Zápis č. 9/2015
o průběhu veřejného zasedání Zastupitelstva obce Česká,
konaného dne 7. září 2015 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecní sokolovny.
__________________________________________________________________________
Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Česká (dále jen ,,zastupitelstvo“) zahájila starostka
Ing. Jana Chiniová (dále jen ,,předsedající“) v 18.05 hod. a všechny přítomné přivítala.
Předsedající schůze Ing. Chiniová konstatovala, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace
podle § 93 odst. 1 zákona o obcích byla na úřední desce Obecního úřadu Česká zveřejněna
v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to od 28.8. 2015 do 7.9. 2015. Současně byla
zveřejněna na „elektronické úřední desce“.
Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha č. 1)
konstatovala, že je přítomno 7 členů zastupitelstva, zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné (§
92 odst. 3 zákona o obcích). Dále poznamenala, že zápis z předchozího zasedání byl řádně
ověřen a je vyložen k nahlédnutí v zasedací místnosti.

*

*

*

Bod č.1
Volba ověřovatelů zápisu a schválení programu zasedání č. 9/2015
Návrhy na ověřovatele zápisu: p. Pavelka, Ing. Klimša
Jiný návrh podán nebyl. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své
stanovisko. Žádné další stanovisko vzneseno nebylo.
Návrh usnesení č.9/1/2015:
Zastupitelstvo obce Česká určuje ověřovateli zápisu p. Pavelka, Ing. Klimša
Výsledek hlasování: pro – 7 proti – 0 zdrželi se – 0
Usnesení č.9/1/2015 bylo schváleno.

Schválení programu
Předsedající seznámila přítomné s návrhem programu.
Jiný návrh podán nebyl. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své
stanovisko.
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Návrh usnesení č.9/2/2015:
Zastupitelstvo obce Česká schvaluje následující program zasedání:
Program 9. zasedání Zastupitelstva obce Česká
Navržený
program:

1) Volba ověřovatelů zápisu a schválení programu zasedání č.9/2015.
2) Schválení uzavření nových smluv
- Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení práva věcného břemene se
společností EON
- Smlouva o právu umístit a provést stavbu s firmou TECHSPORT
3) Sokolovna Česká
- Schválení nájemní smlouvy s TJ Sokol Česká, sdružením
Čedivadlo a smlouvy o pronájmu sokolovny
- Schválení ceníku pro rok 2015
- Projednání schvalování harmonogramu cvičení v sokolovně
- Smlouva s firmou H Data o připojení a poskytování služeb
internetu v sokolovně
4) Schválení závěrečného účtu svazku obcí Ponávka za rok 2014
5) Schválení rozpočtového opatření č.7/2015
6) Různé
- žádost o změnu stavby z rodinného domu na bytový dům
- MŠ Česká – oznámení konkurzního řízení na místo
ředitele/ředitelky MŚ Česká
7) Závěr

Ing. Chalupníková: „ Posílala jsem všem zastupitelům návrh na zařazení bodu o zajištění
pomocné učitelky do Mateřské školky v České.“
Ing. Chiniová: „ Problém budeme řešit v diskuzi.“
Jiný návrh podán nebyl. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své
stanovisko. Žádné další stanovisko vzneseno nebylo.
Výsledek hlasování: pro – 6 proti – 0 zdrželi se – 1
Usnesení č.9/2/2015 bylo schváleno.

Bod č.2
Schválení uzavření nových smluv
- Schválení smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení práva věcného břemene
Jedná se o stavbu „Brno, Ivanovice, Černohorská, st. úprava NN“ na pozemku p.č. 646/19,
v k.ú. Česká – umístění zařízení podzemní vedení NN v délce trasy 3 m a nová rozpojovací
skříň. Věcné břemeno bude zřízeno za jednorázovou náhradu 1 000,- Kč.
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Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné další
stanovisko vzneseno nebylo.

