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Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vodranty konaného dne 9. března 2014 

 

Přítomni:  Ilona Vavřičková, Radek Šťastný, Milan Paták st., Milan Paták ml., Zdeněk Polák, Miloslav Vavřička  

Omluveni: x 

Zapisovatel: Vavřičková Ilona 

Ověřovatelé zápisu: Zdeněk Polák, Radek Šťastný 

 
 

Zahájení zasedání zastupitelstva 
  

Zasedání Zastupitelstva obce bylo zahájeno v 18:00 hod. starostkou obce Ilonou Vavřičkovou („dále jako „předsedající“).  
  
Předsedající schůze konstatovala, že je přítomno šest členů zastupitelstva (z celkového počtu šesti členů zastupitelstva), 
takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích). 
 
Zápis z minulého zasedání zastupitelstva byl ověřen, nebyly k němu vzneseny žádné námitky. 

  

*             *             * 
 

1. Určení ověřovatelů a zapisovatele 
  

Předsedající navrhla určit ověřovateli zápisu Zdeňka Poláka a Radka Šťastného a zapisovatelkou Ilonu Vavřičkovou.  K návrhu 
nebyly vzneseny žádné protinávrhy.  

  
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Vodranty určuje ověřovateli zápisu Zdeňka Poláka a Radka Šťastného a zapisovatelkou Ilonu 
Vavřičkovou. 
  
Způsob hlasování: veřejně – zdvižením ruky  
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0 
Usnesení č. 21 bylo schváleno. 

 

*             *             * 
 

2. Schválení programu zasedání zastupitelstva obce 
  

Předsedající seznámila přítomné s návrhem programu zasedání zastupitelstva obce v souladu s informací zveřejněnou na 
úřední desce a spolu s místostarostou Radkem Šťastným přednesla návrh na jeho doplnění. 

 

Doplněný program: 
 

1) Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele 
2) Schválení programu zasedání zastupitelstva obce 
3) Dohoda o provedení práce na rok 2014 – údržba obecní zeleně a lesních ploch 
4) Nákup benzínové rotační sekačky 
5) Dětské hřiště - II. etapa 
6) Obecní heraldika - projednání návrhu znaku obce 
7) Soudní jednání týkající se pěší cesty z Vodrant do Krchleb 
8) Oprava požární motorové stříkačky 
9) Čištění obecní stráně naproti domu č. p. 46 
10) Objednávka ovocných stromků 
11) Obecní brigády 
12) Objednávka kalendářů na rok 2015 
13) Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě do napěťové 

hladiny 0,4 kV (NN) 
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14) Kutnohorský deník – představení jednotlivých obcí v regionu 
15) Diskuze 
16) Závěr 

 

Předsedající dala hlasovat o přijetí doplněného pořadu jednání zastupitelstva obce. 
 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Vodranty schvaluje doplněný program zasedání zastupitelstva obce. 

  

Způsob hlasování: veřejně – zdvižením ruky  
Výsledek hlasování:   Pro 6  Proti 0 Zdrželi se 0 
Usnesení č. 22 bylo schváleno. 

 
*             *             * 

 

3. Dohoda o provedení práce na rok 2014 – údržba obecní zeleně a lesních ploch 
 

Předsedající navrhla uzavřít dohodu o provedení práce na rok 2014 s panem Radkem Šťastným. Předmětem dohody je 
údržba obecní zeleně a lesních ploch za odměnu ve výši 75 Kč/hod. Předsedající dala hlasovat o předloženém návrhu. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Vodranty schvaluje uzavřít dohodu o provedení práce na rok 2014 s panem Radkem Šťastným. 
Předmětem dohody je údržba obecní zeleně a lesních ploch za odměnu ve výši 75 Kč/hod. 
 

Způsob hlasování: veřejně – zdvižením ruky  
Výsledek hlasování:   Pro 6  Proti 0 Zdrželi se 0 
Usnesení č. 23 bylo schváleno. 

