BLATNICE
POD SVATÝM ANTONÍNKEM

ZÁPIS
z X. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Blatnice pod Svatým Antonínkem
(dále jen ZOB) konaného v obřadní síni obecního úřadu dne 25. 8. 2011 v 1800 hodin
Počet přítomných členů
Počet omluvených členů
Počet neomluvených členů
Hosté
Ověřovatelé zápisu

:
:
:
:
:

Zapisovatel a skrutátor

:

Program

10(dle prezenční listiny)
1 (dle prezenční listiny)
0 (dle prezenční listiny)
Blahynková Svatava
Zedka Milan
ing. Zdeňka Straková

:
1. Zahájení
2. Návrh programu zasedání a jeho schválení
3. Pronájem, převod a prodej pozemků a movitého majetku
4. Obecně závazná vyhláška č. 2/2011
5. Stížnost manželů Minaříkových
6. Organizační záležitosti
7. Připomínky a podněty členů ZOB a občanů
8. Závěr

Vzhledem k nadpoloviční účasti členů Zastupitelstva obce Blatnice pod Svatým Antonínkem
(dále jen ZOB) je Zastupitelstvo obce Blatnice pod Svatým Antonínkem v souladu s ust. § 92,
odst.3, zák. č. 128/2000 Sb. o obcích, usnášení schopné.

1. Zahájení
Zasedání zahájil starosta obce Ing. Vladimír Hanák, který přivítal občany a zastupitele obce,
dne 25. 8. 2011 v 18,00 hodin. Informace o konání X. zasedání byla zveřejněna na úřední
desce Obecního úřadu Blatnice pod Svatým Antonínkem, a to nejméně 7 dní přede dnem
konání zasedání. Starosta obce ing. Vladimír Hanák jmenoval ing. Zdeňku Strakovou
zapisovatelkou a skrutátorkou. Za ověřovatele zápisu byli navrženi:
- Blahynková Svatava,
- Zedka Milan.

Usnesení č. 01/Z 10/11
Zastupitelstvo obce Blatnice pod Svatým Antonínkem schvaluje za ověřovatele zápisu p.
Blahynkovou Svatavu a p. Zedku Milana. /9, 0, 0/

2. Návrh programu a jeho schválení
Starosta Ing. Vladimír Hanák seznámil všechny přítomné s programem zasedání ZOB.
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Usnesení č. 02/Z 10/11
ZOB schvaluje navržený program X. zasedání Zastupitelstva obce Blatnice pod Svatým
Antonínkem. /9, 0, 0/
* v 18:03 hod se dostavil p. JUDr. Pavel Gazárek.
3. Pronájem, převod a prodej pozemků a movitého majetku
3.1 Žádost o odkoupení nově vzniklého pozemku parc. č. 2188/53
Pan Ladislav Vyskočil a Vlasta Vyskočilová, Blatnice pod Svatým Antonínkem 389, žádají
o odkup nově vzniklého pozemku parc. č. 2188/53 v k. ú. Blatnice pod Svatým Antonínkem
o výměře 102 m².
Usnesení č. 03/Z 10/11
ZOB schvaluje prodej nově vzniklého obecního pozemku parc. č. 2188/53 v k. ú. Blatnice
pod Svatým Antonínkem o výměře 102 m² panu Ladislavu Vyskočilovi a Vlastě Vyskočilové,
oba trvale bytem Blatnice pod Svatým Antonínkem č. p. 389. Navrhovaná cena odkupu je
75,- Kč/m². Náklady související s převodem pozemku hradí kupující. /10, 0, 0/

3.2 Žádost o povolení vkladu věcného břemene NN
Starosta obce přednesl žádost o povolení vkladu věcného břemene NN na části pozemku
parc. č. st. 455/4, parc. č. 4611/2, 6390/7, 6390/8 v k. ú. Blatnice pod Svatým Antonínkem.
Tuto žádost vzalo ZOB na vědomí dne 10. 3. 2011 na svém V. zasedání, kdy současně
vyslovilo předběžný souhlas s touto žádostí.
Usnesení č. 04/Z 10/11
ZOB schvaluje vklad věcného břemene NN na části pozemku parc. č. st. 455/4, parc. č.
4611/2, 6390/7, 6390/8 v k. ú. Blatnice pod Svatým Antonínkem, ulice Pod Floriánky.
/10, 0, 0/

