obec Olbramice
9. veřejné zasedání zastupitelstva obce Olbramice 22. 5. 2020

Ověřovatelé: sl. Adéla Seehofová, Ing Ludmila Solovská
Zapisovatel: pí. Dagmar Křupková
Přítomni: doc. RNDr. Robert Prucek, Ph.D., sl. Adéla Seehofová, p. Jindřich Solovský.
Ing. Ludmila Solovská
Omluveni: p. Pavlína Dobrá
Ad. 1 Úvod a zahájení:
Veřejné zasedání bylo zahájeno v 19.00 hodin v bývalém pohostinství.
Konstatoval, že jednání bylo řádně svoláno a vyhlášeno. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno
s programem a podklady pro jednání byly zaslány e- mailem dne 6.5.2020 a 13.5.2020
Do veškerých dokumentů v písemné podobě je možné nahlédnout před veřejným zasedáním.
Konstatoval nadpoloviční většinu přítomných členů zastupitelstva, tudíž zastupitelstvo je
usnášeníschopné.
Diskuse bude probíhat ke každému bodu jednání zvlášť
Program:
Úvod, zahájení
Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání ZO.
Činnost starosty za uplynulé období.
Schválení dohody o vyúčtování projektu – kompostéry.
Schválení střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2021-2022.
Projednání žádosti o finanční příspěvek pro prodejnu smíšeného zboží.
Schválení účetní závěrky za rok 2019.
Schválení závěrečného účtu obce Olbramice za rok 2019
Schválení smlouvy o dílo č. 2407/150 na výkon autorského dozoru na stavbě
„Kanalizace a ČOV Olbramice“.
10. Žádost o podporu Linky bezpečí.
11. Žádost o pronájem pozemků.
12. Žádost o pronájem kanceláře v budově bývalé školy.
13. Pověření starosty obce k zahájení příprav nového územního plánu.
14. Návrh na zahájení komplexní pozemkové úpravy.
15. Seznámení s rozpočtovým opatřením 1,2 a 3 2020.
16. Diskuse a různé.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Výsledek hlasování:
Pro: 4
Proti: 0
Zdržel se: 0

Ad. 2 Kontrola usnesení ze zasedání zastupitelstva č.8
Kontrolu provedla p. Pavlína Dobrá, předsedkyně kontrolního výboru. Zápis z kontroly je
přílohou č. 1 tohoto zápisu, přednese s. Adéla Seehofová.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí provedenou kontrolu usnesení z minulého zasedání OZ.
Ad. 3 Činnost starosty za uplynulé období.
- Zajišťování ochranných pomůcek a dezinfekce v krizovém období, komunikace s
krizovým štábem Litovel a HZS Olomouckého kraje
- komunikace s firmou RTS Brno – která dělá výběrové řízení na kanalizaci, problém
byl v uskladnění zeminy. Pozemek nám pronajme Městys Náměšť na Hané, výběrové
řízení proběhne během tří týdnů.
- Veřejné osvětlení je v rámci jednání, vyřizují se podklady pro projekt a povolení.
Diskuse: bez připomínek
Návrh usnesení:
1. Zastupitelstvo obce bere na vědomí informace o činnosti starosty za uplynulé období.