 
*             *             * 

 

4. Nákup benzínové rotační sekačky  
 

Člen zastupitelstva Radek Šťastný přednesl návrh na zakoupení benzínové rotační sekačky s příslušenstvím v celkové 
hodnotě do 15 tis. Kč. Sekačka bude určena pro sečení travních ploch v obci.  
 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Vodranty schvaluje nákup benzínové rotační sekačky s příslušenstvím na údržbu obecní zeleně v 
celkové hodnotě do 15 tis. Kč. 
 

Způsob hlasování: veřejně – zdvižením ruky  
Výsledek hlasování:   Pro 6  Proti 0 Zdrželi se 0 
Usnesení č. 24 bylo schváleno. 

 
*             *             * 

 

5. Dětské hřiště – II. etapa 
 

Předsedající přednesla návrh na rozšíření dětského hřiště o dva nové herní prvky a předložila členům zastupitelstva ukázky 
pružinových houpaček od výrobce HEROLD, který na dětském hřišti provádí pravidelné roční kontroly. Montáž (kotvení není 
nutné betonovat, cena instalace od výrobce 3550,- Kč/ks) bude provedena svépomocí, odbornou revizi před uvedením 
houpaček do provozu zajistí technik firmy Herold.  
 
Z předložených houpadel se členům zastupitelstva nejvíce líbila plastová pružinová houpačka Koník Bony a Motorka Bony 
(varianta modrá), které jsou určeny pro děti ve věku od 3 do 10 let. Výrobce uvádí, že houpačky jsou vyrobeny z kvalitního 
plastu (HDPE), samozřejmostí je odpovídající certifikace dle ČSN EN 1176 pro veřejná hřiště a obce. Po krátké diskuzi 
předsedající dala hlasovat o předloženém návrhu. 
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Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Vodranty schvaluje zakoupení 2ks pružinových houpaček (motorky Bony a koníka Bony) od firmy 
HEROLD - Radek Herold, Čáslavská 229, 284 01 Kutná Hora, IČ: 12363065, montáž bude provedena svépomocí. 
 

Způsob hlasování: veřejně – zdvižením ruky  
Výsledek hlasování:   Pro 5  Proti 0 Zdrželi se 1 
Usnesení č. 25 bylo schváleno. 
 

Místostarosta Radek Šťastný informoval členy zastupitelstva o ceně betonových schodů od pana Plichty (5 000 Kč) do stráně 
za obecní budovou. Nabízená cena (bez dopravy) je však dle místostarosty příliš vysoká, proto navrhl opravit stávající 
kamenné schody formou obecní brigády a betonové schody nepořizovat. Předsedající dala hlasovat o původním návrhu. 
 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Vodranty schvaluje nákup betonových schodů za cenu ve výši 5 000 Kč. 
 

Způsob hlasování: veřejně – zdvižením ruky  
Výsledek hlasování:   Pro 0  Proti 6 Zdrželi se 0 
Usnesení nebylo schváleno. 
 

*             *             * 
 

 

6. Obecní heraldika - projednání návrhu znaku obce 
 

Předsedající předložila členům zastupitelstva obce a přítomným občanům k nahlédnutí 4 varianty znaku obce vypracované 
heraldikem Miroslavem J. V. Pavlů. Základní návrhy znaku představují spojení tzv. “mluvícího znamení“ (zkřížené sekery, 
pařez) s připomínkou majitelů žlebského panství v době vzniku osady (kráčející stříbrný korunovaný lev převzatý z jednoho z 
polí velkého knížecího erbu Auerspergů spolu s kombinací erbovních tinktur) a stříbrné vlnité břevno symbolizující místní 
potok. Doplňujícími figurami jsou lipové listy (symboly vzrostlých lip v obci), dalším derivátem erbu Auerspergů je upravená 
figura orlice. 
 

Popis: varianta č. 1 s kráčejícím stříbrným lvem, stříbrným vlnitým břevnem symbolizujícím místní potok Klejnárku a dvěmi 
zkříženými sekyrami, varianta č. 2 s kráčejícím stříbrným lvem, stříbrným vlnitým břevnem symbolizujícím místní potok a 
pěti zlatými lipovými listy, varianta č. 3 s kráčejícím stříbrným lvem, stříbrným vlnitým břevnem symbolizujícím místní 
potok, dvěmi zlatými lipovými listy a zlatým pařezem a varianta č. 4 s kráčejícím stříbrným lvem a černou orlicí ve zlatém 
poli.  
 

