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Zápis 

z 15. zasedání Zastupitelstva obce ROSTOKLATY, konaného dne 21. 3. 2016 od 19:00 hodin. 

Zahájení zasedání zastupitelstva 
Zasedání Zastupitelstva obce Rostoklaty (dále též jako „ZO“) bylo zahájeno v 19:00 hodin starostkou obce Radkou 

Novákovou (dále jako „starostka“).  

Starostka konstatovala, že zasedání bylo řádně svoláno podle § 93 odst. 1 zákona o obcích, informace byla na úřední desce 

Obecního úřadu Rostoklaty zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to od 11. 3. 2016 do 21. 3. 2016 

Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“.  

Přítomni: Albrechtová Eva, Apltauerová Blanka, Hušner Martin, Kmoch Lukáš, Nováková Radka, Šermauerová Jaroslava, 

Valach David, od 19:03 hodin Černá Hana, Janků Roman 

Hosté: Valachová, Novák, Albert 

1. Schválení programu: 
Starostka seznámila přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a v souladu s informací 
zveřejněnou na úřední desce. Další návrhy nebyly podány. Starostka dala hlasovat o návrhu programu.  

  

Návrh usnesení č. 1:  
Zastupitelstvo obce Rostoklaty schvaluje následující program zasedání:  

1.  Zahájení 
2.  Schválení Programu 
3.  Odsouhlasení Usnesení ze zasedání ZO z 25. 1. 2016 
4.  Informace o činnosti OÚ 
5.  Projednání a schválení Závěrečného účtu za rok 2015 
6.  Projednání a schválení účetní závěrky k 31. 12. 2015 
7.  Projednání a schválení Změny stavby před dokončením na parc.č. 712/1, k.ú. Rostoklaty 
8.  Projednání a schválení ceny za nákup pozemků pod chodníky a místními komunikacemi 
9.  Projednání a schválení ceny za prodej obecních pozemků  
10. Projednání a schválení ceny za pronájem obecních pozemků 
11. Projednání a schválení zadání PD na zpracování chodníku ČD Rost – Břežany II 
12. Projednání a schválení Rozpočtové opatření č. 1 
13. Projednání a schválení Výzvy pro vlastníky kamenných křížů 
14. Projednání a schválení přijetí dotace Ministerstva kultury  
15. Projednání a schválení vyhlášení zakázky malého rozsahu na stavební práce v kostele sv. Martina 
16. Projednání a schválení Dodatku č. 4 k SoD na restaurování kostela s Mgr. Chejnem – rozsah prací 2016 
17. Projednání a schválení Individuální dotace pro SDH na akci „ Country bál “ 
18. Projednání a schválení Individuální dotace pro SDH na akci „ Pálení čarodějnic, stavění máje a kolaudace hasičské zbrojnice “ 
19. Projednání a schválení pořízení traktoru 
20. Diskuze 
21. Závěr 

 
Výsledek hlasování: Pro: 

7 

 Proti: 
0 

 Zdrželi se: 
0 

 

Černá, Janků nehlasovali z důvodu nepřítomnosti při projednávání tohoto usnesení. 

Usnesení č. 1 bylo schváleno. 
 

3. Odsouhlasení Usnesení ze zasedání ZO z 25. 1. 2016 
 

 Návrh usnesení č. 2: 
           Zastupitelstvo obce Rostoklaty schvaluje Usnesení ze zasedání ZO z 25. 1. 2016 

 
Výsledek hlasování: Pro: 

6 
 Proti: 

0 

 Zdrželi se: 
1 

Kmoch 

Černá, Janků nehlasovali z důvodu nepřítomnosti při projednávání tohoto usnesení. 

Usnesení č. 2 bylo schváleno.  
 

4. Informace o činnosti OÚ, 
- je ukončen převod pozemků ze Středočeského kraje na obec Rostoklaty par. č. 458/18, 458/7, 458/8, 458/9. Jedná se i o některé 
části pozemků pod stávajícími chodníky. 
- dne 5. 2. 2016 byl vydán kolaudační souhlas na elektroinstalaci v kostele. Zároveň starostka podepsala smlouvu a zajistila úhradu 
poplatku za přípojné místo. Toto by se mělo realizovat v následujících týdnech. 
- starostka zpracovala žádost na úřad práce o dotaci na 2 pracovní místa na VPP. Do 22. 3. probíhá výběrové řízení. Nástup od 1. 4. 
t.r. Dle telefonického sdělení bude úřadem práce přiděleno 1 pracovní místo. 



