
    
 
     Zápis z  10. veřejného zasedání zastupitelstva obce Hněvotín 

konaného dne 13. května 2008 
 
 
1)    Zahájení :     -    přivítání zastupitelů, občanů a hostů na 10. zasedání  
                                   zastupitelstva  obce 
              přítomni: Ing.J.Dvořák,T.Dostál,J.Sleha, pan M.Antl, J.Studený,MVDr V.Šulc, 
                              Mgr.J.Mrkusová 
 
              omluveni: Mgr.I.Filkaszová, V.Jurtík  -služebně 
              zastupitelstvo v počtu 7 přítomných je usnášeníschopné 

 
- návrh zapisovatele (paní  Jana Mrkusová)      
                                                                                hlasování  pro 7  
                
- návrh ověřovatelů  ( pan Miloslav Antl, 
                                       pan Josef  Studený ) 
                                                                                 hlasování pro 7         

 
- návrh návrhové komise ( pan MVDr. Vratislav Šulc, 
                                               pan Ing. Tomáš Dostál ) 

  
                                                                                      hlasování  pro 7 

- seznámení s programem schůze 
(nejsou doplňující návrhy )                                          
                                                                           hlasování  pro 7 
 

                           Ŕídil starosta 
 
2)    Kontrola usnesení z minulého zasedání. 
                           Kontrolu plnění usnesení  z 9. zasedání zastupitelstva obce zhodnotila 
                           paní M.Dadáková,členka kontrolního výboru 
                      
                           Usnesení je plněno v plném rozsahu 
 
  3)    Zpráva o činnosti obecního úřadu od  9. zasedání zastupitelstva obce 
                                      
                                Přednesl  starosta  viz příloha č.1       
 
   4)   Smlouvy obce. 
 

             -  Smlouvy obce Hněvotín o věcném břemeni uložení a obsluhy                  
                            splaškové kanalizace s vlastníky pozemků  p.č. 345/12 
                                                                                                 p.č. 844/11 
                                                                                                 p.č. 880/20                           
                                                                                                 p.č. 880/29 
                                                                                                 p.č. 899/24 



                                                                                                 p.č. 927/26 
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                                                                                                 p.č. 927/36 
                                                                                              st.p.č. 61   
                             Smlouvy byly uzavřeny na základě dříve uzavřených smluv o smlouvách  
                              budoucích. 

  
 

  -  Smlouvu s  Ing. Stanislavem  Plačkem – projekce,  na zpracování 
projektové       

                             dokumentace na rekonstrukci budovy mateřské školy v Hněvotíně  č. 101. 
 

  -  Darovací smlouvu s Českou republikou – Ministerstvem obrany,    
                             Tychonova 1, 160 01 PRAHA 6  a obcí Hněvotín na bezúplatný převod  
                              podzemní stavby ( ÚŽ – 6) na p.č. 546/1 v k.ú. Hněvotín. 
 

        -  Smlouvu o budoucí darovací smlouvě s Olomouckým krajem na bezúplatný  
           převod pozemků p.č. 54/9 ostatní plocha o výměře 72 m2 

                                                 p.č. 1028/1 ostatní plocha o výměře 10818 m2 
                                              a  p.č. 1028/2 ostatní plocha o výměře 2022 m2  
                     v k.ú. Hněvotín, zapsaných u Katastrálního úřadu Olomouckého kraje,  
                     Katastrálního pracoviště Olomouc na LV 483 s částí silnice III/5708 ( spojka  
                     od křižovatky se silnicí II/570 po křižovatku se silnicí  III/5709 v délce  
                     458 bm), která bude vyřazena ze silniční sítě kraje. 

 
  -  Smlouvy obce Hněvotín se společností ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem     

                             Děčín 4, Teplická  874/8,   IČ 27232425 o uzavření budoucí smlouvy o   
                              zřízení věcného břemene č. IV-12- 8002191 na  pozemku  p.č. 213/2. 
 

  -  Smlouvu o dílo se spol. IDOP Olomouc, a.s. na revitalizaci veřejných ploch     
                              v obci Hněvotín, 1.etapa – ZŠ a Zákostelí ( Kout). 
        

              -  Dodatek ke smlouvě č. 1 se spol. IDOP Olomouc, a.s. na  Stavební úpravy    
                              komunikace III/5709 v obci Hněvotín – rozšíření zakázky o Ulici  
                              Topolčanská.  
 

