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Zápis 8. zasedání ZO Kobylnice dne 12.6.2012 

 
Přítomni:  14 členů ZO Kobylnice, 1 člen omluven, 2 členi pozdější příchod viz prezenční listina 
pracovnice OÚ Jaroslava Urbánková 
 
Program: 

- Zahájení, schválení programu, volba ověřovatelů 
- Zpráva z jednání rady obce 
- Zpráva finančního výboru 
- Zpráva kontrolního výboru 
- Schválení závěrečného účtu obce za rok 2011 
- Projednání závěrečného účtu DSO Mohyla Míru 
- Projednání závěrečného účtu Svazku obcí pro vodovody a kanalizace Šlapanicko 
- Schválení rozpočtových opatření 
- Souhlas s převzetím úvěru 
- Stanovení počtu dlouhodobě uvolněných členů zastupitelstva 
- Změna závazných ukazatelů ZŠ a MŠ Kobylnice 
- Vystoupení z OPS Austerlitz 
- Různé 

 
 
 

1. Zahájení, schválení programu, volba ověřovatelů 
 
Je přítomno 12 členů zastupitelstva, omluven je Kamil Rudolecký, pozdní příchod oznámil Jiří Pecl a 

Ladislav Votápek. Zápis z minulého zasedání zastupitelstva byl ověřen, byly opraveny chyby v psaní a 

doručen všem zastupitelům elektronicky, dále je zveřejněn na webové stránce obce, umožňující dálkový 

přístup, námitky proti němu nebyly vzneseny. Zapisovatelkou určuje starosta paní Jaroslavu 

Urbánkovou. Upozornění: průběh veřejného zasedání je zvukově zaznamenáván! 

Volba ověřovatelů: 

Návrh na usnesení: ZO schvaluje ověřovatele zápisu pana Milana Ulbricha a paní Jarmilu Kučerovou. 
HLASOVÁNÍ: 
PRO:  12               PROTI: 0               ZDRŽEL SE: 0 
 
Schválení programu:  

Po svolání zasedání zastupitelstva se projevila potřeba projednat formu členství obce Kobylnice v Místní 

akční skupině Za Humnama. Proto se tento bod zařazuje do programu zasedání jako bod č. 13  - Změna 

formy členství obce v Místní akční skupině Za Humnama. Dále byla dnes zjištěna nesrovnalost 

v centrálních registrech v pojmenování lokality chatek u Mohyly Míru, a proto se navrhuje zařadit bod č. 

14 - Rozhodnutí o názvu ulice a bod  „Různé“ jako bod č. 15. 

Návrh na usnesení: ZO schvaluje program zasedání: 
 

1. Zahájení, schválení programu, volba ověřovatelů 
2. Zpráva z jednání rady obce 
3. Zpráva finančního výboru 
4. Zpráva kontrolního výboru 
5. Schválení závěrečného účtu obce za rok 2011 
6. Projednání závěrečného účtu DSO Mohyla Míru 
7. Projednání závěrečného účtu Svazku obcí pro vodovody a kanalizace Šlapanicko 
8. Schválení rozpočtových opatření 
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9. Souhlas s převzetím úvěru 
10. Stanovení počtu dlouhodobě uvolněných členů zastupitelstva 
11. Změna závazných ukazatelů ZŠ a MŠ Kobylnice 
12. Vystoupení z OPS Austerlitz 
13. Změna formy členství obce v Místní akční skupině Za Humnama 
14. Rozhodnutí o názvu ulice 
15. Různé 

 
HLASOVÁNÍ: 
PRO:  12                 PROTI: 0                ZDRŽEL SE: 0 
 
 

2. Zpráva o činnosti rady 
 
Od posledního jednání zastupitelstva se rada sešla ke své 32. až 35. schůzi, tedy 4x. Všichni členové 

zastupitelstva obdrželi výpis z jednání Rady obce vždy po pořízení zápisu. Rada doporučila ZO změnu 

závazných ukazatelů pro příspěvek ZŠ a MŠ Kobylnice, vypsala výběrové řízení na obsazení funkce 

ředitele ZŠ a MŠ Kobylnice a následně jmenovala ředitelku. Schválila doporučení zastupitelstvu, aby 

nadále byl uvolněným funkcionářem i 1. místostarosta, jmenovala členy komise pro otevírání obálek a 

komise pro výběr uchazeče o veřejnou zakázku. Doporučila ZO ukončení členství v OPS Austerlitz a dále 

doporučila ZO schválit přijetí úvěru s rámcem do 8 mil. Kč v programu MUFIS od ČMZRB. 

