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1. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vodranty konaného dne 19. ledna 2015 
 

Přítomni:  Ilona Vavřičková, Radek Šťastný, Milan Paták, Zdeněk Polák, Miloslav Vavřička, Vlastimila Krumlová 

Omluveni: x 

Zapisovatel: Vavřičková Ilona 

Ověřovatelé zápisu: Zdeněk Polák, Radek Šťastný 

 
Zahájení zasedání zastupitelstva 

 

Zasedání Zastupitelstva obce Vodranty bylo zahájeno v 18:00 hod. starostkou obce Ilonou Vavřičkovou („dále jako 
„předsedající“).  
 

Informace o konání zasedání Zastupitelstva obce byla podle § 93 odst. 1 zákona o obcích zveřejněna na úřední desce 
Obecního úřadu Vodranty v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní. Současně byla zveřejněna na „elektronické 
úřední desce“.  
Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva 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. 1 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 následně přednesla body k doplnění. 
 

Doplněný program: 
 

1) Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele 
2) Schválení programu zasedání zastupitelstva obce 
3) Projednání výsledku soutěže na prodej obecních nemovitostí 
4) Svoz velkoobjemného a nebezpečného odpadu 
5) Dohody o provedení práce 
6) Lesní hospodářství 
7) Životní jubilea občanů v roce 2015 
8) Kulturní akce v roce 2015 
9) Objednávka stolních kalendářů na 2016 
10)  Projednání návrhu Obecně závazné vyhlášky obce Vodranty č. 1/2015 
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11) Sponzorská smlouva č. 2141581 
12) Revize elektrických zařízení 
13) Změna č. p. obecního úřadu 
14) Žádost o lesnicko-typologickou klasifikaci nelesního pozemku určeného k zalesnění 
15)  Vodovod, kanalizace a ČOV Vodranty 
16) Diskuze 
17) 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. 2 bylo schváleno. 

 
*             *             * 

 

3. Projednání výsledku soutěže na prodej obecních nemovitostí 
 
Předsedající informovala členy zastupitelstva, že v soutěžní lhůtě, tj. do 31. 12. 2014, žádný zájemce neprojevil zájem o 
koupi obecních nemovitostí - pozemku p. č. st. 25/1 včetně stavby č. p. 16 a pozemku p. č. 22/3 v k. ú. Vodranty. 
Předsedající navrhla stanovit nový termín uzavírky veřejné soutěže, do kdy je možné podávat nabídky na OÚ, a to do 30. 
června 2015. Ostatní podmínky soutěže zůstanou beze změny. Před hlasováním byla dána možnost členům 
zastupitelstva i přítomným občanům sdělit své stanovisko, žádné stanovisko nebylo sděleno. 
 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Vodranty z důvodu, že ve stanovené lhůtě žádný zájemce neprojevil zájem o koupi obecních 
nemovitostí (pozemku p. č. st. 25/1 včetně stavby č. p. 16 a pozemku p. č. 22/3 v k. ú. Vodranty), schvaluje 
prodloužení termínu veřejné soutěže do 30. června 2015 za cenu ve výši 182 810 tis. Kč. 

 

Způsob hlasování: veřejně – zdvižením ruky  
Výsledek hlasování:   Pro 6  Proti 0 Zdrželi se 0 
Usnesení č. 3 bylo schváleno. 

 
*             *             * 

 

4. Svoz velkoobjemného a nebezpečného odpadu 
  

Předsedající přednesla návrh na zajištění svozu nebezpečného odpadu (ze zákona 2x ročně) v termínech pátek 3. dubna 
2015 – úterý 7. dubna 2015 (velikonoční víkend) a pátek 25. září 2015 – úterý 29. září 2015 (víkend - svátek sv. Václava) 
a velkoobjemného odpadu v termínu pátek 3. července 2015 – úterý 7. července 2015 (první prázdninový víkend). 
Kontejnery budou umístěny na návsi u kapličky. Žádný jiný návrh nebyl vznesen. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Vodranty schvaluje objednávku svozu nebezpečného (2x ročně) a velkoobjemového odpadu (1x 
ročně). 
 

Způsob hlasování: veřejně – zdvižením ruky  
Výsledek hlasování:   Pro 6  Proti 0 Zdrželi se 0 
Usnesení č. 4 bylo schváleno. 
 
