USNESENÍ
12. zasedání Zastupitelstva obce Návsí
konaného dne 07. 12. 2016 v 15:00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Návsí
Zastupitelstvo obce Návsí b e r e n a v ě d o m í :
12/255 Kontrolu plnění usnesení Zastupitelstva obce Návsí
12/256 Zprávu o činnosti Rady obce Návsí
12/257 Zprávu Finančního výboru
12/258 Zrealizované akce v roce 2016
12/259 Protokol č. VK/2016/1/Návsí o provedení následné veřejnosprávní kontroly za 2. pololetí 2015 a
průběžné veřejnosprávní kontroly za I. pololetí 2016 u příspěvkové organizace Masarykova základní
škola Návsí, příspěvková organizace
12/260 Protokol č. VK/2016/2/Návsí o provedení následné veřejnosprávní kontroly za 2. pololetí 2015 a
průběžné veřejnosprávní kontroly za I. pololetí 2016 u příspěvkové organizace Základní škola a
mateřská škola s polským jazykem vyučovacím Návsí, příspěvková organizace
12/261 Protokol č. VK/2016/3/Návsí o provedení následné veřejnosprávní kontroly za 2. pololetí 2015 a
průběžné veřejnosprávní kontroly za I. pololetí 2016 u příspěvkové organizace Mateřská škola
Kaštánek Návsí, příspěvková organizace
Zastupitelstvo obce Návsí s ch v á l i l o :
12/262 Program 12. zasedání Zastupitelstva obce Návsí
12/263 Ověřovatelé zápisu: p. Břetislava Kolesu, p. Stanislava Lisztwana
12/264 Návrhovou komisí ve složení: p. Marcela Kubiková, p. Anna Luberová, p. Marian Waszut
12/265 Program 12. zasedání Zastupitelstva obce Návsí
12/266 Rozpočtové opatření č. 7 rok 2016
12/267 Rozpočet obce Návsí na rok 2017
12/268 Rozpočtový výhled na období 2017 – 2019
12/269 Návrh akcí na rok 2017
12/270 Stanovení nulového hospodářského výsledku pro příspěvkové organizace: Masarykova základní
škola Návsí, Základní škola a mateřská škola s polským jazykem vyučovacím Návsí, Mateřská
škola Kaštánek Návsí
12/271 Kupní smlouvu – odkup nově zaměřeného pozemku p. č. 31/4 o výměře 3 m2 za 350 Kč/1 m2 a
pověřuje p. starostku k podpisu této smlouvy
12/272 Darovací smlouvu s. p. O. a pověřuje p. starostku k podpisu této smlouvy
12/273 Prodej obecních pozemků p. č. 2375/19 za cenu 100 Kč/1 m2 a pozemku p. č. 2382/35 za cenu 100
Kč/1m2 firmě NETIS a.s., Návsí čp. 905, náklady spojené s převodem hradí nabytavel
12/274 Zveřejnění záměru směny obecního pozemku p. č. 1449/12 k.ú. Návsí za část pozemku
p. č. 1449/11 k. ú. Návsí
12/275 Předložení projektu „Zvýšení kvality odbornosti Masarykovy základní školy Návsí“
pro výzvu č. 46 Infrastruktura základních škol IROP a jeho realizaci, spolufinancování a finanční
zajištění udržitelnosti projektu.
12/276 Zveřejnění záměru odkupu pozemku p. č. 5043/5 k.ú. Návsí
12/277 Finanční příspěvek v celkové výši 18 000 Kč na částečné pokrytí provozních nákladů spojených
s poskytováním sociálních služeb, příspěvkové organizaci Sociální služby města Třinec
12/278 Finanční dar v celkové výši 12 000 Kč na částečné pokrytí provozních nákladů s poskytnutím sociální
pěče lidem s trvalým bydlištěm v Návsí, příspěvkové organizaci Centrum sociální pomoci Třinec
12/279 Finanční podporu v celkové výši 3 000 Kč určenou na částečné pokrytí provozních nákladů
s poskytnutím sociální pěče občanům obce Návsí, neziskové organizaci KAFIRA o.p.s. Opava
12/280 Finanční příspěvek v celkové výši 9 000 Kč pro zkvalitnění služeb společnosti Senior domy
POHODA a. s. Jablunkov
12/281 Veřejnoprávní smlouvu č. 36/2016 o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce Návsí s Polským
kulturně - osvětovým svazem - místní skupina Jasení