Návrh na usnesení: ZO bere na vědomí zprávu o činnosti rady. 
HLASOVÁNÍ: 
PRO:  12                PROTI: 0                ZDRŽEL SE: 1 
 

3. Zpráva výboru finančního 

 

Přednesla předsedkyně výboru Ing. Dana Šmídová: viz příloha č.1 

Finanční výbor se sešel 1x. K jednání byly 3 body. Finanční výbor doporučuje ZO schválit závěrečný účet 
obce a rozpočtová opatření. Dále se zabýval plněním rozpočtu a finanční výbor vzal na vědomí plnění 
rozpočtu.  
 

Starosta doplnil informace o plnění rozpočtu: K 31.5. tedy k 42% roku činily daňové příjmy 43%, příjmy 

celkem 47%, výdaje 52%, bez veřejného osvětlení a kanalizace jen 30%  (kanal. 1,388 tis, VO 1,067 tis). 

Návrh na usnesení: ZO bere na vědomí zprávu výboru finančního.  

HLASOVÁNÍ: 
PRO:  13                 PROTI: 0                ZDRŽEL SE: 0 
 
 

4. Zpráva výboru kontrolního 
 
Přednesla předsedkyně výboru Mgr. Jarmila Kučerová: viz příloha č.2 
Kontrolní výbor se sešel 1x. Kontrolní výbor bude v dalším období provádět mimo jiné kontrolu plnění 
usnesení RO a ZO za období 10/2011 – 06/2012. 

 

Návrh na usnesení: ZO bere na vědomí zprávu kontrolního výboru. 

HLASOVÁNÍ: 
PRO:  13                 PROTI: 0                ZDRŽEL SE: 0 
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5. Schválení závěrečného účtu obce za rok 2011 
 

Rada projednala závěrečný účet obce a doporučuje jej zastupitelstvu ke schválení. Návrh závěrečného 

účtu byl zveřejněn vyvěšením na úřední desce a na webových stránkách obce, umožňujících dálkový 

přístup. Závěrečný účet obce skončil přebytkem ve výši 2,108.806,72 Kč a vytváří tak úsporu pro  další 

období, když příjmy po konsolidaci činily 9,849.945 Kč a výdaje 7,741.139 Kč. Výsledek hospodaření 

(rozdíl mezi výnosy a náklady) činí po zdanění + 1,917.775,08 Kč. V průběhu roku provedla Rada obce 19. 

rozpočtových opatření, při kterých zapojila navíc oproti schválenému rozpočtu cca 665 tis. Kč a ve 

výdajích čerpala o 1.703 tis. Kč méně, než byl původně schválený rozpočet. Původně plánovaný deficit se 

tak změnil na přebytek rozpočtu. Důvodem bylo zejména zaplacení veřejného osvětlení až v tomto roce. 

Součástí závěrečného účtu je i zpráva o výsledcích přezkoumání – audit. Auditor ve své zprávě 

konstatuje, že „byly zjištěny chyby a nedostatky uvedené v ustanovení § 10 odst. (3) písm. b)“ zák.č. 

420/2004 Sb. o přezkoumávání hospodaření územně samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí. 

Znamená to, že podklady k hospodaření za rok 2011 nebyly zcela bez chyby, ale že k drobné chybě 

došlo. Tato chyba je popsána v příloze B auditu, totiž že „popis a částky položek výkaz zisku a ztráty 

v příloze účetní závěrky (část E) neodpovídá obratové knize a výkazu zisku a ztráty k 31.12.2011“. Dále je 

konstatováno, že byl zpracován a ověřen dodatek k příloze, který je v souladu s údaji účetnictví a výkazu 

zisku a ztráty a tím byla chyba opravena. 

Projednání závěrečného účtu se dle §17 odst. (7) zák.č. 250/2000 Sb. v takovém případě uzavírá 

vyjádřením souhlasu s výhradami, na základě nichž přijme územní samosprávný celek opatření potřebná 

k nápravě zjištěných chyb a nedostatků; přitom vyvodí závěry vůči osobám, které svým jednáním 

způsobily územnímu samosprávnému celku nebo svazku obcí škodu.  Dle vyjádření auditora byla chyba 

již odstraněna a ke škodě nedošlo. 

