, že obec koupí vrt od K+K.
Návrh usnesení Č. 3/5/2010:
Zastupitelstvo obce se shodlo na dalším jednání se společností K+K Břilice - Gigant o prodeji vodního
zdroje či směně za obecní pozemky.
HLASOVÁNO

6xPRO

1 x ZDRŽEL SE HLAS OV ÁNÍ

O x PROTI

7) Souhlasy s opravou MK Slověnická, převod pozemků pod MK Slověnická státu na obec, vykup
pozemků pod MK Slověnická od soukromých majitelů
Starosta obce v období od 17.4.2010 napsal a předal, nebo rozeslal dopisy se žádostí o souhlas
s opravou a provozováním MK Slověnická všem majitelům pozemků pod touto místní komunikací.
Některé souhlasy ještě nebyly předány obci. Souhlasy jsou nutné k podpisu smlouvy o dotaci projektu
"Oprava MK Slověnická".
Oprava MK Slověnická proběhne po získání všech souhlasů od majitelů pozemků.
Proběhne dokončení opravy .Přesecké'', jednání se SÚS J.H. o možnosti převodu pozemků na
Jihočeský kraj, zřízení silnice III. třídy
M. Činčurová nabídla obci své pozemky parc.č.2275/2 a 2316/2 vše ostatní plocha - silnice o výměře
87 rn" a 103 m" k prodeji.
Návrh usnesení Č. 4/5/2010:
Obec Dunajovice vykoupí pozemky parc.č. 2275/2 o výměře 87 m" a parc.č. 2316/2 o výměře 103 rrf
vše ostatní plocha - silnice za 30,- Kč/ m-.
HLASOVÁNO

7xPRO

O x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ

O x PROTI

8) Výkup podílů soukromých majitelů k pozemku parc.č.2262/2 silnice a bezúplatny převod podllu
12/50 státu na obec
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, v případě souhlasu zastupitelstva obce, bezplatně
převede podíl 12/50 k pozemku parc.č.2262/2 na obec.
Tři z ostatních majitelů podílů k pozemku parc.č.2262/2 souhlasí s prodejem svých podílů obci - cena
nabídnout.
Návrh usnesení Č. 5/5/2010:
Zastupitelstvo obce schvaluje bezúplatný převod podílu 12/50 České republiky k pozemku
parc.č.2262/2, ostatní plocha - silnice o celkové výměře 129 m2 v k.ú. a obci Dunajovice
Obec Dunajovice vykoupí ostatní podíly k pozemku parc.č.2262/2 za 30,- Kč/rn".
HLAS OV ÁNO

7 x PRO

O x ZDRŽEL SE HLASOV ÁNÍ

O x PROTI

9) Dotace z POV Jihoěeského kraje na opravu MK Slověnická a na dostavbu veřejného osvětlení
Dotace z Programu obnovy venkova Jihočeského kraje na opravu MK Slověnická byla schválena
zastupitelstvem Jihočeského kraje ve výši 53.000 - Kč.
Současně byla schválena zastupitelstvem Jihočeského kraje dotace na dobudování 2 světel veřejného
osvětlení na pozemcích parc.č. 2614/2 a 2614/8 ve výši 50.000,- Kč
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Návrh usnesení č. 6/5/2010:
Zastupitelstvo obce schvaluje příjem dotace z POV Jihočeského kraje na opravu MK Slověnická ve
výši 53.000,- Kč
Zastupitelstvo obce schvaluje příjem dotace z POV Jihočeského kraje na akci "Veřejné osvětlení
volného prostranství v k.ú. Dunajovice" ve výši 50.000,- Kč
HLASOV ÁNO