3.3 Žádost o zřízení věcného břemene na parc. č. v ZE 171
Starosta obce přednesl žádost firmy JMP Net, s. r. o., o zřízení věcného břemene na parc. č.
v ZE 171 v k. ú. Blatnice pod Svatým Antonínkem, z důvodu zřízení plynové přípojky pro
Pekárnu Bachan s. r. o.
Usnesení č. 05/Z 10/11
ZOB schvaluje žádost firmy JMP Net, s.r.o., o zřízení věcného břemene na parc. č. v ZE 171
v k. ú. Blatnice pod Svatým Antonínkem, z důvodu zřízení plynové přípojky pro Pekárnu
Bachan s. r. o. / 10, 0, 0/

3.4 Žádost o směnu a narovnání pozemků v k. ú. Blatnice p. Sv. Ant.
Pan Tomáš Cícha, bytem Blatnice pod Svatým Antonínkem č. p. 49, žádá o směnu a
narovnání pozemků parc. č. 1159/23 a parc. č. 1159/24 mezi pozemky Obce Blatnice p. Sv.
Ant. parc. č. 6382/3 v k. ú. Blatnice p. Sv. Antonínkem.
Usnesení č. 06/Z 10/11
ZOB schvaluje žádost pana Tomáše Cíchy, trvale bytem Blatnice pod Svatým Antonínkem č.
p. 49, o směnu a narovnání pozemků parc. č. 1159/23 a parc. č. 1159/24 mezi pozemky Obce
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Blatnice pod Sv. Antonínkem parc. č. 6382/3 v k. ú. Blatnice pod Sv. Antonínkem za
podmínky uzavření smlouvy o věcném břemenu týkající se vodovodního přivaděče pro obec.
/9, 1, 0/

3.5 Žádost o odkup části pozemku parc. č. KN 6390/4
Paní Michaela Pomajbíková a pan Štěpán Pomajbík, bytem Chaloupky 577, Veselí nad
Moravou, žádají o odkup části obecního pozemku parc. č. KN 6390/4 v k. ú. Blatnice pod
Svatým Antonínkem před RD č. p. 394, parc. č. KN 152/4 z důvodu oplocení předzahrádky.
Usnesení č. 07/Z 10/11
ZOB neschvaluje žádost paní Michaely Pomajbíkové a Štěpána Pomajbíka o odkup části
obecního pozemku parc. č. KN 6390/4 v k. ú. Blatnice p. Sv. Ant. z důvodu existence
inženýrských sítí vedoucích přes tento pozemek. /10,0,0/
3.6 Odprodej nevyužívaného kompresoru
Starosta obce seznámil zastupitele se znaleckým posudkem nefukčního a nekompletního
vzduchového kompresoru typu DK 661. Odhadní cena kompresoru je 3 500,- Kč, cena za
odhad kompresoru 3.300,- Kč. Cena materiálu v případě prodeje do kovošrotu cca 13.600,Kč.

Usnesení č. 08/Z 10/11
ZOB bere na vědomí a vyslovuje předběžný souhlas s případným odprodejem nefunkčního a
nekompletního vzduchového kompresoru typu DK 661 za min. cenu ve výši 13.600,- Kč.

3.7 Žádost o odprodej části pozemku parc. č. 4616/27
Manželé Šimlíkovi, bytem Blatnice pod Svatým Antonínkem 149, žádají o odprodej části
obecního pozemku parc. č. 4616/27 v k. ú. Blatnice pod Svatým Antonínkem o výměře 50,25
m² z důvodu existence inženýrských sítí v blízkosti hranice pozemků v majetku manželů
Šimlíkových. Geometrický plán obdržený při koupi stavebního pozemku od Obce Blatnice
pod Sv. Antonínkem neodpovídal skutečnosti.
Usnesení č. 09/Z 10/11
ZOB schvaluje žádost manželů Šimlíkových, bytem Blatnice pod Svatým Antonínkem 149, o
odprodej části obecního pozemku parc. č. 4616/27 v k. ú. Blatnice p. Sv. Ant. o výměře 50,25
m². Navrhovaná cena odprodeje činí 75,- Kč/m². Náklady související se převodem pozemku
hradí kupující. /10, 0, 0/

