Zápis z 27. zasedání Zastupitelstva obce Svésedlice konaného dne
14. února 2018
Zasedání Zastupitelstva obce Svésedlice (zastupitelstva) bylo zahájeno dne 14. 2. 2018 v 18:00 hod.
v sále místní knihovny, Svésedlice 58, Svésedlice. Zasedání se zúčastnilo 7 zastupitelů obce (Herynek Jan, Chrást
Pavel Bc., Konar Lubomír, Spurný Miloš, Václav Ruský, Bohuslav Ohera a Partschová Martina Mgr.). Přítomni
byli 13 hostů z řad veřejnosti
Zasedání řídil starosta Lubomír Konar.

2. Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele
Lubomír Konar, jako starosta obce zahájil zasedání zastupitelstva. Určil zapisovatele Pavla Chrásta
a ověřovatele Miloše Spurného a Václava Ruského.

3. Schválení, případně doplnění navrženého programu
Starosta navrhl změnu programu, spočívající v doplnění bodů:

24. Smlouva o výpůjčce – MRB
25. Plánovací smlouva Havel Composites CZ
s tím, že číslování bodů se přiměřeně upraví.
Hlasování o návrhu:
Jméno
Herynek Jan
Chrást Pavel Bc.
Konar Lubomír
Ohera Bohuslav
Partschová Martina Mgr.
Spurný Miloš
Ruský Václav
Návrh byl přijat

Pro

Proti

Zdržel se

Nehlasoval

x
x
x
x
x
x
x

Nově schválený program zasedání zastupitelstva:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Zahájení
Určení zapisovatele a volba ověřovatelů zápisu
Schválení, případně doplnění navrženého programu
Kontrola zápisu a plnění usnesení z minulého zasedání
OZV – noční klid
OZV - o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Svésedlice
Středně dlouhodobý výhled rozpočtu 2019 – 2022
Stanovení stočného na rok 2018
JSDH 2018
Zvýšení bezpečnosti provozu a budování přechodů pro chodce 2018
Rozpočtové opatření 12, 13 a 14
Zprávy kontrolního výboru za rok 2017
Zprávy finančního výboru za rok 2017
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14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

ČEZ Distribuce – vymístění trafostanice
ČEZ Distribuce – rozšíření trafostanice za rybníkem
Odměny neuvolněným členům zastupitelstva
Dílčí kontrola hospodaření obce
Kulturní dům – rekonstrukce WC
Záměr obce prodej dřeva
Plánovací smlouva – RD Jahn – Trávníky
Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvy
o právu provést stavbu – lokalita RD Na Vršku
Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvy
o právu provést stavbu – připojení budoucího hřiště a vodojemu
Smlouva o výpůjčce – MRB
Plánovací smlouva Havel Composites CZ
Průběh pořizování územního plánu
Různé
Diskuze
Usnesení
Závěr

4. Kontrola zápisu a plnění usnesení z minulého zasedání
Starosta zhodnotil body z minulého jednání zastupitelstva, konkrétně informoval o projednaných bodech
a splněných úkolech z předchozího jednání zastupitelstva.

5. OZV – noční klid
Starosta obce předložil informaci k připravené obecně závazné vyhlášce č. 1/2018 o nočním klidu. Mimo běžné
časy se stanovuje pro dny 30.6., 11.8., 31.8., 2.11. doba nočního klidu od 2:30 do 6:00 hod a 31.12.od od 3:00
do 6:00hod
Návrh usnesení
Usnesení č. 27/1/2018
Zastupitelstvo obce Svésedlice schvaluje obecně závaznou vyhlášku č.1/2018 o nočním klidu.

Hlasování o návrhu:
Jméno
Herynek Jan
Chrást Pavel Bc.
Konar Lubomír
Ohera Bohuslav
Partschová Martina Mgr.
Spurný Miloš
Ruský Václav
Usnesení bylo přijato.

