Obec Jankov
část Holašovice
Adresa: Jankov 46
373 84 p. Dubné
Tel: 387 982 133
Vesnice Jihočeského kraje roku 2009

Zápis/Usnesení č. 01/2020
z řádného zasedání zastupitelstva
Obce Jankov
Účastníci - zastupitelé: Ing. Jan Jílek, Milan Kukla, Marie Vaňková, Mgr. Jan Ambrož, Lukáš Hála,
Jaroslav Hovorka, David Zeman, Václav Maxa; Ing. Miroslav Návara
Omluven: nikdo
Hosté: viz prezenční listina
Dne: středa 5.2.2020
Od: 18:30 hod
Místo: zasedací místnost Obecní úřad Jankov
Program:
Starosta Ing. Jan Jílek prohlásil, že zasedání bylo řádně svoláno z hlediska nutnosti potřeby
řešení následujících bodů jednání.
Starosta shledal, že zastupitelstvo je usnášení schopné.
Starosta seznámil obecní zastupitelstvo s návrhem programu, vyzval k připomínkám a
doplnění programu. Program byl jednohlasně schválen všemi přítomnými členy
zastupitelstva takto:
Bod č.1 – Kontrola zápisu č. 07/2019.
Bod č.2 – Informace starosty a stavebního dozoru stavby o průběhu akce stavby
„Kanalizace a ČOV Jankov - Holašovice”
Bod č.3 – Projednání a schválení Kupních smluv o prodeji obecních pozemků žadatelům,
popř. dle předloženého GP.
Bod č.4 – Projednání a schválení OZV.
Bod č.5 – Schválení změny č.2 ÚP obce Jankov zkráceným postupem pořizování.
Bod č.6 – Projednání nákladů a příjmů z hospodaření v lesích firmou Energoforest s.r.o.
za r. 2019, promítnutí do změny rozpočtu obce na r. 2020.
Bod č.7 – Projednání výše a formy vynaložení nákladů na rok 2020 na hospodaření
v lesích firmou Energoforest s.r.o., promítnutí do změny rozpočtu obce na r. 2020
Bod č.8 – Grantové žádosti, investiční a neinvestiční akce r. 2020.
Bod č.9 – Výběr zhotovitele sekční vrata HZ Jankov, oprava fasády HZ Jankov.
Bod č.10 – Schválení VŘ na zhotovitele prací „Výměna parket sál hospoda Holašovice,
stavební práce a nová vrata stodola Hospoda“.
Bod č.11 – Různé.
Výsledky hlasování:
Pro:9
Proti: 0
Zdržel se: 0
Zastupitelé se dohodli, že zápis č. 01/2020 ověří Václav Maxa a Ing. Miroslav Návara.
Výsledky hlasování:
Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0
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Bod č.1 – Kontrola zápisu č. 07/2019
Při kontrole zápisu č. 07/2019 nebyly zastupitelstvem shledány žádné nedostatky. Veškeré
body a úkoly byly splněny, popřípadě vzaty na vědomí. Další body či usnesení, které ze
zápisu č. 07/2019 vyplývají a jsou v řešení, byly projednány a jejich stav je popsán níže.
Bod č.2 - Informace starosty a technického dozoru stavby o průběhu akce stavba
„Kanalizace a ČOV Jankov - Holašovice”
Technický dozor stavby (Ing. Návara) informoval zastupitelstvo o aktuálním průběhu prací
na realizaci stavby „Kanalizace a ČOV Jankov - Holašovice”. Prozatím jdou práce dle
harmonogramu, zjištěné záležitosti v terénu při realizaci stavby, popř. změny vyvolané
stavem aktuálních zjištění při realizaci stavebních prací s dopadem na PD stavby se řeší
operativně popř. na svolaných týdenních KD. Zároveň starosta předal informaci o dalších
připravovaných etapách stavby pro rok 2020, o kterých byly spoluobčané informováni
prostřednictvím oběžníku – sdělení zima 2020. Dále starosta předložil zastupitelstvu
souhrnnou zprávu stavu financování akce viz. tabulka č.1.
Tabulka č. 1.
Celkové náklady na
realizaci akce bez DPH
Shváleno/v realizaci
Shváleno/v realizaci

Rozpočet obce/bankovní úvěr a níže
uvedené dotační tituly
GP Mze - Stavba nové kanalizace a ČOV v
osadách Jankov a Holašovice

Shváleno/v realizaci

Individuální dotace JčK -

Shváleno/v realizaci

Smlouva BOZP

Shváleno/v realizaci

Smlouva TDS

Shváleno/v realizaci

Úvěrová smlouva ČS a.s.