Ad. 4 Schválení dohody o vyúčtování projektu – kompostéry.
Dohoda o vyúčtování projektu. Předcházení vzniku BRKO v obci Příkazy
a partnerských obcích.
Při vyúčtování projektu Předcházení vzniku BRKO v obci Příkazy a partnerských obcích
došlo ze strany kontrolního orgánu, kterým byl Státní fond životního prostředí ČR ke korekci
poskytnutých prostředků ve výši 3% - příloha č. 1. - protokol o kontrole.
Korekce byla udělena i přesto, že se proti jejímu udělení obec Příkazy odvolala.
Obce participující na tomto projektu mají s obcí Příkazy uzavřenu Smlouvu o spolupráci. V ní
je popsáno, jakým způsobem se budou jednotlivé obce na tomto projektu podílet. Celková
výše dotace byla původně ve výši 85 %, po udělené korekci 82 %.
Pokud by nedošlo k této meziobecní spolupráci, některé obce jmenovitě: Bílá Lhota, Bouzov,
Dubčany, Haňovice, Loučka, Olbramice, Střeň a možná ani Červenka by na žádný kompostér
nedosáhly, protože výše žádosti o dotaci musela být minimálně 0,5 mil Kč bez DPH.
Projekt Předcházení vzniku BRKO v obci Příkazy a partnerských obcích, kterého se účastnilo
celkem 10 obcí má pozitivní vliv na životní prostředí. Tímto společným projektem se v obcích
podařilo vytvořit podmínky pro snížení množství bioodpadu v popelnicích na směsný
komunální odpad. Zároveň část bioodpadu zůstává na pozemcích vlastníků a slouží jako
kvalitní substrát pro hnojení, kdy vlastník kompostéru přesně ví, z čeho je kompost vyroben.
Obec Příkazy a Obec Olbramice se dohodly na úhradě poměrné části nákladů z udělené
korekce ve výši 1375,- Kč.
Platba bude provedena po projednání - schválení v radě obce Příkazy a zastupitelstvu obce
Olbramice a následném podpisu dohody. / nebude vystavena faktura /
Diskuse: Prověřeno u starosty obce Příkazy.
Hlasování:
Pro: 4
Proti: 0
Zdržel se: 0

Návrh usnesení:
1. Zastupitelstvo obce bere na vědomí obsah dohody o vyúčtování projektu na
kompostéry.
2. Zastupitelstvo obce schvaluje uhradit dle dohody poměrnou částku ve výši 1375,- Kč
a pověřuje starostu obce podpisem dohody.

Ad. 5 Schválení střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2021-2022.
Střednědobý výhled je dokument, který pracuje s odhadem příjmů a výdajů na další účetní
období. K jeho úpravě dochází v okamžiku zásadní změny v hospodaření a nakládání
s financemi.
Diskuse: Střednědobý výhled rozpočtu bude třeba dle situace upravit (kanalizace)
Hlasování pro:
Pro: 4
Proti: 0
Zdržel se: 0
Návrh usnesení:
1.Zastupitelstvo obce bere na vědomí návrh střednědobého výhledu.
2.Zastupitelstvo schvaluje střednědobý výhled obce Olbramice na období 2021 - 2022.

Ad. 6 Projednání žádosti o finanční příspěvek pro prodejnu smíšeného zboží.
Žádost byla podána dne 6.12.2019 vedoucí prodejny smíšeného zboží p. Janečkovou, s tím, že
dodatečně bylo zastupitelstvu předloženo Přiznání k dani z příjmu fyzických osob za rok 2019
a tržby za jednotlivé měsíce, náklady na provoz prodejny roční i měsíční. Zastupitelstvo obce
po dohodě částku 5000,- Kč za měsíc akceptovalo s tím, že prodejna bude po dobu 1 měsíce
zkušebně otevřena jeden den v týdnu odpoledne. Pokud by se prokazatelně tato změna
projevila pouze malým zájmem zákazníků, bude odpolední prodej zrušen.
Diskuse: Příspěvek je přidělen s účinností od 1.6.2020 do 31.12.2020
Hlasování:
Pro: 4
Proti: 0
Zdržel se: 0

Návrh usnesení:
1. Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o výsledku hospodaření prodejny smíšeného
zboží v Olbramicích
2. Zastupitelstvo schvaluje přispět na provoz prodejny částkou 5 000 Kč měsíčně a pověřuje
starostu obce podpisem darovací smlouvy.

Ad.7 Schválení účetní závěrky za rok 2019.
Zastupitelstvo obce Olbramice nezjistilo že by účetní závěrka neposkytla v rozsahu
předložených podkladů v souladu s §4 vyhlášky č. 220/2013 věrný a poctivý obraz předmětu
účetnictví a finanční situace účetní jednotky.
Předložené doklady ke schválení účetní závěrky byly zpracovány v souladu s §4 vyhlášky č.
220/2013 a v souladu s požadavky schvalujícího orgánu v úplnosti. Účetní jednotka nezatajila
před schvalujícím orgánem žádné skutečnosti.
Účetní jednotka zpracovala účetní závěrku s cílem dosažení věrného a poctivého obrazu
předmětu účetnictví a finanční situaci účetní jednotky.
Diskuse: bez připomínek
Hlasování:
Pro: 4
Proti: 0
Zdržel se: 0
Návrh usnesení:
1. Zastupitelstvo obce bere na vědomí návrh účetní závěrky obce Olbramice za rok 2019.
2. Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku obce včetně výsledku hospodaření obce
Olbramice za účetní období 2019 sestavenou ke dni 31. 12. 2019.