7 x PRO

Ox ZDRŽEL SE HLASOVÁ

Í

O x PROTI

10) Smlouva o zřízení věcného břemene - přípojka NN M. Tesař, Dodatek č. 1ke smlouvě o budoucí
smlouvě o zřízení věcného břemene - Zásobení Třeboňska pitnou vodou - II. etapa
Dne 21.5.2010 obdržela Obec Dunajovice návrh Smlouvy o zřízeni práva odpovídajícího věcnému
břemenu "E.O :4909-1 66/001/20 1O-JH". a základě Smlouvy o budoucí smlouvě na zřízeni práva
odpovídajícího věcnému břemenu, schválené zastupitelstvem obce usnesenim Č. 4/8/2009 dne
28.8.2009 byla zřízena a uložena elekrtopřípojka
pro pozemek parc.č.9/2 do části pozemku parc.č.
2601/2, pozemku v majetku obce.
Smlouvou o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu "E.ON :4909-166/001/201 O-JH" se
zřizuje věcné břemeno využití části zatíženého pozemku ve prospěch vlastníka distribučni soustavy
E.O Distribuce, a.s. se sídlem F.A.Genstnera 2151/6 370 49 České Budějovice, IČ 257 33 591, pro
účely zřízeni a provozováni distribučni soustavy - nový kabel
. Věcné břemeno se zřizuje na dobu
neurčitou, za jednorázovou úplatu 500,- Kč rozsah a průběh věcného břemene je vymezen
v geometrickém plánu Č. 244-106/2010, který je nedílnou součástí smlouvy.
Návrh usnesení č. 7/5/2010:
Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu Č.
E.O :4909-166/001/2010-JH
kterou se zřizuje věcné břemeno využití části zatíženého pozemku
parc.č. 2601/2 ve prospěch vlastnika distribuční soustavy E.O
Distribuce, a.s. se sídlem
F.A.Genstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, IČ 257 33591, pro účely zařízeni a provozováni
distribučni soustavy - nový kabel NN pro pozemek parc.č. 9/2 v k.ú. a obci Dunajovice.
HLAS OV ÁNO

7 x PRO

Ox ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ

Ox PROTI

Dodatek č. 1ke smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - Zásobení Třeboňska pitnou
vodou - II. etapa
Dne 19.5.2010 obdržela Obec Dunajovice Dodatek Č. 1 ke smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení
věcného břemene - Zásobeni Třeboňska pitnou vodou - II.etapa. Z důvodu nesouhlasu některých
soukromých vlastníků pozemků došlo k částečné změně trasy vedení vodovodního řadu. Vedení by
mělo jít po pozemcích ve vlastnictví obce Dunajovice. Jedná se o pozemky parc.č.2577/1 orná půda a
parc.č, 2622 ostatni plocha - ostatni komunikace.
Návrh usnesení č. 8/5/2010:
Zastupitelstvo obce schvaluje DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O BUDOUCÍ SMLOUVĚ O
ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE mezi Obcí Dunajovice, jako budoucím povinným a Jihočeským
vodárenským svazem, zájmovém sdružení právnických osob, se sídlem S. K. Neumanna 19, 370 01
České Budějovice, IČ: 49021117, jako budoucím oprávněným, kterým se již podepsaná Smlouva o
budoucí smlouvě o zřízeni věcného břemene, schválená usnesenim zastupitelstva č.13/1212009,
rozšiřuje o pozemky parc.č. 2622 a 2577/1, vše v k.ú. a obci Dunajovice.
HLAS OV Á O

6 x PRO

1 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ

Ox PROTI

11) Rozpočet obce na rok 2010
a základě zprávy o přezkoumání hospodařeni obce byl přepracován rozpočet obce Dunajovice na
rok 2010. Z celkových příjmů rozpočtu byly vyjmuty položky fmancováni (úvěr a přebytky minulých
let). Z celkových výdajů rozpočtu byla vyjmuta položka financování (uhrazené splátky úvěru).
Rozpočet byl vyvěšen na úředni desce dne 8.4.2010, sejmut dne 26.4.2010.
§4 odst.5 zákona Č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů:
Rozpočet může být schválen jako schodkový jen v případě, že schodek bude možné uhradit
a) finančními prostředky z minulých let, nebo
b) smluvně zabezpečenou
půjčkou, úvěrem, návratnou finanční výpomocí nebo výnosem z prodeje
komunálních dluhopisů územního samosprávného celku (dále jen "návratné zdroje").
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Návrh usnesení č. 9/512010:
Zastupitelstvo obce Dunajovice schvaluje na základě §4 odst.5 písmo a), b) zákona Č. 250/2000 Sb., o
rozpočtových pravidlech územnich rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů předložený schodkový
rozpočet na rok 2010.
2.490.500,00 Kč
Příjmy rozpočtu celkem
Financování - přebytky minulých let
2.400.000,00 Kč
Financování -Úvěr na stavbu Kanalizace a ČOV
1.500.000,00 Kč
6.390.500,00 Kč
Součet
Výdaje rozpočtu celkem
Financování - úhrada splátek úvěru na ČOV