Pro

Proti

Zdržel se

Nehlasoval

x
x
x
x
x
x
x

6. OZV - o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území
obce Svésedlice
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Starosta obce seznámil zastupitele s navrhovanou obecně závaznou vyhláškou č. 2/2018 o stanovení systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání
se stavebním odpadem na území obce Svésedlice. Nově byly rozšířeny sběrná místa na separovaný odpad
v průmyslovém areálu u č.p. 77.
Návrh usnesení
Usnesení č. 27/2/2018
Zastupitelstvo obce Svésedlice schvaluje obecně závaznou vyhlášku č.2/2018 o stanovení systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání
se stavebním odpadem na území obce Svésedlice.

Hlasování o návrhu:
Jméno
Herynek Jan
Chrást Pavel Bc.
Konar Lubomír
Ohera Bohuslav
Partschová Martina Mgr.
Spurný Miloš
Ruský Václav
Usnesení bylo přijato.

Pro

Proti

Zdržel se

Nehlasoval

x
x
x
x
x
x
x

7. Středně dlouhodobý výhled rozpočtu 2019 – 2022
Starosta obce seznámil přítomné s návrhem střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2019 - 2022. Návrh
vychází z rozpočtů z předchozích let. V sumě se jedná o tyto příjmy a výdaje:
•
•
•
•
Celkem

2019 – příjmy – 3,740mil.
2020 – příjmy – 3,880mil.
2021 – příjmy – 4,000mil.
2022 – příjmy – 4,150mil.
příjmy – 15,770mil.

výdaje 3,740mil.
výdaje 3,880mil.
výdaje 4,000mil.
výdaje 4,150mil.
výdaje 15,770mil.

Návrh usnesení
Usnesení č. 27/3/2018
Zastupitelstvo obce Svésedlice schvaluje předložený středně dlouhodobý výhled rozpočtu na roky 2019 - 2022.

Hlasování o návrhu:
Jméno
Herynek Jan
Chrást Pavel Bc.
Konar Lubomír
Ohera Bohuslav
Partschová Martina Mgr.
Spurný Miloš
Ruský Václav
Usnesení bylo přijato.

Pro

Proti

Zdržel se

x
x
x
x
x
x
x
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Nehlasoval

8. Stanovení stočného na rok 2018
Starosta obce informoval o bilanci za provoz ČOV a náklady na provoz kanalizační sítě. Celkové výdaje na ČOV
v roce 2017 – 493.045,- (provoz současné ČOV plus příprava na Intenzifikaci ČOV Svésedlice). Předpokládané
provozní výdaje na rok 2018 – 159.000,-. Suma zahrnuje náklady (elektrická energie, DDHM, nákup materiálu,
nákup služeb, opravy a udržování, tvorba zákonné rezervy, atd.).

Návrh usnesení
Usnesení č. 27/4/2018
Zastupitelstvo obce Svésedlice stanovuje výši stočného pro rok 2018 na 22 Kč/m 3, což je při směrném čísle 35
m3/osobu/rok částka 770,- Kč.
Diskuze:
Hlasování o návrhu:
Jméno
Herynek Jan
Chrást Pavel Bc.
Konar Lubomír
Ohera Bohuslav
Partschová Martina Mgr.
Spurný Miloš
Ruský Václav
Usnesení bylo přijato.

Pro

Proti

Zdržel se

Nehlasoval

x
x
x
x
x
x
x

9. JSDH 2018
Starosta obce seznámil zastupitele s možností podání žádosti na dotaci pro Jednotku sboru dobrovolných
hasičů. V návrhu je žebřík (22.000.-), 2 hadice průměru C (4.600.-) a 2 hadice prům.B (8.000.-). Celková výše je
34.600.- .
Zastupitelstvo obce bere na vědomí.

10. Zvýšení bezpečnosti provozu a budování přechodů pro chodce 2018
Starosta obce seznámil přítomné s podání žádosti o dotaci v dotačních programech Olomouckého kraje.
Současně oznámil, že byla podána žádost o dotaci na MAS Bystřička.
Návrh usnesení
Usnesení č. 27/5/2018
Zastupitelstvo obce Svésedlice schvaluje podání žádosti o dotaci na Olomoucký kraj do DT - Zvýšení bezpečnosti
provozu a budování přechodů pro chodce 2018.
Diskuze:
Hlasování o návrhu:
Jméno
Herynek Jan
Chrást Pavel Bc.

