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ZASTUPITELSTVO    

OBCE DUBENEC 

 

 

 

 
33. 

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ 
 

Zastupitelstva obce Dubenec    
konaného dne 29.06.2022 

 
Pan starosta zahájil jednání zastupitelstva obce Dubenec v 19:00 hodin. Přítomni byli 
členové ZO: Jaroslav Huňat, Renata Derdová, Petr Čtvrtečka, Petr Krejčí, Luboš Lesák 
Bohumil Tomášek, Ondřej Janeček, Veronika Bašová a Radomír Joneš. Zastupitelka Irena 
Hlavová byla z jednání omluvena. 

1. Schválení programu 
Pan starosta uvítal přítomné zastupitele, konstatoval, že je zastupitelstvo usnášení schopné 
v počtu 9 přítomných zastupitelů. Poté přečetl program jednání zastupitelstva, tak jak byl 
navržen v pozvánce.  
 

1. Schválení programu zasedání.  
2. Návrh a volba zapisovatele, ověřovatelů zápisu a zpracovatele usnesení.  
3. Shrnutí práce ZO, obce Dubenec.  
4. Projednání závěrečného účtu obce za rok 2021 
5. Projednání účetní závěrky obec za rok 2021 
6. Záměr výkupu pozemků pod komunikacemi v rozvojové zóně Z01 
7. Projednání žádosti včelařského kroužku při ZŠ a MŠ Dubenec 
8. Projednání darovací smlouvy obce Doubravice pro ZŠ a MŠ Dubenec 
9. Projednání Řádu veřejného pohřebiště 
10. Projednání návrhu rozpočtové změny č.5/2022 
11. Diskuse, závěr 

 
Pan starosta se dotázal zastupitelů na návrhy změn v programu jednání. Poté sám navrhl 
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doplnění programu zasedání o jeden jednací bod: 
Projednání dodatku č. 1 smlouvy o dílo č. 009/2021 „Zpracování projektové dokumentace-
DČOV Dubenec“. Tento bod bude zařazen jako bod 11, poslední bod se posouvá. 
Nebylo dotazů a připomínek. Pan starosta přednesl usnesení a dal hlasovat. 
 
337/2022-33.ZO 
Zastupitelstvo obce Dubenec schvaluje program zasedání dne 29.06.2022: 

1. Schválení programu zasedání.  
2. Návrh a volba zapisovatele, ověřovatelů zápisu a zpracovatele usnesení.  
3. Shrnutí práce ZO, obce Dubenec.  
4. Projednání závěrečného účtu obce za rok 2021 
5. Projednání účetní závěrky obec za rok 2021 
6. Záměr výkupu pozemků pod komunikacemi v rozvojové zóně Z01 
7. Projednání žádosti včelařského kroužku při ZŠ a MŠ Dubenec 
8. Projednání darovací smlouvy obce Doubravice pro ZŠ a MŠ Dubenec 
9. Projednání Řádu veřejného pohřebiště 
10. Projednání návrhu rozpočtové změny č.5/2022 
11. Projednání dodatku smlouvy č.1, smlouvy o dílo č.009/2021, projektu „Zpracování 

projektové dokumentace – DČOV Dubenec“ 
12. Diskuse, závěr 

9-0-0  

2. Návrh a volba zapisovatele, ověřovatelů zápisu a zpracovatele 
usnesení  
Zapisovatelem zápisu jednání ZO Dubenec dne 29.06.2022 byl navržen Petr Krejčí, 
ověřovateli zápisu Radomír Joneš a Bohumil Tomášek, zpracovatelem usnesení Petr 
Čtvrtečka. Pan starosta se dotázal zastupitelů, zda souhlasí s nominací a poté přečetl 
usnesení. 
 
