obec Olbramice
15. veřejné zasedání zastupitelstva obce Olbramice
dne 21. prosince 2017
Ověřovatelé: Ing. Iva Vostrejžová
Dušan Dutszák
Zapisovatel: Dagmar Křupková
Přítomni:

Omluveni:

Vítězslav Bednář
Ing. Iva Vostrejžová
Jindřich Solovský
Dušan Dutszák
Ladislav Kopřiva

Ad. 1 Úvod, zahájení. 17.00 hodin
Starosta obce stanovil ověřovatele zápisu a zapisovatele. Konstatoval, že dnešní jednání bylo
řádně svoláno a vyhlášeno. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s programem a podklady pro
jednání byly zaslány e- mailem 13. 12. 2017. Do veškerých dokumentů v písemné podobě je
možné nahlédnout před veřejným zasedáním. Přítomna je nadpoloviční většina členů
zastupitelstva obce, zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné.
Požádal přítomné o doplnění programu. Program byl doplněn starostou obce o bod jednání
„Dotace pro rok 2018“, který byl zařazen jako bod jednání č. 14.
Program:
1.
Úvod, zahájení.
2.

Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání ZO.

3.

Zpráva o činnosti starosty obce.

4.

Schválení návrhu rozpočtu Obce Olbramice na rok 2018.

5.

Schválení výše odměn dle nového nařízení vlády č. 318/2017 Sb.

6.

Schválení OZV 2/2017.

7.

Projednání výpočtu poplatku za svoz komunálního odpadu na rok 2018.

8.

Seznámení s rozpočtovým opatřením 5/2017.

9.

Projednání podané žádosti – oplocení pozemku.

10.

Projekt MAP v ORP Konice.

11.

Právo jednat ve věci dotace na dokumentaci kanalizace.
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12.

Dotace na přístupový chodník do kaple sv. Víta – rekonstrukce.

13.

Dotace na odpočinkovou zónu.

14.

Dotace pro rok 2018.

15.

Diskuse, Různé, Závěr

Hlasování: Pro 4 (čtyři)
Zastupitelstvo obce Olbramice navržený program schválilo.

Ad. 2 Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání ZO Olbramice.
Kontrolu plnění usnesení zastupitelstva obce z 14. zasedání obecního zastupitelstva ze dne
19. 10. 2017 přednesl Jindřich Solovský, předseda kontrolního výboru. Předmětem kontroly
bylo především plnění úkolů daných usnesením.
Zápis o kontrole je přílohou č. 1 tohoto zápisu.
Diskuse: starosta obce ke zhotovení studie odtoku dešťových vod z nemovitostí směrem na
Vilémov – situace byla řešena s konkrétními osobami na schůzce s projektanty AGPOL s.r.o.
Olomouc.
Usnesení:
Zastupitelstvo obce Olbramice bere na vědomí důvodovou zprávu o kontrole plnění
usnesení zastupitelstva obce ze 14. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce
Olbramice.
Ad. 3 Zpráva o činnosti starosty obce.
Říjen
Ukončení akce autobusová zastávka v obci – vyúčtování dotace Krajskému úřadu
Olomouc – POV, prezentace akce v televizi Morava.
Řešení poškození střechy čekárny autobusu – hradila pojišťovna řidiče.
Listopad
Schůzka s projektanty firmy AGPOL s.r.o. Olomouc, kteří řešili s občany
jejich dotazy a případné problémy s budoucím napojením na kanalizaci.
Pohostinství má nového nájemce – Minirakovský pivovar.
Konala se liga orientačních běžců, kteří měli základnu v hospůdce (150 osob).
Zajištění ořezu stromů – hřbitov, ořez lípy u kolumbária, borovice, úklid po akci.
Účast na valné hromadě Mikroregionu Litovelsko a vyúčtování výdajů na kulturu za
rok 2017, kdy nám byl na podložené výdaje poskytnut příspěvek ve výši 15 000,- Kč.
Prosinec
Mikulášská nadílka byla zajištěna občany obce a členem kulturní komise. Děkuji.
Rozsvícení vánočního stromečku - zastupitelstvo osloveno – účastnil se pouze jeden
2

