Obec Mysločovice
Zastupitelstvo obce Mysločovice
Zápis z XXXVII. zasedání Zastupitelstva obce Mysločovice
Datum konání: 7. 6. 2021 od 18,00 hodin
Místo konání: zasedací místnost, budova obecního úřadu, Mysločovice č. p. 21
Přítomni: 7 členů zastupitelstva obce (viz prezenční listina)
hosté: pí Leona Dřímalová, p. Filip Mokrý, p. Libor Utinek
Nepřítomni: /////
Navržený program zasedání:
1. Projednání zápisu z XXXVI. zasedání Zastupitelstva obce Mysločovice
2. Žádost o odkup části pozemku parc. č. 358/1 v k. ú. Mysločovice
3. Ukončení uzavřené smlouvy se společností Liparo, s.r.o.
4. Dodatek k nájemní smlouvě na čp. 150
5. Výběr zhotovitele projektové dokumentace „Mysločovice – odkanalizování“ (DSP, DPS a inženýrská činnost)
6. Různé
7. Rozpočtové opatření
Jednání zahájil starosta obce p. Pavel Žák, přivítal přítomné, prohlásil, že zasedání bylo řádně svoláno
a vyhlášeno. Konstatoval, že je přítomna nadpoloviční většina všech členů zastupitelstva obce, zasedání je
schopné usnášení. Sdělil, že zápis z XXXVI. zasedání byl ověřen, vyložen k nahlédnutí na OÚ, nebyly proti
němu podány námitky. Přednesl program jednání, za ověřovatele zápisu navrhl p. Stokláska a p. Utinka, navrhl
jako první projednat žádost pí Leony Dřímalové za TJ SOKOL Mysločovice, z.s. k pořízení sekačky na sečení
sokolské zahrady a žádost p. Filipa Mokrého ohledně majetkoprávního vypořádání. Starosta - návrh usnesení:
„Zastupitelstvo obce Mysločovice schvaluje následující program XXXVI. zasedání:
1. Žádost TJ SOKOL Mysločovice, z.s. – pořízení sekačky
2. Žádost o odkup části pozemku parc. č. 358/1 v k. ú. Mysločovice
3. Projednání zápisu z XXXVI. zasedání Zastupitelstva obce Mysločovice
4. Ukončení uzavřené smlouvy se společností Liparo, s.r.o.
5. Dodatek k nájemní smlouvě na čp. 150
6. Výběr zhotovitele projektové dokumentace „Mysločovice – odkanalizování“ (DSP, DPS a inženýrská činnost)
7. Různé
8. Rozpočtové opatření
a ověřovateli zápisu p. Stokláska a p. Utinka.“ K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0. Usnesení schváleno.
Bod 1. usnesení č. XXXVII/2021
K jednotlivým bodům programu:
1. Žádost TJ SOKOL Mysločovice, z.s. – pořízení sekačky
Za TJ SOKOL předložila žádost pí Leona Dřímalová – žádají o finanční příspěvek na pořízení zahradního
rideru v hodnotě 29 900 Kč, který bude sloužit na údržbu zeleně sokolských ploch (sokolská zahrada, plocha
za ubytovnou) mimo hřiště. Ing. Kutra – klasickou sekačkou tyto plochy nelze sekat, tento typ rideru se jeví jako
nejlacinější a nejvýhodnější. Starosta – rider v této hodnotě pravděpodobně dlouho funkční nebude. Připomněl,
že obec v minulosti přispěla na pořízení traktoru na sečení hřiště. Ing. Kutra – pokud by obec přispěla na
výkonnější rider, byli by rádi. Pan Utinek – proč se nevyužije traktor, kterým sečou hřiště? Paní Dřímalová – je
seřízen na určitý druh sekání, TJ SOKOL ho nechce půjčovat nájemci sokolské zahrady. Ing. Kutra – pokud se
plánovaný rider bude udržovat, tak by měl něco vydržet, náklady v případě opravy nebudou tak vysoké jako
kdyby se pokazil traktorek z hřiště, jeví se mu to jako nejlacinější řešení problému trávy na sokolské zahradě,
parametry by měl stačit. Pan Utinek – jak často se zahrada seče? Paní Dřímalová – min. 1x za 14 dní, záleží
na počasí. Starosta – návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Mysločovice schvaluje poskytnutí veřejné finanční
podpory ve výši 15 tis. Kč pro TJ SOKOL Mysločovice, z.s. na pořízení zahradního rideru k údržbě sokolské
zahrady a plochy za ubytovnou. Současně schvaluje rozpočtové opatření – krytí tohoto výdaje z rezervy na
paragrafu 6409, položce 6901.“ K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0. Usnesení schváleno.