 

*             *             * 
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5. Dohody o provedení práce 
  

Předsedající navrhla uzavřít dohodu o provedení práce s paní Petrou Vavřičkovou. Předmětem dohody je tvorba, správa 
a pravidelná aktualizace webových stránek včetně elektronické úřední desky 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 2015 s paní Petrou Vavřičkovou. 
Předmětem dohody je tvorba, správa a aktualizace webových stránek za odměnu ve výši 75 Kč/hod. 
 

Způsob hlasování: veřejně – zdvižením ruky  
Výsledek hlasování:   Pro 6  Proti 0 Zdrželi se 0 
Usnesení č. 5 bylo schváleno. 
 
Předsedající dále navrhla uzavřít dohodu o provedení práce s panem Radkem Šťastným, Tomášem Kalinou, Miroslavem 
Hájkem a Milanem Patákem. 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 2015 s panem Radkem Šťastným, 
Tomášem Kalinou, Miroslavem Hájkem a Milanem Patákem. 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. 6 bylo schváleno. 
 
 

Předsedající rovněž navrhla uzavřít dohodu o provedení práce na rok 2015 s panem Zdeňkem Polákem. Předmětem 
dohody je případný úklid sněhu na veřejném prostranství za odměnu ve výši 215 Kč/hod. Předsedající dala hlasovat o 
předloženém návrhu. 
 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Vodranty schvaluje uzavřít dohodu o provedení práce na rok 2015 s panem Zdeňkem Polákem. 
Předmětem dohody je úklid sněhu na veřejném prostranství za odměnu ve výši 215 Kč/hod. 
 

Způsob hlasování: veřejně – zdvižením ruky  
Výsledek hlasování:   Pro 6  Proti 0 Zdrželi se 0 
Usnesení č. 7 bylo schváleno. 
 

*             *             * 
 

6. Lesní hospodářství 
  

Předsedající informovala o plánované těžbě nemocných, suchých, padlých, vyvrácených a polámaných stromů 
v obecním lese. Poškozené stromy budou označeny čísly a o tyto stromy budou zájemci z řad občanů, kteří se v roce 
2014 aktivně účastnili obecních brigád, losovat. Termín losování o palivové dřevo bude v předstihu uveřejněn na 
místech obvyklých. 
 

Zastupitelstvo obce Vodranty bere na vědomí. 
 

*             *             * 
 

7. Životní jubilea občanů v roce 2015 
  

Předsedající informovala členy zastupitelstva, že v roce 2015 oslaví životní jubilea šest místních občanů. Předsedající 
navrhla zakoupit a předat jubilantům dárkový balíček v hodnotě 600 Kč. Předsedající dala hlasovat o předloženém 
návrhu. 
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Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Vodranty souhlasí s nákupem dárkových košů v hodnotě 600 Kč pro občany starší 70-ti let, kteří 
v roce 2015 oslaví životní jubileum. 
 

Způsob hlasování: veřejně – zdvižením ruky  
Výsledek hlasování:   Pro 6  Proti 0 Zdrželi se 0 
Usnesení č. 8 bylo schváleno. 
 

*             *             * 
 

8. Kulturní akce v roce 2015 
  

Předsedající informovala o kulturních akcích, které se v obci uskuteční v roce 2015. Pozvánky včetně přesných termínů 
akcí budou v dostatečném předstihu zveřejněny na výlepové ploše a na webových stránkách obce. 
 

14. února 2015 Výroční schůze SDH Vodranty, pořadatel SDH Vodranty, místo Pohostinství Vodranty 
30. dubna 2015 Pálení čarodějnic, pořadatel OÚ Vodranty & SDH Vodranty, místo za obecní budovou 
9. května 2015 Stavění májí, pořadatel SDH Vodranty, místo Pohostinství Vodranty 
květen 2015 Vodrantský pochod 
červen 2015  Výroční myslivecká schůze, pořadatel MS Močovice, místo Pohostinství Vodranty 
4. července 2015  Dětský den, pořadatel OÚ Vodranty, místo dětské hřiště 
podzim Dýňodlabání, pořadatel OÚ Vodranty, místo zasedací místnost OÚ 
29. listopadu 2015 Rozsvícení vánočního stromu, pořadatel OÚ Vodranty, místo náves 
12. prosince 2015 Vánoční setkání seniorů, pořadatel OÚ Vodranty, místo Pohostinství Vodranty 
26. prosince 2015 Štěpánský hon, pořadatel MS Močovice, místo Pohostinství Vodranty 

 
Zastupitelstvo obce Vodranty bere na vědomí. 
 