člen a starosta obce, koncert dětí z obce v kapli sv. Víta, punč v hospůdce.
Kalamitní těžba v obecním lese a nahodilá v celkovém objemu 126,5m³ dřeva.
Valná hromada Svazku Vodovodu Pomoraví – cena vody zase je vyšší 42,80 m³ a pevná
složka 207,- Kč/rok .
Diskuse: Bez připomínek.
Usnesení:
Zastupitelstvo obce Olbramice bere na vědomí zprávu o činnosti starosty v uplynulém
období.
Ad. 4 Schválení návrhu rozpočtu obce Olbramice na rok 2018
Celkový objem rozpočtu pro rok 2018 v příjmech i výdajích je 2 658 161,- Kč. Do rozpočtu
není zapojena dotace na veřejnou správu spolu s dotací na jednoho opatrovance, jejíž výše
bude známa až na počátku roku 2018. V roce 2017 to byla částka 86 800,- Kč.
Takže v roce 2018 počítáme s daňovými příjmy ve výši 2 400 000,- Kč, nedaňovými příjmy
225 500,- Kč a přijatými transfery 32 661,- Kč -Ministerstvo zemědělství na rekonstrukci
vstupního chodníku ze dne 22. 11. 2017.
Rozpočtové výdaje dle jednotlivých paragrafů – běžné výdaje 1 928 161,- Kč a kapitálové
výdaje 730 000,- Kč. Celkem 2 658 161,- Kč.
Návrh rozpočtu byl vyvěšen na úřední desce: 5. 12. 2017
Diskuse: Bez připomínek
Hlasování: Pro: 4 (čtyři) hlasy
Usnesení:
1. Zastupitelstvo obce Olbramice bere na vědomí návrh rozpočtu obce na rok 2018.
2. Zastupitelstvo obce schvaluje návrh rozpočtu obce Olbramice na rok 2018.
Ad. 5. Schválení výše odměn dle nového nařízení vlády č. 318/2017 Sb.
Zastupitelstvo bylo s novým nařízením vlády seznámeno. Je zde možnost úpravy současné
výše odměn členům zastupitelstva, místostarosty a starosty obce.
Pokud nikdo ze zastupitelů nemá k odměnám stanoveným na ustavujícím zasedání ze dne
7. 11. 2014 bod usnesení č. 5 připomínky, budou odměny zastupitelstva obce Olbramice
schváleny ve stejné výši jako doposud.
Návrhy:

1. Zastupitel starostovi obce navržena odměna v hrubé výši 19 000,- Kč.
2. Zastupitel starostovi obce navrhuje mzdu dle počtu obyvatel, což je 16 059,- Kč
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hrubé mzdy.
Hlasování: Varianta 1 – Pro: 2 (dva) hlasy, Proti: 1 (jeden), Zdržel se: 1 (jeden) hlas
Varianta 2 – Pro: 1 (jeden) hlas, Proti: 2 (dva), Zdržel se: 1 (jeden) hlas
Odměny starosty, místostarosty a zastupitelů obce Olbramice zůstávají v takové výši, jak byly
schváleny na ustavujícím zasedání dne 7. 11. 2014.
Hlasování: Pro: 4 (čtyři) hlasy
Návrh: S platností od 1. 1. 2018 může kterýkoliv člen zastupitelstva obce vykonávat práci pro
obec na dohodu o provedení práce a to ve výši maximálně 300 hodin za jeden kalendářní rok.
Hlasování: Pro: 4 (čtyři) hlasy
Diskuse: Bez připomínek
Usnesení:
1. Zastupitelstvo obce bere na vědomí výše odměn dle nového nařízení vlády č. 318/2017 Sb.
2. Zastupitelstvo obce schvaluje výši odměn takové, jaké byly schváleny na ustavujícím
zasedání zastupitelstva obce dne 7. 11. 2014 pro místostarostu a členy zastupitelstva obce.
3. Zastupitelstvo obce schvaluje s platností od 1. 1. 2018 možnost práce na dohodu o
provedení práce pro obec kterémukoliv členovi zastupitelstva obce.

