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ZASTUPITELSTVO
OBCE DUBENEC

31.
ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ
Zastupitelstva obce Dubenec
konaného dne 16.05.2013
Jednání zahájil starosta Jaroslav Huňat v 19:12 hodin. Přítomno bylo 7 členů ZO: Jaroslav
Huňat, Ing. Jaroslav Čížek, Kateřina Burešová, Petr Krejčí, Miloš Brentner, Ivana Huňatová,
DiS, a Lucie Černá.
Přítomno bylo 5 hostů.
Pan starosta přivítal hosty a navrhl program zasedání:
1. Program zasedání
Je navržen následující program zasedání ZO dne 16.05.2013:
Je navržen program zasedání:
1.
Schválení programu zasedání
2.
Návrh a volba zapisovatele, ověřovatelů zápisu a zpracovatele usnesení
3.
Seznámení s dosavadní činností OÚ v Dubenci (nebo ZO Dubenec)
4.
Výběr zhotovitele akce "Snížení tepelné náročnosti MŠ Dubenec - část zdroj" a
schválení uzavření smlouvy o dílo
5.
Výběr zhotovitele akce "Snížení tepelné náročnosti MŠ Dubenec - část zateplení" a
schválení uzavření smlouvy o dílo
6.
Výběr zhotovitele akce "Snížení tepelné náročnosti OÚ v Dubenci" a schválení
uzavření smlouvy o dílo
7.
Výběr poskytovatele stavebního dozoru
8.
Opravy komunikací v obci Dubenec v roce 2013
9.
Žádost o povolení výjimky z počtu dětí v třídě MŠ
10. Projednání závěrečného účtu obce Dubenec za rok 2012
11. Projednání dohody se Státním zemědělským intervenčním fondem na dotaci na
zakoupení techniky
12. Návrh Státního pozemkového úřadu o bezúplatném a úplatném převodu pozemků obci
Dubenec
13. Návrh odměn pořadatelům za akce Jarní zpívání 2013, Jarní fotbal 2013 a 1. Máj 2013
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Smlouva o smlouvě budoucí - věcné břemeno s Karsit/RWE
Diskuse
Závěr

14.
15.
16.

Pan starosta nechal o tomto návrhu usnesení hlasovat.
7–0–0
2. Volba zapisovatele zápisu, ověřovatelů zápisu a zpracovatele usnesení:
Pan starosta nechal hlasovat o tomto návrhu usnesení:
a) Volba zapisovatele zápisu
Zapisovatelem zápisu jednání ze dne 16.05.2013 byla navržena paní Ivana Huňatová, DiS.
7–0–0
b) Volba ověřovatelů zápisu
Ověřovateli zápisu byli navrženi pan Ing. Jaroslav Čížek a pan Miloš Brentner.
7–0–0
c) Volba zpracovatele návrhu usnesení
Zpracovatelem návrhu usnesení byla navržena paní Kateřina Burešová.
7–0–0
3. Seznámení s dosavadní činností OÚ v Dubenci (nebo ZO Dubenec)
Práce úřadu








proběhla kontrola úřadu pro ochranu hospodářské soutěže – na podnět některého z
našich spoluobčanů byl rozporován způsob výběru a výkon tepelných čerpadel ve
škole. Kontrola z UOHS vše prověřila. Výsledkem bylo písemné vyjádření, viz příloha.



V měsíci dubnu a květnu byla připravena a proběhla výběrová řízení:

Z důvodu zákona bylo nutno spojit stavební práce na objektech zadavatele do jednoho
výběrového řízení vedeném v „přísnějším“ režimu. Tedy stavební práce na MŠ a OÚ se
soutěží jako jedna soutěž, zdroj a tepelná soustava v MŠ se soutěží jako druhá soutěž.
Protokoly o výsledku řízení jsou v příloze.
OÚ – multigenerační zóna – vzhledem k pracím na opravě dešťové kanalizace u OÚ se
odsouvá výběrové řízení na multigenerační zónu až na červen-červenec.
Bezdrátový rozhlas – byla doručena zadávací dokumentace, probíhá její kontrola, poté
se odešle na kontrolu na fond životního prostředí.
 Stavba ZKT II. - část 1 je již dokončena, proběhl kontrolní den, obec společně s
Povodí Labe zařídí stavbu mostu k nemovitosti pana Martina Šimka.

