Usnesení č. 2
z veřejného zasedání zastupitelstva obce, které se konalo
dne 4.3. 2009 v 16.00 hodin
v budově hasičské zbrojnice
Usnesení ZO č.2/1 a/2009
Zastupitelstvo obce schvaluje rozšíření programu o bod:
„ávrh na odkup dvou bytových jednotek v bytovém domě – č.p.200, ová výstavba,
Obrnice“
Usnesení ZO č.2/1 b/2009
Zastupitelstvo obce schvaluje rozšíření programu o bod:
Podání žádosti o dotaci na realizaci projektu „ Revitalizace středu obce Obrnice“
Usnesení ZO č.2/1 c/2009
Zastupitelstvo obce schvaluje rozšíření programu o bod:
„Revokace usnesení ZO č.8/6/2008“
Usnesení ZO č.2/ 1 d/2009
Zastupitelstvo obce schvaluje rozšířený program jednání ZO konaném dne 4.3.2009
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)

Schválení programu
Určení ověřovatelů zápisu a jmenování zapisovatelky
+ávrhová komise
Kontrola usnesení
Diskuse
Prodej části pozemku – parc.č.115/70, části pozemků parc.č. 115/2 a parc.č. 107/4
v k.ú. Obrnice
Prodej části pozemku parc.č. 115/70 v k.ú. Obrnice
Odkup pozemku parc.č. 115/9 v k.ú. Obrnice
Záměr prodeje části pozemku parc.č. 115/2 v k.ú. Obrnice
Záměr prodeje pozemků pod komunikacemi Ústeckého kraje, část České Zlatníky
Odkup bytu v č.p. 183
+ávrh na odkup dvou bytových jednotek v bytovém domě – č.p.200, +ová výstavba,
Obrnice
Podání žádosti o dotaci na realizaci projektu „ Revitalizace středu obce Obrnice“
Revokace usnesení ZO č.8/6/2008
Rozpočtové opatření č.2/2009
Výsledky realizace rozpočtu Obce Obrnice za rok 2008 – informace
Územní plán obce Obrnice
Různé
Závěr

Usnesení ZO č.2/2/2009
Zastupitelstvo obce schvaluje ověřovatele zápisu ve složení pí. Marie Vávrová a MUDr. Josef Karas
Usnesení ZO č.2/3/2009
Zastupitelstvo obce schvaluje návrhovou komisi ve složení pí. Alexandra Augstová a p. Boris Ležal
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Usnesení ZO č.2/3 a/2009
Usnesení nebylo přijato
Usnesení ZO č.2/4 a/2009
Zastupitelstvo obce bere na vědomí kontrolu plnění usnesení bez připomínek.
Usnesení ZO č.1/4 b /2009
„ Zastupitelstvo obce bere na vědomí Zprávu o činnosti Rady obce Obrnice k 21.1.2009 – Rada obce
č.2/2009“
K bodu 5) nebylo přijato žádné usnesení
Usnesení ZO č.2/6/2009
Zastupitelstvo obce schvaluje prodeje části pozemku p.č.115/70 (ostatní plocha – celková výměra
1 175 m2) o výměře 15 m2 a části pozemků p.č. 115/2 (ostatní plocha – celková výměra 20 918 m2) o
výměře 815 m2 a p.č. 107/4 (ostatní plocha – celková výměra 1 110 m2) o výměře 187 m2 ve
vlastnictví obce Obrnice, k.ú. Obrnice, za cenu dle znaleckého posudku vč. všech souvisejících
nákladů, schvaluje uzavření kupní smlouvy a pověřuje starostu k jejímu podpisu
a ukládá
starostovi zajistit uzavření kupní smlouvy a realizaci všech úkonů z uzavření smlouvy vyplývajících
Termín plnění: 30.4.2009
Usnesení ZO č.2/7/2009
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej části obecního pozemku p.č. 115/70 (ostatní plocha – celková
výměra 1 175 m2) o výměře 24 m2 ve vlastnictví obce Obrnice, k.ú. Obrnice, za cenu dle znaleckého
posudku vč. všech souvisejících nákladů, schvaluje uzavření kupní smlouvy a pověřuje starostu
k jejímu podpisu
a ukládá
