
Zápis a usnesení z 3. veřeiného iednání
Zastuoitelstva obce Potůčkv ze dne 21. 6.2012

Přítomni : J.Foftov4v.ondÍa, s.Šípek, Ing.D.NádleI, K.Štěrba, J.Pulko, M.Šípek, R.Týř
Neomluveni : Mgr.L.Frančíková
Hosté : 1l oEanů

Začátek jedn|ání: 17'oo hod.

Veřejné jednrání Zo Potučky zahájila v 17 'oo hod. starostka obce. Přivítala přítomné
oběany a zastupitele. Konstatovala nadpoloviční většinu členů zastupitelstva a seznrámíla je
s programem jednání.

Přogram iednáni :

1) schvílení FograÍlu jed&iní
2) KontÍola usnesení
3) Závěrečný úěet obce zaÍok2Dl|
4) Rozpočtové změny
5) VÍimta z počtu žráků zŠ Potúř'ky -2o12l2ol3
6) Náwh na úpralu nájemného - centiílní hala
7) Náuh na úpralu nájemného _ World optic s.r.o.
8) Nál'rh na úpralu nájemného _ p.vu Duy Hau
9) Náwh na úpralu nájemného _ p. Le Tien
l0) Pňdě]eni b)aové jednotky č.p' l04/7
1l) Žadosti
12) Různé
13) Diskuse
14) ZáýěÍ

1) schválení progÍamu jedníní :

Pro: 8 Proti: 0 Zdrželse: 0

Ná!Ťh na zpracovatele zápisu : Šípek Stanislav

Pro: 8 Proti: 0 ZÁťzel sel. o

Náwh na ověřovatele zápisu : Štěrba Karcl
Putko Jozef

Pro: 6 Proti: o ZdÍžel se: 2 Štěrba K.
Putko J.

2)-š9!trs!e$!9!cuL
Náwh na vťazení z eúdence usnesení :

Usnesenl č,.0l/02/72 - o5/o2/l2 z lo'5.2o12



Náwh na ponechání v evidenci usnesení :
Usnesení č. 5/2/lN4/08 7. 5.2008 / pron.poz.-autoseÍvis /
Usnesení č. l9l03/10 3.6.2010 / kontr.SDH ...../
Usnesení č. 04/2Ir{/10 17.9.2010 / bezupl.převod z Poz.fondď
Usneseď č.10/0l/l1 7. 3.2011 / věcné před.právo-p.Volráb/
Usnesení č.13l04/l1 29.9.201l / srnlouva s ČEZ Distribuce/
Usnesení ě.l9104/1l 29.9.201l / věcrÉ pÍed.právo-poz.pod.lékámou-p.Vo1ráb//
Usnesení č.29104/1l 29. 9.2011 / směna pozemků p.Xuaď
Usnesení č.30/04/1l 29. 9.20ll / pronájem č'p'42-p'H..ty/

Nálth usnesení :
Zo bere na vědomí kontTolu r]'snesení

Přo: 8 Proti: 0 Zdrželse: 0

Zdržel se: 0

3) Závěrečný účet obce za rok 2011

Zastupitelé obdrželi písemné podklady k prostudovriní ávěreěného účfu obce Potůčky za lok
2011. Návrh byl k nablédnutí v iďormačním centru' na obecním úřadě / u účetní obce
k případným odpovědím na dotazy občanů / a také byl zvďejněn na úřední desce obce.

Nálr'h usnesení :

Zo projednalo uál'rh závěrečného účtu obce za rok 20l1, kteťý byl ziikonem stanovenou dobu
zveřejněn na úřední desce ďe $ 17 zrákona ě,,250D000 sb., o rczpočtoqých praúďech
úzeÍmích rozpočtu, ve zrrění pozdějších předpisů, s údaji o pirrěnl příjmů a výdajů za rok
2011' nda:i o hospodáŤském výsledku hospoďířské čirmosti za rok 2011 ve ýši
13'460.879'53 Kč, stalu finančních aktiv, vÉčtovíní finančních vztahů ke ýítnímu rozpoěfu
a ostatním rozpočtům veřejné úLrolně' hospodďení příspěvkové organizace a zpÍáyě o
ýsledku přezkorrrr,íní hospodďení obce za rok 2o1l a vyjadřuje soúlas s celoroěním
hospodďením s ýhradami a příjírná nápravní opatření k nápravě zjíštěných chyb.

