ZÁPIS
Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HŘIBOJEDY
KONANÉHO DNE 7. ÚNORA 2018
OD 18:00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OÚ HŘIBOJEDY

1. Zahájení
Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Hřibojedy bylo zahájeno v 18:00 hodin starostou obce
panem Mgr. Ing. Milošem Dohnálkem, LL. M.
Bylo konstatováno, že podle prezenční listiny je přítomno 5 zvolených zastupitelů, tedy že je
tato schůze Zastupitelstva obce Hřibojedy usnášeníschopná
Bylo konstatováno, že termín a program schůze Zastupitelstva obce Hřibojedy byl řádně
zveřejněn ve lhůtách podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích.
Byl předložen následující návrh programu zasedání Zastupitelstva obce Hřibojedy:
Program
1.

Zahájení ..................................................................................................................... 1

2.

Jmenování zapisovatele a ověřovatelé zápisu ............................................................ 2

3.

Kontrola usnesení z minulého zasedání ..................................................................... 2

4.

Hospodaření obce k 31. 12. 2017 ............................................................................... 3

5.

Mikroregion Hustířanka ............................................................................................. 4

6.

Veřejné osvětlení ....................................................................................................... 4

7.

Dotační titul Královéhradeckého kraje – povrch hřiště Hřibojedy .............................. 4

8.

Žádost o dotaci z Královéhradeckého kraje pro pořádání soutěže SDH ...................... 5

9.

Odpadové hospodářství obce .................................................................................... 6

10. Domovní ČOV v obci Hřibojedy .................................................................................. 7
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11. Územní plán............................................................................................................... 7
12. Nájemní smlouva – autobusová zastávka v Hřibojedech ............................................ 8
13. Záměr prodeje pozemků 1418/2 a 1419 v k. ú. Hřibojedy .......................................... 8
14. Záměr prodeje pozemku 1093/2 v k.ú. Hřibojedy včetně plastiky J. Garinuse ............ 9
15. Různé, došlá pošta ................................................................................................... 10
16. Usnesení a závěr ...................................................................................................... 11

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje program zasedání Zastupitelstva obce Hřibojedy tak, jak byl
navržen.

Pro: 5

proti: 0

Zdržel se: 0

NÁVRH BYL SCHVÁLEN

2. Jmenování zapisovatele a ověřovatelé zápisu
Předsedajícím panem Mgr. Ing. Milošem Dohnálkem byla na funkci zapisovatelky navržena
paní Vlasta Machačová, ověřovateli zápisu paní Renata Dlouhá a Josef Červený.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje ověřovatele zápisu a zapisovatelku tak, jak byli navrženi.

Pro: 5

proti: 0

Zdržel se: 0

3. Kontrola usnesení z minulého zasedání
Žádné úkoly nebyly zadány

Zastupitelstvo obce bere informace na vědomí.
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NÁVRH BYL SCHVÁLEN

4. Hospodaření obce k 31. 12. 2017
 FIN 12/2017
1. Stav pokladní hotovosti

15 508,00 Kč

2. Stav běžného účtu u ČNB

2 208 961,36 Kč

3. Stav běžného účtu u ČNB (na obnovu vod)

156 550,00 Kč

4. Stav běžného účtu u KB, a.s.

409 100,34 Kč

5. Stav běžného účtu ČS, a.s.

66 610,00 Kč

6. Stav úvěrového účtu u ČS, a.s.

-1 199 936,00 Kč

Příjmy po vybraných kapitolách:
Přijaté dotace na pořízení majetku a dotace ÚP(4xxx):

891 567,00 Kč

Prodej majetku (pozemků - 3xxx)):

626 599,00 Kč

Běžné příjmy (1xxx, 2xxx):

4 022 525,72 Kč

Rozpočtové příjmy (mimo převody vl. rozpočtovým účtů)

5 540 691,72 Kč

Výdaje po vybraných kapitolách:
Pořízení DHM (6122, 6123):

3 550 934,00 Kč

Mzdové a osobní náklady - zaměstnanci (ÚP):

