Zápis
ze zasedání
Zastupitelstva obce Luštěnice,
konaného dne 29.1.2015
v zasedací místnosti Obecního úřadu v Luštěnicích

Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání zastupitelstva obce Luštěnice (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 18
hodin místostarostou obce Romanem Prchlíkem („dále jako „předsedající“).
Předsedající schůze konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno v souladu se zákonem č.
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění. Informace podle § 93 odst. 1 zákona
o obcích byla na úřední desce Obecního úřadu Luštěnice zveřejněna v souladu se zákonem po
dobu nejméně 7 dní, a to od 23.1.2015 do 29.1.2015 včetně. Současně byla zveřejněna na
„elektronické úřední desce“.
Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha č.1)
konstatoval, že přítomno bylo 11 členů zastupitelstva (z celkového počtu 15 všech členů
zastupitelstva), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).
Přítomni: Jaroslav Doleček, Josef Dubský, Mgr. Magdalena Fišerová, Michal Fišera, Michal
Křížek, Jiří Lobotka, Kamil Malát, Ing. Pavel Pavlíček, Roman Prchlík, Tomáš Feigl, Jindřich
Křováček
Omluveni: Martin Janů, MUDr. Hana Boháčková, Jiří Lachman, Slavomír Krsek

*

*

*

Určení ověřovatelů a zapisovatele
Předsedající konstatoval, že ověřovatelé minulého zasedání Jiří Lobotka a Jiří Lachman stvrdili
svým podpisem zápis a usnesení a dále navrhl určit ověřovateli zápisu Jindřicha Křováčka a
Michala Křížka a zapisovatelem Tomáše Feigla. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.

Návrh usnesení č.75:
Zastupitelstvo obce Luštěnice určuje Jindřicha Křováčka a Michala
Křížka ověřovateli a Tomáše Feigla zapisovatelem.
Výsledek hlasování:
Pro 11 členů zastupitelstva, jmenovitě: Jaroslav Doleček, Josef Dubský, Mgr.
Magdalena Fišerová, Michal Fišera, Michal Křížek, Jiří Lobotka, Ing. Pavel Pavlíček, Roman
Prchlík, Tomáš Feigl, Jindřich Křováček, Kamil Malát

Proti 0 členů zastupitelstva
Zdrželi se 0 členů zastupitelstva
Usnesení č.75 bylo schváleno

*

*

*

Schválení návrhu programu:
Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou zaslanou členům
zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. K návrhu programu
doplnil další body, které bylo nutno projednat. Další návrhy na doplnění nebyly vzneseny.
Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.
Předsedající dal hlasovat o návrhu programu.

Návrh usnesení č.76:
Zastupitelstvo obce Luštěnice schvaluje následující program zasedání:
1) Prezentace žádosti Jan Šulc – navrácení pozemků v k.ú. Libichov
2) Prezentace zástupce firmy Ineso CZ – distribuce energií
3) Projednání a schválení smlouvy s firmou Developer CZ – inženýrská činnost na akci „Zateplení
obvodových stěn a střechy pavilonu ZŠ v Luštěnicích“
4) Projednání a schválení směny majetku mezi obcí a Středočeským krajem (chodníky Brodecká a
silnice II/275)
5) Projednání a schválení vnitřní směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
6) Projednání záměru prodeje pozemků pod garážemi na Zelené
7) Projednání placených parkovacích míst na Zelené
8) Opětovné projednání a schválení bezúplatného převodu majetku na obec –zeměď.stavba na
st.č.162 Kosořice (schváleno na VZ 30.9.2014)
9) Projednání a schválení připojení se k akci „Vlajka pro Tibet“
10) Žádosti ZŠ Luštěnice – schválení odpisového plánu, schválení finančního vypořádání projektu
11) Informace o aktuálním stavu hospodaření
12) Informace – různé
13) Diskuse

Výsledek hlasování:
Pro 11 členů zastupitelstva, jmenovitě: Jaroslav Doleček, Josef Dubský, Mgr. Magdalena
Fišerová, Michal Fišera, Michal Křížek, Jiří Lobotka, Ing. Pavel Pavlíček, Roman Prchlík, Tomáš
Feigl, Jindřich Křováček, Kamil Malát

