3. 12. 2018

RO 2
VÝTAH z USNESENÍ
z 2. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne
3. 12. 2018 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice.
Přítomní:
Hosté:
Omluveni:

Mgr. Daniel Havlík, Ing. Alena Janošová, p. Marcela Košáková, Mgr. Jakub Kolenko,
Ing. Petr Baránek, Mgr. Ing. Jindřich Hudeček
p. Jiří Olšák, p. Monika Kolenková,

a) pověřila p. Janu Baránkovou výkonem funkce hlavního pořadatele obecního plesu,
který se uskuteční dne 12. 1. 2019 ve společenském sále Obecního domu v
Ludgeřovicích.
b) rozhodla uvolnit z rozpočtu obce na r. 2019 částku na zakoupení věcných darů do
soutěží, pořádaných na obecním plese, který se uskuteční dne 12. 1. 2019 ve
společenském sále Obecního domu. Výběrem věcných darů rada obce pověřila
místostarostku obce.

- rozhodla, že v případě, kdy o to bude obec písemně požádána, věnovat spolkům a
občanským sdružením, majícím sídlo na území obce Ludgeřovice, příspěvkovým
organizacím obce, organizačním složkám obce a Římskokatolické farnosti Ludgeřovice,
věcné nebo finanční dary do soutěží, pořádaných na plese v max. hodnotě 500,- Kč, a to
za podmínky, že se ples uskuteční v r. 2019 a bude pořádán tím, kdo o dar do soutěže
požádá. Toto usnesení se rovněž vztahuje i na dětské maškarní plesy a reje, pořádané
výše uvedenými subjekty v průběhu plesové sezóny.

- vzala na vědomí informaci Rady SOH, že k uzavření Smlouvy o dodávce elektrické
energie pro obce a města Hlučínska byl vybrán dodavatel - Innogy Energie, s.r.o.,
Limuzská 3135/12, 108 00 Praha 10 - Strašnice, IČO 499 03 209, jehož nabídka byla
nabídkou s nejnižší nabídkovou cenou.

- rozhodla vyplatit finanční odměnu navrženým členům JSDHO Ludgeřovice z rozpočtu
obce na r. 2018, a to dle návrhu, zpracovaného velitelem JSDHO Ludgeřovice
Seznam členů s návrhem výše odměny bude předán vedoucí finančního úseku.

- vzala na vědomí oznámení SmVaK, a.s. o změně ceny vodného a stočného pro
obyvatelstvo od 1. 1. 2019 a uložila tajemníkovi OÚ zajistit zveřejnění tohoto oznámení
způsobem, v místě obvyklým (Ludgeřovický zpravodaj, vyvěšení v informačních
skříňkách v obci, www stránky obce).

- rozhodla vyhovět žádosti tajemníka OÚ o uzavření OÚ Ludgeřovice vč. obecní
knihovny pro veřejnost ve dnech 27. 12. – 31. 12. 2018. hod. RO uložila vedoucí úseku
správních činností OÚ zajistit zveřejnění této informace způsobem v místě obvyklým
(obecní rozhlas, způsobem umožňujícím dálkový přístup a ve vývěsních skříňkách OÚ
v obci). RO vzala na vědomí informaci tajemníka OÚ, že v době vánočních svátků a na
Nový rok bude pracovníky finančního úseku zajištěno vyřízení neodkladných matričních
událostí (pohřby).
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- rozhodla, na základě písemné žádosti, prodloužit nájem bytu č. 6 v obecním bytovém
domě č. 54/43 na ulici Markvartovická o 1 rok, tzn. do 31. 12. 2019. RO zmocnila
starostu obce podpisem Dodatku č. 5 k nájemní smlouvě ve znění návrhu, předloženého
k projednání.

- rozhodla, na základě písemné žádosti, prodloužit nájem bytu č. 4 v obecním bytovém
domě na ul. Markvartovická č. p. 54/43, o 1 rok, tzn. do 31. 12. 2019. RO zmocnila
starostu obce podpisem Dodatku č. 1 k nájemní smlouvě ve znění návrhu, předloženého
k projednání.

