
  

 

 

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Obecnice 
konaného dne 17.10.2022 

 

 
Obec Obecnice 

Zastupitelstvo obce Obecnice 

 

1. Zahájení zasedání zastupitelstva 

Zasedání Zastupitelstva obce Obecnice bylo zahájeno v 19:00 hodin panem 

Bohumilem Svobodou (dále jako, předsedající“). 

   Předsedající schůze konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno tak, aby se konalo 

v souladu s 91 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, platném znění, do 15 dnů ode dne 

uplynutí lhůty pro podání návrhů soudu na neplatnost voleb nebo hlasování (lhůta uplynula 

dne 7. října 2022 v 16:00 hodin a žádný návrh nebyl podán). 

Informace o svolání zasedání dle § 93 odst. 1 zákona o obcích byla na úřední desce i 

elektronické úřední desce obce Obecnice zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 

7 dní, a to od 10.10.2022 do 17.10.2022.  

Předsedající schůze dále dle prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva  

(příloha č. 1) konstatoval, že je přítomno 15 členů zastupitelstva (z celkového počtu 15 všech 

členů zastupitelstva), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné ve smyslu § 92 odst. 3 zákona o 

obcích). 

 

 

 

2. Volba zapisovatele 

Předsedající navrhl určit zapisovatelem Veroniku Hemrovou a v případě její 

nepřítomnosti Alenu Kadlecovou. 

K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. 

 

Návrh usnesení č. 69/2022: 

 Zastupitelstvo obce Obecnice určuje zapisovatelem Veroniku Hemrovou, v případě 

její nepřítomnosti Alenu Kadlecovou. 

 

     Hlasování:  pro: 15  proti:     0  zdrželi se:    0 

     Usnesení č. 69/2022 bylo schváleno 

 

 

3. Volba mandátové a volební komise 

Předsedající navrhl do mandátové a volební komise Alenu Kadlecovou, Šarlotu 

Pokornou a Martinu Kinterovou.  

K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. 

 

 

 

 

 



Návrh usnesení č. 70/2022: 

Zastupitelstvo obce Obecnice určuje volební a mandátovou komisi ve složení Alena 

Kadlecová, Šarlota Pokorná a Martina Kinterová. 

     

     Hlasování:  pro:    15   proti:    0      zdrželi se:  0 

     Usnesení č. 70/2022 bylo schváleno 

 

 

 

4. Ověření platnosti osvědčení o zvolení člena zastupitelstva 

Předsedající vyzval mandátovou komisi, aby podala zprávu o ověření osvědčení o 

zvolení členem zastupitelstva obce Obecnice. Paní Alena Kadlecová ověřila, že všichni 

přítomní zastupitelé obdrželi osvědčení o zvolení členem zastupitelstva obce Obecnice podle 

§ 53 zákona č. 491/2001 Sb. o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, 

v platném znění. Zároveň potvrdila, že všichni zastupitelé toto osvědčení předložili. 

 

 

 

5. Slib členů zastupitelstva 

Předsedající v souladu s § 69 odst. 2 zákona o obcích vyzval přítomné členy 

zastupitelstva ke složení slibu. Před složením slibu upozornil přítomné členy zastupitelstva, že 

odmítnutí složit slib nebo složení slibu s výhradou, má za následek zánik mandátu, ve smyslu 

§ 55 zákona č. 491/2001 Sb. o volbách do zastupitelstev obce a změně některých zákonů 

v platném znění.  

Složení slibu proběhlo tak, že předsedající přečetl slib stanovený v § 69 odst. 2 zákona 

o obcích: „Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci 

budu vykonávat svědomitě, v zájmu obce a jejích občanů a řídit se Ústavou a zákony České 

republiky“ a vyzval přítomné členy zastupitelstva ke složení slibu pronesením slova, slibuji“ a 

podpisem na připraveném archu (příloha č. 2) 

Žádný člen zastupitelstva neodmítl slib ani nesložil slib s výhradou. 

 

 

 

6. Schválení programu ustavujícího zastupitelstva 

Předsedající přečetl návrh programu (příloha č. 3) zasedání, který všichni předem 

obdrželi a dotázal se, zda má někdo návrh na změnu či doplnění.  