1 046 057,00 Kč

Běžné výdaje

3 247 164,99 Kč

Rozpočtové výdaje celkem (mimo převody vl. rozpočtovým účtům): 7 844 155,99 Kč

Plnění rozpočtu

- 2 198 001,37 Kč

Nejvýraznější změny rozpočtu souvisejí s pořízení majetku obce (dostavba vodovodu, hasičské
auto).
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Zastupitelstvo obce bylo položkově seznámeno s rozpočtovým opatřením číslo 11 z
rozpočtového roku 2017. Změny stavu souvisejí s hospodařením v lesích.
ZO bere uvedená rozpočtová opatření na vědomí.
5. Mikroregion Hustířanka
Jednání Mikroregionu Hustířanka se uskutečnilo dne 18. 1. 2018 v Litíči.
Z programu jednání:
 Byla podána žádost z dotačního programu KHK – 18RRD02 – Podpora svazků obcí
s celkovými výdaji 96 000,- Kč,
 prozatím není splněna změna sídla Mikroregionu Hustířanka z Velichovek do Dubence
z důvodu vypracování dodatku Stanov č. 3,
 Výbor DSO Mikroregionu Hustířanka schválil podporu výsadeb areálu Domova sv. Josefa
v Žírči ve výši 100 000,- Kč dle projektové dokumentace vypracované „ATELIEREM
ARCHITEKTURY A URBANISMU“, s.r.o. Každá obec by zaplatila ze svého rozpočtu částku
6 700,- Kč,
 bylo požádáno o podporu z MMR pro opravu komunikace v obci Heřmanice a Račice,
 p. Eliášová požádala starosty o aktualizaci požadavků na žádosti o dotaci z rozpočtu
Královéhradeckého kraje,
 p Eliášová seznámila starosty s připravovanými dotačními tituly HZS ČR (vybavení
jednotek SDH – pily, elektrocentrály atd.) a Mze,
 p Skřipská seznámila starosty s rozpočtovým opatřením č. 1 – bylo schváleno,
 hudební skupina PROGRES nabídla vystoupení v rámci turné po Česku a to poslední
týden v červnu nebo první dva týdny v červenci – projednat.
ZO bere uvedená rozpočtová opatření na vědomí.

6. Veřejné osvětlení
Byl vznesen návrh na vypracování pasportu veřejného osvětlení. Bude požádáno o vypracování
cenové nabídky na vypracování tohoto pasportu. Pasport by v případě žádosti o dotaci na
rekonstrukci osvětlení byl nedílnou součástí žádosti.
7. Dotační titul Královéhradeckého kraje – program obnovy venkova
Královéhradecký kraj vyhlásil dotační titul „Program obnovy venkova“
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Účel č. 1 Obnova a údržba venkovské zástavby a občanské vybavenosti dotace max. 50%,
rozmezí 50 000 – 1 500 000 Kč, podání žádosti do 27. 2. 2018.
Z tohoto programu by bylo možné požádat o dotaci na rekonstrukci (změnu povrchu)
antukového hřiště..
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o dotaci z dotačního titulu Královéhradeckého
kraje „Program obnovy venkova“ (POV) na rekonstrukci hřiště.
Pro: 5

proti: 0

Zdržel se: 0

NÁVRH BYL SCHVÁLEN

Další dotační titul, který bychom mohli využít je účel č. 4 Ochrana vod a vodních zdrojů.
Dotace může být použita na zajištění realizace a obnovy prostor pro akumulaci povrchových
vod ke zlepšení malého vodního cyklu prostřednictvím zpracování projektové dokumentace
pro stavební řízení, dokumentace skutečného provedení stavby, zjednodušené dokumentace
nebo na realizaci obnovy stávajících nádrží v katastru žadatele o dotaci.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o dotaci z dotačního titulu Královéhradeckého
kraje „Program obnovy venkova“ (POV) na projektovou dokumentaci obnovy stávajících
nádrží (rybník na horním konci obce a rybník u Romášků).
Pro: 5