starostovi zajistit uzavření kupní smlouvy a realizaci všech úkonů z uzavření smlouvy vyplývajících
Termín plnění: 30.4.2009
Usnesení ZO č.2/8/2009
Zastupitelstvo obce schvaluje Kupní smlouvu na odkoupení pozemkové parcely p.č.115/9 (ostatní
plocha) o výměře 322 m2, k.ú. Obrnice včetně oplocení, od vlastníka pozemku firmy QUICK I. v.o.s. se
sídlem: ul. ová výstavba bl.1/3 v Obrnicích, a to za cenu kupní ve výši 17 750,- Kč + smluvní cenu za
oplocení pozemku ve výši 40 130,- Kč a pověřuje starostu k jejímu podpisu
a ukládá
starostovi zajistit realizaci všech právních úkonů spojených s odkupem předmětného pozemku
Termín: 31.7.2009
Usnesení ZO č.2/9/2009
Zastupitelstvo obce schvaluje záměr prodeje části pozemku p.č.115/2 (ostatní plocha – celková
výměra 20 918 m 2 ) o maximální výměře do 1 000 m2 , ve vlastnictví obce Obrnice, k.ú. Obrnice,panu
Jaroslavu Rybářovi, bytem ová výstavba čp. 219, 435 21 Obrnice. Výměra pozemku bude upřesněna
na základě zpracovaného geometrického plánu prodávané části pozemku 115/2 ve vlastnictví obce
Obrnice, k.ú. Obrnice
a ukládá
starostovi zajistit zveřejnění záměru prodeje na úřední desce
Termín: 5.3.2009
Usnesení ZO č.2/10/2009
Zastupitelstvo obce schvaluje záměr prodeje pozemků, na nichž se nachází komunikace č.III/2552 ve
vlastnictví Ústeckého kraje :
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-p.p.č. 994/1 o výměře 115 m2 v k.ú. Obrnice
-p.p.č. 134/1 díl „d“ o výměře 453 m2 v k.ú. České Zlatníky
-p.p.č. 821/1 díl „a“ o výměře 4480 m2 v k.ú. České Zlatníky
-p.p.č. 833/2 díl „c“ o výměře 120 m2 v k.ú. České Zlatníky
Celková výměra 5 168 m2
vzniklé po zaměření a rozdělení geometrickým plánem č. 337,364-141/2008 ze dne 24. 10. 2008, a to
Ústeckému kraji, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem, zastoupeném Janou Vaňhovou,
hejtmankou Ústeckého kraje, za smluvní částku 40,- Kč/m2, tj. za celkovou částku 206.720,--Kč,
a ukládá
starostovi zajistit zveřejnění záměru na úřední desce a web stránkách obce a s usnesením seznámil
Ústecký kraj, majetkový odbor.
Termín : 15.3.2009
dále ZO ukládá
Starostovi zajistit pokračování v majetkoprávním vypořádání pozemků pod komunikacemi III. Třídy v
obci
Termín : 15.3.2009
Usnesení ZO č.2/11/2009
Zastupitelstvo obce schvaluje odkup bytové jednotky č.183/2 ová výstavba, o velikosti 1+4, s podílem
na společných částech domů č.p. 182-187 a st.parcelách č.parc. 241-246, v k.ú. Obrnice, za smluvní
cenu ve výši 200 000,- Kč a odkup pohledávky za p. Dušanem Kalců od VZP Most, prostřednictvím
Exekutorského úřadu Plzeň, za maximální hodnotu do 200 000,- Kč, a pověřuje starostu k podpisu
všech právních dokumentů s odkupem předmětného bytu a pohledávky od VZP
a ukládá
starostovi zajistit všechny právní úkony s odkupem bytu a s odkupem pohledávky, v souladu se všemi
právními předpisy a normami
Termín: do 30.6.2009
Usnesení ZO č.2/12 a/2009
Zastupitelstvo obce schvaluje odkup bytové jednotky č.200/3, ová výstavba, o velikosti 1+2,
s podílem na společných částech domů č.p. 200 a st.parcele č.parc. 253, v k.ú. Obrnice, za smluvní
cenu ve výši 150 000,- Kč od manželů Jeníčkových.
áklady spojené s odkupem bytové jednotky nese prodávající.