Pro

Proti

Zdržel se

x
x
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Nehlasoval

Konar Lubomír
Ohera Bohuslav
Partschová Martina Mgr.
Spurný Miloš
Ruský Václav
Usnesení bylo přijato.

x
x
x
x
x

11. Rozpočtové opatření 12, 13 a 14
Starosta obce seznámil zastupitele s následujícími rozpočtovými opatřeními:
• RO 12 – příjmy – vyšší příjmy z daní (77.000,-),vyšší příjem tříděný odpad (8.000,-), výdaje – vyšší
výdaje na položkách – ostatní záležitosti na pozemních komunikacích, ostatní záležitosti kultury, církví
a sděl. Prostředků, sportovní zařízení v majetku obce, využívání a zneškodňování komunálních odpadů,
péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň, činnost místní správy
• RO 13 – výdaje – změna zaúčtování koupě pozemku
• RO 14 – výdaje – mzdy prosinec

Zastupitelstvo obce bere na vědomí.

12. Zprávy kontrolního výboru za rok 2017
Pavel Chrást informoval o dvou provedených kontrolách kontrolního výboru. Současně o provedených
inventurách majetku. Kontroly byly zaměřeny na plnění usnesení, zejména smluvních závazků obce. Nebyla
shledána pochybení.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí.

13. Zprávy finančního výboru za rok 2017
Miloš Spurný přednesl komentář ke zprávě finančního výboru. V loňském roce proběhly dvě kontroly. Byly
namátkově kontrolovány účetní doklady, týkající se příjmů, výdajů a bezhotovostních plateb. Bankovní výpisy
a účetní sestavy. Ve zprávách jsou namátkově vybrané některé doklady. Nebyly shledány závažné chyby. Byla
vydána doporučení.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí.

14. ČEZ Distribuce – vymístění trafostanice
Starosta obce informoval o návrhu na vymístění trafostanice v ulici na Vacanovice na hranici intravilánu obce.
Tímto dojde ke zrušení ochranného pásma nadzemního vedení a bude možno realizovat plánovaný počet
parkovacích míst.

Návrh usnesení
Usnesení č. 27/6/2018
Zastupitelstvo obce Svésedlice schvaluje vymístění trafostanice dle přiloženého zákresu se spoluúčastí obce
cca 300.000,- a pověřuje starostu obce zajištěním této akce.
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Diskuze:
V diskuzi byly probírány navrhované náklady ve vztahu k jejich přínosu pro obec. Současně bylo vzato v potaz,
že zrušení ochranného pásma se dotkne i pozemků soukromých vlastníků. Vynaložená částka obce k vymístění
trafostanice je adekvátní přínosu pro rozvoj obce, jakožto veřejný zájem. Mgr. Partschová se zdržela hlasování
z důvodu vlastnictví jednoho z dotčených pozemků.
Hlasování o návrhu:
Jméno
Pro
Proti
Zdržel se Nehlasoval
Herynek Jan
x
Chrást Pavel Bc.
x
Konar Lubomír
x
Ohera Bohuslav
x
Partschová Martina Mgr.
x
Spurný Miloš
x
Ruský Václav
x
Usnesení bylo přijato.

15. ČEZ Distribuce – rozšíření trafostanice za rybníkem
Starosta obce informoval o záměru fy ČEZ – distribuce na rozšíření trafostanice z důvodu navýšení odběru fy DZ
Carbon CZ. Pro tyto potřeby je nutnost rozšíření současné trafostanice na parc. č. 253/7.
Návrh usnesení
Usnesení č. 27/7/2018
Zastupitelstvo obce Svésedlice schvaluje záměr rozšíření trafostanice na p.č. 253/7.
Diskuze:
Hlasování o návrhu:
Jméno
Herynek Jan
Chrást Pavel Bc.
Konar Lubomír
Ohera Bohuslav
Partschová Martina Mgr.
Spurný Miloš
Ruský Václav
Usnesení bylo přijato.