6.222.361,00 Kč
168.139,00 Kč
6.390.500,00 Kč

Součet
HLASOVÁ

O

6xPRO

1 x ZDRžEL SE HLASOVÁ

Í

O x PROTI

12) Závěrečný účel Obce Dunajovice
Dne 25.3.2010 proběhlo jednorázové přezkoumání hospodaření Obce Dunajovice oddělením
přezkumu a metodiky hospodaření obcí Jihočeského kraje.
- Byly zjištěny chyby a nedostatky, které nemají závažnost nedostatků uvedených v § 10 odst. 3
zákona č. 420/2004 Sb. pod písmenem c)
- "Není zřejmé, zda byl rozpočet schválen jako vyrovnaný, přebytkový nebo schodkový
- Členovi zastupitelstva nebyla správně zaokrouhlena měsíční odměna
- Byly zjištěny chyby a nedostatky uvedené v § 10 odst. 3 písmo c) zákona č. 420/2004 Sb.,
- Územni celek chybně účtoval o stavbách (účet 021) (oprava místních komunikací nesprávně zařazena
jako investice na účet 021 - Stavby, dotace byla poskytnuta jako neinvestiční, tedy na opravu)
- Zastupitelstvo nerozhodlo o úkonu spadajícím do jeho vyhrazené pravomoci - zastupitelstvo
nerozhodlo o přijetí účelové dotace na opravu místní komunikace v částce 100.000,- Kč (rozpočtové
opatření mylně schválil starosta obce na základě usnesení zastupitelstva dle kterého starosta může
schválit rozpočtová opatření do 100.000,- Kč)
Územní celek je ve smyslu ustanovení § 13 odst. 1 písm.b) zákona Č. 420/2004 Sb., povinen přijmout
opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených ve zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření (viz
výše)
ápravná opatření:
- Rozpočet na rok 2010 byl na základě zprávy o přezkoumání hospodaření "přepracován". Z celkových
příjmů rozpočtu byly vyjmuty položky financování (úvěr a přebytky minulých let). Z celkových
výdajů rozpočtu byla vyjmuta položka financování (uhrazené splátky úvěru). Rozpočet byl vyvěšen na
úřední desce dne 8.4.2010, sejmut dne 26.4.2010.
- Měsíční odměna starosty obce byla za měsíc březen 2010 a zpětně za měsíce l.-12. 2009 a l. a 2.
2010 zaokrouhlena o 8 Kč nahoru, ve výplatním termínu za březen 2010 řádně zaúčtována a zdaněna.
- Dotace ve výši 100.000,- Kč na opravu místních komunikací byla dodatečně schválena
zastupitelstvem obce dne l. 4. 2010 usnesením č.7/3/2010
- Oprava místních komunikací byla a přeúčtována z účtu 021 - Stavby (byla vyřazena z majetku)
k 1.4.2010.
Závěrečný účel Obce Dunajovice za rok 2009.
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2009 byla zveřejněna a vyvěšena na úřední desce
OÚ Dunajovice dne 27. 3. 2010 sejmuta dne 26. 4. 2010. Zastupitelstvo obce bylo s touto zprávou
seznámeno na svém zasedání dne 1. 4. 2010.
Zveřejnění - vyvěšení závěrečného účtu Obce Dunajovice za rok 2009 proběhlo od 4.5.2010 do
21.5.2010 na úřední desce OÚ Dunajovice. Možnost seznámit se s podrobným zněním závěrečného
účtu obce, se všemi listinami, nevyužil žádný z občanů obce.
Návrh usnesení č. 10/5/2010:
Zastupitelstvo obce Dunajovice schválilo na svém zasedání dne 21. 5. 2010 závěrečný účet Obce
Dunajovice za rok 2009 spolu se Zprávou o výsledku přezkumu hospodaření za rok 2009 BEZ
VÝHRAD.
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Zastupitelstvo
obce souhlasí s chybami a nedostatky,
které byly zjištěny při přezkumu
hospodaření za rok 2009. Zastupitelstvo obce přijalo na svém zasedání dne 1.4.2010 usnesení
č.7/3/2010, kterým ukládá starostovi obce a účetní obce nápravu chyb a nedostatků zjištěných při
přezkumu hospodaření za rok 2009. Tyto chyby a nedostatky byly do projednání závěrečného
účtu napraveny. Ve Zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření Obce Dunajovice za rok 2009 byly
zjištěny chyby a nedostatky dle § 10 odst. 3 písmo c) zákona č.420/2004 Sb., byla zjištěna rizika dle §
10 odst. 4 písmo a) zákona č.420/2004 Sb.
HLASOV Á O