Ad. 8 Schválení závěrečného účtu obce Olbramice za rok 2019
Na základě § 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
zveřejňuje Obec Olbramice Návrh na Závěrečný účet obce Olbramice za rok 2019.
Obsah závěrečného účtu
1) Plnění příjmů a výdajů za kalendářní rok 2019
•

Výkaz FIN 2-12 M za období 12/2019

2) Hospodaření s majetkem
•

Rozvaha za období 12/2019

•

Výkaz zisku a ztráty 12/2019

•

Příloha 12/2019

3) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2019 obce Olbramice
S celým obsahem Návrhu Závěrečného účtu v listinné podobě je možno se seznámit v
kanceláři Obecního úřadu Olbramice v úřední dny:
PO: 8.00 – 11:00 13.00- 17.00

ST: 8.00 -11.00

nebo na úřední elektronické desce obce Olbramice www.olbramice.cz, kde je Návrh
Závěrečného účtu obce Olbramice za rok 2019 zveřejněn v plném rozsahu.
Vyvěšeno na úřední a elektronické desce obce dne: 23. 4. 2020
Diskuse: bez připomínek
Hlasování:
Pro: 4
Proti: 0
Zdržel se: 0
Návrh usnesení:
1. Zastupitelstvo obce bere na vědomí Závěrečný účet obce Olbramice za rok 2019.
2. Zastupitelstvo obce projednalo na svém zasedání Závěrečný účet obce Olbramice za rok
2019 a v souladu s ustanovením § 17 odst. 7 zákona č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších
předpisů, schvaluje celoroční hospodaření obce Olbramice včetně Zprávy o výsledku
přezkoumání hospodaření obce Olbramice za rok 2019 a to bez výhrad.

Ad. 9 Schválení smlouvy o dílo č. 2407/150 na výkon autorského dozoru na stavbě
„Kanalizace a ČOV Olbramice“.
Je to autorský dozor firmy AGPOL s.r.o., který vypracoval tento projekt.
Předmětem smlouvy je:
Objednatel zadává zhotoviteli dílo: výkon autorského dozoru na stavbě
„Kanalizace a ČOV Olbramice
V rámci výkonu autorského dozoru projektant zabezpečí zejména:
- poskytování vysvětlení potřebných k vypracování dodavatelské dokumentace
- dohled nad dodržováním dokumentace pro provedení stavby s přihlédnutím k podmínkám
stavebního povolení
- posuzování návrhu dodavatele na změny a odchylky oproti této dokumentaci
- účast na odevzdání staveniště dodavatelem
- sledování postupu výstavby z technického hlediska
- účast na kontrolních dnech stavby na základě výzvy stavebního dozoru
- účast na odevzdání a převzetí stavby
Způsob výkonů autorského dozoru (kancelářské práce, osobní účast na stavbě) bude upřesněn
objednatelem během stavby, přičemž osobní účast projektanta na stavbě se uskuteční až na
základě výzvy stavebního dozoru.

Diskuse: Proč obec nekomunikuje s Ing.Šišlákem- jeho smlouva už skončila. Informovat se u
AGPOL,jaká by byla orientačně částka za tento autorský dozor.
Hlasování:
Pro: 0
Proti: 4
Zdržel se: 0
Návrh usnesení:
1. Zastupitelstvo obce bere na vědomí Smlouvu o dílo č. 2407/150 na výkon autorského
dozoru na stavbě „Kanalizace a ČOV Olbramice“
2. Zastupitelstvo obce odkládá schválení Smlouvy o dílo č. 2407/150 a pověřuje starostu
jednáním s Ing. Šišlákem.