338/2022-33.ZO   
Zastupitelstvo obce Dubenec schvaluje   

a) schvaluje zapisovatelkou zápisu Petra Krejčího 
b) schvaluje ověřovateli zápisu Radomíra Joneše a Bohumila Tomáška 
c) schvaluje přípravou návrhu usnesení  Petra Čtvrtečku 

9-0-0 

3. Informace o činnosti OÚ Dubenec a ZO Dubenec 
 
Práce obce a obecního úřadu. 
Pan starosta oznámil, že žádost o dotaci na rekonstrukci cesty z Ministerstva pro místní 
rozvoj (komunikace Kalnovec) nebyla schválena.  Rozhodnutí o dotaci ze  Státního fondu 
dopravní infrastruktury (Chodník III.etapa) ještě nebylo doručeno a obec nezná výsledek. 
Projekt podpory prodejen na venkově postoupil přes formální kontrolu a dotace byla 
schválena. 
Připravujeme projekt DČOV – Podepisujeme smlouvy a soupisy nemovitostí pro SFŽP.  
Pozemky Povodí Labe s.p. a reálného toku Hustířanky. Tento projekt stále trvá. Připravují se 
dva geometrické plány a poté bude jednání o směně v zastupitelstvu. 
Hospodářsky a sociálně slabý region – proběhlo hodnocení priorit, které je schopné 
realizovat stát a kraj. Jedná se zejména rekonstrukce cest a napojení celého regionu na 
dálnici. Dále vznik průmyslové zóny, která paradoxně a zcela nepochopitelně se ve Dvoře 
Králové n.L. mění na obytnou čtvrť. Dalším bodem je lepší dostupnost bydlení a také 
chybějící investice do modernizace a rekonstrukcí obecních a školských budov. 
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Projekty: 

- Rozvojová zóna Z1 – bylo doručeno rozhodnut o dělení, připravuji kupní smlouvy na 
pozemky pod komunikacemi, více jako bod jednání. 

- Chodníky III. etapa – podána žádost o dotaci, obec čeká na sdělení fondu 
- Komunikace Kalnovec (45C) – podána žádost o dotaci, nebyla předána 

k financování, budeme podávat znovu v roce 2023. 
- Komunikace Horní Dubenec (1C, 2C a 3C) byla podána žádost o stavební povolení - 

stále trvá. 
 

Technické služby a údržba zeleně 
Dále pokračuje sečení trávy v obci – Dubenec je již jednou kompletně posečen a nyní se 
zaměstnanci věnují sečení poldrů, biokoridorů a zasakovacích mezí. Na poldru Jedlina byl 
aplikován postřik na dvouděložné plevele. 
Biokoridor a Poldr Libotovský – proběhla reklamace zemních prací. Byl Na severní straně 
poldru se objevil hlavník meliorací z výše situovaných pozemků, tato výusť byla zajištěna KG 
trubkou a opevněna kamennou rovnaninou. Na biokoridoru a ochranném valu došlo 
k několika nátržím v terénu, ty byly doplněny a znovu osety travou. 
Vodovod – proběhlo čištění šachet s čerpadly a celý systém byl nově přeprogramován, tak 
aby nedocházelo k výpadkům při letní zvýšené spotřebě vody. 
V ČOV u školy ještě stále testujeme provoz „dočišťovací“ nádrže. 
Proběhl svoz velkoobjemového odpadu, celková částka byla oproti kontejnerovému svozu 
nižší o 60%..  
Moštárna je v provozu pouze pro objednané sušení jablek a hrušek – pro ZD Dolany. 
 
Sport a kultura 
Pan Čtvrtečka informoval zastupitele o Hasičských slavnostech, které byly spojeny i 
s dětským dnem. Problém venkovní akce bylo studené počasí a i když byl program bohatý a 
krásný účast nebyla hojná. Dále pan Čtvrtečka poděkoval za instalaci sanitárního kontejneru 
k požární zbrojnici. Byl zpracován provozní řád, bude nutné ještě doobjednat omezovače 
zavírání dveří a jiná splachovadla. O úklid se bude starat pořadatel akce. 
Pan starosta krátce promluvil o Mysliveckých slavnostech. Jednalo se o první ročník a došlo 
k opačnému efektu než u Hasičských slavností, bylo velké teplo. I tak patří myslivcům velká 
pochvala a budeme se těšit na další ročník. 
Paní Derdová krátce promluvila o připravovaném zájezdu do divadla. Jedná se o divadelní 
komedii „Kutloch-i muži mají své dny“ studia DVA dne 8.10.2022.  

