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ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 

OBCE HOLOUBKOV 
KONANÉHO DNE 17.9.2018 

 

 

Přítomni:   Ing. Fišer, p. Vild, p. Kurdík, Mgr. Křejdlová, Mgr. Kořánová, p. Vildová, 

                    MUDr. Gutová (příchod v 18:14 hod.) 

Omluveni: Ing. Tůma (dovolená), Ing. Suchý (dovolená), p. Vondrášek (pracovní záležitosti), 

                    p. Černý 

 

 

1) Zahájení, schválení programu jednání 

Zasedání zahájil starosta Ing. Fišer v 18:08 hod., který také řídil další průběh jednání. V úvodu 

přivítal všechny přítomné občany a uvedl, že dnešní jednání bylo svoláno na základě pozvánky, 

která byla v souladu se zákonem o obcích zveřejněna po dobu 7 dnů na úřední desce a také na 

elektronické úřední desce na internetu. Konstatoval, že je přítomno 6 z 11 členů zastupitelstva, 

z důvodu dovolené se omluvili Ing. Tůma a Ing. Suchý, z pracovních důvodů p. Vondrášek, 

nepřítomen je p. Černý, MUDr. Gutová přijde později, takže zastupitelstvo je usnášeníschopné. 

Zastupitelům připomenul jejich povinnost hlásit případný střet zájmů před projednáváním každého 

bodu jednání. Pořízením zápisu z dnešního jednání pověřil p. Zajíčkovou a upozornil, že z dnešního 

jednání je pořizován zvukový záznam jako podklad pro tvorbu zápisu. Poté přítomné seznámil 

s návrhem programu, který byl zveřejněný na pozvánkách. 

 

Navržený program: 

1. Zahájení, schválení programu jednání 

2. Volba návrhové komise a určení ověřovatelů zápisu 

3. Kontrola usnesení 

4. Náměty a podněty občanů 

5. Informace o činnosti PO ZŠ a MŠ Holoubkov, zajištění školního roku 2018/2019 

6. Investiční akce a dotace 

7. Hospodaření obce za 1. pololetí 2018 

8. Informace o činnosti výborů zastupitelstva za rok 2018 

9. Schválení odměn členům výborů, kteří nejsou členy zastupitelstva, za rok 2018 

10. Různé 

11. Zhodnocení volebního období 2014 – 2018 

12. Interpelace členů zastupitelstva 

13. Usnesení a závěr 

 

Připomínky k programu nebyly, proto bylo přistoupeno k hlasování. 

 

Usnesení č. 22/09/2018 – 1.1:  ZO schvaluje program jednání. 

PRO PROTI ZDRŽ 

6 0 0 

 

 

2) Volba návrhové komise a určení ověřovatelů zápisu 

Do návrhové komise byli navrženi: Mgr. Kořánová, p. Vild a p. Kurdík. 

 

Usnesení č. 22/09/2018 – 2.1: ZO schvaluje návrhovou komisi ve složení: Mgr. Kořánová, p. Vild a 

p. Kurdík. 

PRO PROTI ZDRŽ 

6 0 0 
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Ověřovateli zápisu byli navrženi: p. Vildová a Mgr. Křejdlová. 

 

Usnesení č. 22/09/2018 – 2.2: ZO určuje ověřovateli zápisu p. Vildovou a Mgr. Křejdlovou. 

PRO PROTI ZDRŽ 

6 0 0 

 

 

3) Kontrola usnesení 

Kontrolu usnesení provedl Ing. Fišer podle předloženého materiálu, který předem obdrželi všichni 

zastupitelé. Postupně prošel všechna usnesení přijatá na předchozích jednáních zastupitelstva a ke 

každému bodu doplnil výrok „Splněno“ nebo „Trvá“. Některým nesplněným bodům, které jsou 

dlouhodobějšího charakteru, byl přiřazen náhradní termín pro splnění. Navrhl revokovat usnesení 

o navýšení počtu zaměstnanců obce na plný pracovní úvazek kvůli správci hřiště pod Sokolovnou. 

Zatím je provoz hřiště zajištěn prostřednictvím dohod o provedení práce. 

 

V 18:14 hod. se dostavila MUDr. Gutová. 

 

Usnesení č. 22/09/2018 – 3.1: ZO revokuje své usnesení č. 20/05/2018 – 8.2 ze dne 21.5.2018. 

