ZÁPIS
z 11. veřejného zasedání Zastupitelstva
Městyse Klenčí pod Čerchovem konaného dne 30. 7. 2019
1. Zahájení, jmenování zapisovatele
Zahájení zasedání: 18:00 hodin
Přítomni:

Jiří Anderle, Karel Beneš, Jan Bozděch, František Čipera, Karel Hula, Přemysl
Lamač, Františka Tichá, Milan Toman.

Omluveni:

Martin Frei, Václav Karásek, Pavel Smazal.

Přítomna je nadpoloviční většina členů ZM a zastupitelstvo je usnášeníschopné.
Veřejné zasedání ZM zahájil starosta Jan Bozděch, který přivítal zastupitele a občany městyse.
Konstatoval, že na zastupitelstvu, které bylo svoláno v souladu s ustanovením
§ 92 zák. č. 128/2000 Sb., O obcích, v platném znění, je přítomno 8 zastupitelů, 3 zastupitelé
jsou omluveni. Zapisovatelem jmenoval Jana Bozděcha.
2. Volba návrhové komise, ověřovatelů zápisu a návrh programu
Ověřovatelé zápisu: Karel Beneš, Milan Toman
Návrhová komise:

Karel Hula, Přemysl Lamač

Hlasování č. 1, o usnesení, že ZM schvaluje ověřovatele zápisu ze zasedání ZM ve složení:
Karel Beneš, Milan Toman:
PRO
:
7
PROTI
:
0
ZDRŽEL SE :
1
(Toman)
Návrh byl schválen.
Hlasování č. 2, o usnesení, že ZM schvaluje komisi k návrhu usnesení ve složení:
Hula, Přemysl Lamač:
PRO
:
PROTI
:
ZDRŽEL SE :
Návrh byl schválen.

Karel
8
0
0

Zastupitelé dostali v podkladech program jednání, kde starosta navrhl následující změny:
-

Bod č. 4 bude vyřazen: „Schválení překlenovacího úvěru pro úhradu nákladů
na pořízení vozidla CAS pro JSDH“.

Navržený program k jednání:
1. Zahájení, jmenování zapisovatele.
2. Volba návrhové komise, ověřovatelů zápisu a schválení programu zasedání.
3. Projednání přijetí finančních darů od společností Steatit s.r.o. a VS Čerchov, a.s. na pořízení
CAS pro JSDH.
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4.
5.
6.
7.

Projednání směny vozidel LIAZ K 101 CAS 25 za vozidlo Liaz SDH s obcí Díly.
Projednání havarijního pojištění pro vozidlo CAS Scania pro jednotku SDH.
Projednání úrazového pojištění pro JSDH v rámci jejich výcviku.
Projednání dodatku č. 6 pojistné smlouvy Městyse Klenčí pod Čerchovem se společností
Kooperativa pojišťovna a.s. Vienna Insurance Group na pojištění tenisových kurtů
ve sportovním areálu Městyse Klenčí pod Čerchovem.
8. Projednání žádosti o pronájem části pozemku p.č. 1747/2 KÚ Klenčí pod Čerchovem.
9. Schválení rozpočtové změny č. 8/2019 platné k 31. 7. 2019.
10. Projednání dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo se společností Sani-Top-Centrum s.r.o.
na rekonstrukci topení v sále KD u nádraží.
11. Projednání smlouvy o dílo se společností OTIS a.s. na výměnu výtahu v objektu DPS Klenčí
pod Čerchovem.
12. Projednání záměru směny části pozemku 4258 za část pozemku 4264 v lokalitě u Šimanuc
mlýna KÚ Klenčí pod Čerchovem.
13. Schválení přijetí dotace PK v programu Podpora činnosti informačních center na území
Plzeňského kraje pro rok 2019 na akci: Dovybavení informačního centra.
14. Projednání žádosti VRMKO z.s. o příspěvek na činnost spolku.
15. Schválení smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci a o zřízení
věcného práva k podpisu týkající se pozemku p.č. 1742/18 KÚ Klenčí pod Čerchovem.
16. Schválení zadání veřejné zakázky: Ošetření významných stromů v Městysu Klenčí
pod Čerchovem 2019 v rámci dotační podpory Plzeňského kraje.
17. Diskuze, závěr.
Hlasování č. 3, o usnesení, že ZM schvaluje navržený program jednání ZM:
PRO
:
PROTI
:
ZDRŽEL SE :
Návrh byl schválen.