- rozhodla, na základě písemné žádosti, prodloužit nájem bytu č. 3 v obecním bytovém
domě č. 960/6 na ulici Nádražní o 1 rok, tzn. do 31. 12. 2019. RO zmocnila starostu
obce podpisem Dodatku č. 5 k nájemní smlouvě ve znění návrhu, předloženého k
projednání.

- rozhodla doporučit ZO, aby na své nejbližší schůzi schválilo pojmenování nové ulice
v lokalitě nad rybníky názvem U Kapličky.

- schválila program 2. zasedání ZO Ludgeřovice, které starosta obce svolal v termínu
12. 12. 2018 od 17:30 hod. do společenského sálu Obecního domu v Ludgeřovicích.
Zapisovatelkami průběhu zasedání budou pracovnice úseku správních činností. Zasedání
bude řídit starosta obce.

- stanovila cenu stočného na území obce Ludgeřovice ve smyslu finanční a ekonomické
analýzy projektu splaškové kanalizace Ludgeřovice. Cena stočného bude s účinností od
prvního odečtu v roce 2019 činit 37,14 Kč /m3 odpadní vody bez DPH
(42,72 Kč vč. DPH).

- vzala na vědomí obsah zápisu z 1. zasedání Komise pro kulturu, sport a sociální věci
Rady obce Ludgeřovice, které se uskutečnilo dne 26. 11. 2018 a rozhodla nevyhovět
žádosti o doplnění komise o dalšího člena.

- rozhodla, v souladu s ustanovením čl. 3 odst. 3 Směrnice č. 2/2016, kterou se upravuje
postup při zadávání dodávek, služeb nebo stavebních prací malého rozsahu, přidělit
veřejnou zakázku malého rozsahu, jejímž předmětem je poskytnutí užívacích práv ke
službě systému ASPI, verze Samospráva 2018 Premium. RO zmocnila starostu obce
k podpisu Dodatku č. 1 Smlouvy o poskytnutí užívacích práv ke službě systému ASPI.

a) vzala na vědomí oznámení ředitele příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Ludgeřovice, že
ZŠ Ludgeřovice včetně školní družiny bude během vánočních prázdnin uzavřena v době
od 22. 12. 2018 do 2. 1. 2019.
b) vzala na vědomí oznámení ředitele příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Ludgeřovice, že
MŠ Vrablovec, MŠ Hlučínská 140/110 a MŠ Hlučínská 496/62 budou během vánočních
prázdnin uzavřeny v době od 22. 12. 2018 do 2. 1. 2019. Provoz MŠ začne ve čtvrtek
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3. 1. 2019.

a) schválila přijetí věcných darů – didaktických pomůcek pro MŠ Vrablovec
příspěvkovou organizací ZŠ a MŠ Ludgeřovice od dárce – Klubu rodičů Vrabčáci, z.s.
se sídlem Vrablovec 384/26, 747 14 Ludgeřovice. RO zmocnila ředitele příspěvkové
organizace ZŠ a MŠ Ludgeřovice k uzavření darovací smlouvy mezi dárcem a
obdarovaným.
b) schválila přijetí věcných darů – hraček pro MŠ Vrablovec příspěvkovou organizací
ZŠ a MŠ Ludgeřovice od dárce – Klubu rodičů Vrabčáci, z.s. se sídlem Vrablovec
384/26, 747 14 Ludgeřovice. RO zmocnila ředitele příspěvkové organizace ZŠ a MŠ
Ludgeřovice k uzavření darovací smlouvy mezi dárcem a obdarovaným.