12/281 Dodatek č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce Návsí
12/282 Obecně závaznou vyhlášku č. 5/2016, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 1/2005 o vytvoření
a použití účelových prostředků „Fondu rozvoje bydlení na území obce Návsí“
12/283 Obecně závaznou vyhlášku č. 6/2016 o nočním klidu
12/284 Obecně závaznou vyhlášku č. 7/2016 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
12/285 Vstup obce Návsí do Regionální rady regionu soudržnosti Moravskosleszkého
Zastupitelstvo obce Návsí p o v ě ř u j e
12/286 Radu obce Návsí k úpravě rozpočtu v plném rozsahu za období od posledního jednání zastupitelstva
obce Návsí do 31. 12. 2016, tímto usnesením se neruší usnesení zastupitelstva obce č. 9/172
ze dne 09. 03. 2016
Zastupitelstvo obce Návsí p r o j e d n a l o
12/287 Návrh na provozování a pachtu vodovodních a kanalizačních řádů ve vlastnictví obce Návsí
Zastupitelstvo obce Návsí z a m í t l o :
12/288 Odkup pozemku p. č. 64 a p. č. 71 k.ú. Návsí za navrženou cenu vlastníků pozemků
12/289 Obecně závaznou vyhlášku č. 7/2016 o trvalém označování psů o evidenci označených
psů a jejich chovatelů
Zastupitelstvo obce Návsí u k l á d á :
12/290 Vypracovat kupní smlouvu s fa NETIS Návsí čp. 905 a pověřuje p. starostku obce k podpisu této smlouvy
T: ihned

Zodp. p. Turoňová

12/291 Zveřejnění záměru směny obecního pozemku p.č. 1449/12 k.ú. Návsí
za část pozemku p. č. 1449/11 k.ú. Návsí na úřední desce obce Návsí
T: ihned

Zodp. p. Turoňová

12/292 Vyzvat majitelé pozemků p. č. 64 a p. č. 71 k.ú. Návsí k dodržování zákonů při údržbě rybníku
T: ihned

Zodp. p. Turoňová

12/293 Vypracovat analýzu k prodeji obecních bytů
T: ihned

Zodp. p. Ing. Ilona Klusová, Finanční výbor

12/294 Zveřejnění záměru odkupu pozemku p. č. 5043/5 k.ú. Návsí na úřední desce obce Návsí
T: ihned
PaedDr. Lenka Husarová
starostka obce
Marcela Kubiková
předseda návrhové komise