8
0
0

3. Projednání přijetí finančních darů od společností Steatit s.r.o. a VS Čerchov, a.s.
na pořízení CAS pro JSDH
Starosta uvedl, že firma Steatit s.r.o. Klenčí pod Čerchovem poskytne finanční dar ve výši
100.000 Kč, firma VS Čerchov a.s., Klenčí pod Čerchovem, pak 10.000 Kč. Očekává se
finanční dar i od Obce Nemanice ve výši 100.000 Kč.
Žádný ze zastupitelů neměl k uvedenému bodu otázky ani připomínky.
Starosta navrhl schválení přijetí finančních darů.
Hlasování č. 4, o usnesení, že ZM schvaluje přijetí finančního daru ve výši 100.000 Kč
od společnosti Steatit s.r.o. Klenčí pod Čechovem na pořízení CAS pro JSDH Klenčí pod
Čerchovem:
PRO
:
8
PROTI
:
0
ZDRŽEL SE :
0
Návrh byl schválen.
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Hlasování č. 5, o usnesení, že ZM schvaluje přijetí finančního daru ve výši 10.000 Kč
od společnosti VS Čerchov a.s. Klenčí pod Čerchovem, na pořízení CAS pro JSDH Klenčí
pod Čerchovem:
PRO
:
8
PROTI
:
0
ZDRŽEL SE :
0
Návrh byl schválen.
Hlasování č. 6, o usnesení, že ZM pověřuje starostu městyse uzavřením darovacích smluv
k finančním darům dle usnesení 11.3 a 11.4:
PRO
:
8
PROTI
:
0
ZDRŽEL SE :
0
Návrh byl schválen.
4. Projednání směny vozidel LIAZ K 101 CAS 25 za vozidlo Liaz SDH s Obcí Díly
Starosta uvedl, že předmětná směna je věcí výjezdového vozidla naší jednotky SDH, konkrétně
pak vozidla LIAZ Karosa a vozidla SDH Díly taktéž Liaz. Dle znaleckých posudků
objednaných Městysem Klenčí je jejich cena stejná. Z tohoto důvodu proběhne směna, a
ne prodej kupní smlouvou.
Dále starosta uvedl, že stávající vozidlo LIAZ naší jednotky SDH bychom měli řešit také
a máme k dispozici i zájemce o koupi tohoto vozidla, kterým je firma ZEMPRA KL s.r.o..
Firma je ochotna zaplatit 40 000 Kč, přestože znalecký posudek, který však firma nemá
k dispozici, je v hodnotě 35 000 Kč. Tento prodej navrhl ke schválení.
Žádný ze zastupitelů neměl k uvedenému bodu otázky ani připomínky.
Hlasování č. 7, o usnesení, že ZM bere na vědomí znalecké posudky na vozidla Liaz CAS
25 – RTHP Š 706, CAS Karosa K25 L 101 v majetku Městyse Klenčí pod Čerchovem
a Škoda CAS 25 Š 706 RTHP v majetku Obce Díly:
PRO
:
8
PROTI
:
0
ZDRŽEL SE :
0
Návrh byl schválen.
Hlasování č. 8, o usnesení, že ZM schvaluje směnu vozidla CAS Karosa K25
v majetku Městyse Klenčí pod Čerchovem za vozidlo Škoda CAS 25 Š 706 RTHP:
PRO
:
PROTI
:
ZDRŽEL SE :
Návrh byl schválen.

