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ZASTUPITELSTVO
OBCE DUBENEC

3.
ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ
Zastupitelstva obce Dubenec
konaného dne 10.12.2014
Jednání zahájil starosta Jaroslav Huňat v 18:00 hodin. Přítomni byli členové ZO: Jaroslav
Huňat, Petr Krejčí, ing. Jaroslav Čížek, Renata Derdová, Bohumil Tomášek, Petr Čtvrtečka,
Luboš Lesák, Ondřej Janeček, Irena Hlavová, Radomír Joneš a Jan Jarolímek. Přítomno bylo
6 hostů.
Pan starosta uvítal zastupitele a hosty, poté přečetl návrh programu jednání zastupitelstva
obce dne 10.12.2014:
Schválení programu
Návrh a volba zapisovatele, ověřovatelů zápisu a zpracovatele usnesení
Seznámení s dosavadní činností OÚ v Dubenci a ZO Dubenec
Projednání výsledku výběrového řízení „Ekologické řešení biologicky rozložitelného
odpadu obcí Dubenec, Lanžov, Vilantice a Hřibojedy“
5. Projednání výsledku výběrového řízení „Revitalizace zahrad ZŠ a MŠ v Dubenci“
6. Projednání odvolání firmy Karsit Agro a.s.
7. Rozprava o rozpočtu obce pro rok 2015
8. Žádost společnosti Hospic Anežky České
9. Diskuse
10. Závěr
1.
2.
3.
4.

Pan starosta poté oznámil zařazení nového bodu v jednání ZO. V době kdy byla již
zveřejněna pozvánka a program zasedání ZO, byla doručena žádost Státního pozemkového
úřadu v Trutnově. Jedná se o oddělení parcely u rokle a určení věcného břemene pro
všechny zúčastněné strany dle JPÚ „U Lomu“. Dále vzhledem k účasti hostů byl přesunut
bod „6. Odvolání společnosti Karsit Agro a.s.“ jako bod 4, dále se body posunou. Jelikož
zastupitelé neměli námitek ke změnám programu, bylo přistoupeno k hlasování
Zastupitelstvo obce Dubenec schvaluje tento program zasedání zastupitelstva obce
konaného dne 10.12.2014:

2
Schválení programu
Návrh a volba zapisovatele, ověřovatelů zápisu a zpracovatele usnesení
Seznámení s dosavadní činností OÚ v Dubenci a ZO Dubenec
Projednání odvolání firmy Karsit Agro a.s.
Projednání výsledku výběrového řízení „Ekologické řešení biologicky rozložitelného
odpadu obcí Dubenec, Lanžov, Vilantice a Hřibojedy“
6. Projednání výsledku výběrového řízení „Revitalizace zahrad ZŠ a MŠ v Dubenci“
7. Rozprava o rozpočtu obce pro rok 2015
8. Žádost společnosti Hospic Anežky České
9. Žádost Státního pozemkového úřadu JPÚ „U Lomu“
10. Diskuse
11. Závěr
11-0-0
1.
2.
3.
4.
5.

Návrh a volba zapisovatele, ověřovatelů zápisu a zpracovatele usnesení

2.

Zapisovatelem zápisu jednání ZO Dubenec dne 10.12.2014 byl navržen Petr Krejčí,
ověřovateli zápisu ing. Jaroslav Čížek a Bohumil Tomášek, zpracovatelem usnesení Petr
Čtvrtečka. Nikdo ze zastupitelů neměl námitek proti této nominaci a tak bylo přistoupeno
k hlasování
Zastupitelstvo obce Dubenec
a)
schvaluje zapisovatelem zápisu

Petra Krejčího
11-0-0

b)

schvaluje ověřovateli zápisu

ing. Jaroslav Čížka a Bohumila Tomáška

c)

schvaluje přípravou návrhu usnesení

11-0-0
Petra Čtvrtečku
11-0-0
Seznámení s dosavadní činností OÚ v Dubenci a ZO Dubenec

3.

Práce úřadu


Investiční projekty:
Multigenerační zóna – oplocení dokončeno, dne 8.12.2014 podána žádost o
proplacení dotace
Pěstitelské centrum Dubenec – již v ostrém provozu, tržby za první dva měsíce jsou
cca 19.000,- Kč
Kompostéry – dne 3.12.2014 proběhlo výběrové řízení, více dále v programu jako
bod 5.
Zahrada ZŠ a MŠ – dne 5.12.2014 proběhlo výběrové řízení, více dále v programu
jako bod 6.