K návrhům znaků heraldik zaslal rovněž kladný posudek PhDr. Karla Müllera, ředitele Zemského archivu v Opavě, člena 
Podvýboru pro heraldiku a vexilologii Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, který se vyslovil, že všechny předložené návrhy 
odpovídají zásadám heraldické tvorby a mohou být předloženy Poslanecké sněmovně Parlamenu ČR k projednání. PhDr. 
Karel Müller doporučil zvolit variantu s pařezem, případně se zkříženými sekyrami, kde je uplatněn symbolický odkaz na 
původ názvu obce (z německého výrazu „Rodland“ označující vyklučené místo, nově vzniklou ornou půdu získanou 
vymýcením lesů a vykopáním pařezů). 
 

Každý z přítomných občanů měl možnost hlasovat pro jeden z předložených návrhů znaku. Varianta č. 1 získala celekm tři 
hlasy, varianta č. 2 jeden hlas, varianta č. 3 deset hlasů a varianta č. 4 jeden hlas. Poté dala předsedající hlasovat o přijetí 
znaku obce - varianty č. 3. 
 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Vodranty schvaluje předložený znak obce Vodranty č. 3 (s kráčejícím stříbrným korunovaným lvem 
převzatým z knížecího erbu Auerspergů spolu s kombinací erbovních tinktur připomínajících vazbu na panství Žleby a jeho 
držitele, stříbrným vlnitým břevnem symbolizujícím místní potok, zlatým pařezem odkazujícím na původ názvu obce a 
dvěmi lipovými listy jako symboly vzrostlých lip v obci) vypracovaný heraldikem Miroslavem J. V. Pavlů. 
 

Způsob hlasování: veřejně – zdvižením ruky  
Výsledek hlasování:   Pro 6  Proti 0 Zdrželi se 0 
Usnesení č. 26 bylo schváleno. 

 

*             *             * 
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7. Soudní jednání týkající se pěší cesty z Vodrant do Krchleb 
 

Předsedající informovala o průběhu jednání před soudem prvního stupně, které se uskutečnilo dne 19. února 2014 u 
Okresního soudu v Kutné Hoře. Od posledního soudního jednání žalovaný převedl nemovitosti na svou dceru, zatím však 
nebyl proveden vklad do katastru nemovitostí, po provedení vkladu soud rozhodne o procesnímu nástupnictví na straně 
žalovaného. Žalovaný J. V. zemřel po dlouhé nemoci dne 25. února 2014. 
 
Zástupce žalobce s odkazem na závazný pokyn odvolacího soudu v Praze požádal soud o vyhotovení znaleckého posudku 
z oboru geodézie a kartografie, který má sloužit ke zjištění, který pozemek výkon práva služebnosti postihuje. Této žádosti 
soud prozatím nevyhověl. Zástupci žalovaného soud uložil ověřit dataci předložených map ve Státním okresním archivu 
v Kutné Hoře, jelikož žalobce namítl, že mapy pocházejí z jiných let, než žalovaný uvádí. 
 
Právní zástupce obce Vodranty se ze zdravotních důvodů omluvil, že se nemůže vyjádřit podrobněji k důkazům předloženým 
právním zástupcem žalovaného. Zástupce žalobce si vyhradil právo vyjádřit se k listinám písemně do 27. 2. 2014 s tím, že 
kopie bude zaslána zástupci žalovaného. Ústní jednání bylo odročeno na středu 2. dubna 2014 v 14:45 hodin, číslo dv. 230, 
II. patro u Okresního soudu v Kutné Hoře. 
 
Zastupitelstvo obce Krchleby na svém lednovém zasedání jednohlasně odsouhlasilo záměr o finančním vyrovnání s p. 
Vančatou, tj. že p. Vančata nebude po obci požadovat finanční vyrovnání, jestliže obec Krchleby odstoupí z probíhajících 
soudních stání. 
 