Stavba nové kanalizace a ČOV v osadách
Jankov a Holašovice
Stavba nové kanalizace a ČOV v osadách
Jankov a Holašovice
Stavba nové kanalizace a ČOV v osadách
Jankov a Holašovice
Stavba nové kanalizace a ČOV v osadách Jankov
a Holašovice
Stavba nové kanalizace a ČOV v osadách Jankov
a Holašovice
Stavba nové kanalizace a ČOV v osadách Jankov
a Holašovice
Datum vystavení

Úvěrová smlouva ČS a.s.

Stavba nové kanalizace a ČOV v osadách
Jankov a Holašovice
F219/181
F219/206

Stavba nové kanalizace a ČOV v osadách
Jankov a Holašovice
F219/171

Stavba nové kanalizace a ČOV v osadách
Jankov a Holašovice
FA29075

Smlouva TDS

160 200,00 Kč
335 000,00 Kč
8 982 127,84 Kč
Výše úvěru

10 255 204,61 Kč
8 958 793,32 Kč
Výše dotace

Čerpání

2 744 795,39 Kč
1 296 411,29 Kč
Čerpání

26 011 000,00 Kč
18.11.2019

23 511 000,00 Kč
Platba

18.11.2019

2 500 000,00 Kč
Čerpání

4 491,54 Kč
Smluvní částka

Čerpání

160 200,00 Kč
21.01.2020
Datum úhrady

Stavba nové kanalizace a ČOV v osadách
Jankov a Holašovice
FA29076

3 715 800,00 Kč

12.12.2019
14.01.2020

Datum úhrady
Smlouva BOZP

26 011 000,00 Kč

13 000 000,00 Kč

Datum vystavení
Vlastní zdroje - účty obec Stavba nové kanalizace a ČOV v osadách
Jankov a Holašovice
Jankov
F219/171

38 708 927,84 Kč

15.11.2019

Datum vystavení
Čerpání dotace MZe

Přidělaná dotace bez DPH

136 000,00 Kč
Smluvní částka

24 200,00 Kč
Čerpání

335 000,00 Kč
21.01.2020

Celkové aktuálně vynaložené náklady stavby "Kanalizace a ČOV Jankov a Holašovice"