proti: 0

Zdržel se: 0

NÁVRH BYL SCHVÁLEN

8. Žádost o dotaci z Královéhradeckého kraje pro pořádání soutěže SDH
Hasičské závody – hřibojedské šedesátky, které se budou konat 5. 5. 2018 a Hřibojedské
stovky, které se budou konat 6. 5. 2018 pořádá SDH Hřibojedy na atletickém stadionu
v Jaroměři již po šesté. V letošním roce jsou hřibojedské stovky poprvé zařazeny do Českého
poháru což je prestižní seriál závodů ČR. Závody bude navíc přenášet živě hasičská internetová
TV - FIRE TV.
Bylo navrženo, aby byl požádán Královéhradecký kraj o dotaci na podporu výše uvedených
závodů.
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Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti na podporu pořádání závodů hřibojedské
šedesátky a stovky, které se budou pořádat dne 5. a 6. května 2018 na atletickém stadionu
v Jaroměři.
Pro: 5

proti: 0

Zdržel se: 0

NÁVRH BYL SCHVÁLEN

9. Odpadové hospodářství obce
a) bylo navrženo, aby byl v obci jedenkrát ročně uskutečněn sběr velkoobjemového
odpadu (koberce, nábytek, atd.),
b) nebezpečný odpad probíhá v obci jedenkrát ročně většinou v březnu a zajišťuje ho
svozová firma Marius Pedersen a.s. Přesný termín není prozatím znám,
c) železný odpad – budou osloveni členové SDH Hřibojedy
d) na podatelnu obecního úřadu byla doručena písemnost od České asociace
odpadového hospodaření se žádostí o projednání v Zastupitelstvu obce informaci
k riziku navýšení nákladů za odpadové hospodářství obcí. Písemnost obsahuje
informaci o neveřejně připravovaném účelové změně zákona o odpadech, která
má být schválena. Ne však jako vládní návrh, ale jako návrh pozměňovací návrh
zákona o odpadech. V tomto případě pozměňovacího návrhu by zanikla možnost
veřejného připomínkování a analýz dopadů na obce. Základním bodem
pozměňovacího návrhu je prosadit opakované razantní zdražení skládkovacích
poplatků. Důvodem je zájem vytvořit ekonomický prostor pro výstavbu spaloven
odpadů.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Hřibojedy projednalo informaci o riziku navýšení nákladů obce na
odpadové hospodářství, v případě prosazení účelové nevládní novely zákona o odpadech
obsahující násobné zdražení skládkovacích poplatků. Zastupitelstvo obce nesouhlasí
s podobnými novelizacemi zákona o odpadech, které mají dopad na náklady obce a jejich
obyvatel v oblasti odpadového hospodářství. Zastupitelstvo zastává názor, že nové
nastavení odpadové legislativy by mělo být provedeno formou vládního návrhu zákona o
odpadech připraveného po schválení nových evropských odpadových směrnic a v úzké
spolupráci s obcemi a městy. Česká republika by neměla přijímat povinnosti nad rámec
evropského nastavení odpadového hospodářství. Zastupitelstvo vyzývá Svaz měst a obcí ČR
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a Sdružení místních samospráv ČR, aby efektivně čelily podobným účelovým snahám, které
obce vystavují zřejmému riziku potřeby navýšení nákladů na odpadové hospodářství.
Pro: 5

