Obec Vidlatá Seč
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč

Zápis č. 8/2020
z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Vidlatá Seč konaného dne 4. 12. 2020
od 19:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Vidlatá Seč
Přítomni:

Luboš Herold, Jaromír Doležal, Martin Kábrt, Marek Kuta, Josef Nádvorník,
Jiří Renza

Omluveni:

Jaroslav Renza

Občané:

Michal Hrnčíř

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, 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 Jiří Renza, zastupitel, 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. 1/8/2020 bylo schváleno.
3. Určení ověřovatelů zápisu
Starosta obce doporučil ověřovateli zápisu pro dnešní zasedání pana Martina Kábrta a pana Jaromíra
Doležala. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč určuje ověřovateli zápisu pro dnešní zasedání pana Martina Kábrta a
pana Jaromíra Doležala.
Výsledek hlasování: pro - 6, proti - 0, zdrželi se - 0
Usnesení č. 2/8/2020 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.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Program rozvoje obce Vidlatá Seč na období let 2021 - 2027
Podpora obnovy a rozvoje venkova - Podpora obnovy sportovní infrastruktury
Žádost o dotaci POV 2021 - Mikroregion Litomyšlsko - Desinka
Žádost o dotaci POV 2021 - Mikroregion Litomyšlsko
MAS Litomyšlsko - Malý LEADER 2021
Různé
Závěr

