OBEC LIPOVICE
Lipovice 44, 384 22 Vlachovo Březí

ZÁPIS
ze zasedání zastupitelstva obce Lipovice ze dne 27. října 2021
Jednání zastupitelstva se konalo v místnosti Obecního úřadu od 19.00 hod., ukončeno bylo v 21.00
hod. Zasedání zastupitelstva jsou veřejná.
Přítomní zastupitelé: Ing. Anna Píchová, Jiří Weber, Veronika Pavlíková, Simona Carvanová,
Eduard Šejna, Jan Pikl, Jan Toman
Přítomní občané:
0
Spolky, sdružení:
0
Omluven:
0
Konstatování:
Zastupitelstvo obce je usnášeníschopné.
PROGRAM:
1)
Zahájení
2)

Navržení zapisovatele a volba ověřovatelů zápisu

3)

Projednání – návrh rozpočtu obce Lipovice pro rok 2022 a výhledu rozpočtu obce Lipovice
pro období 2023-2024

4)

Projednání – návrh na složení inventarizační komise a stanovení provedení inventarizace

5)

Projednání – zajištění zimní údržby MK a veřejných prostranství

6)

Projednání – Smlouva o zřízení věcného břemene č. PI-014330067637/001 stavba
„Konopiště - kabel NN, Kašper“ - EG.D, a.s.

7)

Projednání – žádost o poskytnutí daru – NAŠE ODPADKY, z.s., Uherčice

8)

Projednání – nabídka členství – spolek NAŠE ODPADKY, z.s., Uherčice

9)

Projednání – žádost o dotaci – PREVENT 99 z.ú, Strakonice

10)

Projednání – OZV č.2/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství

11)

Projednání – OZV č. 3/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

12)

Na vědomí – Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření za rok 2021 obce Lipovice

13)

Na vědomí – Oznámení o nabytí právní moci – stavba „Konopiště - pod vsí – kabelové
vedení VO“

14)

Na vědomí – Souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru – stavba „Lipovice čp.1 Tvrz, oprava a údržba interiéru“

15)

Na vědomí – Zápis ze Zasedání valného shromážděn Svazu měst a obcí Jihočeského kraje ze
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dne 31.8.2021
16)

Na vědomí – Závazné stanovisko ke stavbě „Tůň Čarouše“ na p.č. 307/1 a p.č.273 v k.ú.
Lipovice

17)
1.

Na vědomí – rozpočtové opatření č. 8/2021
ZAHÁJENÍ

Zasedání zastupitelstva bylo zahájeno v 19:00 hodin, Bylo konstatováno, že zastupitelstvo je
usnášeníschopné.
2.

NAVRŽENÍ ZAPISOVATELE A OVĚŘOVATELŮ ZÁPISU, SCHVÁLENÍ POPŘ.
DOPLNĚNÍ PROGRAMU JEDNÁNÍ

Určení zapisovatele a schválení ověřovatelů zápisu
Zapisovatel pro pořízení zápisu ze zasedání zastupitelstva obce: Veronika Pavlíková
Ověřovateli zápisu byli navrženi zastupitelé: Jiří Weber, Simona Carvanová
Hlasování
PRO:

7

PROTI:

0

Zdržel se:

0

Usnesení: Zastupitelstvo schvaluje ověřovatele zápisu: Jiřího Webera, Simonu Carvanovou
Schválení, popř. doplnění programu schůze
Připomínky členů zastupitelstva obce k předloženému programu zasedání nebyly vzneseny.
Byl vznesen návrh na doplnění programu:
- na vědomí – rozpočtové opatření č. 9/2021
- na vědomí – Žádost o poskytnutí finančního příspěvku na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v
nestátních lesích za rok 2020
- na vědomí – Protokol o kontrole ze dne 14.10.2021 – dodržování zákona č. 240/2000 Sb., o
krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů a
předpisů vydaných k jeho provedení, zejména zajištění připravenosti obce na řešení krizových
situací
- projednání – Žádost o finanční prostředky pro rok 2022 – Jihočeské centrum pro zdravotně
postižené a seniory o.p.s., Prachatice
- projednání – Žádost o finanční příspěvek na rok 2021- Oblastní charita Strakonice
- projednání – Žádost o poskytnutí daru pro rok 2022 – Hospic sv. Jana N. Neumanna, o.p.s.,
Prachatice
- na vědomí - Program obnovy venkova Jihočeského kraje pro rok 2022
- projednání - podání žádosti do Programu obnovy venkova Jihočeského kraje pro rok 2022
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- na vědomí - protokol o zkoušce č. 64403/2021 ze dne 25.8.2021 a č. 64405/2021 ze dne 25.8.2021
(pitná voda Lipovice) a protokol o zkoušce č. 64404/2021 ze dne 25.8.2021 a č. 64406/2021 ze dne
25.8.2021 (pitná voda Konopiště)
Hlasování
PRO:

7

PROTI:

0

Zdržel se:

0

Usnesení: Program zasedání zastupitelstva včetně jeho doplnění byl schválen.
Schválení zápisu zastupitelstva obce Lipovice ze dne 25.8. 2021
Zastupitelstvu obce byl předložen zápisu z předchozího zastupitelstva obce. Určení
ověřovatelé ověřili zápis z předchozího jednání zastupitelstva dne 25.8.2021, námitky proti zápisu
nebyly vzneseny.
Hlasování o schválení předešlého zápisu ze zastupitelstva:
PRO:

7

PROTI:

0

Zdržel se:

0

Usnesení:
Zápis z předchozího zasedání zastupitelstva se pokládá za schválený.
3) Projednání – návrh rozpočtu obce Lipovice pro rok 2022 a výhledu rozpočtu obce Lipovice
pro období 2023-2024
Zastupitelstvu obce bylo seznámeno s předloženým návrhem rozpočtu obce Lipovice pro rok 2022 a
výhledem rozpočtu obce Lipovice pro období 2023-2024. Rozpočet pro rok 2022 je navržen jako
vyrovnaný. Návrh rozpočtu pro rok 2022 a výhled rozpočtu pro období 2023-2024 byl předložen k
připomínkovému řízení.
Zastupitelstvo obce nemá připomínek k předloženému návrhu rozpočtu pro rok 2022 a nemá
připomínek k předloženému návrhu výhledu rozpočtu pro období 2023-2024. Předložené návrhy
budou zveřejněny na úřední desce.
Návrh k hlasování:
Zastupitelstvo obce Lipovice schvaluje návrh rozpočtu pro rok 2022 a nemá připomínek k
předloženému návrhu výhledu rozpočtu pro období 2023-2024. Předložené návrhy budou
zveřejněny na úřední desce.

Hlasování:
PRO:

7

PROTI:

0

Zdržel se:

0

Usnesení:
www.obeclipovice.cz
Lipovice 44384 22 Vlachovo Březí
Tel.: +420 605 265 425 (606 260 221)
Email: podatelna@obeclipovice.cz
3

Strana 4 (celkem 11) „zápis ze zastupitelstva obce Lipovice“

Zastupitelstvo obce Lipovice schvaluje návrh rozpočtu pro rok 2022 a nemá připomínek k
předloženému návrhu výhledu rozpočtu pro období 2023-2024. Předložené návrhy budou
zveřejněny na úřední desce.
4) Projednání – návrh na složení inventarizační komise a stanovení provedení inventarizace
Návrh k hlasování:
* Složení inventarizační komise pro provedení inventarizace: předseda komise: Simona Carvanová,
členové komise: Jiří Weber, Veronika Pavlíková
* Provedení inventarizace s termínem provedení inventarizace 15.12.2021 – 31.1.2022.