- Rozpoěet obce na rok 20l l-daň z příjmu právnicloých osob / splávce rozpočtu /
( napraveno)

- změna ro4'očtu-,,přijaté tÉnsfery od kajť, / spnívce lozpočtu / (napraveno)
- opravné položky k pohledávkím / účetÍrí / (napraveno)
- Učetní doHady nebyly lThotovovány bezodkladně / účetní / (uapraveno)
- Nedodržení stanovených posfupů_běŽné účty / účetní / (napraveno)

Pro: 8 PÍoti: 0

3/1 Souěástí ávěrečného účtu je i zpráva o \"ýsledku přezkoumání hospodďeni obce Pofučky
\Tpracovaná odboÍem kontroly KÍajského raadu Karlovarského kraje.

Nál'rh usnesení :

Zo bere na vědomí zpránr auďtora o Úsledku přezkownÁní hospodďení obce za rok 20l1.



Pro: 8 Proti: 0 zlňel se:- 0

3/2 Ředitelka ZŠ a MŠ Potueky ugr. :ana runstová pŤedložila \.ýřočií zpní\,! o hospodaření
za tok 207l a požIídala o ponechání hospodářského výsledku v plné výši. Jedná se o částku
9l.876'l6 Kč.

NávÍh usnesení:

Zo schvaluje zprávu o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola a mateřskí škola
Potůčky, okres Karlovy Vary a rozhoďo o rozdělení dosaženého hospodářského výsledku ve
\"ýši 91.876'l6 Kč taldo:
HV z blal'ní činnosti ve rýši 80.597,06 Kě převést zpět na účet zřimvatele
}IV z doplřkové činnosti ve \.ýši l 1.279,10 Kč pŤevést do fondu hospodrířské činnosti

Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0

3/3 Po provedeném finančním v}polríďiní za rok 201l u TJ Potučky byl konstatoýín zůstatek
ve výši 43.282,38 Kč wzriklý nevyčerpráním zÁvazných položsk rozpočtu 20l 1.

Ná!Ťh Lsnesení:

Zo schvaluje převod nevyčerpaných posťedků z rozpoěfu TJ Potučky za rok 201l ve ýši
43.282'38 Kě zpét n účet obce Potůčky.

Pro: 8 Proti: 0 Zdrželse: 0

4) Zasfupitelstvo obce projednalo rozpoětové opatření č. 1 dle předloženého rozpisu:
Naýšení příjmových položek o : 210.392,-Kč
Navýšení výdajových položek o : 146.392,-Kč
Roz<lll ve ýši 64.000,-Kč převést do rezena /po1.8l l5 /

Náuh usneserrí:

Zo schvaluje provedení rczpočtového opatření č. l dle pŤedloženého poloŽkového rozpisu.

Pro: I Prcti: 0 ZÁťzelsg. 0

$ Ředitelka zŠ a MŠ Potučky MgŤ.Jana Ktmstová předložila žádost o udělení vfiimky
z počfu žríků pro školní Íok2012lzol3,kdy je stanoven plný poěď áku na 24.

Nál'rh usnesení:

Zo schvaluje yýjimku z počtu žÁkit pto ZákJadní školu v Potťrčkích poďe $ 23 odst. 4,
zákon^ č. 56112004 sb.' o soustavě mateřslcýc\ zíkladních a středních škol ( školsLý zíkon ),
na školní rok 2012120l3.

Pro: 8 Proti: 0 zdlžEl se| o



6) NávÍh níjemníků prodejních stáolai v centťríLÍ hale a před centÍální halou o snížení
nájemného o 70olo na červenec až prosínec 2012 z dttvodu malé popíívky a pŤetrvávající
ktize.

Návrh usnesení:
Zo schvaluje snížení nájemného na čeruenec až prosinec 2012 o 60%. a to nájemníkům
pÍodejdch stánků v centrání tržnici a nájemníkům pozemků' na kteťých jsou umístěny
prodejní stánlqr př€d cenfuílní tÍžnící.
Toto snížení platí pouze za podmínek, že níjernné bude řrídně uhrazeno v termínu stanoveném
obecním úřadem Potůěky. V pŤípadě, Že nájemné nebude řádně ufuazeno, bude účtováno
v plné ýši' tj.100%.