PRO PROTI ZDRŽ 

7 0 0 

 

Celá kontrola usnesení bude zveřejněna na úřední desce a na internetových stránkách obce a je 

přílohou tohoto zápisu. Poté požádal předsedkyni kontrolního výboru p. Vildovou o stanovisko 

výboru. P. Vildová konstatovala, že kontrola usnesení proběhla v pořádku, výbor nemá připomínek. 

Žádné připomínky ke kontrole usnesení nebyly, proto bylo přistoupeno k hlasování. 

 

Usnesení č. 22/09/2018 – 3.2: ZO bere na vědomí kontrolu plnění přijatých usnesení ZO. 

PRO PROTI ZDRŽ 

7 0 0 

 

 

4) Náměty a podněty občanů 

p. Šlapák – obec slíbila, že vybuduje plot u Sokolovny. Přes pozemek Sokolovny navážejí auta 

zeminu, na silnici je bahno a nedá se to uklidit. Dále zjistil, že čekárna na nádraží je i přes den často 

uzamčená a kolem dveří je nepořádek. 

Ing. Fišer – plot kolem pozemku u Sokolovny obec vybuduje, až budou pozemky převedeny na 

obec, což zatím neproběhlo. Pokud je čekárna v průběhu dne uzavřena, má to vždy nějaký důvod 

(např. prasklá voda na WC). Úklid nezajišťuje obec, ale SŽDC. 

MUDr. Gutová – zeptala se, kdy bude ČEZ pokračovat v práci podél hlavní silnice na snesení 

vzdušného elektrického vedení. 

Ing. Fišer – ČEZ musel práce přerušit do doby, než začne rekonstrukce hlavní silnice. 

 

 

5) Informace o činnosti PO ZŠ a MŠ Holoubkov, zajištění školního roku 2018/2019 

Ing. Fišer přivítal ředitelku PO Mgr. Vodičkovou a požádal ji o úvodní slovo k tomuto bodu. 

Mgr. Vodičková stručně zrekapitulovala dění v PO v uplynulém školním roce 2017/2018. V ZŠ 

byla nově vybavena nábytkem 3. třída, do 1. třídy byla pořízena interaktivní tabule, ve ŠJ se dával 

nový nábytek do kancelářských prostor, v MŠ proběhla rekonstrukce společného sociálního zařízení 

pro 2. a 3. třídu a bylo vybudováno nové učitelské WC ve spodní části budovy, v režii obce probíhá 

revize obou dětských hřišť. Skončila dotace na inkluzivní vzdělávání, která se nyní finančně 

vypořádává, a také dotace na práci s nadanými žáky, dále běží dotace tzv. „šablony“, v rámci níž je 

v ZŠ provozován čtenářský klub a klub deskových her, v MŠ je z ní pak mimo jiné financován 0,5 

úvazku školní asistentky. Nově byly získány dotace na dopravu žáků na plavání a na dálkové 

otevírání vrat v MŠ. Děti se zúčastnily mnoha soutěží a získaly několik ocenění. K zápisu do ZŠ 
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přišlo 21 dětí, škola má nyní 83 žáků. K zápisu do MŠ přišlo 16 dětí, z toho pouze 6 jich bylo 

z Holoubkova. Do MŠ tak nyní chodí 54 dětí, 3 další nastoupí k 1.1.2019, takže 3 místa zůstávají 

volná. Od září byla přijata nová učitelka p. Hrnčířová za odcházející p. Křížovou, která získala práci 

v jiné MŠ v místě svého bydliště. Ve školní jídelně je registrováno 166 strávníků, kapacita školní 

družiny je zcela naplněna. 

Diskuze: 

Ing. Fišer – upozornil, že i příští rok nastoupí do MŠ málo dětí z Holoubkova, takže její kapacita 

zřejmě nebude i nadále zcela naplněna. Dále informoval, že zkrachoval dodavatel energií pro PO, 

za nímž zůstaly nevrácené přeplatky za loňský rok ve výši 283.326,- Kč a za letošní rok jsme vůbec 

neobdrželi vyúčtování energií. Veškeré pohledávky byly přihlášeny do insolvenčního řízení. 

V rámci legislativních změn byla zrušena povinnost přijímat do MŠ dvouleté děti a reforma 

financování regionálního školství byla opět minimálně o rok odložena. 