286 600,00 Kč

48 400,00 Kč
6 618 298,22 Kč

Zastupitelstvo vzalo informaci na vědomí.
Bod č.3 Projednání a schválení Kupních smluv o prodeji obecních pozemků
žadatelům, popř. dle předloženého GP.
Obec Jankov se zveřejněním záměru rozhodla prodat pozemek parc. č. 2981/17, který
vznikl základě geometrického plánu č. 271-57/2019 ze dne 17.12.2019 vyčleněným
z pozemku parc. č. 2981/9, o výměře 12039 m2. Záměr o prodeji pozemku parc. č.
2981/17 o výměře 45 m2, druh pozemku lesní pozemek, zapsaný v katastru nemovitostí,
který vede Katastrální úřad pro Jihočeský kraj, katastrální pracoviště České Budějovice, pro
katastrální území Holašovice, na listu vlastnictví č. 1 byl zveřejněn na úřední desce
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Obecního úřadu Obce Jankov od 13.12.2019 do 30.12.2019. Zastupitelstvo rozhodlo
prodat pozemek jedinému žadateli, který podal žádost o jeho koupi v kupní ceně 400,Kč/m2, tj. 18.000,- Kč (slovy osmnácttisíckorunčeských). Zastupitelstvo pověřuje starostu
uzavřením kupní smlouvy.
Výsledky hlasování:
Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0
Obec Jankov se zveřejněním záměru rozhodla prodat pozemek parc. č. 2537/14, který
vznikl na základě geometrického plánu č. 363-786/2019 ze dne 17.11.2019 vyčleněním z
pozemku parc. č. 2537/4, o výměře 245 m2 . Záměr o prodeji pozemku parc. č. 2537/14
o výměře 19 m2, druh pozemku ostatní plocha, zapsaný v katastru nemovitostí, který vede
Katastrální úřad pro Jihočeský kraj, katastrální pracoviště České Budějovice, pro katastrální
území Jankov u Českých Budějovic, na listu vlastnictví č. 1 byl zveřejněn na úřední desce
Obecního úřadu Obce Jankov od 10.1.2010 do 27.1.2020. Zastupitelstvo rozhodlo prodat
pozemek jedinému žadateli, který podal žádost o jeho koupi v kupní ceně 400,- Kč/m2, tj.
7.600,- Kč (slovy sedmtisícšestsetkorunčeských). Zastupitelstvo pověřuje starostu
uzavřením kupní smlouvy.
Výsledky hlasování:
Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0
Bod č.4 – Projednání a schválení OZV
Zastupitelstvo projednalo a schválilo OZV č.1 /2020 o místním poplatku za psů
a OZV č.2/2020 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.
Výsledky hlasování:
Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0
Bod č.5 – Schválení změny č.2 ÚP obce Jankov zkráceným postupem pořizování
Zastupitelstvo schvalujete v souladu s § 55a odst. (3) stavebního zákona a na základě
uplatněných stanovisek dle § 55a odst. (2) písm. d) a e) stavebního zákona pořízení změny
č. 2 ÚP Jankov zkráceným postupem pořizování.
Zároveň zastupitelstvo schvaluje obsah předmětné změny:
Návrh změny ÚP prověří změnu nového uspořádání vnitřních ploch ve vyznačeném území
a změnu způsobu využití pro bydlení v domech zvláštního určení (BS) na plochu pro
bydlení individuální v rodinných domech (BI). Podmínkou zůstává zachování pěší
vycházkové cesty propojující okolní území.
Předpokladem nového řešení je směna vlastníků pozemků parc. č. 2977/1 a 2970/1, k. ú.
Holašovice tak, aby vznikly dvě obdélníkové parcely vhodné pro výstavbu dvou rodinných
domů se zahradami. Celkem se v návrhu počítá s umístěním 3 nových rodinných domů.
Řešené území návrhu změny ÚP je vymezeno v ověřovací studii nového uspořádání, která
je přílohou č.1 zápisu/usnesení.
Výsledky hlasování:
Pro: 9

Proti: 0

Zdržel se: 0

Bod č.6 – Projednání nákladů a příjmů z hospodaření v lesích firmou
Energoforest s.r.o. za r. 2019, promítnutí do rozpočtu obce na r. 2020
Zastupitelstvo projednalo náklady za r. 2019, které byly skutečně provedeny lesním
hospodářem, firmou Energoforest s.r.o. na základě uzavřené Smlouvy o výkonu
odborného lesního hospodáře ze dne 6.5.2019. Jedná se o těžbu dřeva, sázení nového
lesního porostu, ožínání, mazání, ošetřování, úklid a chemická ochrana porostu v celkové
výši 1.111.996,- Kč s DPH. Oproti tomu příjmy z prodeje vytěženého dřeva činily za
uvedené období 548.390,- Kč s DPH. Zastupitelstvo obce Jankov dále rozhodlo o podání
žádosti o dotaci na doplacení ušlých příjmů/tržeb z prodeje dřeva napadeným kůrovcem
v dotačním programu Jihočeského kraje, kde by měla být cena kompenzována částkou cca
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504,- Kč/m3 dřeva. Zastupitelstvo souhlasí s úhradou nákladů za provedené práce,
pověřuje účetní obce fakturací za těžbu a prodej dřeva a dále pověřuje místostarostku obce
podáním žádosti o dotaci na Jihočeský kraj ohledně uvedené kompenzace ušlých příjmů
za rok 2019.
Výsledky hlasování:
Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0
Bod č.7 – Projednání výše a formy vynaložení nákladů na rok 2020 na hospodaření
v lesích firmou Energoforest s.r.o., promítnutí do rozpočtu obce na r. 2020
Zastupitelstvo projednalo předloženou výši a formu kalkulace předpokládaných nákladů
na rok 2020 na hospodaření v obecních lesích firmou Energoforest s.r.o., které byly
předloženy ve výši 850.000,- Kč bez DPH a usneslo se toto řešit úspornějším způsobem
tzn. vyčlenilo částku ve výši 400.000,- Kč bez DPH na zajištění této činnosti.
Výsledky hlasování:
Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0
Bod č.8 – Výběr zhotovitele sekční vrata HZ Jankov, oprava fasády HZ Jankov
Zastupitelstvo schválilo nabídku firmy Jan Špinar IČ: 05385083 na dodávku 2 ks
garážových automaticky otevíratelných vrat zn. LOMAX na budovu HZ Jankov ve výši
145.986,- Kč s DPH. Zastupitelstvo pověřuje starostu podpisem smlouvy a zajištěním
dodávky služby. Úhrada dodávky bude provedena z rozpočtu obce Jankov.
Výsledky hlasování:
Pro: 9