Usnesení ZO č.2/12 b/2009
Zastupitelstvo obce schvaluje odkup bytové jednotky č.200/19, ová výstavba, o velikosti 1+2,
s podílem na společných částech domů č.p.200 a st.parcele č.parc. 253, v k.ú. Obrnice, za smluvní
cenu ve výši 150 000,- Kč od pana Viktora Štefla.
Zastupitelstvo obce neakceptuje nabídkovou cenu ve výší 220 000,- Kč.
áklady spojené s odkupem bytové jednotky nese prodávající
a ukládá
starostovi zajistit všechny právní úkony s odkupem bytů, v souladu se všemi právními předpisy a
normami
Termín: do 30.6.2009
Usnesení ZO č.2/13/2009
Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti na dotaci do regionálního operačního programu UTS
II Severozápad, prioritní osa 2 Integrovaná podpora místního rozvoje , oblast podpory 2.2. Investice
pro zlepšení fyzické infrastruktury, číslo výzvy 5, pro realizaci projektu : „ Revitalizace středu obce
Obrnice „ ve kterém jsou obsaženy dílčí projekty:
3

- „Stavební úpravy venkovních ploch v Obrnicích – střed obce“,
- „Stavební úpravy objektu Obecního úřadu Obrnice, včetně stavební úpravy tělesa chodníku před
objektem Obecního úřadu Obrnice“,
a to s celkovými náklady na realizaci projektu do výše 52 000 000,- Kč.
Zastupitelstvo obce dále souhlasí se zajištěním finančních zdrojů pro realizaci tohoto projektu v plné
výši jeho celkových nákladů na realizaci z rozpočtu obce.
Realizace investiční akce bude pouze za předpokladu, že bude přiznána požadovaná dotace,která může
činit až 92,5% z celkových nákladů na realizaci projektu.
Předfinancování ve výši 52 000 000,- Kč ( 100%), podíl obce na financování projektu ve výši
3 900 000,- Kč (7,5%).
a ukládá:
starostovi obce zajistit podání žádosti na dotaci a o výsledku podat zprávu ZO
Termín plnění:
- podání žádosti : do 12.3.2009
- informaci do ZO : následně po vydání rozhodnutí o žádosti
Usnesení ZO č.2/14/2009
Zastupitelstvo obce schvaluje revokaci usnesení zastupitelstva obce č.8/6/2008 ze dne 19.12.2008 ve
znění:
Zastupitelstvo obce schvaluje návrh rozpočtu Obce Obrnice na rok 2009 jako vyrovnaný při zapojení
financování v celkovém objemu:
Příjmy ve výši: 52 746 tis.Kč
Výdaje ve výši: 52 746 tis.Kč
a nahradit jej usnesením ZO ve znění:
Zastupitelstvo obce schvaluje návrh rozpočtu na rok 2009 jako vyrovnaný v příjmové a výdajové části
včetně financování, schodkový při porovnání příjmů a výdajů ve smyslu zákona č.250/2000 Sb. o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v absolutní výši 52 746 tis.Kč
Příjmy ve výši:
+ zapojení financování
Celkem příjmy

25,409 tis. Kč
27,337 ti. Kč
52,746 tis. Kč

Výdaje ve výši:
+ zapojení financování
Celkem výdaje

51,626 tis. Kč
1,120 tis. Kč
52,746 tis. Kč

a ukládá
starostovi zajistit zaslání změny usnesení na Krajský úřad Ústí n.L.
Termín: do 10.3.2009
Usnesení ZO č.2/15/2009
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č.2/2009 ke dni 04.03.2009.