Ad. 6. Schválení OZV č. 2/2017
Tato OZV se týkala stanovení „Společného školského obvodu mateřské školy a základní
školy v Náměšti na Hané“.
Po konzultaci s Ministerstvem dozoru v Olomouci ,bylo zjištěno, že je třeba nejprve uzavřít
novou dohodu o vytvoření společného školského obvodu spádové školy s Městysem na Hané
, kde bude figurovat změna názvu dle legislativy, tu schválí zastupitelstvo obce a následně se
bude vydávat OZV obce, která naší obci zajistí pro naše děti místo v Mateřské a Základní
škole v Náměšti na Hané.
Navrhuji schválení a pověření starosty obce podpisem dohody o vytvoření společného
školského obvodu s městysem Náměšť na Hané po změně názvu dle platné legislativy.
Samozřejmě pokud rodiče budou chtít, aby jejich děti navštěvovaly školská zařízení
v okolních obcí mohou si to zařídit, ale pokud budou mít naplněnou kapacitu nejsou jim děti
povinni k docházce přijmout.
Diskuse: bez připomínek
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Hlasování: Pro: 4 (čtyři) hlasy
Usnesení:
1. Zastupitelstvo obce bere na vědomí informace ohledně OZV č.2/2017, jejíž schválení se
odkládá z legislativních důvodů.
2. Zastupitelstvo obce schvaluje a pověřuje starostu obce podpisem Dohody o vytvoření
společného školského obvodu spádové školy s Městysem Náměšť na Hané.
Ad. 7 Projednání výpočtu poplatku za svoz domovního odpadu.
Projednání výpočtu poplatku za netříděný komunální odpad občanů obce Olbramice na rok
2018.
Projednání čl. 4, OZV č. 2/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů pro rok 2018
Čl. 4
Sazba poplatku
1. Sazba poplatku činí 500,-Kč a je tvořena:
1. z částky 180,- Kč za kalendářní rok a
2. z částky 320,-Kč za kalendářní rok. Tato částka je stanovena na základě skutečných
nákladů obce předchozího kalendářního roku na sběr a svoz netříděného
komunálního odpadu za poplatníka a kalendářní rok.
2. Skutečné náklady za rok 2016 na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu
činily: 148 154,- Kč a byly rozúčtovány takto:
Náklady 148 154,- Kč děleno 218 (216 počet osob s pobytem na území obce + 2 počet
staveb určených k individuální rekreaci, bytů a rodinných domů, ve kterých není hlášena
k pobytu žádná fyzická osoba) = 680,-Kč. Z této částky je stanovena sazba poplatku dle
čl. 4 odst. 1 písm. b) vyhlášky ve výši 320,- Kč.
Diskuse: Bez připomínek
Usnesení:
1. Zastupitelstvo obce bere na vědomí projednání výpočtu za svoz domovního odpadu na rok
2018.
2. Zastupitelstvo obce Olbramice se usneslo na základě výpočtu nákladů na svoz netříděného
odpadu, že výše poplatku zůstane pro rok 2018 nezměněna. Výše 500,- Kč/rok/ občan. Úlevy
a osvobození jsou stanoveny v čl. 6, OZV č. 2/2015.
Ad. 8 Rozpočtové opatření 5/2017
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Rozpočet byl navýšen:
O daňové příjmy položka 1111,1211,1381 v celkové výši 131 962,- Kč, dále pak
o pojistné plnění za opravu škod způsobených na střeše čekárny autobusu na paragraf
a položku 6171 2322 ve výši 5034,- Kč a přijaté dotace na lesní hospodářství 4122
stavbu oplocenky 5040,- Kč a výsadbu a obnovu lesa 20 250,- Kč.
Celkové navýšení rozpočtu o 162 285,- Kč.
Celkový objem rozpočtu k dnešnímu dni je: 3 039 669,65 Kč.
Ve výdajích nerozpočtována daň z pozemků v k.ú. Vilémov – les, dále potom výdaje na volby
UZ 98071, nakoupeni DHM 5137 – odpadkový koš a lavečka k čekárně autobusu a běžné
přesuny v rámci položek, nepoužité výdaje byly nerozpočtovány na 6171 5901 rezervy.
Diskuse: Bez připomínek
Usnesení:
Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové opatření č. 5/2017.
Ad. 9 Projednání podání žádosti – oplocení pozemku
Dne 18. října 2017 byla na OÚ v Olbramicích doručena žádost na stavbu plotu na pozemku
p.č.5/3 v k.ú. Olbramice u Vilémova.
Pozemek leží v blízkosti budovy bývalé školy a před bytovými domy. Pozemek je zatížen
věcnými břemeny - stávající kanalizace obce Olbramice a elektrickým vedením společnosti
ČEZ. Dále by oplocení omezovalo OÚ k přístupu do dvora bývalé školy a narušil by celkový
vzhled prostoru kolem restaurované státem chráněné místní památky, kříže sv. Jana
Nepomuckého, jehož přemístění pouze o pár metrů od silnice se s památkovým úřadem
dlouhodobě řešilo. Plot by narušil estetiku okolí.
Dávám hlasovat o nesouhlasném stanovisku k oplocení pozemku p.č. 5/3 v k.ú. Olbramice u
Vilémova.
Diskuse: Vlastník pozemku má právo si jej oplotit – jen pokud tomu nebrání jiné okolnosti.
Hlasování: Pro: 4 (čtyři) hlasy
Usnesení:
1. Zastupitelstvo obce bere na vědomí
Olbramice u Vilémova.