Plotiná\Ťh byl podán místostarostou obce, kdy původní ruívrh byl upraven na snížení
nájemného pro nájemnfty pozemků na kteťých jsou umístěny prodejní stánky před centrrální
halou tj. Al až A8 o 50o/.. Důvodem pÍo poslgrtnutí nižší slely jak uvedl místostarosta pii
svém níwhu je v pÍůměru nižší nájeÍnné u těchto stríÍků než u prodejních strínků v centrální
hale.

Nov'Í rr,á!Ťh usnesení :

Zo schvaluje snížení nájemného na čewenec aŽ prosinec 2012 takto:
1 ) nájemníťum prodejních stránku v centrábí tržnici o 60%
2) nájemníkům pozemlai, na kteťých jsou umístěny prodejní stínky pŤed centÍ|ákrí tržnicí tj.
stánky A1 až A8 o 50%
Toto snížení platí pouze za podmínek, že nájemné bude Ťádně ubmzeno v temínu stanoveném
obecním uřadem Pofučky. V pňpadě, že nájemné nebude iádně uhrazeno, bude ričtovrino
v plné výši' tj.l00%.

Hlasuje se o novém níwhu usnesení.

Pro: 6 Proti: 0 Zdtžr| se: 2 Foltoyá J.
Šípek M.

7) Náwh firmy WoRLD oPTIc s.r.o. o snížení nájemného za pronájem prostor v č.p.5 o
6o%o na čewenec ažprosinec 2012 z důvodu nízkých tržeb a malé návštěr'rrosti.

Návlh usnesení :

Zo schvaluje snížení nájenrrého frrmě WORLD OPTIC s.r.o. o ó0olo na období éewelec až
prosinec 2012 s tím, že sleva bude počítána z měsíčního nájemného stanoveného nájemní
smlouvou. Snížení íjeÍmého platí pouze za podmínky, že Íájem1É bude řádně uhrazeno
v termínu stanoveném obecním riřadem Pofučlr7. V případě, že nájemné nebude řádně
uhrazeno, bude účtovráno v plné \.ýši, tj. 100%.

Pro:8 Proti: 0 Zdrzel se: 0

8) Náu'h p.vu Duy Hau o snížení nríjemného za pronájem p,p.ě' 368D o 5oyo na čeťvenec až
prcsinec 20 l 2 z důvodu malé poptávky a špatné ekonomické situace.

Návth usnesení:
Zo schvaluje snížení níjemného p.Vu Duy Hau o 30% na p.p.č. 368/2 na období červenec až
pŤosinec 20l2.

4



Toto snížení platí pouze za podmínek, že nijemné bude Ťádně uhazeno v temínu stanov€ném
obecním uřadem Potučky. V pŤípadě, ž,e nájefiné nebude Ťárlně ufuazeno, bude účtováno
v plné výši, tj ' l 00%.

Prcti: 0 ZÁňel se:. o

9) Návrh p. Le Tien o snížení nájemného za pÍoújem p.p.č. 16511 o 5oolo rra červenec ď
prosinec 2012 z důvodu malé návštěvnosti a špatné ekonomické situace.

Nál'rh usnesení:
Zo schvaluje snížení nájemného p.Le Tien o 30% na p.p.č. 16511 na období červenec až
prosinec 2012.
Toto snížení platí pouze za podmínek, že níjemné bude Ťrádně ufuazeno v temínu stanoveném
obecním úřadem Potůčky. V pŤípadě, ž'e náJefiné nebude řádně ufuazeno, bude účtováno
v plné !ýši' tj.100%.

Proti: 0 Z&žnlse 0

10) Přidělení uvo]něného b}tu č.7 v panelovém domě č.p.l04 o velikosti 2 + 1. Ze sezrrarnu
žadatelů byli lybrráni tito žadatelé : Michaéla Kubrová / ádost o Yýměnu / a Matěj
Jen&ichovslqÍ.

Nálth usnesení:

Zo schvaluje pfidělení býové jednotky ě. 7 o velikosti 2 + 1 v č.p.lo4 paní Michaele
KubŤové.

Pro: I

Pro: 7

11) Do 3"0. 6.2012 bude uvolněn by č. 7 o velikosti 2 + l v panelovém domě č.p.l05, po paní
Marcele Sípkové. Byl podrín náw'h na pňdělení tohoto b}tu za vy!žití odkládací podmínky
panu Ma1ěji Jendrichovskému.

