ZÁPIS
z 20. veřejného zasedání Zastupitelstva města v Libáni,
které se konalo dne 12. srpna 2020 od 17.00 hodin
v zasedací místnosti MěÚ Libáň
Přítomni:

7 členů zastupitelstva města: Bc. Lucie Kejzralová, Martin Kohout, Jaromír
Přibyl, Jindřich Řezníček, Bc. Kamila Sokolová, Bc. Gabriela Šoutová, Ing.
Michal Zahradníček

Omluveni:

2 členové zastupitelstva: Petr Havlík, Ing. Hana Ježková

Neomluveni: 0 členů zastupitelstva
Přítomní občané (podepsaní na prezenční listině) v počtu 7 osob
hosté (podepsaní na prezenční listině) v počtu 0 osob
Zasedání Zastupitelstva města Libáň bylo zahájeno v 17.00 hodin starostou města panem
Jaromírem Přibylem.
Starosta přivítal zastupitele i občany města a informoval o tom, že zasedání bylo řádně svoláno
v souladu s § 92 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění.
Informace podle § 93 odst. 1 zákona o obcích je na úřední desce Městského úřadu Libáň
zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to od 4. 8. 2020 pod č.j. 44/2020.
Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“ na www.mestoliban.cz.
Dle prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha zápisu) je přítomno 7 členů
zastupitelstva (z celkového počtu 9 členů zastupitelstva), zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92
odst. 3 zákona o obcích – je-li přítomna nadpoloviční většina členů zastupitelstva).
Volba návrhové komise, ověřovatelů zápisu a určení zapisovatele
Do návrhové komise byli navrženi: pí. Bc. Kamila Sokolová, pí. Bc. Lucie Kejzralová a p. Martin
Kohout.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Libáň volí návrhovou komisi ve složení: pí. Bc. Kamila Sokolová,
pí. Bc. Lucie Kejzralová a p. Martin Kohout.
Výsledek hlasování:
Pro
7
Proti
0
Zdrželi se
0
Usnesení bylo přijato.
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Za ověřovatele zápisu byli navrženi: p. Jindřich Řezníček a pí. Bc. Gabriela Šoutová.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Libáň volí ověřovatele zápisu p. Jindřicha Řezníčka a pí. Bc. Gabrielu
Šoutovou.
Výsledek hlasování:
Pro
7
Proti
0
Zdrželi se
0
Usnesení bylo přijato.
Zapisovatelkou určuje pan starosta paní Mgr. Janu Valnohovou.
Schválení programu

KONTROLA PLNĚNÍ USNESENÍ Z 19. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZM
ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ ROKU 2020
SCHVÁLENÍ ZHOTOVITELE AKCE „LIBÁŇ, HASIČSKÁ ZBROJNICE“
SCHVÁLENÍ ZHOTOVITELE AKCE „STAVEBNÍ ÚPRAVY A
MODERNIZACE ŠKOLNÍ TĚLOCVIČNY V OBCI LIBÁŇ“
5. ZÁMĚR PRODEJE OBECNÍCH POZEMKŮ
6. ZÁMĚR PRONÁJMU OBECNÍHO POZEMKU
7. PRODEJ OBECNÍCH POZEMKŮ
8. PŘÍPRAVA PROJEKTU NA ZATEPLENÍ A OBNOVU HISTORICKÉ
FASÁDY STARÉ BUDOVY ZŠ V LIBÁNI
9. ARCHITEKTONICKO-DISPOZIČNÍ STUDIE KULTURNÍHO DOMU
V LIBÁNI
10. OSTATNÍ INFORMACE
11. DISKUSE
12. SOUHRN PŘIJATÝCH USNESENÍ
13. ZÁVĚR
1.
2.
3.
4.