7 x PRO

O x ZDRŽEL SE HLAS OV ÁNÍ

O x PROTI

13) Rozpočtové opatření č.1/201 O
Účetní obce a správce rozpočtu předkládá rozpočtové opatřeni č. 1 ze dne 21.5.2010:
Příjmy zvýšení
+ 242.205,00 Kč
Výdaje zvýšení
- 576.700,00 Kč
Výdaje snížení
+ 169.000,00 Kč
Financování změna + 165.495,00 Kč
Návrh usnesení č. 11/5/2010:
Zastupitelstvo obce Dunajovice schvaluje rozpočtové opatření č.1 ze dne 21.5.2010 (viz příloha)
HLASOV ÁNO

7 x PRO

O x ZDRŽEL SE HLASOVÁ

Í

O x PROTI

14) Zalesnění pozemků -louka a orná půda "U Potoka"
Odborný lesní hospodář ing. P. Pumpr předložil návrh na zalesnění pozemků "U Potoka" (parc.č.
2491/8 trvalý travní porost, parc.č. 2491/9, 2491/16, 2491/17, 2492/1, 2492/3, 2492/4 a 2492/5 vše
orná půda vše v k.ú. Dunajovice), pozemky v majetku Obce Dunajovice. Tyto pozemky jsou dle
Územního plánu Dunajovice určeny k zalesněni (viz příloha mapa zalesnění ZPF).
a zalesnění
zemědělských pozemků se vztahuje dotace na zalesňování zemědělské půdy poskytovaná v rámci
Programu rozvoje venkova (hrazená z EAFRD) (viz příloha Metodická doporučení pro žadatele o
dotaci na zalesňování).
K získání dotace je nutné, mimo jiné, předložit provedené typologické mapování, rozhodnutí
stavebního úřadu o změně využití území (orná půda na lesní pozemek), souhlas vlastníka se
zalesněním, rozhodnutí o prohlášení pozemku za PUPFL.
Pozemky k zalesnění musí být vedeny v LPIS (evidence využití zemědělské půdy dle uživatelských
vztahů). Toto musí udělat nájemce K+K Břilice - Gigant.
Návrh usnesení č. 12/5/2010:
Zastupitelstvo obce Dunajovice schvaluje změnu využití území u pozemků parc.č. 2491/8 trvalý
travní porost, parc.č. 2491/9, 2491/16 2491/17,2492/1,2492/3,2492/4
a 2492/5 vše orná půda, vše
v k.ú. Dunajovice, na lesní pozemek pozemek určený k plnění funkcí lesa. Zastupitelstvo obce
schvaluje zalesnění výše citovaných pozemků podle podmínek pro žadatele o dotaci na zalesňování
zemědělské půdy poskytovanou v rámci Programu rozvoje venkova.
Zastupitelstvo schvaluje zápis pozemků parc.č.2491/8, 2491/9, 2491/16 2491/17, 2492/1, 2492/3,
2492/4 a 2492/5 do LPIS firmou K+K.
HLASOV ÁNo

6 x PRO

1 x ZDRŽEL SE HLASOVÁ

Í

O x PROTI

15) Závěr
Zasedání zastupitelstva obce skončeno ve 21 :00 h
Zapsal:

L. Kůffner

Ověřovatelé zápisu:

J. Víta
J. Prchal

Starosta obce
Vyvěšeno dne:

OBEC OU.

František Uhlíř
29.5.2010
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