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Účast: občané dle prezenční listiny.  

 
Ze zastupitelů obce:   Ing. Miroslav Hochvald, Martin Smutný, Jan Toman ml. Petr Krupa,  
                                      Bc. Miroslav Říčař, Vladimír Stančík, Jaroslav Babiánek, Jaroslav Navrátil 
                                      Nepřítomni:  Jan Toman st. 
Program jednání:       

1. Zahájení 
2. Slib nového člena zastupitelstva 
3. Schválení programu 
4. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu 
5. Kontrola plnění usnesení ze zasedání ZO č.9/2015 
6. Informace o činnosti starosty a zastupitelstva obce 
7. Projednání a schválení podání žádosti o poskytnutí dotace z Olomouckého kraje  
8. Projednání žádosti o snížení nájmu na NP č.p. 79 v Lutotíně  
9. Projednání návrhu na opravu budovy obecního obchodu v Bílovicích  
10. Informace o výsledku roční inventury majetku 
11. Informace o prodeji vozidla Renault 
12. Informace o výdeji kompostérů a biopopelnic  
13. Diskuse  
14. Usnesení  
15. Závěr  

 
K bodu 1) 

Zasedání zastupitelstva obce zahájil starosta obce Ing. Miroslav Hochvald v 18:05 hodin, 
přivítal přítomné občany (na zasedání je přítomno cca 15 občanů obce) a uvedl, že zasedání 
zastupitelstva obce bylo řádně svoláno a vyhlášeno a pozvánka byla vyvěšena na úřední 
desce od 18.ledna 2016, tedy více jak 7 dní před jednáním zastupitelstva obce a je na něm 
přítomna nadpoloviční většina členů zastupitelstva obce, tudíž zasedání může právoplatně 
jednat a usnášet se. 
 

K bodu 2) 
Starosta informoval přítomné o rezignaci pana Davida Tomana na funkci zastupitele obce ke 
dni 6. ledna 2016, která byla doručena písemně na obecní úřad. Po odstoupení pana Davida 
Tomana z funkce zastupitele obce byl osloven následující kandidát na funkci zastupitele obce 
Bílovice-Lutotín z volebního sdružení NEZÁVISLÍ PRO OBEC pan Jaroslav Navrátil, který byl 
seznámen s výkonem této funkce a s nástupem souhlasí.  
Starosta obce v souladu s § 69 odst. 2 zákona o obcích vyzval nového člena zastupitelstva 
pana Jaroslava Navrátila ke složení slibu. Před složením slibu ho starosta upozornil, že 
odmítnutí složit slib nebo složení slibu s výhradou má za následek zánik mandátu (§ 55 
zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, v 
platném znění).  
Složení slibu proběhlo tak, že starosta přečetl slib stanovený v § 69 odst. 2 zákona o obcích 
„Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu 
vykonávat svědomitě, v zájmu obce a jejích občanů a řídit se Ústavou a zákony České 
republiky” a jmenovitě vyzval pana Jaroslava Navrátila ke složení slibu pronesením slova 
„slibuji“ a podpisem na připraveném archu.  
 

● Zastupitelstvo obce vzalo složení slibu novým zastupitelem na vědomí 

 
K bodu 3) 

Starosta přečetl program jednání a vyzval přítomné k doplnění programu. 
● Starosta navrhl doplnit program o tyto body: 

➢  Projednání připomínky ke změně č. 3 Územního plánu Kostelec na Hané 
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➢  Projednání žádosti manželů Babiánkových o odkoupení části pozemku parc. č. 69/1 
KÚ Bílovice 

➢  Projednání nabídky na dotační management k rekonstrukci veřejného osvětlení  
➢  Projednání návrhu smlouvy o pronájmu reklamní plochy na autobusové zastávce v 

Lutotíně 

Nikdo další se k doplnění programu nepřihlásil, program zasedání by tedy měl mít 19 bodů 
 

● O návrhu programu nechal hlasovat  - PRO: 8 – PROTI: 0 – ZDRŽEL SE: 0 

Návrh byl přijat. 
 

K bodu 4) 
Starosta navrhl na zapisovatele p. Martina Smutného 

● Navrhl na ověřovatele zápisu p. Jaroslava Babiánka a Bc. Miroslava Říčaře 

 
● O návrhu nechal hlasovat  - PRO: 8 – PROTI: 0 – ZDRŽEL SE: 0 

● Návrh byl přijat. 