Paní Bc. Kamila Sokolová dala před hlasováním možnost zastupitelům i přítomným občanům
sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko vzneseno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Libáň schvaluje program 20. veřejného zasedání ZM dle návrhu.
Výsledek hlasování:
Pro
7
Proti
0
Zdrželi se
0
Usnesení bylo přijato.
20.1. Kontrola plnění usnesení z 19. veřejného zasedání ZM
– přednesla pí. Bc. Lucie Kejzralová
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Usnesení č. Z19/01/06/20 – Z19/04/06/20
- bez úkolů
Z19/05/06/20 Zastupitelstvo města Libáň schvaluje firmu, která podala nejnižší nabídkovou
cenu, a to firmu Židovická s.r.o., Židovice 8, 507 32 Kopidlno, IČO: 28846320, jako
zhotovitele akce: „Rekonstrukce sociálních zařízení ve staré budově ZŠ Libáň“ za nabídkovou
cenu 1 227 507 Kč bez DPH.
Zastupitelstvo města Libáň pověřuje starostu města uzavřením příslušné smluvní
dokumentace.
- splněno, smlouva byla oboustranně podepsaná
Z19/06/06/20 Zastupitelstvo města Libáň souhlasí se zařazením svého správního území do
území působnosti Strategie komunitně vedeného místního rozvoje zájmového území Místní
akční skupiny Otevřené zahrady Jičínska z. s. na období 2021 – 2027.
- bez úkolů
20.2. Rozpočtová opatření roku 2020
- přednesla pí. Bc. Kamila Sokolová
Kamila Sokolová seznámila zastupitele s rozpočtovým opatřením č. 6/2020.
Rozpočtové opatření č. 6/2020 spočívající ve změně na straně příjmů i výdajů ve výši
489 174 Kč dle přílohy, která je nedílnou součástí tohoto zápisu.
Paní Kamila Sokolová dala před hlasováním možnost zastupitelům i přítomným občanům
sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko vzneseno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Libáň schvaluje rozpočtové opatření č. 6/2020 dle předloženého návrhu
jak na straně příjmů, tak i výdajů.
Výsledek hlasování:
Pro
Proti
Zdrželi se
Usnesení bylo přijato.

