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Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce MšeckéŽehrovice
konaného dne 21.10.202l v Lodenici čp. 40
zaháiení zasedání zastupitelstva:
Zasedání zastupitelstva obce Mšecké Žehrovice (dále ,,zastupitelstvo", ZO) bylo zahájeno v 18:00 hodin
starostkou obce pí. Romanou Metelkovou (dále ,,předsedající").
1)

Předsedající veřejného zasedání konstatovala, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace podle §93 odst.1
Zákona o obcích bylana uřední desce OÚ Vtšecké Žellrovice zveřejněna v souladu se zákonem po dobu
nejméně 7 dní, ato od 13.L0.202l do2I.I0.2021.
Současně byla pozvanka zveřejněnaina,,elektronické úřední desce" na weboqých stránkách obce.
Předsedající dáIe konstatovala, že z celkového počfu 7 zastlpitelů, podle prezenční listiny přítomných členŮ
(příloha č.1), je přítomno 7 členůZO. DnešniVZ ZOje usnášeníschopné (v souladu s §92 odst.3 zákona o
obcích).
Předsedajíci dále sdělila, že veřejné zasedání z minulého zasedání zastupitelstva bylo řádně ověřeno určenými
ověřovateli a nebyly proti němu vzneseny žádnénámitky. Usnesení jsou řádně plněna. Zápis ze zasedání
zastupitelstva konaného 8.9.202I předložila předsedající účastníkům
zasedání k nahlédnutí. Předložený zápis
je dostupný k nahlédnutítaké na webových stránkách obce, kde budou dostupné i všechny dalšízáryisy ze
zasedání.

Dále předsedající informovala, že bude ze zasedání zastupitelstva pořízen audio záznarrl,, a to z důvodu co
nejpřesnějšího vypracovánízápisuze zaseďání. Nikdo neměl žádné připomínky, proto bylo zapnuto zéanamové
zaíízetú.
2)

Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu:

Zapisov atelem dne šníhozasedání byla navtžena M g r. P avlín a S klen ičková.
Ověřovateli zápisu byli navrženi p. Miroslav Štáfek ap. ZdenékJanoušek
Před hlasovárum dalapředsedající možnost zastupitelům i přítomným občanůmsdělit své stanovisko.

Ndvrh usnesení:
Zastupitelstvo obce MšeckéŽehrovice určuje zapisovatelem Mgr. Pavlínu Skleničkovou, ověřovateli zápisu
p. Miroslav Stúfek a p. Zďeněk Janoušek
Výsledek hlasovúní: pro
proti 0
zdržel se
Usnesení č. 1 bylo schvúleno
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3)

Schválení programu:
Předsedající seznámila přítomné s návrhem programu.
Program VZ:

PROGRAM:

1) ZAHAJENI
2) voLBA ZAPISOVATELE A ovĚŘovlrnlŮ zÁprsu
3) SCHVÁLENÍ PROGRAMa YZ
4) Schválení poskytnuté dotace z rozpočtu Středočeského kraje ze StředoČeskéhoFondu homogenizace
dopravní infrastruktury. Schválení příjmu dotace je ve výši 2.292 950,- Kč atyká se opravy silnice v obci
Lodenice v celé její šíři.
5) Schválení poskytnuté dotace zrozpočtu Středočeskéhokraje ze StředočeskéhoInfrastrukturního
fondu. Schválení dotace je ve výši 1.237.166,- a týká se kofinancování akce ,rlodenice -kanallzace III.
etapa."

6) Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo mezi obcí Mšecké Žehrovice a společnostíFimoreko spol. s.r.o.. Dodatek
k veřejné zakázce se fýká méněpracía vícepracína akci ,,Lodenice - kanalizace III. etapa."
7) Smlouva o dílo mezi obcí Mšecké Žehrovice a společnostíFimorek, spol. s.r.o.. Předmětem díla je

oprava a rea|lzace noqich uličníchvpustí v Lodenici.