Zastupitelstvo současně schvaluje upravený rozpočet, který zůstává ve stejné výši upraveného rozpočtu
k 04.02.2009:
tj.: Příjmy ve výši: 65 442,7 tis.Kč a výdaje ve výši 65 442,7 tis. Kč
a ukládá
starostovi zajistit provedení úpravy rozpočtu do účetnictví a zaslání schváleného upraveného rozpočtu
na Krajský úřad Ústeckého kraje
Termín plnění: 31.3.2009
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Usnesení ZO č.2/16/2009
Zastupitelstvo obce projednalo a bere na vědomí výsledky realizace rozpočtu Obce Obrnice za rok
2008
a ukládá
starostovi obce zajistit předložení do jednání ZO výsledky realizace rozpočtu za období 1-3/2009
Termín plnění: do 30.4.2009
Usnesení ZO č.2/17 a-1/2009
Zastupitelstvo obce Obrnice rozhodlo o zapracování námitky podané níže uvedenými občany: Otakar
Bastl, Libuše Bastlová, Václav Klíma, Pavla Klímová, Ludvík Vlček a Libuše Vlčková, Jana Brunová,
Ing. Zdeněk Vácha a RDr. Jaroslava Váchová, Jaroslav Vedral, Alenka Kratochvílová a Oldřich
Kratochvíl, Josef Hereit a Josefa Hereitová, Milan Hudeček a Pavla Hudečková, Eva Severiniová,
Sidonia Poláková-Hanková, Zdenka Těteková, Ladislav Dobiáš a Vladimíra Dobiášová, Ing. Jitka
Čapková a Vladimír Čapek, Stanislava Fleischmannová a Jan Varro, Lenka Sapoušková, Josef Dejl a
Slavomila Dejlová, Zdeněk Svoboda a Jana Svobodová, Jarmila Pallasová , Václav Sedláček, Ladislav
Dobiáš, Jaromír Vrána a Margita Vránová, Zbyněk Dušek, Josef Kubart a Marie Kubartová, Jarmila
Hotová, Jaroslav Hyneš a Jaruška Hynešová, Miroslav Olejník a Marie Olejníková, Jana Olejníková,
Josef Tauchman a Jana Tauchmanová, Miroslav Chodl a Marta Chodlová, Libuše Káninská, Jaroslav
Kočí, Jiří Zvolánek ohledně sektoru Zahrádková osada a text bude upraven následujícím způsobem:
Zahrádková osada je hodnocena jako prostor s neuspořádaným stavebně technickým vývojem.
Prostor byl založen jako jednoduché uspořádání zahrádek s funkcí, která slouží pěstování rostlin,
stromů a okrasných dřevin a rovněž k individuální a rodinné rekreaci. Pro potřeby rodinné rekreace
obyvatel je definována zastavitelná plocha Z3.
Usnesení ZO č.2/17 a-2/2009
Zastupitelstvo obce Obrnice rozhodlo o zapracování námitky podané níže uvedenými občany: Otakar
Bastl, Libuše Bastlová, Václav Klíma, Pavla Klímová, Ludvík Vlček a Libuše Vlčková, Jana Brunová,
Ing. Zdeněk Vácha a RDr. Jaroslava Váchová, Jaroslav Vedral, Alenka Kratochvílová a Oldřich
Kratochvíl, Josef Hereit a Josefa Hereitová, Milan Hudeček a Pavla Hudečková, Eva Severiniová,
Sidonia Poláková-Hanková, Zdenka Těteková, Ladislav Dobiáš a Vladimíra Dobiášová, Ing. Jitka
Čapková a Vladimír Čapek, Stanislava Fleischmannová a Jan Varro, Lenka Sapoušková, Josef Dejl a
Slavomila Dejlová, Zdeněk Svoboda a Jana Svobodová, Jarmila Pallasová , Václav Sedláček, Ladislav
Dobiáš, Jaromír Vrána a Margita Vránová, Zbyněk Dušek, Josef Kubart a Marie Kubartová, Jarmila
Hotová, Jaroslav Hyneš a Jaruška Hynešová, Miroslav Olejník a Marie Olejníková, Jana Olejníková,
Josef Tauchman a Jana Tauchmanová, Miroslav Chodl a Marta Chodlová, Libuše Káninská, Jaroslav
Kočí, Jiří Zvolánek ohledně místní části České Zlatníky a text bude upraven následujícím způsobem:
Představuje kompaktní urbanistický prostor, jehož cílem je pokračování dalšího rozvoje a
odstraňování vzniklých závad tak, aby funkce pro bydlení, zahrádkovou osadu a nerušící výrobu a
služby se vzájemně nerušily. Vzhledem k tomu budeme pokračovat ve vytváření podmínek služeb pro
občany s nižší náročností na dopravu.