Zodp. p. Turoňová
Ing. Ilona Klusová
místostarostka obce

USNESENÍ
11. zasedání Zastupitelstva obce Návsí
konaného dne 07. 09. 2016 v 15:00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Návsí
Zastupitelstvo obce Návsí b e r e n a v ě d o m í :
11/229 Kontrolu plnění usnesení Zastupitelstva obce Návsí
11/230 Zprávu o činnosti Rady obce Návsí
11/231 Zprávu Finančního výboru
11/232 Žádost o poskytnutí finančního daru pro příspěvkovou organizaci Nemocnice Třinec, na zakoupení
zdravotnických pomůcek pro klienty stanice sociálních lůžek
11/233 Darovací smlouvu a Smlouvu o zřízení služebnosti
11/234 Důvodovou zprávu k odkupu pozemků p. č. 5147/20, p. č. 5147/26, p. č. 5147/47 k. ú. Návsí a budovy
Návsí čp. 956
11/235 Důvodovou zprávu k odkupu pozemků p. č. 64, p. č. 71 k.ú. Návsí
11/236 Protokol o předání a převzetí stavebních objektů realizovaných v rámci stavby „Silnice III/01148 Návsí
mosty 01145-4, 01148-5“ v k. ú. Návsí s Moravskoslezským krajem Ostrava
Zastupitelstvo obce Návsí s ch v á l i l o :
11/237 Program 11. zasedání Zastupitelstva obce Návsí
11/238 Ověřovatelé zápisu: p. Miroslava Martynka, p. Roberta Karcha
11/239 Návrhovou komisí ve složení: p. Bc. Roman Kantor, p. Mgr. Vladimír Šnajdr, p. Ing. Ilona Klusová
11/240 Rozpočtové opatření č. 4 rok 2016
11/241 Darovací smlouvu č. FM/12/j/2016/Ch s Moravskoslezským krajem Ostrava – přijetí daru části
pozemku p. č. 41/10 – díl „f“ a části pozemku p. č. 41/11 – díl „g“ k.ú.Návsí (nově vzniklého
pozemku p. č. 41/23 k. ú. Návsí o výměře 102 m2) a pověřuje p. starostku k podpisu této smlouvy
11/242 Darovací smlouvu převod části pozemku p.č. 3916 a 3917/1 k.ú.Návsí (nově vzniklých pozemků
p. č. 3916/2, 3917/3, 3917/4, 3917/5 k. ú. Návsí ) a pověřuje p. starostku k podpisu této smlouvy
11/243 Přijetí daru spoluvlastnických podílů části pozemku p. č. 3917/2 k. ú. Návsí
11/244 Zveřejnění záměru prodeje obecních pozemků p. č. 2375/19 a p. č. 2382/35 k. ú. Návsí
11/245 Zveřejnění záměru odkoupení pozemků p. č. 64 a p. č. 71 k. ú. Návsí
11/246 Poskytnutí finančního daru pro příspěvkovou organizaci Nemocnice Třinec, na zakoupení
zdravotnických pomůcek pro klienty stanice sociálních lůžek ve výši 10 000 Kč
11/247 Doplnění usnesení zastupitelstva obce č. 9/180 Stanovení odměn neuvolněným členům Zastupitelstva
obce Návsí dle předloženého návrhu s účinnosti od 01. 04. 2016 v souladu s nařízením vlády
č. 352/2015 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům
zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů
11/248 Darovací smlouvu č. FM/14/j/2016/Ch s Moravskoslezským krajem Ostrava – přijetí daru nově
zaměřených pozemků p. č. 41/25, 41/27, 41/28, 41/29, 41/30 k. ú. Návsí a pověřuje
p. starostku k podpisu této smlouvy
Zastupitelstvo obce Návsí p r o j e d n a l o :
11/249 Závěrečný účet Sdružení obcí Jablunkovska za rok 2015 spolu se Zprávou o výsledcích přezkoumání
hospodaření svazku obcí Sdružení obcí Jablunkovska za rok 2015
11/250 Závěrečný účet Slezského vodohospodářského svazku, dobrovolného svazku obcí za rok 2015
spolu se Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření Slezského vodohospodářského svazku,
dobrovolného svazku obcí za rok 2015 a Zprávu revizní komise svazku za rok 2015

Zastupitelstvo obce Návsí u k l á d á :
11/251 Vypracovat darovací smlouvu s majiteli pozemku p. č. 3917/2 k.ú. Návsí a pověřuje
p. starostku k podpisu smlouvy
T: ihned

Zodp. p. Pavlína Turoňová

11/252 Vypracovat veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce Návsí příspěvkové
organizaci Nemocnice Třinec, na zakoupení zdravotnických pomůcek pro klienty stanice sociálních lůžek
ve výši 10 000 Kč
T: ihned

Zodp. p. Gabriela Lipus

11/253 Zveřejnění záměru prodeje obecních pozemků p. č. 2375/19 a p. č. 2382/35 k.ú. Návsí
T: ihned

Zodp. p. Pavlína Turoňová

11/254 Zveřejnění záměru odkoupení pozemku p. č. 64 a p. č. 71 k.ú. Návsí na úřední desce obecního úřadu
T: ihned