Hlasování:
PRO:

7

PROTI:

0

Zdržel se:

0

Usnesení:
Zastupitelstvo obce Lipovice schvaluje složení inventarizační komise pro provedení inventarizace:
předseda komise: Simona Carvanová, členové komise: Jiří Weber, Veronika Pavlíková. Současně
schvaluje provedení inventarizace s termínem provedení inventarizace 15.12.2021 – 31.1.2022.
5) Projednání – zajištění zimní údržby MK a veřejných prostranství
Zastupitelstvo obce bylo seznámeno nutností zajistit provádění zimní údržby pro nadcházející zimní
období. V minulém období zajišťoval prohrnování sněhu a pluhování Městys Dub, Dub 4,
IČ:00250406. Městys Dub prováděl zimní údržbu na základě Smlouvy o provádění zimní údržby ze
dne 1.12.2015, smluvní cena za 1 hod provedené práce činila 400 Kč/ hod bez DPH. Za stejných
podmínek prováděl Městys Dub údržbu i v minulém roce.
Pro nové období nabízí Městys Dub provádění zimní údržby za smluvní cenu za 1 hod provedené
práce 600 Kč/hod bez DPH a to na základě uzavření dodatku k výše uvedené smlouvě.
Zastupitelstvu obce je předložen návrh uzavřít dodatek č. 6 ke Smlouvě o provádění zimní údržby ze
dne 1.12.2015 a zajistit zimní údržbu místních komunikací a veřejných prostranství v obci Lipovice
ve spolupráci s Městysem Dub, Dub 4, IČ: 00250406.
Návrh k hlasování:
Zastupitelstvo obce je schvaluje návrh uzavřít dodatek č. 6 ke Smlouvě o provádění zimní údržby ze
dne 1.12.2015 a zajistit zimní údržbu místních komunikací a veřejných prostranství v obci Lipovice
ve spolupráci s Městysem Dub, Dub 4, IČ: 00250406. Pověřuje starostku obce Ing. Annu Píchovou
podpisem dodatku č.6.
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Hlasování:
PRO:

7

PROTI:

0

Zdržel se:
0

Usnesení:
Zastupitelstvo obce je schvaluje návrh uzavřít dodatek č. 6 ke Smlouvě o provádění zimní údržby ze
dne 1.12.2015 a zajistit zimní údržbu místních komunikací a veřejných prostranství v obci Lipovice
ve spolupráci s Městysem Dub, Dub 4, IČ: 00250406. Pověřuje starostku obce Ing. Annu Píchovou
podpisem dodatku č.6.
6)
Projednání – Smlouva o zřízení věcného břemene č. PI-014330067637/001 stavba
„Konopiště - kabel NN, Kašper“ - EG.D, a.s.
Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s návrhem Smlouvy o zřízení věcného břemene č. PI014330067637/001 stavba „Konopiště-kabel NN, Kašper“, oprávněná osoba EG.D, a.s., Lidická
1873/36, Černá pole, 602 00 Brno, IČ: 28085400. Předmětem smlouvy je zřízení a vymezení
věcného břemene podle §25odst.4 energetického zákona a to jako osobní služebnost za účelem
umístění distribuční soustavy nového kabelového vedení NN na p.č. 630 k.ú. Lipovice (vlastník
Obec Lipovice). Věcné břemen se zřizuje jako úplatné, jednorázová úhrada za zřízení činí 1.000 Kč.
Přílohou smlouvy je geometrický plán č. 217-60/2021 zhotovený firmou Ging s.r.o. České
Budějovice ze dne 19.1.2021.
Návrh k hlasování
Zastupitelstvo obce souhlasí se zřízením věcného břemene a uzavřením Smlouvy o zřízení věcného
břemene č. PI-014330067637/001 stavba „Konopiště-kabel NN, Kašper“, oprávněná osoba EG.D,
a.s., Lidická 1873/36, Černá pole, 602 00 Brno, IČ: 28085400.

Hlasování:
PRO:

7

PROTI:

0

Zdržel se:

0

Usnesení
Zastupitelstvo obce souhlasí se zřízením věcného břemene a uzavřením Smlouvy o zřízení věcného
břemene č. PI-014330067637/001 stavba „Konopiště-kabel NN, Kašper“, oprávněná osoba EG.D,
a.s., Lidická 1873/36, Černá pole, 602 00 Brno, IČ: 28085400.
7)

Projednání – žádost o poskytnutí daru – NAŠE ODPADKY, z.s., Uherčice

Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s žádostí o poskytnutí daru – spolek NAŠE ODPADKY, z.s.,
Uherčice 339, IČ: 10722289, požadovaná částka 4.500 Kč.
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Návrh k hlasování
Zastupitelstvo zamítá žádost o o poskytnutí daru – spolek NAŠE ODPADKY, z.s., Uherčice 339, IČ:
10722289, požadovaná částka 4.500 Kč.