Proti 0 členů zastupitelstva
Zdrželo se 0 členů zastupitelstva
Usnesení č.76 bylo schváleno
*

*

*

1) Prezentace žádosti Jan Šulc – navrácení pozemků v k.ú. Libichov
příloha č.1a_29.01.2015 Vlastnictví pozemku - Jan Šulc, příloha č.1b_29.01.2015 Vlastnictví pozemku
- Jan Šulc - přílohy
Zpráva: Předsedající předal slovo panu Šulcovi, aby přednesl svou žádost a historickou situaci ve
věci navrácení pozemků ve spoluvlastnictví s obcí Luštěnice.
Pan Šulc dostatečně objasnil veškeré souvislosti, ze kterých vyplynulo, že celá situace byla
zkomplikovaná administrativní chybou a že již v minulosti mělo dojít k převodu pozemků na
rodinu Šulcových.
Předsedající dále navrhl diskusi k tomuto bodu a byla dána možnost zastupitelům i přítomným
občanům sdělit své stanovisko. Žádné další návrhy nebo protinávrhy nebyly vzneseny.
Předsedající přednesl návrh usnesení a dal o něm hlasovat.

Návrh usnesení č.77:
Zastupitelstvo obce Luštěnice projednalo a schvaluje bezúplatný převod ½ podílu
na pozemcích p.č. 444, 445, 480/24, 480/30, 480/43, 485/5, 566/7 v k.ú. Libichov
z majetku obce Luštěnice na pana Jana Šulce, bytem Libichov 32.
Výsledek hlasování:
Pro 11 členů zastupitelstva, jmenovitě: Jaroslav Doleček, Josef Dubský, Mgr. Magdalena
Fišerová, Michal Fišera, Michal Křížek, Jiří Lobotka, Kamil Malát, Roman Prchlík, Tomáš Feigl,
Jindřich Křováček, Kamil Malát

Proti 0 členů zastupitelstva
Zdrželo se 1 členů zastupitelstva, jmenovitě: Ing. Pavel Pavlíček
Usnesení č. 77 bylo schváleno
2) Prezentace zástupce firmy Ineso CZ Petr Kysela – distribuce energií
Zpráva: Předsedající předal slovo panu Kyselovi, aby přednesl svou nabídku. Pan Kysela navrhuje
provedení obecního energetického auditu, který by měl optimalizovat distribuci el. energie.
Orientační cena auditu je cca do 5 000 Kč za 30 odběrných míst.
Předsedající dále navrhl diskusi k tomuto bodu a byla dána možnost zastupitelům i přítomným
občanům sdělit své stanovisko. Žádné další návrhy nebo protinávrhy nebyly vzneseny.
Diskuse: Zastupitelé navrhují zvážení nabídky a možnost spolupráce rozhodnout na nejbližším
zasedání.
3) Projednání a schválení smlouvy s firmou Developer CZ – inženýrská činnost na akci „Zateplení
obvodových stěn a střechy pavilonu ZŠ v Luštěnicích“
příloha č.3a_29.01.2015 oznámení o prodloužení lhůty předložení dokladů -zateplení ZŠ, příloha
č.3b_29.01.2015 Smlouva Developer CZ
a) Oznámení o prodloužení lhůty pro předložení podkladů pro vydání „Rozhodnutí o poskytnutí
dotace u akce č. 14206743 „Zateplení obvodových stěn a střechy pavilonu ZŠ Luštěnice“ – termín
byl prodloužen do 28. 2. 2015.
b) Zpráva: Předsedající seznámil přítomné s návrhem mandátní smlouvy na zajištění inženýrské
činnosti s firmou Developer CZ Liberec na akci „Zateplení obvodových stěn a střechy pavilonu ZŠ
v Luštěnicích“. Celková částka včetně DPH bude 54.450 Kč. O této věci nebylo na minulém
veřejném zasedání hlasováno. Dále byl bod projednán na schůzi rady obce dne 22. 1. 2015 a
předložen znovu k projednání na toto zasedání.
Předsedající dále navrhl diskusi k tomuto bodu a byla dána možnost zastupitelům i přítomným
občanům sdělit své stanovisko. Žádné další návrhy nebo protinávrhy nebyly vzneseny.
Předsedající přednesl návrh usnesení a dal o něm hlasovat.

