OBEC LIPOVICE

ZÁPIS
ze zasedání zastupitelstva obce Lipovice ze dne 21. ledna 2016
Jednání zastupitelstva se konalo v místnosti Obecního úřadu od 18.00 hod., ukončeno bylo ve
20.00 hod. Zasedání zastupitelstva jsou veřejná.
Přítomní zastupitelé: Ing. Anna Píchová, Ing. Bc. Pavel Bártík, Olga Šejnová, Simova
Carvanová, Michaela Píchová.
Přítomní občané:
0
Omluven:
Jan Toman, Jiří Weber
Konstatování:
Zastupitelstvo obce je usnášeníschopné.

PROGRAM:
1.

Zahájení.

2.

Navržení zapisovatele a volba ověřovatelů zápisu.

3.

Finanční kalkulace - rok 2015 - odpadové hospodářství

4.

Informace o změnách v systému EKO-KOM od 1. 1. 2016

5.

Projednání návrhu OZV obce Lipovice o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů
- informace

6.

Informace - členský příspěvek Mikroregionu Vlachovo Březí

7.

Informace - příspěvek pro MAS Šumavsko prostřednictvím Mikroregionu Vlachovo
Březí

8.

Informace o dotačních programech na činnost jednotek SDH

9.

Informace o výsledcích provedené kontroly pitné vody

10.

Informace o novém nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce
členům zastupitelstev (novela)

11.

Projednání výzvy k podání nabídky na plnění zakázky malého rozsahu - herní prvky
multifunkční hřiště Konopiště

12.

Projednání redukce a reinstalace dopravního značení dle zpracovaného pasportu
místních a účelových komunikací

13.

Seznámení s vyhlášenými dotačními programy Jihočeského kraje pro rok 2016

14.

Informace o novele zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích

15.

Lesní hospodářství /hospodaření za rok 2015, současný stav, lesní hospodář, plán pro
rok 2016/

16.

Diskuse.

17.

Závěr.
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ZAHÁJENÍ

1.

Zasedání zastupitelstva bylo zahájeno v 18:00 hodin, Bylo konstatováno, že zastupitelstvo je
usnášeníschopné. Další zástupci obce, spolků a občané se nedostavili.
NAVRŽENÍ ZAPISOVATELE A OVĚŘOVATELŮ ZÁPISU, SCHVÁLENÍ
POPŘ. DOPLNĚNÍ PROGRAMU JEDNÁNÍ. SCHVÁLENÍ PŘEPISU ZÁPISU
ZASTUPITELSTVA OBCE ZE DNE 17. 12. 2015

2.

Určení zapisovatele a schválení ověřovatelů zápisu
Zapisovatel pro pořízení zápisu ze zasedání zastupitelstva obce: Ing. Bc. Pavel Bártík.
Ověřovateli zápisu byli navrženi zastupitelé: Olga Šejnová, Simona Carvanová.
Hlasování
PRO:

5

PROTI:

0

Zdržel se:

0

Zastupitelstvo schvaluje ověřovatele zápisu: Olga Šejnová, Simona Carvanová.
Schválení, popř. doplnění programu schůze
Připomínky členů zastupitelstva obce k předloženému programu zasedání nebyly vzneseny.
Zastupitelstvo obce předložilo návrh na doplnění programu ve znění:
a) Schválení podání žádosti o dotaci do dotačního programu Jihočeského kraje „Podpora
jednotek SDH obcí Jihočeského kraje“ opatření č. 2
b) Posouzení žádosti o finanční dar pro rok 2016 na zajištění provozu a chodu obchodu
se smíšeným zbožím – Poleno Jiří – Konopiště
c) Návrh na zadání zpracování projektu na opravu vodní nádrže v Konopišti na p. č.
542/6, k. ú. Lipovice
d) Schválení podání žádosti o dotaci do dotačního programu Jihočeského kraje „Podpora
rekonstrukcí a oprav požárních nádrží (návesních rybníčků) v obcích, opatření č. 2:
Opravy požárních nádrží (návesních rybníčků)
e) Posouzení žádosti o finanční příspěvek na provoz pro rok 2016 – SH ČMS okresek
Strunkovice nad Blanicí
f) Schválení podání žádosti o o dotaci do dotačního programu Jihočeského kraje
„Podpora zřízení bezpečnostních prvků na pozemních komunikacích“, výzva ze dne
14.1.2016.
Hlasování:
PRO:

5

PROTI:

0

Zdržel se:

0

Usnesení: Program zasedání zastupitelstva obce byl schválen i s předloženým návrhem na
doplnění.
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Schválení zápisu zastupitelstva obce Lipovice ze dne 17. 12. 2015
Zastupitelstvu obce byl předložen zápisu z předchozího zastupitelstva obce. Určení
ověřovatelé ověřili zápis z předchozího jednání zastupitelstva dne 17. 12. 2015, námitky proti
zápisu nebyly vzneseny.
Hlasování o schválení předešlého zápisu ze zastupitelstva:
PRO:

5

PROTI:

0

Zdržel se:

0

Usnesení: Zápis předchozího zastupitelstva se pokládá za schválený.

3.

FINANČNÍ KALKULACE – ROK 2015 – ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s hospodařením za rok 2015 v oblasti odpadového
hospodářství. Oproti roku 2014 došlo ke snížení ztráty v oblasti odpadového hospodářství cca
o 73.344 Kč. Snížil se také doplatek obce na 1 obyvatele na cca 467 Kč.
- zastupitelstvo obce bere uvedenou informaci na vědomí.

4.

INFORMACE O ZMĚNÁCH V SYSTÉMU EKO-KOM OD 1.1.2016

Zastupitelstvo obce bylo seznámeno se změnami v systému EKO-KOM od 1.1.2016, jde o
tyto změny:
a)

b)

změna odměn – příloha č. 3 ke Smlouvě o zajištění zpětného odběru a využití
odpadů z obalů
- změna velikostních skupin obcí
- odměna za zajištění míst zpětného odběru
- odměna za zajištění obsluhy míst zpětného odběru
- odměna za zajištění využití odpadů z obalů
změna podílů obalové složky – příloha č. 4 ke Smlouvě o zajištění zpětného
odběru a využití odpadů z obalů.

- zastupitelstvo bere uvedenou informaci na vědomí.

5.

PROJEDNÁNÍ NÁVRHU OZV OBCE LIPOVICE O MÍSTNÍM POPLATKU
ZA PROVOZ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY,
TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ

Zastupitelstvu obce byl v souladu s jednacím řádem předložen ke schválení návrh OZV
č.1/2016 obce Lipovice o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Hlasování:
PRO:

5

PROTI:

0

3

Zdržel se:

0

OBEC LIPOVICE
Usnesení: Zastupitelstvo obce Lipovice schvaluje předložený návrh OZV č. 1/2016 obce
Lipovice o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů v plném znění.

6.

INFORMACE – ČLENSKÝ PŘÍSPĚVEK MIKROREGIONU VLACHOVO
BŘEZÍ

Zastupitelstvo obce bylo informováno o výši členského příspěvku na rok 2016 – Mikroregion
Vlachovo Březí. Roční příspěvek činí 1.020 Kč, tj. 5Kč za 1 obyvatele.
- zastupitelstvo bere tuto informaci na vědomí.

7.

INFORMACE – PŘÍSPĚVEK PRO MAS ŠUMAVSKO PROSTŘEDNICTVÍM
MIKROREGIONU VLACHOVO BŘEZÍ

Zastupitelstvo obce bylo informováno o rozhodnutí Mikroregionu Vlachovo Březí o
poskytnutí příspěvku obcí na financování chodu a zajištění činnosti Místní akční skupiny
Šumavsko /MAS Šumavsko/ a to ve výši 4Kč za 1 obyvatele a to již od roku 2015. Dle počtu
obyvatel k 1.1.2015 za obec Lipovice činí příspěvek aktuálně 816 Kč, úhrada leden 2016.
Tato problematika byla projednána na členské schůzi Mikroregionu Vlachovo Březí dne
19.2.2015 a dále schválena na členské schůzi Mikroregionu Vlachovo Březí dne 25.6.2015.
- zastupitelstvo bere uvedenou informaci na vědomí.