Hlasování:
PRO:

7

PROTI:

0

Zdržel se:

0

Usnesení:
Zastupitelstvo zamítá žádost o o poskytnutí daru – spolek NAŠE ODPADKY, z.s., Uherčice 339, IČ:
10722289, požadovaná částka 4.500 Kč.
8)

Projednání – nabídka členství – spolek NAŠE ODPADKY, z.s., Uherčice

Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s nabídkou členství ve spolku NAŠE ODPADKY, z.s., Uherčice
399, IČ: 10722289. Spolek sdružuje 56 obcí, jeho cílem je směřovat vývoj odpadového hospodářství
ČR ve prospěch obcí měst.
Návrh k hlasování
Zastupitelstvo zamítá členství ve spolku NAŠE ODPADKY, z.s., Uherčice 339, IČ: 10722289.

Hlasování:
PRO:
7
PROTI:
0
Zdržel se:
0
Usnesení:
Zastupitelstvo zamítá členství ve spolku NAŠE ODPADKY, z.s., Uherčice 339, IČ: 10722289.
9)

Projednání – žádost o dotaci – PREVENT 99 z.ú, Strakonice

Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s žádostí o poskytnutí daru, žadatel PREVENT 99 z.ú,
Strakonice, IČ: 69100641, požadovaná částka 2.162 Kč.
Návrh k hlasování
Zastupitelstvo obce zamítá žádost o poskytnutí daru, žadatel PREVENT 99 z.ú, Strakonice, IČ:
69100641, požadovaná částka 2.162 Kč.

Hlasování:
PRO:

7

PROTI:

0

Zdržel se:

0

Usnesení:
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Zastupitelstvo obce zamítá žádost o poskytnutí daru, žadatel PREVENT 99 z.ú, Strakonice, IČ:
69100641, požadovaná částka 2.162 Kč.
10)

Projednání – OZV č.2/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství

Zastupitelstvo obce Lipovice bylo v souladu s jednacím řádem seznámeno s návrhem OZV č. 2/2021
o stanovení obecního systému odpadového hospodářství.
Návrh k hlasování:
Zastupitelstvo obce Lipovice vydává OZV č. 2/2021 o stanovení obecního systému odpadového
hospodářství.

Hlasování:
PRO:
7
Usnesení:

PROTI:

0

Zdržel se:

0

Zastupitelstvo obce Lipovice vydává OZV č. 2/2021 o stanovení obecního systému odpadového
hospodářství.
11)
Projednání – OZV č. 3/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového
hospodářství
Zastupitelstvo obce Lipovice bylo v souladu s jednacím řádem seznámeno s návrhem OZV č. 3/2021
místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství.
Dne 1. ledna 2021 nabyl účinnosti zákon č. 543/2020 Sb., kterým se mění některé zákony v
souvislosti s přijetím zákona o odpadech a zákona o výrobcích s ukončenou životností, jímž došlo ke
změnám právní úpravy místních poplatků. Zastupitelstvo obce tedy z důvodu přizpůsobení se
aktuální právní úpravě vydává obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za obecní systém
odpadového hospodářství.
Touto obecně závaznou vyhláškou se současně zrušuje obecně závazná vyhláška č.2/2019 o místním
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů ze dne16.12.2019.
Návrh k hlasování
Zastupitelstvo obce Lipovice vydává OZV č. 3/2021 o místním poplatku za obecní systém
odpadového hospodářství.

