ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ŘÍDEČ
č. 7/2021
konané dne 29. 11. 2021
v Obecní tělocvičně – Řídeč č. 304
v obci Řídeč¨
Čas zahájení Veřejného zasedání zastupitelstva obce (VZZO) dne 29. 11. 2021 v 18.05 hodin
Předsedající schůze: Jaroslav Míča - starosta obce
Přítomnost členů zastupitelstva obce (ČZO): Jaroslav Míča, Ing. Jaroslav Okrajek, Jaroslava Blahová,
Vladimír Žouželka, Ing. Jakub Míča,
Omluvena: Věra Vojkovská a Ing. Ivo Kropáček
Zastupitelstvo obce je usnášeníschopné, jelikož je přítomna nadpoloviční většina všech členů
zastupitelstva (5 ze 7).
VZZO je konáno v době NOUZOVÉHO STAVU platného od 26.11.2021 za dodržení všech MO vydaných
Mzdr. ČR a nařízení Vlády ČR proti šíření COVID -19, platná k 29.11.2021.
Veřejné zasedání zastupitelstva obce (VZZO) bylo řádně svoláno, pozvánka vyvěšena na úřední desce
obce a internetových stránkách obce umožňující dálkový přístup od 16.11. 2021.
Návrh ověřovatelů zápisu: Jaroslavu Blahovou a Vladimíra Žouželku
Návrh na zapisovatele: Jaroslava Míču
Dotazy a připomínky: --Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Řídeč schvaluje jako ověřovatele zápisu Jaroslavu Blahovou a
Vladimíra Žouželku, zapisovatele Jaroslava Míču.
Hlasování: Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení bylo schváleno.
---------------------------------------------------

Navržený program jednání
1. Nesplněné úkoly
2. Schválení příspěvku Charitě Šternberk (2.000,- Kč)
3. Informace o podpisu Smlouvy na svoz a likvidaci odpadů
4. Schválení Smlouvy o ukládání odpadů s obcí Bohuňovice
5. Informace z obce
6. Schválení pronájmu obecního bytu č. 4 v obci Řídeč
7. Souhlas u zavřením pracovně právního vztahu se členy zastupitelstva
8. Informace k Rozpočtovému opatření č. 9/2021
9. Informace o podpisu Smlouvy na dodávku elektřiny s NANO GREEN s.r.o.
10. Schválení OZV č. 1/2021 o odpadech
11. Diskuze
Další návrhy na doplňující body programu jednání zastupitelstva nebyly vzneseny.

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Řídeč schvaluje program VZZO č. 7/2021 dle návrhu
předsedajícího.
Hlasování: Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení bylo schváleno.
----------------------------------------------------

BOD č. 1 Nesplněné úkoly z minulých období – předsedající
Odkoupení části p. č. 159 a 163/1 od soukromých vlastníků – úkol trvá.

Uzavření SoD na obnovu propustku p. č. 527/2 s K2stav s.r.o. Šternberk – úkol trvá
PD na tartanovou dráhu – zdůvodnění provedl starosta osloveny dvě firmy, čeká se na cenové
nabídky - úkol trvá.
Z diskuze:
Umístění nástěnky k chatám – úkol trvá
Ostatní úkoly z minulých období jsou splněny.
Dotazy a připomínky: --Návrh usnesení č. 7/1/2021
Zastupitelstvo obce Řídeč bere na vědomí informace o průběžném plnění úkolů z minulých období.
Hlasování: Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 7/1/2021 bylo schváleno.
----------------------------------------------------

BOD č. 2 Schválení příspěvku Charitě Šternberk - předsedající
Dne 1. 11. 2021 požádala písemně vedoucí Charity Šternberk Mgr. D. A. žádost o příspěvek na činnost
Charity Šternberk pro rok 2022 ve výši 2.050,- Kč (10,- Kč/občan). Aktuální počet obyvatel k 1.1.2021
dle statistiky MV ČR tj. 198, tudíž dar ve výši 1.980,- Kč. Starosta navrhl finanční dar poskytnout. Pro
letošní rok nemá Obec Řídeč u Charity žádného klienta.
Dotazy a připomínky: --Návrh usnesení č. 7/2/2021
Zastupitelstvo obce Řídeč
1. Schvaluje finanční dar pro Charitu Šternberk, IČ: 45238642, se sídlem Opavská č. 13, 785 01
Šternberk ve výši 1.980,- Kč.
2.Pověřuje starostu obce k podpisu darovací smlouvy a převodu finanční částky na účet obdarovaného.
Hlasování: Pro: 5 Proti: 5 Zdržel se: 0
Usnesení č. 7/2/2021 bylo schváleno.
---------------------------------------------------