Návrh usnesení č.78:
Zastupitelstvo obce Luštěnice projednalo a schvaluje mandátní smlouvu na zajištění
inženýrské činnosti s firmou Developer CZ č.518a/2015 na akci „Zateplení
obvodových stěn a střechy pavilonu ZŠ v Luštěnicích“ ve výši 54.540Kč včetně DPH.
Výsledek hlasování:
Pro 10 členů zastupitelstva, jmenovitě: Jaroslav Doleček, Josef Dubský, Mgr. Magdalena
Fišerová, Michal Fišera, Michal Křížek, Jiří Lobotka, Kamil Malát, Roman Prchlík, Tomáš Feigl,
Jindřich Křováček, Kamil Malát
Proti 1 členů zastupitelstva, jmenovitě: Ing. Pavel Pavlíček

Zdrželo se 0 členů zastupitelstva
Usnesení č.78 bylo schváleno

4) Projednání a schválení směny majetku mezi obcí a Středočeským krajem (chodníky Brodecká a
silnice II/275)
příloha č.4_29. 01. 2015 vzájemný převod KÚSK-obec
Zpráva: Předsedající seznámil přítomné s historií této věci. Na schůzi rady obce dne 22. 1. 2015
záměr prezentoval zástupce Středočeského kraje Ing. Hrubeš.
Předsedající dále navrhl diskusi k tomuto bodu a byla dána možnost zastupitelům i přítomným
občanům sdělit své stanovisko. Žádné další návrhy nebo protinávrhy nebyly vzneseny.
Předsedající přednesl návrh usnesení a dal o něm hlasovat.

Návrh usnesení č.79:
Zastupitelstvo obce Luštěnice projednalo a schvaluje bezúplatný převod pozemku
p.č.5005 v k.ú. Luštěnice z vlastnictví Obce Luštěnice do vlastnictví Středočeského
hraje (zastavěn silnicí II/275), a zároveň bezúplatný převod pozemku p.č.718/1
v k.ú. Luštěnice a pozemků p. č.750/4 a p.č.750/5, které byly odděleny od p.č.570/3
k.ú. Luštěnice geometrickým plánem č. 531-962014 z vlastnictví Středočeského
kraje do vlastnictví obce Luštěnice.
Výsledek hlasování:
Pro 0 členů zastupitelstva
Proti 11 členů zastupitelstva, jmenovitě: Jaroslav Doleček, Josef Dubský, Mgr.
Magdalena Fišerová, Michal Fišera, Michal Křížek, Jiří Lobotka, Ing. Pavel Pavlíček, Roman
Prchlík, Tomáš Feigl, Jindřich Křováček, Kamil Malát

Zdrželo se 0 členů zastupitelstva
Usnesení č. 79 nebylo schváleno
Zastupitelstvo navrhuje následující postup: Obec navrhne v písemné odpovědi
Středočeskému kraji možnost, že na vlastní náklady nechá zpracovat oddělení části pozemku
z pč.5005 v k.ú. Luštěnice ve velikosti cca 2000m2 a tento bude předmětem směny za pozemky ve
vlastnictví Středočeského kraje. Dojde tím k vyrovnání v obdobné výměře, ostatní část pozemku
zůstane beze změny.
5) Projednání a schválení vnitřní směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
příloha č.5_29.01.2015 Vnitřní směrnice obce Luštěnice k zadávání veřejných zakázek malého
rozsahu
Zpráva: Předsedající přednesl návrh na schválení Vnitřní směrnice k zadávání veřejných zakázek
malého rozsahu, který byl projednán na schůzi rady obce dne 22.1.2015.
Předsedající dále navrhl diskusi k tomuto bodu a byla dána možnost zastupitelům i přítomným
občanům sdělit své stanovisko. Žádné další návrhy nebo protinávrhy nebyly vzneseny.
Předsedající přednesl návrh usnesení a dal o něm hlasovat.