Zeleň
 Proběhlo kácení 2 havarijních lip - u Lazeckých a u Filounků, dále kácení 4
havarijních lip u pošty, proběhla údržba lip na křižovatce u pekárny a zvýšení
průjezdné výšky lipového stromořadí v úseku papírnictví Paclík – Kroupovi.
 Lesní hospodářství – byly předány výsadby, cca 5.000 buků na vápence a 3.000
smrků tamtéž. Byly umístěny lapače na kůrovce a nově vysazené smrky byly
ošetřeny postřikem proti klikorohovi.
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 Proběhla výměna potrubí na výtoku z Šedivkovy rokle.
 09.05.2013 ve večerních hodinách spadla opět nadměrná srážka, došlo k výraznému
smyvu ornice z polí osetých jařinami. Zaplavena byla opět Šedivkova rokle, Faflova
rokle, pole nad česlem v Jedlině „červeného kříže“, pole mezi hřbitovem a farou a
pole z vápenky. Zaplaveny byly sklepní prostory čp. 44 (Všetečkovi) a studna čp. 135
(Lesákovi). Na likvidaci nánosů bahna se aktivně podíleli hasiči, pan Miloš Brentner a
zaměstnanci obce.
Kultura, sport a činnost spolků






20.04.2013 proběhlo „Jarní zpívání 2013“ - opět jako vloni v kostele sv. Josefa,
účastnily se ZUŠ Hořice, ZUŠ Dvůr Králové nad Labem a ZUŠ Jaroměř, dále MŠ
Lanžov a MŠ Dubenec, večer od 18:00 zahrály kapely Aniseneptej a Fámy – velmi
pěkný program – jako vloni nás zradilo počasí.
27.04.2013 se konal Pouťový fotbal svobodní proti ženatým, vyhráli ženatí.
30.04.2013 – Čarodějnice
01.05.2013 – 1. Máj – jízda alegorických vozů

4. Výběr zhotovitele akce "Snížení tepelné náročnosti MŠ Dubenec - část zdroj" a
schválení uzavření smlouvy o dílo
Výsledky VŘ:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Nabídka poř. č. 5 - Jiří Klejšmíd
Nabídka poř. č. 4 - VK INVESTING s. r. o.
Nabídka poř. č. 3 - Lukáš Klofanda
Nabídka poř. č. 2 - Petr Baudisch
Nabídka poř. č. 7 - Robert Šťastný
Nabídka poř. č. 1 - ESPO Týniště s. r. o.
Nabídka poř. č. 6 - TEZAMO Valašské Meziříčí s. r. o.

762.982,16 Kč
789.118,42 Kč
795.956,86 Kč
834.032,71 Kč
847.327,87 Kč
893.200,00 Kč
930.278,15 Kč

Komise na základě výše uvedeného hodnocení doporučuje zadavateli uzavřít smlouvu o dílo
s uchazečem Jiří Klejšmíd, který předložil nabídku s nejnižší nabídkovou cenou: 762.982,16
Kč bez DPH.
Pan starosta nechal hlasovat o tomto návrhu usnesení:
Zastupitelstvo obce Dubenec
a) bere na vědomí zápis hodnotící komise ze dne 16.04.2013 o vyhodnocení
nabídek výběrového řízení na veřejnou zakázku zadávanou ve zjednodušeném
podlimitním řízení – „Snížení energetické náročnosti a instalace TČ v MŠ
Dubenec – zdroj“,
b) rozhoduje na základě doporučení hodnotící komise o výběru nejvhodnější
nabídky na výše uvedenou veřejnou zakázku v bodě a) tohoto usnesení tak, že
nejvhodnější nabídkou je nabídka společnosti Jiří Klejšmíd, IČ 73973866,
Poděbradova 1170, Dvůr Králové nad Labem, nabídková cena 762.982,16 Kč bez
DPH,
c) schvaluje uzavření smlouvy o dílo na výše uvedenou veřejnou zakázku v bodě a)
tohoto usnesení se společností Jiří Klejšmíd, IČ 49814851, Poděbradova 1170,
Dvůr Králové nad Labem.
6–0–1
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5. Výběr zhotovitele akce "Snížení tepelné náročnosti MŠ Dubenec - část zateplení" a
schválení uzavření smlouvy o dílo
Výsledky VŘ:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Nabídka poř. č. 7 Nabídka poř. č. 1 Nabídka poř. č. 2 Nabídka poř. č. 4 Nabídka poř. č. 8 Nabídka poř. č. 9 -

PFF – stavební společnost s. r. o.
STAFI, spol. s r. o.
J. Pišta a spol., společnost s r. o.
Stavební společnost Žižka spol. s r. o.
MARHOLD a. s.
ASJ s. r. o.