Ad. 10 Žádost o podporu Linky bezpečí.
Linka bezpečí žádá o finanční podporu ve výši 2000,- Kč. Jednou jim byl v minulosti
příspěvek poskytnut.
Diskuse: Bez připomínek.
Hlasování:
Pro: 0
Proti: 4
Zdržel se: 0
Návrh usnesení:
1.Zastupitelstvo obce bere na vědomí žádost o podporu Linky bezpečí.
2. Zastupitelstvo neschvaluje podporu Linky bezpečí.

Ad. 11 Žádost o pronájem pozemků.
Žádost o pronájem pozemku
Jindřich Solovský požádal, o propachtování pozemků ve vlastnictví obce Olbramice.
V současné době se klade důraz na jednotnost katastrální mapy s vrstvou ortofotomapy na
digitalizované mapy v Portálu farmáře-LPIS (LPIS je geografický informační systém (GIS),
který je tvořen primárně evidencí využití zemědělské půdy. LPIS vznikal na základě zákona
č. 252/1997 Sb., o zemědělství. Vlivem času a nepřesností uživatelů došlo k tomu, že části
pozemků (ostatních ploch) zasahují do orné půdy a naopak. Jako uživatel půdních bloků si
klade za povinnost prokázání důvodu k užívání pozemků. V žádosti jsou přiloženy výčty
pozemků, kde dochází k zasáhnutí ostatních ploch do půdních honů.

Žádám tedy o sjednání pachtovního vztahu, do té doby, než se narovnají hranice jednotlivých
pozemků dle skutečnosti.
Obec musí vyvěsit záměr o pronájmu pozemků a následně projedná zastupitelstvo obce na
dalším zasedání propachtování pozemků s pachtovní smlouvou.
Diskuse: Bez připomínek.
Hlasování: odkládá
Návrh usnesení:
1. Zastupitelstvo obce bere na vědomí Žádost o pronájem pozemků.
2. Zastupitelstvo obce odkládá schvalovací proces o propachtování pozemků na další veřejné
zasedání zastupitelstva obce.

Ad.12 Žádost o pronájem kanceláře v budově bývalé školy.
Záměr pronajmout kancelář v budově bývalé školy byla zveřejněn dne 7.1. 2020 a sejmut
24.1.2020. O pronájem požádala dne 7. 5. 2020 Ing. Ludmila Solovská. Pronájem těchto
prostor činí měsíčně 270,- Kč a spotřeba elektrické energie bude účtována čtvrtletně dle
potřeby. Smlouva o pronájmu je na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 1 měsíc.
Diskuse: Bez připomínek.
Hlasování:
Pro: 4
Proti: 0
Zdržel se: 0
Návrh usnesení:
1. Zastupitelstvo obce bere na vědomí žádost o pronájem kanceláře v bývalé škole.
2. Zastupitelstvo obce schvaluje pronajmout žadatelce kancelář a pověřuje starostu obce
podpisem nájemní smlouvy na dobu neurčitou.

Ad. 13 Pověření starosty obce k zahájení příprav nového územního plánu.
14.2.2020 byl starosta obce pověřen zastupitelstvem obce aktualizací územního plánu. Po
konzultaci na Městském úřadu v Litovli na územním plánování mu bylo doporučeno , aby
zastupitelstvo obce schválilo zahájení přípravy nového územního plánu, na který by potom
obec mohla čerpat dotace z Olomouckého kraje.
Diskuse: Ing. Pejpek, který nám vypracoval i současný územní plán, by vypracoval nový
územní plán, starosta obce už s ním v této věci jednal.

Hlasování:
Pro: 4
Proti: 0
Zdržel se: 0
Návrh usnesení:
1. Zastupitelstvo obce bere na vědomí důvod pověření.
2. Zastupitelstvo obce schvaluje pověření starosty obce zahájením příprav nového územního
plánu obce Olbramice.