8) Smlouva o dílo mezi obcí Mšecké Žehrovice a společnostíFimorek, spol. s.r.o.. Předmětem díla je
oprava chodníku a napojení čp. 16 na kanalizaci v Lodenici.
9) Smlouva o dílo mezi obcí MšeckéŽehrovice a společnostíFimorek, spol. s.r.o.. Předmětem díla jsou
nové asfaltové povrchy v celé šíři na místníchkomunikacích v obci Lodenice.
10)

Projednání a schválení ,,Smlouly

o zemědělském

173tl,,188/3o 18gt2,1g0,367,451,452,475.Parc.

pachtu" na pozemky: parc. ČÍslov k.Ú. Lodenice

číslov

k

ú. MšeckéŽehrovice

494t74, 4941101,, 507 t4, 52lt5, 523t41, 523198, 524125, 527 t3, 52714, 530134, 53116,531/13, 984144, 98719,

987l30,1262,1269
11) Rozpočtová opatření- projednání a schválení

12) DISKUSE
13)

usNEsENÍ a zÁvĚn

Před hlasováním dalapředsedající možnost zastupitelům i přítomným občanŮm sdělit své stanovisko.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce MšeckéZehrovice schvaluje program veřejného zasedánÍ:
proti 0
pro 7
zdržel se
Výsledek hlasovóní:
Usnesení č. 2 bylo schváleno

0

4) schválení poskvtnuté dotace z rozpočtu středočeskéhokraie ze středočeskéhoFondu homogenizace
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Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Mšecké Žehrovice dne 2 ] . 10. 2021
dopravní infrastrukturv. Schválení příimu dotace ie ve l"ýši 2. 292 950.- Kč a týká se opraw silnice v obci
Lodenice v celé ieií šíři.

PředsedajícíYZpředložilaZO oznámení o rozhodnutíZastupitelstva Středočeského kraje ve věci žádosti o
poskytnutí dotace prostřednictvím veřejnoprávní smlouvy z Programu 202I pto poskytování dotacízrozpočtu
Středočeského kraje ze StředočeskéhoFondu homogenizace krajské dopravní infrastruktury a to ve výši
2.292.950,-Kč.

Před hlasováním ďalapředsedající možnost zastupitelům i přítomným občanůmsdělit své stanovisko.

Pan Libotovský oznámil špatný stav dopravního zrcadlav zatáčce před čp. 5 - p. Vágnerem. Zrcadlo je
nahnuté a jž nefunkčni. Zrcadlo již nesloužísvému účelu.Je poškrábané a nemá už svou lypovídající
schopnost. Starostka obce přislíbila,žestav zrcadla bude řešit s KSUS, konkrétně se obrátí na cesmistra
pana Malce. Dopravnízrcadla na hlavní silnici jsou ve správě právě KSÚS.
DáIe se optal pan Lukavslý, zda je ve smlouvě uvedeno,že i ostatní místníkomunikace budou uvedeny
po qýstavbě kanalizace do původníhostavu. Paní starostka mu odpovědělao že všechny pozemky dotčené
stavbou se musí uvést do původníhostavu. Dále se zeptal, kdo bude řešit případné nesrovnalosti, protoŽe
cesty se už teď masivně propadají. Paní starostka mu odpověděla,že případné nesrovnalosti bude řešit
investor, což je obec. Dále se mu nelíbípostup prací, protože se uložil do země hlavní řád, ten se zahrabal,
zhutnil a bude se kopat znovu kvůli přípojkám. Místostarosta mu odpověděI,že aby se technika dostala
na výkop přípojek, musí se nejdříve zahrabat a zhutnit hlavní řád. Pan Lukavský to vío se společností o
tom vedl rozhovor, nicméně si myslí, že existují technologie, kdy by se výkop dělal jen jeden.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce MšeckéŽehrovice schvaluje přijetí dotace ve výši 2.292.950,- Kč z rozpočtu
Středočeského kraje ze Středočeského Fondu homogenizace krajské dopravní infrastruktury a uzavření
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na realizaci projektu s ndzvem ,,Homogenizace povrchu silnice
IIa% 7 7 L o ďenice", ev. č. FKD/KD I/0 4 5 5 0 9/2 0 2 1.
Výsledek hlasování:
pro
proti 0
0
zdržel se
Usnesení č. 3 bylo schváleno

5) schválení poskytnuté dotace z rozoočtu středočeského kraie ze středočeského Infrastrukturního
fondu. Schválení dotace ie ve vÝši 1. 237. 166.- a t",ýká se kofinancování akce ..Lodenice - kanalizace III.
etaua."