Návrh usnesení:

?o s:lvaluj9 přidělení býové jednotky č. 7 o velikosti 2 + l vč'p.105 panu Matěji
Jendrichovskému za předpokladu' že bude uvedený bý řádně před,fu současným uživatelem a
poti přidělení byfu nebude podíno odvolrání. Pňdě1ení je odsouhlaseno za lTržití odkládací
podmírt7.

Pro: I

Proti: 0

PÍoti: 0

Zdržel se: 1 Fořtová J-

Zdtžetse 0

12) Po níkupu nového osobníD automobilu,, Škoda Yeti ,. prc potřeby obec'iho uřadu je
osobní automobil ,' seat cordoba ' sPZ KvK 93-55 vzhledem ke svému stráří a ujeým
kilometrům nepotŤebný. Rok výroby 1998 a 161.000 km.



Náwh usnesení:

Zo schvaluje záměf odprcdat z majetku obce osobní automobil ,, seat cordoba ,. sPz
KVK 93-55' rok výroby 1998' 16l.000 km, formou veřejné soutěže ( nejvyšší nabídce ).

Proti: 0 Zdrželse: 0

12ll smlou}y o nájmu b}tu v majetku obce rnají již několik verzí. Podle $ 711 odst. 2,
občanského zákonlku je možno již po neplacení 3 měsíčních níjmů lTpovědět nájemníkovi
nájem bez přivolení soudu a fudíž užívaÍré sÍnlou\T na dobu určitou j sou již piekonané.

Nár,th usnesení:

Zo bere na vědomí zněnu koncepce niájemních smluv ve vlast]xictví obce.

Proti: 0 Zdťzel se: o

Diskuse :

Pan Ladislav Volráb _ v diskusi uvedl, že pmcowí jednánl zasfupitelstva j sou v rozporu
se zákonem' dále požádal' aby toto bylo uvedeno v zápisu zjednání zastupitelstva.

Místostarosta vlastimil ondÍa k tomuto uvedl, že uvedené téma bylo řešeno již v roce
201l panem BoŤkem. Dle práiŤrího stanovíska, se t}4o schůzky naopak doporučují. Je
důležite, aby před veřejnými jednráďmi měli zasťupitelé dostat€k informací a podkladů pro
své roáodování. Na informačních schůzkách zasfupitelů, ktelé se konají pŤed vďejnýmí
jednáními zasfupitelstva a jsou dobrovolné, zasfupitelé jsou pouze seznamoviáni s programem
veřejného je<lnrání. Na těchto schůzkách nedochrází k žádnému blasov.íní, rozhodoviíní o
odprodeji či pronájmech nemovitostí atd. v budově uřadu jsou zastupitelům k okamŽité
dispozici veškeré materiály' podklady, archiv a podobně'

Pokud by na těchto pracovních jednáních doclr,ázelo k hlasování o odprodeji
nemovitostí atd. tak jako na jed&íních zastupitelstva v devadesát'ých leteclL zcela jistě by
toto nezíkoruré bylo. v tomto období byly koníny pouze neveřejná pracorrní jednání
zashrpitelstva' kúerá probíhala bez přítomnosti veřejnosti. Zpravidla jednou ročně byly
pořádány veřejné schůze s občany. Toto v}plývá napŤ. z archivovaných ápisů z
praco\,tíchjedníní zastupitelstva obce konaných do roku 1995.

Pan Ladislav Volníb se dotrizal zastupitele obce pana Jozefa Putk4 zdaje toto plavda
zastupitel Jozef Putko odpověděl, že podobná plaxe v tomto období taková byla.
Panl Dagmar Fořtová uvedl4 proě pořád máme něco pŤoti jejímu maÚželoú panu Josefu

Fořtovi, tento se v období, kdy r,ykonával fuĎkci staÍosty snažil všem pon]iáhat a to nejen
v pracor,ní době. Lidé mají ze současných zasfupitelů a vedení obce strach.

Místostarosta vlastimil ondÉ na toto odpověděl , Že pana Fořta v souúslosú s jedrrríními
nejmenoval. Také na něj a starcstku se v současné době lidé obracejí nejen osobně, ale díky
mobilním telefonům řeší ruzrré problémy občarrů nepřetržitě nejen v praco.i'rrí době, ale i
v noci, o úkendech a svátcích. Patří to k \,Tkonávané funkci. Pokud jde o rozumné
požadavky' snaž se občanům také vychrízet maximiílně vstříc.

zasfupitel stanislav Šípek se dotázal paní Dagmar FoŤtové jak ví' že ze zastupitelů mají
lidé strach, kdyžje pouze doma a na zahradě. A kdo konkrétně se bojí.

