
Zápis z řádného jednání zastupitelstva obce                                          
ze dne 4. prosince  2001 

 

  Přítomni:  Křivka, Melounová, Mencl,  Čápová,  Stradiot,  Zeman,  Škoda,   

                    Burianec                   

  Neomluven: Racek    

  Omluven:  Stradiot                          

  Ověřovatelé zápisu:  Burianec, Melounová              

  Hosté : Kmentová,  Kment,  Palov,  Hladík, Štěpánková 

  Jednání zahájeno v 16.10 hod. 

 

1)   Zahájení a schválení programu jednání zastupitelstva.   

Starosta zahájil jednání zastupitelstva a v souladu s jednacím řádem informuje zastupitelstvo, 
že úkoly, které vycházely z minulého jednání, které se konalo dne 1. listopadu 2001, byly 
splněny, nebo se na některých ještě pracuje. 

Starosta obce předkládá zastupitelstvu obce program jednání zastupitelstva ke schválení, který 
byl zveřejněn na pozvánce od 19. listopadu 2001 na úřední desce Obecního úřadu ve Spojile a 
žádá o případné doplnění. Předsedající konstatuje, že jeden z hostů požádal o vystoupení s 
příspěvkem k bodu 5. Dále konstatuje, že jednání zastupitelstva bylo řádně svoláno a 
zveřejněno, je přítomna nadpoloviční většina členů, tudíž je zastupitelstvo obce 
usnášeníschopné. Zápis z předchozího jednání zastupitelstva obce byl zveřejněn a nebyly proti 
němu podány žádné námitky. 

Pan  Mencl doporučuje přeložení projednávání vyhlášek, tudíž bod 6 bude projednáván jako 7 
a bod 7 jako 6. 

Následně dává hlasovat o přijetí programu. 

Hlasování: všichni pro  

 

2)  Změna statutu Mikroregionu Loučná - předkladatel starosta.  

Dne 6. listopadu 2001 se konala valná hromada Mikroregionu Loučná. Tato valná hromada se 

usnesla změnit statut Mikroregionu, a to v souladu s ustanovením paragrafu 50, zák. č. 

128/2000 Sb. O obcích. Citované znění zákona nezná pojem sdružení obcí, ale svazek obcí. I 

v rámci dotačních titulů lze hovořit pouze o svazcích obcí. Z uvedeného důvodu je nutné 

záležitost projednat a schválit na zastupitelstvech členských obcí našeho mikroregionu. Tudíž 

předkládám následující návrh : 

a) Zastupitelstvo obce bere na vědomí zánik sdružení obcí Mikroregionu Loučná. 



b) Schvaluje, že obec Spojil vstupuje do svazku obcí, jehož členy budou ve smyslu zákona 

128/2000 Sb. O obcích, jen obce. Název dobrovolného svazku obcí bude registrován pod 

názvem „ Svazek obcí Loučná“ se sídlem v Sezemicích. 

c) Vzhledem k tomu, že svazek obcí bude nástupnickou organizací sdružení obcí, nebude 

provedena likvidace. Členskými obcemi svazku obcí budou stávající obce sdružení. 

Hlasování : všichni pro 

 

3)  Výroční zpráva starosty obce za rok 2001 - zpravodaj starosta. 

 Vážení členové zastupitelstva, dovoluji si Vám předložit výroční zprávu, která je 

součástí zápisu dnešního zastupitelstva. Zastupitelstvo obce se v letošním roce ke svému 

jednání sešlo sedmkrát a to včetně dnešního. Do konce letošního roku nepředpokládám další 

jednání zastupitelstva, pokud  nebude nezbytně nutné svolat jednání mimořádné. K výčtu 

nejpodstatnějších rozhodnutí se nyní vrátím.  

 Při lednovém jednání zastupitelstva byl schválen rozpočet obce jako vyrovnaný a 

věřím, že počátkem roku budeme moci v tomto smyslu schválit i hospodaření obce. K tomuto 

Vám oznamuji, že jsem učinil žádost o provedení kontroly hospodaření za rok 2001, a to k 

Okresnímu úřadu Pardubice. 

 Dalším bodem, které zastupitelstvo projednávalo, byla problematika s areálem 

zemědělského družstva - farma Spojil. V tomto případě lze konstatovat, že jsme schválili 

podmínky a směr, kterým bychom měli celou tuto kauzu vyřešit a domnívám se, že v příštím 

roce by se takto mohlo stát. 