4. Obecně závazná vyhláška č. 2/2011
Starosta obce seznámil zastupitele s novou Obecně závaznou vyhláškou č. 2/2011 o místním
poplatku za užívání veřejného prostranství, která by měla nahradit původní OZV č. 1/2011.
Usnesení č. 10/Z 10/11
ZOB schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2011 o místním poplatku za užívání
veřejného prostranství (viz příloha č. 1 tohoto zápisu). /9, 0, 1/
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5. Stížnost manželů Minaříkových
Starosta obce seznámil zastupitele se stížností manželů Minaříkových s vybudováním
posezení na obecním pozemku parc. č. 6390/3 panem Pavlem Bílkem, bytem Blatnice pod
Svatým Antonínkem 692, která byla dne 1. 8. 2011 doručena Obecnímu úřadu Blatnice p. Sv.
Ant. Dne 8. srpna 2011 byla doručena žádost o okamžité zastavení a odstranění stavby
posezení prováděné panem Bílkem, doložen byl i úřední záznam o podání vysvětlení z Policie
ČR, Veselí nad Moravou. Po dohodě se stavebním úřadem ve Veselí nad Moravou bylo panu
Bílkovi zasláno oznámení, že provádí nepovolenou stavbu a musí okamžitě zastavit veškeré
stavební práce. Dále mu bylo sděleno, aby si požádal o dodatečné stavební povolení na
Městském úřadě Veselí nad Moravou, stavební úřad. Dne 24. srpna 2011 byla doručena
Obecnímu úřadu Blatnice p. Sv. Antonínkem výzva stavebního úřadu k účasti na kontrolní
prohlídce, která bude dne 8. září 2011 v 10:00 hodin.

Usnesení č. 11/Z 10/11
ZOB bere na vědomí stížnost manželů Minaříkových na vybudované posezení na obecním
pozemku parc. č. 6390/3.

6. Organizační záležitosti
6.1 Žádost o povolení terénních úprav obecního pozemku
Paní Milada Vrbová, bytem Blatnice pod Svatým Antonínkem 275, žádá o povolení terénních
úprav obecního pozemku parc. č. 6390/3 před RD č. p. 275.

Usnesení č. 12/Z 10/11
ZOB bere na vědomí žádost paní Milady Vrbové, bytem Blatnice pod Svatým Antonínkem
275, o povolení terénních úprav obecního pozemku parc. č. 6390/3 před RD č. p. 275 po
konzultaci se zástupcem Obce Blatnice pod Svatým Antonínkem.

6.2 Žádost o povolení výběru parkovného
FK Blatnice žádá o povolení výběru parkovného při dožínkové pouti konané dne 28. 8. 2011.
Usnesení č. 13/Z 10/11
ZOB schvaluje žádost FK Blatnice o povolení výběru parkovného při dožínkové pouti
konané dne 28. 8. 2011. /10,0,0/

6.3 Žádost o finanční příspěvek
Matice svatoantonínská žádá o finanční příspěvek ve výši 10.000,- Kč na zhotovení pamětní
desky ke 150. výročí narození malíře Joži Úprky, která bude odhalena a požehnána na
dožínkové pouti děkovné pouti na kopci sv. Antonína v neděli 28. 8. 2011.

Usnesení č. 14/Z 10/11
ZOB schvaluje žádost Matice svatoantonínské o finanční příspěvek ve výši 15.000,- Kč na
zhotovení pamětní desky ke 150. výročí narození malíře Joži Úprky. /10, 0, 0/
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6.4 Žádost o pronájem kulturního domu
Chovatelé poštovních holubů Blatnice žádají o pronájem sálu kulturního domu za účelem
výstavy poštovních holubů dne 26. 11. 2011.
Usnesení č. 15/Z 10/11
ZOB schvaluje pronájem kulturního domu chovatelům poštovních holubů Blatnice za 1,- Kč
dne 26. 11. 2011 za účelem výstavy poštovních holubů. Topení a úklid si chovatelé zajistí ve
vlastní režii. /10, 0, 0/
6.5 Inventarizace majetku Obce Blatnice pod Sv. Antonínkem
Starosta obce seznámil zastupitele se zprávou o inventarizaci majetku Obce Blatnice pod
Svatým Antonínkem k 31. 12. 2010.
Usnesení č. 16/Z 10/11
ZOB schvaluje zprávu o inventarizaci majetku Obce Blatnice pod Svatým Antonínkem k 31.
12. 2010. /10, 0, 0/
6.6 Žádost o umístění reklamních tabulí
Pan Pavel Bílek, trvale bytem Blatnice pod Svatým Antonínkem 692, žádá o povolení
umístění reklamních tabulí na sloupy veřejného osvětlení, a to dva kusy na sloup na hlavní
křižovatce u zahrádkářské prodejny a jeden kus na křižovatce ulice U Hřiště a Zabrání.
Usnesení č. 17/Z 10/11
ZOB bere na vědomí žádost pana Pavla Bílka, trvale bytem Blatnice pod Svatým
Antonínkem 692, o povolení umístění reklamních tabulí na sloupy veřejného osvětlení.
Rozhodnuto bude po zjištění, zda budou odstraněny reklamní tabule zahrádkářské prodejny
Eva.

