Obec Vidlatá Seč
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč

Zápis č. 7/2019
z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Vidlatá Seč konaného dne 28. 11. 2019
od 19:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Vidlatá Seč
Přítomni:

Jaromír Doležal, Luboš Herold, Martin Kábrt, Josef Nádvorník, Jaroslav Renza, Jiří
Renza

Omluveni:

Marek Kuta

Občané:

Věra Rejsová, Jan Hudeček st.

1. Zahájení zasedání zastupitelstva
Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Vidlatá Seč bylo zahájeno v 19:00 hodin starostou obce panem
Lubošem Heroldem. Uvítal přítomné členy zastupitelstva a občany, prohlásil, že zasedání
zastupitelstva obce bylo řádně svoláno a vyhlášeno a konstatoval, že je přítomno šest zastupitelů, což
je nadpoloviční většina všech zastupitelů a tím je zasedání zastupitelstva obce podle § 92, odst. 3
zákona o obcích, ve znění pozdějších předpisů, schopno usnášet se. Občané se mohou k jednotlivým
bodům jednání vyjadřovat v diskuzi před hlasováním. Zápis z předchozího zasedání zastupitelstva byl
uložen k nahlédnutí v kanceláři starosty obce. Proti zápisu nebyla podána žádná námitka, proto se
považuje za schválený.
2. Určení zapisovatele zápisu
Pan Jaroslav Renza, místostarosta, doporučil zapisovatelem zápisu pro dnešní zasedání pana Luboše
Herolda, starostu obce. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč určuje zapisovatelem zápisu pro dnešní zasedání pana Luboše
Herolda.
Výsledek hlasování: pro - 6, proti - 0, zdrželi se - 0
Usnesení č. 1/7/2019 bylo schváleno.
3. Určení ověřovatelů zápisu
Starosta obce doporučil ověřovateli zápisu pro dnešní zasedání pana Martina Kábrta a pana Jaroslava
Renzu. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč určuje ověřovateli zápisu pro dnešní zasedání pana Martina Kábrta a
pana Jaroslava Renzu.
Výsledek hlasování: pro - 6, proti - 0, zdrželi se - 0
Usnesení č. 2/7/2019 bylo schváleno.
4. Schválení pořadu jednání
Starosta obce seznámil přítomné s navrženým pořadem jednání v souladu s informací zveřejněnou na
úřední desce.
Navržený pořad jednání:
1. Zahájení zasedání
2. Určení zapisovatele zápisu
3. Určení ověřovatelů zápisu
4. Schválení pořadu jednání
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5. Obecně závazná vyhláška obce č. 1/2019, o místním poplatku ze psů
6. Obecně závazná vyhláška obce č. 2/2019, o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
7. Rozpočtové opatření č. 5/2019 - avízo Krajského úřadu Pardubického kraje pro změnu
rozpočtu obce č. 19-122
8. Prodej a směna pozemků
9. Prodejna smíšeného zboží - stanovení nájemného na rok 2020
10. Různé
11. Závěr
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč schvaluje pořad jednání.
Výsledek hlasování: pro - 6, proti - 0, zdrželi se - 0
Usnesení č. 3/7/2019 bylo schváleno.
5. Obecně závazná vyhláška obce č. 1/2019, o místním poplatku ze psů
Starosta obce seznámil přítomné s návrhem obecně závazné vyhlášky obce Vidlatá Seč č. 1/2019, o
místním poplatku ze psů. Návrh obecně závazné vyhlášky je přílohou č. 1 tohoto zápisu. Starosta