 Prvním úkolem letošního roku byla demolice rodinného domku č. p. 24. Tato demolice 

byla provedena na základě smlouvy o dílo a smysluplnost smlouvy byla naplněna.  

Zastupitelstvo obce se usneslo prodat parcelu 75/3 o celkové rozloze 76 m2 na základě 

smluvního vztahu a i v tomto případě mohu konstatovat, že tak bylo učiněno. 

 Druhé jednání zastupitelstva obce se konalo v únoru. Při tomto jednání se 

zastupitelstvo usneslo prodat část splaškové kanalizace společnosti VaK a.s. Pardubice, a to 

ve výši 226. 000,- Kč, z důvodu posílení rozpočtu v kapitole příjmů. Tato výše vychází z 

návratné finanční výpomoci, kterou obec obdržela ze státního rozpočtu pro inv. akci 

splašková kanalizace. Jedná se o splátku pro rok 2001. V tomto smyslu byl odeslán dopis na 

akciovou společnost, která v představenstvu náš návrh projednala . Odpovědí pro nás bylo 

nesouhlasné stanovisko společnosti, a to z důvodu finančních nedostatků , a dále z jejich 

pohledu vyšších priorit, které je nutno realizovat. 



Dalším bodem únorového zastupitelstva bylo schválení jednotlivých kroků pro investiční akci 

výstavba inž. sítí pro RD - I. etapa. (obecní pozemky). U tohoto bodu bych se chtěl zastavit a 

to z důvodu nenaplnění usnesení tak, jak bylo předpokládáno v rámci plánu. Lze říci, že byly 

vytvořeny podmínky a jednotlivé kroky tak, aby časový harmonogram byl dodržen . Byla 

vypracována proj. dokumentace a zahájeno stavební a vodoprávní řízení. Stavební povolení, 

byť již v určitém časovém skluzu, nabylo právní moci, nicméně zahájení vlastní realizace stojí 

a padá na řízení vodoprávním. Proti tomuto řízení bylo podáno několik odvolání a byť přes 

snahu obecního úřadu nepostoupit záležitost k řešení Krajskému úřadu, jakožto odvolacímu 

orgánu, se nepodařilo věc vyřešit na půdě obce Spojil a celou záležitostí se  zabývá Krajský 

úřad Pardubického kraje. Do této doby není možné dělat úkony, které by ve svém závěru 

vedly k naplnění usnesení zastupitelstva. Při tomto jednání, kterého se nezúčastnili a byli 

omluveni členové zastupitelstva pan Škoda a pan Burianec, byl schválen ještě jeden ze 

záměrů, který se opět nepodařil splnit, a to ten, že nejdéle v první polovině měsíce července 

bude zahájena práce na projektové dokumentaci pro výstavbu obecního domu a následně bude 

provedena směna pozemků v majetku slečny Kateřiny Bláhové za pozemek v majetku obce, 

který vznikne po pozemkové úpravě z parcely 157/1 k.ú. Spojil. Dovoluji si zdůraznit, že 

zastupitelstvo schválilo tuto směnu za účelem výstavby obecního domu. Mimo dvou 

omluvených členů zastupitelstva byli zbývající členové přítomni a hlasovali jednohlasně 

všichni pro. Z uvedeného si nedokáži odůvodnit, proč došlo k následným excesům uvnitř 

zastupitelstva obce Spojil.  

 Dne 19. dubna 2001 se zastupitelstvo sešlo na svém třetím jednání. Schválilo 

usnesením hospodaření obce za rok 2000. Poté odsouhlasilo projektovou dokumentaci pro 

výstavbu inž. sítí a komunikací k RD I. etapa, jejímž dodavatelem byla společnost VIS Hradec 

Králové. Při tomto dubnovém jednání se zastupitelstvo usneslo na prodeji stavebních parcel v 

souladu s geometrickým plánem a zastavovací studií. Dále vydalo souhlasné stanovisko k 

uzavření smluv směnných, jak bylo stanoveno v předchozím jednání. I při tomto zasedání 

jsme se zabývali problematikou bývalého areálu zemědělského družstva farma Spojil. Bylo 

schváleno zahájení realizace vybudování inženýrských sítí a komunikací na p.p. 225/19 a 

