MĚSTYS DRNHOLEC
KOSTELNÍ 368, DRNHOLEC 691 83

Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

ZÁPIS
ze 14. zasedání Zastupitelstva městyse Drnholec
konaného dne 7. 3. 2013 v zasedací místnosti Úřadu městyse Drnholec
Zasedání řídil starosta městyse Drnholec – Jan Ivičič.
Starosta zahájil 14. zasedání Zastupitelstva městyse Drnholec v 18.00 hodin a přivítal všechny přítomné.
Konstatoval, že informace o konání zasedání zastupitelstva byla zveřejněna na úřední desce i způsobem umožňujícím
dálkový přístup dne 26.2.2013. Informace byla dále zveřejněna i způsobem v místě obvyklým – v místním rozhlase.
Zápis z předchozího zasedání zastupitelstva byl ověřen a je uložen k nahlédnutí na úřadu městyse. Proti zápisu nebyly
vzneseny žádné námitky.
Dále konstatoval, že je přítomno 13 členů zastupitelstva, což je nadpoloviční většina všech členů zastupitelstva a
zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné. Prezenční listina je součástí zápisu ze zasedání.
Starosta seznámil s navrhovaným programem 14. zasedání zastupitelstva:
1. Zahájení, schválení navrženého programu jednání, technický bod
2. Zpráva o činnosti rady
3. Rozpočet Městyse Drnholec na rok 2013
4. Rozpočtový výhled Městyse Drnholec na období 2014-2015
5. Poskytnutí dotací z rozpočtu Městyse Drnholec na rok 2013
6. Prezentace motivačního systému třídění odpadů
7. Majetkové záležitosti
7.1. návrh na revokaci usnesení zastupitelstva - prodej pozemku parc.č. 1756/253 k.ú. Drnholec
7.2. návrh na prodej pozemků parc.č. 835/81, 835/94, 835/95, 835/96, 835/97, 835/98 a 835/99 k.ú. Drnholec
7.3. návrh na prodej pozemků parc.č. 2082 a 2083/1 k.ú. Drnholec
8. Diskuse
9. Závěr
Poté starosta podal návrh na změnu programu jednání. Místo navrženého bodu č.6 – Prezentace motivačního systému
třídění odpadů – jako bod č.6 bude projednána obecně závazná vyhláška č.1/2013. Prezentaci motivačního systému
bohužel nelze z technických důvodů na straně prezentujícího na tomto zasedání projednat. Tento bude na programu
jednání příštího zasedání zastupitelstva. Nutnost zařazení bodu projednání obecně závazné vyhlášky č.1/2013
vyplynulo, až po zaslání podkladů pro jednání zastupitelům. Blíže bude vysvětleno při projednávání tohoto bodu.
K tomuto návrhu nebyly žádné připomínky.
Starosta přednesl návrh usnesení:
Usnesení č. 14/1
Zastupitelstvo schvaluje změnu navrhovaného programu jednání, jako bod č.6 bude projednán návrh obecně závazné
vyhlášky č.1/2013, kterou se mění obecně závazná vyhláška č.2/2012 o místních poplatcích.
Starosta dal hlasovat o předloženém návrhu usnesení:
Hlasování: Pro: 13
Proti: 0
Zdržel se: 0
Starosta konstatoval, že usnesení č.14/1 bylo přijato.
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Následně starosta vyzval zastupitele k dalším návrhům na doplnění programu jednání. Žádný další návrh nebyl
vznesen.
Starosta přednesl návrh programu jednání včetně schválené změny:
Usnesení č.14/2:
Zastupitelstvo schvaluje program 14. zasedání Zastupitelstva městyse Drnholec:
1. Zahájení, schválení navrženého programu jednání, technický bod
2. Zpráva o činnosti rady
3. Rozpočet Městyse Drnholec na rok 2013
4. Rozpočtový výhled Městyse Drnholec na období 2014-2015
5. Poskytnutí dotací z rozpočtu Městyse Drnholec na rok 2013
6. Obecně závazná vyhláška č. 1/2013
7. Majetkové záležitosti
7.1. návrh na revokaci usnesení zastupitelstva - prodej pozemku parc.č. 1756/253 k.ú. Drnholec
7.2. návrh na prodej pozemků parc.č. 835/81, 835/94, 835/95, 835/96, 835/97, 835/98 a 835/99 k.ú. Drnholec
7.3. návrh na prodej pozemků parc.č. 2082 a 2083/1 k.ú. Drnholec
8. Diskuse
9. Závěr
Starosta dal hlasovat o předloženém návrhu usnesení:
Hlasování: Pro: 13
Proti: 0
Zdržel se: 0
Starosta konstatoval, že usnesení č.14/2 bylo přijato.
Starosta dále pokračoval v projednávání bodu č.1.
Poté navrhl ověřovatele zápisu: Ing. Ivana Kabrhelová, pan Pavel Vermeš.
Jiné návrhy nebyly vzneseny.
Starosta dal hlasovat o návrhu:
Usnesení 14/3:
Zastupitelstvo schvaluje za ověřovatele zápisu ze 14. zasedání Zastupitelstva městyse Drnholec Ing. Ivanu
Kabrhelovou a pana Pavla Vermeše.
Starosta dal hlasovat o předloženém návrhu usnesení:
Hlasování: Pro: 13
Proti: 0
Zdržel se: 0
Starosta konstatoval, že usnesení č.14/3 bylo přijato.
Bod č.2 programu jednání: Zpráva o činnosti rady
Místostarosta Ing. Bronislav Kocman přednesl zprávu o činnosti Rady městyse Drnholec za období od posledního
zasedání zastupitelstva, tedy od 06.12.2012 do 07.03.2013.
Materiál k tomuto bodu programu:
 zpráva o činnosti rady
V této věci nebyly vzneseny žádné dotazy.
Starosta otevřel diskusi k tomuto bodu.
Nikdo ze zastupitelů ani z občanů neměl k tomuto bodu žádný další příspěvek.
bez usnesení
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Bod č. 3 programu jednání: Rozpočet Městyse Drnholec na rok 2013
Materiál k tomuto bodu jednání:
 návrh usnesení
 návrh rozpočtu – tabulka č.1 „Rozpočet na rok 2013 – Městys Drnholec
 podkladové materiály – financování, rozpis příjmů a výdajů
Starosta seznámil zastupitele s hlavními investičními záměry pro rok 2013, které jsou obsaženy v návrhu rozpočtu.
V roce 2013 by měl městys Drnholec podle návrhu rozpočtu uskutečnit následující stěžejní akce:
 Stěžejní akcí roku 2013 bude rekonstrukce silnice, zpevněných ploch a okolí na ulici Svatoplukova a v okolí
základní školy ve finančním objemu 5 mil. Kč
 Úpravy čistírny odpadních vod – řešení problémů na nátoku
 Změny systému vytápění v základní škole – dotace
 Revitalizace zeleně v centru městyse – dotace
 Založení biocenter mimo zastavěné území městyse – dotace
 Obnova Mariánského sloupu na náměstí – požádáno o dotace
 Dokončení objektu Staré radnice – úprava dvora, úprava okolí, vybavení objektu mobiliářem
 Dokončení rekonstrukce budovy úřadu městyse – interiér pravého křídla druhého nadzemního podlaží objektu
 Na ulici Tovární - chodník směrem od hřbitova ke zdravotnímu středisku. Ten je nutný pro bezpečnost
chodců a pro realizaci přechodu pro chodce.
 Přesunutí ordinace praktického lékaře do přízemí zdravotního střediska z důvodu zajištění bezbariérového