PředsedajícíYZpředložilaZO oznétmenío rozhodnutíZastupitelstva Středočeského kraje ve věci žádosti o
poskytnutí dotace prostřednictvím veřejnoprávní smlouvy z Programu 2O2I pro poskytování dotací ztozpoětu
Středočeského kraje ze Středočeského Inťrastruktumího fondu to ve výši 1,.237.166,- Kč.
Před hlasováním dala předsedající možnost zastupitelům i přítomným občanůmsdělit své stanovisko.

Núvrh usnesení:
Zastupitelstvo obce MšeckéŽehrovice schvaluje přijetí dotace ve výši 1.237.166,- Kč z rozpoČtu
Středočeskéhokraje ze StředočeskéhoInfrastrukturního fondu a uzavření veřejnoprávní smlouvy o
poskytnutí dotace na realizaci projektu s ndzvem ,,Mšecké Žehrovice - kanalizace III. etapa", ev. č. projektu
ISF/ZIV/043459/2021.

hlasování: pro

Výsledek
Usnesení č. 4 bylo schvúleno

7

proti 0
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Dodatek č. 4 ke Smlouvě o díIo mezi obcí Mšecké Žehrovice a společnostíFimorek. spol. s.r.o.. Dodatek
k veřeiné zakázce se tÝká méněpracía víceorací na akci ..Lodenice - kanalizace III. etapa.'o

6)

PředsedajícíYZ píedložilaZOk projednání a schválení Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo kzakánceKanalizace
III. etapa. Předmětem dodatku jsou méněpráce, které se ýkají vyjmutí části původně plánované částečné
opravy komunikací na hlavní silnici po uloženíkanalizaěniho řádu. Částka zaméněpráce je 443.000,- Kč bez
DPH. Předmětem vícepracíjsou nové tlakové přípojky čp. 31, č.p. 36 a p. č. 56 + 16 revizních šachet - za
224.000,- bez DPH, nová dešťovákanalízace62m za93.000,- Kč bez DPH, čedičovádna u čerpacíchstanic
(požadavek Stř. Vodáren během stavby - nebylo v projektu), za 57.000,- Kč bez DPH. Vícepráce před
homogenizací silnice - nové konstrukce vozovky s podkladními vrstvami ze štěrkodrti a asfaltobetonu u
nových obrub. Celkem 20I m x I .223 ,- Kč za 245 .823,- Kč. Vícepráce - celkov á ěástka 619 .823 ,- Kč bez DPH
Před hlasovárum dalapředsedající možnost zastupitelům i přítomným občanůmsdělit své stanovisko.

Paní Stehnová se optalao kolik času bude na dovybudování své části přípojky a do kdy se budou muset
majitelé nemovitosti na kanaluaci napojit. Zdabude za obec navržen termín, do kdy se musí napojit.
Paní starostka odpověděla, že žádný termín obec stanovovat nebude. Je na každémz občanŮ, kdy
vybudují svou část a napojí se do kanalwace. Obec nechce a ani nemůže(neexistaježádný zákon), ktery
by obci umožňoval někoho k něčemu nutit. Nicméně je třeba, pokud by probíhala kontrola ze životního
prostředí, doložit, jak se odpadní vody likviduj í. Za správnou likvidaci odpadních vod ručíkaždý majitel
nemovitosti sám. Pokud tedy bude kanalizace zkolaudovaná a zprovoznéná, obec přivítá co nejrychlejŠí
napojení - proto se také kanalizace v obci dělaia. Nutit ovšem nikoho nechceme. Víme, že napojení je i
o finančních prostředcích každého majitele.
Nóvrh usnesení:

Zastupitelstvo obce MšeckéŽehrovice schvaluje Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo mezi obcí MšeckéŽehrovice
a společností FIMOREK spol. s.r.o.. Dodatek k veřejné zakúzce se týkú méněpracía vícepracína akci
,,Loďenice - kanalizace III. etapa. Zastupitelstvo obce uklódá starostce obce Dodatek č.4 se spoleČností
FIMOREK s.r.o. jménem obce uzavřít.
0
pro 7
proti
Výsledek hlasování:
zdržel
Usnesení č. 5 bylo schvdleno