*             *             * 
 

9. Objednávka stolních kalendářů na 2016 
  

Předsedající přednesla návrh na objednávku stolních kaledářů s historickými fotografiemi měst a obcí na rok 2016, které 
budou již tradičně předány jako vánoční dar občanům. Kalendář zpracuje pan Stanislav Olt, Kolínská 300, 285 04 
Uhlířské Janovice. Předsedající dala hlasovat o předloženém návrhu. 

 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Vodranty schvaluje objednávku 53ks stolních týdenních kalendářů s historickými pohlednicemi 
měst a obcí na Kutnohorsku na rok 2016.  
 

Způsob hlasování: veřejně – zdvižením ruky  
Výsledek hlasování:   Pro 6  Proti 0 Zdrželi se 0 
Usnesení č. 9 bylo schváleno. 
 

*             *             * 
 

10. Projednání návrhu Obecně závazné vyhlášky obce Vodranty č. 1/2015 
  

Předsedající přednesla návrh obecně závazné vyhlášky obce Vodranty č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, 
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území 
obce Vodranty. Změna vyhlášky souvisí s novelou zákona o odpadech č. 229/2014 Sb., která přináší zásadní změny v 
oblasti odpadového hospodářství, zejména novou povinnost obcí zajistit plošné třídění biologicky rozložitelných odpadů 
a kovů.  
Po přečtení návrhu znění vyhlášky dala předsedající prostor pro diskuzi zejména o možných způsobech sběru kovového 
odpadu, jelikož třídění biologicky rozložitelných odpadů je v obci již několik let zavedeno, systém se osvědčil a není 
důvod k jeho změně. Všichni zastupitelé se vyjádřili, že nejsnadnější a nejlevnější variantou pro odkládání většího 
kovového odpadu je zřízení sběrného místa, které bude oplocené, odpad bude možné odkládat ve stanovených 
termínech nebo mimo tyto termíny po předchozí dohodě na OÚ.  Na sběr drobného kovového odpadu (konzervy, 
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apod.) bude zapůjčena nádoba od společnosti AVE CZ, která bude umístěna v místě kontejnerového stání na tříděný 
odpad. Odvoz kovového odpadu by prováděla svozová společnost dle potřeby. Návrh OZV bude konzultován se 
zástupcem Ministerstva vnitra, Odboru veřejné správy, dozoru a kontroly. 
 

Zastupitelstvo obce Vodranty bere na vědomí. 
 

*             *             * 
 

11. Sponzorská smlouva č. 2141581 
 

Předsedající přednesla návrh na schválení „Sponzorské smlouvy č. 2141581“ se společností ZDV Krchleby a.s., se sídlem 
Krchleby 1, PSČ 286 01 na straně jedné a Obcí Vodranty na straně druhé. Předmětem smlouvy je zájem obou stran na 
vzájemné spolupráci při rozvíjení sousedských a partnerských vztahů a poskytnutí ročního finančního příspěvku na 
úhradu služeb spojených se zlepšením dopravní situace v obci a na stavební práce realizované obecním úřadem ve výši 
12 645 Kč, a to bezhotovostním převodem na účet obce do 31. 12. 2014. 

 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Vodranty schvaluje Sponzorskou smlouvu č. 2141581 a pověřuje starostku k jejímu podpisu. 
 

Způsob hlasování: veřejně – zdvižením ruky  
Výsledek hlasování:   Pro 6  Proti 0 Zdrželi se 0 
Usnesení č. 10 bylo schváleno. 

 

*             *             * 
 

12. Revize elektrických zařízení 
  

Předsedající přednesla návrh na objednávku pravidelné revize technického stavu elektrických zařízení a spotřebičů 
v obecní budově. Cílem je zjistit celkový stav těchto zařízení, upozornit na možná rizika a případně navrhnout řešení s 
ohledem na bezpečnost a zdraví osob a majetku.  
 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Vodranty schvaluje objednávku na provedení revize elektrických zařízení a spotřebičů v obecní 
budově. 
 

Způsob hlasování: veřejně – zdvižením ruky  
Výsledek hlasování:   Pro 6  Proti 0 Zdrželi se 0 
Usnesení č. 11 bylo schváleno. 
 