8.

INFORMACE O DOTAČNÍCH PROGRAMECH NA ČINNOST JEDNOTEK
SDH

Zastupitelstvu obce byl předložen přehled dotačních programů pro podporu jednotek SDH
obcí na rok 2016, jedná se o dotační programy vyhlášené Jihočeským krajem.
- zastupitelstvo bere uvedenou informaci na vědomí.

9.

INFORMACE O VÝSLEDCÍCH PROVEDENÉ KONTROLY PITNÉ VODY

Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s výsledky rozboru pitné vody v Lipovicích – viz
protokol o zkoušce č. 134913/2015 ze dne 16.12.2015.
- zastupitelstvo bere uvedenou informaci na vědomí.
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10.

INFORMACE O NOVÉM NAŘÍZENÍ VLÁDY Č.37/2003 SB., O ODMĚNÁCH
ZA VÝKON FUNKCE ČLENŮM ZASTUPITELSTEV /NOVELA/

Zastupitelstvo obce bylo informováno o novém nařízení vlády č.37/2003 Sb., o odměnách za
výkon funkce členům zastupitelstev (novela).
- zastupitelstvo bere informaci na vědomí.

11.

PROJEDNÁNÍ VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY NA PLNĚNÍ ZAKÁZKY
MALÉHO ROZSAHU – HERNÍ PRVKY MULTIFUNKČNÍ HŘIŠTĚ
KONOPIŠTĚ

Zastupitelstvu obce byl předložen návrh výzvy k podání nabídky na plnění zakázky malého
rozsahu - herní prvky multifunkční hřiště Konopiště. Termíny: zahájení výběrového řízení a
zveřejnění výzvy k podání nabídky 1.2.2016. Ukončení výběrového řízení a podpis smlouvy
31.3.2016, zahájení realizace 1.4.2016, ukončení realizace 15.5.2016.
Hlasování:
PRO:

5

PROTI:

0

Zdržel se:

0

Usnesení: Zastupitelstvo obce Lipovice schvaluje předložený návrh podání nabídky na plnění
zakázky malého rozsahu - herní prvky multifunkční hřiště Konopiště.

12.

PROJEDNÁNÍ REDUKCE A REINSTALACE DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ DLE
ZPRACOVANÉHO PASPORU MÍSTNÍCH A ÚČELOVÝCH KOMUNIKACÍ

Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s udělením souhlasu Městského úřadu v Prachaticích s
místní úpravou provozu na pozemních komunikací /pasport svislého dopravního značení/, čj.
MUPt/38957/2015/02/KSD/Kom ze dne 3.12.2015.
- zastupitelstvo bere uvedenou informaci na vědomí.

13.

SEZNÁMENÍ
S
VYHLÁŠENÝMI
JIHOČESKÉHO KRAJE PRO ROK 2016

DOTAČNÍMI

PROGRAMY

Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s vyhlášenými dotačními programy Jihočeského kraje
pro rok 2016.
- zastupitelstvo obce bere tuto informaci na vědomí.

14.

INFORMACE O NOVELE ZÁKONA Č. 13/1997 SB., O POZEMNÍCH
KOMUNIKACÍCH

Zastupitelstvo obce bylo informováno o novele zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (jedná se o zákon č. 268/2015 Sb.). Předmětnou
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novelou bylo mimo jiné do zákona o pozemních komunikacích vloženo ustanovení § 40 odst.
5, podle nějž obce:
a) rozhodují o zařazení pozemní komunikace do kategorie místních komunikací a o vyřazení
místní komunikace z této kategorie a
b) vykonávají působnost silničního správního úřadu ve věcech místních komunikací.
To znamená, že nově je obecní úřad speciálním stavebním úřadem ve věcech místních
komunikací. Problém je v tom, že obecní úřady nevykonávají ani obecný stavební úřad. Dle
metodického doporučení Ministerstva dopravy a Ministerstva vnitra je doporučeno obcím
uzavřít s příslušnou obcí s rozšířenou působností /Prachatice/ veřejnoprávní smlouvu, kterou
by přejala působnost speciálního stavebního úřadu. K uzavření veřejnoprávní smlouvy je
třeba souhlasu Krajského úřadu. V současné době je vedeno jednání s Městským úřadem v
Prachaticích o možnostech uzavření příslušné veřejnoprávní smlouvy.
- zastupitelstvo bere uvedenou informaci na vědomí
LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ /HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2015, SOUČASNÝ STAV,
LESNÍ HOSPODÁŘ, PLÁN PRO ROK 2016/