Návrh usnesení č.80:
Zastupitelstvo obce Luštěnice projednalo a schvaluje Vnitřní směrnici č. 1/2015
k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu.
Výsledek hlasování:
Pro 11 členů zastupitelstva, jmenovitě: Jaroslav Doleček, Josef Dubský, Mgr. Magdalena
Fišerová, Michal Fišera, Michal Křížek, Jiří Lobotka, Ing. Pavel Pavlíček, Roman Prchlík, Tomáš
Feigl, Jindřich Křováček, Kamil Malát

Proti 0 členů zastupitelstva
Zdrželo se 0 členů zastupitelstva
Usnesení č.80 bylo schváleno

6) Projednání záměru prodeje pozemků pod garážemi na Zelené
příloha č.6_29.01.2015 pozemky pod garážemi Zelená
Zpráva: Předsedající seznámil přítomné s problematikou prodeje pozemků pod garážemi na
Zelené, který byl projednán také na zasedání rady dne 22.1.2015. Před prodejem pozemků je
nutné záměr prodeje vyvěsit na úřední desce a po té schválit na veřejném zasedání. Předsedající
navrhl, aby ZO se záměrem souhlasilo, vzhledem k tomu, že garáže jsou již ve vlastnictví majitelů.
Předsedající dále navrhl diskusi k tomuto bodu a byla dána možnost zastupitelům i přítomným
občanům sdělit své stanovisko. Žádné další návrhy nebo protinávrhy nebyly vzneseny.
Závěr: záměr prodeje obecní úřad vyvěsí dle zákona. Konkrétní prodeje budou vždy schváleny
na veřejném zasedání.

7) Projednání placených parkovacích míst na Zelené
Zpráva: Předsedající seznámil přítomné s problematikou parkování na Zelené, která byla také
projednána na schůzi rady obce dne 22.1.2015.
Předsedající dále navrhl diskusi k tomuto bodu a byla dána možnost zastupitelům i přítomným
občanům sdělit své stanovisko. Žádné další návrhy nebo protinávrhy nebyly vzneseny.
Závěr: Zastupitelstvo obce nesouhlasí se zřízením placených parkovacích míst na Zelené.

8) Opětovné projednání a schválení bezúplatného převodu majetku na obec –zeměď. stavba na
st.č.162 Kosořice (schváleno na VZ 30.9.2014)
příloha č.8_29.01.2015 zeměď. stavba Kosořice
Zpráva: Předsedající seznámil přítomné s věcí bezúplatného převodu zemědělské stavby
(technologické zařízení – rozvaděč u vodojemu) ve vlastnictví státu (ÚZSVM) na pozemku st.č.162
v k.ú. Kosořice, který je ve vlastnictví obce Luštěnice. Dopisem ze dne 14.1.2015 nás ÚZSVM
požádal o opětovné schválení tohoto převodu současným zastupitelstvem. Převod byl schválen
na VZ dne 30.9.2014.
Předsedající dále navrhl diskusi k tomuto bodu a byla dána možnost zastupitelům i přítomným
občanům sdělit své stanovisko. Žádné další návrhy nebo protinávrhy nebyly vzneseny.
Předsedající přednesl návrh usnesení a dal o něm hlasovat.

Návrh usnesení č.81:
Zastupitelstvo obce Luštěnice projednalo na žádost Úřadu pro zastupování státu ve
věcech majetkových bezúplatný převod zemědělské stavby –technologického
zařízení na pozemku st.č.162 v k.ú. Kosořice z majetku Úřadu pro zastupování státu
ve věcech majetkových do majetku obce Luštěnice, schváleno usnesením č. 491 ze
dne 30.9.2014. Zastupitelstvo obce toto usnesení potvrzuje.
Výsledek hlasování:
Pro 11 členů zastupitelstva, jmenovitě: Jaroslav Doleček, Josef Dubský, Mgr. Magdalena
Fišerová, Michal Fišera, Michal Křížek, Jiří Lobotka, Ing. Pavel Pavlíček, Roman Prchlík, Tomáš
Feigl, Jindřich Křováček