BOD č. 3 Informace o podpisu Smlouvy o sběru, přepravě a převzetí odpadů - předsedající
Dne 9.11.2021 byla podepsaná Smlouva o sběru, přepravě a převzetí odpadu č. 1/2021 mezi
Obcí Řídeč a f. StavRE-ENVI na dobu určitou od 1.1.2022 do 31.12.2022. O podpisu smlouvy
byly informováni zastupitelé e-mailem 9. 11. 2021. Svozy odpadů budou probíhat jako
doposud tj. 1.1.2022 - 31.3.2022 u veškerých odpadů Od 1.4.2022 bude funkční systém doortu-door. Na BIO máme smlouvu s panem Pecinou a On-linem dle potřeby svoz.
Dotazy a připomínky: ---

Návrh usnesení č. 7/3/2021

Zastupitelstvo obce Řídeč bere na vědomí informaci o uzavření Smlouvy o sběru, přepravě a
převzetí odpadu č. 1/2021 mezi Obcí Řídeč a f. StavRE-ENVI s.r.o. Sládkova 372/8, 702 00
Ostrava, IČ: 05301921 a to na dobu určitou od 1.1.2022 do 31.12.2022.
Hlasování: Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 7/3/2021 bylo schváleno.
---------------------------------------------------

BOD č. 4 – Schválení Smlouvy o ukládání odpadů s obcí Bohuňovice - předsedající
O smlouvě na uložení SKO od 1.1.2022 na skládce v majetku obce Bohuňovice informoval starosta
obce, včetně finančních nákladech na uložení a poplatku obce. Smlouva zaslána zastupitelům dne
15.11.2021. Smlouva bude podepsána po schválení zastupitelstvem obce na VH OHSO a MKR dne
16.12.2021.
Připomínka a dotazy: --Návrh na usnesení č. 7/4/2021
Zastupitelstvo obce Řídeč schvaluje uzavření Smlouvy na uložení SKO na skládce Bohuňovice pro

rok 2022. Pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy mezi Obcí Řídeč a Obcí Bohuňovice
s účinností od 1.1.2022 do 31.12.2022.
Hlasování: Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 7/4/2021 bylo schváleno.
----------------------------------------------------

BOD č. 5 – Informace z obce - předsedající
- Stav finančních prostředků na účtech obce a předpokládané výdaje do konce roku 2021.
- Jsou dány výpovědi ze zahrádek pod rybníkem a zahrádka u byt. domu 304. Jsou zveřejněny záměry
na pronájem zahrádek.
- Dne 2. 11. Kulatý stůl – sociální služby s náměstkem hejtmana.
- Dne 5.11.2021 hovořeno s B. P. – náklady na BIO v roce 2022 pravděpodobně 650,- Kč/t.
- Začátkem listopadu pročištěna cesta směr obora – Divácká louka.
- Vyúčtování Bohemia Energy od 7.9. – 13.10.2021, kdy 13.10.2021 vyhlásila tato společnost ukončení
své činnosti a od 14.10.2021 nám energie dodává DPI ČEZ Prodej a.s.. Zálohy nemáme do dnešního
dne.
- Byly mnou odsouhlaseny vícepráce na opravě MK – větev č. 1. Dodatek ke SoD jsem podepsal dne
15.11.2021. Dodatek ke smlouvě na vícepráce včetně krycího listu, soupisů prací a rekapitulace celkově
na 24.780,99 Kč.
- Informace k obecním lesům 2021 vytěženo – likvidace kůrovce + soušky 44 m3.
- Dne 7.12.2021 se uskuteční VH MAS on-line.
- Dne 25. 11.2021 proběhla VH VHS Sitka s.r.o. – informace k cenám vodného a stočného na rok 2022,
plán oprav a prací na rok 2022, schválení nové Společenské smlouvy. Zvýšení cen vodného a stočného
na rok 2022 bude o 5,50 Kč na 74,25 Kč.
- 26.11. proběhla Rada DSO OHSO, starosta informoval o navrženém příspěvku a další podrobnosti o
činnosti a chystaných záměrech na rok 2022, které budou předmětem jednání VH OHSO dne
16.12.2021.
- Je zpracován Návrh rozpočtu na rok 2022, včetně střednědobého rozpočtového výhledu na roky 20232024. Oba dokumenty jsem zveřejnil na úřední desku.