   -  Smlouva obce se spol. Stavebniny u komína, s.r.o., Dolní Novosadská     
                              516/84, 779 00 OLOMOUC na zhotovení  přídlažby,  kanalizačních vpustí,  
                             úpravě povrchu komunikace v prostoru hasičské zbrojnice a části středu  
                             obce. 
 

        -  Smlouvu obce se spol.Wanzl a.s. Hněvotín  o souhlasu se stavbou objektu  
                             na pozemku obce p.č. 425/14. 
 

       -   Smlouvu o dodávce pitné vody se spol. ARKO z vodojemu Skály.  
 
   přednesl starosta                                                                    hlasování  pro 7 
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   5) Schválení 2. změny územního plánu obce 
 
                       Změna se týká nově vymezených ploch:  

1.1. plocha vodních toků a nádrží (V), označená v grafické části této změny „ II/2“, 

1.2. plocha pro dopravu (D), označená v grafické části této změny „ II/4“, 

1.3. plocha sportu a rekreace (S), označená v grafické části této změny „ II/5“, 

1.4. plocha výrobní a skladovací (V2), označená v grafické části této změny „ II/6“, 

1.5. plocha drobné výroby (V3), označená v grafické části této změny „ II/7“, 

1.6. plocha bydlení venkovského charakteru (Bv), označená v grafické části této změny „ 
II/9“, 

1.7. plocha bydlení venkovského charakteru (Bv), označená v grafické části této změny „ 
II/10“, 

1.8. plocha bydlení venkovského charakteru (Bv), označená v grafické části této změny „ 
II/11“, 

1.9. plocha vodních toků a nádrží (V), označená v grafické části této změny „ II/13“, 

1.10. plocha smíšeného venkovského území centrálního (Sc), označená v grafické části této 
změny „II/14“.2.  

1.11 změnou č. II ÚPO Hněvotín mění trasa cyklostezky a pěší komunikace, v grafické 
části této změny označeno „II/8“. 

                       
            Po poradě s projektantem a MMOl nevyhovíme námitkám: 

        -  Ing. Jiřího Frgala a ing. Evy Frgalové 
        -  Ing. Josefa Zadiny a ing. Věry Zadinové 
       proti navrhované bytové výstavbě v lokalitě II/11 a v případě jejího ponechání         
       ve změně požaduje vyloučit z nepřípustného funkčního využití plochy  

          zahradní účelové objekty a úkryty na nářadí a zařadit je do přípustného  
          využití a jako nepřípustné využití zařadit výstavbu objektů vyšších jak jedno    
          podlaží + podkroví, tak jak je stanovena prostorová regulace u sousední 
          plochy H. 
   
                   ostatní    viz. územní plán 
         bude dáno na vědomí veřejnou vyhláškou 
 
                      přednesl starosta                                                             hlasování  pro 7 
 
 6.   Přijetí obecně závazné vyhlášky č. 1/2008, 
                   
                    kterou se ruší  Obecně závazná vyhláška  obce Hněvotín č. 1/2007, o místním  
            poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu  
            vodovodu a kanalizace. 
 
                       přednesl starosta                                                            hlasování  pro 7 
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 7.   Zvláštní limity kanalizačního řádu. 
 
                      vyjímka pro Spol. Apetit – food      CHSK na 4000 mg/l 
                                                                               BSK    na 2000 mg/l  
              Zvýšené náklady na likvidaci ČOV jdou na vrub Apetitu. 
              Dosud jsme nemohli, z důvodu nenaplnění kanalizačního řádu, doložit Závěrečnou  
              zprávu na SFŽP 
                 
              pro informaci :  
                     obec má limit                                    CHSK      800 mg/l 
                                                                                BSK        400 mg/l   
            přednesl starosta                                                           hlasování  pro 7 
 
 
    8.  Odkoupení pozemků do majetku obce.  
                    

     a) Odkoupení stavebního pozemku pod přečerpávací stanicí,  p.č. 578 v k.ú.   
         Hněvotín, o výměře  99 m2 do majetku obce  od původního majitele  
         za cenu  400,-Kč za m2  dle navržené kupní smlouvy. 