Práce obce Dubenec a obecního úřadu Dubenec
Starosta obce připravuje k připomínkám kontrolního výboru aktualizaci dokumentů
„organizační struktura“ a „jednací řád“. Jedná se o tzv. vnitřní předpisy, které
nepodléhají schvalování zastupitelstva obce, ale spadají do schválení radou obce.
Kde není zvolena rada obce schvaluje dokumenty starosta obce.
Na posledním jednání ZO si p. Deger stěžoval na rozorání meze „U boroviček“
v horním Dubenci, v pondělí 24.11.2014 dopoledne jsem zde byl na kontrole a meze
u Boroviček jsou zatravněny. Pan Deger byl hostem na jednání ZO a upřesnil, že
nešlo rozorání mezí, ale že si zemědělci středem příkopu vybudovali přejezd, který
bude jistě bránit vodě k plynulému odtoku z území. Pan starosta podotknul, že si
přejezdu všiml, avšak díky zatravnění jej považoval za součást meze-příkopu. Do

-

-

-
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příštího jednání ZO se pokusí zjistit kdo na těchto polích hospodaří a vyjednat
nápravu.
Byl podán podnět k zahájení vodoprávního dozoru v lokalitě nad bytovkami, první
jednání proběhne 16.12.2014 a to místním šetřením odboru Životního prostředí ze
Dvora Králové nad Labem a předvoláním vlastníků pozemků, po kterých odvodňovací
příkop protéká. Ze zákona jsou vlastníci pozemků povinni nejen tento vodní tok na
svých pozemcích strpět, ale i provádět údržbu tak, aby bylo zařízení provozuschopné.
Znovu proběhla urgence objednávky opravy asfaltových ploch…, leč bezúspěšně.
Proto byla objednávka zrušena a nyní poptáváme jinou firmu, která pro obec zajistí
opravu a úpravy asfaltových ploch.

-

-

Zeleň




Bylo dokončeno oplocení dětského hřiště u obecního úřadu.
Zaměstnanci nyní čerpají dovolenou, ale mají „sněhovou“ pohotovost.
Plánujeme zimní práce v zeleni, především údržbu stromů a čištění náletových
porostů. Pan starosta dále vyzval zastupitele aby shromažďovali ke stromům v obcí ať již přerostlým, nebezpečným, nebo jinak nevyhovujícím.

Kultura a sport









Proběhl:
Koncert Altaikai,(27.11.2014) byl plný kostel dle odhadů 100 lidí, z dobrovolného
vstupného se vybralo cca 5000,- Kč, výdělek byl využit na úhrady za vystoupení
umělců a autobus. Krom toho poslal ještě pan učitel Pelc sbírkový koš s tím ať lidé
přidají na umělce, což mnoho lidi, kteří již zaplatili do naší pokladničky docela
zarazilo. Dále pan starosta uvedl, že dobrovolné vstupné nebylo na církev, jak se
mnozí domnívali, ale na pokrytí nákladů vystoupení umělců
Proběhla Mikulášská besídka 2014 (29.11.2014), poprvé v Penzionu na Faře.
Předsedkyně kulturně sportovního výboru si vzala slovo a popsala zastupitelům a
hostům, průběh Mikulášské besídky. Pro děti připravili výtvarnou dílničku, soutěže,
diskotéku, divadlo a Mikulášskou nadílku. Dále si postěžovala na bezohlednost
některých rodičů, kteří rušili při divadelním přestavení. Toto by šlo příště řešit
přesunutím dětí do „Sportovní místnosti“ Penzionu na Faře. Další věcí byl velmi malý
příjem z dobrovolného vstupného – zvážíme zda příště budeme vybírat aspoň
symbolické vstupné. Rovněž se poprvé zdařila spolupráce s Litičí, která byla výborná.
Díky dětem a rodičům z okolních obcí byla dobrá účast. Hodně dětí z Dubenecké
školky a školy nedorazilo, na vině je nachlazení a onemocnění neštovicemi. Celková
účast byla celkem cca 80 lidí. Balíčky, které Mikuláš nerozdal, byly rozdány dětem
v naší mateřské škole.
V neděli 30.11.2014 proběhl od 19:00 v kostele Sv.Josefa první adventní koncert.
Bohužel, díky velké zimě jsme zaznamenali i malou účast na koncertě sboru dětí
z umělecké školy ve Dvoře Králové nad Labem, který vede paní Machková. Po asi
třičtvrtěhodinovém koncertě přijel pan Jan Potměšil společně s houslistou a
hudebním skladatelem panem Návratem. Pan Potměšil přečetl několik povídek a
básní, pan Návrat jej při tom doprovázel na barokní housle.
Připravujeme:
24.12.2014 Půlnoční mši
27.12.2014 Vánoční turnaj v Penzionu na Faře. (stolní fotbal, kulečník, šipky, prší a
člověče nezlob se)
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4.