Dotazy a návrhy: 

 

- o jakou chybu se jednalo: jednalo se o chybu v psaní. V příloze účetní závěrky zůstal 

v přepisování starý text. 

Návrh na usnesení: ZO v souladu s ustanovením § 84 odst. (2) písm. b) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích 
v platném znění schvaluje závěrečný účet obce a v souladu s ustanovením § 17 zákona č. 250/2000 Sb. o 
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění souhlasí s celoročním hospodařením 
s výhradou k chybě v příloze účetní závěrky (část E závěrky). ZO zároveň bere na vědomí, že chyba již byla 
opravena zpracováním a ověřením dodatku k příloze roční závěrky. 
HLASOVÁNÍ: 
PRO:  11                 PROTI: 0                ZDRŽEL SE: 2 
 

 
6. Projednání závěrečného účtu DSO Mohyla Míru 

 
Obec Kobylnice je členem DSO Mohyla Míru. Na valné hromadě svazku dne 15.5.2012 byl schválen 

závěrečný účet svazku za rok 2011, přičemž příjmy byly ve výši 452.661,90 Kč, výdaje byly ve výši 

463.236,- Kč, hospodaření skončilo deficitem ve výši 10.574,10 Kč. Návrh závěrečného účtu byl před 

projednáním zveřejněn vyvěšením na úřední desce a na webových stránkách obce, umožňujících dálkový 

přístup. Rovněž byl zveřejněn výrok auditora, který zní: „nebyly zjištěny nedostatky“. 

Návrh na usnesení: ZO v souladu s ustanovením § 17 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů v platném znění souhlasí s celoročním hospodařením Dobrovolného sdružení obcí 
Mohyla Míru a to bez výhrad. 
HLASOVÁNÍ: 
PRO:  13                 PROTI: 0                ZDRŽEL SE: 0 
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7. Projednání závěrečného účtu Svazku obcí pro vodovody a kanalizace Šlapanicko 
 

Obec Kobylnice je členem Svazku obcí pro vodovody a kanalizace Šlapanicko. Na valné hromadě dne 

12.6. byl schválen závěrečný účet svazku za rok 2011, přičemž  příjmy činily 58.780 tis. Kč, výdaje 32.548 

tis. Kč a hospodaření tak skončilo přebytkem ve výši 26.232 tis. Kč. Návrh závěrečného účtu byl před 

projednáním zveřejněn vyvěšením na úřední desce a na webových stránkách obce, umožňujících dálkový 

přístup. Rovněž byl zveřejněn výrok auditora, který zní: „nebyly zjištěny nedostatky“. 

Dotazy a návrhy: 

- Co se bude dít s přebytkem: přebytek se chystá použít na investiční akci, která se jmenuje 

posílení skupinového vodovodu Šlapanice – Říčky. Bude mít 4 etapy (vrty na Říčkách, výměna 

starého potrubí, rekonstrukce vodojemu Jiříkovice, vybudování vodojemu pod Mohylou ke 

zlepšení tlaku v Kobylnicích a Ponětovicích) 

Návrh na usnesení:  ZO v souladu s ustanovením § 17 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů v platném znění souhlasí s celoročním hospodařením Svazku obcí pro vodovody a 
kanalizace Šlapanicko a to bez výhrad. 
HLASOVÁNÍ: 
PRO:  14                PROTI: 0                ZDRŽEL SE: 0 

 
 

8.     Schválení rozpočtových opatření 
 

Rozpočtové opatření č. 4 – 7 z roku 2012 přednesl starosta: viz příloha č.3. 