1.166.126,00 Kč
1.325.126,00 Kč
1.344.500,00 Kč
1.370.818,00 Kč
1.417.348,00 Kč
1.719.681,00 Kč

Komise na základě výše uvedeného hodnocení doporučuje zadavateli uzavřít smlouvu o dílo
s uchazečem PFF – stavební společnost s r. o., která předložila nabídku s nejnižší
nabídkovou cenou: 1.166.126,00 Kč bez DPH.
Pan starosta nechal hlasovat o tomto návrhu usnesení:
Zastupitelstvo obce Dubenec
a) bere na vědomí zápis hodnotící komise ze dne 10.05.2013 o vyhodnocení
nabídek výběrového řízení na veřejnou zakázku zadávanou ve zjednodušeném
podlimitním řízení – „Snížení energetické náročnosti a instalace TČ v MŠ
Dubenec – zateplení“,
b) rozhoduje na základě doporučení hodnotící komise o výběru nejvhodnější
nabídky na výše uvedenou veřejnou zakázku v bodě a) tohoto usnesení tak, že
nejvhodnější nabídkou je nabídka společnosti PFF – stavební společnost s r. o.,
IČ 27507751, Slovany 3051, Dvůr Králové nad Labem, nabídková cena
1.166.126,00 Kč bez DPH,
c) schvaluje uzavření smlouvy o dílo na výše uvedenou veřejnou zakázku v bodě a)
tohoto usnesení se společností PFF – stavební společnost s r. o., IČ 27507751,
Slovany 3051, Dvůr Králové nad Labem.
6–1–0
6. Výběr zhotovitele akce "Snížení tepelné náročnosti OÚ v Dubenci" a schválení
uzavření smlouvy o dílo
Výsledky VŘ:
1.
2.
3.

Nabídka poř. č. 1 Nabídka poř. č. 2 Nabídka poř. č. 4 -

STAFI, spol. s r. o.
J. Pišta a spol., společnost s r. o.
Stavební společnost Žižka spol. s r. o.

1.768.339,40 Kč
1.840.130,00 Kč
1.863.283,00 Kč

Komise na základě výše uvedeného hodnocení doporučuje zadavateli uzavřít smlouvu o dílo
s uchazečem STAFI, spol. s r. o., která předložila nabídku s nejnižší nabídkovou cenou:
1.768.339,40 Kč bez DPH.
Pan starosta nechal hlasovat o tomto návrhu usnesení:
Zastupitelstvo obce Dubenec
a) bere na vědomí zápis hodnotící komise ze dne 10.05.2013 o vyhodnocení
nabídek výběrového řízení na veřejnou zakázku zadávanou ve zjednodušeném
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podlimitním řízení – „Snížení energetické náročnosti budovy obecního úřadu
Dubenec“,
b) rozhoduje na základě doporučení hodnotící komise o výběru nejvhodnější
nabídky na výše uvedenou veřejnou zakázku v bodě a) tohoto usnesení tak, že
nejvhodnější nabídkou je nabídka společnosti STAFI, spol. s r. o., IČ 15037002,
Rokycanova 2796, Dvůr Králové nad Labem, nabídková cena 1.768.339,40 Kč
bez DPH,
c) schvaluje uzavření smlouvy o dílo na výše uvedenou veřejnou zakázku v bodě a)
tohoto usnesení se společností STAFI, spol. s r. o., IČ 15037002, Rokycanova
2796, Dvůr Králové nad Labem.
7–0–0
7. Výběr poskytovatele stavebního dozoru
Výsledky VŘ:
Nabídky byly v části 1 veřejné zakázky „Snížení energetické náročnosti budovy obecního
úřadu Dubenec“ vyhodnoceny v tomto pořadí:
1.
2.
3.