L 101
8
0
0

Hlasování č. 9, o usnesení, že ZM pověřuje starostu městyse uzavřením směnné smlouvy
na vozidla dle usnesení 11.7 s Obcí Díly:
PRO
:
8
PROTI
:
0
ZDRŽEL SE :
0
Návrh byl schválen.
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Hlasování č. 10, o usnesení, že ZM schvaluje prodej vozidla Liaz CAS 25 – RTHP Š 706
v hodnotě 40 000 Kč společnosti ZEMPRA KL s.r.o., V Potokách 17, 250 68 Husinec,
IČO: 29013526:
PRO
:
8
PROTI
:
0
ZDRŽEL SE :
0
Návrh byl schválen.
Hlasování č. 11, o usnesení, že ZM pověřuje starostu městyse uzavřením směnné smlouvy
na vozidla dle usnesení 11.7 s Obcí Díly:
PRO
:
8
PROTI
:
0
ZDRŽEL SE :
0
Návrh byl schválen.
5. Projednání havarijního pojištění pro vozidlo CAS Scania pro jednotku SDH
Starosta uvedl, že havarijní pojištění již bylo uzavřeno a ve své kompetenci jej schválil, protože
je potřeba, aby bylo vozidlo co nejdříve v provozu. Nejnižší nabídka byla od Hasičské vzájemné
pojišťovny na 47.000 Kč, další nabídka byla na 63.000 Kč od pojišťovny Kooperativa, která
ovšem nenabízí takové možnosti, jako právě HVP. Ostatní společnosti odepsaly, že nemají
zájem takové vozidlo pojistit, nebo jako např. Allianz nabízí astronomické částky. Vozidlo bude
pojištěno na celou pořizovací hodnotu 7.600.000 Kč bez DPH.
Žádný ze zastupitelů neměl k uvedenému bodu otázky ani připomínky.
Hlasování č. 12, o usnesení, že ZM bere na vědomí variantní nabídky na havarijní
pojištění vozidla SCANIA P 500 B4X4 – HZ a zvolenou nabídku od společnosti Hasičská
vzájemná pojišťovna a.s.:
PRO
:
8
PROTI
:
0
ZDRŽEL SE :
0
Návrh byl schválen.
6. Projednání úrazového pojištění pro JSDH v rámci jejich výcviku
Starosta uvedl, že v současné době tvoří výjezdovou jednotku 12 členů. Nyní nejsou pro případy
úrazu pojištěni. Uniqa nabízí unikátní možnost pojištění hasičů. Sami se pojistit nemohou. Toto
musí učinit městys. Cena pojištění je cca 12.600 Kč ročně. Berme to jako určitý benefit, kterým
bychom jim mohli poděkovat za jejich práci pro městys a občany. Starosta navrhl schválení.
Žádný ze zastupitelů neměl k uvedenému bodu otázky ani připomínky.
Hlasování č. 13, o usnesení, že ZM schvaluje kolektivní úrazové pojištění pro Městys
Klenčí pod Čerchovem a členy jednotky sboru dobrovolných hasičů Městyse Klenčí
pod Čerchovem pro školení, výcvik, soutěže a zásahy dle nabídky společnosti UNIQA
pojišťovna a.s.:
PRO
:
8
PROTI
:
0
ZDRŽEL SE :
0
Návrh byl schválen.
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Hlasování č. 14, o usnesení, že ZM pověřuje starostu uzavřením pojistné smlouvy
s UNIQA Pojišťovna, a.s. dle usnesení 11.12.
PRO
:
8
PROTI
:
0
ZDRŽEL SE :
0
Návrh byl schválen.
7. Projednání dodatku č. 6 pojistné smlouvy Městyse Klenčí pod Čerchovem
se společností Kooperativa pojišťovna a.s. Vienna Insurance Group na pojištění
tenisových kurtů ve sportovním areálu Městyse Klenčí pod Čerchovem
Starosta uvedl, že dodatek č. 6 rozšiřuje pojištění o zrekonstruované tenisové kurty. V současné
době má městys pojištěn majetek na celkovou částku 404.000.000 Kč. Celková částka ročního
pojistného je cca 130.000 Kč. Starosta navrhl schválení.
Žádný ze zastupitelů neměl k uvedenému bodu otázky ani připomínky.
Hlasování č. 15, o usnesení, že ZM schvaluje dodatek č. 6 k pojistné smlouvě č. 7720640002
majetku městyse se společností Kooperativa pojišťovna a.s. na pojištění části sportovního