Proti 0 členů zastupitelstva
Zdrželo se 0 členů zastupitelstva
Usnesení č.81 bylo schváleno
9) Projednání a schválení připojení se k akci „Vlajka pro Tibet“
příloha č.9_29.01.2015 vlajka pro Tibet
Zpráva: Předsedající seznámil přítomné s dopisem Spolku Lungata Praha s žádostí o projednání
připojení obce Luštěnice k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“

Předsedající dále navrhl diskusi k tomuto bodu a byla dána možnost zastupitelům i přítomným
občanům sdělit své stanovisko. Žádné další návrhy nebo protinávrhy nebyly vzneseny.
Předsedající přednesl návrh usnesení a dal o něm hlasovat.

Návrh usnesení č.82:
Zastupitelstvo obce Luštěnice projednalo a schvaluje připojení obce Luštěnice k
mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“
Výsledek hlasování:
Pro 0 členů zastupitelstva
Proti 5 členů zastupitelstva, jmenovitě: Jaroslav Doleček, Josef Dubský, Michal Křížek,
Ing. Pavel Pavlíček, Jindřich Křováček

Zdrželo se 6 členů zastupitelstva, jmenovitě: Mgr. Magdalena Fišerová, Michal Fišera, Jiří
Lobotka, Roman Prchlík, Tomáš Feigl, Kamil Malát

Usnesení č.82 nebylo schváleno
10) Žádosti ZŠ Luštěnice
a) schválení odpisového plánu
příloha č.10a_29.01.2015 ZŠ - schválení odpisového plánu
Zpráva: Předsedající předal slovo předsedovi finančního výboru Michalu Křížkovi, který seznámil
přítomné s žádostí ZŠ o schválení odpisového plánu dlouhodobého hmotného majetku
(automobil a gastrotechnologie) v celkové výši ročního odpisu 173.424Kč.
Předsedající dále navrhl diskusi k tomuto bodu a byla dána možnost zastupitelům i přítomným
občanům sdělit své stanovisko. Žádné další návrhy nebo protinávrhy nebyly vzneseny.
Předsedající přednesl návrh usnesení a dal o něm hlasovat.

Návrh usnesení č.83:
Zastupitelstvo obce Luštěnice projednalo a schvaluje odpisový plán dlouhodobého
hmotného majetku (automobil a gastrotechnologie) v celkové výši ročního odpisu
173.424Kč ZŠ Luštěnice.
Výsledek hlasování:
Pro 11 členů zastupitelstva, jmenovitě: Jaroslav Doleček, Josef Dubský, Mgr. Magdalena
Fišerová, Michal Fišera, Michal Křížek, Jiří Lobotka, Ing. Pavel Pavlíček, Roman Prchlík, Tomáš
Feigl, Jindřich Křováček, Kamil Malát

Proti 0 členů zastupitelstva
Zdrželo se 0 členů zastupitelstva
Usnesení č.83 bylo schváleno
b) schválení finančního vypořádání projektu
příloha č.10b_29.01.2015 ZŠ - Kontrola a schválení finančního vypořádání projektu
Zpráva: Předsedající předal slovo předsedovi finančního výboru Michalu Křížkovi, který seznámil
přítomné s žádostí ZŠ kontrolu a schválení finančního vypořádání dotace projektu „Lepší škola
pro všechny“. Na akci byla poskytnuta, čerpána a použita celkem k 31.12.2014 dotace ve výši
1.236.867Kč.
Předsedající dále navrhl diskusi k tomuto bodu a byla dána možnost zastupitelům i přítomným
občanům sdělit své stanovisko.
Diskuse: Tomáš Feigl za základní školu objasnil předmět dotačního titulu, jeho průběh a výstup.
Žádné další návrhy nebo protinávrhy nebyly vzneseny.
Předsedající přednesl návrh usnesení a dal o něm hlasovat.