- společně s obcí Tismice, Přišimasy, Břežany, OS Vrátkov pořádáme v kulturním domě („KD“)naší obce dne 15. 5. 2016 od 15:00 
hodin divadelní představení „Zítra to roztočíme Jaroušku“. Vstup je pro občany těchto obcí zdarma. Z pořádání představení 
vyplývají nutné výdaje na opravu a menší rekonstrukci KD. Zatékající střecha na přístřešku již byla nově oplechována. Dále je 
domluvena zednická oprava šatny včetně položení nového lina i na pódiu. Starostka doporučuje do budoucna vyřadit z KD židle  
a koupit nové vč. stolů. Předpokládané náklady na představení budou do 10 tis. Kč na obec. Budeme zajišťovat nápoje, občerstvení 
zajistí OS Vrátkov a dary pro herce obec Přišimasy. 
- starostka v lednu zpracovala pro Středočeský kraj závěrečné vyúčtování dotace na rekonstrukci hasičské zbrojnice. V únoru byla 
částka ve výši 477.390 Kč připsána na bankovní účet obce.  
- společně s obcí Tismice budeme mít stánek na Klepci na Dni země. 
- pro zajištění úsekového měření na hlavní silnici musí být na naše náklady vyměněny 2 stožáry, tak aby unesly zařízení. S ČEZ již 
byla podepsána smlouva a uhrazen poplatek za připojení.  
- v souladu se zákonem je zajištěna aktualizace elektrorevize spotřebičů a školení požární ochrany a bezpečnosti práce.  
- k vydání obecně závazné vyhlášky byl RNDr. Chytilem zpracován posudek. Schůzka se koná dne 30. 3. za přítomnosti 
zastupitelů. 
- starostka již postupně jednala s vlastníky ohledně řešení vlastnictví pozemků pod obecními chodníky a komunikacemi. Po 
odsouhlasení bude zveřejněn záměr a u vyřešených úseků může být podána žádat o stavení povolení. Vyzývá zastupitele, aby se 
zamysleli a podali svoje návrhy na přednostní realizací tří úseků oprav v tomto roce. Navrhuje, aby nejvíce doporučovaný úsek byl 
realizován letos ze zdrojů obce. Projekty jsou k dispozici na OÚ. 
- 1. svoz bioodpadu proběhne 12. 4. 2016. 
- starostka požádala zastupitelé, aby navrhli náhradní variantu za herní prvek Orlí hnízdo. Firma, která prvek dodala, zatím 
prověřuje levnější variantu. 
- pí. Apltauerová seznámila s plánem kulturních akcí na rok 2016. Kromě již zmiňovaného kulturního představení proběhne 4.6. 
dětský den s ukázkou popelářského vzoru, každoroční vítání občánků bude dne 15. 6. Pokud budou dokončeny restaurátorské 
práce v kostele, mohlo by proběhnout Martinské posvícení. Zdobení vánočních ozdob připadne na 23. 11 a rozsvěcení vánočního 
stromečku bude v Rostoklatech dne 30 11 a 5. 12 v Nové Vsi II. Dne 3. 12. proběhne Mikulášská nadílka v KD a tradiční ohňostroj 
31. 12. Každoročně probíhá i návštěva divadelního představení v Praze. Pí. Apltauerová dále sděluje, že navrhované akce jsou 
tradiční, neměnné a konkrétní rozpis se zajištěním je dostačující před plánovanou akcí. Uvádí, že není důvod svolávat schůzi a 
stačí další řešit na ZO. P. Janků za člena kulturní komise se podivuje, že plánované akce neprojednala kulturní komise. Starostka 
s pí Apltauerovou zdůrazňují tradici a neměnnost těchto akcí. V závěru starostka navrhla zaslání návrhu členům kulturní komise 
k dalšímu případnému doplnění.  
Zastupitelé vzali informace na vědomí.  
Dále se p. Janků dotázal, že dnešního dne 21. 3. zaslal e-mailový dotaz, zda starostka komunikovala s Krajskou správou silnic 
ohledně oprav komunikací. Starostka vzhledem k velkému vytížení dnešního dne nestihla dotaz přečíst a tím doporučuje odložit na 
příští ZO.  
 