Starosta obce navrhl zařadit do programu bod č. 7 - Podpora obnovy a rozvoje venkova - Podpora
budování a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku. Ostatní body budou posunuty. K návrhu
nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč schvaluje zařazení bodu Podpora obnovy a rozvoje venkova - Podpora
budování a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku, jako bod č. 7. Ostatní body budou
posunuty.
Výsledek hlasování: pro - 6, proti - 0, zdrželi se - 0
Usnesení č. 3/8/2020 bylo schváleno.
Starosta obce navrhl zařadit do programu bod č. 11 - Technické služby Hlinsko - dodatek č. 2 ke
smlouvě č. O-52/2019. Ostatní body budou posunuty. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč schvaluje zařazení bodu Technické služby Hlinsko - dodatek č. 2 ke
smlouvě č. O-52/2019, jako bod č. 11. Ostatní body budou posunuty.
Výsledek hlasování: pro - 6, proti - 0, zdrželi se - 0
Usnesení č. 4/8/2020 bylo schváleno.
Starosta obce navrhl zařadit do programu bod č. 12 - Rozpočtové opaření č. 7/2020 - vlastní
rozpočtové opatření. Ostatní body budou posunuty. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč schvaluje zařazení bodu Rozpočtové opaření č. 7/2020 - vlastní
rozpočtové opatření, jako bod č. 12. Ostatní body budou posunuty.
Výsledek hlasování: pro - 6, proti - 0, zdrželi se - 0
Usnesení č. 5/8/2020 bylo schváleno.
Starosta obce navrhl zařadit do programu bod č. 13 - Pachtovní smlouva č. 891:30. Ostatní body
budou posunuty. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč schvaluje zařazení bodu Pachtovní smlouva č. 891:30, jako bod č. 13.
Ostatní body budou posunuty.
Výsledek hlasování: pro - 6, proti - 0, zdrželi se - 0
Usnesení č. 6/8/2020 bylo schváleno.
Starosta obce navrhl zařadit do programu bod č. 14 - Smlouva o poskytnutí individuální dotace na rok
2020 číslo 1/2020 - žádost TJ Vidlatá Seč o prodloužení termínu vyúčtování realizovaného projektu a
vyhodnocení jeho přínosu. Ostatní body budou posunuty. K návrhu nebyly vzneseny žádné
protinávrhy.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč schvaluje zařazení bodu Smlouva o poskytnutí individuální dotace na
rok 2020 číslo 1/2020 - žádost TJ Vidlatá Seč o prodloužení termínu vyúčtování realizovaného
projektu a vyhodnocení jeho přínosu, jako bod č. 14. Ostatní body budou posunuty.
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Výsledek hlasování: pro - 6, proti - 0, zdrželi se - 0
Usnesení č. 7/8/2020 bylo schváleno.
Návrh doplněného pořadu jednání:
1. Zahájení zasedání
2. Určení zapisovatele zápisu
3. Určení ověřovatelů zápisu
4. Schválení pořadu jednání
5. Program rozvoje obce Vidlatá Seč na období let 2021 - 2027
6. Podpora obnovy a rozvoje venkova - Podpora obnovy sportovní infrastruktury
7. Podpora obnovy a rozvoje venkova - Podpora budování a obnovy míst aktivního a pasivního
odpočinku
8. Žádost o dotaci POV 2021 - Mikroregion Litomyšlsko - Desinka
9. Žádost o dotaci POV 2021 - Mikroregion Litomyšlsko
10. MAS Litomyšlsko - Malý LEADER 2021
11. Technické služby Hlinsko - dodatek č. 2 ke smlouvě č. O-52/2019
12. Rozpočtové opatření č. 7/2020 - vlastní rozpočtové opatření
13. Pachtovní smlouva č. 891:30
14. Smlouva o poskytnutí individuální dotace na rok 2020 číslo 1/2020 - žádost TJ Vidlatá Seč o
prodloužení termínu vyúčtování realizovaného projektu a vyhodnocení jeho přínosu
15. Různé
16. Závěr
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč schvaluje doplněný pořad jednání.
Výsledek hlasování: pro - 6, proti - 0, zdrželi se - 0
Usnesení č. 8/8/2020 bylo schváleno.
5. Program rozvoje obce Vidlatá Seč na období let 2021 - 2027
Starosta obce seznámil přítomné s návrhem Programu rozvoje obce Vidlatá Seč na období let 2021 až
2027. Program rozvoje obce je základním plánovacím dokumentem obce, který je zakotven v zákoně
č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů. Starosta obce navrhl program rozvoje obce
schválit. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč schvaluje Program rozvoje obce Vidlatá Seč na období let 2021 až
2027.
Výsledek hlasování: pro - 6, proti - 0, zdrželi se - 0