informace o oplocení pozemku p.č. 5/3 v k.ú.

2. Zastupitelstvo obce nesouhlasí s provedením oplocení pozemku p.č. 5/3 v k.ú. Olbramice u
Vilémova.

Ad. 10 Projekt MAP II v ORP Konice
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Projekt je zaměřený na školy a mateřské školky a na mimoškolní činnost dětí. Naší obce se to
přímo netýká, schvalujeme pro městys Náměšť na Hané, kam patří obec do školského obvodu.
Městys Náměšť na Hané je členem MAP II v ORP Konice, kde jsou členy i ostatní obce mající
školská zařízení za účelem získání co nejvyšší dotace na mimoškolní činnost dětí.
Zastupitelstvo obce bylo požádáno o schválení podepsání „Souhlasu“ pro zapojení do projektu.
Diskuse: Bez připomínek
Hlasování: Pro 4 (čtyři) hlasy
Usnesení:
1. Zastupitelstvo obce bere na vědomí informace o projektu MAP v ORP Konice.
2. Zastupitelstvo obce schvaluje podepsání „Souhlasu“ pro zapojení do projektu MAP II
v ORP Konice

Ad. 11 Právo jednat ve věci dotace na dokumentaci kanalizace.
Projekt na novou kanalizaci prochází přípravnou fází pro kompletaci dokumentace všech
stupňů. Dokumentace při poskytování dotace z MZE nebyla uznatelnou položkou pro
náklady. Je možné však požádat o dotaci na dokumentaci i jiného poskytovatele.(Krajský
úřad). Starosta obce požádal zastupitelstvo obce o pověření jeho osoby právem jednat ve věci
zajištění dotace na dokumentaci všech stupňů na akci Kanalizace a ČOV Olbramice a právo
podpisu smlouvy.
Diskuse: Bez připomínek
Hlasování: Pro 4 (čtyři) hlasy
Usnesení:
1. Zastupitelstvo obce bere na vědomí právo jednat ve věci dotace na dokumentaci
kanalizace.
2. Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce právem jednat ve věci zajištění dotace na
dokumentaci všech stupňů na akci Kanalizace a ČOV Olbramice a právo podpisu smlouvy.

Ad 12. Dotace na přístupový chodník do kaple sv. Víta – rekonstrukce.
Žádost o dotaci na přístupový chodník do kaple sv. Víta v Olbramicích byla podána dne 15. 2.
2017, potvrzení o přidělení dotace 20. 10. 2017 a přijetí dotace 22. 11. 2017 ve výši 32 661,Kč. Celková cena 52 000,- Kč. Termín ukončení akce 20. 9. 2018. Souhlas zastupitelstva s
provedením plánovaného záměru a pověření podpisem smluv
7

Diskuse: Bez připomínek
Hlasování: Pro 4 (čtyři) hlasy
Usnesení:
1. Zastupitelstvo obce bere na vědomí informace o dotaci na přístupový chodník do
kaple sv. Víta.
2. Zastupitelstvo obce schvaluje provedení plánovaného záměru „Přístupový chodník do
kaple sv. Víta“ a pověřuje starostu obce podpisem všech potřebných smluv.