Návrh usnesení č.9/3/2015:
Zastupitelstvo obce Česká po projednání, v souladu s ustanovením zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích, ve znění pozdějších předpisů s c h v a l u j e
smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení práva věcného břemene na pozemku p.č. 646/19 v k.ú.
Česká za jednorázovou náhradu 1000,- Kč.
Výsledek hlasování: pro – 7 proti – 0 zdrželi se – 0
Usnesení č.9/3/2015 bylo schváleno.

- Schválení smlouvy o právu umístit a provést stavbu s firmou
TECHSPORT
Jedná se o stavbu s označením „Obytný soubor Česká“ 2 obytné domy,na pozemku p.č.
245/4. Obec Česká vydala dne 6. 5. 2015 po konzultaci s Ing. Fixelem – zpracovatelem ÚP
toto stanovisko:
Dle našeho názoru je lokalita zastavitelná pouze 1 RD, obec Česká nesouhlasí s napojením 2
RD na místní komunikaci 9c z důvodů nedostatečnosti šířky dopravního koridoru. Kapacita
této komunikace je již nyní na hranici udržitelnosti, a její kapacitu nelze vyčerpat výstavbou 2
dalších domů. Dle schváleného ÚP Obce Česká jsou na tuto komunikaci napojeny ještě i jiné
pozemky určené k výstavbě.
18.5.2015 požádala firma TECHSPORT o připojení pozemku p.č. 245/4. Obec Česká zahájila
správní řízení a povolení ke sjezdu bylo po doložení kladného stanoviska PČR vydáno.
Ve smlouvě o právu umístit stavbu je uveden pozemek p.č. 238/1 v k.ú. Česká – ostatní
komunikace – vlastník obec Česká pro stavbu „Obytný soubor Česká “. Dle občanského
zákoníku se tato smlouva uzavírá pouze v případě, kdy majitel pozemku a stavebník nejsou
totožné.
V tomto případě je stavba obytného souboru na parcele 245/4 – v majetku firmy
TECHSPORT, na pozemku p.č. 238/1 v majetku obce Česká jsou vedeny pouze přípojky
inženýrských sítí.
Obec Česká nesouhlasí se zněním předložené smlouvy.
p. Ráčková: „Původně nám majitelé pozemku dali návrh na 1 dům, co je to tedy obytný
soubor?“
Ing. Chiniová: „Majitel navrhl na tomto pozemku dva domy, s čímž zastupitelstvo
nesouhlasí. Plány jsou na Obecním úřadě Česká.“
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné další
stanovisko vzneseno nebylo.
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Návrh usnesení č.9/4/2015:
Zastupitelstvo obce Česká po projednání, v souladu s ustanovením zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích, ve znění pozdějších předpisů n e s c h v a l u j e
smlouvu o právu umístit a provést stavbu „Obytný soubor Česká “na pozemku p.č.238/1
Výsledek hlasování: pro – 7 proti – 0 zdrželi se – 0
Usnesení č.9/4/2015 bylo schváleno.

Bod č.3
Sokolovna Česká
- Schválení nájemní smlouvy s TJ Sokol Česká
Podle původní smlouvy platí TJ Sokol Česká veškerou elektrickou energii v sokolovně. Po
rekonstrukci sokolovny jsou prostory větší, bude i větší spotřeba elektřiny a pro Sokol Česká
je to již velká finanční zátěž. Proto Zastupitelstvo obce Česká navrhuje, aby jednota platila
částku 40.000,- Kč ročně za elektřinu a vodu (v buňce) dle spotřeby, která se bude měřit
podružným vodoměrem. Smlouva bude platit na rok od 1. 9. – 31. 8. 2015.
Ing. Kyselák: „Na svolané schůzi jsme problém probírali a souhlasíme s touto smlouvou.“
Ing. Klimša: „Je nutné dořešit docházku členů sokola do sokolovny.“
p. Mičánková: „Dle dohody na poradě je to tak, že každý zástupce sportu dostane klíče a kód
k sokolovně a bude muset dělat docházku členů do sportů.“
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné další
stanovisko vzneseno nebylo.
Návrh usnesení č.9/5/2015:
Zastupitelstvo obce Česká po projednání, v souladu s ustanovením zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích, ve znění pozdějších předpisů schvaluje
nájemní smlouvu s TJ Sokol Česká.
Výsledek hlasování: pro – 7 proti – 0 zdrželi se – 0
Usnesení č.9/5/2015 bylo schváleno.