Usnesení č. 9/8/2020 bylo schváleno.
6. Podpora obnovy a rozvoje venkova - Podpora obnovy sportovní infrastruktury
Starosta obce seznámil přítomné se Zásadami podprogramu pro poskytování dotací 117D8210 Podpora obnovy a rozvoje venkova z rozpočtových prostředků Ministerstva pro místní rozvoj ČR,
dotační titul Podpora obnovy sportovní infrastruktury (DT 117d8210B). Starosta obce navrhl podat
žádost o poskytnutí dotace na rekonstrukci sportoviště u ZŠ Vidlatá Seč na části pozemku parc. č.
168/1 v k.ú. Vidlatá Seč. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč schvaluje podání žádosti o poskytnutí dotace na rekonstrukci
sportoviště u ZŠ Vidlatá Seč na části pozemku parc. č. 168/1 v k.ú. Vidlatá Seč v rámci podprogramu
pro poskytování dotací 117D8210 - Podpora obnovy a rozvoje venkova z rozpočtových prostředků
Ministerstva pro místní rozvoj ČR, dotační titul Podpora obnovy sportovní infrastruktury (DT
117d8210B). Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč souhlasí s doplatkem spolufinancování rekonstrukce
sportoviště u ZŠ Vidlatá Seč do 100 % ceny rekonstrukce při předpokládané 80 % dotaci.
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Výsledek hlasování: pro - 6, proti - 0, zdrželi se - 0
Usnesení č. 10/8/2020 bylo schváleno.
7. Podpora obnovy a rozvoje venkova - Podpora budování a obnovy míst aktivního a
pasivního odpočinku
Starosta obce seznámil přítomné se Zásadami podprogramu pro poskytování dotací 117D8210 Podpora obnovy a rozvoje venkova z rozpočtových prostředků Ministerstva pro místní rozvoj ČR,
dotační titul Podpora budování a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku (DT 117d8210H).
Starosta obce navrhl podat žádost o poskytnutí dotace na vybudování zázemí areálu hřiště ve Vidlaté
Seči na části pozemku parc. č. 168/1 v k.ú. Vidlatá Seč. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč schvaluje podání žádosti o poskytnutí dotace na vybudování zázemí
areálu hřiště ve Vidlaté Seči na části pozemku parc. č. 168/1 v k.ú. Vidlatá Seč v rámci podprogramu
pro poskytování dotací 117D8210 - Podpora obnovy a rozvoje venkova z rozpočtových prostředků
Ministerstva pro místní rozvoj ČR, dotační titul Podpora budování a obnovy míst aktivního a
pasivního odpočinku (DT 117d8210H). Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč souhlasí s doplatkem
spolufinancování vybudování zázemí areálu hřiště do 100 % ceny akce při předpokládané 80 % dotaci.
Výsledek hlasování: pro - 6, proti - 0, zdrželi se - 0
Usnesení č. 11/8/2020 bylo schváleno.
8. Žádost o dotaci POV 2021 - Mikroregion Litomyšlsko - Desinka
Starosta obce seznámil přítomné s informací, že Mikroregion Litomyšlsko - Desinka bude opět žádat
Pardubický kraj o dotaci z POV na projekty, které se v roce 2020 neuskutečnily. Starosta obce navrhl,
aby Obec Vidlatá Seč požádala o totožnou dotaci jako v roce 2020, dotaci na opravu obecní studny na
pozemku parc. č. 123/2 v k.ú. Vidlatá Seč. Rozpočet projektu je 80 000 Kč s DPH. K návrhu nebyly
vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč schvaluje podání žádosti o poskytnutí dotace na opravu obecní
studny na pozemku parc. č. 123/2 v k.ú. Vidlatá Seč. Rozpočet projektu je 80 000 Kč s DPH. Žádost
bude součástí žádosti Mikroregionu Litomyšlsko - Desinka o dotaci z POV Pardubického kraje na rok
2021.
Výsledek hlasování: pro - 6, proti - 0, zdrželi se - 0
Usnesení č. 12/8/2020 bylo schváleno.
9. Žádost o dotaci POV 2021 - Mikroregion Litomyšlsko
Starosta obce seznámil přítomné s informací, že Mikroregion Litomyšlsko bude opět žádat Pardubický
kraj o dotaci z POV na projekty, které se v roce 2020 neuskutečnily. Starosta obce navrhl, aby Obec
Vidlatá Seč požádala o totožnou dotaci jako v roce 2020, dotaci na obnovu veřejného prostranství. K
návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč schvaluje podání žádosti o poskytnutí dotace na obnovu veřejného
prostranství. Žádost bude součástí žádosti Mikroregionu Litomyšlsko o dotaci z POV Pardubického
kraje na rok 2021.
Výsledek hlasování: pro - 6, proti - 0, zdrželi se - 0
Usnesení č. 13/8/2020 bylo schváleno.
10. MAS Litomyšlsko - Malý LEADER 2021