Ad. 14. Návrh na zahájení komplexní pozemkové úpravy.
Bylo by vhodné zahájit pozemkovou úpravu, zdarma by to mohlo být pokud zahájí
pozemkový úřad. Je třeba přesně zjistit podmínky zahájení, co je potřeba.
Diskuse: Mění se podmínky zahájení, už jednou snaha byl, ale bylo málo podpisů.
Hlasování:
Pro: 4
Proti: 0
Zdržel se: 0
Návrh usnesení:
1. Zastupitelstvo obce bere na vědomí návrh na zahájení komplexní pozemkové úpravy.
2. Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce, zjištěním podmínek zahájení komplexní
pozemkové úpravy.

Ad. 15 Seznámení s rozpočtovým opatřením 1,2 a 3 2020.
Rozpočtové opatření č 1/2020 – navýšení rozpočtu o příspěvek na výkon státní správy na rok
2020 ve výši 97 100,- Kč v měsíčních splátkách 8100,- kč a v 12 měsíci 8 000,- kč. Dále pak
navýšení výdajů na dopravní obslužnost a zařazení vratky mylné platby. Celkový objem
rozpočtu k 31.1.2020 je 3 146 100,- Kč.
Rozpočtové opatření č. 2/2020. Došlo pouze k přesunu prostředků v rámci § správa pořízení
vysoušeče vlhkosti do majetku obce a oprava z položky nákup služeb 5169.
Rozpočtové opatření č 3/2020. Zařazení finančního příspěvku na zmírnění dopadů kůrovcové
kalamity v lesích v období od 1.10. 2017 do 31.12.2018 ve výši 624 985,- Kč.
Poskytl Olomoucký kraj, odbor životního prostředí na základě žádosti podané dne 17.2.2020.
Dále došlo k úpravě rozpočtu v rámci položek a paragrafů. Rozpočet po navýšení má celkový
objem 3 771 085,- Kč.

Diskuse: Bez připomínek
Návrh usnesení:
1. Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové opatření č. 1, 2 a 3 /2020

16. Diskuse a závěr

USNESENÍ
č. 9
Z 9. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE OLBRAMICE
KONANÉHO DNE 22. 5. 2020

Starosta obce stanovil zapisovatele a ověřovatele zápisu.
Zapisovatel: pí. Dagmar Křupková
Ověřovatelé: sl. Adéla Seehofová, Ing. Ludmila Solovská
Zastupitelstvo obce schválilo program 9. zasedání zastupitelstva Obce Olbramice v
následujícím znění:
Program:
Úvod, zahájení.
1.

Úvod, zahájení

2.

Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání ZO.

3.

Činnost starosty za uplynulé období.

4.

Schválení dohody o vyúčtování projektu – kompostéry.

5.

Schválení střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2021-2022.

6.

Projednání žádosti o finanční příspěvek pro prodejnu smíšeného zboží.

7.

Schválení účetní závěrky za rok 2019.

8.

Schválení závěrečného účtu obce Olbramice za rok 2019

9.

Schválení smlouvy o dílo č. 2407/150 na výkon autorského dozoru na stavbě
„Kanalizace a ČOV Olbramice“.

10.

Žádost o podporu Linky bezpečí.

11.

Žádost o pronájem pozemků.

12.

Žádost o pronájem kanceláře v budově bývalé školy.

13.

Pověření starosty obce k zahájení příprav nového územního plánu.

14.

Návrh na zahájení komplexní pozemkové úpravy.

15.

Seznámení s rozpočtovým opatřením 1,2 a 3 2020.

16.

Diskuse a různé.

UZ/9/1/2020 Úvod, zahájení
1. Zastupitelstvo obce stanovilo zapisovatele: pí. Dagmar Křupková.
2. Zastupitelstvo obce stanovilo ověřovatele zápisu: sl. Adéla Seehofová,
Ing. Ludmila Solovská

UZ/9/2/2020 Kontrola usnesení z minulého zasedání ZO.
1. Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí kontrolu usnesení.

UZ/9/3/2020 Činnost starosty obce za uplynulé období.
1. Zastupitelstvo obce bere na vědomí činnost starosty za uplynulé období.

UZ/9/4/2020 Schválení dohody o vyúčtování projektu – kompostéry.

1. Zastupitelstvo obce bere na vědomí obsah dohody o vyúčtování projektu na
kompostéry.
2. Zastupitelstvo obce schvaluje uhradit dle dohody poměrnou částku ve výši 1375,- Kč
a pověřuje starostu obce podpisem dohody.
UZ/9/5/2020 Schválení střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2021-2022.