Paní Michaela Kubrová se v diskuzi zrrínila, že kdykoliv něco potřebuje i současné vedení
obce jí vsťíc lychází.

Paní Dagrnar Fořtová se dotrtala, proč byla ýěeru (20.06.2012) přecbloÍovaná voda.



stalostka obce paní JaTmila Fořtová uvedla, že voda přechlorovan í nebyla, bylo zakoupeno
nové čerpadlo dávkující chlór' Posfupně bylo dávkovánj seřízeno a je ry'ní úržován
předepsaný limít 0, 1 -0,3mg/lítr . Měření je prczatím prováděno nepřehžitě 2x denně.

Pan Ladislav Volráb lznesl dotaz , kdy se zďnou Ťešit ne$ornalosti s odprodejem
nemovitostí v 90 letech, o lder'-ých se nerrstále Í uví.

Místostarosta vlastimil ondÍa odpověděl, že se připralrrjí veškeré podklady. Byly
lyžrádány podklady i ze stálniho a okresního archi.lrr. Po shromriŽdění veškeďch potřebných
podkladů, bude vše předáno právnímu zásfupci obce.

Usnesení:

č. oln3ll2
Zo schválílo program jedníní

č. 02103102 Zo berc na vědomí kontrolu usnesení
Nálrh na wřazeď z evidence usneseď :

Usneseni č.0l/02/l2 - 05/o2l12 z l0' 5.2ol2
Ná!Ťh na Donechiíní v eviďencí usnesení :
Usnesení ě. 5/2/1M/08 7. 5.2008 / plon.poz.-autoservis /
Usnesení č. 19/03/10 3.6'2010 / kontr.SDH ..... i
Usnesení č. 04/2N{/10 17.9.2010 / bezúpl.převod z Poz.fondu/
Usoeseni č.l0/0l/l l 7. ].20l ] / věcné před.pnivo-p.Volráb/
Usnesení č' l3/04/l ] 29.9.20l] / smlouva s ČEZ Distribuce/
Usnes€ní ě.19/04/1l 29.9.20ll /věclé pŤed.právo_poz.pod.lékÁmou_p.Volníb//
Usnesení č.29104/1 l 29- 9-20|l l směíapozemhi p.Xuaď
Usneseníč.30/04/1l 29' 9'201l / gonájemě.p'42-p.Htty/

é'03/03112
Zo projednalo nál'rh závěr€čného účtu obce za rok 20l1, kter'ý byl zákonem stanovenou dobu
zveřejněn na úřední desce dle $ 17 zríkona č. 25012000 Sb., o rozpočtoqých pravidlech
územních rozpoětů, ve znění pozdějších předpisů, s údaji o plnění příjmů a výdajů za rok
201l' údaji o hospod;ířském ýsledku hospodáŤské činnosti za rok 2011 ve ýši
13'460.879'53 Kč, stavu finančních aktiv, ltričtování finančních váahů ke státnímu lozpočtu
a ostatním rozpočtům veřejné urovně, hospodďení příspěvkové organizace a 4,Íáýé o
výsledku přezkoumrání hospodaření obce za lok 2011 a r,yjadřuje soúlas s celoročním
hospodďením s výh&dami a příjímá nápralrlí opatŤení k nápravě zjištěných chyb.
- Rozpočet obce na rck 201 l_daň z příjmu prárrrrických osob / správce lozpočbr /

( napraveno)
- Změna lozpočfu-,Bfijaté transfery od kajů" / splávce Iozpočfu / (napraveno)
- opravné položky k pol edrávkám / účetní / (napraveno)
- Učetni doklady nebyl1 ryhotovovány bezodkladně / učetni / (DapraveDo)
- Nedodlžení stanovených posfupů-běžné účty / účetrí / (napraveno)

ě.t4lo3l12
Zo bere na vědomí zpřálu auditora o výsledku přezkoumání hospodďení obce za rok 201l.