- Schválení nájemní smlouvy se sdružením Čedivadlo Česká
Předmětem smlouvy je pronájem: sál pro nácvik divadelních her a přilehlých prostor v neděli
od 19.30 – 22.00 hod. (sociální zařízení a chodba), ve sklepních prostorách uložení kulis.
Ing. Kyselák: „Jaké příjmy má Čedivadlo?“
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p.Mičánková: „Pouze dobrovolné vstupné, letos jsme získali dotace od kraje na činnost
divadla.“
Nikdo nevznesl další připomínku a bylo přistoupeno k hlasování.

Návrh usnesení č.9/6/2015:
Zastupitelstvo obce Česká po projednání, v souladu s ustanovením zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích, ve znění pozdějších předpisů schvaluje
nájemní smlouvu se sdružením Čedivadlo Česká.
Výsledek hlasování: pro – 7 proti – 0 zdrželi se – 0
Usnesení č.9/6/2015 bylo schváleno.

- Schválení nájemní smlouvy o pronájmu prostor sokolovny Česká
Nikdo nevznesl připomínku a bylo přistoupeno k hlasování.
Návrh usnesení č.9/7/2015:
Zastupitelstvo obce Česká po projednání, v souladu s ustanovením zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích, ve znění pozdějších předpisů schvaluje
nájemní smlouvu o pronájmu prostor sokolovny Česká
Výsledek hlasování: pro – 7 proti – 0 zdrželi se – 0
Usnesení č.9/7/2015 bylo schváleno.

-

Schválení ceníku pronájmu prostor sokolovny Česká pro rok 2015/2016
(viz příloha č. 3)

Platnost od 1. 9. 2015 – 31. 8. 2016.
Nikdo nevznesl připomínku a bylo přistoupeno k hlasování.
Návrh usnesení č.9/8/2015:
Zastupitelstvo obce Česká po projednání, v souladu s ustanovením zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích, ve znění pozdějších předpisů schvaluje
ceník pronájmu prostor sokolovny Česká
Výsledek hlasování: pro – 7 proti – 0 zdrželi se – 0
Usnesení č.9/82015 bylo schváleno.

- Projednání harmonogramu cvičení v sokolovně (viz. příloha č. 4)
Harmonogram cvičení v sokolovně zůstává s malými změnami stejné, nově bude nahrazen
florbal pro žáky za cvičení všestrannosti pro žáky (věkové rozhraní 8 – 12 let) – ve čtvrtek od
17. – 18.00 hod.)
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- Smlouva s firmou H Data o připojení a poskytování služeb internetu
v sokolovně
Poskytoval služby firma H-data spol.s r.o., se sídlem Václavská 4, 603 00 Brno bude
poskytovat obci Česká připojení a poskytování služeb internetu v sokolovně Česká – rychlost
připojení 20 Mbps/4 Mbps za cenu paušál - 1 ,- Kč/rok , zřizovací poplatek činí 1,- Kč.
Uživatel – obec Česká se zavazuje, že po dobu trvání výše uvedeného snížení poplatku
poskytovateli umožní umístění bilbordu s reklamou poskytovatele o velikosti cca 250 cm x
150 cm na plotě u Sokolovny za poplatek 1,- Kč/rok.
Nikdo nevznesl připomínku a bylo přistoupeno k hlasování.
Návrh usnesení č.9/9/2015:
Zastupitelstvo obce Česká po projednání, v souladu s ustanovením zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích, ve znění pozdějších předpisů schvaluje
smlouvu s firmou H Data o připojení a poskytování služeb internetu v sokolovně za paušál
1,- Kč/rok, zřizovací poplatek 1,- Kč.
Výsledek hlasování: pro – 7 proti – 0 zdrželi se – 0
Usnesení č.9/9/2015 bylo schváleno.