Hlasování:
PRO:
7
Usnesení:

PROTI:

0

Zdržel se:

0
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Zastupitelstvo obce Lipovice vydává OZV č. 3/2021 o místním poplatku za obecní systém
odpadového hospodářství.
12)

Na vědomí – Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření za rok 2021 obce Lipovice

Zastupitelstvo obce bere na vědomí Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření za rok 2021 obce
Lipovice V rámci přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny nedostatky.
13) Na vědomí – Oznámení o nabytí právní moci – stavba „Konopiště - pod vsí – kabelové
vedení VO“
Zastupitelstvo obce bere na vědomí Oznámení Měú Prachatice o nabytí právní moci dne 9.9.2021,
č.j. MUPt/63466/2021– stavba „Konopiště - pod vsí – kabelové vedení VO“.
14) Na vědomí – Souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru – stavba „Lipovice
čp.1 - Tvrz, oprava a údržba interiéru“
Zastupitelstvo obce bere na vědomí Souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru – stavba
„Lipovice čp.1 - Tvrz, oprava a údržba interiéru“, vydaný dne 16.9.2021 Měú Prachatice č.j. MUPT/
65186/2021.
15) Na vědomí – Zápis ze Zasedání valného shromážděn Svazu měst a obcí Jihočeského
kraje ze dne 31.8.2021
Zastupitelstvo obce bere na vědomí Zápis ze Zasedání valného shromážděn Svazu měst a obcí
Jihočeského kraje ze dne 31.8.2021.
16) Na vědomí – Závazné stanovisko ke stavbě „Tůň Čarouše“ na p.č. 307/1 a p.č.273 v
k.ú. Lipovice
Zastupitelstvo obce bere na vědomí Závazné stanovisko ke stavbě „Tůň Čarouše“ na p.č. 307/1 a
p.č.273 v k.ú. Lipovice ze dne 31.8.2021, vydáno Měú Prachatice, č.j. ŽP:246/4/55060/2021.
17)

Na vědomí – rozpočtové opatření č. 8/2021

Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové opatření č. 8/2021.
18) Na vědomí – rozpočtové opatření č. 9/2021
Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové opatření č. 9/2021.
19) Na vědomí – Žádost o poskytnutí finančního příspěvku na zmírnění dopadů kůrovcové
kalamity v nestátních lesích za rok 2020
Zastupitelstvo bylo seznámeno se žádostí o poskytnutí finančního příspěvku na zmírnění dopadů
kůrovcové kalamity v nestátních lesích za rok 2020, která byla podána na Krajský úřad Jihočeského
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kraje, Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví, České Budějovice pod identifikačním
číslem 34951/2021 dne 14.10.2021 – žadatel Obec Lipovice, požadovaná výše finančního příspěvku
161.913 Kč.
Zastupitelstvo bere tuto informaci na vědomí.
20) Na vědomí – Protokol o kontrole ze dne 14.10.2021 – dodržování zákona č. 240/2000 Sb., o
krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů a
předpisů vydaných k jeho provedení, zejména zajištění připravenosti obce na řešení krizových
situací
Zastupitelstvo obce bere na vědomí Protokol o kontrole – dodržování zákona č. 240/2000 Sb., o
krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů a
předpisů vydaných k jeho provedení, zejména zajištění připravenosti obce na řešení krizových
situací, kontrola proběhla dne 14.10.2021 na OÚ Lipovice.
21) Projednání – Žádost o finanční prostředky pro rok 2022 – Jihočeské centrum pro
zdravotně postižené a seniory o.p.s., Prachatice
Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s žádostí o finanční prostředky pro rok 2022 – Jihočeské
centrum pro zdravotně postižené a seniory o.p.s., Prachatice, IČ: 26594463 ze dne 22.10.2021,
požadovaná částka 1.000 Kč.
Návrh k hlasování
Zastupitelstvo obce zamítá žádost o finanční prostředky pro rok 2022 – Jihočeské centrum pro
zdravotně postižené a seniory o.p.s., Prachatice, IČ: 26594463 ze dne 22.10.2021, požadovaná
částka 1.000 Kč.