Návrh na usnesení: ZO v souladu s ustanovením § 84, odst. (2), písm. b) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích 
v platném znění schvaluje provedená rozpočtová opatření č. 4/2012 až 7/2012. 
HLASOVÁNÍ: 
PRO:  14                PROTI: 0                ZDRŽEL SE: 0 
 
 

9. Souhlas s převzetím úvěru 
 

Pro financování nástavby ZŠ bude třeba sjednat úvěr. O této potřebě zastupitelstvo jednalo už 

v minulém roce.  Vzhledem k tomu, že v současné době probíhá výběrové řízení na zhotovitele, není 

doposud známa cena díla. Je však třeba jednak o možnosti čerpání úvěru a jako nejvhodnější se ukazuje 

možnost úvěru od Českomoravské rozvojové a záruční banky, která má několik programů pro 

financování potřeb obcí. Pro úvěr našeho charakteru je možné využít buď program MUFIS 2 (3,1% úrok) 

nebo program Regionálního rozvojového fondu (úrok pohyblivý, současně 2,01%). V programu MUFIS 2 

je dostatek prostředků k poskytnutí úvěru, program Regionálního rozvojového fondu je tzv. obrátkový a 

je tedy potřeba čekat, až se v něm prostředky nashromáždí. V tuto chvíli je na něm k dispozici jen 2,6 

mil. Kč a žadatelé očekávají úvěry v souhrnné výši asi 32 mil. Kč. Proto se jeví jako vhodná varianta využít 

MUFIS 2 s pevnou úrokovou mírou. Aby bylo možné s bankou jednat o konkrétních podmínkách úvěru, 

je třeba schválit souhlas s převzetím úvěru a schválit osobu, jednající ve věci za obec.  

Program MUFIS umožňuje čerpání do 30 mil. (brněnská pobočka do 6 mil. Kč) s dobou splácení 10 roků 

s možností předčasného splacení bez sankce.  Máme nastaveny 3 varianty, kdy náklady úvěru jsou nižší 

než 1 mil. Kč a variantu s úvěrem ve výši 8 mil. Kč s náklady ve výši 1,31 mil. Kč. 

Vzhledem k tomu, že doposud není jasná cena, je potřeba stanovit rámec pro úvěr a to vzhledem 

k úrokové míře pravděpodobně co nejvyšší. Nejvhodnější výše úvěru by tak vycházela z nabídkové ceny 
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nejvhodnějšího uchazeče, snížené o 500 tis. Kč (dotace od JmK). Pokud by obec financovala celou stavbu 

z dotace od kraje z loňského roku a z úvěru, bylo by dobré stanovit rámec na 8 mil. Kč. Konečná výše 

úvěru pak bude velmi pravděpodobně výrazně nižší. Je určitá naděje, že bude v příštím roce pokračovat 

program rozvoje venkova, kde je možno žádat o dotaci na úroky z úvěru (při 7 mil. úvěru až 180 tis. Kč) 

Návrh na usnesení: ZO Kobylnice v souladu s ustanovením § 84, odst. (1) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích 
v platném znění schvaluje převzetí úvěru až do výše 8 mil. Kč od Českomoravské záruční a rozvojové 
banky a schvaluje jako osobu jednající za obec Kobylnice a oprávněnou k podpisu smluvních dokumentů 
starostu obce Ing. Lubomíra Šmída. 
HLASOVÁNÍ: 
PRO:  14                PROTI: 0                ZDRŽEL SE: 0 
 
 

10. Stanovení počtu dlouhodobě uvolněných členů zastupitelstva 
 

Na doporučení starosty zastupitelstvo obce na začátku funkčního období stanovilo pouze jednoho 

dlouhodobě uvolněného funkcionáře obce. V současné době však došlo ke změně v podpoře veřejně 

prospěšných prací a obec již nemůže část svých prací spojených s údržbou majetku obce vykonávat 

prostřednictvím pracovníků z úřadu práce. Navíc v souvislosti s investiční činností se zvýší potřeba 

dohledu nad vykonávanými pracemi a potřeba koordinačních prací. Z toho důvodu starosta předkládá 

návrh na rozšíření počtu dlouhodobě uvolněných funkcionářů obce na dva, tedy rozšíření o 1. 

místostarostu. 

Rada v souladu s ustanovením § 102, odst. (2), písm. m) zákona č. 128/2000 Sb. doporučuje 

zastupitelstvu, aby v souladu s ustanovením § 84 odst. (2) písm. m) stanovilo počet dlouhodobě 

uvolněných členů zastupitelstva na dva a podle § 84 odst.(2) písm. k) určilo, že pro funkce starosty a 

prvního místostarosty budou členové zastupitelstva uvolněni. 