PaedDr. Lenka Husarová
starostka obce

Bc. Roman Kantor
předseda návrhové komise

Zodp. p. Pavlína Turoňová

Ing. Ilona Klusová
místostarostka obce

USNESENÍ
10. zasedání Zastupitelstva obce Návsí
konaného dne 08. 06. 2016 v 15:00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Návsí
Zastupitelstvo obce Návsí b e r e n a v ě d o m í :
10/192 Kontrolu plnění usnesení Zastupitelstva obce Návsí
10/193 Zprávu o činnosti Rady obce Návsí
10/194 Zprávu Finančního výboru
10/195 Nabídka společnosti Severomoravské vodovody a kanalizace na provozování vodovodního
řádu Pod Výtopnou
Zastupitelstvo obce Návsí s ch v á l i l o :
10/196 Program 10. zasedání Zastupitelstva obce Návsí
10/197 Ověřovatelé zápisu: p. Marcelu Kubíkovou, p. Annu Luberovou
10/198 Návrhovou komisí ve složení: p. Stanislav Lisztwan, p. Josef Kokeš, p. Marcel Kokeš
10/199 Rozpočtové opatření č. 3 rok 2016
10/200 Smlouvu o zřízení služebnosti s Farním sborem Slezské církve evangelické a.v. Jablunkově - Návsí
na pozemcích p.č. 1, p.č. 2 a p.č. 4 k.ú. Návsí
10/201 Darovací smlouvu č. FM/18/j/2015/Ch s Moravskoslezským krajem Ostrava – převod části obecních
pozemků p.č. 164, p.č. 1397/12 k.ú. Návsí, nově zaměřených pozemků p.č. 164/2 – výměra 98 m2 a
p.č. 1397/22 – výměra 6 m2,, formou daru a pověřuje p. starostku k podpisu této smlouvy
10/202 Darovací smlouvu č. FM/10/j/2016/Ch s Moravskoslezským krajem Ostrava – přijetí daru části
pozemků p.č. 5135, p.č. 1255 k.ú. Návsí - nově zaměřených pozemků p.č. 5135/3 – výměra 18 m2 a
p.č. 1255/2 – výměra 13 m2 k.ú. Návsí, a pověřuje p. starostku k podpisu této smlouvy
10/203 Přijetí daru – spoluvlastnického podílu 1/15 pozemku p.č. 41/4 k.ú. Návsí
10/204 Přijetí daru pozemku p.č. 2027/5 k.ú. Návsí
10/205 Přijetí daru části pozemku p.č. 1065 k.ú. Návsí - nově zaměřeného pozemku p.č. 1065/2 – výměra 310 m2
10/206 Přijetí daru části pozemku p.č. 3916 k.ú. Návsí
10/207 Přijetí daru pozemku p.č. 4964/1 k.ú. Návsí
10/208 Odkup pozemků p.č. 4964/2, p.č. 4964/3, p.č. 4964/4, p.č. 4964/5, p.č. 4964/6 k.ú. Návsí za kupní cenu
stanovenou znaleckým posudkem ve výši 90 180 Kč
10/209 Odkup části pozemku p.č. 174 k.ú. Návsí, nově zaměřených pozemků p. č. 174/2 – výměra 13 m2 a
p.č. 174/4 – výměra 4 m2 k.ú. Návsí, za kupní cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 2 901 Kč
10/210 Uzavření smlouvy o zřízení práva stavby na dotčených – nově zaměřených pozemcích p. č. 1441/7,
p.č. 1441/8 a p.č. 1443/7 v k.ú. Návsí, s vlastníkem dotčených pozemků za účelem zřízení stavby opěrné
zdi a mostu za jednorázovou finanční náhradu ve výši 10 000 Kč
10/211 Obecně závaznou výhlášku obce č. 1/2016 o místních poplatcích
10/212 Obecně závaznou výhlášku obce č. 2/2016 o místním poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
10/213 Obecně závaznou vyhlášku obce č. 3/2016, kterou se vydává Požární řád obce Návsí
10/214 Obecně závaznou vyhlášku č. 4/2016, kterou se ruší obecně závazná vyhláška č. 3/2010 o místním
poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené
Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu, obecně závazné vyhláška č. 3/2000 o místních
komunikacích, obecně závazná vyhláška č. 4/2000 o úpravě základního nájemného pro místní část Návsí
Potoky a obecně závazná vyhláška č. 1/2004 o příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů
mateřské školy, školní družiny a školního klubu
10/215 Smlouvu o partnerství v rámci Sdružení obcí Jablunkovska