Hlasování:
PRO:

7

PROTI:

0

Zdržel se:

0

Usnesení:
Zastupitelstvo obce zamítá žádost o finanční prostředky pro rok 2022 – Jihočeské centrum pro
zdravotně postižené a seniory o.p.s., Prachatice, IČ: 26594463 ze dne 22.10.2021, požadovaná
částka 1.000 Kč.
22) Projednání – Žádost o finanční příspěvek na rok 2021- Oblastní charita Strakonice
Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s žádostí o finanční příspěvek ve výši 5.000 Kč na rok 2021 ze
dne 11.10.2021, žadatel Oblastní charita Strakonice, Sousedovice 40, IČ:69093083
Návrh k hlasování
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Zastupitelstvo obce schvaluje žádost o finanční příspěvek ve výši 5.000 Kč na rok 2021 ze dne
11.10.2021, žadatel Oblastní charita Strakonice, Sousedovice 40, IČ:69093083 a pověřuje starostku
Ing. Annu Píchovou uzavřením darovací smlouvy.
Hlasování:
PRO:

7

PROTI:

0

Zdržel se:

0

Usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje žádost o finanční příspěvek ve výši 5.000 Kč na rok 2021 ze dne
11.10.2021, žadatel Oblastní charita Strakonice, Sousedovice 40, IČ:69093083 a pověřuje starostku
Ing. Annu Píchovou uzavřením darovací smlouvy.
23) Projednání – Žádost o poskytnutí daru pro rok 2022 – Hospic sv. Jana N. Neumanna,
o.p.s., Prachatice
Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s žádostí o poskytnutí daru pro rok 2022 ze dne 21.10.2021,
žadatel Hospic sv. Jana N. Neumanna, o.p.s., Prachatice, IČ: 70853517 ve výši 3.000 Kč.
Návrh k hlasování
Zastupitelstvo zamítá žádost o poskytnutí daru pro rok 2022 ze dne 21.10.2021, žadatel Hospic sv.
Jana N. Neumanna, o.p.s., Prachatice, IČ: 70853517 ve výši 3.000 Kč.
Hlasování:
PRO:
7
Usnesení:

PROTI:

0

Zdržel se:

0

Zastupitelstvo zamítá žádost o poskytnutí daru pro rok 2022 ze dne 21.10.2021, žadatel Hospic sv.
Jana N. Neumanna, o.p.s., Prachatice, IČ: 70853517 ve výši 3.000 Kč.
24) Na vědomí - Program obnovy venkova Jihočeského kraje pro rok 2022
Zastupitelstvo obce bere na vědomí Program obnovy venkova Jihočeského kraje pro rok 2022.
25) Projednání - podání žádosti do Programu obnovy venkova Jihočeského kraje pro rok 2022
Návrh k hlasování:
Zastupitelstvo obce Lipovice schvaluje realizaci projektu a podání žádosti o dotaci z Programu
obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2022 – projekt “Konopiště – po vsí – kabelové vedení
VO“
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Hlasování:
PRO:

7

PROTI:

0

Zdržel se:

0

Usnesení:
Zastupitelstvo obce Lipovice schvaluje realizaci projektu a podání žádosti o dotaci z Programu
obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2022 – projekt “Konopiště – po vsí – kabelové vedení
VO“
26) Na vědomí - protokol o zkoušce č. 64403/2021 ze dne 25.8.2021 a č. 64405/2021 ze dne
25.8.2021 (pitná voda Lipovice) a protokol o zkoušce č. 64404/2021 ze dne 25.8.2021 a č.
64406/2021 ze dne 25.8.2021 (pitná voda Konopiště)
Zastupitelstvo bere na vědomí protokol o zkoušce č. 64403/2021 ze dne 25.8.2021 a č. 64405/2021
ze dne 25.8.2021 (pitná voda Lipovice) a protokol o zkoušce č. 64404/2021 ze dne 25.8.2021 a č.
64406/2021 ze dne 25.8.2021 (pitná voda Konopiště).
V Lipovicích dne 27. října 2021.
Zapsal:

Veronika PAVLÍKOVÁ

Ověřovatelé zápisu:

Jiří WEBER
Simona CARVANOVÁ

Starostka:

Ing. Anna PÍCHOVÁ
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