  
K bodu 5) 

Starosta obce informoval přítomné o plnění usnesení přijatých na minulém zasedání 
zastupitelstva obce. 

● Usnesení č.3: Obecně závazná vyhláška č. 4/2015 o místním poplatku za provoz 
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů je platná od 1.1.2016. 

● Usnesení č.8: Smlouva o prodloužení splatnosti části finanční výpomoci byla 
podepsána. 

● Usnesení č.10: Automobil Renault Kangoo byl prodán 

● Usnesení č.11: Dodatek ke smlouvě se společností ATELIER FONTES byl uzavřen. 

 
● Zastupitelstvo obce vzalo zprávu o plnění usnesení na vědomí 

 
  K bodu 6) 

Starosta obce informoval přítomné o svojí činnosti a o činnosti zastupitelstva obce od 
minulého zasedání zastupitelstva obce: 

➢  Ihned po minulém zasedání zastupitelstva obce byl roznešen tradiční zpravodaj, ve 
kterém se občané dočetli o všech významných událostech, které proběhly v naší 
obci v roce 2015. 

➢  V sobotu 9. ledna proběhla tradiční Tříkrálová sbírka. Bylo vybráno celkem  
15.102,-Kč, z toho 9.792,-Kč v Bílovicích a 5.310,-Kč v Lutotíně. 

➢  16. ledna proběhly inventury majetku obce. 
➢  Proběhlo odhlášení vozidla Renault z evidence a zrušení pojistné smlouvy k tomuto 

vozidlu. 
➢  Pracovníci obce provádějí prořez, kácení a následné štěpkování náletových dřevin 

okolo komunikací na Bílou horu v Bílovicích a kolem silnice v Lutotíně. Dřevní 
štěpka bude nabídnuta zájemcům z řad občanů k prodeji. 

➢  Starosta obce se zúčastnil jednání u soudu v Brně ohledně pozemku parc. č. 114 v 
KÚ Bílovice, který naše obec zakoupila v exekuční dražbě. Současný majitel 
pozemku pan Milan Lavička se proti prodeji v dražbě odvolal. 

➢  Byly zpracovány a podány žádosti o dotace na MMR 

1. Na výměnu a doplnění herních prvků na hřištích 
2. Na zrestaurování kamenného kříže u kaple svaté Anny v Lutotíně 
3. Na rekonstrukci místní komunikace mezi Bílovicemi a Lutotínem 

➢  Proběhlo jednání se společností ROLS Lešany, s.r.o ohledně výše pachtovného za 
obecní pozemky, na kterých společnost ROLS hospodaří 
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➢  Probíhá geodetické zaměření a oddělení části pozemků u mateřské školy. Při tomto 
zaměřování byly zjištěny nesoulady se skutečným stavem přístavby budovy MŠ, 
který je z části na sousední parcele patřící rodině Koudelkových. V současné době 
již probíhá oprava dle skutečného stavu na katastrálním úřadě. 

➢  Obec obdržela nabídku od společnosti A.S.A. TS Prostějov  na svoz bioodpadu 
z nádob, které jsou distribuovány mezi občany z akce „Svážíme bioodpad z obce 
Bílovice-Lutotín“. Nabídka je ve výši 1.670,-Kč + DPH/hodina provozu svozového 
automobilu a 410,-Kč/tuna bioodpadu.  

➢  Obec obdržela předběžný souhlas se změnou v PRVKOK ohledně přípravy 
projektu na vybudování kanalizace 

 
● Zastupitelstvo obce vzalo zprávu o činnosti na vědomí 

 
   K bodu 7)    

Starosta informoval přítomné o záměru zastupitelstva obce požádat o dotaci na opravu 
kaple svaté Anny v Lutotíně. Na kapli by se provedlo odvlhčení zdiva, oprava a nátěr 
venkovní fasády, nátěry oken, dveří a výměna klempířských prvků. Dále by se provedla 
oprava vnitřních omítek v zákristii. O dotaci by se žádalo z rozpočtu Olomouckého kraje 
v programu na obnovu kulturních památek. Prostředky naší obce na tuto opravu budou ve 
výši 300.000,- až 400.000,-Kč. Na tuto opravu a i na opravu horní kapličky byl vypracován 
projekt a obec již disponuje souhlasem památkového úřadu s těmito opravami. Na opravu 
horní kapličky se žádat o dotaci nebude, oprava bude financována z obecních prostředků.  
 