4. Projednání závěrečného účtu obce za rok 2021 
Pan starosta oznámil, že závěrečný účet obce za rok 2022 byl již projednáván na minulém 
v bodě různé. Pan starosta znovu přečetl všechny základní parametry výkazu: 
 
1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2021 (údaje jsou v tis. Kč) 

 
Schválený  
rozpočet 

Rozpočtová 
 opatření 

Upravený  
rozpočet 

Plnění k 
31.12.2021 

Třída 1 - Daňové příjmy  10 662,50 + 3 143,77 13 806,27 13 806,07 

Třída 2 - Nedaňové příjmy 714,80 + 317,23 1 032,03 1 031,81 

Třída 3 - Kapitálové příjmy 1 500,00 + 315,00 1 815,00 1 815,00 

Třída 4 - Přijaté dotace 471,10 + 1 456,30 1 927,40 *    16 122,39 

Příjmy celkem 13 348,40 + 5 232,30 18 580,70 32 775,27 

Třída 5 - Běžné výdaje 9 631,70 + 1 543,03 11 174,73 *    25 351,51 

Třída 6 - Kapitálové výdaje 425,00 505,65 1 919,35 1 918,53 
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Výdaje celkem 12 056,70 + 1 037,38 13 094,08 27 270,04 

Saldo: Příjmy - výdaje 1 291,70 + 4 194,92 5 486,62 5 505,23 

Třída 8 – financování     

Přijaté úvěry a půjčky     

Splátky úvěrů 1 286,00 + 30,18 - 1 255,81 - 1 255,80 

Fond rezerv     

Fond sociální     

Prostředky minulých let - 5,70 - 4 225,10  - 4230,81 - 4 249,42 

Financování celkem - 1 291,70 - 4 194,92 - 5 486,62 - 5 505,22 
*Rozdíl ve výši 14.195.000,-  jedná se o převody mezi účty  
- příjmová položka 4134 – převody z rozpočtových účtů 
- výdajový položka 5345 – převody vlastním rozpočtovým fondům 

 
Obec obdržela následující dotace a kompenzace: 
Položka 4111 – Nein. přijaté transf. z všeob. pokl. správy SR 
Volby do zastupitelstev obcí ÚSC UZ 98193 částka 31.000,- Kč 
vratka za rok 2022  ve výši Kč 7.230,-  (vráceno z účtu ČNB v lednu 2022 dle pokynů) 
KÚ KHK kompenzační bonus (daně)   částka 166.895,07 Kč 
 
Položka 4112 – Neinv. přijaté transfery ze SR 
KÚ KHK Výkon státní správy  částka 356.100,- Kč 
 
Položka 4116 – ostatní nerv. přijaté transfery ze SR 
MZE – náhrada škod kůrovec UZ 29030 částka 28.079,- Kč 
MZE – náhrada škod kůrovec UZ 29014 částka 179.000,- Kč 
Úřad práce – dotace VPP UZ 13101 částka 90.000,- Kč 
Úřad práce – dotace VPP UZ 13013 částka 240.000,- Kč 
KÚ – průtoková dotace ZŠ a MŠ Dubenec UZ 33063 částka 676.921,- Kč 
 
Položka 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 
Smlouva o hasičské jednotce - obec Litíč  částka 17.900,- Kč 
Smlouva o hasičské jednotce – obec Doubravice částka 22.000,- Kč 
Smlouva o hasičské jednotce – obec Vilantice částka 20.900,- Kč 
Smlouva o hasičské jednotce – obec Lanžov  částka 19.600,-Kč  
Položka 4122 – neinvestiční přijaté transfery od krajů 
Podpora malých prodejen  částka 50.000,- Kč 
Dotace na hasiče školení  částka 18.999,50 Kč 
KÚ – finanční dar – Čistá obec  částka 10.000,- Kč 
 
Závěrečnou zprávou bylo obci sděleno pochybení: 
Nebyly zjištěny méně závažné chyby a nedostatky (§ 10 odst. 3 písm. a) zákona 420/2004 
Sb.),, byly zjištěny závažné chyby a nedostatky (§ 10 odst. 3 písm. c) zákona 420/2004 Sb.) 
- rozpočtové opatření, s výjimkou zákonem vymezených opatření nebylo provedeno 
před provedení rozpočtově nezajištěného výdaje. 
Při přezkoumání hospodaření obce Dubenec za rok 2021 se neuvádí žádná rizika dle § 10 
odst. 4 písm.  a)  zákona 420/2004 Sb. 
 
Pan starosta požádal zastupitele o případné reakce na přednesené údaje. Po krátké 
rozpravě o nápravném opatření bylo přistoupeno k hlasování. 
 