- Informace o odpadech svozu BIO a SKO a nákladech obce.
- KÚ Ol. kraje vyzval obce, aby vyplnila dotazník ohledně pokrytí obcí signálem mobilních operátorů, ke
zpracování analýz. Zatím jsou k dispozici pouze počítačové modely dostupnosti signálů mob.
operátorů, které jsou však nevypovídající o skutečném stavu. Odesláno 22.11.2021 na KÚ.
- Třídění odpadů za 3Q/2021 EKOKOM, 077t papíru, 1,12t PVC odměna 11.424,57 Kč.
- Je zpracováno vyúčtování na dotaci na knihovnu + závěrečná zpráva. Bude odesláno na KÚ.
- Informace k vybavení obecní knihovny novým nábytkem z dotace Olomouckého kraje a poděkování
Vladimíru Žouželkovi a jeho vnukům za poskládání nábytku.
Připomínky a dotazy: --Návrh usnesení č. 7/5/2021
Zastupitelstvo obce Řídeč bere na vědomí informace z obce.
Hlasování: Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 7/5/2021 bylo schváleno.
----------------------------------------------------

BOD č. 6 Schválení pronájmu obecního bytu č. 4 v obci Řídeč - předsedající
Dne 1.11.2021 podala paní O. B. výpověď z nájemního bytu o dispozici 2+1 na adrese Řídeč č. 304 a to
k 31.12.2021 z důvodu stěhování do rodinného domu v obci Řídeč. V souladu se Směrnicí č. 1/2021
Pravidly pronájmu obecních bytů ve vlastnictví obce Řídeč, bylo ve věci zveřejněno oznámení o
existenci volného bytu v majetku obce Řídeč od 10.11.2021 – 26.11.2021, s možností pronájmu od
1.1.2022. Na uvedený byt 2+1 jsou 3 zájemci a žádosti o pronájem bytu si podali dle směrnice obce
Řídeč následovně.
Žádost č. 1 Ing. J. M., bytem Řídeč č. XXX (u rodičů) dne 4.1.2021 v 09.00 hodin.
Žádost č. 2 L. N., bytem Řídeč č. XXX (u babičky) zdržuje se ve Šternberku dne 4.1.2021. v 15.25 hod.
Žádost č. 3 M. K., bytem Řídeč č. XXX (u rodičů) dne 4.10.2021 v 15.25 hodin.
Starosta navrhl sjednat nájem na dobu určitou a to dobu 5 let, vzhledem k tomu, že jsou to nájemní
byty a dle stanoviska MV ČR se u nájemních bytů nemá sjednávat nájem na dobu neurčitou. Dále navrhl
hlasovat o jednotlivých žádostech dle pořadí, jak byly žádosti zaevidovány na Obci Řídeč. Platby a
zálohy byly zveřejněny na úřední desce. Při podpisu nájemní smlouvy složí nájemník jistinu ve výši
trojnásobku nájmu. Nájemné činí měsíčně 2.477,- Kč, kdy se nájem zvedá každoročně o míru meziroční
inflace zveřejněnou ČSÚ. Zálohy k nájmu za služby činí 1.000,- Kč měsíčně. Schváleno dne 24.2.2020
usnesení č. 2/2/2020.
Dotazy a připomínky:
ČZO: Ing. J. M. a ČZO: J. M. splnili svoji povinnost dle § 83 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích. Ing.
Jakub Míča uvedl, že byť může v záležitosti projednávaného bodu jehož se osobně týká hlasovat,
z morálního hlediska se u hlasování zdrží. Dále uvedl, že che vyvrátit názory některých občanů v tom,
že má pozemek na stavění, ať si zde postaví vlastní dům. Potvrdil, že je majitelem malého pozemku
v obci, ale na tomto nehodlá v dohledné době stavět rodinný dům, ale pozemek bude využívat pro své
záliby a rekreační účely. Splňuje podmínky pro přidělení obecního bytu, jelikož není vlastníkem žádné
nemovitosti k bydlení.
ČZO: V. Ž. tlumočil pouze názor nepřítomné členky zastupitelstva V. V., že by se měl byt pronajmout L.
N.. V. Ž. dále uvedl, že všichni uchazeči jsou mladí lidé z obce Řídeč a ať rozhodne zastupitelstvo
jakkoliv, vždy to bude rozhodnutí dle názoru některých občanů nesprávné.
ČZO: Ing. J. O. poznamenal, že dnešní jednání zastupitelstva a bodu k pronájmu bytu byla zveřejněna
na úřední desce, vyhlášena rozhlasem, v navrženém programu jednání na pozvánce na zasedání
zastupitelstva, taktéž na úřední desce, ale ani pan K. ani slečna N. nepřišli říct svůj názor. Je vidět, jak