0

il

se

smlouva o dílo mezi obcí MšeckéŽehrovice a společnostíFimorek. snol. s.r.o.. předmětem díla ie
oprava a realizace novÝch uličníchvpustí v Lodenici.
Předsedaj íc í Y Z seznámila ZO s návrhem na opravu a realízaci noých uličníchvpustí v Lodenici. Z důvodu
odvodnění nové komunikace je třeba před homo genizací silnice opravit uličnívpusti, a to v celé délce
rekonstrukce nových silničních obrubníků v hraně vozovky. Jedná se celkem o 16 ks nových uličníchvpustí
a oprava a zachování 2 ks původních.Společnost FIMOREK předložila zastupitelstvu obce soupis prací a
cenovou nabídku. Cena celkem je 580.000,- Kč bez DPH.
Před hlasováním dala předsedající možnost zastupitelům i přítomným občanůmsdělit své stanovisko.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce MšeckéŽehrovice schvaluje cenovou nabídku na opravu a realizaci nouých uličních
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vpustí v Lodenici a pověřuje starostku obce Smlouvu o dílo se společnostíFIMOREK s.r.o. uzavřít.
Výsledek hlasovdní:
proti 0
0
zďržel
Usnesení č. 6 bylo schvúleno

pro 7

se

8) §mlouva o dílo mezi obcí MšeckéŽehrovice a společnostíFimorek. spol. s.r.o.. Předmětem díla ie
oprava chodníku a napoiení čp. 16 na kanalizaci v Lodenici.
PředsedajícíYZ seznámilaZO s návrhem na opravu chodníku před čp. 16 a opravou chodníku od čp. 16
k autobusové zastávce. Dále s napojením čp. 16 na nově rrybudovanoukanalizaci. Společnost FIMOREK
předložila zastupitelstvu obce soupis prací a cenovou nabídku. Cena celkem je 186 571 Kč bez DPH.
Před hlasováním dalapředsedající možnost zastupitelům i přítomným občanůmsdělit své stanovisko.

Ndvrh usnesení:
Zastupitelstvo obce MšeckéŽehrovice schvaluje Smlouvu o dílo na opravu choďníku před čp. 76, opravu
chodníku od čp. 16 k autobusové zastávce a napojení čp. 16 na kanalizaci. Zastupitelstvo obce pověřuje
starostku obce Smlouvll o dílo se společnostíFIMOREK s.r.o. uzavřít.
Výsledek hlasovóní:
pro 7
proti 0
0
zdržel se
Usnesení č. 7 bylo schváleno

díla isou
nové asfaltové povrchy v celé šíři na místních komunikacích v obci Lodenice.
PředsedajícíYZ seznámilaZO s návrhem na opravu asfaltových povrchů v celé šíři.Jedná se o místní
komunikace od čp.5 (Vágner) začp.2 (Líbrcajt) a místníkomunikaci od čp. 9 (Urie) začp.53 (Libotovský).
Společnost FIMOREK předložila zastupitelstvu obce soupis ptací a cenovou nabídku. Cena celkem za
přípravu výše uvedených komunikací před homogenizací apokládkou nové obrusné vrstvy v celé šířisilnice
je 280.000,- Kč bez DPH.
Před hlasovémím dalapředsedající možnost zastupitelům i přítomným občanůmsdělit své stanovisko.
9) Smlouva o dílo mezi obcí MšeckéŽehrovice a společnostíFimorek. spol. s.r.o.. Předmětem

Núvrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Mšecké Žehrovice schvaluje Smlouvu o dílo na nové asfakové povrchy místních
komunikací a pověřuje starostku obce Smlouvu o dílo se společnostíFIMOREK s.r.o. uzavřít.
Výsledek hlasování:
Usnesení č. 8 bylo schváleno

pro 7

proti

0

zďržel

se

0

enrce

Parc. číslov k. ú.