339/2022-33.ZO 
Zastupitelstvo obce Dubenec 

a) schvaluje závěrečný účet obce Dubenec za rok 2021 spolu se zprávou o výsledku 
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přezkoumání hospodaření obce Dubenec za rok 2021 s vyjádřením souhlasu s 
celoročním hospodařením s výhradou.  

b) Náprava uvedeného dílčího nedostatku roku 2021 byla 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 přijetím usnesení č. 334/2022 ze 
dne 25.05.2022 způsobem a opatřeními popsanými v písemnosti č.j. 215/2022 ke 
zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dubenec za rok 2021.  

9-0-0 

5. Projednání účetní závěrky obec za rok 2021 
Pan starosta přednesl účetní závěrku za rok 2021. Představil jednotlivé účetní výkazy 2021 
(stejné jako závěrečný účet), inventární zpráva za rok 2021 a zápisy ze všech kontrol, které v 
roce 2021 v obci Dubenec proběhly.  
Obec v roce 2021 v rozpočtové části vytvořila zisk 4 991 423,69 Kč.  Po odpisech ve výši 
151 989,95 Kč je hospodářský výsledek obce za rok 2021 ve výši 4 839 433,74 Kč. Pan 
starosta zastupitelstvu navrhl převod tohoto výsledku hospodaření do roku 2022 na účet 432 
- výsledek hospodaření za předchozí účetní období. 
Dále pan starosta upozornil předložil protokol o schválení/neschválení účetní závěrky obce 
za rok 2021, který musí všichni přítomní zastupitelé podepsat. Nebylo dotazů, ani 
připomínek, pan starosta nechal hlasovat o usnesení. 
 
340/2022-33.ZO 
Zastupitelstvo Obce Dubenec 

a) nezjistilo, že by účetní závěrka za rok 2021 neposkytla v rozsahu předložených 
podkladů v souladu s §4 vyhlášky č. 220/2013 věrný a poctivý obraz předmětu 
účetnictví a finanční situace účetní jednotky, 

b) schvaluje převod hospodářského výsledku ve výši 4 839 433,74 Kč na účet 432 - 
výsledek hospodaření předcházejících účetních období, 

c) tímto schvaluje účetní závěrku obce Dubenec za rok 2021. 
9-0-0 

6. Záměr výkupu pozemků pod komunikacemi v rozvojové zóně 
Z01 
Pan starosta oznámil, že konečně obec obdržela stavebním úřadem schválení rozdělení 
pozemků v rozvojové zóně Z01 u obecního úřadu. Nyní je nutné projednat výkup pozemků 
pod budoucími komunikacemi. V současnosti jsou se všemi účastníky projektu uzavřeny 
budoucí smlouvy kupní na jednotlivé díly oddělených parcel. Na dnešním jednání je nutné 
schválit záměr výkupu pozemků a pan starosta poté tento záměr zveřejní na úřední desce.  
 
Konkrétně se jedná o pozemky:    

Označení Vlastník/LV  Výměra Následný postup 

Ppč.3458/5 Zuščicová Dita/LV610 2055 m2 Změna užití – komunikace, směn 

Díl a  Balaš Alexandr/LV630 456 m2 Sloučení s ppč.3464 - komunikace 

Díl b  Balaš Alexandr/LV630 436 m2 Sloučení s ppč.3463/29 - komunikace 

Díl c  Zuščicová Dita/LV610 456 m2 Sloučení s ppč.3464 - komunikace 

Díl d Zuščic Pavel Ing./LV745 436 m2 Sloučení s ppč.3463/29 – komunikace 

Díl e Řeháková Lenka/LV629 411 m2 Sloučení s ppč.3464 - komunikace 

Díl f Řeháková Lenka/LV629 409 m2 Sloučení s ppč.3463/29 - komunikace 

Ppč.457/3 SJM Krásovi/LV299 45 m2 Směna za ppč.3253/8 

  
Bylo přistoupeno k hlasování o usnesení. 
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341/2022-33.ZO 
Zastupitelstvo obce Dubenec  

a) Schvaluje nákup díl a, b z ppč.3459, díl c z ppč.3460/3, díl d z ppč.3460/4, díl e, f, z 
ppč.3462 a směnu ppč.3458/5 a ppč. 457/3 vše v k.ú. Dubenec rozdělené dle GP 
752-536/2020 

