
Zápis č. 30 

z řádného jednání zastupitelstva obce Písečná ze dne 19. 3. 2018 

 

Účast: 

- přítomno 6 členů zastupitelstva obce, Mgr. Cienciala z pracovních důvodů omluven 

 

Hosté – Milan Sabol, kronikář obce 

 

Jednání zahájil Bc. David Ćmiel, starosta obce Písečná, který přivítal členy zastupitelstva. 

Starosta prohlásil, že zastupitelstvo je řádně svoláno, vyhlášeno a je usnášeníschopné. 

 

 

Stanovení zapisovatele 
Starosta obce pověřil Petru Rathouskou vyhotovením zápisu. 

 

 

Schválení programu jednání 

 

1. projednání zásad dotačních programů na podporu zpracování PD a výstavbu domovních 

přípojek 

2. Informace o schválení dotace na projekt „Autobusová zastávka, chodník - Písečná, 

harmonogram projektu, vyhlášení výběrového řízení na zhotovitele 

3. Rozpočtové opatření č. 1 

4. Různé 

5. Diskuse 

 

Výsledek hlasování: 

PRO:   6 

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE: 0 
 

Zastupitelstvo obce Písečná schválilo program jednání. 

 

 

 

Návrhová komise 
Starosta obce podal návrh na členy návrhové komise: p. Pavlusová, Mgr. Lysková a p. 

Poloková. Žádné další návrhy nebyly vzneseny, přistoupilo se k hlasování. 

 

Výsledek hlasování: 

PRO:   6 

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE: 0 
 

Zastupitelstvo obce Písečná schválilo návrhovou komisi ve složení: p. Pavlusová, Mgr. 

Lysková a p. Poloková.  

 

 

 

Schválení ověřovatelů zápisu 
Starosta obce podal návrh na ověřovatele zápisu: Ing. Sikora a Ing. Byrtusová. Žádné další 



návrhy nebyly vzneseny a starosta dal o návrhu na ověřovatele zápisu hlasovat. 

 

Výsledek hlasování: 

PRO:   6 

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE: 0 
 

Zastupitelstvo obce Písečná schválilo ověřovatele zápisu: Ing. Sikora a Ing. Byrtusová. 

 

 

Plnění usnesení č. 29 z jednání zastupitelstva ze dne 14. 2. 2018 

 

K bodu 1. schválilo: 
29/1.5   úhradu nákladů spojených s povolením stavby domovní kanalizační přípojky ve 

stavebním řízení z rozpočtu obce – dnes bude usnesení revokováno, je potřeba 

schválit k tomuto zásady 

29/1.6  poskytnutí příspěvku na realizaci domovní kanalizační přípojky ve výši 300,- Kč 

na 1 běžný metr – dnes revokace usnesení, příspěvek bude poskytován na základě 

smluv 

29/1.7  zajištění administrace projektu Splašková kanalizace - I. etapa podpořeného v rámci 

Operačního programu životní prostředí společností HRAT s.r.o., Družstevní 294, 

Třinec a pověřuje starostu obce k uzavření mandátní smlouvy – firma započala 

svou práci na základě této smlouvy, připravují se podklady pro získání dotace dle 

skutečnosti díla 

29/1.8  a) výsledky zadávacího řízení na zakázku malého rozsahu na služby s názvem 

„Splašková kanalizace - I. etapa a Chodník a inženýrské sítě Písečná - výběr TDI 

a koordinátora BOZP“ – smlouva byla podepsána se společností G-servis Praha, 

jako subdodavatelem bude p. Bedřich Ćmiel 

  b) příkazní smlouvu se společností G-servis Praha spol. s r.o. se sídlem 

Třanovského 622/11, Praha 6, 163 00, IČ: 49680226 na výkon činnosti TDI a 

koordinátora BOZP k akci „Splašková kanalizace Písečná – I. etapa a Chodník a 

inženýrské sítě Písečná“ 

29/1.9  poskytnutí finančního daru ve výši 1 000 Kč Svazu tělesně postižených v ČR z.s., 

místní organizace Jablunkov, IČ 73214493, se sídlem Jablunkov 446, 739 91, na 

činnost v roce 2018 a schvaluje uzavření darovací smlouvy se Svazem tělesné 

postižených v ČR z.s., místní organizace Jablunkov 

29/1.10  poskytnutí finančního daru ve výši 3 000 Kč Mysliveckému spolku Potůčky – 

Písek, IČ 48772330, se sídlem Písek 288, 739 84 Písek u Jablunkova, na 

přikrmování zvěře v zimním období a schvaluje uzavření darovací smlouvy s 

Mysliveckým spolkem Potůčky – Písek 

29/1.11  poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce Písečná ve výši 20 000 Kč p. 