Bod 2. usnesení č. XXXVII/2021
2. Žádost o odkup části pozemku parc. č. 358/1 v k. ú. Mysločovice
Pan Mokrý žádá o projednání návrhu majetkoprávního vypořádání pozemků před domem čp. 12. Jeho stavební
parcela č. 66 částečně zasahuje do místní komunikace obce. Plánuje místo stávajícího rodinného domu
postavit nový. Vzhledem k úzkému tvaru pozemku je to prozatím nemožné. Proto by rád narovnal nemovitý
majetek s obcí, konkrétně by obci převedl část pozemku p. č. 66 pod místní komunikací o odhadované výměře
8 m2. Výměnou, případným odkoupením, žádá o část pozemku p. č. 358/1 o odhadované výměře 63,7 m2 po
ochranné pásmo plynovodu. Přívod plynu do nového domu nebude. Jedná se odhadem o 1/2 zelené plochy před
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domem, vede zde kanalizace z domu, od čp. 66 je kanalizace pod místní komunikací. V případě stavby nového
rodinného domu provede jeho odkanalizování na vlastní náklady do nejbližší obecní vpusti kanálu. Na pozemku
p. č. 358/1 je pouze sdělovací vedení, přeložení zajistí na vlastní náklady, pak by se zde nenacházely žádné
inženýrské sítě. Pokud by obec s majetkoprávním vypořádání pozemků souhlasila, zajistí geodetické zaměření
na vlastní náklady. I po narovnání a případném odkoupení pozemků bude možné realizovat odkanalizování této
části obce, a to buď ve stávajícím kanále pod obecní komunikací, nebo ve zbylé zelené ploše před domem.
Starosta – p. Mokrý žádal o vypořádání již dříve, kvůli projektování odkanalizování obce byla žádost pozdržena,
současný projekt nepočítá s vedením kanalizace v tomto místě. Za jakou cenu bychom pozemek odprodali?
Předtím by bylo vhodné na ÚP MMZ ověřit, zda nebude problém s výstavbou nového RD v této části obce,
s posunutím stavební čáry. Pan Mokrý osloví stavební úřad, starosta osloví znalce ohledně ceny znaleckého
posudku k pozemku, bude zveřejněn záměr na ÚD obce.
3. Projednání zápisu z XXXVI. zasedání Zastupitelstva obce Mysločovice
Pořízení zásahového vozidla pro JSDHO (viz minulé zasedání) – p. Libor Utinek zjišťoval další
informace k avii – poslední technická kontrola 19. 5. 2021, doložil záznam o údržbě za 5-6 let, fotografie využití
úložného prostoru pro představu jak je auto řešeno. Úložné prostory jsou dostačující, hlavní pro JSDHO je
cisterna na vodu. Registraci má od 12. 12. 1995, používáno bylo v Koryčanech a pak v Prusinovicích. Autem
se projeli, má dobré brzdy. Prusinovice potřebují znát naše stanovisko co nejdříve, odběr leden – únor 2022,
zálohu nepožadují. Zjišťoval zájem o IFU, zatím nemá odpověď.