obce navrhl Obecně závaznou vyhlášku obce Vidlatá Seč č. 1/2019 vydat. K návrhu nebyly vzneseny
žádné protinávrhy.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč vydává Obecně závaznou vyhlášku obce Vidlatá Seč č. 1/2019, o
místním poplatku ze psů.
Výsledek hlasování: pro - 6, proti - 0, zdrželi se - 0
Usnesení č. 4/7/2019 bylo schváleno.
6. Obecně závazná vyhláška obce č. 2/2019, o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Starosta obce seznámil přítomné s návrhem obecně závazné vyhlášky obce Vidlatá Seč č. 2/2019, o
místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů. Návrh obecně závazné vyhlášky je přílohou č. 2 tohoto zápisu.
Starosta obce navrhl Obecně závaznou vyhlášku obce Vidlatá Seč č. 2/2019 vydat. K návrhu nebyly
vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč vydává Obecně závaznou vyhlášku obce Vidlatá Seč č. 2/2019, o
místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů.
Výsledek hlasování: pro - 6, proti - 0, zdrželi se - 0
Usnesení č. 5/7/2019 bylo schváleno.
7. Rozpočtové opatření č. 5/2019 - avízo Krajského úřadu Pardubického kraje pro změnu
rozpočtu obce č. 19-122
Starosta obce seznámil přítomné s Rozpočtovým opatřením č. 5/2019 - avízem Krajského úřadu
Pardubického kraje pro změnu rozpočtu obce č. 19-122, kterým byla Obci Vidlatá Seč na základě
rozhodnutí Ministerstva vnitra - GŘ HZS ČR č. j. MV-73497-3/PO-IZS-2019 přidělena účelová
neinvestiční dotace poskytnutá prostřednictvím kraje na výdaje spojené s činností jednotek sborů
dobrovolných hasičů obcí Pardubického kraje v roce 2019 ve výši 18 706 Kč, a navrhl rozpočtové
opatření schválit. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč schvaluje Rozpočtové opatření č. 5/2019 - avízo Krajského úřadu
Pardubického kraje pro změnu rozpočtu obce č. 19-122.
Výsledek hlasování: pro - 6, proti - 0, zdrželi se - 0
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Usnesení č. 6/7/2019 bylo schváleno.
8. Prodej a směna pozemků
a) Starosta obce seznámil přítomné se skutečností, že v době od 11. 11. 2019 do 28. 11. 2019 byl na
úřední desce obce vyvěšen záměr směnit pozemek ve vlastnictví Obce Vidlatá Seč parc. č. 375/5 orná půda o výměře 6 671 m2 v k. ú. Vidlatá Seč za pozemky ve vlastnictví pana Ing. Josefa Kabrhela,
Osík 42, a pana Jana Kováře, Makov 127, parc. č. 17/4 - orná půda o výměře 5 283 m2 a parc. č. 17/5 orná půda o výměře 413 m2 v k. ú. Vidlatá Seč. Pozemky parc. č. 17/4 a parc. č. 17/5 byly vytvořeny
dle geometrického plánu č. 205-120/2016 vyhotovitele GEODETA Litomyšl ze dne 7. 2. 2018, který byl
schválen KÚ pro Pardubický kraj, KP Svitavy pod čj. PGP-200/2018-609 dne 13. 2. 2018. Starosta obce
seznámil přítomné s návrhem směnné smlouvy a navrhl směnu pozemků a směnnou smlouvu schválit
s tím, že pro ocenění směny pozemků se sjednává cena 20 Kč/m2 směňovaných pozemků a pozemky
se směňují bez doplatku (rozdíl ve výměře směňovaných pozemků je 975 m2 v neprospěch Obce
Vidlatá Seč) a Obec Vidlatá Seč uhradí správní poplatek za vklad vlastnického práva do katastru
nemovitostí, protože záměrem směny pozemků je získání vlastnického práva Obce Vidlatá Seč