6.7 Žádost o finanční příspěvek
Sdružení linka bezpečí, Ústavní 91/95, Praha 8, žádá o finanční příspěvek na provoz ve výši
2.100,- Kč.
Usnesení č. 18/Z 10/11
ZOB neschvaluje finanční příspěvek Sdružení linka bezpečí, Ústavní 91/95, Praha 8,
na provoz ve výši 2.100,- Kč. / 9, 1, 0/
6.8 Žádost o povolení připojení na kanalizaci obce
Pan Václav Cícha, bytem Blatnice pod Svatým Antonínkem 490, žádá o povolení připojení na
obecní kanalizaci svodu dešťové vody u domu č. p. 541 z důvodu podmáčení obvodových
stěn rodinného domu.
Usnesení č. 19/ Z 10/11
ZOB schvaluje žádost pana Václava Cíchy, bytem Blatnice pod Svatým Antonínkem 490, o
povolení svodu dešťové vody do kanalizace obce u domu č. p. 541 z důvodu podmáčení
obvodových stěn RD. / 10, 0, 0/
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6.9 Stížnost na hluk v obci
Starosta obce seznámil zastupitele s anonymní stížností na hluk v obci. Doslovný přepis
stížnosti:
Vážené zastupitelstvo!
Ráda bych vznesla k prodiskutování tři připomínky týkající se hluku, které obec svou
samosprávnou činností vytváří:
1. Sekání trávy v brzkých ranních hodinách. Sekací práce začínají brzo ráno proto, aby
pracovníci nemuseli být na ostrém odpoledním slunci. Ovšem pokud se obec rozhodne
posekat trávník v době, kdy je dlouhodobá teplota 20 stupňů a zataženo, jedná se ovšem o
bezohlednost a omezování občanů. V takové hluku nejde ani při zavřených oknech spát. Vím,
že Blatnice je silně zemědělský zaměřená a že spousta občanů je v tuto dobu již vzhůru a
pečuje o své plodiny. Ovšem neplatí to absolutně. Je zde i spousta lidí pracujících, studujících
nebo jakkoliv činných dlouho do noci, kteří by jistě rádi dodrželi svůj zdravý spánkový režim.
A myslím si, že není účelem samosprávy obce, aby jim svou faktickou činností diktovala,
v kolik hodin se mají hromadně probudit. Proto navrhuji, aby se začátek hlučných obecních
prací přesunul na devátou hodinu, jak je tomu dobrým zvykem u mnoha jiných pokrokových
obcí.
2. Pouštění dechových písní v dopoledních hodinách. Je to nutné? Opravdu je obec
přesvědčena o tom, že své občany touto činností těší? Já jsem toho názoru, že občané této
obce jsou natolik svéprávní a inteligentní, že jsou schopní si sami rozhodnout, v jakou hodinu
si sami pustí píseň (dokonce dle vlastního výběru), která jim zpestří den. Před vaší hudbou
není úniku. Nepomohou ani zavřená okna, okamžitě je vaše svobodné rozhodnutí o tom, co
chceme v té době dělat – dívat se na televizi, poslouchat rádio, nebo se soustředit třeba na
práci, přehlušeno diktaturou obce a nuceným poslechem dechové hudby. Což silně připomíná
uplatňování veřejné moci v totalitních režimech.
Dechová hudba má navíc své majoritní příznivce v občanech důchodového věku. Tím, že ji
pouštíte až dvakrát denně, podporujete starší generaci a dáváte najevo té mladší, že pro ně
v obecní politice není místo. Je toto opravdu ten směr, kudy se chce obec ubírat?
3. Obsahová stránka hlášení místního rozhlasu. Místní rozhlas má informovat o událostech,
které v nejbližší době v Blatnici nastanou. O dočasných službách (kominíci, výkup železa), o
dočasných prodejcích (prodej káčat, brambor).
Tyto informace mají být nezávislé, nestranné a obecné. Mají sloužit k tomu, aby se občané
Blatnice dozvěděli o dočasných možnostech v naší obci.
Ovšem po nových volbách vedení obce zaznamenávám čím dál tím víc informace, které by
spíše měly patřit na reklamní leták (v blízké obci krachuje prodejna, jsou tam
šedesátiprocentní slevy) nebo nahrazují informativní činnosti jiné veřejné instituce (v
Uherském Hradišti se otevírá nový studijní obor, děti, nechoďte na hřiště, prší, jděte do
školy).
Myslím si, že obec by neměla tyto informace veřejně vyhlašovat. Protože slev, výprodejů a
informací z veřejných institucí je tolik, že nejde v hlášení místního rozhlasu všechny pojmout.
A obec nemá právo rozhodovat o tom, které z nich jsou natolik důležité, abychom je slyšeli, a
které už ne. Jedná se pak o neobjektivní propagaci, která se využívá u soukromoprávních
obchodních subjektů, ale určitě nespadá pod nástroj veřejnoprávní služby občanům.
Proto navrhuji, aby hlášení místního rozhlasu bylo vyhrazeno pouze místním informacím, jak
tomu bylo za předchozího volebního období.
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Prosím o zveřejnění a odpověď na místě obvyklém.