225/24 k.ú. Spojil. S vlastníky pozemků byla uzavřena darovací smlouva a pozemky 

převedeny na obec Spojil. Usnesení, že podíl obce na výstavbě v uvedené lokalitě bude ve 

výši podílu dotčených organizací na stavbě jako jsou VČP, a.s. VČE a.s., VaK a.s. apod., bylo 

naplněno. Zastupitelstvo se zabývalo uzavřením smlouvy s Dopravním podnikem o dopravní 

obslužnosti na rok 2001. K této věci se usneslo uzavřít smlouvu o závazku veřejné služby ve 



veřejné linkové osobní dopravě k zajištění ostatní dopravní obslužnosti pro rok 2001. Tato  

smlouva byla se statutárním zástupcem dopravního podniku uzavřena. Na základě této 

smlouvy obec hradí pouze zálohové faktury a po doložení prokazatelných ztrát na autobusové 

lince č. 9  uhradí doplatek. Posledním bodem usnesení bylo vyslovení nesouhlasu k prodeji 

akcií České spořitelny a.s.  

 V pololetí letošního roku se zastupitelstvo sešlo na svém čtvrtém jednání, kde vzalo na 

vědomí a  přijalo  zprávu  z  kontroly  hospodaření  za  rok  2000.  Schválení  Jednacího   řádu  

zastupitelstva obce Spojil bylo rovněž předmětem tohoto jednání zastupitelstva. Nyní můžeme 

konstatovat, že zastupitelstvo svá jednání vede již v souladu s tímto Jednacím řádem.  Dále se 

zastupitelstvo zabývalo investiční akcí, kterou byla 3. etapa rekonstrukce a gen. oprava 

veřejného osvětlení. Součástí výstavby veřejného osvětlení na „Okrajích“ byla rovněž 

přeložka místního rozhlasu do nově instalovaných stožárů. Dnes můžeme říci, že úkol byl 

splněn a domnívám se, že ke spokojenosti.  

 Páté jednání zastupitelstva se konalo  po období dovolených 19. září 2001, na kterém 

se zastupitelstvo opět zabývalo kauzou bývalého areálu ZD. Zastupitelstvo bylo informováno 

o stavu investiční akce výstavby sítí pro RD I. etapa, dále o výstavbě sítí pro RD na 225/19 a 

225/24 k.ú. Spojil. K tomuto uvádím, že informace o těchto dvou akcích a o investici 

rekonstrukce a gen . opravy veř. osvětlení na „Okrajích“ byly i předmětem jednání na 

předcházejících zastupitelstvech. Při tomto zářijovém jednání zastupitelstva jsme projednávali 

deklaraci Integrovaného dopravního systému - aglomerace Pardubice Chrudim. Vzhledem ke 

skutečnosti, že tato deklarace měla již ve svém obsahu určité právní pochybnosti, 

zastupitelstvo obce vydalo nesouhlas tuto deklaraci uzavřít. Zastupitelstvo projednalo návrh 

upravit nájem Obecní hospůdky  s účinností od 1. 10. 2001 na 3. 000,- Kč měsíčně.  

 Na předposledním jednání v  letošním roce jsme se sešli 1. listopadu. Zastupitelstvu 

obce byl předložen návrh Zastavovací studie spol. IVEXI pro výstavbu RD na p.p. 212/1 a 

211/2 v k.ú. Spojil. Zastupitelstvo tuto studii schválilo a konstatovalo, že ji chápe jako 

materiál, který se stane nedílnou součástí územního plánu obce Spojil. V rámci jednání 

zastupitelstva byl přijat souhlas s prodejem stavby NN  na pozemkových parcelách č. 225/19 a 

225/24 v k.ú.  Spojil  pro VČE ve výši 40 % celkové ceny stavby. Dále  byl přijat souhlas 

prodat stavební materiál z demolice RD č.p. 24, který obec získala na základě uzavřené 

smlouvy o dílo. Tento záměr byl zveřejněn. Dalším bodem jednání byl návrh zahájit práce na 

výstavbě víceúčelového objektu obecního úřadu, na který je vydáno pravomocné rozhodnutí 

stavebního povolení. Byť zastupitelstvo již tento záměr schválilo, při tomto jednání rozhodlo 



zahájit vlastní realizaci. Nyní jednáme o uzavření smlouvy  o dílo se stavební společností 