proti: 0

Zdržel se: 0

NÁVRH BYL SCHVÁLEN

10.Domovní ČOV v obci Hřibojedy
Zastupitelstvo schválilo dne 12. 6. 2017 usnesením č. 5 vypracování projektových dokumentací
vč. vydání povolení na výstavbu domovních ČOV na náklady obce pro vlastníka nemovitosti v
katastru obce Hřibojedy a Hvězda sloužící k trvalému pobytu. Vypracování projektových
dokumentací, jejichž součástí bude i zajištění projednání s dotčenými orgány státní správy a
jinými odbornými účastníky v průběhu zpracování a projednání dokumentace pro územní a
stavební řízení, vč. zajištění jejich stanovisek, souhlasů a povolení bude zadáno vítězi
výběrového řízení, které zpracuje firma Profesionálové, a.s., Haškova 1714/3, 500 02 Hradec
králové. Projekt bude hrazen z rozpočtu obce. Spoluúčast žadatele (vlastníka nemovitosti)
bude ve výši 1000,00Kč. Při odstoupení od záměru vybudování ČOV by žadatel (vlastník)
musel náklady spojené s projektem uhradit. K výše uvedenému se přihlásilo 32 majitelů
nemovitostí.
Firma Profesionálové, a.s. zaslala návrh výzvy k podání nabídky a zadávací dokumentaci pro
výběrové řízení v rámci zadávání veřejné zakázky malého rozsahu na služby s názvem
„Domovní čistírny odpadních vod Hřibojedy- výběr poskytovatele projekční činnosti“.
K zaslanému návrhu Zadávací dokumentace navrhuje ZO tyto změny:
Tabulka č. AII. – zkrácení na 3 měsíce
Úkol: Machačová – projednat s paní Zahradníkovou o zkrácení termínu, aby byl projekt
dokončen do konce roku 2018 popř. 31. 3. 2019.

11. Územní plán
Dne 9. 1. 2018 zaslal arch. Ing. Karel Novotný návrh ÚP, do kterého zapracoval připomínky z I.
projednávání, které se konalo v září 2017 na Městském úřadě ve Dvoře Králové nad Labem.

7

12.Nájemní smlouva – autobusová zastávka v Hřibojedech
Autobusová zastávka (budova) v Hřibojedech patří do soukromého vlastnictví. Jedná se o
plochu pod budovou zastávky a to 25,81 m2 a 9,29 m2 před zastávkou. Celkem 35,1 m2. Bylo
navrženo, aby byla s majiteli sepsána nájemní smlouva s výpovědní lhůtou 3 měsíce a platbou
nájemného 1x ročně. Dále by se nájemce staral o údržbu (např. úklid sněhu).
Cena nájemného je navržena 100,00 Kč ročně.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje sepsání nájemní smlouvy s majiteli nemovitosti pozemku pod
autobusovou zastávkou v Hřibojedech. Cena nájemného je 100,00 Kč. A pověřuje starostu
jejím podpisem.
Pro: 5

proti: 0

Zdržel se: 0

NÁVRH BYL SCHVÁLEN

13. Záměr prodeje pozemků 1418/2 a 1419 v k. ú. Hřibojedy
Bylo navrženo zveřejnit záměr obce Hřibojedy prodat pozemkové parcely 1418/2 – ostatní
plocha - jiná plocha podle geometrického plánu č. 196-18/2018 vypracovaného firmou
Geodezie Dvůr Králové n/L s.r.o. dne 18. 1. 2018 o výměře 1349 m2 a p. č. 1419 - vodní plocha
o výměře 445 m2 v k. ú. Hřibojedy, které jsou zapsány na LV č. 10001 u Katastrálního úřadu pro
Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Trutnov.

Návrh na usnesení
Zastupitelstvo obce Hřibojedy schvaluje záměr prodat pozemkové parcely 1418/2 – ostatní
plocha - jiná plocha o výměře 1349 m2 a p. č. 1419 - vodní plocha o výměře 445 m2 v k. ú.
Hřibojedy, které jsou zapsány na LV č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Královéhradecký
kraj, Katastrální pracoviště Trutnov.

Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 0
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Návrh byl schválen