Usnesení č. 20/Z 10/11
ZOB bere na vědomí anonymní stížnost, k výše uvedeným bodům uvádí:
1. noční klid je stanoven od 22:00 hodin do 6:00 hodin, z tohoto důvodu je možné provádět
sečení trávy i v brzkých ranních hodinách,
2. pouštění dechové hudby bude omezeno na dny pondělí, středa a pátek, v úterý a ve čtvrtek
se bude pouštět jiný styl hudby,
3. obsahová stránka hlášení se od minulého volebního období neliší.

6. Připomínky a podněty členů ZOB a občanů
p. Janečka – Omezení rychlosti na cestách z kostek? velká hlučnost,
p. Hanák – v lednu 2011 bylo požádáno o rekonstrukci této cesty na ministerstvu dopravy,
plán oprav bude zpracován na konci tohoto roku,
p. Peprna – informace o opravách mostků mezi Blatnicí a Veselím, SDH čerpal vodu pro
firmu SEIKO Flowcontrol, byla přislíbena dotace ve výši 25.000,- Kč, žádá zástupce obce,
aby byli přítomni při jednání s firmou SEIKO,
p. Peprna – Jak funguje mateřská škola? Jak je možné, že týden před zahájením školního
roku, i přes řádný zápis dětí do MŠ v dubnu 2011, je rodičům nabízeno umístění dětí
z Blatnice do MŠ na Suchově?
p. Hanák – problém bude řešen, ředitel ZŠ a MŠ slíbil přijmout všechny děti a otevřít 3 třídy
v MŠ,
p. Tománek – úroveň MŠ v Blatnici velmi upadá, úroveň i prostředí. Proč nejsou předškoláci
v samostatné třídě? Stížnost na ředitele ZŠ a MŠ.
p. Hanák - toto je I. oficiální stížnost na vedení ZŠ a MŠ, ředitele nelze odvolat, musí si sám
požádat o odchod do důchodu,
p. Gazárek – žádá o předložení písemné stížnosti s konkrétními požadavky,
p. Peprna – Proč nejsou v obci ukazatele rychlosti u silnic? mezi benzinkou a průmyslovou
zónou parkují zaměstnanci na silnici I. třídy,
p. Staněk - dotaz na p. Blahynkovou ve věci výběrového řízení na výměnu kotlů na ZŠ. Proč
nebyl osloven? Jak proběhlo výběrové řízení?
p. Míšková – na minulém ZOB bylo sděleno, že pan Staněk bude osloven příště,
p. Hanák – výběrové řízení bylo vyvěšeno na profilu zadavatele, podmínky výběrového řízení
dané zákonem byly dodrženy,
p. Staněk – Proč se podporují firmy z okolních obcí a ne místní? Pravidelně přispívá na školu
i školku a nebyl osloven při zadávání zakázek.
p. Tománek – dotaz na opravu silnice v ulici Stará nádražní, proběhla výsprava výtluk, bylo
skončeno u RD Pomajbíkových, proč nebyly opravy provedeny až na konec ulice? Proč práce
byla zadána firmě SÚS? Opravy jsou nekvalitní. Proč byla vyasfaltována cesta Pod Starýma
horama pouze v jedné části? Kdo tuto opravu schválil, proč nebyl na opravu použit jiný
materiál?
p. Hanák – přislíbil opravit zbytek cesty ve Staré nádražní v průběhu příštího roku,
p. Tománek – Jak pokračuje vyřizování rekonstrukce ČOV?
p. Hanák – dle SFŽP ČR byla k žádosti o dotaci doložena špatná vstupní finanční analýza,