Projednání odvolání firmy Karsit Agro a.s.

Obec Dubenec obdržela odvolání společnost Kasit Agro a.s. proti výběrovému řízení na
pacht a zemědělský pacht obecních pozemků. Pan starosta přečetl zastupitelům a hostům
odvolání společnosti Karsit Agro a.s. Dále předal slovo ing. Petru Sedláčkovi, který se
zasedání ZO účastnil jako host. Ten znovu napadl cenu za pacht pozemků, kterou navrhl
vítěz pan Bouček. Dle jeho názoru je takováto částka předražená a i když jsou na obdělávání
zemědělské půdy poskytovány dotace, je pro společnosti typu Karsit Agro a.s., které mají jak
rostlinou, tak živočišnou výrobu tyto ceny předražené a nereálné. Dále uvedl, že Karsit Agro
a.s. do současnosti ve všem spolupracovala s obcí Dubenec, zaměstnává 16 lidí z Dubence
a v regionu zaměstnává kolem 80 lidí. Což je proti soukromým zemědělcům rovněž
znevýhodňuje. Dle ing. Sedláčka mělo mít výběrové řízení několik doplňkových kritérií, tak
aby byly podmínky soutěže vyrovnané pro všechny uchazeče. Poté si vzal slovo pan
Radomír Joneš a ing. Sedláčkovi sdělil, že pár tisíc, o které byla nižší nabídka společnosti
Karsit Agro a.s. je pro jeho společnost, jako největší hospodařící společnost v Dubeneckém
katastru pakatel. Dále uvedl, že v minulosti ať již zemědělské družstvo, nebo Karsit Agro a.s.
hospodařili na pozemcích vlastníků, vždy nebyl nájem adekvátní ziskům, které
z hospodaření plynuly. Ing. Sedláček dále panu Jonešovi odpověděl, že výběrové řízení
nebylo o tom co bylo a dále uvedl, že dle jeho názoru pan Joneš je podjatý a neměl hlasovat.
Pan Joneš chtěl odpovědět, ale byl přerušen starostou obce, který tuto diskusi ukončil a dal
hlasovat o usnesení.
Zastupitelstvo obce Dubenec zamítá odvolání proti obálkovému výběrovému řízení na pacht
a zemědělský pacht obecních pozemků firmy Karsit Agro a.s. IČ:64829642, se sídlem
Dubenec 34, 54455 Dubenec.
11-0-0
5.
Projednání výsledku výběrového řízení „Ekologické řešení
rozložitelného odpadu obcí Dubenec, Lanžov, Vilantice a Hřibojedy“