Nabídka poř. č. 3 Nabídka poř. č. 2 Nabídka poř. č. 1 -

Ing. Tomáš Kletečka
PIIS s.r.o.
ARAGON ELL, spol. s r. o.

40.000,00 Kč
47.190,00 Kč
54.450,00 Kč

Komise na základě výše uvedeného hodnocení doporučuje zadavateli uzavřít smlouvu s
uchazečem Ing. Tomáš Kletečka, který předložil nabídku s nejnižší nabídkovou cenou:
40.000,00 Kč bez DPH.
Pan starosta nechal hlasovat o tomto návrhu usnesení:
Zastupitelstvo obce Dubenec
a) bere na vědomí zápis hodnotící komise ze dne 10.05.2013 o vyhodnocení
nabídek výběrového řízení na veřejnou zakázku zadávanou ve zjednodušeném
podlimitním řízení – „TDI pro snížení energetické náročnosti budovy obecního
úřadu Dubenec“,
b) rozhoduje na základě doporučení hodnotící komise o výběru nejvhodnější
nabídky na výše uvedenou veřejnou zakázku v bodě a) tohoto usnesení tak, že
nejvhodnější nabídkou je nabídka společnosti Ing. Tomáš Kletečka, IČ 00775690,
Selicharova 1421, Hradec Králové, nabídková cena 40.000,00 Kč bez DPH,
c) schvaluje uzavření smlouvy o dílo na výše uvedenou veřejnou zakázku v bodě a)
tohoto usnesení se společností Ing. Tomáš Kletečka, IČ 00775690, Selicharova
1421, Hradec Králové, nabídková cena 40.000,00 Kč bez DPH.
6–0–1
Výsledky VŘ:
Nabídky byly v části 2 veřejné zakázky „Snížení energetické náročnosti a instalace TČ
v MŠ Dubenec - zateplení“ vyhodnoceny v tomto pořadí:
1.
2.

Nabídka poř. č. 3 Nabídka poř. č. 2 -

Ing. Tomáš Kletečka
PIIS s.r.o.

40.000,00 Kč
47.190,00 Kč
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3.

Nabídka poř. č. 1 -

ARAGON ELL, spol. s r. o.

54.450,00 Kč

Komise na základě výše uvedeného hodnocení doporučuje zadavateli uzavřít smlouvu s
uchazečem Ing. Tomáš Kletečka, který předložil nabídku s nejnižší nabídkovou cenou:
40.000,00 Kč bez DPH.
Pan starosta nechal hlasovat o tomto návrhu usnesení:
Zastupitelstvo obce Dubenec
a) bere na vědomí zápis hodnotící komise ze dne 10.05.2013 o vyhodnocení
nabídek výběrového řízení na veřejnou zakázku zadávanou ve zjednodušeném
podlimitním řízení – „TDI pro snížení energetické náročnosti a instalace TČ v MŠ
Dubenec - zateplení“,
b) rozhoduje na základě doporučení hodnotící komise o výběru nejvhodnější
nabídky na výše uvedenou veřejnou zakázku v bodě a) tohoto usnesení tak, že
nejvhodnější nabídkou je nabídka společnosti Ing. Tomáš Kletečka, IČ 00775690,
Selicharova 1421, Hradec Králové, nabídková cena 40.000,00 Kč bez DPH,
c) schvaluje uzavření smlouvy o dílo na výše uvedenou veřejnou zakázku v bodě a)
tohoto usnesení se společností Ing. Tomáš Kletečka, IČ 00775690, Selicharova
1421, Hradec Králové, nabídková cena 40.000,00 Kč bez DPH.
6–0–1
8. Opravy komunikací v obci Dubenec v roce 2013
V průběhu měsíců březen-duben 2013 jsme provedli rozpočtářské práce a přípravu podkladů
pro výběrové řízení na opravy komunikací v obci Dubenec. Možnost získání dotace 75-90%.
V případě, že by dotace nebyla možná, by se tyto akce neprováděly.
Komunikace I – k Mlýnu
Komunikace II
1x suchý brod)
Komunikace III
Komunikace IV
Komunikace u hasičárny
plechovému skladu)