*             *             * 
 

13. Změna č. p. obecního úřadu 
  

Předsedající upozornila přítomné zastupitele na dlouhodobý nesoulad v používání různých čísel popisných pro adresu 
obecního úřadu, a to č. p. 1 a č. p. 25. Starostka a hospodářka obce informuje úřady, aby bylo používáno správné číslo 
popisné, tj. č. p. 25, které objektu náleží, jelikož č. p. 1 je v evidenci čísel popisných již vedeno pro stavbu na pozemku 
parc. č. 1 v k. ú. Vodranty. Katastrální úřad opravu čísla popisného již provedl. Předsedající v této souvislosti požádala 
místostarostu, aby připevnil ceduli s číslem popisným na čelní stranu obecní budovy. 
 

Zastupitelstvo obce Vodranty bere na vědomí. 
 

*             *             * 
 

14. Žádost o lesnicko-typologickou klasifikaci nelesního pozemku určeného k zalesnění 
  

Předsedající přednesla návrh na podání žádosti na ÚHÚL Brandýs nad Labem o lesnicko-typologickou klasifikaci 
pozemku parc. č. 144 v k. ú. Krchleby, který obec nedávno získala do svého vlastnictví. Důvodem pro zalesnění je 
skutečnost, že pozemek je vzhledem k blízkosti vodních toků značně podmáčený a nachází se v místě, které je vzhledem 
k zastínění okolními vzrostlými stromy nevhodné pro zemědělské využití. Starostka kontaktuje lesního hospodáře a 
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konzultuje s ním možnost pokácení jednotlivých vzrostlých stromů na hranici pozemku, aby v budoucnu nedošlo 
k poškození nového porostu při jejich těžbě. 
 

Starostka dále požádá o zapsání pozemku do veřejného registru zemědělské půdy LPIS a následně podá žádost o 
souhlas k trvalému odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu na Měú Čáslav, odbor životního prostředí. 
 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Vodranty schvaluje podat žádost o lesnicko-typologickou klasifikaci pozemku parc. č. 144 v k. ú. 
Krchleby u Čáslavi. 
 

Způsob hlasování: veřejně – zdvižením ruky  
Výsledek hlasování:   Pro 6  Proti 0 Zdrželi se 0 
Usnesení č. 12 bylo schváleno. 
 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Vodranty schvaluje podat žádost o evidenci pozemku parc. č. 144 v k. ú. Krchleby u Čáslavi ve 
veřejném registru zemědělské půdy LPIS. 
 

Způsob hlasování: veřejně – zdvižením ruky  
Výsledek hlasování:   Pro 6  Proti 0 Zdrželi se 0 
Usnesení č. 13 bylo schváleno. 
 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Vodranty schvaluje podat žádost o souhlas k trvalému odnětí půdy ze zemědělského půdního 
fondu. 
 

Způsob hlasování: veřejně – zdvižením ruky  
Výsledek hlasování:   Pro 6  Proti 0 Zdrželi se 0 
Usnesení č. 14 bylo schváleno. 
 

*             *             * 
 

15. Vodovod, kanalizace a ČOV Vodranty 
  

Předsedající přednesla návrh, aby byl mezi vlastníky nemovitostí v obci proveden dotazníkový průzkum, jakým 
způsobem plánují v budoucnu likvidovat odpadní vody v souladu s platnou legislativou a zda je zájem o vybudování 
veřejného vodovodu a kanalizace. Před hlasováním byla dána možnost členům zastupitelstva i přítomným občanům 
sdělit své stanovisko, žádné stanovisko nebylo sděleno. 
 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Vodranty schvaluje provést dotazníkový průzkum za účelem zjištění, jakým způsobem budou 
vlastníci nemovitostí v obci v budoucnu likvidovat odpadní vody a jestli je zájem o vybudování veřejného vodovodu a 
kanalizace. 
 

Způsob hlasování: veřejně – zdvižením ruky  
Výsledek hlasování:   Pro 6  Proti 0 Zdrželi se 0 
Usnesení č. 15 bylo schváleno. 

 

*             *             * 
 

16. Diskuze 
  

Předání daru k životnímu jubileu pí Polákové – za OÚ předá dar starostka obce a člen zastupitelstva pan Paták. 
 

*             *             * 
 

17. Závěr 
  

Předsedající ukončila zasedání zastupitelstva v 19:30 hod. 
 
 

*             *             * 
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Výsledky projednání zastupitelstva obce na zasedání konaném dne 19. 1. 2015 
 

1. Usnesením č. 1/2015 zastupitelstvo obce Vodranty určilo ověřovateli zápisu Zdeňka Poláka a Radka Šťastného a 
zapisovatelkou Ilonu Vavřičkovou. 