Bod č.4
- Schválení závěrečného účtu a zprávy o výsledku přezkumu hospodaření
svazku obcí Ponávka za rok 2014 ( viz. příloha č. 5)
Svazek obcí Česká, Lelekovice, Vranov – Ponávka musí dle zákona o obcích předkládat
zastupitelstvům jednotlivých obcí Zprávu o výsledku hospodaření svazku a závěrečný účet svazku.
Audit prováděla auditorská, účetní a poradenská firma BDO Prima CA, s.r.o. s výsledkem:
„V účetnictví svazku obcí nebyly zjištěny žádné nedostatky“. Příjmy svazku v roce 2014 činily
107 423,76 Kč a výdaje 51 229,20 Kč. Zůstatek na účtu k 31. 12. 2014 byl 157 918,70 Kč. Dokumenty
byly schváleny orgánem svazku 29. 6. 2015, Usneseními 3/1 a 3/2.
Nikdo nevznesl připomínku a bylo přistoupeno k hlasování.

Návrh usnesení č.9/10/2015:
Zastupitelstvo obce Česká po projednání, v souladu s ustanovením zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích, ve znění pozdějších předpisů bere na vědomí celoroční hospodaření svazku obcí,
závěrečný účet svazku obcí za rok 2014 a zprávu nezávislého auditora o přezkoumání
hospodaření svazku obcí „Ponávka“ s výsledkem - bez výhrad. Orgánem svazku schváleno
29. 6. 2015.
Výsledek hlasování: pro – 7 proti – 0 zdrželi se – 0
Usnesení č.9/10/2015 bylo schváleno.
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Bod č.5
Schválení rozpočtového opatření č. 7/2015 (viz příloha č. 6)
Hlavní změny:
Příjmy – celkem: 9 866 300,- Kč

Výdaje:
20 700,- Kč

právní služby – OOP č.1

6 000,- Kč

zapojení ledovače a myčky v sokolovně

5 000,- Kč

piktogramy do sokolovny

10 200,- Kč
1 800,- Kč

montáž a demontáž barových skříněk v sokolovně
zrcadla, konzoly v šatnách – sokolovna

25 000,- Kč

mobilní telefony

67 500,- Kč

klimatizace – kanceláře OÚ

Výdaje – zvýšení:

136 200,- Kč

Výdaje – celkem: 16 065 600,- Kč
Ing. Klimša: „Pro paní starostku je telefon základní pracovní nástroj a je potřeba telefon kvalitní s
výkonnou baterií a přístupem na e-mail.“
p. Bergerová: „Tři mobilní telefony za 25 tisíc Kč?“
Ing. Chiniová: „Výběrové řízení bude dělat informatik z Kuřimi, je to částka do 25 tisíc Kč,
vysoutěžená částka bude určitě menší.“
Ing. Chalupníková: „Pro koho budou tyto telefony?“
Ing. Chiniová: „Pro starostku, pracovní na úřadě, pro správce sokolovny p. Pavelkovou.“

Nikdo nevznesl připomínku a bylo přistoupeno k hlasování.
Návrh usnesení č.9/11/2015:
Zastupitelstvo obce Česká schvaluje rozpočtové opatření č. 7/2015, které je přílohou č. 6
tohoto zápisu.
Výsledek hlasování: pro – 6 proti - 0 zdrželi se – 1
Usnesení č.9/11/2015 bylo schváleno.
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Bod č.6
Různé
- Źádost o změnu stavby před dokončením z rodinného domu na bytový
dům na pozemku p.č. 90/1 v k.ú. Česká
Jedná se o dům v ulici místní označení „ Nová“ č.p. 86. Dle platné ÚPD jsou v této lokalitě pouze RD,
Obec Česká nemůže vydat kladné stanovisko na změnu na bytový dům.