Přítomní zastupitelé měli možnost si žádost prostudovat. 
 

● Na základě uvedených skutečností navrhl starosta přijmout usnesení:   

 
● Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu Olomouckého 

kraje z dotačního programu památkové péče v Ol. kraji v roce 2016 v dotačním titulu 
„Obnova kulturních památek“ na opravu kaple svaté Anny v Lutotíně. 

 

 
● O návrhu usnesení nechal hlasovat  - PRO: 8 – PROTI: 0 – ZDRŽEL SE: 0 

● Návrh byl přijat, usnesení bylo schváleno 

 
● Dále starosta informoval o záměru požádat o dotaci na propojení ústředen a opravu 

obecního rozhlasu z rozpočtu Olomouckého kraje z Programu obnovy venkova. Celkové 
náklady budou přibližně 300.000,-Kč.  

 
Přítomní zastupitelé měli možnost si žádost prostudovat. 
 

● Na základě uvedených skutečností navrhl starosta přijmout usnesení:   

 
● Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu Olomouckého 

kraje z dotačního programu obnovy venkova Olomouckého kraje v roce 2016 v dotačním 
titulu „Podpora budování a obnovy infrastruktury obce“ na projekt: “Rekonstrukce 
místního rozhlasu v obci Bílovice-Lutotín”. 

 
● O návrhu usnesení nechal hlasovat  - PRO: 8 – PROTI: 0 – ZDRŽEL SE: 0 

● Návrh byl přijat, usnesení bylo schváleno          

              
K bodu 8) 
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Starosta obce informoval přítomné o žádosti pana Františka Valy o odpuštění plateb za nájem 
nebytových prostor v objektu č.p. 79 v Lutotíně (pohostinství v obecním domě v Lutotíně). 
Důvodem žádosti jsou malé tržby a je nucen provoz dotovat výdělky ze svojí druhé 
provozovny. 
 

● Na základě uvedených skutečností navrhl starosta přijmout usnesení: 

 
● Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru na úpravu výše nájemného za pronájem 

nebytových prostor pohostinství v Obecním domě v Lutotíně č.p. 79 na částku 500,-Kč 
měsíčně a odpuštění tohoto nájemného v měsících leden, únor a březen roku 2016. 

 
● O návrhu usnesení nechal hlasovat  - PRO: 8 – PROTI: 0 – ZDRŽEL SE: 0 

● Návrh byl přijat, usnesení bylo schváleno 

 
K bodu 9) 

Starosta informoval přítomné o žádosti paní Moniky Dostálové o opravy budovy obecní 
prodejny v Bílovicích. Navrhuje, že potřebné opravy provede z vlastních prostředků a ty 
budou poté odečítány z nájemného za tuto budovu.  
Navrhuje provést tyto opravy: 

➢  Výměnu oken a dveří 
➢  Nátěr budovy 

➢  Zaizolování stropu a instalace klimatizace 

Celkové předpokládané náklady by měly být ve výši 98.000,-Kč  
Starosta k tomu dodal, že dojde ke zhodnocení obecní budovy bez nároků na finanční 
prostředky obce. 

 
Přítomní zastupitelé měli možnost si žádost a předběžný rozpočet prostudovat. 
 

● Na základě uvedených skutečností navrhl starosta přijmout usnesení:   

 
Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru na uzavření dodatku k nájemní smlouvě 
na pronájem prodejny v Bílovicích. Na základě tohoto dodatku se nájemné bude odečítat 
z prostředků ve výši 98.000,-Kč, které nájemkyně investuje do oprav budovy. Přesná výše 
nákladů na opravu bude nájemkyní doložena doklady za provedené opravy. 