se o dění v obci zajímají. Navrhuje byt pronajmout Ing. J. M. i vzhledem k tomu, co všechno pro obec
dělá.
Občan L. Š. – vždy se přihlíželo při přidělování obecních bytů i na to, jaký má pro obec občan přínos i
do budoucna mezi uchazeči. Souhlas a obdobné stanovisko měli i občané přítomni na schůzi paní J. P.,
Ing. M. O. a A. H..
Starosta J. M. – k dalším žadatelům uvedl, že L. N. se vůbec v obci neprojevuje navenek, nechodí na
žádné akce pořádané obcí, výjimkou je snad jen soutěž hasičů, pan M. K. při akcích obce pomáhá za
hasiče, ale taktéž žádná další iniciativa pro obec. Přitom všechny akce jsou vždy zveřejňovány na
sociálních sítích, stránkách obce, vývěsce atd..
Návrh č. 1
Návrh usnesení č. 7/6/2021
Zastupitelstvo obce Řídeč schvaluje nájemce bytu č. 4 o dispozici 2+1 na adrese Řídeč č. 304, v majetku
obce Řídeč, Ing. J. M., bytem Řídeč č . XXX na základě podané žádosti ze dne 4. 1. 2021, a to na dobu
určitou od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2027. Platební podmínky jsou stanovené Obcí Řídeč schváleným
usnesením č. 2/2/2020 ze dne 24. 2. 2020, včetně složení jistiny dle směrnice č. 1/2021. Pověřuje
starostu obce k podpisu nájemní smlouvy.
Hlasování: Pro: 4 Proti: 0 Zdržel se: 1
Usnesení č. 7/6/2021 bylo schváleno.
----------------------------------------------------

Jelikož byl Návrh č. 1 schválen nadpoloviční většinou všech členů zastupitelstva o dalších
žádostech již nebylo hlasováno.
Bod č. 7 Souhlas s uzavřením pracovněprávního vztahu s členy zastupitelstva obce předsedající
V souvislosti s činností Střediska volného času – Klubu seniorů Řídeč, na adrese Řídeč č. 307 a na
základě zajištění „správcovské činnosti“ v tomto objektu navrhuji s členem zastupitelstva obce V. Ž.
uzavřít DoPP od 3.1.2022 do 31.12.2022 a s členem zastupitelstva obce Ing. J. M. DoPP od 3.1.2022
- 31.12.2022 na údržbu veřejných prostranství v obci a práce související s volbami v roce 2022.
Dotazy a připomínky: ---ČZO V. Ž., Ing. J.M. a ČZO J. M. – splnili svoji povinnost dle § 83 odst. 2 písm. p) zákona č. 128/2000
Sb. o obcích.
Návrh usnesení č. 7/7/2021
Zastupitelstvo obce Řídeč podle § 84 odst. 2, písm. p) zák. č. 128/2000 Sb. vyslovuje souhlas se vznikem
pracovněprávního vztahu – Dohodu o provedení práce od 3. 1. 2022 do 31. 12. 2022 mezi obcí Řídeč
a členy zastupitelstva obce V. Ž. na práce spojené s údržbou a provozem Střediska volného času –
Klubu seniorů obce Řídeč, na adrese Řídeč č. 307 a Ing. J. M. na údržbu veřejných prostranství, zeleně
a práce související s volbami v roce 2022.
Hlasování: Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 7/7/2021 bylo schváleno.
-----------------------------------------------------