Pro

Proti

Zdržel se

Nehlasoval

x
x
x
x
x
x
x

16. Odměny neuvolněným členům zastupitelstva
Starosta informoval o novém usnesení vlády č. 318/2017, účinného od 1.1.2018, kterým se mění platný předpis
o způsobu odměňování neuvolněným členům zastupitelstva. Výše odměn zůstane v původní výši.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí.

17. Dílčí kontrola hospodaření obce
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Starosta informoval o dílčí kontrole hospodaření obce, která proběhla 14.12.2017 s tím, že nebyly zjištěny
chyby a nedostatky.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí.

18. Kulturní dům – rekonstrukce WC
Starosta informoval o stavu WC v budově kulturního domu. V prostorách tečou odpady, v důsledku čehož
vlhnou zdi. Stav vyžaduje větší opravu. Starosta navrhl rekonstrukci rozvodů vody, elektřiny, výměnu oken
a dveří v takovém rozsahu, aby se zlepšily hygienické podmínky. Pokud se přihlásí dostatečný počet lidí,
rekonstrukce by v co největší míře proběhla svépomocí. V době od 18.2. do 20.2. proběhne malování sálu.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí.

19. Záměr obce prodej dřeva
Starosta podal informaci o tom, že o dřevo projevilo zájem 6 zájemců. Stromy budou označeny a každý si sám
zajistí úklid veškeré dřevní hmoty. Zájemce zaplatí paušální částku 100,-.
Návrh usnesení
Usnesení č. 27/8/2018
Zastupitelstvo obce Svésedlice schvaluje prodej dřeva přihlášeným zájemcům a pověřuje starostu realizací akce.
Diskuze:
Hlasování o návrhu:
Jméno
Herynek Jan
Chrást Pavel Bc.
Konar Lubomír
Ohera Bohuslav
Partschová Martina Mgr.
Spurný Miloš
Ruský Václav
Usnesení bylo přijato.

Pro

Proti

Zdržel se

Nehlasoval

x
x
x
x
x
x
x

20. Plánovací smlouva – RD Jahn – Trávníky
Starosta podal informace rozsahu navrhované plánovací smlouvy. Druhá smluvní strana se zavazuje realizovat
v lokalitě Trávníky veřejné osvětlení, rozvod vody, rozvod elektřiny a komunikaci dle předložené projektové
dokumentace.
Návrh usnesení
Usnesení č. 27/9/2018
Zastupitelstvo obce Svésedlice schvaluje předloženou plánovací smlouvu na RD Jahn - Trávníky.
Diskuze:

Hlasování o návrhu:
Jméno

Pro

Proti

Zdržel se
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Nehlasoval

Herynek Jan
Chrást Pavel Bc.
Konar Lubomír
Ohera Bohuslav
Partschová Martina Mgr.
Spurný Miloš
Ruský Václav
Usnesení bylo přijato.

x
x
x
x
x
x
x

21. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti
a smlouvy o právu provést stavbu – lokalita RD Na Vršku
Starosta podal informace návrhu smlouvy na připojení lokality Na Vršku. Jsou dotčeny parcely č. 126, 130 a 239
v majetku obce. Smluvním partnerem bude provedena jednorázová náhrada ve výši 1000.- Kč.
Návrh usnesení
Usnesení č. 27/10/2018
Zastupitelstvo obce Svésedlice schvaluje smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene –
služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu, na stavbu „Svésedlice, 3 RD, Jabůrek – připojení kNN, vNN“.
Diskuze:
Hlasování o návrhu:
Jméno
Herynek Jan
Chrást Pavel Bc.
Konar Lubomír
Ohera Bohuslav
Partschová Martina Mgr.
Spurný Miloš
Ruský Václav
Usnesení bylo přijato.