314.447,19 Kč
901.265,72 Kč

(Kalnovec)
(Od Čtvrtečka až ke koloniálu Novotný, včetně

182.905,84 Kč
226.235,69 Kč
898.439,39 Kč

(Příjezdová cesta Novákovi – Kirschovi)
(Příjezdová cesta Bukač, Bauer, Deger)
(Objezd
kolem
požární
zbrojnice

k

Ceny bez DPH.
Pan starosta nechal hlasovat o tomto návrhu usnesení:
Zastupitelstvo obce Dubenec
pověřuje starostu obce vypsáním výběrového řízení na zhotovitele oprav komunikací
v obci Dubenec.
7–0–0
9. Žádost o povolení výjimky z počtu dětí v třídě MŠ
Základní škola Dukelských bojovníků a mateřská škola Dubenec podala žádost o tradiční
výjimku na počet dětí ve třídě mateřské školy na 27 dětí.
Pan starosta nechal hlasovat o tomto návrhu usnesení:
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Zastupitelstvo obce Dubenec
schvaluje výjimku z počtu dětí v MŠ Dubenec na školní rok 2013/2014 na 27 dětí.
7–0–0
10. Projednání závěrečného účtu obce Dubenec za rok 2012
Závěrečný účet obce za rok 2012 byl vypracován ing. Jaroslavem Čížkem, předsedou
finančního výboru a paní Janou Baxovou, účetní obce. Byl zveřejněn na úřední desce
obecního úřadu i na webové stránce obce. Z řad občanů nebyl projeven zájem o informace o
tomto účtu přímo na obecním úřadě, zřejmě byly informace čerpány z webové stránky.
Pan starosta nechal hlasovat o tomto návrhu usnesení:
Zastupitelstvo obce Dubenec
a) schvaluje zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dubenec za rok 2012
jako součást závěrečného účtu obce Dubenec za rok 2012
b) schvaluje závěrečný účet obce Dubenec za rok 2012 spolu se zprávou o výsledku
přezkoumání hospodaření obce Dubenec za rok 2012 s vyjádřením souhlasu s
celoročním hospodařením s výhradami. Náprava uvedených dílčích nedostatků roku
2012 bude v souladu s § 17, odst. 7 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších doplnění a předpisů, provedena
způsobem a opatřeními popsanými v příloze č. 1 k materiálu ke zprávě o výsledku
přezkoumání hospodaření obce Dubenec za rok 2012 – Harmonogram a postup
opatření k nápravě chyb a nedostatků zjištěných zprávou o výsledku přezkoumání
hospodaření obce za rok 2012.
7–0–0
11. Projednání dohody se Státním zemědělským intervenčním fondem na dotaci na
zakoupení techniky
V roce 2012 jsme podali žádost na dotaci na lesní techniku na Státní zemědělský intervenční
fond. Tato žádost byla úspěšná a obec Dubenec dostane příspěvek na nákup techniky.
Celkové výdaje na nákup techniky jsou 144.000,00 Kč. Nezpůsobilý výdaj je DPH, dotace je
tedy vypočítána z částky 120.000,00 Kč, příspěvek na nákup bude 96.000,00 Kč.
Předmětem nákupu je 1ks profesionální motorová pila, 1ks profesionální křovinořez a 1ks
nahrnovací a manipulační lopata na traktor.
Pan starosta nechal hlasovat o tomto návrhu usnesení:
Zastupitelstvo obce Dubenec
a) schvaluje přijetí dotace z Programu rozvoje venkova ČR od Státního
zemědělského intervenčního fondu, IČ 48133981, ve výši 96.000,00 Kč na nákup
lesní techniky dle žádosti registrační číslo 12/017/1121a/452/004293,
b) schvaluje uzavření dohody se Státním zemědělským intervenčním fondem, IČ
48133981, o poskytnutí dotace ve výši 96.000,00 Kč na nákup lesní techniky dle
žádosti registrační číslo 12/017/1121a/452/004293.
7