k pozemkům, které budou v budoucnu využity jako stavební parcely a jako přístupová komunikace
pro stavební parcely. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč schvaluje směnu pozemku ve vlastnictví Obce Vidlatá Seč parc. č.
375/5 - orná půda o výměře 6 671 m2 v k. ú. Vidlatá Seč za pozemky ve vlastnictví pana Ing. Josefa
Kabrhela, Osík 42, a pana Jana Kováře, Makov 127, parc. č. 17/4 - orná půda o výměře 5 283 m2 a
parc. č. 17/5 - orná půda o výměře 413 m2 v k. ú. Vidlatá Seč. Pozemky parc. č. 17/4 a parc. č. 17/5
byly vytvořeny dle geometrického plánu č. 205-120/2016 vyhotovitele GEODETA Litomyšl ze dne 7. 2.
2018, který byl schválen KÚ pro Pardubický kraj, KP Svitavy pod čj. PGP-200/2018-609 dne 13. 2.
2018. Pro ocenění směny pozemků se sjednává cena 20 Kč/m2 směňovaných pozemků a pozemky se
směňují bez doplatku. Obec Vidlatá Seč uhradí správní poplatek za vklad vlastnického práva do
katastru nemovitostí. Zastupitelstvo obce schvaluje směnnou smlouvu a ukládá starostovi tuto
směnnou smlouvu uzavřít.
Výsledek hlasování: pro - 6, proti - 0, zdrželi se - 0
Usnesení č. 7/7/2019 bylo schváleno.
b) Starosta obce seznámil přítomné se skutečností, že v době od 11. 11. 2019 do 28. 11. 2019 byl na
úřední desce obce vyvěšen záměr směnit pozemek ve vlastnictví Obce Vidlatá Seč parc. č. 17/8 - orná
půda o výměře 184 m2 v k. ú. Vidlatá Seč za pozemek ve vlastnictví pana Ing. Josefa Bureše, Vidlatá
Seč 7, parc. č. 17/6 - orná půda o výměře 105 m2 v k. ú. Vidlatá Seč. Pozemky byly vytvořeny dle
geometrického plánu č. 205-120/2016 vyhotovitele GEODETA Litomyšl ze dne 7. 2. 2018, který byl
schválen KÚ pro Pardubický kraj, KP Svitavy pod č. PGP-200/2018-609 dne 13. 2. 2018. Starosta obce
seznámil přítomné s návrhem směnné smlouvy a navrhl směnu pozemků a směnnou smlouvu schválit
s tím, že pro ocenění směny pozemků se sjednává cena 20 Kč/m2 směňovaných pozemků a pozemky
se směňují bez doplatku (rozdíl ve výměře směňovaných pozemků je 79 m2 v neprospěch Obce
Vidlatá Seč) a Obec Vidlatá Seč uhradí správní poplatek za vklad vlastnického práva do katastru
nemovitostí, protože záměrem směny pozemků je získání vlastnického práva Obce Vidlatá Seč
k pozemkům, které budou v budoucnu využity jako přístupová komunikace pro stavební parcely.
K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč schvaluje směnu pozemku ve vlastnictví Obce Vidlatá Seč parc. č.
17/8 - orná půda o výměře 184 m2 v k. ú. Vidlatá Seč za pozemek ve vlastnictví pana Ing. Josefa
Bureše, Vidlatá Seč 7, parc. č. 17/6 - orná půda o výměře 105 m2 v k. ú. Vidlatá Seč. Pozemky byly
vytvořeny dle geometrického plánu č. 205-120/2016 vyhotovitele GEODETA Litomyšl ze dne 7. 2.
2018, který byl schválen KÚ pro Pardubický kraj, KP Svitavy pod č. PGP-200/2018-609 dne 13. 2.
2018. Pro ocenění směny pozemků se sjednává cena 20 Kč/m2 směňovaných pozemků a pozemky se
směňují bez doplatku. Obec Vidlatá Seč uhradí správní poplatek za vklad vlastnického práva do
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katastru nemovitostí. Zastupitelstvo obce schvaluje směnnou smlouvu a ukládá starostovi tuto
směnnou smlouvu uzavřít.