Pro

Proti

Zdržel se

Nehlasoval

x
x
x
x
x
x
x

22. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti
a smlouvy o právu provést stavbu – připojení budoucího hřiště a vodojemu
Starosta podal informace návrhu smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti
a smlouvy o právu provést stavbu, na stavbu „Svésedlice, Obec Svésedlice – připojení kNN“, číslo stavby: IV-128014730. Jedná se smluvní vztah nutný k realizaci přípojky el. energie pro nově budované hřiště a plánovaný
budoucí vodojem.
Návrh usnesení
Usnesení č. 27/11/2018
Zastupitelstvo obce Svésedlice schvaluje smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene –
služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu, na stavbu „Svésedlice, Obec Svésedlice – připojení kNN“, číslo
stavby: IV-12-8014730.
Diskuze:
Hlasování o návrhu:
Jméno

Pro

Proti

Zdržel se
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Nehlasoval

Herynek Jan
Chrást Pavel Bc.
Konar Lubomír
Ohera Bohuslav
Partschová Martina Mgr.
Spurný Miloš
Ruský Václav
Usnesení bylo přijato.

x
x
x
x
x
x
x

23. Smlouva o výpůjčce – MRB
Starosta podal informace o stavu akce na rozšíření nádob na tříděný odpad do výpůjčky občanům. V současné
době jsou popelnice před dodáním a výhledově budou na základě smlouvy o výpůjčce předány občanům. Dále
bude dodán další kontejner na biologicky rozložitelný odpad.
Návrh usnesení
Usnesení č. 27/12/2018
Zastupitelstvo obce Svésedlice schvaluje Smlouvu o výpůjčce uzavřenou se Sdružením obcí mikroregionu
Bystřička za účelem převzetí věcí – přesně specifikovaných nádob na tříděný odpad, do výpůjčky. Rovněž
schvaluje Smlouvu o výpůjčce, prostřednictvím které Obec Svésedlice předá do výpůjčky obyvatelům obce věc –
nádoby na tříděný odpad, do výpůjčky.
Diskuze:
Hlasování o návrhu:
Jméno
Herynek Jan
Chrást Pavel Bc.
Konar Lubomír
Ohera Bohuslav
Partschová Martina Mgr.
Spurný Miloš
Ruský Václav
Usnesení bylo přijato.

Pro

Proti

Zdržel se

Nehlasoval

x
x
x
x
x
x
x

24. Plánovací smlouva Havel Composites CZ
Starosta informoval o záměru rozšířit komunikaci kolem fy Havel Composites CZ tak, aby zůstala manipulační
plocha při skládání a nakládání zboží ze skladu. Tyto činnosti omezují dopravní dostupnost dalších nemovitostí.
Návrh usnesení
Usnesení č. 27/13/2018
Zastupitelstvo obce Svésedlice schvaluje předloženou plánovací smlouvu s Havel Composites CZ.
Diskuze:
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Hlasování o návrhu:
Jméno
Herynek Jan
Chrást Pavel Bc.
Konar Lubomír
Ohera Bohuslav
Partschová Martina Mgr.
Spurný Miloš
Ruský Václav
Usnesení bylo přijato.

Pro

Proti

Zdržel se

Nehlasoval

x
x
x
x
x
x
x

25. Průběh pořizování územního plánu
Byla předložena informace o námitkách a vyjádřeních k připravovanému územnímu plánu. Dle dostupných
informací řeší lokalitu Na Vršku plánovací smlouva, Ing. Nepožitek podal námitku k umístění chodníku před
vlastní nemovitostí. Dále byla řešena lokalita U Školy s tím, že došlo k diskuzi mezi investorem a pořizovatelem
územního plánu za účasti architekta územního plánu. Byl přednesen nesouhlas pana Jahna se zřízením
multifunkčního hřiště. Dále byly diskutovány připomínky k lokalitě Záhumenky. Starosta osloví dotčené s tím, že
se dotáže, zda souhlasí s vynětím lokality z plánované výstavby.