     
                 b) Odkoupení pozemků  p.č. 993/36, orná půda o výměře 12801  m2  

                      od Jaroslava a Marie Čtvrtlíkových dle uzavřené smlouvy 
                                               a p.č. 993/42, orná půda o výměře  14940 m2 
                      od Ludmily Stoličkové a Josefa Hryzbila dle uzavřené smlouvy  
               do majetku obce Hněvotín pro plánovanou výstavbu RD v zóně U hřistě. 
 
 
          přednesl místostarosta M. Antl                                             hlasování  pro 7 
 
 

   9.   Prodej pozemků. 
 
                            Prodej pozemku obce p.č. 425/14, orná půda o výměře 4 m2  
                      v k.ú. Hněvotín,   zapsaného u Katastrálního úřadu Olomouckého kraje,  
                      pracoviště Olomouc na LV 10001 za cenu 130,-Kč/m2,  Obchodní společnosti   
                      Wanzl spol. s r.o., Hněvotín . 

 
                        Záměr byl vyvěšen na úřední desce  
 

       přednesl   místostarosta M. Antl                                             hlasování  pro 7 
 
 
  10.   Bezúplatný převod a směna pozemků. 
 

    a)    Žádost obce Hněvotín o bezúplatný převod pozemků ze správy PF ČR  
                              p.č. 993/26 orná půda o výměře   952 m2 
                              p.č. 993/37 orná půda o výměře 4824 m2   
                              p.č. 993/38 orná půda o výměře 9629 m2 



                           a p.č. 385/1   orná půda o výměře 5313 m2 
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                      v k.ú. Hněvotín, zapsané u Katastrálního úřadu Olomouckého kraje,  
                      pracoviště Olomouc,  do majetku obce Hněvotín. 

 
                              přednesl       místostarosta M. Antl                 hlasování  pro 7 
                     
                      b)    Bezúplatnou směnu  části  pozemku  p.č. 1047, ostatní plocha, o výměře  
                             381 m2 v majetku obce Hněvotín, v k.ú. Hněvotín, zapsaného  
                             u Katastrálního úřadu Olomouckého kraje,  pracoviště Olomouc,   
                             s  vlastníky pozemků  
                              p.č. 248/1,  p.č. 249/1,  p.č. 249/2,  p.č. 249/3 a  p.č. 249/4, vše orná půda,  
                             v k.ú. Hněvotín  za nově vzniklou parcelu ( budoucí ulici ) p.č. 249/5 orná  
                             půda, o výměře 654 m2. 
                              ( záměr by vyvěšen na ÚD) 
  

                     přednesl       místostarosta M. Antl                  hlasování  pro 7 
 
 11.   Cena výkupu a prodeje stavebních pozemků. 

           ceny zasíťovaných stavebních pozemků v zóně U hřiště v  majetku  obce  
            od  14. 5. 2008  za 1200,-Kč/m2 . 

                          
                           ( jakékoliv odchylky podléhají schválení zastupitelstva ) 
    
                            přednesl    starosta                                                      hlasování  pro 7 
 
 
  12.   Úprava odměn členům zastupitelstva.    
                           

        V souladu s Nařízením vlády částka  23  z   29. 2. 2008, kterým se mění    
         nařízení vlády  č. 37/2003 takto: 
                - zastupitelům vykonávajících funkce neuvolněných místostarostů  
                  ve výši   6000,-Kč 

                          - zastupitelům vykonávající funkce předsedy výboru zastupitelstva  
                            ve výši 1240,-Kč                         

                                 - členům zastupitelstva   ve výši   510,-Kč 
 
                         Úprava je ke dni 1. 2. 2008.   
                        
                           
    přednesl předseda finančního výboru                                         hlasování  pro 7 
                            

13. Záměr prodeje plynovodu, vozidla CAS a unimobuňky. 
                

   -  Záměr pronájmu plynovodu v ulici Spojovací a U Niessnera.                                           
                                                              hlasování  pro 7 

                           
               -  Záměr prodeje plynovodu v ulici Spojovací a U Niessnera. 
 



               -  Záměr prodeje vozidla  Š-706/RT „ CA Kropící“.  
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                  - Záměr prodeje  unimobuňky.  
                           
                 přednesl starosta                                                       hlasování  pro 7 
 
            
    14.   Nákup vozidla pro zásahovou jednotku SDH. 
 
                          Navrhujeme koupit  za 35 000,-Kč   novější ( o 10 let )  
                          s velkou  kabinou od SDH Tršice.  Do opravy dáme daleko méně peněz. 
                          Byli jsme se na techniku  podívat a zahájili jednání se starostkou. 
                          Následně to byli naši strojníci i projet. 
 