přístupu zvláště pro starší občany
 Provedení zpevněných ploch u rozhledny U křížku a v uličce vedle kulturního domu
 Provedení oprav na objektech kulturního domu (oprava střechy), hasičské zbrojnice (nová vrata), opravy
autobusové zastávky na náměstí včetně okolí
 Projektová příprava na akce: rekonstrukce kulturního domu, víceúčelové sportovní hřiště u základní školy,
expozice muzea městyse v objektu staré radnice a vizualizace vnitřního vybavení staré radnice, kryté pódium
se zázemím a taneční plocha u fotbalového hřiště
 Změna č. 6 územního plánu městyse Drnholec
Starosta otevřel diskuzi k tomuto bodu.
Ing. Kabrhelová Ivana:
Před budováním chodníku u zdravotního střediska by se měla vyřešit kanalizace. V tomto úseku žádná není.
Dále nesouhlasí s návrhem chodníku pod rozhlednou. Částka na nová vrata u hasičské zbrojnice je vysoká –
snížit ji. Celá ulice Husova je špatná a měla by se opravit. Dále by se měla opravit „márnice“ na hřbitově –
zázemí pro pracovníky. Dlažba u kulturního domu - pokud se plánuje oprava kulturního domu, mohla by
počkat.
Mělo by se udělat veřejné osvětlení z Výsluní na ulici Husovu – chodí tudy děti a je tam v zimních měsících
tma. Nesouhlasí s obnovou Mariánského sloupu na náměstí.
Starosta:
Kanalizace u zdravotního střediska se řeší s celkovou opravou silnice, kterou plánuje Správa a údržba silnic –
tato silnice není v majetku městyse. Plánovaná oprava byla s městysem konzultována a požadavek na
provedení kanalizace současně s opravou silnice jsme uplatnili.
Zpevněné plochy pod rozhlednou – jde o poslední dokončující práce na objektu.
Vrata u hasičské zbrojnice – bude samozřejmě provedeno výběrové řízení – to se provádí na všechny akce a je
vybírána nejnižší nabídková cena. Cena v rozpočtu je orientační podle předběžných zjišťování.
Ulice Husova – je to otázkou priorit – v letošním roce bude provedena rekonstrukce ulice Svatoplukova a
v okolí školy. Budou opravovány i další silnice, ale musíme postupně.
Oprava márnice – zatím se neplánuje. Zázemí zaměstnanců je na hasičce.
Dlažba u kulturního domu – kdy se bude kompletně rekonstruovat kulturní dům není vůbec jasné –
předpokládáme velmi vysoké náklady. Ovšem zádlažba je nutná – u kulturního domu se pořádají různé akce a
při deštivém počasí je terén nepoužitelný.
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Vermeš Pavel:
Proč musí být vrata zatepleny a proč musí být s elektronickým ovládáním. Mariánský sloup na náměstí by se
obnovit měl.
Malík Jiří:
Když už se vrata mění, měly by být elektronická. Zateplení je třeba kvůli únikům tepla – garáže jsou
vytápěny. Udělat čtvery vrata za 140 tisíc je nereálné. Jedny vyjdou na zhruba 70-130 tisíc – podle
požadavků. Udělá se výběrové řízení na nejnižší cenu.
Ing. Kabrhelová Ivana:
Kdyby se snížila částka na vrata na hasičce a neprováděla se oprava Mariánského sloupu, mohly by se tyto
prostředky použít na veřejné osvětlení z Výsluní na Husovu ulici.
ing. Kabrhelová navrhla usnesení:
Usnesení 14/4:
Zastupitelstvo schvaluje