26. Různé
Starosta podal informace v následujících okruzích:
Byla poskytnuta informace o rozšíření plochy veřejného prostranství před domem č.p. 28. Dále byla
diskutována nutnost prořezávky zeleně u kontejnerového stání a kácení smrku v břehu, které zasahuje
do vedení NN.
Dojde k úpravě terénu pro terénní úpravu v lokalitě Zmoly.
Obec byla úspěšná v žádosti o dotaci na jedno pracovní místo v rámci veřejně prospěšných prací.
Dojde k realizaci výstavby kanalizace v lokalitě RD Pazdera a bude realizováno zpevnění komunikace k výstavbě
RD Vyhnalová.

27. Diskuze
Diskuze se uskutečnila v rámci jednotlivých bodů.
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28. Usnesení
Přijatá usnesení
Usnesení č. 27/1/2018
Zastupitelstvo obce Svésedlice schvaluje obecně závaznou vyhlášku č.1/2018 o nočním klidu.
Usnesení č. 27/2/2018
Zastupitelstvo obce Svésedlice schvaluje obecně závaznou vyhlášku č.2/2018 o stanovení systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se
stavebním odpadem na území obce Svésedlice.
Usnesení č. 27/3/2018
Zastupitelstvo obce Svésedlice schvaluje předložený středně dlouhodobý výhled rozpočtu na roky 2019 - 2022.
Usnesení č. 27/4/2018
Zastupitelstvo obce Svésedlice stanovuje výši stočného pro rok 2018 na 22 Kč/m 3, což je při směrném čísle 35
m3/osobu/rok částka 770,- Kč.
Usnesení č. 27/5/2018
Zastupitelstvo obce Svésedlice schvaluje podání žádosti o dotaci na Olomoucký kraj do DT - Zvýšení bezpečnosti
provozu a budování přechodů pro chodce 2018.
Usnesení č. 27/6/2018
Zastupitelstvo obce Svésedlice schvaluje vymístění trafostanice dle přiloženého zákresu se spoluúčastí obce
cca 300.000,- a pověřuje starostu obce zajištěním této akce.
Usnesení č. 27/7/2018
Zastupitelstvo obce Svésedlice schvaluje záměr rozšíření trafostanice na p.č. 253/7.
Usnesení č. 27/8/2018
Zastupitelstvo obce Svésedlice schvaluje prodej dřeva přihlášeným zájemcům a pověřuje starostu realizací akce.
Usnesení č. 27/9/2018
Zastupitelstvo obce Svésedlice schvaluje předloženou plánovací smlouvu na RD Jahn - Trávníky.
Usnesení č. 27/10/2018
Zastupitelstvo obce Svésedlice schvaluje smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene –
služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu, na stavbu „Svésedlice, 3 RD, Jabůrek – připojení kNN, vNN“.
Usnesení č. 27/11/2018
Zastupitelstvo obce Svésedlice schvaluje smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene –
služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu, na stavbu „Svésedlice, Obec Svésedlice – připojení kNN“, číslo
stavby: IV-12-8014730.
Usnesení č. 27/12/2018
Zastupitelstvo obce Svésedlice schvaluje Smlouvu o výpůjčce uzavřenou se Sdružením obcí mikroregionu
Bystřička za účelem převzetí věcí – přesně specifikovaných nádob na tříděný odpad, do výpůjčky. Rovněž
schvaluje Smlouvu o výpůjčce, prostřednictvím které Obec Svésedlice předá do výpůjčky obyvatelům obce věc –
nádoby na tříděný odpad, do výpůjčky.
Usnesení č. 27/13/2018
Zastupitelstvo obce Svésedlice schvaluje předloženou plánovací smlouvu s Havel Composites CZ.
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29. Závěr
Zápis reflektuje průběh jednání zastupitelstva, obsah projednaných bodů, hlasování i schválená usnesení.

Lubomír Konar
Starosta obce Svésedlice

Ověřovatelé zápisu:

Miloš Spurný
Zastupitel

Václav Ruský
Zastupitel

Stránka 12 z 12