Návrh na usnesení: ZO Kobylnice v souladu s ustanovením § 84, odst.  (2) písm. m) zákona č. 128/2000 
Sb. o obcích v platném znění stanovuje počet dlouhodobě uvolněných členů zastupitelstva na dva od 
1.7.2012 a podle § 84 odst.(2) písm. k) určuje, že pro funkce starosty a prvního místostarosty budou 
členové zastupitelstva uvolněni.  
HLASOVÁNÍ: 
PRO:  13                PROTI: 0                ZDRŽEL SE: 1 
 
 

11. Změna závazných ukazatelů ZŠ a MŠ Kobylnice 
 
Ředitelka ZŠ a MŠ požádala obec o příspěvek do fondu odměn na zajištění brigádnic na letní provoz MŠ a 

na prodloužený provoz školní družiny a to ve výši 19.305 Kč. Rada žádost projednala a v souladu 

s ustanovením § 102 odst. (3) zák.č. 128/2000 Sb. doporučuje Zastupitelstvu obce Kobylnice schválit 

zvýšený příspěvek pro ZŠ a MŠ Kobylnice, p.o., ve výši 20.000 Kč. 

Návrh  na usnesení: ZO Kobylnice v souladu s ustanovením § 84, odst.  (2) písm. b) zákona č. 128/2000 
Sb. o obcích v platném znění zvyšuje příspěvek Základní škole a Mateřské škole Kobylnice, příspěvkové 
organizaci o 20.000 Kč, s tím, že tento příspěvek je určen jako zdroj fondu odměn příspěvkové organizace 
a je splatný v červenci 2012.  
HLASOVÁNÍ: 
PRO:  14                PROTI: 0                ZDRŽEL SE: 0 
 
 

12. Vystoupení z OPS Austerlitz 
 

Obec Kobylnice vstoupila začátkem 90. let minulého století do OPS Austerlitz. Tehdejší představa 

předpokládala masivní rozvoj cestovního ruchu v oblasti bojiště Bitvy tří císařů a OPS měla být 
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subjektem, který by tento rozvoj podporoval, korigoval a usměrňoval. Tato představa se evidentně 

nenaplnila a v posledních letech se na půdě OPS často střetávaly členské subjekty v různých postojích 

k využívání fenoménu území. Na základě rozčarování z tohoto vývoje již některé obce ukončily v OPS 

svoje členství a naskýtá se otázka, zda má smysl dál se v této OPS angažovat. Rada v souladu s 

ustanovením § 102, odst. (3) zákona č. 128/2000 Sb. doporučuje zastupitelstvu obce, aby v souladu 

s ustanovením § 84 odst.(2) písm. e) rozhodlo o ukončení členství v OPS Austerlitz. 

Návrh na usnesení: ZO Kobylnice v souladu s ustanovením § 84, odst.  (2) písm. e)  zákona č. 128/2000 
Sb. o obcích v platném znění ruší účast obce Kobylnice v Obecně prospěšné společnosti Austerlitz 
s účinností k 30.6.2012.  
HLASOVÁNÍ: 
PRO:  14                PROTI: 0                ZDRŽEL SE: 0 
 
 

13. Změna formy členství obce v Místní akční skupině Za Humnama 

Obec usnesením 5. zasedání zastupitelstva dne 30.10.2007, tedy v minulém funkčním období, vstoupila 

jako samostatný člen do místní akční skupiny Za Humnama a to zhruba zároveň s dalšími obcemi Svazku 

Mohyla Míru. Starosta vysvětlil význam místní akční skupiny. V této MAS jsou ještě obce regionu 

Rokytnice a regionu Ždánický les a Politaví.  Pokud by se počítaly samostatné obce, bylo by jich členy 

celkem 37. V MAS musí být podle pravidel programu LEADER vždy méně než 50% subjektů z oblasti 

veřejného práva tedy obcí nebo svazků obcí. Protože region Rokytnice a region Politaví a Ždánický les 

jsou členy skupiny kolektivně, tedy jako DSO, je zapotřebí, aby i obce Mohyly Míru měly stejný status a 

aby se tak snížil počet subjektů veřejné správy. Proto jsme se na předsednictvu Mohyly Míru dohodli, že 

předložíme svým zastupitelstvům návrh na změnu původního usnesení.  