Návrh usnesení č.84:

Zastupitelstvo obce Luštěnice projednalo a schvaluje pro ZŠ Luštěnice finanční
vypořádání dotace projektu „č.CZ.1.07/1.4.00/21.2099 – Lepší škola pro všechny“
ve výši 1.236.867Kč.
Výsledek hlasování:
Pro 11 členů zastupitelstva, jmenovitě: Jaroslav Doleček, Josef Dubský, Mgr. Magdalena
Fišerová, Michal Fišera, Michal Křížek, Jiří Lobotka, Ing. Pavel Pavlíček, Roman Prchlík, Tomáš
Feigl, Jindřich Křováček, Kamil Malát

Proti 0 členů zastupitelstva
Zdrželo se 0 členů zastupitelstva
Usnesení č.84 bylo schváleno

11) Informace o aktuálním stavu hospodaření
Obec má zřízeno 6 účtů pro platební styk s následujícími finančními zůstatky:
KB
1.544.231,46
KB
4.220,24
KB
1.140,64
ČNB
4.439,90
ČS - disponibilní zůstatek
600.382,- (bude použito na úhradu splátek úvěrů za měsíc prosinec
2014)
- účetní zůstatek
-1.399.618,( v měsíci září vyčerpán kontokorent ve výši 2 mil.Kč –
použit k úhradě faktur Rekonstrukce budov ZŠ a rekonstrukce MŠ, je splatný do 31.8.2015)
ČS
215.595,38
Celkem je k 29. 1. 2015 na účtech obce Luštěnice disponibilně: 2.370.009,62Kč, tento zůstatek bude
použit k úhradě splátek úvěrů, část peněžních prostředků bude ponechána k úhradě kontokorentu. K
dnešnímu dni jsou zaevidovány faktury v částce 100.813,-Kč a budou proplaceny po jejich podpisu
starostkou.
Celkem měsíčně splácíme cca 51.549 Kč (úvěr na rekonstrukci žlutého pavilonu MŠ úvěr 5 mil. Kč) (k 25.dni
v měsíci), dále na stavbu a rekonstrukci ZŠ 127.119 Kč (k poslednímu dni v měsíci), dále čtvrtletně splácíme
částku 968.300 Kč– splátka na poskytnuté úvěry BD Lesní (čtvrtletně), úroky a poplatky měsíčně cca 90 tis.
Kč a splátka na koupi pozemku od p. Knotka ve výši 588.235 Kč čtvrtletně.
Dle aktuálního stavu účtů Obce doporučujeme pouze výdaje běžného charakteru, tedy pouze na běžný
provoz.

12) Informace – různé
a) Oldtimer bohemia rally – pořádá Klub historických vozidel MB, od 4. 6. do 6. 6. 2015, žádá o
informaci o uzavírkách v uvedené době na komunikacích v působnosti naší obce
příloha č.12a_29.01.2015 oldtimer bohemia rally 2015
Závěr: Zastupitelstvo s konáním akce souhlasí, na danou dobu není plánována obcí žádná
uzavírka na komunikacích v působnosti naší obce.
b) Dne 27.2.2015 se od 9,00 do 12,00 uskuteční jednání s architektonickou Radou města Mladá
Boleslav na Oú Luštěnice
c) Výsledek soudního řízení obec Luštěnice versus Středočeský kraj ve věci obchvatu I/38
d) Rozšíření mapového portálu Geosense:

- rozšíření o modul obecních pozemků dle účetních osnov, příloha č.12d_29.01.2015 objednávka
rozšíření
Závěr: Zastupitelstvo obce souhlasí s rozšířením mapového portálu ve výši 11.979 Kč včetně
DPH.
- rozšíření o hřbitov
Závěr: Zastupitelstvo obce souhlasí s mapování a rozšířením mapového portálu o hřbitov ve
výši cca 6.000 Kč.

e) P. Pavlíček informoval o přeložce plynu v souvislosti s výstavbou „Bydlení Komplet“. Zástupci
firmy budou pozváni na jednání rady obce na 19. 2. 2015. Zastupitelstvo žádá doložení shody
trasy s RWE.

13) Diskuse

*

*

*

Předsedající poděkoval všem přítomným za účast na jednání a příspěvky v diskuzi a ukončil
zasedání zastupitelstva ve 21:40 hodin.

Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina
2) Vnitřní směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
Zapisovatel:

………………………………………………………………

Ověřovatelé:

........................................................................................

........................................................................................

Starostka:

.......................................................................................
Razítko obce:

