
Obec Oudoleň 
Zastupitelstvo obce Oudoleň 
 

Zápis 
ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, 

konaného dne 23. 11. 2010. 
 
Zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno 
v 17:02hodin starostou obce IvoBénou („dále jako „předsedající“).  
 
Předsedající schůze z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha č. 1) 
konstatoval, že přítomno je 8 členů zastupitelstva: Ivo Béna, Mgr. Blanka Zvolánková, Marie 
Antlová. Zdeněk Benc, Josef Křesťan, Miloš Rosický, Pavel Sláma, Pavel Stránský,omluveni 
jsou: Václav Augustin, takže zastupitelstvo je usnášeníschopné. 
 
Určení ověřovatelů a zapisovatele 
 
Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu p. Pavla Slámua p. JosefaKřesťana a  
zapisovatelkou zápisu pí Danu Zelenkovou K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.  
 
1. Zahájení 
Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou  
členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce.  
 
K návrhu programu byl vznesen návrh na doplnění programu o tyto body: 
25.Dotace z rozpočtu odboru umění a knihoven ministerstva kultury na podprogram 
Informační centra veřejných knihoven v rámci programu Veřejné informační služby knihoven 
26. Oprava vodovodu v kulturním domě 
27. Nabídka optimalizace sazeb a změn dodavatelů energií 
28. Výsledky odběrů vzorků ze zdroje vody pro vodovod Olšiny a Březina 
29. Protokol o odborné technické kontrole 
30. Soutěž: My třídíme nejlépe 
31. Dopis starostovi a zastupitelstvu 
32. Dotace na zateplení a výměna oken v kulturním domě 
33. PF 2011 
34. Program rozvoje venkova 
35. Vítání občánků 
36. Mikulášská besídka a jarmark 
37. Nákup sekačky 
38. Tancování 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Oudoleňschvaluje doplnění programu zasedání o body 25. – 38.  
Výsledek hlasování:   Pro 8Proti 0 Zdrželi se 0 
Usnesení č. 2/20 bylo schváleno. 
 
2. Povinnost mlčenlivosti člena zastupitelstva obce 
Členové zastupitelstva byli seznámeni a podepsali Informace o povinností mlčenlivosti 
neuvolněného člena zastupitelstva obce.  
 



3. Zřízení výborů a určení počtu jejich členů: 
Předsedající navrhl zřídit požární, školský, vodohospodářský, kulturní a stavební výbor. Všechny 
výbory budou tříčlenné. 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Oudoleň zřizujepožární, školský, vodohospodářský, kulturní a stavební 
výbor. Všechny výbory budou tříčlenné. 
Výsledek hlasování:   Pro  8  Proti 0 Zdrželi se 0 
Usnesení č. 2/21 bylo schváleno. 
 
4. Volba předsedů požárního, školského, vodohospodářského, kulturního a stavebního 
výboru  
 
Volba předsedy požárního výboru: 
Předsedající navrhl zvolit do funkce předsedy požárního výboru Pavla Slámu. 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Oudoleň volí předsedou požárníhovýboru Pavla Slámu. 
Výsledek hlasování:  Pro  8  Proti 0 Zdrželi se 0 
Usnesení č. 2/22 bylo schváleno. 
 
Volba předsedy školského výboru: 
Předsedajícínavrhl zvolit do funkce předsedy školského výboru Josefa Křesťana. 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Oudoleň volí předsedou školskéhovýboru Josefa Křesťana. 
Výsledek hlasování:  Pro  8  Proti 0 Zdrželi se 0 
Usnesení č. 2/23 bylo schváleno. 
 
Volba předsedy vodohospodářského výboru: 
Předsedajícínavrhl zvolit do funkce předsedy vodohospodářského výboru Zdeňka Bence. 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Oudoleň volí předsedou vodohospodářskéhovýboru Zdeňka Bence. 
Výsledek hlasování:  Pro  8  Proti 0 Zdrželi se 0 
Usnesení č. 2/24 bylo schváleno. 
 
Volba předsedy kulturního výboru: 
Předsedající navrhl zvolit do funkce předsedy kulturního výboru Miloše Rosického. 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Oudoleň volí předsedou kulturníhovýboru Miloše Rosického. 
Výsledek hlasování:  Pro  8  Proti 0 Zdrželi se 0 
Usnesení č. 2/25 bylo schváleno. 
 
Volba předsedy stavebního výboru: 
Předsedajícínavrhl zvolit do funkce předsedy stavebního výboru Pavla Stránského. 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Oudoleň volí předsedou stavebníhovýboru Pavla Stránského. 
Výsledek hlasování:  Pro  8  Proti 0 Zdrželi se 0 
Usnesení č. 2/26 bylo schváleno. 
 
5. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva: 
Předsedající navrhl, aby neuvolněným členům zastupitelstva, kteří současné vykonávají 
funkci předsedy výboru byla v souladu se zákonem o obcích a nařízení vlády č. 37/2003 Sb., 



o odměnách za výkon funkce člena zastupitelstva, v platném znění, poskytována měsíční 
odměna ve výši 1.520,- Kč, a to ode dne 23. 11. 2010. 
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Oudoleň stanoví, že neuvolněným členům zastupitelstva, kteří současně 
vykonávají funkci předsedy výboru požárního, školského, vodohospodářského, kulturního a 
stavebního, bude poskytována měsíční odměna 1.520,- Kč, a to ode dne 23. 11. 2010. 
Výsledek hlasování:   Pro 8  Proti 0 Zdrželi se 0 
Usnesení č. 2/27 bylo schváleno. 
 
6. Volba členů kontrolního, požárního, školského, vodohospodářského, kulturního a 
stavebního výboru 
Volba členů kontrolního výboru:  
Předseda kontrolního výboru Marie Antlová navrhla zvolit členy kontrolního výboru: Olgu 
Husslikovou a Miroslava Ondráčka. 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Oudoleň volí členy kontrolního výboru Olgu Husslikovou a Ing. 
Miroslava Ondráčka. 
Výsledek hlasování:  Pro  8  Proti 0 Zdrželi se 0 
Usnesení č. 2/28bylo schváleno. 
 
Volba členů požárního výboru:  
Předseda požárního výboru Pavel Sláma navrhl zvolit členy požárního výboru: Radka Antla a 
Pavla Rosického. 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Oudoleň volí členy požárního výboru Radka Antla a Pavla Rosického. 
Výsledek hlasování:  Pro  8 Proti 0 Zdrželi se 0 
Usnesení č. 2/29 bylo schváleno. 
 
Volba členů školského výboru:  
Předseda školského výboru Josef Křesťan navrhl zvolit členy školského výboru: Jaromíra 
Belatku a Šárku Bencovou. 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Oudoleň volí členy školského výboru Jaromíra Belatku a Šárku 
Bencovou. 
Výsledek hlasování:  Pro  8 Proti 0 Zdrželi se 0 
Usnesení č. 2/30 bylo schváleno. 
 
Volba členů vodohospodářského výboru:  
Předseda vodohospodářského výboru Zdeněk Benc navrhl zvolit členy vodohospodářského 
výboru:  Františka Rosického a Michala Blažka.  
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Oudoleň volí členy vodohospodářského výboru Františka Rosického a 
Michala Blažka. 
Výsledek hlasování:  Pro  8  Proti 0 Zdrželi se 0 
Usnesení č. 2/31 bylo schváleno. 
 
Volba členů kulturního výboru:  
Předseda kulturního výboru Miloš Rosický navrhl zvolit členy kulturního výboru: Evu 
Rosickou a Vladimíra Zvolánka. 
Návrh usnesení: 



Zastupitelstvo obce Oudoleň volí členy kulturního výboru Evu Rosickou a Vladimíra 
Zvolánka. 
Výsledek hlasování:  Pro  8  Proti 0 Zdrželi se 0 
Usnesení č. 2/32 bylo schváleno. 
 
Volba členů stavebního výboru:  
Předseda stavebního výboru Pavel Stránský navrhl zvolit členy stavebního výboru: Milana 
Janáčka a Petra Zvolánka. 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Oudoleň volí členy stavebního výboru Milana Janáčka a Petra 
Zvolánka. 
Výsledek hlasování:  Pro  8  Proti 0 Zdrželi se 0 
Usnesení č. 2/33 bylo schváleno. 
 
Dalšího jednání se zúčastnil p. Václav Augustin. 
 
7. Obecně závazná vyhláška, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném 
prostranství v obci Oudoleň 
Předsedající seznámil členy zastupitelstva obce s Obecně závaznou vyhláškou č. 1/2010, 
kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství. 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Oudoleň vydává Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2010, kterou se 
stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Oudoleň. 
Výsledek hlasování:  Pro  8  Proti 0 Zdrželi se 1 
Usnesení č. 2/34 bylo schváleno. 
 
8. Volba členů finančního výboru:  
Předseda finančního výboru Václav Augustin navrhl zvolit členy finančního výboru: Mgr. 
Dagmaru Ondráčkovou a Víta Zvolánka. 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Oudoleň volí členy finančního výboru: Mgr. Dagmaru Ondráčkovou a 
Víta Zvolánka. 
Výsledek hlasování:  Pro  9  Proti 0 Zdrželi se 0 
Usnesení č. 2/35 bylo schváleno. 
 
9. Žádost SDH Oudoleň o odpuštění platby za pronájem KD při posvícenské taneční 
zábavě. 
Zastupitelstvo obce bylo seznámeno se žádostí Sboru dobrovolných hasičů Oudoleň o 
odpuštění platby za pronájem kulturního domu při posvícenské taneční zábavě dne 2. 10. 
2010. 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Oudoleň schvaluje odpuštění platby za pronájem kulturního domu při 
posvícenské taneční zábavě. 
Výsledek hlasování:  Pro  9  Proti 0 Zdrželi se 0 
Usnesení č. 2/36 bylo schváleno. 
 
10. Stanovisko dopravního inspektorátu k žádosti o umístění dopravního značení 
zakazujícího průjezd obcí Oudoleň nákladním vozidlům nad 12 tun 
Zastupitelstvo obce bylo seznámeno se stanoviskem dopravního inspektorátu k žádosti o 
umístění dopravního značení zakazujícího průjezd obcí Oudoleň nákladním vozidlům nad 12 



tun. Policie ČR, ÚO Havlíčkův Brod, Dopravní inspektorát sděluje: pokud není porušována 
např. max. povolená tonáž na mostech, není možné zakázat průjezd těchto vozidel přes obec 
Oudoleň. 
 
11. Stanovisko k žádosti o prodloužení spoje č. 3 linky 600300 na obsluhu zastávek 
Oudoleň, dolní a Oudoleň, váha 
Zastupitelstvo obce bylo seznámeno se stanoviskem k žádosti o prodloužení spoje č. 3 linky 
600300 na obsluhu zastávek Oudoleň, dolní a Oudoleň, váha. Jelikož se jedná o prodloužení 
trasy spoje o 4 km, vzroste jízdné pro cestující v úseku Chotěboř, nám. TGM – Jitkov 
jedoucích do zastávek za Oudoleň, křiž. V tomto směru je nutné kladné vyjádření příslušných 
obcí z úseku Chotěboř-Jitkov. 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Oudoleň neschvaluje požádat příslušné obce z úseku Chotěboř-Jitkov o 
vyjádření k prodloužení spoje č. 3 linky 600300 na obsluhu zastávek Oudoleň, dolní a 
Oudoleň, váha. 
Výsledek hlasování:  Pro  9  Proti 0 Zdrželi se 0 
Usnesení č. 2/37 bylo schváleno. 
 
12. Žádost o povolení cvičení v kulturním domě – florbal 
Zastupitelstvo obce bylo seznámeno se žádostí p. Vladimíra Zvolánka, Oudoleň 9 o povolení 
cvičení v Kulturním domě Florbal v termínech: úterý (18:00 – 20:00 hodin), pátek (17:00 – 
20:00 hodin), sobota a neděle (v odpoledních hodinách, podle volného času).  
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Oudoleň povoluje Vladimíru Zvolánkovi cvičení – florbal v kulturním 
domě dle předloženého harmonogramu za podmínky, že toto cvičení bude probíhat v rámci 
organizace TJ Sokol Oudoleň a vždy poslední den v týdnu, kdy bude cvičení, zajistí setření 
sálu kulturního domu. 
Výsledek hlasování:  Pro  9  Proti 0 Zdrželi se 0 
Usnesení č. 2/38 bylo schváleno. 
 
13. Žádost o povolení o pořádání florbalového turnaje, pořadatel TJ Sokol Oudoleň 
Zastupitelstvo obce bylo seznámeno se žádostí p. Vladimíra Zvolánka,o povolení pořádání 
florbalového turnaje dne 18. 12. 2010 v kulturním domě, pořadatel TJ Sokol Oudoleň a dále 
prosí o možnost vstupu na balkon během turnaje a vstup na sál pomocí nejkrajnějších lítacích 
dveří (vpravo). 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Oudoleň povoluje uspořádání florbalového turnaje dne 18. 12. 2010 
v kulturním domě. Zároveň povoluje vstup na balkon během turnaje a vstup na sál pomocí 
nejkrajnějších lítacích dveří (vpravo). 
Výsledek hlasování:  Pro  9  Proti 0 Zdrželi se 0 
Usnesení č. 2/39 bylo schváleno. 
 
14. Rozpočtové změny č. 5/2010 
Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s rozpočtovými změnami č. 5/2010. 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Oudoleň schvaluje rozpočtové změny č. 5/2010. 
Výsledek hlasování:  Pro  9  Proti 0 Zdrželi se 0 
Usnesení č. 2/40 bylo schváleno 
 
15.Rozpočet na rok 2011 



Zastupitelstvo obce projednalo návrh rozpočtu na rok 2011, návrh rozpočtu bude vyvěšen na 
úřední desce. 
 
16. Rozpočtový výhled 
Zastupitelstvo obce projednalo rozpočtový výhled na období 2012 – 2014, rozpočtový výhled 
bude vyvěšen na úřední desce.  
 
17. Oběh účetních dokladů 
Zastupitelstvo obce bylo seznámeno se směrnicí: Oběh účetních dokladů Obecního úřadu 
Oudoleň. 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Oudoleň schvaluje Oběh účetních dokladů Obecního úřadu Oudoleň. 
Výsledek hlasování:  Pro  9  Proti 0 Zdrželi se 0 
Usnesení č. 2/41 bylo schváleno 
 
18. Strategický rozvojový plán obce Oudoleň na období 2011 - 2014 
Zastupitelstvo obce projednalo návrh Strategického rozvojového plánu obce Oudoleň na 
období 2011 – 2014. 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Oudoleň schvaluje Strategický rozvojový plán obce Oudoleň na období 
2011 – 2014. 
Výsledek hlasování:  Pro  9  Proti 0 Zdrželi se 0 
Usnesení č. 2/42 bylo schváleno 
 
19. Kontrola účetnictví příspěvkové organizace 
Mgr. Blanka Zvolánková navrhla pověřit Václava Augustina k provedení kontroly účetnictví 
příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Oudoleň za období od 1. 11. 2009 do 
31. 10. 2010. Kontrola bude provedena do 16. 12. 2010. 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Oudoleň schvaluje pověřit Václava Augustina k provedení kontroly 
účetnictví příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Oudoleňza období od 1. 
11. 2009 do 31. 10. 2010 v termínu do 16. 12. 2010. 
Výsledek hlasování:  Pro  9  Proti 0 Zdrželi se 0 
Usnesení č. 2/43 bylo schváleno 
 
20. Inventarizace 
Předsedající stanovuje inventarizační komisi k provedení řádné inventarizace majetků a 
závazků Obce Oudoleň. 
Členové ústřední inventarizační komise:Josef Křesťan, Marie Antlová, Miloš Rosický, Pavel 
Stránský 
Členové likvidační komise: Ivo Béna, Mgr. Blanka Zvolánková, Miloš Rosický 
Členové dílčí inventarizační komise:  

- drobného a drobného dlouhodobého nehmotného majetku, dlouhodobého hmotného 
majetku, nedokončeného dlouhodobého hmotného majetku, ostatního dlouhodobého 
finančního majetku, materiálových zásob, pohledávek a závazků, peněžních 
prostředků a cenin: Miloš Rosický, Mgr. Blanka Zvolánková  

- kulturního domu:  Pavel Stránský, Zdeněk Benc 
- sboru dobrovolných hasičů:  Marie Antlová, Pavel Sláma 
- pohostinství: Josef Křesťan, Václav Augustin. 

 



21. Úřední hodiny na obecním úřadě 
Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s návrhem úředních hodin starosty a místostarostky obce: 

- starosta obce: čtvrtek 17:00 - 19:00 hodin.  
- místostarostka obce: úterý 17:00 – 18:00 hodin. 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Oudoleň stanovuje úřední hodiny pro starostu obce ve čtvrtek v době od 
17:00 do 19:00 hodin a pro místostarostku obce v úterý v době od 17:00 do 18:00 hodin. 
Výsledek hlasování:  Pro  9  Proti 0 Zdrželi se 0 
Usnesení č. 2/44 bylo schváleno 
 
22. Nové webové stránky obce 
Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s návrhem p. Jiřího Pavlíčka na nové webové stránky 
obce a s cenovou nabídkou.  
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Oudoleň schvaluje částečnou rekonstrukci webových stránek obce a 
pověřuje starostu obce při jednání s p. Jiří Pavlíčkem.  
Výsledek hlasování:  Pro  9  Proti 0 Zdrželi se 0 
Usnesení č. 2/45 bylo schváleno 
 
23. Odborná příprava preventivní požární hlídky 
Starosta obce provedl odbornou přípravu preventivní požární hlídky pro akce, kterých se 
zúčastňuje více než 200 osob. 
 
24. Projednání vyhlášek o místních poplatcích 
Zastupitelstvo obce bylo seznámeno a projednalo v návaznosti na účinnost nového daňového 
řádu a změny zákona o místních poplatcích potřebu změnit s účinností od 1. 1. 2011 obecně 
závazné vyhlášky o místních poplatcích.  
 
25. Dotace z rozpočtu odboru umění a knihoven ministerstva kultury na podprogram 
Informa ční centra veřejných knihoven v rámci programu Veřejné informační služby 
knihoven 
Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s možností žádat o dotaci z rozpočtu odboru umění a 
knihoven ministerstva kultury na podprogram Informační centra veřejných knihoven v rámci 
programu Veřejné informační služby knihoven na nákup počítače nebo notebooku, programu 
výpůjčního protokolu a snímače kódů do místní knihovny. Programové zařízení by sloužilo 
knihovnici k automatizaci knihovny, spoluúčast obce musí být 30%. Žádost se podává na 
Ministerstvo kultury do 10. 1. 2011. 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Oudoleň schvaluje žádat o dotaci z rozpočtu odboru umění a knihoven 
ministerstva kultury na podprogram Informační centra veřejných knihoven v rámci 
programu Veřejné informační služby knihoven na nákup notebooku, programu výpůjčního 
protokolu a snímače kódů do místní knihovny. 
Výsledek hlasování:  Pro 1 Proti 5 Zdrželi se 3 
Usnesení nebylo schváleno. 
 