Ad 13. Dotace na odpočinkovou zónu.
Žádost o dotaci s projektem byla podána dne 22. 2. 2017 a do dnešního dne není znám
výsledek. Obec žádala dotace na dřevěný altán, lavečky a celkovou parkovou úpravu prostor
mezi dětským hřištěm a hřbitovem. Celková výše dotace 426 000,- Kč, spoluúčast 200 000,Kč. Návrh: nepokračovat v tomto projektu.
Diskuse: Místostarosta navrhuje osadit prostor jen nějakými lavečkami s přístupovým
chodníkem. Zastupitelé konstatovali, že platnost projektu jsou dva roky, akci odložit .
Hlasování: Pro odložení 4 (čtyři) hlasy
Usnesení:
1. Zastupitelstvo obce bere na vědomí informace o dotaci na odpočinkovou zónu.
2. Zastupitelstvo obce schvaluje odložení akce „Odpočinková zóna“ a pověřuje starostu
podáním informace poskytovateli dotace.

Ad 14. Dotace pro rok 2018
Starosta obce požádal zastupitelstvo obce o souhlas s jednáním ve věci možnosti získání
dotací pro obec. O veškerých jednáních bude zastupitele předem informovat a seznámí je
s obsahem případných smluv, které bude potřeba uzavřít.
Diskuse: Bez připomínek
Hlasování: Pro 4 (čtyři) hlasy
Usnesení:
1. Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci o dotacích pro rok 2018.
2. Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce případným jednáním o možnostech dotací v
roce 2018 a následným podpisem smluv s poskytovateli.
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Ad 15. Diskuse různé a závěr
Jaká bude cena stočného po vybudování kanalizace – cca 95,- Kč/m³.
Stále je špatný signál – nelze ovlivnit, naše obec je v oblasti horšího příjmu signálu.
Doporučení: uzavřít smlouvu s operátorem, jež má na území obce nejlepší pokrytí signálem.
Závěr: Schůze byla ukončena v 18.30 hodin
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USNESENÍ
č. 15
Z 15. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE OLBRAMICE
KONANÉHO DNE 21. 12. 2017
Stanovení zapisovatele a ověřovatele zápisu.
Schválení programu 15. zasedání zastupitelstva Obce Olbramice v následujícím znění:
Program:
1. Úvod, zahájení.
2. Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání ZO.
3. Zpráva o činnosti starosty obce.
4. Schválení návrhu rozpočtu Obce Olbramice na rok 2018.
5. Schválení výše odměn dle nového nařízení vlády č. 318/2017 Sb.
6. Schválení OZV 2/2017.
7. Projednání výpočtu poplatku za svoz komunálního odpadu na rok 2018.
8. Seznámení s rozpočtovým opatřením 5/2017.
9. Projednání podané žádosti – oplocení pozemku.
10. Projekt MAP v ORP Konice.
11. Právo jednat ve věci dotace na dokumentaci kanalizace.
12. Dotace na přístupový chodník do kaple sv. Víta – rekonstrukce.
13. Dotace na odpočinkovou zónu.
14. Dotace pro rok 2018.
15.

Diskuse, Různé, Závěr

Zastupitelstvo obce Olbramice navržený program schválilo:

Pro: 4 (čtyři)