 
●   O návrhu usnesení nechal hlasovat  - PRO: 8 – PROTI: 0 – ZDRŽEL SE: 0 

●   Návrh byl přijat, usnesení bylo schváleno 

 
K bodu 10) 

V tomto bodě starosta informoval přítomné o inventuře majetku obce k 31.12.2015, která 
proběhla. Inventurní komise pracovala ve složení, které schválilo zastupitelstvo obce na 
svém minulém zasedání. 
Při inventuře nebyly zjištěny nedostatky 
Obec k 31.12.2015 disponuje tímto majetkem: 

➢  Aktiva ve výši:                                                              46.938.696,91 Kč 

➢  Pasiva ve výši:                                                                  428.119,00 Kč 

 
● Zastupitelstvo obce vzalo zprávu o inventarizaci na vědomí 

 
K bodu 11) 

Starosta informoval přítomné o prodeji vozidla Renault Kangoo. Vozidlo bylo prodáno jako 
nepojízdné za částku 23.000,-Kč. Tuto částku jako minimální schválilo zastupitelstvo obce 
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na svém minulém zasedání. Pořízení vozidla, které nahradí toto prodané vozidlo se bude 
řešit až po schválení rozpočtu na letošní rok. 
 

● Zastupitelstvo obce vzalo zprávu o prodeji automobilu Renault Kangoo na vědomí 

 
K bodu 12) 

Starosta informoval přítomné o stále probíhajícím výdeji kompostérů a nádob na svoz 
biologicky rozložitelného odpadu, které byly pořízeny v rámci projektu „Svážíme bioodpad 
z obce Bílovice-Lutotín“ Občané, kteří mají zájem, se mohou přihlásit v úřední hodiny na 
obecním úřadě a po uzavření smlouvy o výpůjčce a darování jim budou nádoby, nebo 
kompostéry vydány. 

 
K bodu 13) 

● Starosta informoval přítomné o návrhu změny č.3 územního plánu Kostelec na Hané, ke 
které je nutno podat připomínku. Jedná se o umístění trasy splaškové kanalizace z Lutotína 
a její napojení na splaškovou síť v Kostelci na Hané. Trasa kanalizace se dotkne šesti 
pozemků, které jsou všechny ve vlastnictví města Kostelec na Hané.  

 
● Na základě uvedených skutečností navrhl starosta přijmout usnesení:  

 
Zastupitelstvo obce schvaluje podání připomínky k návrhu č.3 územního plánu Kostelec na 
Hané. Připomínka se týká umístění trasy potrubí splaškové kanalizace z místní části Lutotín 
v KÚ Kostelec na Hané a jeho napojení na stokovou síť na ulici Přemyslovka. Stavba se 
dotýká šesti pozemků, které jsou ve vlastnictví Města Kostelec na Hané. 
 

● O návrhu usnesení nechal hlasovat  - PRO: 8 – PROTI: 0 – ZDRŽEL SE: 0 

● Návrh byl přijat, usnesení bylo schváleno 

  
K bodu 14) 

Starosta informoval přítomné o žádosti o odprodej části pozemku parcelní číslo 69/1 
v katastrálním území Bílovice, kterou podali manželé Věra a Jaroslav Babiánkovi. Na 
pozemku se nachází odpadní jímka, která zde byla zbudována při rekonstrukci jejich domu. 
Pozemek bude nejprve geodeticky oddělen.  
Starosta k tomu dodal, že je pro odprodej těchto pozemků, které jsou v trvalém užívání 
jednotlivých občanů a obec nemá z těchto pozemků příjem z nájemného ani je v budoucnu 
nebude potřebovat při budování infrastruktury.   
 

● Na základě uvedených skutečností navrhl starosta přijmout usnesení:   

 
Zastupitelstvo obce schvaluje na základě žádosti manželů Věry a Jaroslava Babiánkových 
zveřejnění záměru na prodej části pozemku parc. č. 69/1 v KÚ Bílovice, který je ve 
vlastnictví obce Bílovice-Lutotín. Na oddělení části pozemku bude vypracován geometrický 
plán. Na cenu pozemku bude zpracován znalecký posudek, který objedná obec a cena 
tohoto posudku bude doúčtována ke konečné prodejní ceně pozemku. 
 