26. Oprava vodovodu v kulturním domě 
Pan Zdeněk Benc seznámil členy zastupitelstva s nutností opravy vodovodu v kulturním 
domě.  
Návrh usnesení: 



Zastupitelstvo obce Oudoleň schvaluje oslovit firmu Pavel Ondráček, Ždírec n/D. a firmu 
Luboš Guhl, Sobíňov na provedení cenové nabídky na opravu vodovodu v kulturním domě. 
Výsledek hlasování:  Pro  9  Proti 0 Zdrželi se 0 
Usnesení č. 2/46 bylo schváleno. 
 
27. Nabídka optimalizace sazeb a změn dodavatelů energií 
Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s návrhem optimalizace sazeb a změny dodavatelů 
energií od firmy: OptimalEnergy pro veřejnou správu, pro naši obec.  
 
28. Výsledky odběrů vzorků ze zdroje vody pro vodovod Olšiny a Březina 
Laboratorním rozborem bylo zjištěno: vzorky vody odebrané ze zdroje Olšiny a Březina 
splňují požadavky na kvalitu pitné vody. 
 

29. Protokol o odborné technické kontrole  
Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s protokolem o odborné technické kontrole tělocvičného 
nářadí a nářadí používaného v tělocvičně kulturního domu. 
 

30. Soutěž:My t řídíme nejlépe 
Obec Oudoleň se v soutěži obcí Vysočiny – My třídíme nejlépe – celkově umístila v kategorii 
obcí do 500 obyvatel na 55. místě z celkového počtu 512 obcí. 
 

31. Dopis starostovi a zastupitelstvu 
Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s dopisem Martiny Krištofové – Sobihardové ke kácení 
porostů za čp. 112. 
 

32. Dotace na zateplení a výměna oken v kulturním domě 
Předsedající seznámil členy zastupitelstva obce s možností čerpání dotace na zateplení a 
výměnu oken v kulturním domě, budou zjištěny bližší informace. 
 

33. PF 2011 
Zastupitelstvo obce projednalo zpracování PF 2011 v počtu 200 ks.  
 
34. Program rozvoje venkova 
Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s informacemi o Programu rozvoje venkova. 
 
35. Vítání občánků 
Zastupitelstvo bylo seznámeno se změnou termínu konání Vítání občánků dne 11. 12. 2010 od 
14:00 hodin.  
 
36. Mikulášská besídka a jarmark 
Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s konáním Mikulášské besídky a jarmarku dne 5. 12. 
2010. 
 
37. Nákup sekačky 
Pan Pavel Stránský podal informace k nákupu sekačky. 
 
38. Tancování  



Zastupitelstvo obce projednalo podmínky pro děvčata, která chodí tancovat na jeviště 
kulturního domu.  
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Oudoleň schvaluje podmínku – že děvčata, která chodí tancovat na 
jeviště kulturního domu, budou vždy 1x týdně zametat jeviště.    
Výsledek hlasování:  Pro  9  Proti 0 Zdrželi se 0 
Usnesení č. 2/47 bylo schváleno. 
 
Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 20:00 hodin. 
 
Přílohy zápisu: 
1) Prezenční listina 
2) Zveřejněná informace o konání zasedání podle § 93 odst. 1 zákona o obcíc 
 
Zápis byl vyhotoven dne: 23. 11. 2010.  
 
 
Zapisovatel:           ............................................. 
 
 
Ověřovatelé:             ..............................................   dne 23. 11. 2010 
 

          ..............................................   dne  23. 11. 2010 
 
 
 
Starosta:                    ..............................................  dne .23. 11. 2010 
 

 
 
 
 
 

Razítko obce: 
 

 
 