Starosta – není vyřešena budoucnost stávajícího auta IFA. V obci jsme zatím potřebovali hlavně čerpadlo,
8místnou IFU budeme měnit za 3místnou avii. Velmi si váží činnosti členů JSDHO, ale proč bychom měli
suplovat činnost profesionálních jednotek? Pan Libor Utinek – od jednotky našeho zařazení se očekává určité
vybavení a činnost. Pro avii se možno získat dotace na rekonstrukci. Pan Stoklásek – dostupnost náhradních
dílů je na avii lepší, nebál by se jejího pořízení. Pan Václav Utinek – změnil svůj názor, je pro pořízení, a to
zejména kvůli nedostupnosti náhradních dílů na IFU, avie je menší auto, mobilnější, obratnější, úložný prostor
je asi vyhovující, je to modernější auto než IFA. Starosta – i avie se bude muset udržovat, opravovat.
Starosta – návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Mysločovice předběžně schvaluje pořízení avie, rok výroby
1995, za cenu 100 tis. Kč od JSDHO Prusinovice na začátku roku 2022.“ K návrhu nebyly vzneseny žádné
protinávrhy.
Výsledek hlasování: pro 5 proti 1, zdrželi se 1. Usnesení schváleno.
Bod 3. usnesení č. XXXVII/2021
Projektová dokumentace pro územní rozhodnutí „Mysločovice – odkanalizování“ (viz minulá
zasedání) – čeká se na výsledek žádosti o územní rozhodnutí.
Rekonstrukce střechy obecního úřadu (viz minulá zasedání) – statik pracuje na záklopu.
Fotky pro obecní stránky (viz minulá zasedání) – řeší se.
Změna územního plánu obce (viz minulá zasedání) – na další schůzce na MMZ architektka předložila
zpracovaný návrh se zakreslením požadovaných změn, jsou požadovány ještě drobné úpravy, jejich nutnost je
řešena na MMZ.
Dopravní značení prodloužení C18 (viz minulá zasedání) – veřejná vyhláška ke stanovení místní úpravy
provozu je zveřejněna na úřední desce, dopravní značení objednáno.
Pozemky za ubytovnou (viz minulá zasedání) – zbývá dořešit jeden pozemek, starosta urguje právníka.
Krizový štáb obce Mysločovice (viz minulá zasedání) – aktuálně je v obci 5 nakažených.
MAS Moštěnka dotace na chodníky (viz minulá zasedání) – poskytovateli dotace se doplňovaly
dokumenty, za způsobilé výdaje nebude pravděpodobně uznáno frézování vozovky a její odvodnění
(cca 92 tis. Kč + DPH), je podporováno jen odvodnění chodníků. Dále došlo k navýšení cen materiálu.
Rekonstrukce schodů ke kostelu (viz minulá zasedání) – projektant řeší.
Žádost pí Němčanské a p. Kuňáka o příspěvek na veřejné osvětlení komunikace na p. č. 141/3
v k. ú. Mysločovice (viz minulá zasedání) – starosta urguje právníka o kupní smlouvu s věcným břemenem
a návrhem na vklad do katastru.
Machová – Mysločovice stezka pro pěší a cyklisty (viz minulá zasedání) – nic nového.
Příspěvek na žáka ZŠMŠ na rok 2021 (viz minulá zasedání) – jednání zatím nesvoláno, čeká se na
rozhodnutí o dotaci „MŠ – dílčí projekty“, mělo by být 15. 6. 2021.
Úprava dětského hřiště u MŠ (viz minulá zasedání) – hřiště otevřeno, řešila se prošlápnutá podlaha
u skluzavky a nedostatky z letošní revizní zprávy. Pan Václav Utinek – objevily se zde nařezané plechovky
a rozbité sklo, nebezpečí úrazu, proběhla k tomu diskuse na facebooku – rodiče apelovali na zamykání
dětského hřiště, stanovení otevírací doby, atd. Pan Večeřa – chodí tam i děcka z okolních dědin. Starosta –
v Machové půjčují klíče na zálohu, u nás při uzamčení hřiště by přibylo lození přes plot.
Velký provoz aut na pěší zóně k poště (viz minulá zasedání) – kontrola ze strany policie proběhla, bude
probíhat i nadále.
Veřejné osvětlení komunikace v sokolské zahradě (viz minulá zasedání) – starosta urguje smlouvu
u právníka.
Výběr dodavatele vybavení pro JSDHO, dotace Zlínského kraje (viz minulé zasedání) – smlouva
o dotaci se ZK uzavřena, vybavení dodáno, vystavena faktura.