Návrh na usnesení: ZO Kobylnice v souladu s ustanovením § 84, odst.  (2) písm. e) zákona č. 128/2000 Sb. 
o obcích v platném znění mění individuální členství v místní akční skupině Za Humnama (schválené dne 
30.1.02007) na členství zprostředkované Svazkem obcí Mohyla Míru. 
 HLASOVÁNÍ: 
PRO:  14                PROTI: 0                ZDRŽEL SE: 0 
 
 

14. Rozhodnutí o názvu ulice 
 

K 1.7.2012 se chystá spuštění centrálních registrů a  v současnosti se dolaďuje systém. Přitom se přišlo 

na nesrovnalost, kdy chaty v zahradách pod Mohylou Míru jsou podle jedné evidence vedeny s adresou 

ulice Pratecká a podle druhé evidence jako ulice Pod Mohylou. Název Pod Mohylou se v evidenci vedené 

u OÚ Kobylnice vyskytuje od roku 1999. Je velmi pravděpodobné, že tento název byl stanoven 

usnesením zastupitelstva obce, ale zápisy z té doby jsou v archivu a do konce června už nemáme 

možnost včas tento předpoklad potvrdit. Pokud by se ukázalo, že název nebyl určen, bylo by stejně 

potřeba to provést na jednání zastupitelstva, které by se už ani řádně nesvolalo.  

Návrh na usnesení: ZO Kobylnice v souladu s ustanovením § 84 odst. (2) písm. r) rozhoduje o stanovení 
názvu ulice v rozsahu zpevněné polní cesty od čerpací stanice pod Mohylou Míru až po napojení této 
polní cesty na silnici Prace – Telnice  III/4176 cca 300 m od parkoviště u Mohyly Míru tak, že tato ulice 
nese název Pod Mohylou.  
HLASOVÁNÍ: 
PRO:  14                PROTI: 0                ZDRŽEL SE: 0 
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15. Různé 
 
Vzdělaný zastupitel – Svaz měst a obcí zřídil bezplatnou právní poradnu, která se jmenuje „Vzdělaný 
zastupitel“ v rámci toho vyzývá zastupitele, aby si prověřili své znalosti ze zákona o obcích vyplněním 
testu. 
 
Dotazy a připomínky: 
 
Milan Ulbrich upozornil na problém na poklesu tlaku vody při odebírání vody hasiči. Odebírat vodu 
plným průtokem hydrantu lze pouze v případě požáru. A zavírat otevřený hydrant postupně, aby 
nedocházelo rázům ve vodovodní soustavě. 
 
Jarmila Kučerová zastupitele informovala v návaznosti na rozpravy v minulých zastupitelstvech  ohledně 
nepovolené výstavby chodníků v naší obci a reakci paní Dany Šmídové, že v minulosti obec podala v této 
souvislosti Odboru výstavby MěÚ  Šlapanice podnět k zahájení šetření v dané věci a přitom do dnešního 
dne příslušný úřad neodpověděl, písemně oslovila Jarmila Kučerová tento odbor s dotazem, zda byl 
nějaký podnět ze strany naší obce, fyzické nebo právnické osoby v letech 2010-2011 podán a zda Odbor 
výstavby v těchto letech vůbec nějaká povolení vydal. Obdržela odpověď, že žádná povolení příslušný 
úřad nevydal a ani k nim žádný podnět nepřišel. Z tohoto důvodu žádá paní Kučerová starostu obce, aby 
jí připravil kopii  podání, které naše obec šlapanickému úřadu zaslala. Následně bude paní Kučerová v 
dané záležitosti dále jednat a zjišťovat důvod, proč nám nebyla zaslána žádná odpověď.  
 
Alena Ulbrichová vznesla návrh, aby se do Kobylnických listů tiskl i předpokládaný termín vydání. 
 
Petr Peško vznesl dotaz ohledně sportovního nářadí pro školu. 

- Odpověděl Jiří  Pecl – škola má zájem vést výuku na nářadí. Jednalo by se o šplhací tyče, 
odrazový můstek, kozu a žíněnky. 14.6. proběhne jednání s předsedou TJ Sokol o tom, kde by 
mohlo nářadí být uloženo, aby nedošlo k jeho poškození. 

 
 
 
 
 
 
 
                             Ing. Lubomír Šmíd                                                                   Stanislav Dolanský 

                                    starosta                                                                                  1.místostarosta 
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