Zastupitelstvo obce Vodranty bere na vědomí. 
 

*             *             * 
 

8. Oprava požární motorové stříkačky 
 

Místostarosta přednesl návrh na opravu přenosné motorové stříkačky určené k požárnímu sportu a k zásahům. Cena za 
opravu cca. 13 500 Kč. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Vodranty schvaluje opravu přenosné motorové stříkačky za cenu ve výši do 13 500 Kč. 
 

Způsob hlasování: veřejně – zdvižením ruky  
Výsledek hlasování:   Pro 6  Proti 0 Zdrželi se 0 
Usnesení č. 27 bylo schváleno. 
 

*             *             * 
 

9. Čištění obecní stráně naproti domu č. p. 46 
 

Předsedající přednesla návrh na vyčištění stráně naproti domu č. p. 46 od náletových dřevin a následné osázení plochy 
ovocnými stromy. 

 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Vodranty schvaluje vyčištění obecní stráně naproti domu č. p. 46 od náletových dřevin a křovin a 
následné osázení plochy ovocnými stromy. Odstranění křovin a osázení ovocnými stromy bude provedeno formou obecní 
brigády.  
 
Způsob hlasování: veřejně – zdvižením ruky  
Výsledek hlasování:   Pro 6  Proti 0 Zdrželi se 0 
Usnesení č. 28 bylo schváleno. 

 
 

*             *             * 
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10. Objednávka ovocných stromků 
 

Předsedající přednesla návrh na zakoupení 20-25 ks ovocných stromků k osázení obecní stráně naproti domu č. p. 46, 
k obnově ovocné aleje podél komunikace ve směru k obci Močovice (namísto několika uschlých stromků jeřábu vysázených 
KSÚS Středočeského kraje), dále k doplnění ovocné aleje v Polníku a k výsadbě v ovocném sadu. 
 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Vodranty schvaluje zakoupení 20-25 ks ovocných stromků k výsadbě podél komunikací, polních cest a 
v ovocného sadu. 
 

Způsob hlasování: veřejně – zdvižením ruky  
Výsledek hlasování:   Pro 6  Proti 0 Zdrželi se 0 
Usnesení č. 29 bylo schváleno. 
 

*             *             * 
 

11. Obecní brigády 
 

Předsedající přednesla návrh na uspořádání následujících obecních brigád: 
 

- čištění obecní stráně naproti č.p. 46 
- výsadba ovocných stromků 

 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Vodranty schvaluje uspořádání následujících obecních brigád: 

- čištění obecní stráně naproti č.p. 46 – předpokládaný termín: sobota 29.3.2014 od 8:00 hod. 
- výsadba ovocných stromků  

 

Termín brigád bude upřesněn na místech obvyklých a vyhlášen obecním rozhlasem. Brigády se uskuteční pouze za 
příznivého počasí.  
 
Způsob hlasování: veřejně – zdvižením ruky  
Výsledek hlasování:   Pro 6  Proti 0 Zdrželi se 0 
Usnesení č. 30 bylo schváleno. 
 

*             *             * 
 

12. Objednávka kalendářů na rok 2015 
 

Předsedající přednesla návrh na objednávku stolních kaledářů s historickými fotografiemi měst a obcí na rok 2015, které 
budou předány jako vánoční dar občanům. Kalendář zpracuje pan Stanislav Olt, Kolínská 300, 285 04 Uhlířské Janovice. 
Uzávěrka objednávek je stanovena na konec března 2014. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Vodranty schvaluje objednávku 53ks stolních týdenních kalendářů s historickými pohlednicemi měst a 
obcí na Kutnohorsku na rok 2015.  

 
Způsob hlasování: veřejně – zdvižením ruky  
Výsledek hlasování:   Pro 6  Proti 0 Zdrželi se 0 
Usnesení č. 31 bylo schváleno. 