Mgr. Kořánová – zeptala se, jestli je skutečně nutné, aby v ZŠ ve třídě s 19 žáky byl 1 vyučující a 

2 asistentky pedagoga. Jeden žák má navíc pobývat část školního roku v diagnostickém ústavu. 

Mgr. Vodičková – v této konkrétní třídě je více dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, proto 

pedagogicko-psychologická poradna vyhodnotila, že je nutné zde mít 2 asistenty pedagoga. 

Mgr. Kořánová – požádala o vysvětlení, jak se zajistí chod 2. třídy v MŠ, když má paní učitelka 

pouze půl úvazku jako pedagog, druhý půl úvazek má jako školní asistent. 

Mgr. Vodičková – dochází k překrývání s dalšími učitelkami, které nemají na starosti kmenovou 

třídu. 

Další příspěvky do diskuze nebyly, proto bylo přistoupeno k hlasování. 

 

Usnesení č. 22/09/2018 – 5.1: ZO bere na vědomí informace ředitelky PO o činnosti ZŠ a MŠ 

Holoubkov a o zajištění nového školního roku. 

PRO PROTI ZDRŽ 

7 0 0 

 

 

6) Investiční akce a dotace 

Zateplení budovy zdravotního střediska 

V rámci této akce dojde k zateplení budovy minerální vatou o tloušťce 18 cm, rekonstrukci 19 let 

staré plynové kotelny a terénním úpravám okolo budovy, na což obec obdržela dotaci z Operačního 

programu Životní prostředí ve výši 35 % z uznatelných nákladů. Na realizaci akce bylo vypsáno 

výběrové řízení, do kterého se však nepřihlásil žádný uchazeč. VŘ tak muselo být opakováno, 

přihlásila se do něj pouze jedna firma, a to Stavitelství Šmíd z Plzně s nabídkovou cenou ve výši 

2.570.898,30 Kč bez DPH, což je v zásadě cena na úrovni rozpočtu projektanta. Práce by měly být 

dokončeny do konce roku. Barva fasády bude světle zelená v kombinaci s bílou kolem oken, sokl 

šedivý. Žádné příspěvky do diskuze nebyly, proto bylo přistoupeno k hlasování. 

 

Usnesení č. 22/09/2018 – 6.1: ZO schvaluje uzavření SOD s firmou Stavitelství Šmíd s.r.o., Plzeň 

na zateplení zdravotního střediska č.p. 7 v ceně 2.570.898,30 Kč bez DPH. 

PRO PROTI ZDRŽ 

7 0 0 

 

Nákup pracovního stroje pro technickou četu obce 

Vzhledem k tomu, že stávající automobil Favorit dosloužil, je nutné pro obecní technické 

pracovníky zakoupit nové vozidlo. Již nebude pořízen osobní automobil, ale nahradí se pracovním 

strojem, s nímž bude možné realizovat některé další práce jako zimní údržba, převážení kontejnerů, 

vysypávání nádob na bioodpad apod. Bylo rozhodnuto o nákupu repasovaného stroje MULTICAR 

M 30 Fumo Carrier včetně příslušenství od firmy Auto SAS ze Solnice. V provozovně firmy jsme si 

techniku osobně prohlédli a dohodli objednávku. Termín dodání stroje je na konci listopadu. 

Žádné příspěvky do diskuze nebyly, proto bylo přistoupeno k hlasování. 
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Usnesení č. 22/09/2018 – 6.2: ZO schvaluje uzavření kupních smluv na nákup staršího vozidla 

MULTICAR M 30 Fumo Carrier 4 x 4 po střední opravě v kontejnerovém provedení včetně 

příslušenství v ceně 1.521.600,- Kč bez DPH a na nákup starší svozové nástavby LN 2 700 na toto 

vozidlo v ceně 250.000,- Kč bez DPH. 

PRO PROTI ZDRŽ 

7 0 0 

 

Rekonstrukce hlavní silnice II/605 od hotelu směrem na Mýto včetně 1. etapy kanalizace Chejlavy 

Tato akce je kompletně připravena k realizaci, byla zpracována projektová dokumentace a vydána 

veškerá potřebná povolení. Do výběrového řízení na tuto akci se přihlásily 4 firmy, přičemž však 

následně první i druhá firma z VŘ odstoupila. Se SÚS PK jsme se proto rozhodli výběrové řízení 

zrušit a vypsat ho znovu s tím, že část prací bude realizována letos na podzim, zbytek až příští rok. 