Žádná námitka ani návrh na doplnění programu nebyly vzneseny. 



1. Zahájení 

2. Volba zapisovatele 

3. Volba mandátové a volební komise 

4. Ověření platnosti osvědčení o zvolení člena zastupitelstva 

5. Slib členů zastupitelstva 

6. Schválení programu zastupitelstva 

7. Volba ověřovatelů zápisu 

8. Schválení jednacího řádu zastupitelstva 

9. Určení způsobu volby starosty, místostarostů, 

    dalších členů rady a výborů 

10. Volba starosty 

11. Volba místostarostů 

12. Volba dalších členů rady 

13. Volba výborů 

14. Schválení uvolněného člena zastupitelstva 

15. Schválení výše odměn neuvolněným členům zastupitelstva 

16. Určení oddávajících 

17. Volba členů školské rady MZŠ a MŠ Obecnice, p.o. 

18. Diskuze 

19. Závěr 

 

 

     Návrh usnesení č. 71/2022: 

Zastupitelstvo obce Obecnice schvaluje návrh programu ustavujícího zasedán 

 

     Hlasování:  pro: 15     proti: 0    zdrželi se:   0 

    Usnesení č. 71/2022 bylo schváleno 

 

 

 

7. Volba ověřovatelů zápisu 

Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu Miroslava Srcha a Václava Vohradského. 

K návrhu nebyly vzneseny žádné námitky. 

        

Návrh usnesení č. 72/2022: 

Zastupitelstvo obce Obecnice určuje ověřovateli zápisu Miroslava Srcha a Václava 

Vohradského. 

     

     Hlasování:  pro:   13    proti:  0    zdrželi se: 2 

     Usnesení č. 72/2022 bylo schváleno 

 

 

 

8. Schválení jednacího řádu zastupitelstva 

Předsedající uvedl, že jednací řád byl schválen předchozím zastupitelstvem obce a že 

všichni členové současného zastupitelstva jej obdrželi v elektronické podobě.  

Přítomní zastupitelé byli vyzváni k doplnění či úpravám. Žádné návrhy nebyly 

podány. 

 

     



     Návrh usnesení č. 73/2022: 

Zastupitelstvo obce Obecnice schvaluje stávající jednací řád beze změn.  

     

     Hlasování:  pro: 15    proti:     0  zdrželi se:  0 

     Usnesení č. 73/2022 bylo schváleno 

 

 

 

9. Určení způsobu volby starosty a místostarostů, dalších členů rady a členů finančního 

a kontrolního výboru 

Předsedající podal návrh na tajné hlasování, s tím, že hlasy budou jednotlivými členy 

zastupitelstva vhozeny do připravené hlasovací urny, a to samostatně pro starostu, následně 

pro místostarosty, a nakonec pro kandidáty na další členy rady. Uvedl, že kandidáti budou na 

hlasovacích lístcích seřazeni abecedně dle příjmení a že volební komise vyhlásí výsledky 

hlasování po každé volbě samostatně. Dále navrhl veřejné hlasování pro volbu předsedů a 

členů výborů.  

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k přednesení návrhů na změnu hlasování, 

žádné návrhy nebyly podány. 

 

       Návrh usnesení č. 74/2022: 

Zastupitelstvo obce Obecnice schvaluje tajný způsob volby starosty, místostarostů a 

dalších členů rady postupem uvedeným předsedajícím. 

       

      Hlasování:  pro: 15     proti:     0 zdrželi se:    0 

      Usnesení č. 74/2022 bylo schváleno 

 

 

 

10. Volba starosty 

Předsedající uvedl, že rada navrhuje na funkci starosty Josefa Karase a zároveň vyzval 

členy zastupitelstva k podání dalších návrhů.  

            Žádné další návrhy nebyly podány a přistoupilo se k volbě starosty.  

Mandátová a volební komise připravila a rozdala volební lístky. Dále podala informaci 

o tom, kde se nachází volební schránka. Po provedení voleb byly sečteny hlasy a sděleny 

výsledky.  

Starostou obce byl zvolen Josef Karas s počtem 15 hlasů. Josefu Karasovi bylo 

předáno řízení dalšího jednání.   