vypuštění chodníku u rozhledny z akcí na rok 2013
neprovádět obnovu Mariánského sloupu v roce 2013
finance přesunout na veřejné osvětlení z ulice Výsluní na ulici Husovu

Starosta dal hlasovat o předloženém návrhu usnesení.
Hlasování: Pro: 3
Proti: 8
Zdržel se: 2
Starosta konstatoval, že usnesení č.14/4 nebylo přijato.
Pokračovala diskuse k bodu.
Seveldová Pavla
Veřejné osvětlení z Výsluní na Husovu ulici by se mělo udělat. Chodí tudy děti do školy a v zimě je to
problém.
Seveldová Pavla navrhla usnesení:
Usnesení 14/5:
Zastupitelstvo ukládá starostovi nechat zpracovat dokumentaci včetně rozpočtu na provedení stavby
veřejného osvětlení podél zpevněné komunikace mezi ulicemi Výsluní a Husova, a tuto dokumentaci předložit
zastupitelstvu na jeho příštím zasedání.
Starosta dal hlasovat o předloženém návrhu usnesení:
Hlasování: Pro: 12
Proti: 0
Zdržel se: 1
Starosta konstatoval, že usnesení č.14/5 bylo přijato.
Nikdo ze zastupitelů ani z občanů neměl k projednávanému bodu č. 3 žádné další příspěvky.
Starosta přednesl návrh usnesení:
Usnesení č. 14/6:
Zastupitelstvo městyse Drnholec po projednání schvaluje
I.