V opakovaném výběrovém řízení přišly pouze 2 nabídky od firem ROBSTAV a SWIETELSKY. 

Protože však firma ROBSTAV udělala v nabídce chybu (nesložila jistotu ve správné výši), byla 

z VŘ vyloučena. Proti tomu firma podala odvolání k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a nyní 

se musí vyčkat na rozhodnutí tohoto úřadu. Akce se proto zatím nemůže začít realizovat. Prozatím 

pokračuje alespoň snesení vzdušného vedení ČEZ a CETIN do země. 

Žádné dotazy a připomínky nebyly, ZO vzalo výše uvedené informace na vědomí. 

 

Podání žádosti o dotaci na výdaje JSDHO 

Jedná se o účelovou neinvestiční dotaci, která je určena na náklady za zásahy mimo katastr naší 

obce, na odbornou přípravu hasičů a věcné vybavení jednotky. Letos žádáme o 16.905,- Kč. 

Žádné příspěvky do diskuze nebyly, proto bylo přistoupeno k hlasování.  

 

Usnesení č. 22/09/2018 – 6.3: ZO schvaluje podání žádosti o dotaci na výdaje JSDHO za zásahovou 

činnost. 

PRO PROTI ZDRŽ 

7 0 0 

 

Podání žádosti o dotaci na provoz terénní pečovatelské služby v roce 2019 

Každoročně podává obec žádost o dotaci na provoz terénní pečovatelské služby. Žádosti na příští 

rok se podávají do 16.10.2018. 

Žádné příspěvky do diskuze nebyly, proto bylo přistoupeno k hlasování.  

 

Usnesení č. 22/09/2018 – 6.4: ZO schvaluje podání žádosti o dotaci z KÚPK na provoz terénní 

pečovatelské služby v roce 2019. 

PRO PROTI ZDRŽ 

7 0 0 

 

 

7) Hospodaření obce za 1. pololetí 2018 

Úvodní slovo přenesl Ing. Fišer. Obec za 1. pololetí letošního roku hospodařila s příjmy ve výši 

13.814 tis. Kč a výdaji 11.598 tis. Kč, přebytek tak činil 2.216 tis. Kč. Zatím nenaběhly výdaje na 

letošní velké plánované investice, budou realizovány až ve druhém pololetí. Rozpis jednotlivých 

položek dostali zastupitelé písemně. Na účtech měla obec k dispozici přes 30 mil. Kč. Za 

nepřítomného předsedu finančního výboru Ing. Tůmu sdělil Ing. Fišer, že finanční výbor 

hospodaření obce za období 1-6/2018 projednal a nemá k němu připomínky. 

Žádné příspěvky do diskuze nebyly, proto bylo přistoupeno k hlasování. 

 

Usnesení č.  22/09/2018 – 7.1: ZO bere na vědomí hospodaření obce za 1. pololetí 2018. 

PRO PROTI ZDRŽ 

7 0 0 
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8) Informace o činnosti výborů zastupitelstva za rok 2018 

Ing. Fišer informoval přítomné, že podle zákona o obcích je povinností 1x ročně informovat občany 

na veřejném zasedání ZO o činnosti výborů. Vzhledem k blížícímu se konci volebního období 

budou zprávy předloženy dnes. Požádal předsedy jednotlivých výborů, aby přednesli stručnou 

zprávu o činnosti svých výborů. 

 

p. Vildová – kontrolní výbor pracoval ve stejném složení jako v loňském roce podle plánu práce, 

projednával vždy kontroly usnesení před veřejným zasedáním ZO a dále se zabýval závěrečným 

účtem hospodaření za rok 2017, informacemi o průběhu školního roku 2017/2018, průběhem 

investičních akcí, hospodařením firmy REVOS, placením poplatků za odpady a za psy a dalšími 

aktuálními záležitostmi. 

 

Ing. Fišer – za nepřítomného Ing. Tůmu informoval, že finanční výbor pracoval ve stejném složení 

jako vloni, sešel se celkem 2x a projednával hospodaření obce a PO ZŠ a MŠ, provedl kontrolu 

obecní pokladny a dále kontroloval hospodaření ve společnostech REVOS, INZULA a TEBYT, 

které spravují obecní majetek. Ze všech kontrol byly vyhotoveny zápisy. 