● O návrhu usnesení nechal hlasovat  - PRO: 8 – PROTI: 0 – ZDRŽEL SE: 0 

● Návrh byl přijat, usnesení bylo schváleno 

  
K bodu 15) 

Starosta informoval přítomné o žádosti o dotaci na rekonstrukci veřejného osvětlení, o kterou 
chce obec požádat z projektu EFEKT z Ministerstva průmyslu a obchodu. Obec disponuje již 
pasportem a energetickým auditem veřejného osvětlení v naší obci. Podání žádosti a 
dotační management by zajišťovala společnost ASA Expert a.s. Zpracování a podání žádosti 
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je za cenu 10.000,-Kč + DPH, kompletní dotační management je za částku 60.500,-Kč 
včetně DPH. Pokud nebude obec se žádostí úspěšná, bude se platit jen částka za 
zpracování a podání žádosti, tudíž 12.100,-Kč 
 

● Na základě uvedených skutečností navrhl starosta přijmout usnesení:  

 
Zastupitelstvo obce schvaluje na základě cenové nabídky č. 001/2016/OD ze dne 5.1.2016 
uzavření příkazní smlouvy na zajištění kompletního dotačního managementu pro akci 
„Veřejné osvětlení v Bílovicích-Lutotíně“ se splolečností ASA AXPERT a.s. Lešetínská 
626/24, Ostrava 719 00 IČO 27791891 za cenu 60.500,-Kč včetně DPH. Dále pověřuje 
starostu obce podpisem této smlouvy. 
 

● O návrhu usnesení nechal hlasovat  - PRO: 8 – PROTI: 0 – ZDRŽEL SE: 0 

● Návrh byl přijat, usnesení bylo schváleno 

 
K bodu 16) 

Starosta informoval přítomné o návrhu smlouvy na pronájem reklamní plochy, kterou obec 
obdržela od společnosti V okno s.r.o. 
Jedná se o reklamní poutač na autobusové zastávce v Lutotíně. Nájemné bude činit 2.000,-
Kč ročně a smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou. 
 
Přítomní zastupitelé měli možnost si žádost a předběžný rozpočet prostudovat. 
 

● Na základě uvedených skutečností navrhl starosta přijmout usnesení:   

 
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy o pronájmu reklamní plochy na autobusové 
zastávce v Lutotíně se společností V okno s.r.o. Skaštice 149 Kroměříž, IČO: 25527266 za 
částku 2.000,-Kč ročně. Dále pověřuje starostu obce podpisem této smlouvy. 
 

● O návrhu usnesení nechal hlasovat  - PRO: 8 – PROTI: 0 – ZDRŽEL SE: 0 

● Návrh byl přijat, usnesení bylo schváleno 

 
K bodu 17) 

Diskuse 
Starosta vyzval přítomné k diskusi  

● Starosta informoval přítomné o žádosti Českéko svazu včelařů o příspěvek na léčebné 
přípravky pro včely. Bc. Miroslav Říčař navrhl podpořit místní včelaře, pokud o příspěvek 
požádají. 

● Starosta informoval přítomné o podnětu pana Petra Soldána, kterým navrhuje, aby se obec 
přihlásila o svůj majetek. Starosta k tomu uvedl, že jak vyplývá s přiložených listin, uvedený 
pozemek nebyl nikdy ve vlastnictví obce a navrhl, že obec se tedy tímto podnětem nebude 
zabývat.  

   Zastupitelstvo obce vzalo návrh starosty obce na vědomí 
● Nikdo další se do diskuse nepřihlásil. 

 
K bodu 18) 

         Usnesení: 

I. Zastupitelstvo obce Bílovice-Lutotín schvaluje: 
 

1. Program zasedání 
            Pro 8/ proti 0/ zdržel se 0 

2. Zapisovatele pana Martina Smutného, ověřovatele zápisu pana Jaroslava Babiánka 
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           a Bc. Miroslava Říčaře 
           Pro 8/ proti 0/ zdržel se 0        

3. Podání žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu Olomouckého kraje z dotačního programu 
památkové péče v Ol. kraji v roce 2016 v dotačním titulu „Obnova kulturních památek“ na 
opravu kaple svaté Anny v Lutotíně. 