Nikdo nevznesl připomínku a bylo přistoupeno k hlasování.
Návrh usnesení č.9/12/2015:
Zastupitelstvo obce Česká po projednání, v souladu s ustanovením zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích, ve znění pozdějších předpisů neschvaluje změnu stavby před dokončením na p.č.
90/1 v k.ú. Česká z rodinného domu na bytový dům.
Výsledek hlasování: pro – 7 proti - 0 zdrželi se – 0
Usnesení č.9/12/2015 bylo schváleno.

- MŠ Česká – oznámení konkurzního řízení na místo ředitele/ředitelky
MŚ Česká
Starostka Obce Česká informovala Zastupitelstvo obce Česká a přítomné občany, že ředitelka MŠ
Česká, p. Monika Moravcová podala dne 10. 7. 2015 svoje odstoupení z funkce ředitelky ke dni
31. 12. 2015.
Starostka obce vzala písemně na vědomí písemné vzdání se pracovního místa ředitelky MŠ Česká a
rozhodla o vyhlášení konkurzního řízení (dále jen „KŘ“) na pracovní místo ředitele/ky mateřské školy
v České.
Starostka obce se dohodla se zastupiteli na možných členech KK za zřizovatele (2 členové), které
později jmenuje spolu s ostatními delegovanými. Navrženi byli Ing. Kamanová a p. Pavelka.
Starostka obce navrhla zastupitelům datum konání KŘ (návrh termínu v době od 19. 10. 2015 do 30.
10. 2015 – musí být nejméně 30 dní od vyhlášení KŘ);
Harmonogram realizace konkurzního řízení na pracovní místo ředitele/ky mateřské školy
zřizované obcí Česká
09. 09. 2015 – veřejné oznámení konkursu
- zveřejnění textu inzerátu konkursu (úřední deska, internetové stránky obce, internetové stránky
mateřských a základních škol ve správním obvodu, vývěsky na obcích správního obvodu, školský
portál OŠ KÚ JMK - přihlášky do 12. 10. 2015);
zaslání žádostí starostky obce výše uvedeným institucím o delegování členů KK;
Rozhodnutí starostky obce
po obdržení jmen navržených osob do konkursní komise (dále jen „KK“) starostka obce jmenuje
konkursní komisi a tajemníka KK;
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Starostka obce Česká v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), v platném znění, v souladu s ustanovením § 166 odst. 2 zákona
č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský
zákon), v platném znění, v souladu s vyhláškou č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a
konkursních komisí, a v souladu s usnesením Zastupitelstva obce Česká č. ….. ze dne 07. 09. 2015
1. jmenuje konkursní komisi k provedení konkursního řízení na obsazení pracovního místa
ředitele/ředitelky příspěvkové organizace ve složení:
- 1 člen určený zřizovatelem – předseda – Ing. Chiniová
- 1člen určený zřizovatelem (Ing. Kamanová, p. Pavelka)
- … člen určený ředitelkou krajského úřadu
- … odborník v oblasti státní správy ve školství, organizace a řízení
- … pedagogický pracovník příslušné příspěvkové organizace
- … školní inspektor České školní inspekce
2. pověřuje pana/paní (p. Saulová) funkcí tajemníka komise; tajemník není členem konkurzní komise,
- stanovení přesného termínu KŘ (návrh 1. jednání v týdnu od 19. 10. do 30. 10. 2015 na 2. jednání
se domluví sama KK – musí to být nejdříve 14 dní po prvním jednání);
12. 10. 2014 v 17:00 hod. – sejmutí inzerátu a ukončení přijímání přihlášek.
První jednání KK (nejdříve 30 dní od vyhlášení KŘ) – otevírání obálek.
Pozvánky (KK se dohodne na vyhovujících uchazečích a na 2. jednání – pohovorech s uchazeči)
zaslání pozvánek k ústnímu pohovoru přihlášeným vyhovujícím uchazečům (nejpozději 14 dní před
konáním 2. jednání KK, na doručenku).
Druhé jednání KK – ústní pohovor s přihlášenými vyhovujícími uchazeči (na základě pohovorů a
výsledku hlasování stanoví konkurzní komise vhodnost uchazečů a určí jejich pořadí).
Starostka obce Česká provede jmenování ředitele/ky mateřské školy (od 01. 01. 2016 na dobu 6 let),
následuje určení platu a jeho složek, schválení podání žádosti o zápis změny v rejstříku škol a
školských zařízení týkající se údajů o ředitelce školy.
Ing. Hajdová: „Nemohl by být za zřizovatele jeden z rodičů, který tam má ještě stále dítě? Třeba Ing.
Kamanová?“
Ing. Chiniová: „Jedná se o to, že bude nutné mít několik schůzek konkurzní komise a Ing. Kamanová
dle mých informací hledá možné zájemce o místo ředitelky v mateřské školce. Mohlo by dojít ke
střetu zájmu.“
p.Pavelka: „Podle termínů schůzek se s Ing. Kamanovou dohodneme, kdo bude v komisi jako druhý
člen za obec.“