        

 



  

 

 

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Obecnice 
konaného dne 17.10.2022 

 

 

11.  Volba místostarostů 

Starosta uvedl, že rada obce navrhuje volit dva místostarosty. Žádné další návrhy 

nebyly vzneseny a bylo přistoupeno k hlasování. 

 

 

Návrh usnesení č. 75/2022: 

         Zastupitelstvo obce Obecnice schvaluje, aby byli zvoleni dva místostarostové.  

         

         Hlasování:  pro: 15   proti:    0  zdrželi se: 0 

         Usnesení č. 75/2022 bylo schváleno 

 

 

Rada obce do funkcí místostarosty navrhuje Petra Zimu a Markétu Švehlovou.  

Dále byli členy zastupitelstva navrženi Jiří Oktábec, Štefan Niedl a Miroslav Srch.  

Možnosti, vznést další návrhy, nikdo nevyužil a bylo přistoupeno k hlasování. 

 

Návrh usnesení č. 76/2022: 

         Zastupitelstvo obce Obecnice schvaluje výše jmenované kandidáty na místostarosty.  

         

         Hlasování:  pro: 15    proti:  0  zdrželi se:    0 

         Usnesení č. 76/2022 bylo schváleno 

 

 

Volební komise přistoupila k realizaci voleb. Předsedkyně mandátové a volební 

komise, Alena Kadlecová, připravila volební lístky se schválenými kandidáty a podala 

instrukce, aby zastupitelé zaškrtávali jen dva kandidáty. Připomněla, že ke zvolení je potřeba 

získat nadpoloviční většinu, tedy 8 platných hlasů. 

 

1. V prvním kole byl zvolen místostarostou Petr Zima s nejvyšším počtem 11 hlasů. 

Ostatní kandidáti neměli dostatečný počet hlasů pro zvolení s tím, že získali: 

Srch Miroslav – 6 hlasů 

Niedl Štefan – 5 hlasů 

Oktábec Jiří – 5 hlasů 

Švehlová Markéta – 3 hlasy 

 

Bylo proto přistoupeno ke druhému kolu voleb. 

 

2. Ve druhém kole zaškrtávali zastupitelé pouze jednoho kandidáta.  

Kandidáti získali:  

Oktábec Jiří – 5 hlasů 

Srch Miroslav – 4 hlasy 

Niedl Štefan – 3 hlasy 

Švehlová Markéta – 3 hlasy 



3. Protože ani ve druhém kole nebyl zvolen druhý místostarosta, bylo přistoupeno 

k dalšímu hlasování kolu. 

Ve třetím kole získali kandidáti následující počet hlasů: 

Oktábec Jiří – 6 hlasů 

Srch Miroslav – 4 hlasy 

Niedl Štefan – 3 hlasy 

Švehlová Markéta – 2 hlasy 

 

K tomuto výsledku Václav Vohradský navrhl do dalšího kola nebyli zařazeni ti dva 

kandidáti, kteří ve třetím kole získali nejnižší počet hlasů. Bylo přistoupeno k hlasování o 

tomto návrhu. 

 

          Návrh usnesení č. 77/2022: 

Zastupitelstvo obce Obecnice schvaluje, aby do dalšího kole voleb na pozici 

místostarosty postoupili pouze ti dva kandidáti, kteří získali v předchozím kole 

nejvyšší počet hlasů. 

          

         Hlasování:  pro:  15  proti:     0    zdrželi se:    0 

         Usnesení č. 77/2022 bylo schváleno 

 

4. Do čtvrtého kola voleb tedy postoupili Jiří Oktábec a Miroslav Srch. Výsledek byl 

následující: 

Oktábec Jiří – 10 hlasů 

Srch Miroslav – 5 hlasů 

 

Ve čtvrtém kole voleb byl zvolen do funkce místostarosty Jiří Oktábec. 

 

 

 

12.   Volba dalších členů rady 

Před zahájením samotných voleb bylo, z důvodu úspory času, navrženo, že pokud 

členové rady nebudou zvoleni v prvním kole, do dalšího kola budou zařazeni jen ti tři 

kandidáti, s nejvyšším počtem hlasů a zbylí dva, s nejnižším počtem hlasů, budou z dalšího 

hlasování vyjmuti. 