1.Zastupitelstvo obce bere na vědomí návrh střednědobého výhledu.
2.Zastupitelstvo schvaluje střednědobý výhled obce Olbramice na období 2021 - 2022.
UZ/9/6/2020 Projednání žádosti o finanční příspěvek pro prodejnu smíšeného zboží.

1. Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o výsledku hospodaření prodejny smíšeného
zboží v Olbramicích
2. Zastupitelstvo schvaluje přispět na provoz prodejny částkou 5 000 Kč měsíčně a pověřuje
starostu obce podpisem darovací smlouvy.
UZ/9/7/2020 Schválení účetní závěrky za rok 2019.
1. Zastupitelstvo obce bere na vědomí návrh účetní závěrky obce Olbramice za rok 2019.
2. Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku obce včetně výsledku hospodaření obce
Olbramice za účetní období 2019 sestavenou ke dni 31. 12. 2019.

UZ/9/8/2020 Schválení závěrečného účtu obce Olbramice za rok 2019
1. Zastupitelstvo obce bere na vědomí Závěrečný účet obce Olbramice za rok 2019.
2. Zastupitelstvo obce projednalo na svém zasedání Závěrečný účet obce Olbramice za rok
2019 a v souladu s ustanovením § 17 odst. 7 zákona č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších
předpisů, schvaluje celoroční hospodaření obce Olbramice včetně Zprávy o výsledku
přezkoumání hospodaření obce Olbramice za rok 2019 a to bez výhrad.

UZ/9/9/2020 Schválení smlouvy o dílo č. 2407/150 na výkon autorského dozoru na stavbě
„Kanalizace a ČOV Olbramice“.

1. Zastupitelstvo obce bere na vědomí Smlouvu o dílo č. 2407/150 na výkon autorského
dozoru na stavbě „Kanalizace a ČOV Olbramice“
2. Zastupitelstvo obce odkládá schválení Smlouvy o dílo č. 2407/150 a pověřuje starostu
jednáním s Ing. Šišlákem.
UZ/9/10/2020 Žádost o podporu Linky bezpečí.

1.Zastupitelstvo obce bere na vědomí žádost o podporu Linky bezpečí.
2. Zastupitelstvo neschvaluje podporu Linky bezpečí.
UZ/9/11/2020 Žádost o pronájem pozemků.
1. Zastupitelstvo obce bere na vědomí Žádost o pronájem pozemků.
2. Zastupitelstvo obce odkládá schvalovací proces o propachtování pozemků na další veřejné
zasedání zastupitelstva obce

UZ/9/12/2020 Žádost o pronájem kanceláře v budově bývalé školy.
1. Zastupitelstvo obce bere na vědomí žádost o pronájem kanceláře v bývalé škole.
2. Zastupitelstvo obce schvaluje pronajmout žadatelce kancelář a pověřuje starostu obce
podpisem nájemní smlouvy na dobu neurčitou. 1. Zastupitelstvo obce bere na vědomí návrh
účetní závěrky obce Olbramice za rok 2019.
UZ/9/13/2020 Pověření starosty obce k zahájení příprav nového územního plánu.
1. Zastupitelstvo obce bere na vědomí důvod pověření.
2. Zastupitelstvo obce schvaluje pověření starosty obce zahájením příprav nového územního
plánu obce Olbramice.
UZ/9/14/2020 Návrh na zahájení komplexní pozemkové úpravy.
1. Zastupitelstvo obce bere na vědomí návrh na zahájení komplexní pozemkové úpravy.
2. Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce, zjištěním podmínek zahájení komplexní
pozemkové úpravy.
UZ/9/15/2020 Seznámení s rozpočtovým opatřením 1,2 a 3 2020.

1. Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové opatření č. 1, 2 a 3 /2020

Ověřovatelé: Ing. Ludmila Solovská ……………………………

sl. Adéla Seehofová

……………………………..

………………………………….

….……………………………….....................

p. Jindřich Solovský, místostarosta

doc. RNDr. Robert Prucek, Ph.D., starosta obce