10/216 Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce Návsí ve výši 70 000 Kč
s Matici slezskou, místní odbor Dolní Lomná a pověřuje p. starostku k podpisu smlouvy
Zastupitelstvo obce Návsí p r o j e d n a l o a s c h v á l i l o :
10/217 Závěrečný účet Obce Návsí za rok 2015 spolu se Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření
obce Návsí za rok 2015, bez výhrad
10/218 Účetní závěrku obce Návsí sestavenou k 31. 12. 2015

Zastupitelstvo obce Návsí z a m í t á:
10/219 Žádost o finanční příspěvek společnosti Senior domy POHODA a.s., Třinec

Zastupitelstvo obce Návsí u k l á d á :
10/220 Vypracovat darovací smlouvu, přijetí daru spoluvlastnického podílu 1/15 pozemku 41/4 k.ú. Návsí,
pověřuje p. starostku k podpisu této smlouvy
T: ihned

Zodp. p. Pavlína Turoňová

10/221 Vypracovat darovací smlouvu, přijetí daru pozemku p.č. 2027/5 k.ú. Návsí,
pověřuje p. starostku k podpisu smlouvy
T: ihned

Zodp. p. Pavlína Turoňová

10/222 Vypracovat darovací smlouvu, přijetí daru části pozemku p.č. 1065 k.ú. Návsí,
pověřuje p. starostku k podpisu smlouvy
T: ihned

Zodp. p. Pavlína Turoňová

10/223 Vypracovat darovací smlouvu, přijetí daru části pozemku p.č. 3916 k.ú. Návsí,
pověřuje p. starostku k podpisu smlouvy
T: ihned

Zodp. p. Pavlína Turoňová

10/224 Vypracovat darovací smlouvu, přijetí daru pozemku p. č. 4964/1 k.ú. Návsí,
pověřuje p. starostku k podpisu smlouvy
T: ihned

Zodp. p. Pavlína Turoňová

10/225 Vypracovat kupní smlouvu s majiteli pozemků p.č. 4964/2, p.č. 4964/3, p.č. 4964/4, p.č. 4964/5,
p.č. 4964/6 k.ú. Návsí a pověřuje p. starostku k podpisu smlouvy
T: ihned

Zodp. p. Pavlína Turoňová

Zastupitelstvo obce Návsí u k l á d á :
10/226 Vypracovat kupní smlouvu a smlouvu o zřízení práva stavby,
pověřuje p. starostku k podpisu smlouvy
T: ihned

Zodp. p. Pavlína Turoňová

10/227 Vypracování finanční kalkulace a návrhu smlouvy o provozování vodovodního řádu Pod Výtopnou
Severomoravskými vodovody a kanalizacemi
T: ihned

Zodp. p. Pavlína Turoňová

10/228 Vypracovat veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce Návsí
s Matici slezskou, místní odbor Dolní Lomná a pověřuje p. starostku k podpisu smlouvy
T: ihned

PaedDr. Lenka Husarová
starostka obce

Stanislav Lisztwan
předseda návrhové komise

Zodp. p. Gabriela Lipus

Ing. Ilona Klusová
místostarostka obce

USNESENÍ
9. zasedání Zastupitelstva obce Návsí
konaného dne 09. 03. 2016 v 15:00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Návsí

Zastupitelstvo obce Návsí b e r e n a v ě d o m í :
9/163 Kontrolu plnění usnesení Zastupitelstva obce Návsí
9/164 Zprávu o činnosti Rady obce Návsí
9/165 Zprávu Finančního výboru
9/166 Návrh zpracování strategie rozvoje Obce Návsí
9/167 Zpracování strategie marketingové komunikace Obce Návsí