areálu Městyse Klenčí pod Čerchovem:
PRO
:
8
PROTI
:
0
ZDRŽEL SE :
0
Návrh byl schválen.
Hlasování č. 16, o usnesení, že ZM pověřuje starostu uzavřením dodatku č. 6 k pojistné
smlouvě se společností Kooperativa pojišťovna a.s.:
PRO
:
8
PROTI
:
0
ZDRŽEL SE :
0
Návrh byl schválen.
8. Projednání žádosti o pronájem části pozemku p.č. 1747/2 KÚ Klenčí pod
Čerchovem
Starosta uvedl, že žadatelka svoji žádost upřesnila. Jedná se o pronájem části pozemku
u čp. 251, a zároveň navrhl vyhlásit záměr.
Žádný ze zastupitelů neměl k uvedenému bodu otázky ani připomínky.
Hlasování č. 17, o usnesení, že ZM bere na vědomí upřesnění žádosti na pronájem části
pozemku p.č. 1747/2 KÚ Klenčí pod Čerchovem:
PRO
:
8
PROTI
:
0
ZDRŽEL SE :
0
Návrh byl schválen.
Hlasování č. 18, o usnesení, že ZM Schvaluje vyhlášení záměru na pronájem části
pozemku p.č. 1747/2 KÚ Klenčí pod Čerchovem, druh pozemku ostatní plocha o výměře
150 m2:
PRO
:
8
PROTI
:
0
ZDRŽEL SE :
0
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Návrh byl schválen.
9. Schválení rozpočtové změny č. 8/2019 platné k 31. 7. 2019
Starosta přítomné seznámil s rozpočtovou změnou, která bude následně zveřejněna na úřední
desce městyse. Navrhl změnu schválit.
Žádný ze zastupitelů neměl k uvedenému bodu otázky ani připomínky.
Hlasování č. 19, o usnesení, že ZM schvaluje rozpočtovou změnu č. 8/2019 platnou k 31.
7. 2019:
PRO
:
8
PROTI
:
0
ZDRŽEL SE :
0
Návrh byl schválen.
10. Projednání dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo se společností Sani-Top-Centrum s.r.o.
na rekonstrukci topení v sále KD u nádraží
Starosta uvedl, že došlo k posunutí termínu rekonstrukce, protože se firma zdržela
při rekonstrukci bazénu v Domažlicích a také z důvodu dalších akcí, které se v Klenčí konaly,
a sál jsme k nim potřebovali. Firma je schopna teď začít okamžitě, ale nestačí rekonstrukci
realizovat do předem domluvené oslavy v sále. Z tohoto důvodu jsme se dohodli, že
rekonstrukce započne až po této oslavě. Ve smlouvě se mění pouze termín dokončení. Starosta
navrhl schválení.
Žádný ze zastupitelů neměl k uvedenému bodu otázky ani připomínky.
Hlasování č. 20, o usnesení, že ZM Schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na akci:
Rekonstrukce topného systému v sále KD u nádraží se společností Sani-top-Centrum
s.r.o.:
PRO
:
8
PROTI
:
0
ZDRŽEL SE :
0
Návrh byl schválen.
Hlasování č. 21, o usnesení, že ZM pověřuje starostu uzavřením dodatku č. 1 se společností
Sani-Top-Centrum s.r.o. na rekonstrukci topného systému v sále KD u nádraží:
PRO
:
8
PROTI
:
0
ZDRŽEL SE :
0
Návrh byl schválen.
11. Projednání smlouvy o dílo se společností OTIS a.s. na výměnu výtahu v objektu
DPS Klenčí pod Čerchovem
Starosta uvedl, že na výměnu je poskytnuta dotace z Plzeňského kraje 450.000 Kč. Celková
cena výměny je 942.000 Kč. Dojde k objednání výtahové kabiny, kterou spol. OTIS připraví
a v tu chvíli budeme platit první fakturu ještě do konce roku 2019. Samotná rekonstrukce
v objektu proběhne na jaře 2020.
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Žádný ze zastupitelů neměl k uvedenému bodu otázky ani připomínky.
Hlasování č. 22, o usnesení, že ZM schvaluje zadání veřejné zakázky: „Demontáž
podstatných částí 1 ks původního výtahu a dodávka a montáž podstatných částí na 1 ks
výtahu podle technické specifikace č. C5KF897R“ společnosti OTIS a.s., J. Opletala
3506/45, 690 02 Břeclav, IČO: 42324254:
PRO
:
8
PROTI
:
0
ZDRŽEL SE :
0
Návrh byl schválen.
Hlasování č. 23, o usnesení, že ZM schvaluje podstatné náležitosti smlouvy o dílo se
společností OTIS a.s. na akci „Demontáž podstatných částí 1 ks původního výtahu
a dodávka a montáž podstatných částí na 1 ks výtahu podle technické specifikace
č. C5KF897R“:
PRO
:
8
PROTI
:
0
ZDRŽEL SE :
0
Návrh byl schválen.
Hlasování č. 24, o usnesení, že ZM pověřuje starostu uzavřením smlouvy o dílo se
společností OTIS a.s. dle usnesení 11.21 a 11.22:
PRO
:
8
PROTI
:
0
ZDRŽEL SE :
0
Návrh byl schválen.
12. Projednání záměru směny části pozemku 4258 za část pozemku 4264 v lokalitě
u Šimanuc mlýna KÚ Klenčí pod Čerchovem
Starosta uvedl, že se jedná o směnu části pozemku, který zasahuje do budoucí hráze rybníku.
K tomu došlo v rámci pozemkových úprav. Určitě je lepší provést směnu, než měnit projekt
a hráz rybníku. Projekt se nebude realizovat hned, když vše půjde dobře, tak v roce 2022
v rámci pozemkové úpravy nebo z příslušné dotace, kterou osobně z důvodu složité
administrace a nutného podílu městyse nedoporučuje v případě, že existuje jiná jednodušší
možnost.
Žádný ze zastupitelů neměl k uvedenému bodu otázky ani připomínky.
Hlasování č. 25, o usnesení, že ZM schvaluje zamýšlený záměr směny části pozemku p.č.
4258 a 4264 oba KÚ Klenčí pod Čerchovem:
PRO
:
8
PROTI
:
0
ZDRŽEL SE :
0
Návrh byl schválen.
Hlasování č. 26, o usnesení, že ZM ukládá starostovi zajistit znalecké posudky na pozemky
p.č. 4258 a 4264 KÚ Klenčí pod Čerchovem:
PRO
:
8
PROTI
:
0
ZDRŽEL SE :
0
Návrh byl schválen.
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Hlasování č. 27, o usnesení, že ZM ukládá starostovi a VŽVUP připravit podklady
pro směnu části pozemků p.č. 4258 a 4264 KÚ Klenčí pod Čerchovem:
PRO
:
8
PROTI
:
0
ZDRŽEL SE :
0
Návrh byl schválen.
13. Schválení přijetí dotace PK v programu Podpora činnosti informačních center
na území Plzeňského kraje pro rok 2019 na akci: Dovybavení informačního centra
Starosta uvedl, že dotace je na zakoupení nového fotoaparátu. Žádost byla zpracována
pracovnicemi infocentra.
Žádný ze zastupitelů neměl k uvedenému bodu otázky ani připomínky.
Hlasování č. 28, o usnesení, že ZM schvaluje přijetí dotace z rozpočtu Plzeňského kraje
v programu Podpora činnosti informačních center na území Plzeňského kraje pro rok
2019 na akci: Dovybavení informačního centra:
PRO
:
8
PROTI
:
0
ZDRŽEL SE :
0
Návrh byl schválen.
14. Projednání žádosti VRMKO z.s. o příspěvek na činnost spolku
Starosta uvedl, že žádost nebyla vyřešena na minulém zasedání a z tohoto důvodu je zařazena
do programu. V lednu byly schváleny pravidla pro poskytování grantů a z tohoto důvodu
by neměla být žádost schválena, protože přišla po termínu a nesplnila tak podmínku.
Zastupitel Anderle: Byli jsme zvyklí podávat žádosti v druhé polovině roku, z tohoto důvodu
byla žádost podána po termínu. Žádáme o příspěvek 2 000 Kč jako každý rok. Spolek pořádá
hodně akcí pro městys, příkladem je Masopust, zájezdy, besedy a přednášky.
Starosta: Některé akce, např. masopust pořádá ve spolupráci s VKSO a náklady mohou být
vyúčtovány na VKSO, kde je k dispozici 50.000 Kč.
Místostarosta Lamač: Můžeme vyhlásit dodatečné granty a žádost schválit tam. Případně může
být žádost příští rok podána na dvojnásobnou částku. Pokud schválíme žádost,
je pravděpodobné, že zamítnuté žádosti budou podány znova.