–0–0
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12. Návrh Státního pozemkového úřadu o bezplatném a úplatném převodu pozemků
obci Dubenec
V lednu 2013 oslovil starosta obce Státní pozemkový úřad se žádostí o převod pozemků pod
stavbami obce a pozemků přiléhajících k těmto parcelám.
Obec Dubenec má zájem o st.p.č. 110/2 (pod technickým zázemím) – tento pozemek nabízí
SPÚ převést na obec bezúplatně, dále má zájem o p.p.č. 927, 928, 1346/2, 926/3, 2295,
2293, 2294 a 926/1 – tyto pozemky nabízí SPÚ převést na obec úplatně.
Pan starosta nechal hlasovat o tomto návrhu usnesení:
Zastupitelstvo obce Dubenec
pověřuje starostu obce jednáním se Státním pozemkovým úřadem ohledně
bezúplatného převodu st.p.č. 110/2 v k.ú. Dubenec a jednáním ohledně cenové nabídky
úplatného převodu p.p.č. 927, 928, 1346/2, 926/3, 2295, 2293, 2294 a 926/1, všechny v k.ú.
Dubenec.
7–0–0
13. Návrh odměn pořadatelům za akce Jarní zpívání 2013, Jarní fotbal 2013 a 1. Máj
2013
V dubnu - květnu 2013 proběhly kulturní a sportovní akce. Jsou navrženy odměny
pořadatelům:
Huňatová Ivana
Krejčí Petr
Rejlová Ilona
Snopková Markéta

1.050,00 Kč hrubého
1.050,00 Kč hrubého
690,00 Kč hrubého
690,00 Kč hrubého

(fotbal, 1. máj)
(fotbal, 1. máj)
(fotbal)
(fotbal)

Pan starosta nechal hlasovat o tomto návrhu usnesení:
Zastupitelstvo obce Dubenec
schvaluje vyplacení odměny pořadatelům kulturních a sportovních akcí, a to Rejlové
Iloně a Snopkové Markétě, každé ve výši 690,00 Kč hrubého, a Huňatové Ivaně, DiS. a
Krejčímu Petru, každému ve výši 1.050,00 Kč hrubého.
6–0–1
14. Smlouva o smlouvě budoucí - věcné břemeno s Karsit/RWE
Společnost Karsit Agro, a.s., bude v roce 2013 stavět sušičku obilí. Jako topné medium bude
použit zemní plyn. Jelikož je přípojka do areálu Karsit Agro, a.s., o menším průměru, než je
potřebný pro provoz tohoto zařízení, musí být toto vedení přeloženo. Z tohoto důvodu
navrhla plynárenská společnost RWE uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene a souhlasu se zřízením stavby.
Pan starosta nechal hlasovat o tomto návrhu usnesení:
Zastupitelstvo obce Dubenec
a) souhlasí se zřízením úplatného věcného břemene na pozemkových parcelách
č. 2066/2, 906/2 a 906/4, všechny v k.ú. Dubenec za jednorázovou finanční
náhradu ve výši 3.000,00 Kč bez příslušné sazby DPH a s provedením stavby
na pozemkových parcelách č. 2066/2, 906/2 a 906/4, všechny v k.ú. Dubenec,

9

b) schvaluje smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a
souhlasu se zřízením stavby se společností VČP Net, s.r.o., IČ 27495949, se
sídlem Pražská třída 485, 500 04 Hradec Králové, která je na základě plné
moci zastoupena společností RWE Distribuční služby, s.r.o., IČ 27935311, se
sídlem Plynárenská 499/1, 657 02 Brno.
5–0–2
15. Diskuse
 pan Volšička Karel se dotázal, proč je poplatek za odpady navýšen, z jakého důvodu.
Ing. Čížek odpověděl, že to bylo způsobeno zvýšením svozu nadměrných a
nebezpečných odpadů, kdy proběhl jeden svoz navíc (občané obce dovezli více
odpadu, než bylo plánováno).
 starosta obce informoval, že bude v nejbližší době sepsána smlouva se společnostmi
Asekol a Elektrowin na odběr elektroodpadu, a poté by měl proběhnout svoz tohoto
odpadu (elektrospotřebiče) a dále svoz železného šrotu.

Jednání ZO bylo ukončeno v 20:13 hod.

Přijatá usnesení ZO Dubenec ze dne 16.05.2013 – viz příloha 31. USNESENÍ ZO Dubenec
konaného dne 16.05.2013.

Datum vyhotovení zápisu: 24.05.2013

Starosta obce:
.......................................
Jaroslav Huňat

Ověřovatelé zápisu:
..........................................
Ing. Jaroslav Čížek

.......................................
Miloš Brentner