Miroslavu Ćmielovi, předsedovi Klubu důchodců Písečná, bytem Písečná 12, na 

činnost Klubu důchodců Písečná a schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o 

poskytnutí individuální dotace p. Miroslavu Ćmielovi, předsedovi Klubu důchodců 

Písečná 

29/1.12  poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce Písečná ve výši 10 000 Kč Sdružení 

hasičů ČMS – Sboru dobrovolných hasičů Písečná, IČ 64121895, se sídlem Písečná 

42, 739 91, na nákup věcných cen a pohárů do soutěží a nákup savic pro požární 

útok mladších a starších žáků, a schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o 

poskytnutí individuální dotace Sdružení hasičů ČMS – Sboru dobrovolných hasičů 

Písečná 



29/1.13  poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce Písečná ve výši 2500 Kč Sdružení 

rodičů při ZŠ a MŠ Písečná, z.s., IČ 02457393, se sídlem Písečná 42, 739 91, na 

pořádání Dětské olympiády a schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o 

poskytnutí individuální dotace Sdružení rodičů při ZŠ a MŠ Písečná 

29/1.14  poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce Písečná ve výši 1 000 Kč Spolku 

přátel kultury a sportu na Písečné z.s., IČ 01644797, se sídlem Písečná 42, 739 91, 

na pořádání Dětské olympiády v deskových hrách, a schvaluje uzavření 

veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace Spolku přátel kultury a 

sportu na Písečné z.s. 

29/1.15  poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce Písečná ve výši 10 000 Kč Spolku 

přátel kultury a sportu na Písečné z.s., IČ 01644797, se sídlem Písečná 42, 739 91, 

na pořádání akce Kácení máje a Olympiáda spolků, a schvaluje uzavření 

veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace Spolku přátel kultury a 

sportu na Písečné z.s. 

29/1.16  poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce Písečná ve výši 10 000 Kč 

Integrovanému sociálnímu ústavu Komorní Lhotka p. o., IČ 00847038, se sídlem 

Komorní Lhotka 184, 739 53 Hnojník, na částečnou úhradu provozních nákladů, a 

schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace 

Integrovanému sociálnímu ústavu Komorní Lhotka p. o. 

29/1.17  poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce Písečná ve výši 20 000 Kč 

Konventu sester Alžbětinek v Jablunkově, IČ 00494330, se sídlem Bezručova 395, 

Jablunkov 739 91, na poskytování sociálních služeb seniorům v Domově sv. 

Alžběty v Jablunkově, a schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí 

individuální dotace Konventu sester Alžbětinek v Jablunkově  

29/1.18  poskytnutí finančního daru ve výši 500 Kč Českému svazu ochránců přírody ZO 

Nový Jičín, se sídlem Bartošovice 146, 742 54, na provoz záchranné stanice 

v Bartošovicích v roce 2018, a schvaluje uzavření darovací smlouvy s Českým 

svazem ochránců přírody ZO Nový Jičín 

 

- Všechny smlouvy týkající se poskytnutí individuální dotace nebo finančního daru byla 

podepsány, finanční příspěvky byly zaslány na účty žadatelů popř. Vydány v hotovosti 

na pokladně OÚ 

 

29/1.19  rekonstrukci zvonícího systému v kapli sv. Isidora v souladu s cenovou nabídkou 

společnosti Impuls-B, s.r.o., se sídlem Za potokem 1/1076, 724 00 Ostrava – Stará 

Bělá – objednávka byla zaslána, dnes na jednání je potřeba dořešit vzhled zvonu 

29/1.20  zapojení v projektu MAP II a nositele projektu město Jablunkov – výpis z usnesení 

k tomuto bodu byl zaslán na MěÚ Jablunkov 

29/1.21  zapojení obce do mezinárodní akce Vlajka pro Tibet – vlajky byla vyvěšena 

v termínu 10. 3. 2018 na budově základní školy 

29/1.22  členský příspěvek do Sdružení obcí Jablunkovska na rok 2018 – příspěvek byl 

uhrazen 

29/1.23  členský příspěvek do Regionální rady Třinec na rok 2018 – příspěvek byl uhrazen 

29/1.24  vyřazení majetku příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Písečná 

dle předloženého návrhu ze dne 12. 2. 2018 – škole byla zaslána písemná odpověď 

29/1.25  zaslání odmítavého stanoviska k novele zákona upravující zvýšení poplatku za 

skládkování odpadu jako podnět v připomínkovém řízení v rámci legislativního 

procesu – stanovisko bylo zasláno 

 

 



K bodu 2. vzalo na vědomí: 
29/2.1  informaci o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pozice ředitele/ředitelky 

příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Písečná – komise 

výběrového řízení je nominovaná, 19. 4. 2018 je 1. termín zasedání této komise, 

termín pro podání přihlášek je do 15. 4. 2018 

29/2.2  zápis ze zasedání kontrolního výboru ze dne ze dne 12. 2. 2018 

29/2.3  zápis ze zasedání finančního výboru ze dne 8. 1. 2018 – dle informací ze školení, 

kterého se zúčastnil starosta obce, je nutné tyto zápisy schvalovat. Bude tak učiněno 

na příštím jednání ZO 

29/2.4  dopis ve věci nebezpečí zvýšení nákladů v oblasti odpadového hospodářství – 

písemně odpovězeno 

29/2.5  otevřený dopis – výzva zastupitelům obcí a měst České republiky k doplacení 

odměn členů okrskových volebních komisí  

Bez dotazů. 

 

Výsledek hlasování: 

PRO:  6 

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE:  0 
 

Zastupitelstvo obce schválilo plnění usnesení č. 29 ze dne 14. 2. 2018 

 

 

 

Projednání zásad dotačních programů na podporu zpracování PD a výstavbu domovních 

kanalizačních přípojek 

K tomuto bodu jednání starosta uvedl, že součástí materiálů jsou zásady pro poskytování 

podpory na přípravu projektové dokumentace kanalizačních přípojek a návrh smlouvy. A dále 

zásady pro poskytování dotací na financování stavby domovních přípojek, také včetně smlouvy. 

Tyto dokumenty byly zpracovány advokátní kanceláří Hajduk. Již na minulém jednání 

zastupitelstva bylo schváleno financování nákladů na projektovou dokumentaci domovních 

přípojek a také financování výstavby domovních přípojek. Jakmile budou mít občané vydán 

územní souhlas na výstavbu domovní přípojky, mohou začít s její realizací.  

V zásadách došlo ke zpřesnění indikátorů závazných z rozhodnutí o poskytnutí dotace, kdy do 

30. 6. 2020 musí být prokázáno napojení domovních přípojek na hlavní kanalizační řád. 

Starosta toto konzultoval s projektovým manažerem SFŽP a žádal o prodloužení tohoto termínu 

do 30. 10. 2020. Tyto zásady včetně smluv musí být zveřejněny. Během měsíce dubna pak bude 

svolána s občany veřejná schůze, kde by veškeré informace byly podány. Pozvánka na veřejnou 

schůzi bude v písemné formě zaslána občanům dotčeným stavbou. Průvodní dopis bude 

obsahovat informace o zahájení stavby kanalizace, časový harmonogram výstavby, postup při 

zřizování přípojky, lhůty, popis povinností občanů k napojení na kanalizaci, žádost o vyřízení 

územního souhlasu, plnou moc pro vyřízení územního souhlasu a návrhy smluv. Občané by pak 

měli lhůtu pro podání žádosti o zpracování projektové dokumentace do poloviny měsíce května. 

Na základě tohoto bude vytvořen seznam pro projektanta. Dále starosta přiblížil jednotlivé body 

zásad pro poskytování podpory na přípravu projektové dokumentace. Jedním z důležitých bodů 

zásad byl bod týkající se podpisu smlouvy ze strany obce, kdy schválit smlouvu může přímo 

starosta. K dotazu Ing. Sikory, zda se budou občané muset ke kanalizaci připojit, starosta 

odpověděl, že pokud odmítnou připojení, budou muset doložit, jakým způsobem splašky 

likvidují.  

Další částí tohoto bodu byly zásady o poskytnutí dotace na realizaci kanalizační přípojky. Dle 

zákona o obcích a o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů musí být k tomuto bodu 



připravena veřejnoprávní smlouva.  

Starosta uvedl, že pokud SFŽP schválí posunutí termínu pro napojení RD na hlavní kanalizační 

řád, dojde i ke změně těchto zásad. Dále specifikoval jednotlivé body zásad. Hlavními 

podmínkami jsou připojení do 30. 6. 2020 a poté se do 3 měsíců dostavit se žádostí o dotaci na 

kanalizační přípojku. K těmto zásadám následně probíhala diskuse, ze které vzešlo doplnit 

zásady o protokol o kontrole = Protokol z fyzické kontroly provedené před zásypem a připravit 

tento protokol. V rámci fyzické kontroly bude provedena fotodokumentace. Mezi majitelem 

RD a provozovatelem kanalizace bude následně uzavřena smlouva o odvádění splaškových 

vod. Smlouva o dotaci na realizaci domovní přípojky bude uzavírána starostou, aby jednání 

zastupitelstva nebylo zatíženo několika desítkami smluv, bylo by to velice časově náročné.  

Starosta dodal, že je nejprve nutno schválit vždy revokaci usnesení z minulého jednání a 

následně schválit zásady. K tomuto bodu dále nebyl vzneseny žádné připomínky, přistoupilo se 

k hlasování. 

 

Zastupitelstvo obce Písečná schválilo  

a) revokaci usnesení č. 29/1.5 přijatého na 29. zasedání Zastupitelstva obce Písečná 

konaném dne 14. 2. 2018, kterým byla schválena „úhrada nákladů spojených s 

povolením stavby domovní kanalizační přípojky ve stavebním řízení z rozpočtu 

obce“ 

b) zásady pro zajištění projektových dokumentací z rozpočtu obce Písečná na 

výstavbu kanalizačních přípojek k rodinným domům na území obce 

 

Výsledek hlasování 

PRO:  6 

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE:  0 

 

 

 

Zastupitelstvo obce Písečná schválilo  

a) revokaci usnesení č. 29/1.6 přijatého na 29. zasedání Zastupitelstva obce Písečná 

konaném dne 14. 2. 2018, kterým bylo schváleno „poskytnutí příspěvku na realizaci 

domovní kanalizační přípojky ve výši 300,- Kč na 1 běžný metr 

b) zásady pro poskytování dotací z rozpočtu obce Písečná na výstavbu kanalizačních 

přípojek k rodinným domům na území obce 

 

Výsledek hlasování 

PRO:  6 

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE:  0 
 

 

 

Informace o schválení dotace na projekt „Autobusová zastávka, chodník – Písečná, 

harmonogram projektu, vyhlášení výběrového řízení na zhotovitele 

K tomuto bodu jednání starosta uvedl, že v rámci zvýšení bezpečnosti dopravy byla v r. 2017 

vyřízeno stavební povolení pro výstavbu autobusového zálivu, chodníku a přechodu pro 

chodce. Žádost o dotaci na tuto stavbu byla řešena v rámci MAP Jablunkov. Na počátku měsíce 

března 2018 bylo obdrženo potvrzení dotace. Dodal, že tato investice byla ve finančním plánu 

obce zachycena již delší dobu. Termín realizace pro tuto stavbu je do 31. 7. 2018. O prodloužení 



termínu lze zažádat, ale to nyní není vhodné, jelikož ještě nedošlo ani k zahájení stavby. Termín 

lze dle starosty dodržet, pokud ve výběrovém řízení bude vybraná vhodná firma. Zpracování 

výběrové řízení bude na základě objednávky řešeno společností HRAT. Půjde o zakázku malého 

rozsahu mimo režim zákona o zadávání veřejných zakázek. Dále starosta přiblížil výstavbu 

chodníku a přechodu pro chodce.  