 

Ing. Fišer – za nepřítomného p. Vondráška informoval, že stavební výbor pracoval ve stejném 

složení jako vloni, při realizaci obecních investičních akcí spolupracoval s p. starostou a 

zúčastňoval se kontrolních dnů, nejvíce p. Bezstarosti, kterému tímto děkuje za jeho aktivitu. 

 

p. Kurdík – kulturní výbor se sešel celkem 8x za účelem přípravy jednotlivých kulturních akcí: 

Masopust, Holoubkovský gurmán, loutkové divadlo, Slet a pálení čarodějnic, Parostrojní festival, 

Den dětí, Holoubkovské letní slavnosti. Do konce roku se ještě připravuje oslava 100 let vzniku 

Československa s drakiádou, Mikulášská veselice a zpívání u vánočního stromu. Poděkoval všem, 

kteří se v tomto roce podíleli na přípravě kulturních akcí. Výbor dále vyhodnocuje žádosti o dotace 

z rozpočtu obce podané místními spolky. 

 

MUDr. Gutová – sociální výbor po úmrtí jedné členky pracoval v letošním roce pouze ve čtyřech, 

sešel se celkem 5x, řešil sociální a životní situace našich spoluobčanů, především v DPS, průběžně 

zajišťoval gratulace seniorům, provedl návštěvy našich spoluobčanů v sociálních zařízeních 

v Mirošově, Hořovicích a ve Zbůchu, dále naplánoval vítání občánků, projednával a obodoval 

žádosti o obecní byty a byty v DPS, sestavil nové pořadníky a schvaloval přidělování volných 

obecních bytů a bytů v DPS. 

 

Ing. Fišer – poděkoval všem předsedům i členům výborů za jejich práci v letošním roce i v celém 

volebním období. Všechny výbory řádně fungovaly a plnily své povinnosti. 

Žádné příspěvky do diskuze nebyly, proto bylo přistoupeno k hlasování. 

 

Usnesení č. 22/09/2018 – 8.1: ZO bere na vědomí informace předsedů o činnosti výborů 

zastupitelstva za rok 2018. 

PRO PROTI ZDRŽ 

7 0 0 

 

 

9) Schválení odměn členům výborů, kteří nejsou členy zastupitelstva, za rok 2018 

Úvodní slovo přednesl Ing. Fišer, který navrhl členy výborů za jejich celoroční práci alespoň 

symbolicky odměnit. Limit odměny na jednoho člena výboru, který není členem ZO, bude 1.000,- 

Kč s tím, že přerozdělení v rámci jednotlivých výborů navrhuje ponechat v kompetenci předsedů 

výborů podle toho, jak jednotliví členové v průběhu roku pracovali. 

Žádné příspěvky do diskuze nebyly, proto bylo přistoupeno k hlasování. 
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Usnesení č. 22/09/2018 – 9.1: ZO schvaluje jednorázovou odměnu členům výborů, kteří nejsou 

členy zastupitelstva, za rok 2018 ve výši 1.000,- Kč na jednoho člena s tím, že rozdělení odměny 

mezi jednotlivé členy v rámci výboru ponechává v kompetenci předsedů výborů. 

PRO PROTI ZDRŽ 

7 0 0 

 

 

10) Různé 

V souvislosti s provozem základních registrů státu jsou obce povinny dodávat do těchto registrů 

potřebná data. Vzhledem k tomu, že sousední obec Medový Újezd nemá k této činnosti potřebné 

vybavení, uzavřela v roce 2011 s naší obcí veřejnoprávní smlouvu, kterou byla tato povinnost 

přenesena na naší obec s tím, že obec Medový Újezd hradí vynaložené náklady související s touto 

činností. Smlouva byla uzavřena na dobu určitou a obec Medový Újezd požádala o její prodloužení 

o další 4 roky. Žádné příspěvky do diskuze nebyly, proto bylo přistoupeno k hlasování. 

 

Usnesení č. 22/09/2018 – 10.1: ZO schvaluje uzavření Dodatku č. 2 k veřejnoprávní smlouvě 

o zabezpečení provedení zápisů údajů do informačního systému územní identifikace, adres a 

nemovitostí (RÚIAN) ze dne 1.11.2011 uzavřené s obcí Medový Újezd, kterým se platnost této 

smlouvy prodlužuje do 31.12.2022. 