PLASTER, která by mohla ještě v letošním roce provést výstavbu základů, včetně základové 

desky. Předpokladem pro zahájení a dokončení těchto prací budou přijatelné klimatické 

podmínky. V případě, že nám počasí neumožní tyto práce provést v letošním roce, budou 

přeloženy na počátek kroku 2002. Ani při tomto jednání nechyběly aktuální informace o stavu 

investičních akcí - výstavba sítí pro RD . Další informace, která zazněla na půdě zastupitelstva 

obce byla o přípravách vybudování vodní nádrže, která by tvořila funkci rybníka s možností 

retence. V době jednání zastupitelstva jsem požádal o trpělivost a vzhledem k tomu, že se 

jedná o velice citlivou záležitost  také o zdrženlivost při veškerých projevech, které by mohli 

jednání poškodit. Dnes mohu již konstatovat, že všechna prvotní jednání skončila úspěšně a 

máme v rukou jednak souhlas vlastníků pozemků s realizací stavby s následným odprodejem 

pro obec Spojil, ale i  písemné stanovisko Povodí Labe k realizaci stavby. I toto stanovisko je 

souhlasné. V dnešních dnech probíhají jednání na zadání dokumentace pro  stavbu a 

domnívám se , že v dohledné době  bychom mohli  žádat o územní a následně vodoprávní 

řízení. V dalším bodě byl zastupitelstvu obce předložen návrh rozpočtu pro rok 2002 v prvním 

čtení. Tento materiál se stal nedílnou součástí zápisu jednání zastupitelstva a byl zveřejněn na 

úřední desce.  

 Toto je v hrubých rysech z mého pohledu zpráva, která mapuje roční práci 

zastupitelstva obce Spojil v těch nejpodstatnějších záležitostech.  

 Nyní v krátkosti bych se zmínil o činnosti obecního úřadu  za rok 2001. Obecní úřad 

má celkem 9 zaměstnanců. Mezi tyto zaměstnance patří starosta, jeho zástupce, účetní, 

sekretariát, vedoucí  a zaměstnanci služeb obce. Tento úřad v rámci své činnosti plnil úkoly, 

které vycházely z usnesení zastupitelstva a z přenesené působnosti výkonu státní správy. 

Úřední hodiny obecního úřadu jsou pro veřejnost stanoveny v každý pracovní den, a to od 

8.00 do 12.00 a ve středu ještě od 18.00 do 19.00 hodin. Změna úředních hodin v letošním 

roce bude od 17. prosince, kdy úřední hodiny budou pouze ve středu 19. 12. od 18.00 do 

19.00 hodin. Od 2. ledna 2002 budou úřední hodiny obecního úřadu opět v režimu, jak je 

známe nyní. 

V průběhu prvního čtvrtletí letošního roku jsme zahájili činnost z titulu zákona 41/93 Sb., 

která spočívá v ověřování podpisů a listin. Jsem rád, že tato služba našla své místo a uplatnění 

i při našem obecním úřadu. Další činností,  kterou  musí  obecní  úřad  plnit bezezbytku je 

evidence obyvatel a s tím i související vítání občánků, blahopřání jubilantům apod. V této 



oblasti je nám velkým přínosem komise pro občanské záležitosti a já jim touto cestou za jejich 

práci srdečně děkuji. 

 Další úkoly, které jsou plněny ze strany obecního úřadu jsou na úseku likvidace 

odpadů. Jak jste mohli i sami zaznamenat, byly před nedávnem umístěny v naší obci další dva 

kontejnery pro separovaný odpad, konkrétně plasty. Navýšení počtu těchto nádob bylo z 

důvodu vyššího objemu odpadu, protože z celkových nákladů na likvidaci vychází nejdráže 

doprava. Tímto krokem jsme chtěli ponížit náklady na likvidaci separovaného odpadu. 

Problematiku nakládání s odpady má ve své kompetenci zástupce starosty pan MUDr. Karel 

Mencl a jsem přesvědčen, že jeho práce je odváděna ve prospěch kvalitních služeb pro občana 

a v  souladu s platným zákonem O odpadech. Jedna z nepříjemných situací na úseku odpadů 

je a pravděpodobně i bude problematika v areálu bývalého ZD.  