15.

a) Zastupitelstvu obce byla předložena bilance hospodaření za rok 2015, dále pak bilance
hospodaření za období 2013-2015.
- zastupitelstvo bere uvedenou informaci na vědomí.
b) Zastupitelstvu obce byl předložen informativní plán pro rok 2016.
- zastupitelstvo bere uvedenou informaci na vědomí.
c) Zastupitelstvo obce bylo informováno o nutnosti uzavřít Smlouvu o výkonu činnosti s
odborným lesním hospodářem. Podle § 24 odst. 3, zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, je
vlastník lesa, který hospodaří podle lesního hospodářského plánu povinen uzavřít Smlouvu o
výkonu činnosti s odborným lesním hospodářem. Hospodaření v lesích je vlastník lesa /obec/
povinen zajišťovat v součinnosti s odborných lesním hospodářem. Odborný lesní hospodář
zabezpečuje vlastníku lesa odbornou úroveň hospodaření v lese /viz § 37 odst. 1 zákona č.
289/1995 Sb., o lesích/. Vlastník lesa /obec/ má právo vybrat si odborného lesního hospodáře.
Dosud vykonával tuto činnost p. Vojtěch Zíka.
Zastupitelstvu obce byly předloženy tyto návrhy:
1) Ukončení spolupráce s dosavadním odborným lesním hospodářem p. Vojtěchem
Zíkou a to k 31 .3. 2016. Důvodem je zajištění transparentního zastupování obce
v oblasti lesního hospodářství.
Hlasování:
PRO:

5

PROTI:

0

Usnesení: Zastupitelstvo obce Lipovice předložený návrh schvaluje.
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Zdržel se:

0
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2) Vyhlásit výběrové řízení na odborného lesního hospodáře pro obec Lipovice za těchto
podmínek:
a) Dne 22.1.2016 bude vyhlášeno výběrové řízení na odborného lesního hospodáře pro
obec Lipovice, termín pro podání přihlášky do výběrového řízení bude 28.2.2016.
b) Přihláška bude obsahovat tyto náležitosti: jméno, příjmení, adresa, tel. kontakt, datum
a podpis. Povinnou přílohou přihlášky bude platná licence OLH, popis odborné praxe
a popis vlastní koncepce výkonu.
c) Ústní pohovory s uchazeči se uskuteční 15.3.2016 a to na Obecním úřadě v
Lipovicích. Ústní pohovory povede výběrová komise v tomto složení: Ing. Anna
Píchová – starostka, Ing. Bc. Pavel Bártík – místostarosta, Michaela Píchová –
zastupitelka.
d) S výsledky a doporučením výběrové komise bude zastupitelstvo obce seznámeno na
zasedání zastupitelstva obce dne 17.3.2016, kde také rozhodne o schválení
doporučeného uchazeče na danou pozici. S vybraným uchazečem bude poté uzavřena
Smlouva o výkonu činnosti s platností od 1.4.2016.
Hlasování:
PRO:

5

PROTI:

0

Zdržel se:

0

Usnesení: Zastupitelstvo obce Lipovice schvaluje předložený návrh ve všech bodech.

16.

SCHVÁLENÍ PODÁNÍ ŽÁDOSTI O DOTACI DO DOTAČNÍHO PROGRAMU
JIHOČESKÉHO
KRAJE
„PODPORA
JEDNOTEK
SDH
OBCÍ
JIHOČESKÉHO KRAJE“ OPATŘENÍ Č. 2.