5. Projednání a schválení Závěrečného účtu za rok 2015 
Dne 29. 2. proběhla kontrola hospodaření za rok 2015 odboru kontroly Středočeského kraje. Byly zjištěny dvě pochybení: Nebyl 
ponížen rozpočet o neuhrazenou dotaci na opravu hasičské zbrojnice, která byla uhrazena v únoru 2016, ukradená houpačka byla 
po vyřazení odečtena z účtu oprávek bez analytiky, to bylo napraveno.  Závěrečný účet byl zveřejněn a ze strany občanů nebyly 
doručeny žádné připomínky.  
Pí. Černá se dotázala, ve které položce jsou uvedeny úhrady za odvádění odpadních vod. Starostka odpověděla, že je toto v položce 
16, následně upřesnila, že v tomto dokumentu uvedeno není, je však obsaženo ve výkaze FIN 2 - 12, který je k nahlédnutí na obci. 
Pí. Černá navrhla, aby tento příjem byl v příštím období v Závěrečném účtu uváděn jako významná položka. Starostka s tímto 
návrhem souhlasila. Pí. Černá se dále dotázala na vysvětlení rozdílu v částkách týkající se  položky 4 závěrečného účtu obce „daň 
z příjmu právnických osob“ a položky B.V.3. výkazu zisku a ztráty „výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob“. Starostka 
v tomto momentě neodpověděla. Vyzvala, aby podobné dotazy byly probírány v klidu v kanceláři před zasedáním. 
P. Janků se dále dotázal, proč v závěrečném účtu týkající se činností OÚ je uvedeno konání 1. seniorské setkání, které pořádají pí. 
Šermauerová a pí. Apltaruerová. Pí. Šermauerová sdělila, že OÚ poskytuje místnost a vše ostatní zastupitelky hradí ve vlastní režii.  

Návrh usnesení č. 3: 
         Zastupitelstvo obce Rostoklaty projednalo Závěrečný účet obce za rok 2015 společně se Závěrečnou zprávou a schvaluje  
„ s výhradou“ a přijímá tato nápravná opatření: 1. ve výkazu Příloha ke dne 31.12.2015 v části G1ve sloupci korekce byla chybně 
vykázána částka 13.634 Kč. Odůvodnění  Při vyřazování ukradené houpačky z majetku obce byla položka odepsána bez 
analytického rozřazení. Náprava: Bylo odečteno z účtu 082 00 a zaúčtována na účet 082 06 , 2. Nebyla splněna povinnost upravit 
položku rozpočtu na pol. 4116 dle skutečnosti. Odůvodnění :Ve sloupci „ Rozpočet po změnách“ byla zahrnuta dotace od 
Středočeského kraje na opravu Hasičské zbrojnice ve výši 477.390 Kč, která byla Středočeským krajem poskytnuta v 2/2016. 
Náprava : postupovat dle zák.č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech: 

 
Výsledek hlasování: Pro: 

7 
 Proti: 

0 

 Zdrželi se: 
2 

Černá, Janků 

Usnesení č. 3 bylo schváleno.  
 

6. Projednání a schválení účetní závěrky k 31. 12. 2015 
Dle vyhlášky 220/2013 ze dne 22. července 2013, o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních 

jednotek navrhla starostka schválit účetní závěrku. 
Dokumenty ke schválení jsou stejné jako ke schválení Závěrečného účtu obce za rok 2015. 

Návrh usnesení č. 4:  

         Zastupitelstvo obce Rostoklaty schvaluje Účetní závěrku k 31. 12. 2015 
Výsledek hlasování: Pro: 

7 
 Proti: 

0 

 Zdrželi se: 
2 

Černá, Janků 

Usnesení č. 4 bylo schváleno.  
 



7. Projednání a schválení Změny stavby před dokončením na parc.č. 712/1, k.ú. Rostoklaty 
Nový majitel pozemku předložil změnu využití stavby. Restaurace by měla být nahrazena vzorkovou prodejnou. Vzhled budovy 
zůstává beze změny. Staví se na stavební povolení bývalého majitele. Dle vyjádření stavebního úřadu je změna v souladu 
s územním plánem.  