 Další činností, která je zajišťována, je i práce kronikářky, která vede poznatky, 

informace a dějiny naší obce prostřednictvím Obecní kroniky. Je vedena ve dvou provedeních, 

a to v tištěném a ručně psaném. Nedílnou součástí těchto písemností je i archiv dokumentů a 

fotografií, který přiblíží hlouběji život lidí v naší obci. I této práce si velice cením a považuji ji 

za velmi zdařilou.  

 Nemohu opomenout  organizační složku obce a obecního úřadu, kterou je Jednotka 

sboru dobrovolných hasičů. Její práce a kulturně společenský život, který obci přináší, je 

pravidelně zveřejňován ve Spojilské drbně. Jednotka sboru má celkem 12 členů, z čehož jsou 

3 velitelé a 3 řidiči strojníci. V současné době má Jednotka k dispozici hasičské vozidlo 

zařazené do kategorie Integrovaného záchranného systému a je garážováno v provizorních 

prostorách pronajaté garáže. Považuji za jednu z prioritních povinností nás zástupců obce 

vytvořit v co možná  nejkratší  době  zázemí  a  prostory  pro  činnost  naši Jednotky takové, 

aby odpovídaly požadavkům dnešní doby. Členové Jednotky jsou zároveň členy jediné 

zájmové společenské organizace v naší obci, což je Sbor dobrovolných hasičů obce Spojil. Ze 

všech kulturních akcí, na kterých se podíleli, nebo sami organizovali, považuji za nejzdařilejší 

rybářské závody, které byly historicky prvními a velice posílily tradice v naší obci. Ještě 

jednou děkuji touto cestou celému Sboru za práci v letošním roce. 

 Posledním mým příspěvkem je informace z Mikroregionu Loučná. Valná hromada 

našeho Mikroregionu se v letošním roce sešla celkem pětkrát.  Počátkem roku usnesením 

schválila zřízení komisí v rámci mikroregionu. Jsou to komise investiční, bytová a sociální, 

dopravy, kulturně sportovní a komise hasičská. Jako prioritní akce pro dotace byly stanoveny 

cyklistická stezka  Sezemice - Rokytno - Choteč a druhá na tzv. technický dvůr, který by měl 



sídlo v městě Sezemice. Úspěšní jsme byli pouze v jednom případě a to v dotaci na 

cyklistickou stezku. Jedním z dalších záměrů našeho mikroregionu je zakoupení rekreačního 

zařízení, které by se dalo využívat jednak pro dětské tábory, lyžařské výcviky, školy v přírodě, 

ale i komerčně pro individuální rekreaci našich občanů. V polovině letošního roku jsme se 

zúčastnili společného jednání všech zástupců mikroregionů pardubického okresu. Náš 

mikroregion zastupoval předseda, místostarosta města Sezemic a starosta obce Spojil. 

Hlavními body tohoto setkání byla dopravní obslužnost, likvidace odpadů a legislativa na 

úseku orgánů státní správy a samosprávy. 

Druhé pracovní setkání zástupců mikroregionů se konalo dnes, v úterý 4. prosince. Hlavními 

body této porady byla výměna zkušeností, spolupráce mikroregionů v roce 2002 , program 

SAPARD , dále program Obnovy venkova pro rok 2001 a další vděčná témata, která trápí 

všechny obce, dopravní obslužnost, nový zákon  O odpadech apod. Hosty této porady byli 

zástupci rady Pardubického kraje a zástupci poradenských společností v oblasti SAPARD a 

Obnovy venkova. 

Na poslední valné hromadě, která se konala 6. listopadu 2001, představitelé Mikroregionu 

Loučná informovali valnou hromadu o účasti na dni otevřených dveří tzv. Veselého domečku 

v Dětském centru Veská. Valná hromada odsouhlasila záměr mít nad tímto zařízením 

patronát. 

 Vážení přátelé, tímto jsem vyčerpal alespoň v hrubých rysech výčet činnosti našeho 

zastupitelstva a Obecního úřadu ve Spojile. V případě, že jsem opomněl některé skutečnosti, 

které vy považujete za podstatné, tak se touto cestou omlouvám, protože je pravdou, že 

událostí a činností v naší obci je mnoho a nelze je tudíž shrnout do několika málo vět. Děkuji 

vám všem za práci odvedenou v roce 2001 a věřím, že i rok 2002 bude plný aktivit, které 

přinesou obci dobré jméno, pevné zázemí a kulturní rozvoj.  