Starosta obce seznámil přítomné se skutečností, že podal žádost o podporu realizace projektu
„Obnova dřevěného obložení stěn v tělocvičně ZŠ Vidlatá Seč“ v rámci výzvy „Malý LEADER 2021“ pro
území MAS Litomyšlsko o.p.s. Rozpočet projektu je 159 720 Kč s DPH, výše způsobilých výdajů je
maximálně 50 000 Kč, podpora činí maximálně 70 % celkových způsobilých výdajů. Realizace projektu
musí probíhat v období 1. 7. 2021 - 30. 9. 2021. Starosta obce navrhl vzít výše uvedenou informaci na
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vědomí. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč bere na vědomí informaci o podání žádosti o podporu realizace
projektu „Obnova dřevěného obložení stěn v tělocvičně ZŠ Vidlatá Seč“ v rámci výzvy „Malý
LEADER 2021“ pro území MAS Litomyšlsko o.p.s.
11. Technické služby Hlinsko - dodatek č. 2 ke smlouvě č. O-52/2019
Starosta obce seznámil přítomné s návrhem Dodatku č. 2 ke smlouvě č. O-52/2019 o zajištění svozu,
třídění, recyklace a odstranění komunálního odpadu. Smluvními stranami jsou Obec Vidlatá Seč,
Vidlatá Seč 86, 570 01 Litomyšl, IČ 00277550, a společnost Technické služby Hlinsko, s.r.o., Srnská
382, 539 01 Hlinsko, IČ 25951611. Starosta obce navrhl dodatek ke smlouvě schválit. K návrhu nebyly
vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč schvaluje Dodatek č. 2 ke smlouvě č. O-52/2019 o zajištění svozu,
třídění, recyklace a odstranění komunálního odpadu. Smluvními stranami jsou Obec Vidlatá Seč,
Vidlatá Seč 86, 570 01 Litomyšl, IČ 00277550, a společnost Technické služby Hlinsko, s.r.o., Srnská
382, 539 01 Hlinsko, IČ 25951611.
Výsledek hlasování: pro - 6, proti - 0, zdrželi se - 0
Usnesení č. 14/8/2020 bylo schváleno.
12. Rozpočtové opatření č. 7/2020 - vlastní rozpočtové opatření
Starosta obce seznámil přítomné s Rozpočtovým opatřením č. 7/2020 - vlastním rozpočtovým
opatřením a navrhl rozpočtové opatření schválit. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč schvaluje Rozpočtové opatření č. 7/2020 - vlastní rozpočtové
opatření.
Výsledek hlasování: pro - 6, proti - 0, zdrželi se - 0
Usnesení č. 15/8/2020 bylo schváleno.
13. Pachtovní smlouva č. 891:30
Starosta obce seznámil přítomné s návrhem Pachtovní smlouvy č. 891:30, kterou propachtovatel
(Obec Vidlatá Seč, Vidlatá Seč 86, 570 01 Litomyšl, IČ 00277550) přenechává pachtýři (Zemědělské
družstvo Dolní Újezd, Dolní Újezd 471, 569 61 Dolní Újezd u Litomyšle, IČ 00129488) k dočasnému
užívání a požívání věci označené v čl. I. odst. 1 smlouvy na dobu určitou do 31. 12. 2021. Starosta
obce navrhl pachtovní smlouvu schválit. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč schvaluje Pachtovní smlouvu č. 891:30, kterou propachtovatel (Obec
Vidlatá Seč, Vidlatá Seč 86, 570 01 Litomyšl, IČ 00277550) přenechává pachtýři (Zemědělské družstvo
Dolní Újezd, Dolní Újezd 471, 569 61 Dolní Újezd u Litomyšle, IČ 00129488) k dočasnému užívání a
požívání věci označené v čl. I. odst. 1 smlouvy na dobu určitou do 31. 12. 2021.
Výsledek hlasování: pro - 6, proti - 0, zdrželi se - 0
Usnesení č. 16/8/2020 bylo schváleno.
14. Smlouva o poskytnutí individuální dotace na rok 2020 číslo 1/2020 - žádost TJ Vidlatá Seč o
prodloužení termínu vyúčtování realizovaného projektu a vyhodnocení jeho přínosu
Starosta obce seznámil přítomné se žádostí TJ Vidlatá Seč o prodloužení termínu vyúčtování
realizovaného projektu a vyhodnocení jeho přínosu v rámci smlouvy o poskytnutí individuální dotace
na rok 2020 číslo 1/2020 do 31. 12. 2021. Důvodem podání žádosti je utlumení činnosti TJ Vidlatá Seč
v roce 2020 z důvodu pandemie koronaviru a nemožnost profinancování individuální neinvestiční
dotace z rozpočtových prostředků obce v roce 2020. Starosta obce navrhl žádost schválit. K návrhu
nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč schvaluje pro TJ Vidlatá Seč prodloužení termínu vyúčtování
realizovaného projektu a vyhodnocení jeho přínosu v rámci smlouvy o poskytnutí individuální dotace
na rok 2020 číslo 1/2020 do 31. 12. 2021. Důvodem prodloužení termínu je utlumení činnosti TJ
Vidlatá Seč v roce 2020 z důvodu pandemie koronaviru a nemožnost profinancování individuální