příjmy:
7
0
0

výdaje:
7
0
0

20.3. Schválení zhotovitele akce „Libáň, Hasičská zbrojnice“
- přednesla pí. Bc. Kamila Sokolová
Jedná se o výběr zhotovitele akce: „Libáň, Hasičská zbrojnice“.
Dne 15. 7. 2020 byly vyzvány tři firmy k podání nabídky na tuto akci se lhůtou k podání
nabídek do 3. 8. 2020 do 10:00 hod.; nabídky podaly tyto firmy:
a) Stavoka Kosice, a.s., Kosice 130, 503 51 Kosice, IČO: 25275119, za cenu 3 428 985,- Kč
bez DPH
b) STAVOS NECHANICE, s.r.o., Palackého 70, 503 15 Nechanice, IČO: 27482391, nabídka
byla vyřazena
c) IVEXI s.r.o., Bratranců Veverkových 680, 530 02 Pardubice, IČO: 25298968, za cenu
3 808 095,- Kč bez DPH
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Nejnižší nabídkovou cenu předložila firma Stavoka Kosice, a.s., Kosice 130, 503 51 Kosice,
IČO: 25275119.
Paní Kamila Sokolová dala před hlasováním možnost zastupitelům i přítomným občanům
sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko vzneseno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Libáň schvaluje firmu, která podala nejnižší nabídkovou cenu, a to firmu
Stavoka Kosice, a.s., Kosice 130, 503 51 Kosice, IČO: 25275119, jako zhotovitele akce:
„Libáň, Hasičská zbrojnice“ za nabídkovou cenu 3 428 985 Kč bez DPH.
Zastupitelstvo města Libáň pověřuje starostu města uzavřením příslušné smluvní
dokumentace.
Výsledek hlasování:
Pro
7
Proti
0
Zdrželi se
0
Usnesení bylo přijato.
20.4. Schválení zhotovitele akce „Stavební úpravy a modernizace školní tělocvičny v obci
Libáň“
- přednesla pí. Bc. Kamila Sokolová
Jedná se o výběr zhotovitele akce: „Stavební úpravy a modernizace školní tělocvičny v obci
Libáň“.
Dne 14. 7. 2020 byly vyzvány čtyři firmy k podání nabídky na tuto akci se lhůtou k podání
nabídek do 30. 7. 2020 do 10:00 hod.; nabídky podaly tyto firmy:
a) SPORTOVNÍ PODLAHY ZLÍN, s.r.o., Mostní 552, 760 01 Zlín, IČO: 25560191, za cenu
1 802 704,68 Kč bez DPH
b) P. I. PARKET s.r.o., Tábor 506, 602 00 Brno, IČO: 26907127, za cenu 2 090 745,- Kč bez
DPH
c) Largofloor s.r.o., Rokytnice 190, 755 01 Vsetín, IČO: 26867699, za cenu 2 264 354,- Kč
bez DPH
d) SCHENK-SPORTOVNÍ POVRCHY s.r.o., Jiráskova 47, 602 00 Brno, IČO: 60737085, za
cenu 2 280 417,- Kč bez DPH
Nejnižší nabídkovou cenu předložila firma SPORTOVNÍ PODLAHY ZLÍN, s.r.o., Mostní
552, 760 01 Zlín, IČO: 25560191.
Paní Kamila Sokolová dala před hlasováním možnost zastupitelům i přítomným občanům
sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko vzneseno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Libáň schvaluje firmu, která podala nejnižší nabídkovou cenu, a to firmu
SPORTOVNÍ PODLAHY ZLÍN, s.r.o., Mostní 552, 760 01 Zlín, IČO: 25560191, jako
zhotovitele akce: „Stavební úpravy a modernizace školní tělocvičny v obci Libáň“ za
nabídkovou cenu 1 802 704,68 Kč bez DPH.
Zastupitelstvo města Libáň pověřuje starostu města uzavřením příslušné smluvní
dokumentace.
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Výsledek hlasování:
Pro
7
Proti
0
Zdrželi se
0
Usnesení bylo přijato.
20.5. Záměr prodeje obecních pozemků
- přednesla pí. Bc. Kamila Sokolová
a) Jedná se o vyslovení záměru k prodeji pozemků parc. č. 1523/2 o výměře 157 m2 a 1521/5
o výměře 88 m2, oba v k. ú. Libáň ve vlastnictví Města Libáň na základě žádosti
…………………………….
Žádost ………………………….. obdrželi všichni zastupitelé do vyhrazené sdílené složky.
Paní Kamila Sokolová dala před hlasováním možnost zastupitelům i přítomným občanům
sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko vzneseno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Libáň schvaluje záměr prodeje pozemku parcelního čísla 1523/2
o výměře 157 m2 a pozemku parcelního čísla 1521/5 o výměře 88 m2, oba v k. ú. Libáň ve
vlastnictví Města Libáň.
Výsledek hlasování:
Pro
7
Proti
0
Zdrželi se
0
Usnesení bylo přijato.
b) Jedná se o vyslovení záměru k prodeji pozemku parc. č. 434/2 v k. ú. Zliv u Libáně ve
vlastnictví Města Libáň o výměře 54 m2 na základě žádosti …………………………….
Žádost ……………………… obdrželi všichni zastupitelé do vyhrazené sdílené složky.
Paní Kamila Sokolová dala před hlasováním možnost zastupitelům i přítomným občanům
sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko vzneseno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Libáň schvaluje záměr prodeje pozemku parcelního čísla 434/2 o výměře
54 m2 v k. ú. Zliv u Libáně ve vlastnictví Města Libáň.
Výsledek hlasování:
Pro
7
Proti
0
Zdrželi se
0
Usnesení bylo přijato.
20.6. Záměr pronájmu obecního pozemku
- přednesl p. Jaromír Přibyl – starosta
Jedná se o vyslovení záměru k pronájmu pozemku parc. č. 219/1 o výměře 1131 m2 v k. ú.
Libáň ve vlastnictví Města Libáň na základě žádosti ………………………………….
Žádost ……………………………. obdrželi všichni zastupitelé do vyhrazené sdílené složky.
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Pan starosta Jaromír Přibyl dal před hlasováním možnost zastupitelům i přítomným občanům
sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko vzneseno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Libáň schvaluje záměr pronájmu pozemku parcelního čísla 219/1
o výměře 1131 m2 v k.ú. Libáň ve vlastnictví Města Libáň.
Výsledek hlasování:
Pro
7
Proti
0
Zdrželi se
0
Usnesení bylo přijato.
20.7. Prodej obecních pozemků
- přednesl p. Jaromír Přibyl – starosta
Jedná se o prodej ideální 1/6 pozemků parc. č. 351/7, st. 321/5, 351/4, 348/5, 348/1, 348/6 a
348/11 z celkové souhrnné výměry 23 940 m2, všechny v k. ú. Libáň ve vlastnictví Města
Libáň. Zájemci jsou ………………………………, trvale bytem ……………………………..
Záměr prodeje pozemků je zveřejněn na úřední desce od 9. 1. 2020 pod č.j. 3/2020.
Na základě znaleckého posudku č. 6297/20/2020 o ceně pozemků ideální 1/6 parc. č. 351/7,
st. 321/5, 351/4, 348/5, 348/1, 348/6, 348/11 v k. ú. Libáň, LV 837, byla stanovena výsledná
celková cena 41 100 Kč.
Pan starosta Jaromír Přibyl dal před hlasováním možnost zastupitelům i přítomným občanům
sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko vzneseno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Libáň schvaluje prodej ideální 1/6 pozemku parc. č. 351/7 z celkové
výměry 208 m2, ideální 1/6 pozemku parc. č. st. 321/5 z celkové výměry 453 m2, ideální 1/6
pozemku parc. č. 351/4 z celkové výměry 551 m2, ideální 1/6 pozemku parc. č. 348/5 z celkové
výměry 7054 m2, ideální 1/6 pozemku parc. č. 348/1 z celkové výměry 4956 m2, ideální 1/6
pozemku parc. č. 348/6 z celkové výměry 5437 m2 a ideální 1/6 pozemku parc. č. 348/11
z celkové výměry 5281 m2, všechny v katastrálním území Libáň ve vlastnictví Města Libáň,
za celkovou cenu 41 100 Kč …………………………………………………………, trvale bytem
……………………………………………, s tím, že kupující uhradí náklady spojené s převodem.
Výsledek hlasování:
Pro
7
Proti
0
Zdrželi se
0
Usnesení bylo přijato.
20.8. Příprava projektu na zateplení a obnovu historické fasády staré budovy ZŠ v Libáni
- přednesl p. Jaromír Přibyl – starosta
Jedná se o přípravu projektové dokumentace a podkladů pro podání žádosti o dotaci na
zateplení a obnovu historické fasády staré budovy ZŠ v Libáni.
Návrh Smlouvy o dílo obdrželi všichni zastupitelé do vyhrazené sdílené složky.
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Pan starosta Jaromír Přibyl dal před hlasováním možnost zastupitelům i přítomným občanům
sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko vzneseno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Libáň schvaluje přípravu projektové dokumentace na zateplení a obnovu
historické fasády staré budovy ZŠ v Libáni. Zastupitelstvo města Libáň pověřuje starostu
města uzavřením příslušné smluvní dokumentace.
Výsledek hlasování:
Pro
7
Proti
0
Zdrželi se
0
Usnesení bylo přijato.
20.9. Architektonicko-dispoziční studie Kulturního domu v Libáni
- přednesl p. Jaromír Přibyl – starosta
Jedná se o zpracování Architektonicko-dispoziční studie úprav Kulturního domu v Libáni.
Naším záměrem je kompletně zrekonstruovat interiér kulturního domu, lépe vyřešit zázemí
Restaurace Radnice tak, aby bylo možné využít prostory v 1. podlaží na krátkodobé
ubytování.
Návrh Objednávky této studie obdrželi všichni zastupitelé do vyhrazené sdílené složky.
Pan starosta Jaromír Přibyl dal před hlasováním možnost zastupitelům i přítomným občanům
sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko vzneseno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Libáň schvaluje pořízení Architektonicko-dispoziční studie úprav
Kulturního domu v Libáni. Zastupitelstvo města Libáň pověřuje starostu města uzavřením
příslušné smluvní dokumentace.
Výsledek hlasování:
Pro
7
Proti
0
Zdrželi se
0
Usnesení bylo přijato.
20.10. Ostatní informace
p. starosta Jaromír Přibyl informoval:
- Sportoviště základní škola
Termín dokončení byl 31. 7. 2020, nicméně stále není sportoviště předáno. Dle smlouvy
o dílo jsou za každý den prodlení stanoveny sankce, které budeme po firmě vyžadovat.
Předběžný termín předání díla byl posunut na 20. 8. 2020.
- Odborná učebna fyziky – chemie v ZŠ
Učebna je již dokončena, v nejbližších dnech bude předáno.
- Sociální zařízení a dveře ve staré budově ZŠ
Práce probíhají dle harmonogramu, aktuálně byly dokončeny opravy a nátěry dveří.
Dokončují se obkladačské práce.
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pí. Kamila Sokolová informovala:
- Památky
Byli jsme úspěšní v žádosti o dotaci z Ministerstva zemědělství na opravu pomníku K. H.
Borovského. 7. 8. 2020 proběhl první kontrolní den za účasti pana restaurátora Petra
Glásera a Táni Šlézové z Národního památkového ústavu v Josefově. Pan restaurátor
představil vyčištěné vzorky pomníku. Veškeré restaurátorské práce by měly proběhnout do
zimy 2020.