Návrh usnesení č. 5:  
         Zastupitelstvo obce  Rostoklaty schválilo změnu stavby před dokončením nahrazením restaurace za umístění vzorkové 
prodejny, nebytových prostor a ubytovacího zařízení na poz.parc.č. 712/1, k.ú. Rostoklaty, zpracovatel PD : pan J. Radechovský, 
Radim, zak.č. 002/16,  investor : pan Antonín Vohánka 

 

Výsledek hlasování: Pro: 
8 

 Proti: 
0 

 Zdrželi se: 
1 

Nováková 

Usnesení č. 5 bylo schváleno.  
 
8. Projednání a schválení ceny za nákup pozemků pod chodníky a pod místními komunikacemi 
Zastupitelé byli seznámeni s pozemky, které nejsou ve vlastnictví obce a jsou na nich umístěny chodníky nebo místní komunikace. 
Starostka nechala zpracovat znalecký posudek, který zastupitelé obdrželi. Navrhuje vlastnictví řešit zaprvé odkoupením s tím, že 
vlastníkům pozemku bude nabídnuta cena 10 Kč/m2, vypracování kupní smlouvy, bezplatné ověření podpisu, zajištění vložení na 
KN včetně úhrady poplatku, podání přiznání k dani z převodu nemovitých věcí včetně její úhrady.  

Návrh usnesení č. 6: 
         Zastupitelstvo obce Rostoklaty schválilo cenu 10 Kč/m2 za odkup pozemků pod stávajícími chodníky a komunikacemi od 
soukromých vlastníků.  
 

Výsledek hlasování: Pro: 
9 

 Proti: 
0 

 Zdrželi se: 
0 

 

Usnesení č. 6 bylo schváleno.  
 
9. Projednání a schválení ceny za prodej obecních pozemků  
Starostka nechala zpracovat znalecký posudek na prodejní cenu obecních pozemků, které užívají soukromé osoby. Cena byla 
stanovena na 444 Kč/m2. Stanovení nižší ceny musí být objektivně a relevantně zdůvodnitelné. Starostka navrhuje oplocené 
obecní pozemky nabídnout občanům k prodeji nebo k pronájmu. Starostka informovala, že jeden z pozemků přiléhá k její 
nemovitosti a z tohoto důvodu se nadále v této věci zdržuje v hlasování  

Návrh usnesení č. 7: 
             Zastupitelstvo obce Rostoklaty schválilo cenu 444 Kč/m2 za prodej obecních pozemků k.ú. Rostoklaty parc. č. 447/1, 457/10, 
457/15, 457/4, 46/23, 474/2, 476/3, 476/6, 476/2 

Výsledek hlasování: Pro: 
8 

 Proti: 
0 

 Zdrželi se: 
1 

Nováková 

Usnesení č. 7 bylo schváleno.  
 
10. Projednání a schválení ceny za pronájem obecních pozemků 
Cena pronájmu byly stanovena dle ceny pronajatých obecních pozemků občanů v Nové Vsi II. 

Návrh usnesení č. 8: 
             Zastupitelstvo obce Rostoklaty  schválilo cenu 3,- Kč/m2/rok za pronájem obecních pozemků k.ú. Rostoklaty parc.č. 447/1, 
457/10, 457/15, 457/4, 46/23, 474/2, 476/3, 476/6, 476/2 

Výsledek hlasování: Pro: 
8 

 Proti: 
0 

 Zdrželi se: 
1 

Nováková 

Usnesení č. 8 bylo schváleno.  
 
11. Projednání a schválení zadání PD na zpracování chodníku od ČD Rost – Břežany II 
Břežany plánují vybudovat cyklostezku z Břežan k zastávce ČD. Mohou budovat pouze na k.ú. Břežany Starosta Břežan oslovil 
starostku v této věci a proběhla jednání. Pro projekty byl přizván projektant Ing. Sobol, který vypracoval nabídku cyklostezky na 
k.ú. Rostoklat. Cyklostezka před budovou č.p. 87 by se měnila v chodník. Starostka navrhuje schválit zadání projektu na k.ú. 
Rostoklat. Na financování společně budované cyklostezky se obě obce pokusí získat dotaci.  