biologicky

Pan starosta seznámil zastupitele s projektem, který se připravuje již od roku 2013.
V součinnosti s okolními obcemi jsme obec Dubenec iniciovala přípravu dotační akce
„Ekologické řešení biologicky rozložitelného odpadu obcí Dubenec, Lanžov, Vilantice a
Hřibojedy“. V podstatě se jedná o nákup kompostérů, drtiče a štěpkovače větví. Podmínkou
výzvy fondu bylo řešení území s 1500 obyvateli, což se po zapojení okolních vesnic podařilo
splniti. Poté byla vypracována studie současného stavu a prováděcí projekt. Dále žádost na
fond, který celou akci podpoří 90% podporou.
Dále pan starosta oznámil princip přidělování kompostérů občanům obcí a to tak, že si je za
200,- Kč na 5 let pronajmou, tím se zavážou ke kompostování. Po uplynutí 5 let zůstává
kompostér v majetku občana, který si jej pronajmul. Záruka na kompostéry je 5 let. Drtič a
štěpkovač bude v obci Dubenec a bude zdarma (pouze oproti kauci 1000,- Kč za stroj)
zapůjčován občanům níže uvedených obcí.
Počty kompostérů na jednotlivé obce:
Obec
Počet ks 900L.kompostérů
Drtič
Štěpkovač
Dubenec
150
1
1
Lanžov
110
Vilantice
105
Hřibojedy
40
Celkem
405
1
1
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Výběrového řízení dne 3.12.2014 se zúčastnili: Jaroslav Huňat (Dubenec), Renata Dlouhá
(Hřibojedy) a Josef Janeček (Lanžov). Obdrželi jsme a vyhodnotili 3 nabídky následovně
Č. Název
IČO:
Cena bez DPH
1.
Elkoplast CZ, s.r.o. (Zlín)
25347972
922400,- Kč
2.
Paclík s.r.o. (Dubenec)
45536597
956645,- Kč
3.
Ing. Karel Tlamka (Boskovice)
60535148
965800,- Kč
Nabídku č.2 byla komise nucena z výběrového řízení vyřadit z důvodu nedoložení všech
potřebných podkladů. Jako vítěznou vyhodnotila komise nabídku firmy Elkoplast CZ, s.r.o.
Pan Tomášek se zeptal na půjčování štěpkovače a drtiče, zejména jak je ošetřeno pojištění
a opravy. Pan starosta mu odpověděl, že stroje jsou dva roky v záruce a bude se na ně
vztahovat majetkové pojištění obce. Dále jejich vydání a předání bude vždy proti konkrétní
smlouvě o zápůjčce a kauci 1000,- Kč od pracovníků údržby zeleně obce Dubenec. Pokud
dojde k tomu, že někdo tento stroj rozbije bude po něm požadována úhrada nákladů opravy.
Další dotazy nebyly a tak bylo přistoupeno k hlasování
Zastupitelstvo obce Dubenec
a) bere na vědomí rozhodnutí výběrové komise schválit dodavatelem investiční akce
„Ekologické řešení biologicky rozložitelného odpadu obcí Dubenec, Lanžov,
Vilantice a Hřibojedy“ společnost ELKOPLAST CZ, s.r.o., IČ: 25347972, sídlem
Štefánikova 2664, 76001 Zlín, za celkovou cenu 922.400,- Kč bez DPH,
b) schvaluje sepsání kupní smlouvy na akci Ekologické řešení biologicky
rozložitelného odpadu obcí Dubenec, Lanžov, Vilantice a Hřibojedy“ se
společností ELKOPLAST CZ, s.r.o., IČ: 25347972, sídlem Štefánikova 2664,
76001 Zlín, za celkovou cenu 922.400,- Kč bez DPH,
c) schvaluje kupní smlouvu se společností ELKOPLAST CZ, s.r.o., IČ: 25347972,
sídlem Štefánikova 2664, 76001 Zlín, a pověřuje starostu obce jejím podpisem.
11-0-0
6.
Projednání výsledku výběrového řízení „Revitalizace zahrad ZŠ a MŠ v
Dubenci“
Pan starosta oznámil, že výběrové řízení se konalo v pátek 5.12.2014 od 14:00 v zasedací
místnosti OÚ. Výběrová komise pracovala ve složení: Jaroslav Huňat, Ing. Ladislav
Provazník a Mgr. Iveta Malá. Výběrového řízení se zúčastnily 3 firmy:
Č. Název
IČO:
Cena bez DPH
1.
Ekogreen, s.r.o. (Pardubice)
25279211
457.315,- Kč
2.
OK Zahrady s.r.o. (Nový Bydžov)
28768655
462.572,- Kč
3.
Okrasné zahrady arboristiká s.r.o.
25279211
469.124,- Kč
Všechny firmy splnily požadavky dle zadávací dokumentace a postoupily do cenového
porovnání. Vítězem se stala firma Ekogreen, s.r.o., IČ:25279211, Lány na Důlku 10, 53331
Pardubice.
Paní Derdová se zeptala na termíny realizace. Pan starosta jí odpověděl, že k předání
zahrad dojde již v únoru, nebo březnu, dle klimatických podmínek. Další dotazy nebyly a tak
bylo přistoupeno k hlasování.
Zastupitelstvo obce Dubenec
a) bere na vědomí rozhodnutí výběrové komise schválit dodavatelem neinvestiční
akce „Revitalizace zahrad u škol v Dubenci“ společnost Ekogreen s.r.o., IČ:
25279211, Lány na Důlku 10, 53331 Pardubice, za celkovou cenu 457.315,- Kč
bez DPH,
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b) schvaluje smlouvu o dílo na akci „Revitalizace zahrad u škol v Dubenci“ se
společností Ekogreen s.r.o., IČ: 25279211, Lány na Důlku 10, 53331 Pardubice,
za celkovou cenu 457.315,- Kč bez DPH,
c) pověřuje starostu obce podpisem smlouvy o dílo se společností Ekogreen s.r.o.,
IČ: 25279211, Lány na Důlku 10, 53331 Pardubice.
11-0-0
7.