b) Pověřuje starostu obce zveřejněním záměru nákupu a směny pozemků. 
9-0-0 

7. Projednání žádosti včelařského kroužku při ZŠ a MŠ Dubenec 
Pan starosta oznámil, že Ing. Provazník doručil obci Dubenec žádost kroužku včelařů. Jedná 
se o příspěvek na soutěž „Zlatá včela“ která proběhla 30.4.2022 a pořádal ji včelařský 
kroužek, prostředky byly vynaloženy na úhradu cen, diplomů, propagace atd. Ing. Provazník 
žádá o konkrétní částku a to 5000,- Kč. Pan starosta nevrhnul dar schválit. Bylo přistoupeno 
k hlasování. 
 
342/2022-33.ZO 
Zastupitelstvo obce Dubenec 

a) schvaluje finanční dar ve výši 5000,- Kč včelařskému kroužku při Základní škole 
Dukelských bojovníků a mateřské škole, Dubenec, IČ:75017881, se sídlem Dubenec 
156, 54455 Dubenec, 

b) pověřuje starostu obce podpisem smlouvy o poskytnutí daru se Základní školou 
Dukelských bojovníků a mateřskou školou, Dubenec, IČ:75017881, se sídlem 
Dubenec 156, 54455 Dubenec, zastoupeným ing. Provazníkem, vedoucím 
včelařského kroužku. 

 
9-0-0 

8. Projednání darovací smlouvy obce Doubravice pro ZŠ a MŠ 
Dubenec 
Pan starosta oznámil, že obec Doubravice projednala finanční dar ve výši 10000,- Kč pro 
Základní školu Dukelských bojovníků a mateřskou školu Dubenec. Zastupitelé obce musí 
hlasovat o usnesení o příjmu finančního daru obce Doubravice do rozpočtu školy a pověřit 
paní ředitelku k podpisu darovací smlouvy. Nebylo dotazů, ani připomínek a tak nechal pan 
starosta hlasovat o usnesení.  
 
Zastupitelstvo obce Dubenec  

a) Schvaluje přijetí finančního daru 10000,- Kč pro zřizovanou organizaci Základní škola 
Dukelských bojovníků a mateřskou školu, Dubenec, IČ: 75017881, se sídlem 
Dubenec 156, 544 55, Dubenec od obce Doubravice, IČ:00580759, se sídlem 
Doubravice 155, 544 51, Doubravice, zastoupenou Milošem Valáškem, starostou, 

b) pověřuje ředitelku organizace Mgr. Martinu Jonešovou podpisem darovací smlouvy. 
 

9-0-0 

9. Projednání Řádu veřejného pohřebiště 
Pan starosta oznámil, že matrikářka obce paní Ilona Čepelková připravila nový řád veřejného 
pohřebiště, tak aby splňoval současnou legislativu. Nový Řád veřejného pohřebiště byl jako 
nařízení obce č.1/2022 zaslán krajskému úřadu ke schválení. Dne 28.6.2022 dorazilo do 
datové schránky obce souhlasné stanovisko kraje k vydanému nařízení. Po krátké rozpravě 
bylo hlasováno o usnesení.  
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344/2022-33.ZO 
Zastupitelstvo Obce Dubenec schvaluje Řád veřejného pohřebiště č.1/2022. 
 

9-0-0  

10. Projednání návrhu rozpočtové změny č.5/2022 
Pan starosta přednesl návrh rozpočtové změny č.5/2022, kterou sestavila paní Řeháková, 
účetní obce. Na straně příjmů se jedná především o navýšení transferů ze státního rozpočtu 
zapříčiněné inflací a vyšším výběrem daní. Na straně výdajů jde zejména o zajištění 
rozpočtových prostředků na výplaty pracovníků v režimu VPP. Dále přesuny v § požární 
ochrany z položek staveb na opravy a materiál. V § pohřebnictví jde o navýšení prostředků 
na platy spojených s inventarizací hrobů a přípravou projektu opravy hřbitova a parkoviště. 
V neposlední řadě obce navyšuje prostředky na úhrady plynu a elektřiny u nebytových 
prostor. Bylo přistoupeno k hlasování. 
 