494174, 49411,01, 50714. 521,15, 523l4I, 523198, 524125, 52713, 52714. 530134, 53116, 531,113" 984144.98719.
987l30,1262,1269
Předsedající YZ seznámíIa ZO s návrhem a zátlmem zemědělského družstva Kačice o pachtování qýše
uvedených pozemků za účelemprovozování zemědělské qýroby. Pacht se uzavítá na dobu neurčitou
súčinnostíke dni I.1.2022. Pachtovné je ve qýší3500,- zalhektarlzarok propachtované půdy. Celková
výměra pozemků je 55.4I4 m2. Celkem je cena pachtu 19.395,- Kč/rok.
Před hlasovžním dalapředsedající možnost zastupitelům i přítomným občanůmsdělit své stanovisko.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce MšeckéŽehrovice schvaluje Smlouvu o zemědělském pachtu mezi obcí a AGD Kačice
,§.,R.O., IČ: 47048620 a pověřuje starostku obce Smlouvu o zemědělském pachtu s AGD Kačice uzavřít.
pro 7
0
Výsledek hlasování:
proti 0
zdržel se
Usnesení č. 9 bylo schváleno
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11) Rozpočtovéopatření č. 7,,8

a9 l202t.

Předsedající seznámila zastupitelstvo obce s rozpočtovým opatřením ě. 7 a č. 8l202L RozpoČtovéoPatření
č.7l202I bere ZO na vědomí. Rozpočtová opatření jsou zastupitelům po schválení starostkou obce odesílána
účetníobce emailem.
Návrh rozpočtové opatření č. 8 se týká přesunu financí a posílení.
1. posílen výdajů § 2212 (silnice) o 328.000,-Kč z pol. 1121 daňov}ch příjmů,na které byl rozpoČet jiŽ
překročen
2. posílení výdajů § 232í (kanalizace) o 1.401.800,-Kč z přijmového § 232I azpol.II21 a 1211 daňových
příjmů, na kterych byl rozpočet již překročen
3. posílení v}dajů § 3399 (kultura) o 100.000,-Kč z pol. 1121 daňov}ch příjmů, na kteých byl rozpoČet jiŽ
překročen
4. posílení výdajů § 3722 (odpady) o 200.000,-Kč z pol. 1211 daňov}ch příjmů, na kterych byl rozpoěet jiŽ
překročen
5. posílení výdajů § 4222 (VPP) o 50.000,-K ě, zpol. t12I daíorych příjmů, na které byl rozpoČet jiŽ překroČen
6. příjem dotace na VPP § 4222 ve výši 17.4I9.- a jejízapojenído výdajů § 4222
7. příjem kompenzačního bonusu ve ýši 553I,71Kč na pol. 41 1 1 a její zapojení do ýdajŮ na § 3631 (veřejné
osvětlení)
Rozpočtové.opatřeníč. 9 se ýká přesunu f,tnancí a posílení§ 232I (kanalizace) o 1.146.475,- KČ z § 3639
(budova OÚ;. no akce kana|izace patří i oprava komunikace v celé její šíři(homogenizace)- DotaČní
prostředky ze Středočeského kraje jsou 2. 292.950,- Kč. Polovina dotačních prostředkŮ bude poskytnuta Po
uzavíení Veřejnoprávní smlouvy, druhá poloviná (1.146.475,- Kč) bude poskytnuta po realizaci silnice a
uhtazeni všech faktur. Finance ve ýši I .146.47 5 ,- se po poskytnutí dotac e zapoji zpět do rozpoČtu obce.

Před hlasováním dala předsedající možnost zastupitelům i přítomným občanůmsdělit své stanovisko.
Pan Libotovský se optal, zda se akce kanalizacervícepráce a dalších opravy dělají bez úvěru a PŮjČek.
Ano, paní starostka odpovědětao že obec si žádnédalšíúvěry a půjčkynebere. PŮjČka není nutná a obec
ani těmito rozpočtoými opatřeními nebude zapojovat přebytek hospodaření z minulých let, ani
převádět finance z jednotlivých paragrafů schváleného rozpočtu. Závér tedy je, Že z přebYtku
ňospodaření minulých let se nic nepřevádí, ten zůstává stejný a ani se nepřesouvají peníze mezi
jednotlivými § v rámci schváleného rozpočtu. Vše je posíleno zpenéz, se kterymi jsmeve schváleném
rozpočtu nepočítalia které jsme k dnešnímudatu dostali navíc. Příjmy na začátku roku lypadaly díkY
situaci kolem pandemie hůře, než ve skutečnosti jsou.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce MšeckéŽehrovice bere na vědomí rozpočtovúopatření č. 7/2021. Zastupitelstvo obce
schvaluje rozpočtovéopatření č. 8/2021,
0
proti 0
zdržel
Výsledek hlasování:
Usnesení č. l0 bylo schvúleno

se

pro 7

12))