Zastupitelstvo obce Návsí s ch v á l i l o :
9/168 Program 9. zasedání Zastupitelstva obce Návsí
9/169 Ověřovatelé zápisu: p. Stanislava Lisztwana, p. Mgr. Petra Majetného
9/170 Návrhovou komisí ve složení: p. Marian Waszut, p. Anna Luberová, p. Robert Karch
9/171 Rozpočtové opatření č. 1 – rok 2016
9/172 Udělení pravomoci Radě obce Návsí provádět rozpočtová opatření do výše 200 000,- Kč
připadajících na jedno rozpočtové opatření
9/173 Přijetí daru spoluvlastnických podílů 1/15 a 8/15 pozemku p. č. 41/4 k.ú. Návsí
9/174 Přijetí darů pozemků p. č. 755/2 a p. č. 754/3 k.ú. Návsí
9/175 Přijetí daru části pozemku p. č. 5147/16 k.ú. Návsí
9/176 Darovací smlouvu č. FM/17/j/2015/Ch s Moravskoslezským krajem Ostrava – přijetí daru části
pozemku p. č. 56 k.ú. Návsí a pověřuje p.starostku k podpisu této smlouvy
9/177 Darovací smlouvu č. FM/7/j/2016/Ch s Moravskoslezským krajem Ostrava – přijetí daru části
pozemku p. č. 5135 k.ú. Návsí a pověřuje p.starostku k podpisu této smlouvy
9/178 Zveřejnění záměru převodu části obecních pozemků p. č. 164 a p. č. 1397/12 k.ú. Návsí, formou daru
9/179 Kupní smlouvu s Lesy ČR s.p. Hradec Králové prodej obecních pozemků p. č. 5192/10 a
p. č. 5192/16 k.ú. Návsí a pověřuje p. starostku k podpisu této smlouvy
9/180 Stanovení výše odměn neuvolněným členům Zastupitelstva obce Návsí
dle § 84 odst. 2 písm. n) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění
9/181 Dodatek č. 4 ke stanovám Sdružení obcí Jablunkovska
9/182 Stanovy Sdružení obcí Jablunkovska – úplné znění
9/183 Individuální dotace z rozpočtu obce Návsí na rok 2016 dle přílohy
9/184 Poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce Návsí ve výši 20 000 Kč Domovu sv. Alžbiety v Jablunkově
Zastupitelstvo obce Návsí z a m í t l o:
9/185 Žádost o odkoupení části obecního pozemku p. č. 1664/1 k.ú. Návsí
9/186 Žádost o finanční příspěvek společnosti SENIOR DOMY POHODA, Český Těšín a.s.

Zastupitelstvo obce Návsí u k l á d á :
9/187 Vypracovat darovací smlouvu - přijetí daru spoluvlastnických podílů 1/15 a 8/15
pozemku p. č. 41/4 k.ú. Návsí a pověřuje p. starostku k podpisu této smlouvy
T: ihned

Zodp. p. Pavlína Turoňová

9/188 Vypracovat darovací smlouvu s majiteli pozemků p. č. 755/2 a p.č. 754/3 k.ú. Návsí a
pověřuje p. starostku k podpisu smlouvy
T: ihned

Zodp. p. Pavlína Turoňová

9/189 Vypracovat darovací smlouvu - přijetí daru části pozemku p. č. 5147/16 k.ú. Návsí,
a pověřuje p. starostku k podpisu této smlouvy
T: ihned

Zodp. p. Pavlína Turoňová

9/190 Zveřejnit záměr převodu části obecních pozemků p .č. 164 a p.č. 1397/12 k.ú. Návsí formou daru
na úřední desce obecního úřadu
T: ihned

Zodp. p. Pavlína Turoňová

9/191 Vypracovat veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce Návsí č. 1/2016,
ve výši 20 000 Kč s Domovem sv. Alžbiety v Jablunkově a pověřuje p. starostku k podpisu této smlouvy
T: ihned

PaedDr. Lenka Husarová
starostka obce

Marian Waszut
předseda návrhové komise

Zodp. p. Gabriela Lipus

Ing. Ilona Klusová
místostarostka obce