Usnesení ZO č.2/17 a-3/2009
Zastupitelstvo obce Obrnice rozhodlo o zapracování námitky podané níže uvedenými občany: Otakar
Bastl, Libuše Bastlová, Václav Klíma, Pavla Klímová, Ludvík Vlček a Libuše Vlčková, Jana Brunová,
Ing. Zdeněk Vácha a RDr. Jaroslava Váchová, Jaroslav Vedral, Alenka Kratochvílová a Oldřich
Kratochvíl, Josef Hereit a Josefa Hereitová, Milan Hudeček a Pavla Hudečková, Eva Severiniová,
Sidonia Poláková-Hanková, Zdenka Těteková, Ladislav Dobiáš a Vladimíra Dobiášová, Ing. Jitka
Čapková a Vladimír Čapek, Stanislava Fleischmannová a Jan Varro, Lenka Sapoušková, Josef Dejl a
Slavomila Dejlová, Zdeněk Svoboda a Jana Svobodová, Jarmila Pallasová , Václav Sedláček, Ladislav
Dobiáš, Jaromír Vrána a Margita Vránová, Zbyněk Dušek, Josef Kubart a Marie Kubartová, Jarmila
Hotová, Jaroslav Hyneš a Jaruška Hynešová, Miroslav Olejník a Marie Olejníková, Jana Olejníková,
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Josef Tauchman a Jana Tauchmanová, Miroslav Chodl a Marta Chodlová, Libuše Káninská, Jaroslav
Kočí, Jiří Zvolánek ohledně plochy přestavby P1 a text bude upraven následujícím způsobem:
Plocha přestavby z nízké zeleně na bydlení je určená pro umístění parcel rodinných domů o min.
velikosti 800 m2 a max. velikosti 2000 m2. Součástí plochy bude víceúčelové sportovní hřiště, od
parcel RD bude odděleno 8 m pásem veřejné zeleně. Součástí plochy bude zastávka AD, pohotovostní
parkoviště pro 6 vozů a průjezd k zahrádkové osadě.
Usnesení ZO č.2/17 a-4/2009
Zastupitelstvo obce Obrnice rozhodlo o zapracování námitky podané níže uvedenými občany: Otakar
Bastl, Libuše Bastlová, Václav Klíma, Pavla Klímová, Ludvík Vlček a Libuše Vlčková, Jana Brunová,
Ing. Zdeněk Vácha a RDr. Jaroslava Váchová, Jaroslav Vedral, Alenka Kratochvílová a Oldřich
Kratochvíl, Josef Hereit a Josefa Hereitová, Milan Hudeček a Pavla Hudečková, Eva Severiniová,
Sidonia Poláková-Hanková, Zdenka Těteková, Ladislav Dobiáš a Vladimíra Dobiášová, Ing. Jitka
Čapková a Vladimír Čapek, Stanislava Fleischmannová a Jan Varro, Lenka Sapoušková, Josef Dejl a
Slavomila Dejlová, Zdeněk Svoboda a Jana Svobodová, Jarmila Pallasová , Václav Sedláček, Ladislav
Dobiáš, Jaromír Vrána a Margita Vránová, Zbyněk Dušek, Josef Kubart a Marie Kubartová, Jarmila
Hotová, Jaroslav Hyneš a Jaruška Hynešová, Miroslav Olejník a Marie Olejníková, Jana Olejníková,
Josef Tauchman a Jana Tauchmanová, Miroslav Chodl a Marta Chodlová, Libuše Káninská, Jaroslav
Kočí, Jiří Zvolánek ohledně plochy k rekreaci v zahrádkových osadách a text bude upraven
následujícím způsobem:
Přípustné využití plochy:
Plochy pro umístění zahrad pro pěstování rostlin pro vlastní potřebu.
Podmíněné funkční využití plochy:
ení stanoveno.
epřípustné funkční využití plochy:
Jiné než přípustné a podmíněně přípustné využití plochy je nepřípustné.
Další podmínky:
Území je určeno k individuální a rodinné rekreaci včetně stavby pro uchování movitých věcí.
Přípustnou doplňkovou stavbou je skleník, kolna na zahradní nářadí a pergola.
Území není určeno k trvalému bydlení.
V území může být zřízen vodovod s užitkovou vodou pro zalévání rostlin, zároveň je zřízen vodovod
s pitnou vodou.
Zahrádková osada musí být vybavena parkovištěm pro návštěvníky.
Chov domácích zvířat je zakázaný.