Výsledek hlasování: pro - 6, proti - 0, zdrželi se - 0
Usnesení č. 8/7/2019 bylo schváleno.
c) Starosta obce seznámil přítomné se skutečností, že v době od 11. 11. 2019 do 28. 11. 2019 byl na
úřední desce obce vyvěšen záměr směnit pozemky ve vlastnictví Obce Vidlatá Seč parc. č. 486/5 orná půda o výměře 120 m2, parc. č. 629/3 - orná půda o výměře 5 056 m2 a parc. č. 629/5 - orná
půda o výměře 287 m2 v k. ú. Vidlatá Seč za pozemky ve vlastnictví paní Věry Lipavské, Vidlatá Seč 1,
a paní Jaroslavy Víškové, Dolní Újezd 355, parc. č. 16/1 - orná půda o výměře 5 278 m2 a parc. č. 17/3
- orná půda o výměře 110 m2 v k. ú. Vidlatá Seč. Pozemek parc. č. 16/1 byl vytvořen dle
geometrického plánu č. 205-120/2016 vyhotovitele GEODETA Litomyšl ze dne 7. 2. 2018, který byl
schválen KÚ pro Pardubický kraj, KP Svitavy pod č. PGP-200/2018-609 dne 13. 2. 2018. Starosta obce
seznámil přítomné s návrhem směnné smlouvy a navrhl směnu pozemků a směnnou smlouvu schválit
s tím, že pro ocenění směny pozemků se sjednává cena 20 Kč/m2 směňovaných pozemků a pozemky
se směňují bez doplatku (rozdíl ve výměře směňovaných pozemků je 75 m2 v neprospěch Obce
Vidlatá Seč) a Obec Vidlatá Seč uhradí správní poplatek za vklad vlastnického práva do katastru
nemovitostí, protože záměrem směny pozemků je získání vlastnického práva Obce Vidlatá Seč
k pozemkům, které budou v budoucnu využity jako stavební parcely a jako přístupová komunikace
pro stavební parcely. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč souhlasí se směnou pozemků ve vlastnictví Obce Vidlatá Seč parc. č.
486/5 - orná půda o výměře 120 m2, parc. č. 629/3 - orná půda o výměře 5 056 m2 a parc. č. 629/5 orná půda o výměře 287 m2 v k. ú. Vidlatá Seč za pozemky ve vlastnictví paní Věry Lipavské, Vidlatá
Seč 1, a paní Jaroslavy Víškové, Dolní Újezd 355, parc. č. 16/1 - orná půda o výměře 5 278 m2 a parc.
č. 17/3 - orná půda o výměře 110 m2 v k. ú. Vidlatá Seč. Pozemek parc. č. 16/1 byl vytvořen dle
geometrického plánu č. 205-120/2016 vyhotovitele GEODETA Litomyšl ze dne 7. 2. 2018, který byl
schválen KÚ pro Pardubický kraj, KP Svitavy pod č. PGP-200/2018-609 dne 13. 2. 2018. Pro ocenění
směny pozemků se sjednává cena 20 Kč/m2 směňovaných pozemků a pozemky se směňují bez
doplatku. Obec Vidlatá Seč uhradí správní poplatek za vklad vlastnického práva do katastru
nemovitostí. Zastupitelstvo obce schvaluje směnnou smlouvu a ukládá starostovi tuto směnnou
smlouvu uzavřít.
Výsledek hlasování: pro - 6, proti - 0, zdrželi se - 0
Usnesení č. 9/7/2019 bylo schváleno.
d) Starosta obce seznámil přítomné se skutečností, že v době od 11. 11. 2019 do 28. 11. 2019 byl na
úřední desce obce vyvěšen záměr směnit pozemek ve vlastnictví Obce Vidlatá Seč parc. č. 114/4 ostatní plocha o výměře 79 m2 v k. ú. Vidlatá Seč za pozemky ve vlastnictví pana Jana Hudečka,
Vidlatá Seč 122, parc. č. 153/2 - zahrada o výměře 25 m2 a parc. č. 767/2 - ostatní plocha o výměře 25
m2 v k. ú. Vidlatá Seč. Pozemky byly vytvořeny dle geometrického plánu č. 208-127/2017 vyhotovitele
GEODETA Litomyšl ze dne 11. 10. 2018, který byl schválen KÚ pro Pardubický kraj, KP Svitavy pod č.