Rada obce navrhuje do funkcí dalších členů rady Jana Urbánka a Bohumila Svobodu. 

Dále byly členy zastupitelstva podány návrhy na Miroslava Srcha, Ditu Paboučkovou a Annu 

Petráňovou. Starosta vyzval zastupitele k podání dalších návrhů.  

Žádné další návrhy nebyly podány a volební komise přistoupila k provedení voleb. 

Alena Kadlecová připomněla, že kandidáti budou na lístku seřazeni abecedně dle jména a že 

je potřeba zaškrtnout maximálně dva kandidáty. 

Poté, co odvolil poslední člen zastupitelstva, přistoupila komise ke sčítání hlasů. 

Z celkového počtu 29 platných hlasů jich jednotliví kandidáti získali: 

Urbánek Jan – 10 hlasů 

Svoboda Bohumil – 9 hlasů 

Paboučková Dita – 5 hlasů 

Srch Miroslav – 4 hlasy 

Petráňová Anna – 1 hlas 

 

Zastupitelstvo tímto zvolilo do funkcí členů rady Jana Urbánka a Bohumila Svobodu.  

 



         

13. Volba výborů 

Úvodem tohoto bodu podal starosta informace o povinnosti zřídit finanční a kontrolní 

výbor dle § 117 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. l, zákona o obcích, neboť funkční období výborů 

předchozího zastupitelstva zaniklo spolu se zánikem původního zastupitelstva. 

Zastupitelstvo určuje počet členů výboru, který musí být lichý (dle § 118, odst. 2 

zákona o obcích), a zároveň finanční i kontrolní výbor musí mít nejméně tři členy (§ 119 odst. 

1 zákona o obcích). Členy výboru mohou být členové zastupitelstva i jiné osoby, pouze 

předsedou může být jen člen zastupitelstva (§ 117 odst. 4 zákona o obcích). Členy kontrolního 

nebo finančního výboru nemohou být starosta, místostarosta ani účetní obce (§ 119 odst. 1 

zákona o obcích). 

Starosta navrhl, aby zastupitelstvo zřídilo finanční a kontrolní výbor, přičemž každý 

z nich bude mít tři členy.  

       Jiný návrh nebyl podán a bylo přistoupeno k hlasování. 

  

        Návrh usnesení č. 78/2022: 

Zastupitelstvo obce Obecnice schvaluje zřízení tříčlenného finančního a tříčlenného 

kontrolní výboru.  

 

        Hlasování:  pro:  15  proti: 0 zdrželi se  0 

        Usnesení č. 78/2022 bylo schváleno 

 

        

 

        Volba předsedy finančního výboru 

        Předsedající navrhl na funkci předsedy finančního výboru Naděždu Soukupovou a 

vyzval členy zastupitelstva k podání dalších návrhů. Žádné další návrhy nebyly podány. 

 

          Návrh usnesení č. 79/2022: 

Zastupitelstvo obce Obecnice schvaluje a volí předsedu finančního výboru Naděždu 

Soukupovou 

          

          Hlasování:  pro: 14  proti:  0 zdrželi se   1 

          Usnesení č. 79/2022 bylo schváleno 

 

 

 

        Volba členů finančního výboru 

         Předsedající navrhl na členy finančního výboru Ditu Paboučkovou a Annu Petráňovou. 

         Žádné další návrhy nebyly podány. 

 

          Návrh usnesení č. 80/2022: 

Zastupitelstvo obce Obecnice schvaluje a volí členy finančního výboru Ditu 

Paboučkovou a Annu Petráňovou. 

          

         Hlasování:  pro: 13  proti:  0    zdrželi se:  2 

         Usnesení č. 80/2022 bylo schváleno 

 

         

 



         Volba předsedy kontrolního výboru 

Předsedající navrhl na funkci předsedy kontrolního výboru zvoleného člena rady Jana 

Urbánka a vyzval členy zastupitelstva k podání dalších návrhů.  

         Žádné další návrhy nebyly podány. 