BOD č. 8 Informace k RO č. 9/2021- předsedající

Starosta seznámil s RO č. 9/2021 z 20.10.2021, zveřejněno 15.11.2021.
RO č. 9/2021 Příjmy: 59.283,04 Kč
Výdaje: 59.283,04 Kč
Příjmy i výdaje jsou u RO v rovině.
RO je zveřejněno na stránkách obce v povinně zveřejňovaných informacích v rubrice Rozpočet a
rozpočtová opatření, dle zákona o rozpočtových pravidlech. Informován místostarosta i předsedkyně
FV 15.11.2021.
Dotazy a připomínky: --Návrh na usnesení č. 7/8/2021
Zastupitelstvo obce Řídeč bere na vědomí informace o rozpočtovém opatření č. 9/2021.
Hlasování: Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 7/8/2021 bylo schváleno.
----------------------------------------------------

BOD č. 9 – Informace o podpisu Smlouvy na dodávku elektřiny s NANO GREEN s.r.o.
předsedající
Starosta informoval o uzavření nové smlouvy na dodávku elektřiny do objektů v majetku obce Řídeč
po zkrachovalé Bohemia Energy. Smlouvy na 6 odběrných míst v obci byly uzavřeny od 1.11.2021
s dodávkami od 26.11.2021 s firmou NANO GREEEN s.r.o., Praha 1, Národní č. 14, IČ: 02406233.
Poděkování Ing. K., který se ve věci angažoval. Jedná se o elektřinu vyráběnou z obnovitelných zdrojů,
tudíž jsme udělali i něco pro životní prostředí.
Zastupitelé byli průběžně informováni e - maily o dění kolem Bohemia Energy a o jednání o novém
dodavateli elektřiny pro obec místo DPI - ČEZ Prodej a.s..
Dotazy a připomínky:
ČZO: V. Ž. – upozornil, že se jedná o firmu s.r.o. dle obchodního rejstříku a elektřina se nakupuje přes
burzu, nehledě k jejímu základnímu kapitálu.
Starosta: S kým má obec uzavřenou smlouvu nehraje roli, dle smluvních podmínek je výpovědní lhůta
jeden měsíc, v případě nespokojenosti či ceně služeb na rok 2022. Obec není vázána dlouhými
výpovědními lhůtami u společnosti Nano Green s.r.o.
Návrh na usnesení č. 7/9/2021
Zastupitelstvo obce Řídeč bere na vědomí informaci o uzavření smluv na dodávku elektřiny do objektů
v majetku Obce Řídeč s firmou NANO GREEN s.r.o. se sídlem Praha 1, Národní č. 14, IČ: 02406233,
uzavřené dne 1.11.2021, místo zkrachovalé Bohemia Energy, kdy veškeré smlouvy na dodávku
elektřiny pozbyly platnosti dnem 14.10.2021.
Hlasování: Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 7/9/2021 bylo schváleno.
----------------------------------------------------

BOD č. 10 – Schválení OZV č. 1/2021 o odpadech - předsedající
Starosta seznámil s OZV č. 1/2021 o místním poplatku za systém odpadového hospodářství na rok
2022. Dne 10.11.2021 byla dopracována OZV č. 1/2021 a zaslána na MV ČR ke konzultaci. Zastupitelům
byla zaslána dne 12.11.2021.
Dotazy a připomínky: ---

Návrh na usnesení č. 7/10/2021
Zastupitelstvo obce Řídeč vydává v souladu s § 84 odst. 2, písm. h) zák. č. 128/2000 Sb. Obecně
závaznou vyhlášku č. 1/2021 o místním poplatku za systém odpadového hospodářství, s účinností od
1. 1. 2022.
Hlasování: Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 7/10/2021 bylo schváleno.
----------------------------------------------------