Proti: 0

Zdržel se: 0

Bod č.9 – Schválení VŘ na zhotovitele prací „Výměna parket sál hospoda
Holašovice, stavební práce a nová vrata stodola Hospoda“
Zastupitelstvo na svém zasedání vzalo na vědomí zpracovanou Výzvu k podání cenových
nabídek na práce a služby související s investiční akcí: „Výměna parket sál hospoda
Holašovice, stavební práce a nová vrata stodola Hospoda“ v k.ú. Holašovice.
Zastupitelstvo schválilo výběrovou komisi k předmětnému vyhodnocení nabídek ve složení:
• Ing. Miroslav Návara – zastupitel,
• Marie Vaňková - místostarostka,
• Mgr. Jan Ambrož – zastupitel,
Výzva zájemcům bude zaslána v průběhu měsíce února 2020 a předložení nabídek
proběhne dle zadávací dokumentace do 20.3.2020 do 12:00 hod předložením na obecní
úřad v Jankově. Předpokládaná hodnota zakázky je max. 600.000,- Kč s DPH. Jediným
hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena.
Zastupitelstvo schválilo návrh oslovených firem. Zastupitelstvo pověřuje starostu obce
postupovat dle platné směrnice obce Jankov o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu.
Výsledky hlasování:
Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0
Bod č.10 - Grantové žádosti, investiční a neinvestiční akce r. 2020 – výhled
Starosta zastupitelstvo informoval o návrhu připravovaných a aktuálně podaných žádostí
o grantovou podporu na rok 2020, o rozpočtové přípravě plánovaných investičních a
neinvestičních záměrů obce viz tabulka č. 2. Zastupitelstvo jednohlasně souhlasí se
spoluúčastí z rozpočtu obce Jankov na celkové realizaci uvedených akcí, popř. s jejich
plným financováním v uvedené výši (předpokládaným či smluvně potvrzeným na základě
VŘ). Za zpracování, podání, kontrolu plnění realizace akcí a vyúčtování grantů a finančních
podpor zodpovídá starosta obce.
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Tabulka č. 2.
Stav

Grantový program/financování

Název akce

Příprava akce

Výměna parket sál hospoda Holašovice a
nová vrata stodola Hospoda
Rozpočet obce a výše uvedený dotační titul Výměna parket sál hospoda Holašovice a
JčK POV
nová vrata stodola Hospoda, další práce
Podpora památky UNESCO z prostředků
Podpora JčK – rozpočet Jč. Kraje 2020
JčK 2020 dle smluvních podmínek
Oprava sjezdů z místní komunikace do
Finacování výše uvedený dotační titul
historických objektů na návsi v
Holašovicích“
Vyúčtování nákladů na hopodaření v
Rozpočet obce
obecních lesích za r. 2019
Rozpočet obce
Tržby za prodej vytěženého dřeva 2019
Program Mze - Finanční příspěvek na
Kompenzace ušlých tržeb za prodej
zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v
vytěženého dřeva za r. 2019
lesích
Náklady na hospodaření v obecních lesích v
Rozpočet obce
r. 2020 (těžba, úklid, výsadba, ošetřování,
chemická ochrana etc.)
Oprava oplocení u IC Holašovice - severní
Rozpočet obce
strana
Nový parket k podiu Selské slavnosti
Rozpočet obce
Holašovice
Rozpočet obce
Výměmna vrat u HZ Jankov