Zastupitelstvu obce byl předložen návrh na podání žádosti o dotaci do dotačního programu
Jihočeského kraje „Podpora jednotek SDH obcí Jihočeského kraje“ opatření č. 2: Neinvestiční
dotace na pořízení požární technicky a věcných prostředků a to za účelem pořízení: 1 x
plovoucí čerpadlo, 20 x pořízení pracovních stejnokrojů /ochranné pracovní prostředky/, 20 x
ochranné přilby, 1 x sada zásahových hadic. Jedná se o 1. výzvu pro rok 2016 zveřejněnou
14.1.2016. Termín pro podávání žádostí 15.2.2016 – 26.2.2016 do 12.00 hod.
Hlasování:
PRO:

5

PROTI:

0

Zdržel se:

0

Usnesení: Zastupitelstvo obce Lipovice schvaluje předložený návrh, podání žádosti o o dotaci
do dotačního programu Jihočeského kraje „Podpora jednotek SDH obcí Jihočeského kraje“
opatření č. 2: Neinvestiční dotace na pořízení požární technicky a věcných prostředků a to za
účelem pořízení: 1 x plovoucí čerpadlo, 20 x pořízení pracovních stejnokrojů /ochranné
pracovní prostředky/, 20 x ochranné přilby, 1 x sada zásahových hadic.
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17.

POSOUZENÍ ŽÁDOSTI O FINANČNÍ DAR NA ZAJIŠTĚNÍ PROVOZU A
CHODU OBCHODU SE SMÍŠENÝM ZBOŽÍM PRO ROK 2016 – POLENO
JIŘÍ - KONOPIŠTĚ

Zastupitelstvu obce byla předložena k posouzení žádost o finanční dar pro rok 2016 na
zajištění provozu a chodu obchodu se smíšeným zbožím v Konopišti. Obchod provozuje p.
Jiří Poleno na základě nájemní smlouvy v objektu občanské vybavenosti v Konopišti č. p. 9.
Přílohou žádosti je i bilance provozních nákladů.
Zastupitelstvu byl předložen návrh na poskytnutí finančního daru na zajištění provozu a
chodu obchodu se smíšeným zbožím pro rok 2016 ve výši 2.000,- Kč.
Hlasování:
PRO:

3

PROTI:

2

Zdržel se:

0

Usnesení: Zastupitelstvo obce Lipovice schvaluje předložený návrh na poskytnutí finančního
daru na zajištění provozu a chodu obchodu se smíšeným zbožím pro rok 2016 ve výši 2.000,Kč.

18.

NÁVRH NA ZADÁNÍ ZPRACOVÁNÍ PROJEKTU NA OPRAVU VODNÍ
(POŽÁRNÍ) NÁDRŽE V KONOPIŠTI NA P.Č. 542/6, K. Ú. LIPOVICE

Zastupitelstvu obce byl předložen návrh na zpracování projektu na opravu vodní (požární)
nádrže v Konopišti na p. č. 542/6, v k. ú. Lipovice projekční kanceláří Ing. Jiří Korbel,
Nišovice 79, IČ: 88880443. Předpokládaná cena projektu včetně přípravy ohlášení na
stavební úřad činí 20.000 Kč.
Hlasování:
PRO:

5

PROTI:

0

Zdržel se:

0

Usnesení: Zastupitelstvo obce Lipovice schvaluje předložený návrh, zadání zpracování
projektu na opravu vodní (požární) nádrže v Konopišti na p. č. 542/6, v k. ú. Lipovice
projekční kanceláři Ing. Jindřich Korbel, IČ: 88880443, Nišovice 79, předpokládaná cena
20.000 Kč.

19.