Zastupitel Hula: Žádost jsme schvalovali každým rokem, měli bychom ji schválit i letos. Jedná
se pouze o částku 2.000 Kč.
Starosta navrhl žádost neschválit, zastupitel Hula podal protinávrh, schválit žádost
v požadované výši. Nejprve proběhne hlasování o protinávrhu.
Hlasování č. 29, o usnesení, že ZM schvaluje žádost VRMKO, z.s. o příspěvek z rozpočtu
městyse ve výši 2.000 Kč:
PRO
:
4
PROTI
:
3
(Beneš, Bozděch, Lamač)
ZDRŽEL SE :
1
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(Čipera)
Návrh nebyl schválen.
Hlasování č. 30, o usnesení, že ZM neschvaluje VRMKO, z.s. o příspěvek z rozpočtu
městyse ve výši 2.000 Kč:
PRO
:
4
PROTI
:
2
(Anderle, Hula)
ZDRŽEL SE :
2
(Čipera, Tichá)
Návrh nebyl schválen.
Starosta uvedl, že nerozumí tomu, proč se zastupitelé nyní zdržují nebo jsou pro žádost, když
na začátku roku hlasovali pro pravidla na celý rok. Žádost se projedná na příštím zasedání
znovu.
15. Schválení smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci
a o zřízení věcného práva k podpisu týkající se pozemku p.č. 1742/18 KÚ Klenčí
pod Čerchovem
Starosta uvedl, že smlouvu dostali zastupitelé v podkladech. Jedná se o bezúplatný převod.
Navrhl smlouvu schválit.
Žádný ze zastupitelů neměl k uvedenému bodu otázky ani připomínky.
Hlasování č. 31, o usnesení, že ZM schvaluje smlouvu s ÚZSVM o bezúplatném převodu
vlastnického práva k nemovité věci a o zřízení věcného práva k podpisu týkající se
pozemku p.č. 1742/18 KÚ Klenčí pod Čerchovem:
PRO
:
8
PROTI
:
0
ZDRŽEL SE :
0
Návrh byl schválen.
Hlasování č. 32, o usnesení, že ZM pověřuje starostu uzavřením smlouvy s ÚZSVM
o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci a o zřízení věcného práva
k podpisu týkající se pozemku p.č. 1742/18 KÚ Klenčí pod Čerchovem:
PRO
:
8
PROTI
:
0
ZDRŽEL SE :
0
Návrh byl schválen.
16. Schválení zadání veřejné zakázky: Ošetření významných stromů v Městysu Klenčí
pod Čerchovem 2019 v rámci dotační podpory Plzeňského kraje
Starosta uvedl, že při doručení smlouvy od Plzeňské kraje je nutné, aby zakázku dělala firma
z certifikací ETW, což je do jisté míry nařízení z EU. Z tohoto důvodu bude zakázka předána
firmě s certifikací, kterou má např. pan Spěváček, ale jako subdodávku lze očekávat i u pana
Kuneše.
Žádný ze zastupitelů neměl k uvedenému bodu otázky ani připomínky.
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Hlasování č. 33, o usnesení, že ZM schvaluje revokaci usnesení č. 10.19:
PRO
:
PROTI
:
ZDRŽEL SE :
Návrh byl schválen.

8
0
0

Hlasování č. 34, o usnesení, že ZM schvaluje zadání veřejné zakázky ošetření významných
stromů společnosti Ing. Jan Spěváček, Čermná 6, 342 01 Hrádek u Sušice, IČO: 64389561:
PRO
:
8
PROTI
:
0
ZDRŽEL SE :
0
Návrh byl schválen.
17. Diskuse, závěr
Občanka Klenčí: Zastupitelé by se měli držet pravidel, které schválili. Občané si všímají, pokud
je někomu vyhověno v jedné věci a v té samé věci ostatním ne.
Starosta: Pokud mají občané nějaké stížnosti, mohou přijít na zasedání ZM a vystoupit zde.
Většinou občané chodí za mnou, jako za starostou a je pravda, že ke mně se také potom vše
vrací.
Další plánované zasedání ZM proběhne ve středu 28. 8. 2019 od 18:00 hod v knihovně Domě
přírody Českého lesa.
Zasedání ukončeno v 18:50 hodin.
Zapsal:

Jan Bozděch v. r.

Ověřovatelé zápisu:

Karel Beneš

……………………

Milan Toman

……………………

Jan Bozděch (starosta)

……………………