II.

rozpočet Městyse Drnholec na rok 2013 takto:
Celkové příjmy rozpočtu ve výši

29 193,10 tis. Kč

Celkové výdaje rozpočtu ve výši

29 123,80 tis. Kč

schvaluje závazné ukazatele rozpočtu dle tabulky č. 1 „Rozpočet na rok 2013 – Městys Drnholec“, která
tvoří přílohu tohoto usnesení.

Starosta dal hlasovat o předloženém návrhu usnesení:
Hlasování: Pro: 13
Proti: 0
Zdržel se: 0
Starosta konstatoval, že usnesení č.14/6 bylo přijato.
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Bod č. 4 programu jednání: Rozpočtový výhled Městyse Drnholec na období 2014-2015
Starosta seznámil s předloženým návrhem.
Materiál k tomuto bodu programu:
 návrh usnesení
 tabulková část – Rozpočtový výhled Městyse Drnholec na období 2014 – 2015
Starosta seznámil s návrhem a předloženým materiálem.
Starosta otevřel diskuzi k tomuto bodu.
Nikdo ze zastupitelů ani z občanů neměl k tomuto bodu žádný příspěvek.
Starosta přednesl návrh usnesení:
Usnesení č. 14/7:
Zastupitelstvo městyse Drnholec s c h v a l u j e Rozpočtový výhled městyse Drnholec na období 2014 – 2015
tak, jak je uveden v tabulkové části materiálu, který tvoří přílohu tohoto usnesení.
Starosta dal hlasovat o předloženém návrhu usnesení:
Hlasování: Pro: 13
Proti: 0
Zdržel se: 0
Starosta konstatoval, že usnesení č.14/7 bylo přijato.
bod č. 5 programu jednání – Poskytnutí dotací z rozpočtu Městyse Drnholec na rok 2013
Starosta seznámil s předloženým návrhem.
Materiál k tomuto bodu programu:
 návrh usnesení
 tabulková část – tab.č.1 – pracovní materiál – přehled
 tabulková část – tab.č.2 – Dotace pro rok 2013
V předloženém materiálu jsou uvedeny jednotlivé organizace a sdružení, které podaly žádost o přidělení dotací
z rozpočtu městyse na rok 2013. Jedná se o místní organizace či sdružení – TJ Dynamo Drnholec, Sbor dobrovolných
hasičů, Letecký modelářský klub Drnholec, Aktivní důchod v Drnholci, Myslivecké sdružení „Rozvoj“ Drnholec,
Drnholecká chasa. Poskytnuté dotace těmto sdružením a organizacím budou využity na částečné krytí provozních
nákladů, činnost s mládeží, či na pořízení misijního kříže (Římskokatolická farnost). Výše poskytnutých dotací a
vymezení účelu jsou uvedeny v tabulce č.2 „Dotace z rozpočtu Městyse Drnholec“.
K podkladům nebyl vznesen žádný dotaz.
Starosta otevřel diskuzi k tomuto bodu.
Nikdo ze zastupitelů ani z občanů neměl k tomuto bodu žádný příspěvek.
Starosta přednesl návrh usnesení:
Usnesení č. 14/8:
Zastupitelstvo městyse Drnholec s c h v a l u j e podle svých kompetencí vyhrazených zákonem č. 128/2000
Sb. o obcích, v platném znění, poskytnutí dotací podle návrhu rozpočtu na rok 2013 v té výši a těm
organizacím, sdružením a právnickým osobám tak, jak je uvedeno v tabulce č. 2 – „Dotace z rozpočtu Městyse
Drnholec pro rok 2013“, která tvoří přílohu tohoto usnesení.
Starosta dal hlasovat o předloženém návrhu usnesení:
Hlasování: Pro: 13
Proti: 0
Zdržel se: 0
Starosta konstatoval, že usnesení č.14/8 bylo přijato.
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Bod č.6 programu jednání – Obecně závazná vyhláška č. 1/2013
Starosta seznámil s návrhem obecně závazné vyhlášky č. 1/2013.
Předmětem obecně závazné vyhlášky č. 1/2013 je změna OZV č. 2/2012 o místních poplatcích, a to v následujících
ustanoveních:
1. V ustanovení čl. 22, který se týká sazby poplatku z ubytovací kapacity, se v odstři č. 2 nahrazují slova
„správce poplatku“ slovem „obec“. Jedná se o roční paušální sazbu poplatku stanovenou ve výši 450 Kč za
každé lůžko. Tato paušální sazba může být stanovena po dohodě mezi poplatníkem a obcí – nikoliv, jak bylo
původně uvedeno, mezi poplatníkem a správcem poplatku (správcem poplatku je úřad městyse).
2. V ustanovení čl. 28, který se týká splatnosti poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, se vypouští celý odstavec č.4, který zní: „Správce
poplatku si vyhrazuje právo na provedení opravných plateb mimo stanovenou dobu v průběhu příslušného
kalendářního roku a to prostřednictvím sdružené platby SIPO v případě, že dojde k technickým potížím při
zpracování plateb hrazených prostřednictvím SIPO.“ Podle závěru Ministerstva vnitra po posouzení znění
tohoto odstavce došlo k překročení samostatné působnosti obce. Tento článek normuje činnost správce
poplatku, tedy výkon přenesené působnosti. Toto ustanovení tedy nemůže být součástí obecně závazné
vyhlášky, kterou zastupitelstvo vydává v samostatné působnosti a je třeba toto ustanovení z obecně závazné
vyhlášky vypustit. Řešení situace, kdy by došlo z technických či jiných důvodů k tomu, že bude třeba provést
opravné platby mimo dobu stanovenou v OZV, je možné i jinou cestou – například upozorněním poplatníkům,
že platby budou předepsány v jiném termínu.
Účinnost vyhlášky – vyhlášky č. 1/2013 nabude účinnosti dnem vyhlášení.
K návrhu nebyl vznesen žádný dotaz.
Starosta otevřel diskuzi k tomuto bodu.
Nikdo ze zastupitelů ani z občanů neměl k tomuto bodu žádný příspěvek.
Starosta přednesl návrh usnesení:
Usnesení č. 14/9:
Zastupitelstvo městyse Drnholec s c h v a l u j e obecně závaznou vyhlášku č.1/2013, kterou se mění obecně
závazná vyhláška č. 2/2012 o místních poplatcích.
Starosta dal hlasovat o předloženém návrhu usnesení:
Hlasování: Pro: 13
Proti: 0
Zdržel se: 0
Starosta konstatoval, že usnesení č.14/9 bylo přijato.
Bod č. 7 programu jednání – Majetkové záležitosti
7.1 Návrh na revokaci usnesení zastupitelstva – prodej pozemku parc.č. 1756/253 k.ú. Drnholec
Starosta seznámil s předloženým návrhem.
Materiál k tomuto bodu programu:


důvodová zpráva a návrh usnesení

Jedná se o prodej pozemku na ulici Wolkerova pro výstavbu rodinného domu. Zastupitelstvo na svém 12. zasedání
dne 6.9.2012 přijalo usnesení o prodeji tohoto pozemku. Kupující byl vyzván k uzavření kupní smlouvy
s upozorněním, že pokud tuto do příštího zasedání zastupitelstva neuzavře, bude zastupitelstvu předložen návrh na
revokaci tohoto usnesení. Kupující ovšem do dnešního dne kupní smlouvu neuzavřel. O koupi tohoto pozemku již
projevili zájem další kupující.
K podkladům nebyl vznesen žádný dotaz.
Starosta otevřel diskuzi k tomuto bodu.
Nikdo ze zastupitelů ani z občanů neměl k tomuto bodu žádný příspěvek.
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Starosta přednesl návrh usnesení:
Usnesení č. 14/10:
Zastupitelstvo městyse Drnholec po projednání r u š í své usnesení č. 12/15, které přijalo dne 06.09.2012 ve věci prodeje
pozemku parc.č. 1756/253 kat. území Drnholec

Starosta dal hlasovat o předloženém návrhu usnesení:
Hlasování: Pro: 13
Proti: 0
Zdržel se: 0
Starosta konstatoval, že usnesení č.14/10 bylo přijato.
7.2 prodej pozemků parc.č. 835/81, 835/94, 835/95, 835/96, 835/97, 835/98 a 835/99 k.ú. Drnholec
Starosta seznámil s předloženým návrhem.
Předložené podklady:
 důvodová zpráva a návrh usnesení
 návrh kupní smlouvy
 výřez ortofotomapy
Záměr prodat předmětné pozemky byl řádně zveřejněn. O koupi neprojevil zájem žádný další zájemce.
K podkladům nebyl vznesen žádný dotaz.
Starosta otevřel diskuzi k tomuto bodu.
Nikdo ze zastupitelů ani z občanů neměl k tomuto bodu žádný příspěvek.
Starosta přednesl návrh usnesení:
Usnesení č. 14/11:
Zastupitelstvo městyse Drnholec po projednání s c h v a l u j e prodej pozemků parc. č. 835/81 (ostatní plocha) o výměře
107m2, parc. č. 835/94 (ostatní plocha) o výměře 13m2, parc. č. 835/95 (ostatní plocha) o výměře 68m2, parc. č. 835/96
(ostatní plocha) o výměře 142m2, parc. č. 835/97 (ostatní plocha) o výměře 56m2, parc. č. 835/98 (ostatní plocha) o
výměře 154m2, parc. č. 835/99 (ostatní plocha) o výměře 175m2, vše v katastrálním území Drnholec, které jsou evidován
v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Mikulov, na listu
vlastnictví č. 10001 pro obec a katastrální území Drnholec, Ing. Bronislavu Kocmanovi, rč.:791018/4051, bytem Tyršova
430/38, Drnholec, za sjednanou cenu 80 Kč/m2, celkově tedy 57 200 Kč podle návrhu kupní smlouvy, která je součástí
tohoto usnesení jako jeho příloha.

Starosta dal hlasovat o předloženém návrhu usnesení:
Hlasování: Pro: 12
Proti: 0
Zdržel se: 1
Starosta konstatoval, že usnesení č.14/11 bylo přijato.

7.3 prodej pozemků parc.č. 2082 a 2083/1 k.ú. Drnholec

Starosta seznámil s předloženým návrhem.
Předložené podklady:
 důvodová zpráva a návrh usnesení
 návrhy kupních smluv
 výřez ortofotomapy
Záměr prodat předmětné pozemky byl řádně zveřejněn. O koupi neprojevil zájem žádný další zájemce.
K podkladům nebyl vznesen žádný dotaz.
Starosta otevřel diskuzi k tomuto bodu.
Nikdo ze zastupitelů ani z občanů neměl k tomuto bodu žádný příspěvek.
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Starosta přednesl návrh usnesení:
Usnesení č. 14/12:
Zastupitelstvo městyse Drnholec po projednání s c h v a l u j e prodej pozemků parc.č. 2082 (orná půda) o
výměře 1642 m2 a parc.č. 2083/1 (zahrada) o výměře 1431 m2 , které se nacházejí v katastrálním území
Drnholec, a které jsou zapsány na listu vlastnictví č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj,
Katastrální pracoviště Mikulov, panu Tomáši Woznicovi, rč.:871117/4450, trvale bytem Mlýnská 86/752,
Drnholec, za ujednanou cenu 80 Kč/m2 , celkem tedy za 245.840 Kč, podle návrhu kupní smlouvy, která je
součástí tohoto usnesení jako jeho příloha.
Starosta dal hlasovat o předloženém návrhu usnesení:
Hlasování: Pro: 13
Proti: 0
Zdržel se: 0
Starosta konstatoval, že usnesení č.14/12 bylo přijato.

Bod č. 8 programu jednání – Diskuse
Starosta otevřel závěrečnou diskusi.
Žádné příspěvky do diskuse nebyly podány.
Bod č. 9 programu jednání – Závěr
Program 14. zasedání zastupitelstva byl vyčerpán.
Starosta poděkoval všem přítomným za účast a ukončil zasedání v 19:40.

Přílohy zápisu:
 prezenční listina
 přílohy k usnesením tak, jak je uvedeno v jednotlivých zněních usnesení
 podkladové materiály k jednotlivým bodům jednání tak, jak jsou uvedeny v zápise

Zápis vyhotoven dne : 11.03.2013
Vyhotovila: Viceníková Lenka

Ivičič Jan – starosta městyse ………………………………………………….

Ověřovatelé zápisu:

Ing. Kabrhelová Ivana ……………………………………………….

Vermeš Pavel ………………………………………………….
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