SCHVÁLENÍ PODÁNÍ ŽÁDOSTI O DOTACI DO DOTAČNÍHO PROGRAMU
JIHOČESKÉHO KRAJE „PODPORA REKONSTRUKCÍ A OPRAV
POŽÁRNÍCH NÁDRŽÍ (NÁVESNÍCH RYBNÍČKŮ) V OBCÍCH“ OPATŘENÍ
Č. 2: OPRAVY POŽÁRNÍCH NÁDRŽÍ (NÁVESNÍCH RYBNÍČKŮ)

Zastupitelstvu obce byl předložen návrh na podání žádosti o dotaci do dotačního programu
Jihočeského kraje „Podpora rekonstrukcí a oprav požárních nádrží (návesních rybníčků)
v obcích“ opatření č. 2: Opravy požárních nádrží (návesních rybníčků) za účelem opravy
vodní požární nádrže v Konopišti na p. č. 542/6, v k. ú. Lipovice.
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Hlasování:
PRO:

5

PROTI:

0

Zdržel se:

0

Usnesení: Zastupitelstvo obce Lipovice schvaluje předložený návrh, podání žádosti o dotaci
do dotačního programu Jihočeského kraje „Podpora rekonstrukcí a oprav požárních nádrží
(návesních rybníčků) v obcích“ opatření č. 2: Opravy požárních nádrží (návesních rybníčků)
za účelem opravy vodní požární nádrže v Konopišti na p.č.542/6, v k. ú. Lipovice.

20.

POSOUZENÍ ŽÁDOSTI O FINANČNÍ PŘÍSPĚVEK NA PROVOZ PRO ROK
2016 – SH ČMS OKRSEK STRUNKOVICE NAD BLANICÍ

Zastupitelstvu obce byla předložena k posouzení žádost o finanční příspěvek (dar) na provoz
pro rok 2016 od SH ČMS okrsek Strunkovice nad Blanicí. Jedná se o příspěvek na zajištění
chodu, organizační náklady spojené s okrskovými soutěžemi, koordinaci při školeních,
soutěžích a oceňování zasloužilých členů (výročí).
Zastupitelstvu byl podán návrh na poskytnutí finančního (příspěvku) formou finančního daru
ve výši: 2.500,- Kč
Hlasování:
PRO:

5

PROTI:

0

Zdržel se:

0

Usnesení: Zastupitelstvo obce Lipovice schvaluje předložený návrh, na poskytnutí finančního
(příspěvku) formou finančního daru ve výši: 2.500,- Kč SH ČMS okrsek Strunkovice nad
Blanicí.

21.

SCHVÁLENÍ PODÁNÍ ŽÁDOSTI O DOTACI DO DOTAČNÍHO PROGRAMU
JIHOČESKÉHO KRAJE „PODPORA ZŘÍZENÍ BEZPEČNOSTNÍCH PRVKŮ
NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH“, VÝZVA ZE DNE 14.1.2016

Zastupitelstvu obce byl podán návrh na podání žádosti o dotaci do dotačního programu
Jihočeského kraje „Podpora zřízení bezpečnostních prvků na pozemních komunikacích“ za
účelem zvýšení bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích v obci, formou
provedení změny svislého dopravního značení místní úpravy provozu na pozemních
komunikací /viz pasport svislého dopravního značení/. Zveřejnění výzvy 14.1.2016. Termín
pro podávání žádostí 15.2.2016 – 26.2.2016 do 12 hod.
Hlasování:
PRO:

5

PROTI:

0

Zdržel se:

0

Usnesení: Zastupitelstvo obce Lipovice schvaluje předložený návrh, podání žádosti o dotaci
do dotačního programu Jihočeského kraje „Podpora zřízení bezpečnostních prvků na
pozemních komunikacích“ v plném znění.
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22.

DISKUSE, RŮZNÉ, PODNĚTY OBČANŮ

Do příštího zastupitelstva obce Lipovice byl uložen úkol zpracovat kalkulaci možných
nákladů spojených s plánovaným provedením zateplení stropní části obecního objektu,
Konopiště čp. 9.

23.

ZÁVĚR

Termín dalšího zasedání zastupitelstva nebyl ustanoven. Termín konání následujícího
zastupitelstva bude zveřejněn v zákonem stanovené lhůtě na úřední desce obce Lipovice.
V Lipovicích dne 21. ledna 2016.

Zapsal:

Ing. Bc. Pavel BÁRTÍK

Ověřovatelé zápisu:

Olga ŠEJNOVÁ
Simona CARVANOVÁ

Starostka:

Ing. Anna PÍCHOVÁ
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