 

          Návrh usnesení č. 81/2022: 

          Zastupitelstvo obce Obecnice volí předsedu kontrolního výboru Jana Urbánka 

          

          Hlasování:  pro: 14  proti:  0    zdrželi se: 1 

          Usnesení č. 81/2022 bylo schváleno 

 

 

 

         Volba členů kontrolního výboru 

Předsedající navrhl na členy kontrolního výboru Václava Vohradského a Miroslava 

Srcha. Zastupitelé byli vyzváni k podání dalších návrhů. Navržena byla Markéta Švehlová.  

Bylo přistoupeno k hlasování o původním návrhu zvolit členy Václava Vohradského a 

Miroslava Srcha. 

 

           Návrh usnesení č. 82/2022: 

           Zastupitelstvo obce Obecnice volí člena kontrolního výboru Václava Vohradského. 

          

          Hlasování:  pro: 14  proti:  0    zdrželi se: 1 

          Usnesení č. 82/2022 bylo schváleno 

 

 

Návrh usnesení č. 83/2022: 

         Zastupitelstvo obce Obecnice volí člena kontrolního výboru Miroslava Srcha. 

 

          Hlasování:  pro: 12  proti:  0    zdrželi se: 3 

          Usnesení č. 83/2022 bylo schváleno 

 

 Vzhledem k tomu, že byl schválen původní návrh, nepřistupuje se k hlasování o 

návrhu, aby členem kontrolního výboru byla Markéta Švehlová.   

 

 

 

14.   Schválení uvolněného člena zastupitelstva 

Rada navrhla, aby funkce starosty byla vykonávána jako uvolněná ve smyslu  

§ 71 zákona o obcích.  

        Jiné návrhy nebyly vzneseny. 

 

Návrh usnesení č. 84/2022: 

Zastupitelstvo obce Obecnice v souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona o obcích 

určuje, že pro výkon funkce starosty bude člen zastupitelstva dlouhodobě uvolněn. 

         

Hlasování:  pro: 15  proti:  0    zdrželi se: 0 

Usnesení č. 84 bylo schváleno 

 

 



 

 

 

 

15.   Schválení výše odměn neuvolněným členům zastupitelstva 

Předsedající navrhl stanovit odměny neuvolněných členů zastupitelstva v měsíční 

výši:   

- místostarosta 8 000,- Kč 

- člen rady 2 500,- Kč 

- ostatní zastupitelé 500,- Kč 

 

s navrženým termínem od 01.11.2022. Odměny odstupujícím členům rady za měsíc říjen 

vyplatit v původní výši měsíční odměny, tj. místostarosta 6 180,- Kč a člen rady 1 890,- Kč.  

Zastupitelé byli vyzváni k podání dalších návrhů. Václav Vohradský navrhl výši 

odměny pro řadové členy zastupitelstva 1 000,- Kč měsíčně. Nejprve bylo přistoupeno 

k hlasování o původním návrhu.  

 

 Návrh usnesení č. 85/2022: 

Zastupitelstvo obce Obecnice schvaluje, aby odstupujícím členům rady byla 

vyplacena částka v původní výši měsíční odměny, tj. místostarosta 6 180,- Kč a člen 

rady 1 890,- Kč.  

         

          Hlasování:  pro: 15  proti:  0    zdrželi se: 0 

         Usnesení č. 85/2022 bylo schváleno 

 

 

Návrh usnesení č. 86/2022: 

Zastupitelstvo obce Obecnice v souladu s § 72 zákona o obcích určuje měsíční 

odměnu místostarostů ve výši 8 000,- Kč. 

         

          Hlasování:  pro: 14  proti:  0    zdrželi se: 1 

         Usnesení č. 86/2022 bylo schváleno 

 

 

Návrh usnesení č. 87/2022: 

Zastupitelstvo obce Obecnice v souladu s § 72 zákona o obcích určuje měsíční 

členům rady ve výši 2 500,- Kč. 

         

          Hlasování:  pro: 13  proti:  0    zdrželi se: 2 

         Usnesení č. 87/2022 bylo schváleno 

 

 

Návrh usnesení č. 88/2022: 

Zastupitelstvo obce Obecnice v souladu s § 72 zákona o obcích určuje měsíční 

odměnu členů zastupitelstva ve výši 500,- Kč. 