PGP-1512/2018-609 dne 18. 10. 2018. Záměrem směny pozemků je získání vlastnického práva Obce
Vidlatá Seč k pozemkům, které slouží jako místní komunikace, a získání vlastnického práva pana Jana
Hudečka k pozemku, který fakticky užívá. Starosta obce navrhl směnu pozemků schválit s tím, že
rozdíl ve výměře směňovaných pozemků (29 m2) bude hradit pan Jan Hudeček za cenu 20 Kč/m2.
Starosta obce seznámil přítomné s návrhem směnné smlouvy a navrhl směnu pozemků a směnnou
smlouvu schválit. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč schvaluje směnu pozemku ve vlastnictví Obce Vidlatá Seč parc. č.
114/4 - ostatní plocha o výměře 79 m2 v k. ú. Vidlatá Seč za pozemky ve vlastnictví pana Jana
Hudečka, Vidlatá Seč 122, parc. č. 153/2 - zahrada o výměře 25 m2 a parc. č. 767/2 - ostatní plocha o
výměře 25 m2 v k. ú. Vidlatá Seč. Pozemky byly vytvořeny dle geometrického plánu č. 208-127/2017
vyhotovitele GEODETA Litomyšl ze dne 11. 10. 2018, který byl schválen KÚ pro Pardubický kraj, KP
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Svitavy pod č. PGP-1512/2018-609 dne 18. 10. 2018. Rozdíl ve výměře směňovaných pozemků (29
m2) bude hradit pan Jan Hudeček za cenu 20 Kč/m2. Celková cena: 580 Kč. Zastupitelstvo obce
schvaluje směnnou smlouvu a ukládá starostovi tuto směnnou smlouvu uzavřít.
Výsledek hlasování: pro - 6, proti - 0, zdrželi se - 0
Usnesení č. 10/7/2019 bylo schváleno.
e) Starosta obce seznámil přítomné se skutečností, že v době od 11. 11. 2019 do 28. 11. 2019 byl na
úřední desce obce vyvěšen záměr prodat pozemek ve vlastnictví Obce Vidlatá Seč parc. č. 190/1 zahrada o výměře 156 m2 v k. ú. Vidlatá Seč. Pozemek byl vytvořen dle geometrického plánu č. 21305/2019 vyhotovitele GEODETA Litomyšl ze dne 6. 3. 2019, který byl schválen KÚ pro Pardubický kraj,
KP Svitavy pod č. PGP-386/2019-609 dne 14. 3. 2019. Pozemek parc. č. 190/1 - zahrada o výměře 156
m2 se skládá z dílu „e“ (pozemek parc. č. 190/1 o výměře 123 m2) a z dílu „d“ (pozemek parc. č. 35/2
o výměře 33 m2). Navržená cena: díl „e“ - 20 Kč/m2, díl „d“ - 300 Kč/m2 (cena, za kterou Obec Vidlatá
Seč díl „d“ odkoupila v roce 2018). Celková cena: 123 x 20 + 33 x 300 = 2 460 + 9 900 = 12 360 Kč.
Zájem o koupi pozemku projevil pan Petr Kuchta, Vidlatá Seč 11. Záměrem prodeje pozemku je
získání vlastnického práva pana Petra Kuchty k pozemku, který fakticky užívá. Starosta obce seznámil
přítomné s návrhem kupní smlouvy a navrhl prodej pozemku a kupní smlouvu schválit. K návrhu
nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč schvaluje prodej pozemku ve vlastnictví Obce Vidlatá Seč parc. č.
190/1 - zahrada o výměře 156 m2 v k. ú. Vidlatá Seč. Pozemek byl vytvořen dle geometrického plánu
č. 213-05/2019 vyhotovitele GEODETA Litomyšl ze dne 6. 3. 2019, který byl schválen KÚ pro
Pardubický kraj, KP Svitavy pod č. PGP-386/2019-609 dne 14. 3. 2019. Pozemek parc. č. 190/1 zahrada o výměře 156 m2 se skládá z dílu „e“ (pozemek parc. č. 190/1 o výměře 123 m2) a z dílu „d“
(pozemek parc. č. 35/2 o výměře 33 m2). Celková cena: 12 360 Kč. Kupující pan Petr Kuchta, Vidlatá