            Pro 8/ proti 0/ zdržel se 0  
4. Podání žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu Olomouckého kraje z dotačního programu 

obnovy venkova Ol. kraje v roce 2016 v dotačním titulu „Podpora budování a obnovy 
infrastruktury obce“ na projekt: “Rekonstrukce místního rozhlasu v obci Bílovice-
Lutotín”. 
Pro 8/ proti 0/ zdržel se 0 

5. Zveřejnění záměru na úpravu výše nájemného za pronájem nebytových prostor pohostinství 
v Obecním domě v Lutotíně č.p. 79 na částku 500,-Kč měsíčně a odpuštění tohoto nájemného 
v měsících leden, únor a březen roku 2016. 
Pro 8/ proti 0/ zdržel se 0   

6. Zveřejnění záměru na uzavření dodatku k nájemní smlouvě na pronájem prodejny 
v Bílovicích. Na základě tohoto dodatku se nájemné bude odečítat z prostředků ve výši 
98.000,-Kč, které nájemkyně investuje do oprav budovy. Přesná výše nákladů na opravu bude 
nájemkyní doložena doklady za provedené opravy. 
Pro 8/ proti 0/ zdržel se 0  

7. Podání připomínky k návrhu č.3 územního plánu Kostelec na Hané. Připomínka se týká 
umístění trasy potrubí splaškové kanalizace z místní části Lutotín v KÚ Kostelec na Hané a 
jeho napojení na stokovou síť na ulici Přemyslovka. Stavba se dotýká šesti pozemků, které 
jsou ve vlastnictví Města Kostelec na Hané. 
Pro 8/ proti 0/ zdržel se 0  

8. Na základě žádosti manželů Věry a Jaroslava Babiánkových zveřejnění záměru na prodej 
části pozemku parc. č. 69/1 v KÚ Bílovice, který je ve vlastnictví obce Bílovice-Lutotín. Na 
oddělení části pozemku bude vypracován geometrický plán. Na cenu pozemku bude 
zpracován znalecký posudek, který objedná obec a cena tohoto posudku bude doúčtována ke 
konečné prodejní ceně pozemku.  
8/ proti 0/ zdržel se 0 

9. Na základě cenové nabídky č. 001/2016/OD ze dne 5.1.2016 uzavření příkazní smlouvy na 
zajištění kompletního dotačního managementu pro akci „Veřejné osvětlení v Bílovicích-
Lutotíně“ se splolečností ASA AXPERT a.s. Lešetínská 626/24, Ostrava 719 00 IČO 
27791891 za cenu 60.500,-Kč včetně DPH 
Pro 8/ proti 0/ zdržel se 0    

10. Uzavření smlouvy o pronájmu reklamní plochy na autobusové zastávce v Lutotíně se 
společností V okno s.r.o. Skaštice 149 Kroměříž, IČO: 25527266 za částku 2.000,-Kč ročně. 
Pro 8/ proti 0/ zdržel se 0 
 

 

 

 

II. Zastupitelstvo obce Bílovice-Lutotín pověřuje: 

 
1. Starostu obce podpisem smluv uvedených v článku I. bod č.9, č.10 
2. Starostu obce podáním žádostí uvedených v článku I. bod č.3, č.4 
3. Starostu obce zveřejněním záměrů uvedených v článku I. bod č.6, č.8 

 

 

III. Zastupitelstvo obce Bílovice-Lutotín bere na vědomí: 
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1. Složení slibu zastupitele panem Jaroslavem Navrátilem 
2. Plnění usnesení č.9/2015. 
3. Zprávu o činnosti starosty a zastupitelstva obce 

4. Výsledek inventur majetku obce k 31.12.2015 
5. Prodej vozidla Renault 
6. Návrh starosty nezabývat se výzvou pana Petra Soldána 

 
K bodu 19) 
         Závěr 

Starosta poděkoval všem přítomným za aktivní účast, přednesené návrhy a ukončil zasedání  
zastupitelstva obce v 18:50 hodin. 

 

 

 
Přílohy: 

● Zápis z inventury majetku obce k 31.12.2015 

 

 
Zapsal: Martin Smutný 
 

 

 
Ověřili:   Bc. Miroslav Říčař……………………………………… 
 
               Jaroslav Babiánek….………………………………….. 
 

 

 
 Martin Smutný                                                                                     Ing. Miroslav Hochvald 
místostarosta obce                                                                                                                             starosta obce 
 

 

 
Vyvěšeno dne:     4.2.2016 
 
Sňato dne: ……………………………… 
 