20.11. Diskuse
Pan starosta vyzval přítomné zastupitele a občany k diskusi.
občan Libáně: Bylo by možné přidat ještě jeden kontejner na bioodpad?
p. starosta: Nedostatečnou kapacitu nádob na bioodpad vnímáme a budeme se zabývat
možností, jak tuto situaci do budoucna zlepšit.
občan Libáně: Proč nedošlo k ořezu stromů (lip) na náměstí již brzy na jaře?
p. starosta: Služba byla objednána již v polovině loňského roku, ale bohužel firma zakázku
realizovala po několika urgencích až v tuto dobu.
p. Zahradníček: Chci se zeptat na možnost rozšíření městského rozhlasu do lokality 13 RD
v ulici Českých bratří?
p. starosta: To by neměl být problém, poptáme firmu, která zde rozhlas instalovala.
občanka Psinic: Chtěla bych se zeptat, jestli by nám město mohlo pomoci s vyřešením
začínající černé skládky na betonové ploše za hřbitovem v Psinicích?
p. starosta: Zrovna dnes jsem se byl na místě podívat. Určitě vám budeme nápomocni,
zkontaktuji zástupce První zemědělské Záhornice, a.s., kteří tuto plochu využívají, a
domluvíme se na dalším postupu řešení. Myslím, že by bylo vhodné na uvedené místo umístit
např. i fotopast.
zástupce SDH: V poslední době máme problém vjet s hasičskou cisternou k libáňské nádrži.
Nebylo by možné na příjezdovou cestu umístit značku zákaz stání?
p. starosta: Ano, můžeme pomoci dočasným umístěním značky zákazu stání.
pí. ředitelka ZŠ: Chtěla bych poděkovat za všechny stavební akce, které ve škole probíhají. Po
jejich dokončení bych ráda pozvala zastupitele města a provedla je naší základní školou.