Výběr zhotovitele stavební akce „MŠ Mysločovice – dílčí projekty“ (viz minulé zasedání) – smlouva
uzavřena, čeká se na výsledek žádosti o dotaci.
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Zhotovení PD odkanalizování – poptávka (viz minulé zasedání) - samostatný bod jednání.
Modulový systém schránek na urny (viz minulé zasedání) – dodavatel zpracuje návrh za cca 3 tis. Kč, ty
se v případě realizace odečtou z ceny, zatím nic nedodal. Samotný systém stojí cca 60-90 tis. Kč za jeden
komplet, dle velikosti, dále je třeba počítat s terénními úpravami a zámkovou dlažbou, lavičkou. Umístění je
navrhováno do trojúhelníku pod márnicí.
Pan Stoklásek – objevují se výtky k zanedbání údržby hřbitova. Např. Tečovice mají externího pracovníka
s vlastním zařízením, který se stará jen o hřbitov. Pan Večeřa – představa některých nájemců je taková, že se
bude vysýkat mezi hroby, přitom na starém hřbitově je to obtížné – špatný přístup, při použití křovinořezu tráva
špiní hrobová zařízení, sbírat odložené kalíšky za hroby.
Starosta – budou opraveny schody na pravé straně starého hřbitova.
Navýšení počtu nádob na papír nebo četnosti jejich vývozu ze dvora HZ (viz minulé zasedání) – papír
je už vyvážen 1x týdně, u skla se řeší dodání kontejneru.
Obecní noviny (viz minulé zasedání) – nejsou zatím příspěvky. Vítání občánků bude snad v září, setkání
důchodců na podzim.
Úklid Salášku po samovýrobě dřeva (viz minulé zasedání) – dle sdělení p. Běhuly zčásti uklizeno.
4. Ukončení uzavřené smlouvy se společností Liparo, s.r.o.
Jedná se o smlouvu k bioplynové stanici, starosta navrhl ukončení smlouvy dohodou, případně odstoupením
od smlouvy. Starosta – návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Mysločovice schvaluje ukončení Smlouvy
o uzavření smlouvy budoucí o věcném břemeni zřízení teplovodu a inženýrských sítí Bioplynové stanice (dále
jen BPS) a jejich práva užívání.“ K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Výsledek hlasování: pro 6 proti 0, zdrželi se 1. Usnesení schváleno.
Bod 4. usnesení č. XXXVII/2021
5. Dodatek k nájemní smlouvě na čp. 150
Jedná se o pronájem bytu, smlouvu lze prodloužit na základě dodatku uzavřeného do 31. 7. 2021. Starosta
seznámil zastupitele s náklady na údržbu bytu v roce 2020 a 2021 (výměna vodoměru, pojistek v rozvaděči
atd., celkem cca 8 tis. Kč), upozornil na nutnost výměny elektroinstalace, zejména rozvodné skříně. Zastupitelé
se shodli na zapracování inflační doložky do nájemní smlouvy, její prodloužení se stávajícím nájemcem o jeden
rok. Starosta - návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Mysločovice schvaluje uzavření Dodatku č. 19 ke Smlouvě
o nájmu bytu uzavřené s Mgr. Pavlačíkovou s tím, že doba nájmu bude prodloužena o jeden rok,
do 30. 9. 2022, a do smlouvy bude zapracována inflační doložka.“
K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.
Bod 5. usnesení č. XXXVII/2021
6. Výběr zhotovitele projektové dokumentace „Mysločovice – odkanalizování“ (DSP, DPS
a inženýrská činnost)
Starosta – návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Mysločovice schvaluje pro výběrové řízení na akci
„MYSLOČOVICE – ODKANALIZOVÁNÍ“ výběrovou komisi ve složení p. Jurášek, Ing. Kutra a p. Večeřa.“
K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Výsledek hlasování: pro 4, proti 0, zdrželi se 3. Usnesení bylo schváleno.