2. Usnesením č. 2/2015 zastupitelstvo obce Vodranty schválilo doplněný program zasedání zastupitelstva obce. 

3. Usnesením č. 3/2015 zastupitelstvo obce Vodranty z důvodu, že ve stanovené lhůtě žádný zájemce neprojevil zájem o 
koupi obecních nemovitostí (pozemku p. č. st. 25/1 včetně stavby č. p. 16 a pozemku p. č. 22/3 v k. ú. Vodranty), 
schválilo prodloužení termínu veřejné soutěže do 30. června 2015 za cenu ve výši 182 810 Kč. 

4. Usnesením č. 4/2015 zastupitelstvo obce Vodranty schválilo objednávku svozu nebezpečného (2x ročně) a 
velkoobjemového odpadu (1x ročně). 

5. Usnesením č. 5/2015 zastupitelstvo obce Vodranty schválilo uzavřít dohodu o provedení práce na rok 2015 s paní 
Petrou Vavřičkovou. Předmětem dohody je tvorba, správa a aktualizace webových stránek za odměnu ve výši 75Kč/hod. 

Usnesením č. 6/2015 zastupitelstvo obce Vodranty schválilo uzavřít dohodu o provedení práce na rok 2015 s panem 
Radkem Šťastným, Tomášem Kalinou, Miroslavem Hájkem a Milanem Patákem. Předmětem dohody je údržba obecní 
zeleně a lesních ploch za odměnu ve výši 75 Kč/hod. 

Usnesením č. 7/2015 zastupitelstvo obce Vodranty schválilo uzavřít dohodu o provedení práce na rok 2015 s panem 
Zdeňkem Polákem. Předmětem dohody je úklid sněhu na veřejném prostranství za odměnu ve výši 215 Kč/hod. 

6.  Zastupitelstvo obce Vodranty vzalo na vědomí informaci o plánované těžbě nemocných, suchých, padlých, vyvrácených 
a polámaných stromů v obecním lese. 

7.  Usnesením č. 8/2015 zastupitelstvo obce Vodranty souhlasilo s nákupem dárkových košů v hodnotě 600 Kč pro občany 
starší 70-ti let, kteří v roce 2015 oslaví životní jubileum. 

8. Zastupitelstvo obce Vodranty vzalo na vědomí informaci o plánovaných kulturních akcích v obci v roce 2015. 

9. Usnesením č. 9/2015 zastupitelstvo obce Vodranty schválilo objednávku 53ks stolních týdenních kalendářů s 
historickými pohlednicemi měst a obcí na Kutnohorsku na rok 2016. 

10. Zastupitelstvo obce Vodranty projednalo návrh obecně závazné vyhlášky obce Vodranty č. 1/2015 a pověřuje starostku 
zkonzultovat tento návrh se zástupcem Ministerstva vnitra, Odboru veřejné správy, dozoru a kontroly. 

11. Usnesením č. 10/2015 zastupitelstvo obce Vodranty schválilo Sponzorskou smlouvu č. 2141581 a pověřilo starostku k 
jejímu podpisu. 

12. Usnesením č. 11/2015 zastupitelstvo obce Vodranty schválilo objednávku na provedení revize elektrických zařízení a 
spotřebičů v obecní budově. 

13. Zastupitelstvo obce Vodranty vzalo na vědomí informaci o dlouhodobém nesouladu čísel používaných pro adresu 
obecní budovy a o přiřazení správného čísla popisného. 

14. Usnesením č. 12/2015 zastupitelstvo obce Vodranty schválilo podat žádost o lesnicko-typologickou klasifikaci pozemku 
parc. č. 144 v k. ú. Krchleby u Čáslavi. 

Usnesením č. 13/2015 zastupitelstvo obce Vodranty schválilo podat žádost o evidenci pozemku parc. č. 144 v k. ú. 
Krchleby u Čáslavi ve veřejném registru zemědělské půdy LPIS. 

Usnesením č. 14/2015 zastupitelstvo obce Vodranty schválilo podat žádost o souhlas k trvalému odnětí půdy ze 
zemědělského půdního fondu. 

15. Usnesením č. 15/2015 zastupitelstvo obce Vodranty schválilo provést dotazníkový průzkum za účelem zjištění, jakým 
způsobem budou vlastníci nemovitostí v obci v budoucnu likvidovat odpadní vody a jestli je zájem o vybudování 
veřejného vodovodu a kanalizace. 

 

Přílohy zápisu: X 
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Zápis byl vyhotoven dne: 22. 1. 2014 
 

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

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

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

 

        

 

Razítko obce: 

 