ě.05103ll2
Zo schvaluje zprávu o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola a mateřskí škola
Potučky' okes Karloly Vary a rozhoďo o rozdělení dosaženého hospodrářského l"ýsledku ve
výši 91.876,16 Kč takto:
Iry z hb\,Ťí či rosti ve wýši 80.597,06 Kč pŤevést zpět na účet zŤizovatele
HV z doplňkové činnosti ve \.ýši l 1.279,l0 Kč převést do fondu hospodáŤské činnosti

č.06l03!12
Zo schvaluje převod nevyč€rpaných pÍostředků z rozpočfu TJ Potučky za rck 20l l ve výši
43.282,38 Kč zpěnrta účet obce Potůčky.

č.o7l03l12
Zo schvaluje provedení rozpočtového opaťení č. 1 ďe přeďoženého položkového rozpisu.

č.o8l03/12
Zo schvaluje Úimku z počtu žákt1' pÍo zíkladni školu v Potučkrích poďe $ 23 odst. 4,
zákona č- 56l/2004 Sb., o soustavě mateřských, zá*ladních a středních škol ( školský zíkon ),
na školní rok 2012l20l3.

ě.09l03ll2
Zo schvaluje srúžení ftíjernného na červenec až Eosinec 2012 takto:
l) nájemníkum prodejních stánků v centnilní tržnici o 60%
2) níjemdkům pozemků, na lrterých jsou umístěny pÍodejlí stánky před centnilní ťanicí tj.
stánky A1 až A8 o 50%
Toto snížení platí pouze za podmínek, že nájemné bude řádně uhrazeno v temínu stanoveném
obecním úřadem Potůčky. V pŤípadě' že nájemtÉ nebude řádně uhmzeno. bude účtováIo
v plné Úši' tj.l00%.

ě.10l03l12
Zo schvaluje snížení nájernrrého firmě woRLD oPTIc s.r.o. o 600lo na období červenec ď
prosinec 2012 stím, že sleva bude počítána z měsíčního nájemného stanoveného nájeDní
smlouvou. Snížení nájemného platí pouze za podmínky, žr nájetlné bude řádně uhrazeno
v teÍmínu stanoveném obecním úřadem Potučky. v pŤípadě, Že nájemné nebude řádně
ubrazeno, bude účtovráno v plné ýši, tj. l00%.

é.lll03l12
Zo schvaluje sníŽení nájemného p.vu Duy Hau o 30% na p.p.č. 368/2 na období červenec až
piosinec 2012.
Toto snížení platí porrze za podmínek, že nájemné bude řádně ufuazeno v termínu stanoveném
obecním úřadem Potůčky. v pŤípadě, ž'e lájemné nebude řádně ubÍazeno. bude účtováno
v plné výši' tj . 1 00%.

ě.12!03112
Zo schvaluje ýťžení nájemného p.Le Tien o 30% na p.p.č. 165ll na období červenec až
prosinec 2012.
Toto snížení platí pouze za podmínek, že nájemné bude řádně uhrazeno v temínu stanoveném
obecním uřadem Potučky. V pŤípadě' že lájemné nebude řádně ubrazeno, bude účtováno
v plné Úši' tj.l00%.



é.l3lo3l|2
Zo schvaluje pňdělení býové jednotky č. 7 o velikosti 2 + l ý č,.p.l04 paní Michaele
Kubrové.

ě.14l03l12
Zo schvaluje pňdělení b}tové jerlnotky č. 7 o velikosti 2 + l v č.p.105 panu Matěji
Jenddchovskému za piedpokladu, že bude uvedený bý řá<lně před{án současným užvatelem
a ploti přidělení byfu nebude podáno odvolání. PŤidělení je odsouhlaseno za vyrržid odkládací
podmínky.

č.l5lo3l12
Zo schvaluje zárněr odprodat z majetku obce osobní automobíl ,, Seat Cordoba " SPZ
KVK 93-55' rok výtoby l998' l61.000 km' fomou veŤejné soulěže ( nejYyšší nabídce ).

č.ún3n2
zo bere na vědomí zněnu koncepce nájemních smluv ve vlasbricM obce.

VeŤejné jednání bylo ukončeno v l7.35hod. a starostka poďáa piítomn}'m hezký zbýek
večeTa.
zapsáúo drle 2'I.06.20 |2

f \,\*---,/

Karel Št&ba
ověřovatel ápisu

ZŤe7-':-'
Jarmila Fořtorá

starostka
Vlastimil Ondm

místostarosta
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