Bod 6. usnesení č. XXXVII/2021
Výběrová komise posoudila 3 nabídky a doporučila uzavření smlouvy s firmou AQUADROP s.r.o.:
PROSPA MAX s.r.o.
1 158 000 Kč bez DPH
AQUADROP s r.o.
1 043 000 Kč bez DPH
AQOL s.r.o.
1 199 000 Kč bez DPH
S DPH se jedná o částku cca 1 262 030 Kč, termín dokončení 31. 12. 2021, máme smlouvu se ZK na dotaci
941 tis. Kč. Starosta – návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Mysločovice schvaluje zadat zhotovení projektové
dokumentace a výkon inženýrské činnosti k akci „MYSLOČOVICE - ODKANALIZOVÁNÍ“ firmě AQUADROP
s.r.o. a pověřuje starostu obce uzavřením smlouvy na 1 043 000 Kč bez DPH.“ K návrhu nebyly vzneseny
žádné protinávrhy.
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 2. Usnesení bylo schváleno.
Bod 7. usnesení č. XXXVII/2021
7. Různé
Ing. Kutra informoval zastupitele o připravované Stezce odvahy spolu se stanováním pro děti, v Háji
18. – 19. 6. 2021, následně proběhne brigáda – úklid v Háji.
Informace ředitelky ZŠMŠ k uzavření MŠ – MŠ bude o prázdninách uzavřena od 12. 7. - 20. 8. 2021, na
základě vyhodnocení ankety mezi rodiči.
Žádost o finanční dar – Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z.s.
Starosta – návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Mysločovice schvaluje poskytnutí veřejné finanční podpory na
činnost Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z.s. v roce 2021.“ K návrhu nebyly vzneseny
žádné protinávrhy.
Výsledek hlasování: pro 0, proti 6, zdrželi se 1. Usnesení nebylo schváleno.
Obědy pro důchodce a ostatní strávníky přes prázdniny – stejně jako loni budeme odebírat obědy od
firmy DOOT s.r.o. Je potřeba stanovit naši cenu. Při odebírání obědu ze školy jsme v současnosti nákladově na
-

-
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cca 94 Kč, přitom důchodce má oběd za 70 Kč (příspěvek cca 24 Kč) a cizí strávník za 95 Kč. Od firmy DOOT
s.r.o. se nákladově pohybujeme s roznosem obědů na cca 105 Kč. Jídelna by měla být uzavřena od 19. 7. do
20. 8. 2021. Starosta – návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Mysločovice schvaluje pro období uzavírky ŠJ ZŠ
v době prázdnin v letošním roce při odebírání obědů z firmy DOOT s.r.o. cenu obědu pro stávající strávníky důchodce ve výši 80 Kč a ostatní strávníky a nové důchodce 105 Kč.“ K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.
Bod 8. usnesení č. XXXVII/2021
Žádost ZŠMŠ o souhlas s vyřazením majetku - jedná se o projektor BenQ MW (inv. č. 3852, pořizovací
cena 17 740 Kč, rok pořízení 2015) - neopravitelný, tabule DUBNO (inv. č. 656, pořizovací cena 22 195 Kč, rok
pořízení 2001) - opotřebená. Starosta – návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Mysločovice schvaluje Základní
škole a mateřské škole Mysločovice, příspěvkové organizaci vyřazení z majetku ve správě: projektor (inv. č.
3852) tabule DUBNO (inv. č. 656) za podmínky ekologické likvidace.“ K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.
Bod 9. usnesení č. XXXVII/2021
Pan Utinek informoval o chystaných akcích - rozloučení s prázdninami, termín 22. 8. 2021, připravuje
stezku odvahy pro děti a dospělé.
Pan Utinek – plánuje měnit povrch cest v cykloparku, žlutavský písek nahradit mlatovými cestami,
pravděpodobně na podzim.
8. Rozpočtové opatření
Starosta seznámil zastupitele s návrhem rozpočtového opatření č. 10/2021 (viz příloha) a zdůvodnil jim ho.
Celkově dochází k navýšení rozpočtu příjmů a výdajů o 88 374 Kč. Starosta – návrh usnesení: „Zastupitelstvo
obce Mysločovice schvaluje rozpočtové opatření č. 10/2021.“ K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0. Usnesení schváleno.