- rozhodla, na základě žádosti udělit žadatelům souhlas souseda - vlastníka pozemku v
k.ú. Ludgeřovice, s umístěním a provedením stavby rodinného domu včetně přípojek na
inženýrské sítě a doplňkových staveb na pozemku žadatelů v k.ú. Hošťálkovice, které
jsou v souladu s územním plánem. RO zmocnila starostu obce k vyznačení souhlasu
v situačním výkresu.Tento souhlas platí jen pro pozemky ve vlastnictví obce,
nenahrazuje rozhodnutí, souhlas nebo jiná opatření vyžadovaná zvláštními právními
předpisy a lze jej použít pro potřeby územního a stavebního řízení (ohlášení) stavby).

a) rozhodla, na základě žádosti, udělit žadatelům souhlas vlastníka budoucí místní
komunikace na pozemku k připojení stavebního pozemku v k.ú. Ludgeřovice k této
místní komunikaci zřízením sjezdu v max. šíři 6m a s provedením zpevněné plochy
sjezdu (pro budoucí stavbu RD). Tento souhlas platí jen pro pozemky ve vlastnictví
obce, nenahrazuje rozhodnutí, souhlas nebo jiná opatření vyžadovaná zvláštními
právními předpisy a lze jej použít pro potřeby územního a stavebního řízení (ohlášení)
stavby.
b) rozhodla, na základě žádosti, udělit žadatelům souhlas s napojením na sítě v majetku
obce Ludgeřovice, jejichž přípojky jsou vybudovány v souladu s čl.V bod 4 Smlouvy o
koupi nemovité věci s advokátní úschovou. Tento souhlas platí jen pro pozemky ve
vlastnictví obce, nenahrazuje rozhodnutí, souhlas nebo jiná opatření vyžadovaná
zvláštními právními předpisy a lze jej použít pro potřeby územního a stavebního řízení
(ohlášení) stavby.
c) rozhodla, na základě žádosti, udělit žadatelům souhlas souseda - vlastníka pozemků v
k.ú. Ludgeřovice s umístěním a provedením stavby rodinného domu včetně přípojek na
inženýrské sítě a doplňkových staveb na pozemku žadatelů v k.ú. Ludgeřovice, které
jsou v souladu s územním plánem. RO zmocnila starostu obce k vyznačení souhlasu
v situačním výkresu. Tento souhlas platí jen pro pozemky ve vlastnictví obce,
nenahrazuje rozhodnutí, souhlas nebo jiná opatření vyžadovaná zvláštními právními
předpisy a lze jej použít pro potřeby územního a stavebního řízení (ohlášení) stavby.

a) schválila záměr pronajmout v objektu č. p. 600 – Obecní dům – společenský sál vč.
pódia a šatny, WC – páni a dámy za účelem konání pokračovacích tanečních pro
studenty Gymnázia Hlučín ve těchto termínech: 06.01.2019, 13.01.2019, 18.01.2019,
27.01.2019, 03.02.2019, 10.02.2019, 15.02.2019, 24.02.2019, 03.03.2019, 10.03.2019,
vždy v době od 18:00 do 20:00 hod. RO uložila tajemníkovi OÚ, aby v souladu
s ustanovením § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), zajistil

Stránka 3 z 7

3. 12. 2018

RO 2
zveřejnění předmětného záměru po dobu nejméně 15 dnů před projednání v RO na
úřední desce OÚ a způsobem umožňující dálkový přístup.
b) schválila záměr pronajmout v objektu č. p. 600 v objektu č. p. 600 – Obecní dům –
společenský sál vč. pódia a šatny, WC – páni a dámy za účelem konání za účelem
pořádání kurzu Latina pro dámy v těchto termínech: 22.01.2019, 05.02.2019,
12.02.2019, 19.02.2019, 26.02.2019, 05.03.2019, 12.03.2019, 19.03.2019, 26.03.2019,
02.04.2019, vždy v době od 19:30-21:30 hod. RO uložila tajemníkovi OÚ, aby
v souladu s ustanovením § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
zajistil zveřejnění předmětného záměru po dobu nejméně 15 dnů před projednání v RO
na úřední desce OÚ a způsobem umožňující dálkový přístup.