 
*             *             * 

 

13. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě do 
napěťové hladiny 0,4 kV (NN) 
 

Předsedající přednesla návrh na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o připojení odběrného elektrického zařízení k 
distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV (NN) č. 14_SOBS01_4120980793 s provozovatelem distribuční soustavy 
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(dále jen „PDS“) ČEZ Distribuce, a.s., Děčín, Děčín IV. – Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČ 24729035 zastoupeným 
vedoucím oddělení Připojování Tiborem Brezinou. Smlouva se týká žádosti obce o navýšení hodnoty jističe před 
elektroměrem na 3x25A. Obec se touto smlouvou zavazuje zaplatit 4 500 Kč bezhotovostním převodem na účet PDS jako 
podíl na oprávněných nákladech spojených s připojením a se zajištěním požadovaného příkonu. Na základě podmínek 
stanovených smlouvou je třeba zajistit úpravu elektroměrového rozvaděče prostřednictvím firmy oprávněné k činnostem na 
elektrickém zařízení v souladu s technickými požadavky, které jsou uvedeny v příloze smlouvy. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Vodranty schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o připojení odběrného elektrického zařízení k 
distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV (NN) č. 14_SOBS01_4120980793 s provozovatelem distribuční soustavy 
ČEZ Distribuce, a.s., Děčín, Děčín IV. – Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČ 24729035 zastoupeným Tiborem 
Brezinou, vedoucím oddělení Připojování. 

 
Způsob hlasování: veřejně – zdvižením ruky  
Výsledek hlasování:   Pro 6  Proti 0 Zdrželi se 0 
Usnesení č. 32 bylo schváleno. 

 
*             *             * 

 

14. Kutnohorský deník – představení jednotlivých obcí v regionu 

 
Předsedající přednesla nabídku Kutnohorského deníku na prezentaci obce Vodranty v regionálním tisku (prezentace obce 
v deníku zdarma při objednávce čtvrtletního předplatného za cenu 1 027 Kč, při jednorázovém odběru 100 ks cena 900 Kč). 
Jedná se o jednu stránku v deníku, kde by byla zmíněna historie obce, původ jejího názvu, aktuální dění, kultura, významní 
rodáci, apod. Prezentovaly se již obce Krchleby a Kluky, v blízké době vyjde článek o obci Souňov a Křesetice. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Vodranty schvaluje prezentaci obce v Kutnohorském deníku. 
 
Způsob hlasování: veřejně – zdvižením ruky  
Výsledek hlasování:   Pro 0  Proti 6 Zdrželi se 0 
Usnesení nebylo schváleno. 

 
*             *             * 

 
15. Diskuze 
 

VPP – žádost na úřad práce o příspěvek na pracovníka zaměstnaného v rámci veřejně prospěšných prací – nebude podána 
Termín zahájení svozu BIO odpadu v letošním roce – v pátek 11. 4. 2014 a poté vždy v pátek v lichý týden, dřívější termín 
není možný 
Sekání zelených ploch v obci – občané budou informováni o možnosti požádat OÚ o údržbu zelených ploch před svými 
domy (jde o údržbu výhradně obecních pozemků) 
Oprava povrchů místních komunikací – bude projednáno na příštím zasedání zastupitelstva obce 

 
*             *             * 

 

16. Závěr 
 

Předsedající ukončila zasedání zastupitelstva v 19:30 hod. 
 

*             *             * 
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Výsledky projednání zastupitelstva obce na zasedání konaném dne 9. 3. 2014 
 

1. Usnesením č. 21/2014 zastupitelstvo obce Vodranty určilo ověřovateli zápisu Zdeňka Poláka a Radka Šťastného a 
zapisovatelkou Ilonu Vavřičkovou. 

2. Usnesením č. 22/2014 zastupitelstvo obce Vodranty schválilo doplněný program zasedání zastupitelstva obce. 

3. Usnesením č. 23/2014 zastupitelstvo obce Vodranty schválilo uzavřít dohodu o provedení práce na rok 2014 s panem 
Radkem Šťastným. Předmětem dohody je údržba obecní zeleně a lesních ploch za odměnu ve výši 75 Kč/hod. 