Bod 10. usnesení č. XXXVII/2021
Starosta poděkoval všem za účast, sdělil, že další zasedání zastupitelstva se uskuteční pravděpodobně ve
středu 7. 7. 2021 od 18:00 hodin na obecním úřadě, ukončil zasedání zastupitelstva 7. 6. 2021 ve 21:00 hodin.
Přílohy zápisu:
1. Prezenční listina
2. Zveřejněná informace o konání zasedání podle § 93 odst. 1 zákona o obcích
3. Návrh rozpočtového opatření č. 10/2021

Rekapitulace usnesení z XXXVII. zasedání Zastupitelstva obce Mysločovice
konaného dne 7. 6. 2021 od 18,00 hodin
Zastupitelstvo obce Mysločovice po projednání:
1. Schvaluje následující program XXXVII. zasedání:
1. Žádost TJ SOKOL Mysločovice, z.s. – pořízení sekačky
2. Žádost o odkup části pozemku parc. č. 358/1 v k. ú. Mysločovice
3. Projednání zápisu z XXXVI. zasedání Zastupitelstva obce Mysločovice
4. Ukončení uzavřené smlouvy se společností Liparo, s.r.o.
5. Dodatek k nájemní smlouvě na čp. 150
6. Výběr zhotovitele projektové dokumentace „Mysločovice – odkanalizování“ (DSP, DPS a inženýrská
činnost)
7. Různé
8. Rozpočtové opatření
a ověřovateli zápisu p. Stokláska a p. Utinka.
2. Schvaluje poskytnutí veřejné finanční podpory ve výši 15 tis. Kč pro TJ SOKOL Mysločovice, z.s. na pořízení
zahradního rideru k údržbě sokolské zahrady a plochy za ubytovnou. Současně schvaluje rozpočtové
opatření – krytí tohoto výdaje z rezervy na paragrafu 6409, položce 6901.
3. Předběžně schvaluje pořízení avie, rok výroby 1995, za cenu 100 tis. Kč od JSDHO Prusinovice na začátku
roku 2022.
4. Schvaluje ukončení Smlouvy o uzavření smlouvy budoucí o věcném břemeni zřízení teplovodu
a inženýrských sítí Bioplynové stanice (dále jen BPS) a jejich práva užívání.
5. Schvaluje uzavření Dodatku č. 19 ke Smlouvě o nájmu bytu uzavřené s Mgr. Pavlačíkovou s tím, že doba
nájmu bude prodloužena o jeden rok, do 30. 9. 2022, a do smlouvy bude zapracována inflační doložka.
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6. Schvaluje pro výběrové řízení na akci „MYSLOČOVICE – ODKANALIZOVÁNÍ“ výběrovou komisi ve složení
p. Jurášek, Ing. Kutra a p. Večeřa.
7. Schvaluje zadat zhotovení projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti k akci „MYSLOČOVICE ODKANALIZOVÁNÍ“ firmě AQUADROP s.r.o. a pověřuje starostu obce uzavřením smlouvy na 1 043 000 Kč
bez DPH.
8. Schvaluje pro období uzavírky ŠJ ZŠ v době prázdnin v letošním roce při odebírání obědů z firmy DOOT
s.r.o. cenu obědu pro stávající strávníky - důchodce ve výši 80 Kč a ostatní strávníky a nové důchodce
105 Kč.
9. Schvaluje Základní škole a mateřské škole Mysločovice, příspěvkové organizaci vyřazení z majetku ve
správě: projektor (inv. č. 3852) tabule DUBNO (inv. č. 656) za podmínky ekologické likvidace.
10. Schvaluje rozpočtové opatření č. 10/2021.
datum vyhotovení zápisu: 11. 6. 2021 pí Lenka Pitříková v. r.
datum podpisu zápisu starostou nebo místostarostou: 11. 6. 2021
starosta p. Pavel Žák v. r.
místostarosta p. Petr Jurášek
ověřovatelé: p. Vlastislav Stoklásek v. r., p. Václav Utinek v. r.
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