PRO PROTI ZDRŽ 

7 0 0 

 

 

11) Zhodnocení volebního období 2014 – 2018 

Ing. Fišer přednesl obsáhlou zprávu, ve které zrekapituloval veškeré činnosti a investice realizované 

v uplynulém volební období. Zpráva je přílohou tohoto zápisu a bude zveřejněna v obecním 

Zpravodaji. Poděkoval za spolupráci oběma místostarostům p. Vildovi i Mgr. Křejdlové a také 

ostatním členům zastupitelstva. Zastupitelstvo jako celek pracovalo velice dobře, všechna 

rozhodnutí odpovědně zvažovalo a za svoji činnost se určitě nemusí stydět. Předložil také docházku 

jednotlivých členů na jednání zastupitelstva, přičemž 3 z nich (Ing. Fišer, p. Kurdík a p. Vild) měli 

100% účast a nechyběli ani na jednom veřejném zasedání za celé volební období. I účast ostatních 

zastupitelů s jedinou výjimkou byla velice dobrá. Na závěr poděkoval také zaměstnancům obecního 

úřadu za spolupráci v průběhu uplynulých 4 let. Zastupitelům, kteří kandidují v nadcházejících 

volbách, popřál mnoho úspěchů a vyjádřil přání, aby nové zastupitelstvo pokračovalo v nastaveném 

trendu a navázalo na to dobré, co se v tomto volebním období v obci podařilo. 

Diskuze: 

p. Vild – dle jeho názoru se v tomto volebním období udělalo opravdu hodně, je to po obci vidět. 

Dále informoval, že p. Vildová jako jediná ze stávajícího zastupitelstva již znovu nekandiduje, 

poděkoval jí za práci, kterou v ZO a ve výborech odvedla. 

Ing. Fišer – připojil se s poděkováním, p. Vildová působila jako členka ZO 13 let, proto jí za obecní 

úřad předal kytici se symbolickým počtem 13 růží. 

p. Vildová – poděkovala a konstatovala, že vzhledem ke svému věku se rozhodla již znovu 

nekandidovat. 

MUDr. Gutová – za majitele rodinných domů je ráda, že se v obci podařilo dobře nastavit systém 

likvidace větví a bioodpadu. 

Mgr. Křejdlová – za ZŠ děkuje ZO za podporu, i díky tomu ZŠ a MŠ dosahuje dobrých výsledků. 

 

Ing. Fišer dále informoval přítomné o způsobu ukončení tohoto volebního období, přípravě 

komunálních voleb a průběhu tzv. volebního mezidobí do svolání ustavujícího zasedání nového 

zastupitelstva. Zastupitelé vzali předložené informace na vědomí. 
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Usnesení č. 22/09/2018 – 11.1: ZO bere na vědomí zprávu o zhodnocení volebního období 

2014 – 2018 včetně informací o průběhu tzv. volebního mezidobí. 

PRO PROTI ZDRŽ 

7 0 0 

 

 

12) Interpelace členů zastupitelstva 

MUDr. Gutová – zeptala se, zda se plánují nějaké opravy budovy OÚ. 

Ing. Fišer – plánují se pouze menší opravy, je možné, že se OÚ výhledově přestěhuje do nové 

budovy. 

 

 

13) Unesení a závěr 

Ing. Fišer požádal návrhovou komisi o stanovisko, zda bylo hlasováno o všech návrzích na 

usnesení. Pan Vild potvrdil, že o všech bodech bylo hlasováno a všechna hlasování proběhla řádně. 

 

Na závěr Ing. Fišer poděkoval všem za účast, zastupitelům předal malý dárek k ukončení volebního 

období a pozval je na krátké rozloučení do baru FELEKT. Zasedání ukončil ve 20:20 hod. 

 

 

 

 

 

 

 ……………………………………… ……………………………………… 

 Miroslav Vild Ing. Lukáš Fišer 

 místostarosta starosta 

 

 

 

Ověřovatelé zápisu: 

 

p. Anna Vildová: …………………………………… 

 

 

Mgr. Hana Křejdlová: …………………………………… 

 

 

Zápis byl zpracován dne 26.9.2018. 

 

Zapsala: Michaela Zajíčková 