                          ( Reagujeme na nově vzniklou nabídku od vedení HZS Olomouckého  
                           kraje). 
 
                     přednesl starosta                                                hlasování  pro 7 
 
      15.   Rozpočtová opatření.  
 
                          č. 1/2008  viz. příloha  č.2 
                          č. 2/2008  viz  příloha  č.3 
 
                     přednesl předseda finančního výboru                       hlasování  pro 7 
 
 
       16.   Různé   
                          -  zvýšení počtu zaměstnanců obce  

              na údržbu zeleně a úklid  obce o jednoho zaměstnance na dobu  
             určitou ( 6 měsíců ),  jehož mzda bude dotována Úřadem  práce Olomouc.     
  

                              přednesl starosta                                              hlasování  pro 7 
 

   -  revokace usnesení č.8 z 11. 12. 2008  
 

    -  Úprava poskytnutí  příspěvku SDH obce na opravu vozidla  Š-706  
                                RT/CAS  do výše 200 000,-Kč ( původně 250 000,-),  na zvýšení   
                                akceschopnosti zásahové jednotky. 
                                 viz projednávaný  bod 13. a 14. 
 
                                přednesl starosta                                               hlasování  pro 7 
     
                           - společná investice do opravy prostoru DPS 
                             Bez omítnutí ( cca 20 000,- Kč) zdi sousedního stavení 
                             nelze provést parkové úpravy a dokončení celého prostoru. 
                             Majitelka s omítnutím souhlasí, ale nechce opravu provést jen na svůj  
                             náklad – z jejího pohledu to nepotřebuje. Menší částkou je možná ochotna  
                             přispět.) 
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                               Připravit s právníkem smlouvu o účelovém sdružení fin. prostředků                                
   
                                přednesl starosta                                           hlasování  pro 7 
 
                              -  zaplacení pohledávky a případné vymáhání  
                                 Zaplacení  pohledávky 53 550,- Kč - Spol. Frys – projekce,  
                                 Šumperk, vůči obci Hněvotín, za rozpracování projektové dokumentace  
                                 na přístavbu nové  tělocvičny, zadanou bývalým starostou Vladimírem  
                                 Jurtíkem  bez souhlasu zastupitelstva obce.    
 
                                přednesl starosta                                             hlasování  pro 7 
                                                                      
                                -  prověřit se smluvní advokátskou kanceláří Mgr. Spurný možnosti  
                                 vymáhání  zaplacené pohledávky 53 550,-Kč  na bývalém starostovi  
                                 občansko- právní cestou. 
                              
                                  přednesl starosta                                            hlasování  pro 5,   
                                                                                                                          proti 1 
                                                                                                                          zdržel se 1 
                                
                              - pokračování výstavby v obci v nejbližším období (  dle dotací ) 
                                 . zpracovává se projektová dokumentace na Topolanskou, 
                                   Velký Klupoř , Válkovy, Kout, Malý Klupoř, ZŠ 250 a 101. 
                                 . zasíťování ulice K potoku 
                                 . rekonstrukce sociálního zařízení v ZŠ č. 250 
                                 . úprava pavilonu v ZŠ 250  pro nejmenší ročníky 
                                 . chodník a komunikace Velký Klupoř a Topolanská  
                                 . drobné opravy a úpravy zaměstnanci obce 
                              
                                přednesl místostarosta M. Antl                   
   
                             - těžba štěrkopísku lokalitě u Lutína 
                               viz. posudek a souhlas KÚ Olomouckého kraje s těžbou 
                               Návrh jiné trasy expedice štěrku ( Těšetice- Ústín – Topolany)  
                               Plánujeme setkání starostů  a společný postup dotčených obcí 
                             
                               Zamítavé stanovisko obce zůstává  
 
                                přednesl starosta                         hlasování  pro zamítavé stanovisko 7 
  
                             - přivaděč pitné vody 
                               reklamujeme garantované provozní  parametry ( množství l/s a tlak)   
                               probíhá seřizování.  
                                  Chceme spolehlivý, ale jen doplňkový zdroj. Cena vody je o 10,- Kč  
                              dražší  než z obecních zdrojů. 
  