neinvestiční dotace z rozpočtových prostředků obce v roce 2020.
Výsledek hlasování: pro - 6, proti - 0, zdrželi se - 0
Usnesení č. 17/8/2020 bylo schváleno.
15. Různé
a) Dobrovolná sbírka pro Zdravotnickou záchrannou službu Pardubického kraje - výjezdovou
základnu Skuteč
Starosta obce informoval přítomné, že v neděli 6. 12. 2020 proběhne na OÚ ve Vidlaté Seči
dobrovolná sbírka balených trvanlivých potravin. Sbírka bude věnována Zdravotnické záchranné
službě Pardubického kaje - výjezdové základně Skuteč. Starosta obce navrhl vzít výše uvedenou
informaci na vědomí. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč bere na vědomí informaci, že v neděli 6. 12. 2020 proběhne na OÚ
ve Vidlaté Seči dobrovolná sbírka balených trvanlivých potravin.
b) Svoz komunálního odpadu na přelomu roku
Starosta obce seznámil přítomné s organizací svozu komunálního odpadu na přelomu roku. Poslední
svoz v roce 2020 proběhne v pátek 25. prosince, první svoz v roce 2021 proběhne v pátek 8. ledna.
Starosta obce navrhl vzít výše uvedenou informaci na vědomí. K návrhu nebyly vzneseny žádné
protinávrhy.
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč bere na vědomí informaci o organizaci svozu komunálního odpadu
na přelomu roku.
c) Nové kontejnery na sběr kovových odpadů
Starosta obce informoval přítomné, že byly pořízeny dva nové kontejnery na sběr kovových odpadů.
Kontejnery jsou šedé a jsou umístěny u prodejny smíšeného zboží a u autobusové zastávky "Na
návsi". Do kontejnerů patří plechovky od potravin, nápojové plechovky a ostatní malé kovové
předměty z domácnosti. V žádném případě se nesmí do kontejnerů vhazovat obaly znečištěné zbytky
potravin a nebezpečnými látkami. Starosta obce navrhl vzít výše uvedenou informaci na vědomí. K
návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč bere na vědomí informaci o pořízení nových kontejnerů na sběr
kovových odpadů.
d) Tříkrálová sbírka v roce 2021
Starosta obce seznámil přítomné s informací o průběhu Tříkrálové sbírky v roce 2021. Od 1. do 24.
ledna 2021 bude zpřístupněna virtuální (online) koleda - na webových stránkách
www.trikralovasbirka.cz můžete sledovat sbírku online, na tomto odkaze také bude ONLINE kasička
pro finanční dary. Charitu Dolní Újezd můžete podpořit zasláním částky na účet číslo 66008822/0800
u České spořitelny (nutno zadat variabilní symbol 77705002). Tato online koleda bude doplněna dle
aktuální situace v obci jednou z následujících variant: 1) buď umístěním pokladniček na vyhrazených
místech (obecní úřad, místní obchod) a mobilní kasičkou na telefonické objednání, 2) nebo
omezeným koledováním za dodržení ochranných opatření (návštěva jednoho krále). O tom, která
z variant bude realizována, budou občané informováni ke konci roku prostřednictvím obecního
rozhlasu, letáků a na webových (www.dolniujezd.charita.cz) a facebookových stránkách
(@farnicharitadolniujezd). 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 průběhu Tříkrálové sbírky v roce 2021.
e) Kontrolní výbor - zápis č. 4/2020
Pan Jiří Renza, předseda kontrolního výboru, seznámil přítomné se Zápisem č. 4/2020 kontrolního
výboru ze dne 27. 11. 2020 a navrhl Zápis č. 4/2020 kontrolního výboru vzít na vědomí. K návrhu
nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč bere na vědomí Zápis č. 4/2020 kontrolního výboru ze dne 27. 11.
2020.
f) Finanční výbor - zápis č. 4/2020
Pan Jaromír Doležal, předseda finančního výboru, seznámil přítomné se Zápisem č. 4/2020 finančního
výboru ze dne 1. 12. 2020 a navrhl Zápis č. 4/2020 finančního výboru vzít na vědomí. K návrhu nebyly
vzneseny žádné protinávrhy.
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč bere na vědomí Zápis č. 4/2020 finančního výboru ze dne 1. 12.
2020.
16. Závěr
Starosta obce poděkoval přítomným za účast a ve 20:10 hodin ukončil zasedání zastupitelstva obce.

Zápis byl vyhotoven dne 5. 12. 2020.

Zapisovatel:

Luboš Herold

………………………………………

Ověřovatelé:

Martin Kábrt

………………………………………

Jaromír Doležal

………………………………………

Luboš Herold

………………………………………

Starosta:
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