UZ/15/1/2017 Úvod a zahájení
UZ/15/2/2017 Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání zastupitelstva obce.
Zastupitelstvo obce Olbramice bere na vědomí důvodovou zprávu o kontrole plnění
usnesení zastupitelstva obce z 14. zasedání obecního zastupitelstva obce Olbramice.
UZ15/3/2017 Zpráva o činnosti starosty.
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Zastupitelstvo obce Olbramice bere na vědomí důvodovou zprávu o činnosti starosty
za uplynulé období.
UZ/15/4/2017 Schválení návrhu rozpočtu obce Olbramice na rok 2018
1. Zastupitelstvo obce Olbramice bere na vědomí návrh rozpočtu obce na rok 2018.
2. Zastupitelstvo obce schvaluje návrh rozpočtu obce Olbramice na rok 2018.
Pro: 4 (čtyři)
UZ/15/5/2017 Schválení výše odměn dle nového nařízení vlády č. 318/2017 Sb.
1. Zastupitelstvo obce bere na vědomí výše odměn dle nového nařízení vlády č. 318/2017 Sb.
2. Zastupitelstvo obce schvaluje výši odměn takové, jaké byly schváleny na ustavujícím
zasedání zastupitelstva obce dne 7. 11. 2014 pro starostu, místostarostu a členy zastupitelstva
obce.
Pro: 4 (čtyři)
3. Zastupitelstvo obce schvaluje s platností od 1. 1. 2018 možnost práce na dohodu o
provedení práce pro obec kterémukoliv členovi zastupitelstva obce.
Pro: 4(čtyři)
UZ/15/6/2017 Schválení OZV č. 2/2017
1. Zastupitelstvo obce bere na vědomí informace ohledně OZV č.2/2017, jejíž schválení se
odkládá z legislativních důvodů.
2. Zastupitelstvo obce schvaluje a pověřuje starostu obce podpisem Dohody o vytvoření
společného školského obvodu spádové školy s Městysem Náměšť na Hané.
Pro: 4(čtyři)
UZ/15/7/2017 Projednání výpočtu poplatku za svoz domovního odpadu
1. Zastupitelstvo obce bere na vědomí projednání výpočtu za svoz domovního odpadu na rok
2018.
2. Zastupitelstvo obce Olbramice se usneslo na základě výpočtu nákladů na svoz netříděného
odpadu, že výše poplatku zůstane pro rok 2018 nezměněna. Výše 500,- Kč/rok/ občan. Úlevy
a osvobození jsou stanoveny v čl. 6, OZV č. 2/2015.
UZ/15/8/2017 Rozpočtové opatření 5/2017
Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové opatření č. 5/2017.
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UZ/15/9/2017 Projednání podání žádosti – oplocení pozemku
1. Zastupitelstvo obce bere na vědomí
Olbramice u Vilémova.

informace o oplocení pozemku p.č. 5/3 v k.ú.

2. Zastupitelstvo obce nesouhlasí s provedením oplocení pozemku p.č. 5/3 v k.ú. Olbramice u
Vilémova.
Pro: 4(čtyři)
UZ/15/10/2017 Projekt MAP II v ORP Konice
1. Zastupitelstvo obce bere na vědomí informace o projektu MAP v ORP Konice.
2. Zastupitelstvo obce schvaluje podepsání „Souhlasu“ pro zapojení do projektu MAP II v
ORP Konice.
Pro: 4(čtyři)
UZ/15/11/2017 Právo jednat ve věci dotace na dokumentaci kanalizace.
1. Zastupitelstvo obce bere na vědomí právo jednat ve věci dotace na dokumentaci
kanalizace.
2. Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce právem jednat ve věci zajištění dotace na
dokumentaci všech stupňů na akci Kanalizace a ČOV Olbramice a právo podpisu smlouvy.
Pro: 4(čtyři)
UZ/15/12/2017 Dotace na přístupový chodník do kaple sv. Víta – rekonstrukce.
1. Zastupitelstvo obce bere na vědomí informace o dotaci na přístupový chodník do kaple sv.
Víta.
2. Zastupitelstvo obce schvaluje provedení plánovaného záměru „Přístupový chodník do
kaple sv. Víta“ a pověřuje starostu obce podpisem všech potřebných smluv.
Pro: 4(čtyři)
UZ/15/13/2017 Dotace na odpočinkovou zónu.
1. Zastupitelstvo obce bere na vědomí informace o dotaci na odpočinkovou zónu.
2. Zastupitelstvo obce schvaluje odložení akce „Odpočinková zóna“a pověřuje starostu
podáním informace poskytovateli dotace.

Pro: 4(čtyři)
UZ/15/14/2017 Dotace prorok 2018.
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1. Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci o dotacích pro rok 2018.
2. Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce případným jednáním o možnostech dotací
v roce 2018 a následným podpisem smluv s poskytovateli.
Pro: 4(čtyři)

Ověřovatelé: Ing. Iva Vostrejžová ……………………………
Dušan Dutszák……………………………........

………………………………….
Ing. Iva Vostrejžová, místostarosta

………………………………..
Vítězslav Bednář, starosta obce
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