a) rozhodla, v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), § 1746 odst. 2 zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník a § 23 zákona
č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, o uzavření Dohody o činnosti a umístění
stavby v ochranném pásmu obecní kanalizace mezi Obcí Ludgeřovice (vlastník a
provozovatel vodního díla) a obchodní společností ČEZ Distribuce, a.s., sídlem Děčín
IV-Podmokly (stavebník, provozovatel zařízení distribuční soustavy). Předmětem
Dohody jsou podmínky, za kterých stavebník umístí novou zemní kabelovou přípojku
NN k pozemku v k.ú. Ludgeřovice na pozemku v k.ú. Ludgeřovice ve vlastnictví obce
Ludgeřovice. RO zmocnila starostu k podpisu této Dohody ve znění návrhu,
předloženého k projednání.
b) rozhodla, v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), o uzavření „Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a
Dohody o umístění stavby IV-12-8015390/2, Ludgeřovice 3235/1, rozš. NNK“, na
pozemku v k.ú. Ludgeřovice, který je majetkem obce Ludgeřovice. Jedná se o smlouvu
úplatnou, kterou Obec Ludgeřovice uzavírá s obchodní společností ČEZ Distribuce, a.s.,
sídlem Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8. RO zmocnila starostu k podpisu této
Smlouvy a Dohody ve znění návrhu, předloženého k projednání.

- vzala na vědomí obsah zápisu z 1. zasedání Komise výstavby a ŽP Rady obce
Ludgeřovice, které se uskutečnilo dne 28. 11. 2018.

- rozhodla, v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), svěřit s účinností od 3. 12. 2018 starostovi obce a vedoucí úseku
správních činností pravomoc k uzavírání smluv o krátkodobém nájmu nebytových
prostor, které jsou v majetku obce, a to v případě, že je výše nájemného odvozena
z platného ceníku, schváleného RO.

Kontrola usnesení z minulých schůzí.
a) vzala na vědomí informace vedoucího odboru výstavby, ŽP a údržby obce o
probíhající realizaci stavby "Dopravní napojení 36 RD Ludgeřovice - Rybníky včetně
rozvodů inženýrských sítí ul. Vrablovecká a ul. U Rybníků". Kolaudační souhlas s
užíváním stavby nově postavené pozemní živičné komunikace, bude příslušným
silničním správním úřadem vydán v 49. týdnu tohoto roku. Pro vydání kolaudačního
souhlasu byla obec Ludgeřovice povinna doložit geometrický plán nově postavené
komunikace, ověřený příslušným Katastrálním úřadem.
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b) vzala na vědomí informaci starosty obce, že v souladu s ustanovením článku 2 odst.
3 Směrnice č.2/2016, kterou se upravuje postup při zadávání veřejných zakázek, služeb,
nebo stavebních prací malého rozsahu vystavil objednávku na zpracování geometrického
plánu (GP) nově postavené pozemní komunikace v lokalitě nad rybníky.

- rozhodla nevyhovět žádosti o prodloužení nájmu části skladu v objektu Smuteční síně
v areálu místního hřbitova. Důvodem tohoto rozhodnutí je skutečnost, že předmětný
objekt je v souvislosti s plánovanou výstavbou nového sociálního zařízení určen
k demolici, která proběhne v jarních měsících r. 2019.

- vzala na vědomí informaci vedoucího odboru výstavby, ŽP a údržby obce o výši
nákladů na montáž dopravního zrcadla na křižovatce ul. Na Kopaninách s ul. Sluneční.

- vzala na vědomí informaci vedoucího odboru výstavby, ŽP a údržby obce, že
obchodní společnost Povodí Odry a.s., Ostrava, nebude, dle informací jejího zástupce, v
letošním roce pro nedostatek finančních prostředků provádět plánované čištění části
koryta Ludgeřovického potoka. Na základě této skutečnosti dojde ke změně termínu
provádění čištění koryta tohoto vodního toku pod mosty v majetku a správě obce
Ludgeřovice, kdy čištění bude provedeno v průběhu r. 2019.

- vzala na vědomí informaci tajemníka OÚ, že právní zástupce obce Ludgeřovice podal
návrh na exekuci proti obchodní společnosti CARGO AGRO, s.r.o

- vzala na vědomí informaci vedoucího odboru výstavby, ŽP a údržby obce, že
vícepráce při asfaltaci pozemní komunikace ul. Boční ve smyslu Dodatku č. 1 ke SoD,
jehož uzavření bylo schváleno usnesením RO ze dne 22. 10. 2018 č. RO 26/4-102, byly
realizovány dne 26. 11. 2018. Předání a převzetí dokončeného díla se uskuteční ve
49. týdnu r. 2018.