Rozprava o rozpočtu roku 2015

Pan starosta oznámil, že byl zveřejněn návrh rozpočtu obce na rok 2015. Poté požádal ing.
Čížka, předsedu finančního výboru, aby zastupitele seznámil s jednotlivým paragrafy a
položkami návrhu rozpočtu. Ing. Čížek popsal jednotlivé paragrafy rozpočtu, na co budou
účtovány a seznámil zastupitele s tím, že rozpočet na rok 2015 bude schodkový o zhruba
192 tis. Kč. Tento schodek je krytý přebytkem roku 2014.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí zveřejnění návrhu rozpočtu obce Dubenec na rok 2015
8.
Žádost společnosti Hospic Anežky České
Obec Dubenec obdržela žádost Oblastní Charity v Červeném Kostelci o příspěvek na provoz
Hospicu Anežky České. Pan starosta uvedl, že nezná jediného občana Dubence a proto
navrhuje pouze symbolickou částku 1000,- Kč. Ing Čížek uvedl, že služby typu hospic, nebo
pečovatelské služby jsou placeny z rozpočtu kraje a všechny tyto příspěvky jsou dle jeho
slov „přilepšením“ k rozpočtu. Nejsou to peníze na kterých by byly tyto organizace přímo
závislé.
Pan starosta dal tedy hlasovat o usnesení
Zastupitelstvo obce Dubenec souhlasí s finančním darem 1000,- Kč společnosti Oblastní
charita Červený Kostelec, IČ: 48623814, se sídlem 5.května 1170, 54941 Červený Kostelec,
zastoupené Ing.Mgr. Miroslavem Wajsarem
1-9-1
USNESENÍ NEBYLO PŘIJATO
9.

Žádost Státního pozemkového úřadu

Obec Dubenec je účastníkem Jednotné pozemkové úpravy (JPÚ) v lokalitě „U Lomu“. Obec
Dubenec obdržela žádost Státního pozemkového úřadu č.j. SPU588956/2014 k řešení
jednoduché pozemkové úpravy „U Lomu“
Navrhované řešení JPÚ, se kterým účastníci řízení vyslovili dle zápisu z jednání ze dne
19.11.2014 souhlas, spočívá v oddělení části parcely KN č. 3031 o výměře cca 110 m2 ve
vlastnictví pana Josefa Storma a to za účelem dořešení možnosti přístupu na pozemky v
dané lokalitě – viz. přiložená situace a v převodu této oddělené části parcely do vlastnictví
Obce Dubenec. Za tuto oddělenou část bude ve prospěch p. Josefa Storma dále
geometrickým plánem oddělena odpovídající část z parcely KN č. 3030 ve vlastnictví Obce
Dubenec (detail oddělení bude předmětem dalšího projednání v rámci JPÚ). Veškeré
oddělení bude provedeno v rámci JPÚ za financování SPÚ Pobočky Trutnov. Vlastníci
sousedících pozemků zároveň požadují, aby na oddělenou část z parcely KN č. 3031 bylo
zřízeno věcné břemeno - právo chůze a jízdy ve prospěch vlastníků sousedících pozemků –
parcel KN č. 1140/13 a KN č. 2106/1, v současné době ve vlastnictví Ing. I. Schöndorfové a
J. Storma. Věcné břemeno s právem průchodu a průjezdu přes nově oddělený pozemek s
převodem do vlastnictví Obce Dubenec ve prospěch oprávněných obou sousedících
vlastníků pozemků bude zřízeno v rámci řízení k JPÚ
Zastupitelé byli s touto situací sznámeni již v diskusi minulého jednání zastupitelstav obce a
tak nevznesli žádné dotazy. Pan starosta nechal hlasovat o usnesení.
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Zastupitelstvo obce Dubenec souhlasí s navrhovaným řešením JPÚ „U Lomu“ dle návrhu č.j.
SPU 588956/2014 ze dne 27.11.2014.
11-0-0
10. Diskuse
-

