Obec Malenovice
Zastupitelstvo obce Malenovice
Zápis
z 2. zasedání zastupitelstva obce Malenovice,
konaného dne 20. 12. 2018, od 18:00 hodin

Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání zastupitelstva obce Malenovice (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo dne 20. 12.
2017 zahájeno v 18 hodin starostou obce Mgr. Pavlem Kuběnou („dále jako „předsedající“).
Předsedající schůze konstatoval, že zasedání bylo svoláno řádně. Informace podle § 93 odst. 1
zákona o obcích byla na úřední desce Obecního úřadu Malenovice zveřejněna v souladu se
zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to od 13. 12. 2018 do 20. 12. 2018. Současně byla
zveřejněna na „elektronické úřední desce“.
Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha 1)
konstatoval, že přítomno je 7 členů zastupitelstva – z celkového počtu 7 členů zastupitelstva,
takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).

Určení ověřovatelů a zapisovatele
Předsedající určil ověřovatele zápisu Ing. Miluši Plevovou a Ing. Miroslava Sajdla,
zapisovatelkou určil Gabrielu Mertlovou.

Zpráva o ověření zápisu z předchozího zastupitelstva
Starosta – zápis byl řádně ověřen
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Malenovice schvaluje Zprávu o ověření zápisu z předchozího zasedání
zastupitelstva.
Hlasování o zprávě o ověření zápisu z předchozího zasedání zastupitelstva obce
Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č. 2.2 bylo schváleno.

Schválení programu:
Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům
zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce.

Předsedající dal hlasovat o návrhu programu 2. zasedání zastupitelstva obce:
Informace o činnosti obecního úřadu
Úprava rozpočtu č. 5/2018
Zpráva kontrolního a finančního výboru
Finanční dary členům výborů a komisí
Veřejnoprávní smlouvy na poskytnutí dotací z rozpočtu obce Malenovice na rok 2019
Stanovení celkového počtu pracovních míst v obecním úřadu ze stávajících 7 na 8, a to
o místo účetní
7) Rozpočet obce na rok 2019
8) Pověření starosty obce k rozpočtovým úpravám do konce roku 2018 v plném rozsahu
9) Smlouva o zřízení služebnosti č. 16010-035318 – VPI Malenovice, přeložení NV směr
kostel (Římskokatolická farnost Borová-Malenovice, Obec Malenovice, CETIN)
10) Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby č.
IP-12-8023373/VB001
11) Smlouva o dílo se společností DIGIS, spol. s r.o. na tvorbu GIS obce Malenovice pro
rok 2019
12) Převod hmotné nemovité věci z vlastnictví obce – pozemek parc. č.1294/2 – zahrada o
výměře 78 m2
13) Členství obce Malenovice ve Sdružení místních samospráv ČR
14) Organizační a různé
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Malenovice schvaluje Program 2. zasedání
Výsledek hlasování: Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č. 2.3 bylo schváleno
Informace o činnosti obecního úřadu
Starosta – děkuje všem spolkům i občanům za účast a podílení se na akcích obecního úřadu.
- 19. listopadu proběhl audit - dílčí přezkoumání hospodaření obce, auditoři objevili
nesrovnalosti v dokumentaci u veřejných zakázek, měly by být napraveny, týká se to
bývalého starosty obce
- GDPR – obec nemá k dnešnímu dni pověřence pro ochranu osobních údajů, pokud se
stane členem Sdružení místních samospráv, bude mít pověřence za cca 600,- Kč
měsíčně
- komunikace SKI Malenovice – pracuje se na převodu pozemků na obec a dále budou
probíhat jednání o udržování cesty a její opravě
- ukončil jsem spolupráci s paní Mročkovou, měla na starosti PR, toto jsem si vzal na
starost sám, je to úspora cca 40 tisíc Kč ročně
- podepsal jsem smlouvu s panem Milatou na zimní údržbu komunikací
- ve spolupráci s G+V Elektro utlumíme předimenzované veřejné osvětlení v satelitu a
v centru obce, předpokládaná úspora je cca 40 tisíc Kč ročně
- všem zastupitelům jsem zřídil mailové adresy, jsou uvedeny na webu obce
- jednáme s firmou Aquecon ohledně vypracování studie proveditelnosti na možnost
vybudování kanalizace v obci, je možnost získat dotaci z MSK až ve výši 75 %