- vzala na vědomí informaci vedoucího odboru výstavby, ŽP a údržby obce, že
vícepráce při asfaltaci pozemní komunikace na ul. Boční dle Dodatku ke smlouvě o dílo,
uzavřeného v souladu s usnesením RO ze dne 19. 11. 2018, byly realizovány dne
26. 11. 2018. Předání a převzetí dokončeného díla se uskuteční ve 49. týdnu r. 2018.

- rozhodla, na základě posouzení předložené žádosti, o poskytnutí tzv. Kotlíkové dotace
z dotačního programu Kotlíkové dotace v Obci Ludgeřovice – III. etapa a o uzavření
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle § 10a odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o
pravidlech územních rozpočtů mezi obcí Ludgeřovice (poskytovatel dotace) a
příjemcem dotace.
- rozhodla, v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,
(obecní zřízení) o uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo, jejímž předmětem plnění je
úprava dat pro export ze stávající spisové služby do nové spisové služby. Předmětem
Dodatku č. 1 je posunutí termínu plnění do 31. 3. 2019. RO zmocnila starostu obce
k podpisu předmětného dodatku ke SoD ve znění návrhu, předloženého k projednání.
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- vzala na vědomí informaci starosty obce, že výsadba stromů v rámci projektu
„Obnova výsadby krajinných prvků v extravilánu obce“ bude zhotovitelem započata
ve 49. týdnu r. 2018.

a) rozhodla, v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), o uzavření nájemní smlouvy, kdy předmětem nájmu jsou prostory
v objektu MŠ Liščata a přilehlý pozemek. RO zmocnila starostu obce k podpisu
předmětné nájemní smlouvy ve znění návrhu, předloženém pronajímateli k projednání.
b) rozhodla, v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), o uzavření Smlouvy o převzetí dětí pod MŠ Liščata, s.r.o., a to mezi
provozovatelem MŠ Liščata a obcí Ludgeřovice. Předmětem této smlouvy je závazek
provozovatele, že převezme 8 dětí z Mateřské školy Ludgeřovice a bude poskytovat
těmto dětem po dobu pěti dnů v týdnu předškolní vzdělávání, a to po dobu rekonstrukce
Mateřské školy Ludgeřovice, a současně tento stav provozovatel nahlásí na
Moravskoslezský kraj. RO zmocnila starostu obce k podpisu předmětné Smlouvy ve
znění návrhu, předloženém pronajímateli k projednání.
c) rozhodla, souladu s ustanovením článku 3 odst. 3 Směrnice č.2/2016, kterou se
upravuje postup při zadávání veřejných zakázek, služeb, nebo stavebních prací malého
rozsahu a po posouzení předložené cenové nabídky na vypracování projektové
dokumentace pro stavební řízení a projektové dokumentace pro zadání a realizaci stavby
mobilní mateřské školy, o přidělení veřejné zakázky malého rozsahu zájemci o realizaci
výše uvedené zakázky. RO zmocnila starostu obce k podpisu smlouvy o dílo ve znění
návrhu, předloženého k projednání.

- vzala na vědomí informaci o ceně odpadní vody, převzaté k čištění, popřípadě ke
zneškodňování, kterou obec obdržela od obchodní společnosti OVaK Ostrava, a.s. Dle
tohoto sdělení, jehož součástí je i kalkulace nákladů pro r. 2019, bude OVaK Ostrava
obci účtovat cenu za převzatou odpadní vodu ve výši 11,24 Kč/m3 bez DPH.