Příprava akce

Rozpočet obce

Oprava a nátěr fasády HZ Jankov

Příprava akce

Rozpočet obce

Příprava akce

Rozpočet obce

Příprava akce

Rozpočet obce

Vybudování pergoly u formanky Jankov
Oprava a úprava vodovodních hydrantů
osada Holašovice
Posílení vodních zdrojů pro zásobování
obyvatel pitnou vodou osada Holašovice

Žádost podána
Příprava VŘ na
zhotovitele
Žádost podána
Příprava VŘ na
zhotovitele
Akce ukončena
Akce ukončena
Příprava žádosti
Realizace akce
průběžně 2020
Příprava akce
Příprava akce

Příprava žádosti
Příprava akce
Příprava žádosti

V realizaci

Shváleno
Schváleno

Celkové náklady na
realizaci akce s DPH

Žádost o dotaci ve
výši /přidělaná dotace vč.
DPH
300 000,00 Kč

Grant POV – JčK a rozpočet obce

Rozpočet obce a uvedený dotační titul JčK
POV
Rozpočet obce a níže uvedený dotační titul
JčK POV
GP MAS BLN – iROP podpora
nemovitých kulturních památek a památek
UNESCO
Rozpočet obce/bankovní úvěr a níže
uvedené dotační tituly (převod částky z r.
2019)
GP Mze - Stavba nové kanalizace a ČOV v
osadách Jankov a Holašovice (převod
dotace z r. 2019)
Individuální dotace JčK -

530 000,00 Kč
700 000,00 Kč
700 000,00 Kč
1 111 996,00 Kč
548 390,00 Kč
620 000,00 Kč

400 000,00 Kč
100 000,00 Kč
89 649,00 Kč
145 968,00 Kč
43 965,00 Kč
450 000,00 Kč
200 000,00 Kč
350 000,00 Kč

Veřejné informační služby knihoven

27 008,00 Kč

Rekonstrukce návesní kaple sv. Jana
Nepomuckého Holašovice UNESCO

18 000,00 Kč

1 972 302,00 Kč

Rekonstrukce návesní kaple sv. Jana
Nepomuckého Holašovice UNESCO

1 873 687,00 Kč

Stavba nové kanalizace a ČOV v osadách
Jankov a Holašovice

33 464 132,45 Kč

Stavba nové kanalizace a ČOV v osadách
Jankov a Holašovice
Stavba nové kanalizace a ČOV v osadách
Jankov a Holašovice

23 511 000,00 Kč
3 715 800,00 Kč
39 585 020,45 Kč

CELKEM předpokládaná spoluúčast rozpočtu obce na realizaci akcí a grantů r. 2020

31 286 877,00 Kč
8 298 143,45 Kč

Pozn. u akcí označených písmem "kurzíva" jsou uvedeny ceny odhadem, není uvedena cena nabídková nebo smluvní či uzavřena žádost o dotaci

Výsledky hlasování:
Pro: 9

Proti: 0

Zdržel se: 0

Bod č.11 – Různé

11.1.

Schválení nabídky na nátěr fasády budovy HZ Jankov

Zastupitelstvo obce Jankov schválilo předloženou nabídku p. Tomášem Klímou na
natěračské a drobné zednické práce na budově HZ Jankov, které budou následovat po
výměně garážových vrat ve výši cca 44.000,- Kč s DPH. Zastupitelstvo pověřuje starostu
podpisem objednávky a zajištěním dodávky služby.
Výsledky hlasování:
Pro: 9

11.2.

Proti: 0

Zdržel se: 0

Schválení nabídky na zhotovené nového tanečního parketu

Zastupitelstvo obce Jankov schválilo předloženou nabídku p. Davidem Jonátem IČ:
60639644 na dodávku nového tanečního parketu ve výši cca 90.000,- Kč s DPH.
Zastupitelstvo pověřuje starostu podpisem objednávky a zajištěním dodávky služby.
Výsledky hlasování:
Pro: 9

Proti: 0
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Zdržel se: 0

11.3.

Žádost o ukončení zpracování účetnictví obce Jankov

Zastupitelstvo obce Jankov projednalo žádost Ing. Pavlíny Dobešové o ukončení DoPP
na zpracování účetnictví obce Jankov z důvodu rozsahu a komplikovanosti prováděných
úkonů po přihlášení se k předpisu plátcovství DPH ÚSC. Zastupitelé pověřují starostu a
místostarostku obce řešením této situace.