tudíž byl snížen nárok na dotaci na 20 mil., informace byla obdržena před 14 dny, od té doby
se řeší, zda je možné analýzu opravit tak, aby obec měla nárok na dotaci ve výši 75% nákladů,
problémem je nadhodnocená kapacita ČOV a neodpovídající finanční ukazatele,
p. Tománek – Jak to vypadá s cyklostezkou Blatnice – Veselí?
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p. Hanák – nelze financovat všechny investiční akce, cyklostezka je v řešení, ale jsou jiné
priority jako rekonstrukce ČOV a vybudování vodovodního přivaděče či rekonstrukce
veřejného osvětlení,
p. Tománek – Jak funguje sběrný dvůr v obci? Není povinnost pro obce nad 2 tis. obyvatel,
aby byl zajištěn stálý sběr?
p. Hanák – zajištěno prostřednictvím smlouvy s firmou ELEKTROWIN,
p. Tománek – Proč byla V3S prodána za pouhých 11 tis. Kč, když bazarové ceny na internetu
jsou ve výši min. 40tis. Kč? Proč nebyla odevzdána v kovošrotu, kde by prodejní cena byla o
15 tis. Kč vyšší?
p. Hanák – nabídka na odprodej V3S byla vyvěšena měsíc na úřední desce Obecního úřadu,
přihlásil se pouze jeden zájemce, V3S neměla technický průkaz, proto nemohla být
odevzdána do kovošrotu,
p. Tománek – Jak to vypadá s výměnou oken v MŠ?
p. Hanák – nejvyšší prioritou pro obec je v současné době rekonstrukce ČOV, vodovodní
přivaděč a výměna oken a kotlů na ZŠ, výměna oken a izolace je v řešení,
p. Tománek – upozornil na blížící se začátek školního roku. Kdy budou nově vyznačeny
přechody pro chodce?
p. Hanák – již bylo řešeno se SÚS, do začátku školního roku bude nové vyznačení přechodů
provedeno, vyměněny byly také staré a nevyhovující dopravní značky v obci,
p. Hruška – stížnost na nesečení trávy před jeho RD, požaduje vysvětlení, proč vedení obce
nepodporuje mladé hasiče, kteří na vlastní náklady udržují prostory na koupališti, z jakého
důvodu dal p. Soviš pokyn, aby byl recyklát na opravu cest vysypán na koupališti?
p. Hanák – společně s paní Blahynkovou se osobně omluvili p. Buzíkovi při prohlídce na
koupališti, probíhá úklid recyklátu na jiné vhodné místo,
p. Tománek – upozornil na skutečnost, že 80% kanalizačních šachet je zanesených a špatně
odtékají,
p. Trojanec – navrhuje další přechod pro chodce u hasičské zbrojnice, přechází zde hodně
dětí,
p. Zedka – silnice I. třídy řeší správa a údržba silnic.

7. Závěr
ZOB ukončil starosta obce v 20,00 hodin.
*/ /0,0,0/ - hlasování – první číslo pro, druhé číslo proti, třetí číslo zdržel hlasování

Ověřovatelé zápisu

:

Blahynková Svatava
Zedka Milan

Zapisovatel

:

ing. Zdeňka Straková
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Starosta obce:

Ověřovatelé:

………………………
Ing. Vladimír Hanák

……………………………
Blahynková Svatava

…………………………..
Zedka Milan
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