Nikdo nevznesl další připomínku a bylo přistoupeno k hlasování.
Návrh usnesení č.9/13/2015:
Zastupitelstvo obce Česká v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č.
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, a v souladu s ustanovením § 166
odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a
jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění,
1. vyhlašuje konkurzní řízení na obsazení pracovního místa ředitele/ředitelky Mateřské
školy Česká, okres Brno – venkov, příspěvkové organizace s předpokládaným nástupem
1. 1. 2016.
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Výsledek hlasování: pro – 7 proti - 0 zdrželi se – 0
Usnesení č.9/13/2015 bylo schváleno.

Návrh usnesení č.9/14/2015:
Zastupitelstvo obce Česká v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č.
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, a v souladu s ustanovením § 166
odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a
jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění,
2. pověřuje starostku obce Česká:
požádat Krajský úřad Jihomoravského kraje, Českou školní inspekci Jihomoravský
inspektorát o delegování jejich zástupce za člena konkursní komise, požádat tajemnici
Městského úřadu Kuřim Mgr. Alenu Zimmermannovou o souhlas se jmenováním Mgr.
Hany Němcové za člena konkurzní komise, jako odborníka v oblasti státní správy,
organizace a řízení v oblasti školství, vyzvat ředitelku Mateřské školy Česká, okres Brno –
venkov, příspěvkové organizace, aby zorganizovala volbu zástupce z řad pedagogických
pracovníků školy do konkurzní komise a doložila ji zřizovateli zápisem o volbě.
Výsledek hlasování: pro – 7 proti - 0 zdrželi se – 0
Usnesení č.9/14/2015 bylo schváleno.

Návrh usnesení č.9/15/2015:
Zastupitelstvo obce Česká v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č.
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, a v souladu s ustanovením § 166
odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a
jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění,
3. stanoví text veřejného oznámení konkurzního řízení (viz. příloha č. 7).
Výsledek hlasování: pro – 7 proti - 0 zdrželi se – 0
Usnesení č.9/13/2015 bylo schváleno

Bod č.7
Závěr
Předsedající ukončila zasedání zastupitelstva v 19.40 hod.
Poděkovala přítomným za účast a otevřela prostor pro diskuzi občanů.

Přílohy zápisu:

1) Prezenční listina členů Zastupitelstva obce Česká
2) Prezenční listina příchozích občanů
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3) Ceník pronájmu prostor sokolovny
4) Harmonogram cvičení v sokolovně
5) Závěrečný účet a zpráva o výsledku přezkumu hospodaření svazku obcí Ponávka za rok

2014
6) Rozpočtové opatření č. 7/2015
7) Text veřejného oznámení konkurzního řízení

V České dne 17. 9. 2015

Zapsala: p. Mičánková …………………………………..
Starostka obce: Ing. Chiniová …………………………...

Ověřovatelé zápisu:
: …………………………………………………………………………
: .……………………………………………………………………….
Vyvěšeno: 17. 9. 2015
Sňato: 2. 10. 2015
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