BOD č. 11 – Diskuze
Starosta: Informoval opětovně zastupitelstvo a občany obce o dodávce popelnic na tříděné odpady
z dotace přes Mikroregion Šternbersko, jak bude fungovat svoz odpadů od 1.1.2022 – 31.3.2022 a kdo
bude odpady z obce svážet. Dále seznámil občany se svozovým kalendářem na všechny odpady z obce
na 1Q/2022, kdy bude vyhotoven jako vždy s přáním k vánocům a rozneseno s kalendáři mezi občany
obce. Od 1.4.2022 bude mít každá domácnost v Řídeči 3 nádoby o objemu 240 litrů (na směsný
komunální odpad, plasty a papír). Všechny popelnice budou s čipem a opatřeny čárovým kódem. Bude
to fungovat v systému „moje popelnice“, kdy budeme vědět, kolik odpadů se z každé domácnosti
odvezlo. Nádoby na tříděné odpady 156 ks budou navezeny pravděpodobně od 6.12.-10.12.2021 a na
SKO pro dopění mezi občany v průběhu ledna 2022. Distribuce je plánovaná na únor 2022. S každým
občanem bude uzavřena smlouva o výpůjčce, s dobou udržitelnosti projektu 5 let a po pěti letech
budou nádoby přecházet do majetku občanů. BIO bude zajištěno stejným způsobem – velkoobjemový
kontejner na točně autobusů. Systém svozu odpadů by měl plynule navazovat na rok 2021 a občan by
neměl ani poznat, že došlo ke změně svozové firmy.
Poslední informace pro občany – 8. veřejné zasedání zastupitelstva obce Řídeč a poslední, v roce 2021
se bude konat dne 20. prosince 2021.
Občan Ing. M. O. – dotaz ve věci svozu odpadů a jak to bude fungovat. Starosta vysvětlil systém, který
bude na obci zaveden od 1.4.2022, kdy ve věci proběhne ještě beseda s občany v hostinci na toto téma,
dle aktuálních možností a protiepidemiologickými opatřeními proti šíření COVID.
ČZO: Ing. J. M. – informoval o akcích, které se uskutečnily od minulého VZZO, poděkoval za účast na
Lampionovém průvodu pořadatelům, ale i občanům, dále informoval o výsadbě nových ovocných
stromů na katastru obce, kdy bylo dne 14.11.2021 vysazeno deset jabloní a 10 ořešáků. Informoval, že
p. Všianská by chtěla pokud to situace dovolí uspořádat dne 22.12.2021 od 17.00 hodin v hostinci hraní
a zpívání koled. Byl nastrojen obecní vánoční stromeček u horní zastávky a udělána výzdoba komisí pro
místní záležitosti za pomoci jejich rodinných příslušníků a předsedy SDH. Těmto také poděkoval.
ČZO: Ing. J. O. – Informoval o jednání u kulatého stolu ve Šternberku s náměstkem hejtmana
Olomouckého kraje s Mgr. S. ve věci sociálních služeb. Dále informoval o iniciativě „Vize pro
prosperitu“ a podpisovou kampaň pořádanou Spolkem Za Moravskou národní obec. Tuto vizi podpořilo
část zastupitelstva i přítomných občanů. Informoval také o modernizaci bytového fondu na adrese
Řídeč 304. Poděkoval V. Ž. a jeho manželce za fungování Střediska volného času a za to jak to zde
vypadá. Dále poděkoval všem pracovníkům na DoPP, kteří pracují pro obec a odvádějí dobrou a
poctivou práci.
Bez dalších dotazů a připomínek.
UKONČENÍ 7. VZZO dne 29. 11. 2021 v 19.35 hodin.

Zápis ze 7. Veřejného zasedání zastupitelstva obce Řídeč vyhotovil dne 1. prosince 2021.

Zapisovatel
Jaroslav Míča v.r.

Ověřovatelé zápisu :

Jaroslava Blahová dne 3.12. 2021
Jaroslava Blahová v.r.
Vladimír Žouželka dne 3.12. 2021
Vladimír Žouželka v.r.

Dne 3. 12. 2021

Jaroslav Míča v.r. – starosta