Návrh usnesení č. 9: 
             Zastupitelstvo obce Rostoklaty schválilo zadání projektové dokumentace – chodník a stezka pro cyklisty Břežany II – 
Rostoklaty (část k. ú Rostoklaty) u Ing. Jiří Sobola v ceně 38.000 Kč bez DPH a pověřuje starostku vystavením objednávky 
Výsledek hlasování: Pro: 

9 
 Proti: 

0 

 Zdrželi se: 
0 

 

Usnesení č. 9 bylo schváleno.  
 

12. Projednání a schválení Rozpočtové opatření č. 1 
21. 3. projednal finanční výbor rozpočtové opatření č. 1, které je předkládáno ZO ke schválení. Toto opatření rozděluje dotaci na 
hasičskou zbrojnici na neinvestiční část (364 400 Kč) a investiční (112 990 Kč) a doplňuje dotaci ze Středočeského kraje ve výši 
89 800, navyšuje rozpočet na rekonstrukci kostela na projekt a TDI o 90 000 Kč, rezervy na kulturní akce snižuje o 30 000 Kč a 
rozděluje na akci Halali ve výši 10 000 Kč a na akci Country bál a čarodějnice v souhrnné výši 20 000 Kč (následně viz bod 17 a 
18) 

Návrh usnesení č. 10: 
             Zastupitelstvo obce Rostoklaty schválilo Rozpočtové opatření č. 1 
Výsledek hlasování: Pro: 

7 
 Proti: 

0 

 Zdrželi se: 
2 

Černá, Janků 

Usnesení č. 10 bylo schváleno.  
 



13. Projednání a schválení Výzvy pro vlastníky kamenných křížů 
Na výzvu starostky pí. Černá shrnula problematiku kamenných křížů: vychází z předpokladu, že křížek je opuštěná nemovitá věc 

Nový občanský zákoník ve svých ustanoveních uvádí, že věc, která nikomu nepatří, si každý může přivlastnit, nebrání-li tomu 

zákon nebo právo jiného na přivlastnění věci. Opuštěná nemovitá věc připadá do vlastnictví státu. V této záležitosti se obrátila na 

právní odbor Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Tento odbor ji sdělil stanovisko, že opuštěná nemovitost se 

stává majetkem vlastníka pozemku. Starostka konzultovala problematiku s kronikářem, který uvedl, že dle jeho zkušeností jiné 

obce řešili tuto problematiku výzvou k nalezení vlastníka. Proto starostka zaslala návrh výzvy možným vlastníkům ke zveřejnění 

a zároveň oslovila církev. Doporučuje ponechat výzvu zveřejněnou po dobu 6 měsíců. Pokud se nikdo nepřihlásí, pak převzít 

křížky do majetku. Pí. Černá ještě upozornila, že ve výzvě je citován neplatný právní předpis (občanský zákoník). Starostka 

sdělila, že odvolávku na právní předpis ve výzvě vypustí.  

Návrh usnesení č. 11: 
             Zastupitelstvo obce Rostoklaty schválilo zveřejnění Výzvy pro vlastníky kamenných křížů v Rostoklatech a Nové Vsi II 
Výsledek hlasování: Pro: 

9 
 Proti: 

0 

 Zdrželi se: 
0 

 

Usnesení č. 11 bylo schváleno.  
 
14. Projednání a schválení přijetí dotace Ministerstva kultury 
Obec obdržela pro rok 2016 dotaci na obnovu interiéru kostela ve výši 800 tis. Kč. Do 29. 4. musí starostka předložit MK 
požadované podklady. Restaurování je vysoutěženo z roku 2015 a na stavební nerestaurátorské práce bude vypsáno výběrové 
řízení. 

Návrh usnesení č. 12: 
             Zastupitelstvo obce Rostoklaty schválilo přijetí dotace z PZAD 2016 ve výši 800 tis. Kč na obnovu interiéru a 
restaurátorské práce kostela sv. Martina 
Výsledek hlasování: Pro: 

9 
 Proti: 

0 

 Zdrželi se: 
0 

 

Usnesení č. 12 bylo schváleno.  
 