345/2022-33.ZO 
Zastupitelstvo obce Dubenec schvaluje rozpočtovou změnu č.5/2022 
 

9-0-0  

11. Projednání dodatku smlouvy č.1, smlouvy o dílo č.009/2021, 
projektu „Zpracování projektové dokumentace – DČOV Dubenec“ 
Pan starosta oznámil, že se po konečném uzavření žádostí občanů obce o projekt DČOV 
vznikla potřeba projednání dodatku smlouvy o dílo č.1 ke smlouvě č.009/2021. Původní 
záměr pro první etapu byl projekt na 65 domovních čističek odpadních vod (DČOV). Kvůli 
velkému zájmu je nutné zpracovat dokumentaci pro 85 DČOV. Samozřejmě cena za 
projektovou přípravu jedné DČOV zůstává dle původní nabídky na 9.900,- Kč bez DPH/1ks 
DČOV. Po krátké rozpravě bylo přistoupeno k hlasování. 
 
346/2022-33.ZO 
Zastupitelstvo obce Dubenec schvaluje dodatek č.1 smlouvy o dílo č. 009/2021 projektu 
„Zpracování projektové dokumentace – DČOV Dubenec“. 
 

9-0-0  

12. Diskuse, závěr 
⁻ Pan Trnka se dotázal na sečení koryta potoka od mostu u zahradníka čp. 32 po most 

u čp.215 – výjezd na pole u stavebnin? 
o Pan starosta mu odpověděl, že zjistí, proč tento úsek nebyl posečen a zjedná 

nápravu. 
⁻ Pan Deger se dotázal na stav čerpadel automatické čerpací stanice v horním 

Dubenci po poruchách spojených a nadměrným odběrem vody? Zaznamenal 
občasné zakalení vody v řadu. 

o Pan starosta mu odpověděl, že jedno z čerpadel je patrně „přidřené“ a bude 
nutná výměna ložisek. Díky většímu odběru proudu občas dojde k přetížení 
frekvenčního měniče a je nutný restart. Čerpadla jsou nastaveny tak, že vždy 
je jedno čerpadlo hlavní a druhé čerpadlo pomocné. Pokud dojde 
k nadměrnému odběru vody a pomocné čerpadlo se přehřeje, tak dochází 
k snížení tlaku v síti v horním Dubenci. Oprava pomocného čerpadla je již 
objednána a měla by být provedena na přelomu července a srpna 2022. 
Pokud dojde k zakalení vody z důvodu tlakových rozdílů, je dobré vodu 
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odtočit, zvlášť u nemovitosti pana Degera, která je poslední připojenou 
nemovitostí řadu B2-3.  

⁻ Pan starosta poděkoval za práci zastupitelů ve volebním období 2018-2022 a 
oznámil, že ještě před volbami do zastupitelstev obcí bude ještě jedno jednání 
zastupitelstva obce. Patrně 14.9.2022. Zastupitelé, ani hosté neměli dalších podnětů 
do diskuse a tak pan starosta jednání zastupitelstva v 19:40 hod. ukončil.  

 
Přijatá usnesení ZO Dubenec ze dne 29.06.2022  - viz. příloha č.1 - 33. USNESENÍ ZO 
Dubenec konaného dne 29.06.2022.  
Příloha č.2 – Prezenční listina  
Příloha č.3 – Protokol o schválení účetní závěrky obec Dubenec 
Příloha č.4 – Žádost o finanční dar, kroužek včelařů 
Příloha č.5 – Situace geometrického plánu rozvojová zóna Z01 
Příloha č.6 – Darovací smlouva ZŠ a MŠ Dubenec – Obec Doubravice 
Příloha č.7 – Návrh rozpočtového opatření č. 5/2022 
Příloha č.8 – Návrh dodatku č. 1 smlouvy 009/2021 
Příloha č.9 – Návrh rozpočtového opatření č.4/2022 
 
Datum vyhotovení zápisu: 29.06.2022  
Datum vyhotovení čistopisu zápisu: 08.07.2022  
 
 
 
Starosta obce:   Jaroslav Huňat, v.r.  
  .......................................  
  Jaroslav Huňat  
 
Ověřovatelé zápisu: 
 
  Radomír Joneš, v.r.   Bohumil Tomášek, v.r.  
  ..........................................   .......................................  
 Radomír Joneš   Bohumil Tomášek 