Maximální půdorysná velikost přístřešku činí 30 m2 bez zakryté verandy. Přístřešek může být zčásti
podsklepen. Konstrukční prostor podkroví nebude užíván.
Přístřešek bude vzdálen od oplocení tak, aby stínem neznehodnotil potenciál sousední zahrady.
Usnesení ZO č.2/17 a-5/2009
Zastupitelstvo obce Obrnice rozhodlo o zapracování námitky podané Josefem Dejlem a Slavomilou
Dejlovou ohledně možnosti vyhlášení stavební uzávěry v oblasti zahrádkové osady a text bude upraven
následujícím způsobem: Zahrádková osada bude stabilizována v původní funkci, prostorovou regulací
bude zabráněno k nežádoucí přeměně funkce zahrádek (tedy hospodářské) na plochy bydlení..
Usnesení ZO č.2/17 a-6/2009
Zastupitelstvo obce Obrnice rozhodlo o zapracování námitky podané níže uvedenými občany: V.
Heřmanová, Jiří Kovács, Jaromír Sládek, René Sekáč, Jiří Bláha, Dimitrij Firman, Jaroslav Hladina,
Prim. MUDr. Eva Rovnerová a text bude upraven následujícím způsobem: a části lokality, plocha
přestavby P4, jsou umístěny garáže, které jsou navrženy k odstranění z důvodu nevyhovujícího
technického stavu. Zbývající část lokality bude zachována a garáže na ní umístěné budou rovněž
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zachovány. Před realizací dopravního řešení této lokality bude zpracována a vyhodnocena studie,
která prokáže, která část garáží bude odstraněna a která část bude zachována.
Usnesení ZO č.2/17 a-7/2009
Zastupitelstvo obce Obrnice rozhodlo o nevyhovění námitce podané Jiřinou Rychtářovou ohledně
plochy asanace P4. Odůvodnění: Garáž se nachází v lokalitě, kde jsou garáže nefunkční (jsou zazděné,
polorozbořené) a navrhované k odstranění..
Usnesení ZO č.2/17 a-8/2009
Zastupitelstvo obce Obrnice rozhodlo o nevyhovění námitce podané Jiřinou Rychtářovou ohledně
plochy asanace P4 vzhledem k dopravnímu řešení. Odůvodnění: Území je třeba asanovat i bez ohledu
na budoucí využití lokality. Omezení průjezdnosti města na určitou tonáž není předmětem řešení
územního plánu.
Usnesení ZO č.2/17 a-9/2009
Zastupitelstvo obce Obrnice rozhodlo o zapracování námitky podané Jiřinou Rychtářovou ohledně
účasti autorizovaného architekta při rekonstrukci či dostavbě a z textu bude vypuštěna část týkající se
autorizovaného architekta.
Usnesení ZO č.2/17 a-10/2009
Zastupitelstvo obce Obrnice rozhodlo o nevyhovění námitce podané René Sekáčem ohledně plochy
asanace P4. Odůvodnění: Území je třeba asanovat jako celek a tento proces probíhá samostatným
územním řízením, o kterém budou účastníci informováni příslušným stavebním úřadem a budou moci
podat k tomuto řízení své připomínky.
Usnesení ZO č.2/17 b/2009
Zastupitelstvo obce schvaluje Předkládací zprávu, která tvoří nedílnou součást usnesení zastupitelstva
obce, včetně vyhodnocení připomínek a námitek, vzešlých z veřejného projednání územního plánu
Obrnice. Textová část Územního plánu bude dána do souladu s Předkládací zprávou.
Usnesení ZO č.2/17 c/2009
Zastupitelstvo obce Obrnice na základě § 54 zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění vydává Opatření
obecné povahy – Územní plán Obrnice
a ukládá
starostovi zajistit zveřejnění na úřední desce a web stránkách obce
Termín: 5.3.2009
Usnesení ZO č.2/18/2009
Zastupitelstvo obce schvaluje zavedení Veřejné služby v obci Obrnice od 1.7.2009, dále schvaluje
znění smlouvy „ O výkonu veřejné služby“
a ukládá
starostovi obce realizaci všech právních úkonů spojených s výkonem „Veřejné služby“
Termín: od 1.7.2009

_________________________
Drahomíra Miklošová v.r.
místostarostka

___________________
Stanislav Zaspal v.r.
starosta
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