11.4.
Podání žádosti o Grantovou podporu do GP MAS LEADER – iROP
podpora nemovitých kulturních památek a památek UNESCO – projekt realizace
v letech 2020 – 2023 „Rekonstrukce návesní kaple sv. Jana Nepomuckého
Holašovice UNESCO“
Zastupitelstvo vzalo na vědomí informaci starosty o podání žádosti o grant na projekt
„Rekonstrukce návesní kaple sv. Jana Nepomuckého Holašovice UNESCO“, který by byl
zařazen do GP MAS LEADER – iROP podpora nemovitých kulturních památek a
památek UNESCO. Celkový projekt byl podán ve výši 1.972.302,- Kč s DPH a cena
zahrnuje stavební a restaurátorské práce, administrativní součinnost, spolupráce při VŘ na
dodavatele, projektovou a stavebně technickou činnost, BOZP a TDS viz tabulka č.3 níže.
Zastupitelstvo dále pověřuje starostu obce jeho administrací.
Náklady projektu „Rekonstrukce návesní kaple sv. Jana Nepomuckého v Holašovicích“
Tabulka č.3
p.
č.

Cena v Kč bez
DPH

Popis

1. Způsobilé výdaje projektu
1.a. Hlavní aktivity projektu
Stavební práce celkem
01 Stavební část dělená na:
Restaurátorské práce (restaurování výmalby,
kamenné desky s nápisem a obrazu Svaté
Rodiny)
-

Stavby, vnitřní a venkovní úpravy
Pořízení drobného hmotného majetku (nové ručně
vyšívané plátno pro překrytí oltáře, nové ručně
vyšívané plátno před oltář, nová expozice křížové
cesty ve formě obrazů, nové sakrální předměty,
nové lavice) - neinvestice

VON Vedlejší a ostatní náklady

DPH v Kč

Cena v Kč s
DPH

1 630 001,89

342 300,38

1 972 302,27

1 491 076,26

313 126,01

1 804 202,27

1 491 076,26

313 126,01

1 804 202,27

300 000,00

63 000,00

363 000,00

884 076,26

185 656,01

1 069 732,27

282 000,00

59 220,00

341 220,00

25 000,00

5 250,00

30 250,00

1.b. Vedlejší aktivity projektu

138 925,63

29 174,37

168 100,00

Průzkum restaurátorský

25 000,00

5 250,00

30 250,00

Projektová dokumentace pro ohlášení

12 396,70

2 603,30

15 000,00

Zabezpečení výstavby

25 000,00

5 250,00

30 250,00

Studie proveditelnosti
Příprava zadávacích podmínek k VZ a organizace
výběrového řízení

60 000,00

12 600,00

72 600,00

16 528,93

3 471,07

20 000,00

0,00

0,00

0,00

1 630 001,89

342 300,38

1 972 302,27

2. Nezpůsobilé výdaje projektu
3. Celkové výdaje projektu
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Bod č.12 – Diskuse
12.1. – Vznesené osobní dotazy na zastupitelstvo a starostu obce - Josef Trantina,
Jiří Hosnedl, Ing. Jan Jakeš
Přítomní p. Trantina Josef st., Hosnedl Jiří, Ing. Jan Jakeš přednesli zastupitelstvu své
dotazy a návrhy nespokojenosti s rozhodnutími zastupitelstva obce a děním v obci zejména týkající se odpadové politiky obce. Zastupitelé jim na jejich dotazy odpověděli
věcnou a podloženou argumentací ke všem vzneseným bodům.
12.2. – Ukončení
Zastupitelstvo po krátké „neformální“ diskusi ukončeno starostou obce ve 23:15 hod.
Termín dalšího řádného zasedání zastupitelstva bude v řádné lhůtě vyvěšen na úřední
desce obce.
Příloha č.1
Záměry vlastníků a ověřovací studie nového uspořádání území (P20–P23)
Zapsal: Ing. Jan Jílek - starosta
Zápis ověřili:
Václav Maxa – člen zastupitelstva
Ing. Miroslav Návara – člen zastupitelstva
Zápis schválil: Ing. Jan Jílek - starosta
Vyvěšeno: 14.2.2020
Sejmuto:
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