14. Záměr prodeje pozemku 1093/2 v k.ú. Hřibojedy včetně plastiky J. Garinuse
Na základě zákona č. 128/2000Sb., o obcích, § 39 o hospodaření obce, zveřejnila obec
Hřibojedy záměr prodat níže uvedenou pozemkovou parcelu včetně sochy J. Garinuse, která je
zapsána na LV č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště
Trutnov.
Pozemková parcela číslo p. p. č. 1093/2 - lesní pozemek podle geometrického plánu č. 18177/2016 vypracovaného firmou Geodezie Dvůr Králové n/L s.r.o. dne 23. 3. 2016 o výměře
3781 m2, včetně sochy sv. Garinuse v k. ú. Hřibojedy zapsaná na listu vlastnictví 10001 pro
obec Hřibojedy. Obec Hřibojedy zveřejnila, vyzvu k uplatnění připomínek k zamýšlenému
převodu vlastnických práv, a to ve lhůtě 90 dnů ode dne vyvěšení tohoto záměru.
Kupní cena byla stanovena na základě ocenění pozemku č. p. 1093/2 podle znaleckého
posudku číslo 878/21/16 vypracovaného Ing. Lubošem Němečkem ze dne 17. 8. 2016 a
ocenění kamenné sochy Jana Garinuse podle znaleckého posudku č. 98-17-2016
vypracovaného Ing. Ivankou Holmanovou ze dne 20. 7. 2016 na 8 010 058,- Kč.
Datovou schránkou byla doručena písemnost, ve které se Ministerstvo kultury vzdává
předkupního práva.
O záměru prodeje výše uvedené nemovité památky včetně pozemku jsme informovali také
kastelána Kuksu pana Bc. Libora Švece, DiS. Doposud jsme žádnou odpověď neobdrželi.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Hřibojedy schvaluje záměr prodeje p. p. č. 1093/2 včetně sochy J.
Garinuse, za cenu 8 010 058,- Kč. Cena byla stanovena na základě ocenění pozemku č. p.
1093/2 podle znaleckého posudku č. 878/21/16 vypracovaného Ing. Lubošem Němečkem ze
dne 17. 8. 2016 a ocenění kamenné sochy J. Garinuse podle znaleckého posudku č. 98-172016 vypracovaného Ing. Ivankou Holmanovou ze dne 20. 7. 2016.
Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 0
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Návrh byl schválen

15. Různé, došlá pošta
15.1.

Úřad práce

Na podatelnu byl doručen dopis z Úřadu práce ČR, že i v letošním roce jsou připraveny
příspěvky na poskytování VPP pro efektivní realizaci veřejně prospěšných prací v roce 2018. Při
uzavírání dohod VPP a umísťování jednotlivých uchazečů o zaměstnání bude akceptována
situace na trhu práce ve vazbě na zaměstnatelnost jednotlivých uchazečů o zaměstnání.
Z obce Hřibojedy jsou k 31. 12. 2017 v evidenci úřadu práce 2 uchazeči. Žádný z nich nesplňuje
podmínky k uzavření dohody VPP.
15.2.

Dostavba vodovodu Hřibojedy

Na krajský úřad Královéhradeckého kraje byla zaslána závěrečná zpráva o vyúčtování akce
„Dostavba vodovodu Hřibojedy“. Byla provedena průběžná veřejnoprávní kontrola finančního
vypořádání dotace ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a
nebyly zjištěny závady.
15.3.

Kontrola ČSSZ

Do datové schránky byla doručena písemnost o kontrole plnění povinností v nemocenském
pojištění, v důchodovém pojištění a při odvodu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku
na státní politiku zaměstnanosti za období od 1. 2. 2015 31. 1. 2018.
15.4.

SDH – velitelský den

Dne 23. 2. 2018 v 15:00 hodin se uskuteční na požárních stanicích ÚO Trutnov (PS Dvůr
Králové n/L a PS Vrchlabí) velitelský den pro JPO kategorie II. III. a V. Za obec Hřibojedy se
zúčastní velitelského dne na PS Dvůr Králové nad Labem velitel jednotky pan Luděk Heřman.
Na programu školení budou mj. rozbory zásahů, příprava cvičení, práce na zamrzlých
hladinách a tocích, záchrana osob z ledu (teorie a praxe).
15.5.
Návrh zastupitele – bylo navrženo, aby všem členům (včetně předsedy a
zapisovatele), kteří zasedali v OVK při volbě prezidenta (12. a 13. leden 2018 a 26. a 27.
leden 2018) a doplňovací volby do senátu Parlamentu ČR (5. a 6. leden 2018 a 12. a 13.
leden 2018) byl poskytnut dar ve výši 1000,00 Kč.