                                 přednesl starosta                                 inf.   
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                       - nabídka odkoupení pozemků v Žerůvských skalách 
 
                                přednesl starosta                                  hlasování neprodat pro 7 
 
                          - žádost p. Lomayu o odkoupení části  parcely č. 213/15 
                            pozemek před jeho RD 
 
                                 přednesl starosta                                  hlasování neprodat pro 7 
  

 -  co s černými  skládkami výkopků a zeminy ze splaškové kanalizace  
                            z let  2005-2006 na pozemcích obce  p.č. 570/2-lesní poz.,  1121  
                           ost.komunikace a pozemku PF ČR p.č. 132/1. 
                            ( Sdružení  STAVOD-EKOZIS.  
                             Jedná se o změnu využívání pozemku ve vlastnictví obce ? nepovolenou  
                             stavbu ? Je  souhlas  zastupitelstva obce ? Jaká byla výhodnost pro obec 
                             a způsob vyúčtování skládkování ? 
                              
                              Navrhnout právní řešení stavu. 
                               
                                  přednesl starosta                                             hlasování  pro 7 
 
                        - žádost o 165 000.- Kč na provoz  na DPS pro Olomouc 
                           ( je to vlastně celý plat pečovatelky i s odvody ) 
                                  přednesl starosta                                    hlasování proti 7 
 

            -  společnost ARKO –navýšení stočného zpětně od ledna 2008   
                            o 1,- Kč/m3    
                                  přednesl starosta                                    hlasování proti 7 
 
 
 

 
           14)     Diskusi   řídil starosta obce 
 
                     Zprávy výborů:    
                            soc. a zdrav.: sledujeme pravidelnými návštěvami jednu problematickou  
                                                   rodinu v obci,aktuálně řešíme požadavky a problémy, které se  
                                                   vyskytnou  
                           Životní prostředí:  výsadba zeleně v obci,spalování nebezpečného odpadu  
                                                   se zlepšilo, provedli kontrolu požárního vozidla 
                            Kulturní: pozvánka na posezení u cimbálu pátek 16.5. 
                                              a kácení máje v sobotu 24.5. 
                                              Poděkování za přípravu „čarodejnic“ všem ,co se zúčastnili. 
                            Finanční: fa WANZL pořádá 6.6. slavnostní otevření nové haly za účasti z      
                                              zástupců kraje 
 
                     Občané:    
                                         -  p.Onderka se ptá co bude s příkopami kolem silnic 
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- paní Jurtíková položila dotaz proč se vyhláška 1/2007 rušila , 

když, jak říkal někdy starosta,byla správná a udělaná 
právníkem.Obec platí právníka, její manžel-bývalý starosta, 
právníka nepotřeboval. 

        
                                               Starosta  máte právo na svůj názor,byli jsme přesvědčeni, že je  
                                               vyhláška správná.Dokonce i Ing Stojanová/kraj/. 
                                               Váš manžel sice pracoval bez právníka, ale jako každý člověk i  
                                               on dělal chyby. 
                                               Právně je prověříme, nebudeme nyní řešit, dáme vám vědět. 
 

- p.Kaláb -  kontejnery v ulici Pod skalou-přidat, vyřešit 
spomalení  

     dopravy ulice Lutínská. 
 

                                               Starosta  řešíme neustále, je ustudie na opravu silnice a výstavbu  
                                               okolí,projekt řeší i bezpečnost. 
 

- p.Skácel -  pozemky Za hřištěm prodej za 1 200.-Kč/m2 , kolik                         
je výkup ? 
 

                                                Starosta  nebylo ještě dohodnuto a smluvně vyřešeno s majiteli 
                                                 

- pí.Jurtíková -  vymáhat po manželovi 53 000.-Kč se  
     odsouhlasilo. Když byl ve funkci dal obci k dispozici multikáru     
      na čtyřleté období, sám platil daň i technickou opravu cca  
      60 000.-Kč. 
 
- pí.Johnová z Lutínské ulice se ptá zda je možno založit 

občanské sdružení na podporu řešení dopravní situace 
 
      Starosta  ano. Máte na to právo. Tato situace 
      bude dublovat práci obce, která tyto problémy řeší neustále. 

                 Další dotazy a připomínky nebyly, proto starosta obce uzavřel diskusi. 
 