-

-

-

ohňostroj na vyhlídce – původně měla Hospoda pod Borovou přislíbenu možnost
odpálení ohňostroje z vyhlídky na kopci Borová, ale na základě negativních postojů
občanů a nových informací to nepovolím, navíc stavba na vyhlídce se bude
reklamovat
JUDr. Malarz – u Rajské boudy se také střílí ohňostroj a nikdo si toho nevšímá, bude
potřeba to řešit. Já v ohňostroji problém nevidím.
Starosta – nemůžu nikomu zabránit, aby odpaloval ohňostroj ze svého pozemku, ale
z obecního pozemku souhlas nedám, toto rozhodnutí je obecné – není směřováno proti
panu Buksovi
Ing. Sajdl – z vyhlídky by neměl nikdo nic odpalovat!
p. Havrlant – jsou 4 kategorie ohňostrojů o různých výkonech, ohňostroje velikosti F4
mají být vzdáleny 180 m od budov a lesů, vyhlídka je v lese.
Starosta – 18. 12. jsme do schránek distribuovali kalendáře, je na ně pozitivní ohlas

Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci o činnosti obecního úřadu
Odstranění nedostatků zjištěné dílčím přezkoumáním hospodaření obce
Starosta – dne 19. 11. proběhlo auditory Krajského úřadu dílčí přezkoumání hospodaření
obce, jsou nesrovnalosti v dokumentaci u veřejných zakázek, musí být napraveny, týkají se
bývalého starosty obce, proto by mu zastupitelstvo obce mělo uložit, aby tyto nedostatky
odstranil a uvedl zjištěný stav do souladu s § 219 zákona č. 134/2016 Sb.
Ing. Sajdl – dávám protinávrh – doplnit do textu větu – ve spolupráci se současným
starostou Mgr. Kuběnou
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Malenovice ukládá bývalému starostovi obce, nyní členu zastupitelstva
obce JUDr. Vladimíru Malarzovi, aby ve spolupráci se současným starostou Mgr. Kuběnou
odstranil nedostatky zjištěné dílčím přezkoumáním hospodaření obce Malenovice a uvedl
zjištěný stav do souladu s § 219 zákona 134/2016 Sb.
Výsledek hlasování: Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č. 2.5 bylo schváleno
Úprava rozpočtu č. 5/2018
Starosta – úpravu rozpočtu jsme detailně probrali na pracovním jednání
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Malenovice schvaluje Úpravu rozpočtu č.5/2018
Výsledek hlasování: Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č. 2.6 bylo schváleno
Zpráva kontrolního a finančního výboru
Ing. Sajdl – omlouvá pana Sliže a čte zprávy o činnosti kontrolního i finančního výboru za rok
2018
p. Havrlant – chce, aby byla provedena kontrola fungování Obecního domu a Rodinného
centra u Rosničky

Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu kontrolního a finančního výboru.
Finanční dary členům výborů a komisí
Starosta – čte jednotlivé členy výborů, komisí a výše odměn
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Malenovice schvaluje Finanční dary členům výborů a komisí
Výsledek hlasování: Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č. 2.8 bylo schváleno
Poskytnutí dotace z rozpočtu obce Malenovice, Malenovice 85, 739 11 Frýdlant nad
Ostravicí ve výši 40.000,- Kč, Sboru dobrovolných hasičů Malenovice (mladí hasiči),
IČ: 69609934
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Malenovice schvaluje - Poskytnutí dotace z rozpočtu obce Malenovice,
Malenovice 85, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí ve výši 40.000,- Kč, Sboru dobrovolných
hasičů Malenovice (mladí hasiči), IČ : 69609934
Výsledek hlasování: Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č. 2.9 bylo schváleno
Poskytnutí dotace z rozpočtu obce Malenovice ve výši 10.000,- Kč, Sboru dobrovolných
hasičů Malenovice, Malenovice 27, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí, IČ: 69609934
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Malenovice schvaluje - Poskytnutí dotace z rozpočtu obce Malenovice ve
výši 10.000,- Kč, Sboru dobrovolných hasičů Malenovice, Malenovice 27, 739 11 Frýdlant
nad Ostravicí, IČ: 69609934
Výsledek hlasování: Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č. 2.10 bylo schváleno
Poskytnutí dotace z rozpočtu obce Malenovice ve výši 40.000,- Kč, Mysliveckému
sdružení Borová - Malenovice, Habrová 2933, 738 01 Frýdek-Místek, IČ: 48771732
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Malenovice schvaluje - Poskytnutí dotace z rozpočtu obce Malenovice ve
výši 40.000,- Kč, Mysliveckému sdružení Borová - Malenovice, Habrová 2933, 738 01
Frýdek-Místek, IČ : 48771732