4. Usnesením č. 24/2014 zastupitelstvo obce Vodranty schválilo nákup benzínové rotační sekačky s příslušenstvím na údržbu 
obecní zeleně v celkové hodnotě do 15 tis. Kč. 

5. Usnesením č. 25/2014 zastupitelstvo obce Vodranty schválilo zakoupení 2ks pružinových houpaček (motorky Bony a koníka 
Bony) od firmy HEROLD - Radek Herold, Čáslavská 229, 284 01 Kutná Hora, IČ: 12363065, montáž bude provedena 
svépomocí. 
Zastupitelstvo obce Vodranty neschválilo nákup betonových schodů za cenu ve výši 5 000 Kč. 

6. Usnesením č. 26/2014 zastupitelstvo obce Vodranty schválilo předložený znak obce Vodranty č. 3 (s kráčejícím stříbrným 
korunovaným lvem převzatým z knížecího erbu Auerspergů spolu s kombinací erbovních tinktur připomínajících vazbu na 
panství Žleby a jeho držitele, stříbrným vlnitým břevnem symbolizujícím místní potok, zlatým pařezem odkazujícím na 
původ názvu obce a dvěmi lipovými listy jako symboly vzrostlých lip v obci) vypracovaný heraldikem Miroslavem J. V. Pavlů. 

7. Zastupitelstvo obce Vodranty vzalo na vědomí informaci o průběhu soudního jednání, které proběhlo dne 19. února 2014 u 
Okresního soudu v Kutné Hoře a o příštím termínu ústního jednání, které se uskuteční dne 2. dubna 2014 u výše 
jmenovaného soudu. 

8. Usnesením č. 27/2014 zastupitelstvo obce Vodranty schválilo opravu přenosné motorové stříkačky za cenu ve výši do 
13500Kč. 

9. Usnesením č. 28/2014 zastupitelstvo obce Vodranty schválilo vyčištění obecní stráně naproti domu č. p. 46 od náletových 
dřevin a křovin a následné osázení plochy ovocnými stromy. Odstranění křovin a osázení ovocnými stromy bude provedeno 
formou obecní brigády. 

10. Usnesením č. 29/2014 zastupitelstvo obce Vodranty schválilo zakoupení 20-25 ks ovocných stromků k výsadbě podél 
komunikací, polních cest a v ovocného sadu. 

11. Usnesením č. 30/2014 zastupitelstvo obce Vodranty schválilo uspořádání následujících obecních brigád: 
- čištění obecní stráně naproti č.p. 46 – předpokládaný termín: sobota 29.3.2014 od 8:00 hod. 
- výsadba ovocných stromků. 

Termín brigád bude upřesněn na místech obvyklých a vyhlášen obecním rozhlasem. Brigády se uskuteční pouze za 
příznivého počasí.  

12. Usnesením č. 31/2014 zastupitelstvo obce Vodranty schválilo objednávku 53ks stolních týdenních kalendářů s historickými 
pohlednicemi měst a obcí na Kutnohorsku na rok 2015.  

13. Usnesením č. 32/2014 zastupitelstvo obce Vodranty schválilo smlouvu o smlouvě budoucí o připojení odběrného 
elektrického zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV (NN) č. 14_SOBS01_4120980793 s provozovatelem 
distribuční soustavy ČEZ Distribuce, a.s., Děčín, Děčín IV. – Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČ 24729035 zastoupeným 
Tiborem Brezinou, vedoucím oddělení Připojování. 

14. Zastupitelstvo obce Vodranty neschválilo prezentaci obce v Kutnohorském deníku. 
 

 

Přílohy zápisu:  

X 

 
Zápis byl vyhotoven dne: 13. 3. 2014 
 
 

Zapisovatel: Ilona Vavřičková 
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Ověřovatelé: Zdeněk Polák  .............................................. dne ........................................... 

  
Radek Šťastný     .............................................. dne ............................................ 

 
Starostka: Ilona Vavřičková  .............................................. dne ............................................ 

 
 
 
 

Razítko obce: 