 

 

 

Výsledek hlasování 

PRO:  6 

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE:  0 
 

Zastupitelstvo obce Písečná schválilo vyhlášení výběrového řízení na zhotovitele stavby 

„Autobusová zastávka, chodník a dešťová kanalizace Písečná“. 

 

 

 

Rozpočtové opatření č. 1 
K tomuto bodu jednání starosta uvedl, že došlo k rozsáhlým změnám v rozpočtu obce. Změny 

se týkají zejména splaškové kanalizace a chodníku. Stavba se prolíná do dvou rozpočtových 

období. Z tohoto důvodu byly částky poměrně rozděleny a upraven rozpočet. Součástí 

materiálů je výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu a dále komentář všech provedených změn 

v příjmech i výdajích. Dále starosta dodal, že během měsíce května až června 2018 bude jasné, 

zda obec obdrží dotaci na výstavbu chodníku. Poté již bude zřejmé, zda bude obec nucena 

přistoupit vzít si bankovní úvěr na výstavbu budovy OÚ. Součástí materiálů byl také plán 

investic. Nebyly vzneseny žádné dotazy. Starosta navrhuje schválit rozpočtové opatření. 

Nebyly vzneseny žádné připomínky, přistoupilo se k hlasování o schválení rozpočtového 

opatření.   

 

Výsledek hlasování 

PRO:  6 

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE:  0 
 

Zastupitelstvo obce Písečná schválilo rozpočtové opatření č. 1 

 

 

 

Český svaz včelařů, ZO Jablunkov – žádost o finanční dar 

K tomuto bodu jednání starosta uvedl, že Český svaz včelařů, ZO Jablunkov, žádá o dar v částce 

1000,- Kč. Rozpočet není nutno upravovat. Včelaři budou upozorněni, aby žádost podávali 

v časnějším termínu, nejlépe do konce měsíce ledna daného roku. Starosta navrhuje schválit 

poskytnutí daru v požadované výši. Nebyly vzneseny žádné připomínky, přistoupilo se 

k hlasování o návrhu starosty.  

 

Výsledek hlasování 

PRO:  6 

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE:  0 

 



 

Zastupitelstvo obce Písečná schválilo poskytnutí finančního daru ve výši 1000 Kč 

Českému svazu včelařů, z. s., ZO Jablunkov, IČ 63026091, a schvaluje uzavření darovací 

smlouvy s Českým svazem včelařů, z. s., ZO Jablunkov. 

 

 

 

Rekonstrukce HZ 

K tomuto bodu jednání starosta uvedl, že by rád zadal zpracování projektové dokumentace na 

vnější rekonstrukci hasičské zbrojnice. Starosta společně s hasiči naformulovali několik 

následujících bodů, které jsou na zbrojnici potřeba udělat. Jedná se o výměnu střechy, jelikož 

jsou vady na střešní konstrukci a rezaví střešní krytina, garážová vrata vyžadují výměnu a je 

potřeba udělat opatření proti vzlínání vlhkosti v garáži. Na rekonstrukce hasičských zbrojnic 

bývají každoročně vyhlášeny dotační tituly. Pokud by byl dostatek financí, mohlo by dojít i 

k výstavbě druhé garáže.  

V rámci projektu bude tedy vhodnější, aby byly jednotlivé práce rozděleny. Kromě studie, která 

je bez rozpočtů a není tak vhodná pro provádění stavby, není připravena žádná projektová 

dokumentace. Na zpracování projektové dokumentace by starosta rád oslovil Ing. Šňupárka a 

dále nějakou místní společnost. Ing. Sikora k tomuto dodal, že k vnější rekonstrukci by mělo 

dojít zejména proto, aby došlo k zachování stavu zbrojnice, aby nedocházelo nadále k jejímu 

chátrání. Na závěr tohoto bodu starosta dodal, lze snadněji dosáhnout na dotaci na rekonstrukci 

hasičské zbrojnice než na výstavbu nové budovy. Nebyly vzneseny žádné připomínky k tomuto 

bodu, přistoupilo se k hlasování o schválení zpracování PD pro rekonstrukci.  
 