Výsledek hlasování: Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č. 2.11 bylo schváleno
Poskytnutí dotace z rozpočtu obce Malenovice ve výši 40.000,- Kč, Římskokatolické
farnosti Borová - Malenovice, Malenovice č. 1, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí, IČ:
45239894
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Malenovice schvaluje - Poskytnutí dotace z rozpočtu obce Malenovice ve
výši 40.000,- Kč, Římskokatolické farnosti Borová - Malenovice, Malenovice č. 1, 739 11
Frýdlant nad Ostravicí, IČ: 45239894
Výsledek hlasování: Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 1 (Havrlant)

Usnesení č. 2.12 bylo schváleno
Poskytnutí dotace z rozpočtu obce Malenovice ve výši 10.000,- Kč, Včelařskému spolku
pro Frýdek, Dobrou a okolí, z.s., Nádražní 1097, 738 01 Frýdek-Místek, IČ: 05679711
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Malenovice schvaluje - Poskytnutí dotace z rozpočtu obce Malenovice ve
výši 10.000,- Kč, Včelařskému spolku pro Frýdek, Dobrou a okolí, z.s., Nádražní 1097, 738
01 Frýdek-Místek, IČ: 05679711
Výsledek hlasování: Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č. 2.13 bylo schváleno
Poskytnutí dotace z rozpočtu obce Malenovice ve výši 25.000,- Kč, Charitě FrýdekMístek, F. Čejky 450, 738 01 Frýdek-Místek, IČ: 45235201
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Malenovice schvaluje- Poskytnutí dotace z rozpočtu obce Malenovice ve
výši 25.000,- Kč, Charitě Frýdek-Místek, F. Čejky 450, 738 01 Frýdek-Místek, IČ:
45235201(terénní odlehčovací služba)
Výsledek hlasování: Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č. 2.14 bylo schváleno

Poskytnutí dotace z rozpočtu obce Malenovice ve výši 25.000,- Kč, Středisku sociálních
služeb města Frýdlant nad Ostravicí, příspěvková organizace, Padlých hrdinů 312, 739
11 Frýdlant nad Ostravicí, IČ: 00847020
JUDr. Malarz – tady to nepovažuju za rozumné, pokud tam obec bude chtít někoho umístit,
toto snížení tomu neprospěje

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Malenovice schvaluje- Poskytnutí dotace z rozpočtu obce Malenovice ve
výši 25.000,- Kč, Středisku sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí, příspěvková
organizace, Padlých hrdinů 312, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí, IČ: 00847020
Výsledek hlasování: Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 1 (Malarz)

Usnesení č. 2.15 bylo schváleno
Poskytnutí dotace z rozpočtu obce Malenovice ve výši 5.000,- Kč, Beskydskému
sportovnímu klubu, z.s., Malenovice 215, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí, IČ: 22867309
Návrh usnesení :
Zastupitelstvo obce Malenovice schvaluje- Poskytnutí dotace z rozpočtu obce Malenovice ve
výši 5.000,- Kč, Beskydskému sportovnímu klubu, z.s., Malenovice 215, 739 11 Frýdlant nad
Ostravicí
Výsledek hlasování: Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č. 2.16 bylo schváleno
Poskytnutí dotace z rozpočtu obce Malenovice ve výši 15.000,- Kč, Spolku Beskydhost,
Ostravice 0956, 739 14 Ostravice, IČ: 26646803
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Malenovice schvaluje - Poskytnutí dotace z rozpočtu obce Malenovice ve
výši 15.000,- Kč, Spolku Beskydhost, Ostravice 0956, 739 14 Ostravice, IČ: 26646803
Výsledek hlasování: Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č. 2.17 bylo schváleno
Poskytnutí dotace z rozpočtu obce Malenovice ve výši 3.000,- Kč, Českému svazu
ochránců přírody ZO Nový Jičín, Bartošovice 146, 742 54 Bartošovice, IČ: 47657901
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Malenovice schvaluje - Poskytnutí dotace z rozpočtu obce Malenovice ve
výši 3.000,- Kč, Českému svazu ochránců přírody ZO Nový Jičín, Bartošovice146, 742 54
Bartošovice, IČ: 47657901
Výsledek hlasování: Pro: 7
Usnesení č. 2.18 bylo schváleno