 

4) Informace předsedy kontrolního výboru o provedených posledních kontrolách 

činnosti obecního úřadu a příslušných výborů a komisí - zpravodaj předseda 

kontrolního výboru.  

Předsedkyně kontrolního výboru seznámila  zastupitelstvo obce s úplným obsahem usnesení 

kontrolního výboru ze dne 21. 11. 2001. Toto usnesení je k dispozici k nahlédnutí na Obecním 

úřadě. 

 



5)  Projednání a schválení  rozpočtu obce pro rok 2002 - předkladatel předseda  

finančního výboru.  

Pan Jan Palov, bytem Spojil č.p.66 se přihlásil do diskuse k bodu 5. Jeho vystoupení bylo 

směřováno k položce příjmy z úroků a ve výdajích k položce ostatní osobní výdaje a odměny 

členů zastupitelstva. Na jeho dotazy bylo odpovězeno ze strany předsedy finančního výboru. 

Předseda finančního výboru přečetl návrh rozpočtu pro rok 2002 a následně žádá starostu, aby 

dal o návrhu hlasovat.  

Starosta otevřel diskusi a následně dává hlasovat. 

Hlasování: všichni pro 

 

6)  Projednání a schválení vyhlášky O odpadech - předkladatel místostarosta. 

Předkladatel vyhlášky seznámil zastupitelstvo s návrhem vyhlášky O nakládání s tuhým 

komunálním odpadem. Jedná se o vyhlášku obce Spojil č. 2 / 2001. Tato vyhláška bude 

zveřejněna 10. prosince a nabyde účinnosti dne 1. ledna 2002.  

Starosta otevřel k předloženému bodu rozpravu a následně dává hlasovat o přijetí vyhlášky. 

Hlasování : všichni pro 

 

7)  Projednání a schválení vyhlášky O místních poplatcích - předkladatel místostarosta 

 
Předkladatel  vyhlášky  seznámil  zastupitelstvo  s  návrhem  vyhlášky  obce  Spojil  č. 3/2001 
O místních poplatcích.  
Starosta otevřel k předloženému bodu rozpravu a následně dává hlasovat o přijetí vyhlášky. 
 

Hlasování : všichni pro 

 

8)  Informace obecního úřadu o činnosti za uplynulé období. 

Obecní úřad ve Spojile vede běžnou agendu spojenou s provozem obce a obecního úřadu.  
 Za poslední období jsme vyřizovali škodní událost prostřednictvím České pojišťovny. 
Jednalo se o poškozené obruby silnic v prostoru zastávky autobusů.  
 Dále jsem  z titulu starosty odeslal osobní dopis primátorovi města Pardubic ve věci 
situace pěší stezky z obce Spojil na Dubinu. 
 Zahájili jsme řízení na základě žádosti pana Tomáše Vitejčka Spojil 45, ve věci 
pokácení stromů, které jsou v těsné blízkosti domu č. p. 45 a svoji povahou ohrožují samotný 
dům, ale i zdraví osob. 
 V dalším jsme požádali  Referát životního prostředí Ok.Ú Pardubice o prošetření 
odvodu dešťových vod do p.p. č. 567 k.ú. Spojil v majetku obce Spojil. 
 11. listopadu byla uctěna památka našich padlých spoluobčanů ve všech válečných 
konfliktech. Byla položena kytice k pomníku v obci Spojil. 
 Byla provedena kolaudace technické vybavenosti na výst. inž. sítí na p.p. 225/19, 
225/24, k.ú. Spojil. Mimo komunikaci a vodohospodářského díla. 
 13. prosince se bude konat kolaudace nově vybudovaného veřejného osvětlení.  



Jsou zahájeny práce na vítání nového roku 2002. 
 

9)    Různé 

Do různého se nikdo nepřihlásil. 
 

 

 

 

10)   Závěr 

Vážení členové zastupitelstva obce Spojil, dovolte mi, abych nám všem a našim občanům při 
dnešním posledním zastupitelstvu letošního roku popřál krásné prožití svátku vánoc, štěstí, 
zdraví a spokojenost v roce novém,  v roce 2002. 
Děkuji Vám všem za odvedenou práci a těším se 1. ledna 2002 v 17. hodin na prostranství 
obecní návsi při vítání nového roku nashledanou. 
 
 
 
 
 
 
 
ověřovatelé zápisu :  .................................................. 
                                
 
                                 ................................................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