-

-

-

-

Paní Derdová oznámil,a že obdržela žádost na pořádání Tří králové sbírky,
podle jejího názoru byla tato žádost doručena pozdě a nebude již možno
sbírku zorganizovat. Dále uvedla, že se sbírkou již v minulosti byly problémy,
kdy se lidé koledníků spíše báli a „neotevírali jim dveře“. Pan Volšička
upřesnil, že nešlo o tříkrálovou sbírku, ale že v době, kdy na Dubeneckou faru
jezdily děti z Katolického gymnázia v Hradci Králové tyto děti si připravily
koledy písně s vánoční tématikou a vydali se do obce. Skončili údajně někde
v dolní části obce a to právě proto, že o jejich „produkci“ nikdo nejevil zájem.
Dále paní Derdová uvedla, že na konci roku 2015 zkusí sbírku zorganizovat.
Paní Hlavová vznesla dotaz na postup obce u situace se špatným stavem
čističky u bytovek. Pan starosta jí odpověděl, že nyní se zpracovává studie
nákladovosti. Obec dále zjišťovala možnosti rekonstrukce. Státní fond
životního prostředí připravuje dotační program na decentralizované čištění
odpadních vod. Možnosti jsou takové, že by bytové domy převedly čističku na
obec, ta by z dotačních peněz čističku opravila a dále by ji provozovala do
doby. Připojení občané by obci splácely vložené prostředky jako součást
plateb stočného. Po splacení by obec zpět převedla ČOV na vlastníky a ty by
si jí dál provozovali sami. Ing Čížek uvedl, že nesouhlasí s žádnou akcí, která
by zatížila rozpočet. Paní Hlavová uvedla, že bytové domy mají své fondy ze
kterých si mohou rekonstrukci uhradit sami, potřebují jen pomoci s projektem
a projednávání s úřady. Starosta uvedl, že s projektem a jednáním obec
pomůže.
Pan Volšička se dotázal ing. Čížka, proč je finanční zpráva základní a
mateřské školy poprvé schodková o 274000,- Kč. Ing. Čížek panu Volšičkovi
oznámil, že tento schodek vznikl nepravidelným čerpáním z výdajové složky
rozpočtu školy, pan starosta dále uvedl, že při druhé splátce do rozpočtu
zřizované organizace došlo nedopatřením k dvoutýdennímu zpoždění. Ing
Čížek dále uvedl, že pokud pan Volšička má zájem, vysvětlí mu detailněji
důvod vzniku krátkodobého schodku v hospodaření školy. Pan Volšička dále
uvedl, že mu toto vysvětlení stačí.
Pan Volšička se dále dotázal na práci popelářské firmy, která neodvezla
vrchovatou popelnici, která měla pootevřené víko. Dále uvedl, že se často
stává, že popeláři nevrací popelnice na místo odku je vzali a nechávají je
uprostřed cesty. Pan starosta mu oznámil, že o tomto bude informovat pana
Horáka, obchodního zástupce, který má na starosti Dubenec. Dále starosta
oznámil, že projednávají v ORP Dvůr Králové nad Labem další postup
k zajištění férového vyúčtování odpadu, například náhodným převážením
svozových aut při vjezdu a výjezdu z obce.
Ing. Franěk vznesl dotaz na stav ČOV u základní školy. Pan starosta mu
sdělil, že došlo k ukončení zkušebního provozu a v průběhu ledna by měla být
ČOV zkolaudována.

11. Závěr
Jednání ZO bylo ukončeno v 19:20 hod.
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Přijatá usnesení ZO Dubenec ze dne 10.12.2014 – viz příloha 03. USNESENÍ ZO Dubenec
konaného dne 10.12.2014.
Datum vyhotovení zápisu: 19.12.2014

Starosta obce:

Ověřovatelé zápisu:

Jaroslav Huňat, v.r.
.......................................
Jaroslav Huňat

Jaroslav Čížek, v.r.
..........................................
Ing. Jaroslav Čížek

Bohumil Tomášek, v.r.
.......................................
Bohumil Tomášek