Proti: 0

Zdržel se: 0

Poskytnutí dotace z rozpočtu obce Malenovice ve výši 8.000,- Kč, Canicross Beskydy,
p.s. Mushing team Ostrava, U Závor 589, 735 53 Dolní Lutyně, RČ: 915404/5945
Návrh usnesení :
Zastupitelstvo obce Malenovice schvaluje - Poskytnutí dotace z rozpočtu obce Malenovice ve
výši 8.000,- Kč, Canicross Beskydy, p.s. Mushing team Ostrava, U Závor 589, 735 53 Dolní
Lutyně, RČ: 915404/5945
Výsledek hlasování: Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č. 2.19 bylo schváleno
Stanovení celkového počtu pracovních míst v obecním úřadu ze stávajících 7 na 8, a to o
místo účetní
Starosta – vysvětluje, kolik lidí obec zaměstnává, účetní dosud pracovala jako OSVČ, audit
mnohokrát upozorňoval, že by měla být zaměstnána v pracovně-právním poměru. V obci
přibylo obyvatel, agenda úřadu všeobecně narůstá.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Malenovice schvaluje – stanovení celkového počtu pracovních míst
v obecním úřadu ze stávajících 7 na 8, a to o místo účetní
Výsledek hlasování: Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č. 2.20 bylo schváleno
Rozpočet obce na rok 2019
Starosta – vysvětluje jednotlivé položky navrženého rozpočtu. Příjmy jsou stanoveny na
částku 11.163.200,- Kč (vychází z příjmů v letošním roce) a výdaje jsou navrženy v částce
11.663.000,- Kč. Vyvrací mýtus, že Malenovice jsou bohatá obec, není to tak. Za rok 2018 se
utratilo o 11 milionů více, než bylo v rozpočtu. Velkou část výdajů představuje rekultivace
svahu Borová, jejíž realizace stála ne 4,9 mil. Kč, ale 8,5 mil. Kč! Toto bylo financováno
pouze z rozpočtu, nebyla žádná dotace.
Pro nové zastupitelstvo v tomto prvním roce nebudou prioritou investice, ani na ně už nejsou
peníze, ale udržení kontinuity a úspory, bude nutné omezit benefity a dary. Bude pořízeno
obecní auto za cca 550.000,- Kč, pokud budeme efektivně hospodařit, ještě se nám deficit
možná podaří stáhnout
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Malenovice schvaluje – Rozpočet obce na rok 2019
Výsledek hlasování: Pro: 6
Usnesení č. 2.21 bylo schváleno

Proti: 1 (Malarz)

Zdržel se: 0

Pověření starosty obce k rozpočtovým úpravám do konce roku 2018 v plném rozsahu
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Malenovice schvaluje – Pověření starosty obce k rozpočtovým úpravám
do konce roku 2018 v plném rozsahu
Výsledek hlasování: Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č. 2.22 bylo schváleno
Smlouva o zřízení služebnosti č. 16010-035318-VPI Malenovice, přeložení NV směr
kostel (Římskokatolická farnost Borová-Malenovice, Obec Malenovice, CETIN)
Starosta – jedná se o přeložku nadzemního vedení směrem ke kostelu, došlo k ní v souvislosti
s rekultivací svahu Borová
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Malenovice schvaluje – Smlouvu o zřízení služebnosti č. 16010-035318VPI Malenovice, přeložení NV směr kostel (Římskokatolická farnost Borová-Malenovice,
Obec Malenovice, CETIN)
Výsledek hlasování: Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č. 2.23 bylo schváleno
Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby č.
IP-12-8023373/VB001
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Malenovice schvaluje – Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene a dohodu o umístění stavby č. IP-12-8023373/VB001
Výsledek hlasování: Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č. 2.24 bylo schváleno
Smlouva o dílo č. MAL19_SOD se společností DIGIS, spol. s r.o., Výstavní 292/13, 702
00 Ostrava na tvorbu GIS obce Malenovice na rok 2019
Starosta – jedná se o standardní prodloužení smlouvy na tvorbu a aktualizaci mapových
podkladů obce pro rok 2019
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Malenovice schvaluje – Smlouvu o dílo č. MAL19_SOD se společností
DIGIS, spol. s r.o., Výstavní 292/13, 702 00 Ostrava na tvorbu GIS obce Malenovice na rok
2019