Zastupitelstvo obce Písečná schválilo zpracování projektové dokumentace pro 

rekonstrukci budovy hasičské zbrojnice. 

 

Výsledek hlasování 

PRO:  6 

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE:  0 

 

 

 

Informace o schválení dotace  

Starosta informoval o schválení dotace na prodloužení vodovodního řadu v rámci akce 

„Chodník a inženýrské sítě Písečná“. Obec získala 329 200,- Kč v rámci drobných 

vodohospodářských akcí, což je 75% nákladů ze stavby prodloužení vodovodního řádu od 

rodinného domu čp. 121 a domu čp. 210.  

Dále informoval o podání žádosti na kanalizaci v dotačním titulu z Moravskoslezského kraje. 

Dotaci ve výši 3 mil. Kč lze získat na spolufinancování projektu z evropské unie. Jednou z 

podmínek byla, že obec musí mít rozhodnutí o poskytnutí dotace z programu financovaného 

evropskou unií.  

Informativní bod. 

 

 

Výroba zvonu 

K tomuto bodu starosta uvedl, že objednávka na zvon byla zaslána. Nyní je potřeba ještě dořešit, 

jak bude zvon ozdoben. Starosta navrhuje, aby na zvonu byl vyobrazen znak obce, rok jeho 

výroby, podobizna Sv. Isidora a dále nápis „Svatý Isidore ochraňuj nás“. Nikdo z přítomných 

k tomuto neměl námitky. 



Informativní bod.  

VPP  

Starosta uvedl, že v současné době je potřeba řešit pracovníka na veřejně prospěšné práce, přes 

které je zabezpečen úklid obecních budov a veřejného prostranství. Osoba zaměstnaná na VPP 

je financována z dotací úřadu práce a vypomáhá Evě Bednaříkové.  P. Nieslanikové, která je 

v současné chvíli jako pracovník VPP, končí pracovní poměr koncem dubna. Je tedy nutné najít 

za ni náhradu. V současné chvíli je na úřadu pouze jeden člověk, který by vyhovoval 

podmínkám pro VPP, jedná se ale o osobu velice nespolehlivou. Dle informací, které se podařilo 

starostovi zjistit, jsou okolní obce na tom velice podobně, tudíž jsou nuceny vzít na tyto práce 

osobu do pracovního poměru. Žádost na úřad práce o pracovníka VPP bude zaslána. Pokud by 

se ovšem nenašel niko vhodný, zůstává otázkou, zda zaměstnat někoho na dohodu o provedení 

práce či zaměstnanecký poměr. Starosta navrhuje nyní vyčkat, zda se nenajde osoba vhodná pro 

tyto práce právě z úřadu práce, popř. řešit toto novým zaměstnancem.  

Informativní bod. 

 

 

 

Žádost o vyřazení majetku ZŠ Písečná 

K tomuto bodu jednání starosta uvedl, že ředitelka ZŠ Písečná předložila žádost o vyřazení 

elektrické chladničky. Její vyřazení je nutné, jelikož již nevyhovuje hygienickým požadavkům. 

Starosta navrhuje schválit vyřazení majetku ZŠ dle předloženého návrhu. Nebyly vzneseny 

žádné připomínky, přistoupilo se k hlasování o návrhu starosty.  

 

Zastupitelstvo obce Písečná schválilo vyřazení majetku příspěvkové organizace 

Základní škola a Mateřská škola Písečná dle předloženého návrhu. 

 

Výsledek hlasování 

PRO:  6   

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE:  0 

 

 

 

 

 

 

 

 

Starosta obce:    Bc. David Ćmiel  ……………………………. 

 

 

 

Ověřovatelé zápisu:   Ing. Władyslaw     ……………………………. 

 

 

  

Ing. Byrtusová Marie   ……………………………. 

 

   

 



Zapisovatelka zápisu:   Petra Rathouská   …………………………… 