  15)   Usnesení zastupitelstva obce 
                           Návrh je obsáhlý ( viz. příloha ).   
                    Protějšky, s kterými jednáme, chtějí kopie usnesení a obecní úřad také potřebuje  
                    jasný právní rámec. 
                           Protože o každém bodu usnesení bylo hlasováno samostatně, navrhuje  
                     starosta hlasovat o celém usnesení jako celku. 
                     Jiný názor zastupitelé neměli. 
 
                    návrhová komise                                                          hlasování pro 7 
 
 
    16)     Závěr  



                starosta poděkoval občanům a zastupitelům za účast a zapojení se do řešení 
problémů obce. Další veřejné zasedání zastupitelstva obce bude v měsíci červnu. 

Příloha k zápisu z 10.zastupitelstva č.1 
Zpráva o činnosti obecního úřadu 
od 9. zasedání  zastupitelstva obce 

 
 
         Po  9. zasedání dne 21. února 2008 zabezpečoval obecní úřad,  administrativu kolem územních 
řízení a stavebních řízení na sítě v ulici K potoku, komunikace Za školou, Rekonstrukce ZŠ  
na Topolanské ulici, opravy chodníků a komunikací v ulicích Velký Klupoř, Malý Klupoř, 
Topolanská, Válkov a Malý Válkov, nabídková řízení firmám na zhotovení zakázek, 
dále  zavkladování věcných břemen, vodoprávní řízení, povolení občanům , … atp. 
 
       Techničtí zaměstnanci obce uklízeli frekventovaná prostranství, uklízeli a upravovali 
prostor Skal, vydláždili a upravili prostranství před požární zbrojnicí a pomníkem, 
zabezpečovali provoz vodních zdrojů a splaškové kanalizace, podíleli se na přípravě 
komunikací pro položení živičné vrstvy ve středu obce. 
      Dále upravovali veřejná prostranství a vysazovali zeleň po přeložkách chodníků, zasypávali 
výtluky, vysazovali stromy podél potoka a v intravilánu obce, Veřejně chci v této souvislosti 
poděkovat občance naší obce p. Ivetě Macounové za iniciativu a odvedenou práci při výsadbě 
zeleně. 
       Poslední měsíc již intenzivně sekáme trávu 
         
      OÚ se také zabýval připomínkami občanů z minulého veřejného zasedání i průběžně 
podávanými  připomínkami občanů oznámených na OÚ. 

- kontrolní komise řešila připomínku kolegy Jurtíka 
- obecní úřad řešil podněty a připomínky k změně územního plánu 

a také k úpravám obce 
            -   s MMOl. byla řešena možnost napojení obce také na MHD Olomouc z Topola. 
                 Souhlasit musí KÚ Ol. kraje odbor dopravy. Podáváme žádost. 
 
                 Převažovaly dotazy a žádosti soukromého charakteru. 
 
        Stavební úřad MMOl. Oddělení  správy pozemních komunikací řešilo  s obcí  již druhé 
podání na  stavební  úpravu  komunikací  v okolí kostela. 
Místního šetření se zúčastnil i zástupce oddělení památkové  péče MMOl.. 
Konstatovali, že práce probíhají v souladu se schválenou projektovou dokumentací.    
       
       Zaměstnanci obecního úřadu se také podíleli na přípravě a průběhu společenské akce „ Pálení 
čarodějnic“ zorganizované oběma místostarosty, základní školou a řadou ochotných občanů.  
Jmenuji alespoň p. Milana Krejčího, Tondu Osladila a Milanem Blechtou, Petra Niessnera,  
paní Mlčochovou, p. Svaka  ….   je jich daleko víc, kteří nejen připravovali ale také organizovali 
tuto zdařilou akci k radosti dětí i značného počtu dospělých. 
Byli jsme velice příjemně překvapeni nevídanou účastí, které snad konkuruje jen rozsvěcování 
vánočního stromu obce. Na druhé straně jsme rádi viděli i překvapení občanů z pěkného a 
upraveného prostředí ve Skalách. 
 
K další  činnosti obecního úřadu se dostaneme při projednávání jednotlivých bodů programu 
dnešního zasedání. 
Na dotazy jsem připraven odpovědět v diskuzi. 



 
   Děkuji Vám za pozornost..             
 
                           
 