Výsledek hlasování: Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č. 2.25 bylo schváleno
Převod hmotné nemovité věci z vlastnictví obce, pozemek parc. č. 1294/2 – zahrada o
výměře 78 m2
Starosta – záměr převodu byl řádně vyvěšen, jedná se o kousek pozemku u novostavby
maminky pana Vasilča
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Malenovice schvaluje – převod hmotné nemovité věci z vlastnictví obce,
pozemek parc. č. 1294/2 – zahrada o výměře 78 m2, který vznikl oddělením z pozemku parc. č.
1294 dle GP č. 1930-112a/2018 vyhotoveného Ing. Tomášem Blahutou, Nádražní 481, 739 11
Frýdlant nad Ostravicí, katastrální území Malenovice, obec Malenovice tak, jak je zapsán u
Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, katastrální pracoviště Frýdek-Místek na LV č.
1 paní Jitce Vasilčové, R. Vaška 473, 738 01 Frýdek-Místek za cenu 500,- Kč /m2, tedy celkem
39.000,- Kč. Záměr prodeje hmotné nemovité věci – výše uvedeného pozemku, byl vyvěšen na
úřední desce a elektronické úřední desce Obecního úřadu Malenovice od 31. 10. 2018 do 17.
12. 2018
Výsledek hlasování: Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č. 2.26 bylo schváleno
Přistoupení obce Malenovice do Sdružení místních samospráv ČR na základě § 46 a § 84
odst. 2 písm. e zákona o obcích č. 128/2000Sb., ve znění pozdějších předpisů a čl. 3
Stanov Sdružení místních samospráv České republiky.
Starosta – pokud se obec stane členem sdružení místních samospráv ČR, jejich
prostřednictvím budeme mít zajištěného pověřence pro ochranu osobních údajů – týká se
nařízení GDPR
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Malenovice schvaluje – Přistoupení obce Malenovice do Sdružení
místních samospráv ČR na základě § 46 a § 84 odst. 2 písm. e zákona o obcích č.
128/2000Sb., ve znění pozdějších předpisů a čl. 3 Stanov Sdružení místních samospráv České
republiky.
Výsledek hlasování: Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č. 2.27 bylo schváleno
– v souvislosti s členstvím obce Malenovice v SMS ČR zastupitelstvo obce ukládá
starostovi obce vyplnění příslušné přihlášky a její zaslání spolu s tímto usnesením na
adresu sídla Sdružení místních samospráv ČR, a to ve lhůtě jednoho týdne od jednání
zastupitelstva obce.

Organizační a různé
Starosta – vstupenky na obecní ples jsou k dispozici na OÚ
- obchod nad úřadem je v zimním období otevřen jen do 11h
- připravíme obecně závaznou vyhlášku týkající se ohňostrojů a zpoplatnění využití
vyhlídky k svatebním obřadům, apod.
- k žádosti paní Habrnálové týkající se výstavby Konferenčního centra KAM – jednali
jsme na stavebním úřadě, podali jsme připomínku na nedostatečné množství
parkovacích míst
paní Habrnálová – navrhli jsme změnu ÚP Malenovice – čte text…
Ing. Kaiser – zastupitelstvo obce by mělo všemi právními kroky zabránit hluku ze
stanu pod KAM a také výstavbě KC KAM
- žádost paní Orlíkové – spor o vlastnictví komunikace a pozemku pod ní, směr od
Rajské boudy dál. Kraj je ochoten přiznat vlastnictví, nechce jít soudní cestou. Pokud
se vlastnictví vyřeší, nebude problém se zimní údržbou, apod.
- Žádost pana Veličky o odstranění retardéru na Dilíku – retardér je umístěn bez
povolení, bude odstraněn
- 6. 12. vyvěšen Záměr prodeje obecního pozemku parc. č. 1259 o výměře 159 m2 – na
žádost pana Boruty, vlastníka sousední parcely 1261/2. Připomínky do 7. 1. 2019 do
12 hod. Podotýkám, že jde spíše o zájem o koupi ze strany pana Boruty. Zastupitelstvo
bude rozhodovat na březnové schůzi
- Navržený termín příštího zasedání zastupitelstva – 7. 3. 2019
Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva ve 20,55h
Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina
2) Zveřejněná informace o konání 2. zasedání podle § 93 odst. 1 zákona o obcích
Zápis byl vyhotoven dne: 8. 1. 2019
Zapisovatelka: Gabriela Mertlová
Ověřovatel: Ing. Miluše Plevová
dne ...........................................
Ověřovatel: Ing. Miroslav Sajdl
dne ...........................................
Starosta: Mgr. Pavel Kuběna
dne ...........................................