         

          Hlasování:  pro: 3  proti:  12    zdrželi se: 0 

         Usnesení č. 88/2022 nebylo schváleno 

 



Původní návrh odměn ostatních členů zastupitelstva ve výši 500,- Kč nebyl schválen, a 

proto bylo přistoupeno k hlasování o novém návrhu stanovit výši odměny na 1 000,- Kč.  

 

 

 

Návrh usnesení č. 89/2022: 

Zastupitelstvo obce Obecnice v souladu s § 72 zákona o obcích určuje měsíční 

odměnu členů zastupitelstva ve výši 1 000,- Kč. 

         

          Hlasování:  pro: 10  proti:  3    zdrželi se: 2 

         Usnesení č. 89/2022 bylo schváleno  

 

 

 

16.   Určení oddávajících 

Předsedající navrhl schválit jako oddávající starostu Josefa Karase a místostarostu 

Petra Zimu.  

         Žádný další návrh podán nebyl. 

 

         Návrh usnesení č. 90/2022: 

         Zastupitelstvo obce Obecnice schvaluje oddávající Josefa Karase a Petra Zimu. 

          

         Hlasování:  pro: 12  proti:  0    zdrželi se: 3 

         Usnesení č. 90/2022 bylo schváleno 

 

 

17.    Volba členů školské rady MZŠ a MŠ Obecnice 

 Předsedající navrhuje ponechat radu v dosavadním složení, tj. Dita Paboučková, 

Markéta Švehlová a Jiří Oktábec.  

Nikdo nevznesl další návrhy. 

 

Návrh usnesení č. 91/2022: 

          Zastupitelstvo obce Obecnice schvaluje členy školské rady Ditu Paboučkovou, 

Markétu Švehlovou, Jiřího Oktábce. 

          

          Hlasování:  pro: 13  proti:  0    zdrželi se: 2 

          Usnesení č. 91/2022 bylo schváleno 

 

 

 

18.   Diskuze 

Slova se ujal starosta. Panu Vohradskému a panu Sirotkovi, kteří byli omluveni 

z účasti na závěrečném zasedání zastupitelstva, rozdal knihy, jako poděkování za vykonávání 

funkce zastupitele ve volebním období 2018-2022.  

Starosta zmínil, že byly realizovány investice za 90. mil Kč. Dále nastínil, jaké 

investice čekají obec v nejbližší době (hasičská zbrojnice, zázemí pro TJ Slavoj, kolna u 

Spolkového domu, budova bývalého obchodu v Oseči, pumptrack u koupaliště). Předpokládá, 

že na plánované akce se podaří opatřit dotační tituly. Projevil též obavy z energetických 

nákladů, především v MZŠ Obecnice, kde by výše měsíční zálohy na elektrickou energii 

mohla činit až 400 tis. Kč. 



Dále oznámil, že do konce roku se budou konat ještě dvě zasedání zastupitelstva. Na 

následujícím zasedání se budou řešit organizační záležitosti nového zastupitelstva a investiční 

akce, které obec v brzké době čekají.   

Při posledním letošním zasedání se bude schvalovat rozpočet obce na rok 2023 a 

střednědobý výhled rozpočtu.  

Na závěr starosta poděkoval zastupitelům za účast a za projev důvěry při opětovné 

volbě do funkce starosty. 

Posledního slova se ujala paní Anna Petráňová. Pogratulovala panu starostovi ke 

zvolení do funkce a popřála všem mnoho úspěchů v nadcházejícím funkčním období.  

 

  

19. Závěr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přílohy zápisu: 

1) Prezenční listina 

2) Listina prokazující složení slibu členů zastupitelstva obce 

3) Program ustavujícího zasedání zastupitelstva obce 

4) Zveřejněná informace o konání ustavujícího zasedání podle § 93 odst. 1, zákona o obcích 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zápis byl vyhotoven dne: 26.10.2022 

 

 

Zapisovatel: Veronika Hemrová       

 

 

 

Ověřovatelé: Miroslav Srch …………………………… …dne ……………… …………… 

 

Václav Vohradský…………………………...dne ………………… ………… 

 

 

 

Starosta:  Josef Karas ……………………………… ….dne ……………  …………….              