Seč 11. Zastupitelstvo obce schvaluje kupní smlouvu a ukládá starostovi tuto kupní smlouvu uzavřít.
Výsledek hlasování: pro - 6, proti - 0, zdrželi se - 0
Usnesení č. 11/7/2019 bylo schváleno.
9. Prodejna smíšeného zboží - stanovení nájemného na rok 2020
Starosta obce seznámil přítomné s návrhem nájemného na rok 2020 pro provozovatele Prodejny
smíšeného zboží pana Václava Lipavského, Vidlatá Seč 109. Starosta obce navrhl schválit nájemné ve
výši 120 Kč za rok. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč schvaluje nájemné na rok 2020 pro provozovatele Prodejny
smíšeného zboží pana Václava Lipavského, Vidlatá Seč 109, ve výši 120 Kč za rok.
Výsledek hlasování: pro - 6, proti - 0, zdrželi se - 0
Usnesení č. 12/7/2019 bylo schváleno.
10. Různé
a) Mikroregion Litomyšlsko - partystan
Starosta obce seznámil přítomné s informací o možnosti využití partystanu Mikroregionu Litomyšlsko
pro akce obce i v roce 2020. Starosta obce navrhl vzít výše uvedenou informaci na vědomí. K návrhu
nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč bere na vědomí informaci o možnosti využití partystanu
Mikroregionu Litomyšlsko.
b) Mikroregion Litomyšlsko - POV na rok 2020
Starosta obce seznámil přítomné s informací o zařazení Obce Vidlatá Seč do žádosti Mikroregionu
Litomyšlsko o dotaci z Programu obnovy venkova na rok 2020 s akcí: Oprava obecní studny na
pozemku parc. č. 116/2 v k. ú. Vidlatá Seč. Starosta obce navrhl vzít výše uvedenou informaci na
vědomí. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
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Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč bere na vědomí informaci o zařazení Obce Vidlatá Seč do žádosti
Mikroregionu Litomyšlsko o dotaci z Programu obnovy venkova na rok 2020.
c) Mikroregion Litomyšlsko - Desinka - POV na rok 2020
Starosta obce seznámil přítomné s informací o zařazení Obce Vidlatá Seč do žádosti Mikroregionu
Litomyšlsko - Desinka o dotaci z Programu obnovy venkova na rok 2020 s akcí: Oprava obecní studny
na pozemku parc. č. 123/2 v k. ú. Vidlatá Seč. Starosta obce navrhl vzít výše uvedenou informaci na
vědomí. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč bere na vědomí informaci o zařazení Obce Vidlatá Seč do žádosti
Mikroregionu Litomyšlsko - Desinka o dotaci z Programu obnovy venkova na rok 2020.
d) Informace o konání valné hromady svazku obcí Mikroregion Litomyšlsko
Starosta obce seznámil přítomné s průběhem valné hromady svazku obcí Mikroregion Litomyšlsko,
která se konala dne 28. 11. 2019 v Poříčí u Litomyšle. Starosta obce navrhl vzít výše uvedenou
informaci na vědomí. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč bere na vědomí informaci o průběhu valné hromady svazku obcí
Mikroregion Litomyšlsko.
11. Závěr
Starosta obce poděkoval přítomným za účast a ve 20:50 hodin ukončil zasedání zastupitelstva obce.

Zápis byl vyhotoven dne 2. 12. 2019.

Zapisovatel:

Luboš Herold

…………………………………….

Ověřovatelé:

Martin Kábrt

…………………………………….

Jaroslav Renza

…………………………………….

Luboš Herold

…………………………………….

Starosta:
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