- vzala na vědomí informaci starosty obce, že stavba zpevněné plochy podél místní
komunikace ul. Vrablovec byla dokončena. Předání a převzetí díla se uskuteční dne
4. 12. 2018.

a) rozhodla, v souladu s ustanovením článku 3 směrnice č.2/2016, kterou se upravuje
postup při zadávání veřejných zakázek, služeb, nebo stavebních prací malého rozsahu, o
uzavření příkazní smlouvy mezi obcí Ludgeřovice (příkazce) a příkazníkem. Předmětem
plnění je provedení administrace výběrového řízení na dodavatele stavby - veřejné
zakázky malého rozsahu - s názvem „Budova hospodářského a sociálního zázemí
hřbitova v Ludgeřovicích. RO zmocnila starostu obce k podpisu této příkazní smlouvy
ve znění návrhu, předloženého k projednání.
b) rozhodla o zveřejnění písemné výzvy k podání nabídky zájemcům o realizaci veřejné
zakázky malého rozsahu, jejímž předmětem plnění je realizace stavby s názvem
„Budova hospodářského a sociálního zázemí hřbitova v Ludgeřovicích“, a to ve znění
návrhu, předloženého k projednání. Součástí výzvy jsou zadávací podmínky, čestné
prohlášení a návrh smlouvy o dílo. RO zmocnila starostu obce k podpisu předmětné
Výzvy.
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- rozhodla o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo pro stavbu "Prodloužení vodovodu
na ul. Hraniční v Ludgeřovicích " s dodavatele stavby. Předmětem dodatku k SOD je
změna materiálu potrubí vodovodního řadu (požadavek budoucího provozovatele
SmVaK Ostrava a.s.), úprava termínu dokončení stavby a uvedení povrchu komunikace
do původního stavu, kterou v rámci oprav místních a účelových komunikací v roce 2019
zajistí obec Ludgeřovice. RO zmocnila starostu obce podpise předmětného dodatku ke
SoD ve znění návrhu, předloženého k projednání.

- vzala na vědomí informaci vedoucího odboru výstavby, ŽP a údržby obce, že
z důvodu další změny vlastníka pozemku dojde k jednání, týkajícího se oplocení
předmětného pozemku, které zasahuje do pozemku místní komunikace, která je
majetkem obce Ludgeřovice až poté, kdy budou zapsána vlastnická práva novým
majitelům předmětné nemovitosti do katastru nemovitostí místně a věcně příslušným
katastrálním úřadem.

- rozhodla o sloučení připravované rekonstrukce Obecního domu, Hlučínská 600/30,
Ludgeřovice (stavební úpravy schodiště nebytových prostor, střechy nad kuchyní a
zateplení částí nemovitosti) s rekonstrukcí střechy nad šatnami sálu, která je v současné
době ve stádiu zpracovávání projektové dokumentace. Tyto sloučené stavební úpravy
budou mít společné stavební řízení a výběrové řízení na dodavatele díla s
předpokládaným termínem realizace v roce 2019.

- vzala na vědomí informaci vedoucího odboru výstavby, ŽP a údržby obce, že stavební
úpravy akustiky společenského sálu Obecního domu, byly dokončeny a dodavatelem,
bylo dílo bez zjevných vad a nedodělků předáno Obci Ludgeřovice k užívání. V
Současné době probíhá kolaudace akustických stavebních úprav příslušným stavebním
úřadem.

- rozhodla, souladu s ustanovením článku 2 odst. 3 Směrnice č.2/2016, kterou se
upravuje postup při zadávání veřejných zakázek, služeb nebo stavebních prací malého
rozsahu a po posouzení předložené cenové nabídky, o přidělení veřejné zakázky malého
rozsahu, jejímž předmětem plnění je vypracování projektové dokumentace na zpevnění
nestabilního terénu podél oplocení škvárového hřiště, které v současné době prochází
rekonstrukcí. RO zmocnila starostu obce k podpisu objednávky vybranému zhotoviteli.

- rozhodla, s účinností od 3. 12. 2018, o jmenování zapisovatelky Komise Rady obce
Ludgeřovice pro kulturu, sport a sociální záležitosti.

Zpracoval: Mgr. Ing. Jindřich Hudeček, tajemník OÚ Ludgeřovice
v Ludgeřovicích, 4. 12. 2018
Schválili:
Mgr. Daniel Havlík
starosta obce
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Ing. Alena Janošová
místostarostka obce