15. Projednání a schválení vyhlášení zakázky malého rozsahu na stavební práce v kostele sv. Martina 
V únoru 2016 bylo vydáno stavební povolení na stavební práce. Je zapotřebí vypsat veřejnou zakázku na dodavatele těchto prací. 
Starostka oslovila JUDr. Němečkovou, která nabídla, že za cenu 9 000 Kč bez DPH provede celé výběrové řízení  

Návrh usnesení č. 13: 
             Zastupitelstvo obce Rostoklaty schválilo vyhlášení zakázky malého rozsahu na stavební práce v kostele sv. Martina, 
administrativu VZ provede JUDr. Němečková v ceně 9.000 Kč a pověřuje starostku vystavením objednávky 
Výsledek hlasování: Pro: 

9 
 Proti: 

0 

 Zdrželi se: 
0 

 

Usnesení č. 13 bylo schváleno.  
 
16. Projednání a schválení Dodatku č. 4 k SoD na restaurování kostela s Mgr. Chejnem – rozsah prací 2016 
Jedná se o úpravu restaurátorských prací pro rok 2016 v celkové částce 889 981 Kč bez DPH.  
P. Janků požaduje, zda je možné získat harmonogram těchto prací, aby mohl být kostel případně využit k uskutečnění akcí. 
Starostka vysvětluje, že časový harmonogram restaurátorských prací nelze požadovat. Předpokládaný termín ukončení prací je 
listopad 2016. 

Návrh usnesení č. 14: 
             Zastupitelstvo obce Rostoklaty schválilo Dodatek č. 4 k SoD na restaurování kostela s Mgr. Chejnem – rozsah prací 
2016 v ceně 889 981 Kč bez DPH:. 
Výsledek hlasování: Pro: 

9 
 Proti: 

0 

 Zdrželi se: 
0 

 

Usnesení č. 14 bylo schváleno.  
 
17. Projednání a schválení Individuální dotace pro SDH na akci „ Country bál “ 
Žádost je zpětně. Na akci byla živá hudba. 

Návrh usnesení č. 15: 
             Zastupitelstvo obce Rostoklaty schválilo Individuální dotaci pro SDH na akci „ Country bál “ ve výši 10.000 Kč 
Výsledek hlasování: Pro: 

9 
 Proti: 

0 
 Zdrželi se: 

0 
 

Usnesení č. 15 bylo schváleno.  
 
18. Projednání a schválení Individuální dotace pro SDH na akci „ Pálení čarodějnic, stavění máje a kolaudace hasičské 
zbrojnice “ 
Jedná se o tradiční akci. Letos bude včetně kolaudace hasičské zbrojnice s živou hudbou. 
Návrh usnesení č. 16: 
             Zastupitelstvo obce Rostoklaty schválilo Individuální dotaci pro SDH na akci „ Pálení čarodějnic, stavění máje a 
kolaudace hasičské zbrojnice “ ve výši 10.000 Kč 
Výsledek hlasování: Pro: 

9 
 Proti: 

0 
 Zdrželi se: 

0 
 

Usnesení č. 16 bylo schváleno.  

 
 
 
 



 
19. Projednání a schválení pořízení traktoru 
Pořízení nového traktoru pro obec navazuje i na převzetí údržby zeleně, kterou zajišťovaly spolky i OV. Starostka s p Dobřanským 
navštívili veletrh komunální techniky. Při porovnání ceny, referencí, servisu doporučuje pořídit traktor s vozíkem a zvedákem 
v ceně do 200 tis. včetně DPH. Prodávající přijede a vyzkouší v terénu.  
 

Návrh usnesení č. 17: 
             Zastupitelstvo obce Rostoklaty schválilo pořízení traktoru v ceně do 200 tis. 
Výsledek hlasování: Pro: 

9 
 Proti: 

0 
 Zdrželi se: 

0 
 

Usnesení č. 17 bylo schváleno.  
 

 
20. Diskuze 
V diskuzi nikdo nevystoupil. 
 
21. Závěr 
 

Zasedání skončeno ve 21:00 hod. 

 

Přílohy zápisu: 

 Prezenční listina 

 Zveřejněná informace o konání zasedání podle § 93 odst. 1 zákona o obcích 

Zápis byl vyhotoven dne: 24. 3. 2016 

Zapisovatelka: Hana Černá 

 

Ověřovatelé:             Blanka Apltauerová   ........................................... 

     Jaroslava Šermauerová   .......................................... 

Starostka:                    Radka Nováková     ........................................... 

           razítko obce 

 

 

Termín příštího zasedání zastupitelstva 25. 4. 2016 
 

 