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje dar pro členy okrskové volební komise ve výši 1 000,00 Kč.
Pro: 5

proti: 0

Zdržel se: 0
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NÁVRH BYL SCHVÁLEN

16 . Usnesení a závěr

USNESENÍ Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HŘIBOJEDY
KONANÉHO DNE 7. ÚNORA 2018
1. Zastupitelstvo obce Hřibojedy pěti hlasy schvaluje program zasedání Zastupitelstva obce
Hřibojedy tak, jak byl navržen.
2. Zastupitelstvo obce Hřibojedy pěti hlasy schvaluje ověřovatelé zápisu paní Renatu
Dlouhou a pan Josefa Červeného a zapisovatelku paní Vlastu Machačovou.
3. Zastupitelstvo obce Hřibojedy pěti hlasy schvaluje podání žádosti o dotaci z dotačního
titulu Královéhradeckého kraje „Program obnovy venkova“ (POV) na rekonstrukci hřiště.
4. Zastupitelstvo obce Hřibojedy pěti hlasy schvaluje podání žádosti o dotaci z dotačního
titulu Královéhradeckého kraje „Program obnovy venkova“ (POV) na projektovou
dokumentaci obnovy stávajících nádrží (rybník na horním konci obce a rybník u
Romášků).
5. Zastupitelstvo obce Hřibojedy pěti hlasy schvaluje podání žádosti na podporu pořádání
závodů hřibojedské šedesátky a stovky, které se budou pořádat dne 5. a 6. května 2018
na atletickém stadionu v Jaroměři.
6. Zastupitelstvo obce Hřibojedy pěti hlasy projednalo informaci o riziku navýšení nákladů
obce na odpadové hospodářství, v případě prosazení účelové nevládní novely zákona o
odpadech obsahující násobné zdražení skládkovacích poplatků. Zastupitelstvo obce
nesouhlasí s podobnými novelizacemi zákona o odpadech, které mají dopad na náklady
obce a jejich obyvatel v oblasti odpadového hospodářství. Zastupitelstvo zastává názor,
že nové nastavení odpadové legislativy by mělo být provedeno formou vládního návrhu
zákona o odpadech připraveného po schválení nových evropských odpadových směrnic
a v úzké spolupráci s obcemi a městy. Česká republika by neměla přijímat povinnosti
nad rámec evropského nastavení odpadového hospodářství. Zastupitelstvo vyzývá Svaz
měst a obcí ČR a Sdružení místních samospráv ČR, aby efektivně čelily podobným
účelovým snahám, které obce vystavují zřejmému riziku potřeby navýšení nákladů na
odpadové hospodářství.
7. Zastupitelstvo obce schvaluje Hřibojedy pěti hlasy sepsání nájemní smlouvy s majiteli
nemovitosti pozemku pod autobusovou zastávkou v Hřibojedech. Cena nájemného je
100,00 Kč. A pověřuje starostu jejím podpisem.
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8. Zastupitelstvo obce Hřibojedy pěti hlasy schvaluje záměr prodat pozemkové parcely
1418/2 – ostatní plocha - jiná plocha o výměře 1349 m2 a p. č. 1419 - vodní plocha o
výměře 445 m2 v k. ú. Hřibojedy, které jsou zapsány na LV č. 10001 u Katastrálního
úřadu pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Trutnov.
9. Zastupitelstvo obce Hřibojedy pěti hlasy schvaluje záměr prodeje p. p. č. 1093/2 včetně
sochy J. Garinuse, za cenu 8 010 058,- Kč. Cena byla stanovena na základě ocenění
pozemku č. p. 1093/2 podle znaleckého posudku č. 878/21/16 vypracovaného Ing.
Lubošem Němečkem ze dne 17. 8. 2016 a ocenění kamenné sochy J. Garinuse podle
znaleckého posudku č. 98-17-2016 vypracovaného Ing. Ivankou Holmanovou ze dne 20.
7. 2016.
10.Zastupitelstvo obce Hřibojedy pěti hlasy schvaluje dar pro členy okrskové volební
komise ve výši 1 000,00 Kč.

Zapsala:

Machačová Vlasta:

.....................................

Ověřovatelé zápisu:

Renata Dlouhá:

.....................................

Josef Červený:

.....................................

Starosta obce: Mgr. Ing. Miloš Dohnálek, LL.M.
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