DISKUSE

zmínil o plánované přípravě územípro výstavbu 19 RD. 19 domŮ je hodně a
připadá mu nesmyslné, aby jediná příjezdová komunikace, se kterou se poČÍtábyla právě uliceo ve

roo r,inotonrt

Y by se rád

Stránka 6

obec MšeckéŽehrovice
MšeckéŽehrovice čp.77
IČ:00244104
www.msecke-zehrovice. oz
starosta@msecke-zehrovice, cz
Te]r.:313 572 490.724 I89 480

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce MšeckéŽehrovice dne 21. 10. 2021
které bydtí. Místníkomunikace je místy úzká a není v návrhu žádný obchvat a veškerá doprava bude
jezdit tam i zpět jen touto ulicí. Ocenil by jinou příjezdovou komunikaci, protože tato nesplňuje
dopravní zátéž,která po vybudování noqých domů nastane. Pokud se toto bude s odborem dopravy a
policií projednávat, uvítal by jiné řešení a někdo by se měl zamyslel nad tím, zdaie tato ulice vůbec
vhodná pro takovou dopravnízátéž.
Paní starostka chápe, že se místním nelíbítak velký nárůst rodinných domů, nicméně územníplán s
tak širokou zástavbou a navržením pozemků vhodných pro zástavbu je ptatný jř mnoho let. Územní
plán se schvaloval y roce 201,4 a 4 roky před jeho schválením bylo možnépodat nesouhlasem a
námitkou jakékoli stanovisko místních.Nikdo se po celou dobu s žádnou námitku neozvalo a proto se
Územní plán schválil. Těžko dnes obec můžeinvestorům výstavbu zakázat (před žádným soudem by
obec neobstá|a a kompenzace za zmařené investice by byly značné)a jelikož není jiná možnost
příjezdové komunikace, bude s velkou pravděpodobností příjezd k RD právě po této místní
komunikaci. Odbor dopravy a policie ze svého pohledu jako kompetentní orgán problém s návrhem
jezdit po této komunikaci nemá. Dle jejich vyjádření tato komunikace podmínky splňuje a upraví se
pouze dopravní značení.
V souČasnédobě se tedy obec vyjadřuje právě k této stavbě a projektové dokumentaci pro toto území.
VŠe,co obec mohla ovlivnit, ovlivnila. Silnice v místě územíprovýstavbu bude v šíří6 metrů,
komunikace se asfaltovým povrchem napojí na místníkomunikaci. Pod stávajícími chodníky obce,
bude vedeno kabelové vedení NN, chodnfty tedy investor vybuduje úplně nové.
Místníobčanéby ocenili při příštímnávrhu územního plánu většíinformovanost. To můžestarostka
obce slíbit pouze za předpokladu, že bude stále starostkou.
13)

usNEsENÍ a zÁvĚR

Usnesení přijímalo ZO ihned po projednání předmětrrého bodu. Soupis všech přijarých usnesení z dnešního
YZ veďených pod čísly1 až 10 jsou součástízápisu.
Na závěr starostka obce poděkovala zaúčastnazaseďáni,Weré v 19:30 hodin ukončila.

Přílohy zápisu
příloha č, 1
příloha č. 2

:

prezenčnílistina zo
prezenčnílistina občanů

Mgr. Pavlína Skleničková

J-l

Miroslav Štaret

úř/

Zápis bylvyhotoven dne: 29. 10. 202l

Zapisovatel:

Ověřovatelé zápisu

:

zdeněk Janoušek
starostka obce

:

Romana Metelková
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pRESENČttÍLISTINa ČrENŮ zAsTupITELsTvA
vEŘEJNnrro ZASEDÁNÍ ze dne 21. 10.202t

Romana Metelková

1á

zdeněk Janoušek
Ivana Durdová

Iveta Bláhová

pavlína skleničková
František Náprstek

Miroslav Štaret
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PRESENČNÍLISTINA OBČANŮ
vEŘEJNn zesnuÁxÍ konané dne 21. 10.202t
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