20.12. Souhrn přijatých usnesení
- přednesl člen návrhové komise pí. Bc. Kamila Sokolová

Souhrn přijatých usnesení z 20. veřejného zasedání Zastupitelstva města Libáň
konaného dne 12. srpna 2020
Z20/01/08/20 Zastupitelstvo města Libáň volí návrhovou komisi ve složení: pí. Bc. Kamila
Sokolová, pí. Bc. Lucie Kejzralová a p. Martin Kohout.
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Z20/02/08/20 Zastupitelstvo města Libáň volí ověřovatele zápisu p. Jindřicha Řezníčka a pí. Bc.
Gabrielu Šoutovou.
Z20/03/08/20 Zastupitelstvo města Libáň schvaluje program 20. veřejného zasedání ZM.
Z20/04/08/20
Zastupitelstvo města Libáň schvaluje rozpočtové opatření č. 6/2020 dle
předloženého návrhu jak na straně příjmů, tak i výdajů.
Z20/05/08/20 Zastupitelstvo města Libáň schvaluje firmu, která podala nejnižší nabídkovou cenu,
a to firmu Stavoka Kosice, a.s., Kosice 130, 503 51 Kosice, IČO: 25275119, jako zhotovitele
akce: „Libáň, Hasičská zbrojnice“ za nabídkovou cenu 3 428 985 Kč bez DPH.
Zastupitelstvo města Libáň pověřuje starostu města uzavřením příslušné smluvní dokumentace.
Z20/06/08/20 Zastupitelstvo města Libáň schvaluje firmu, která podala nejnižší nabídkovou cenu,
a to firmu SPORTOVNÍ PODLAHY ZLÍN, s.r.o., Mostní 552, 760 01 Zlín, IČO: 25560191, jako
zhotovitele akce: „Stavební úpravy a modernizace školní tělocvičny v obci Libáň“ za nabídkovou
cenu 1 802 704,68 Kč bez DPH.
Zastupitelstvo města Libáň pověřuje starostu města uzavřením příslušné smluvní dokumentace.
Z20/07/08/20 Zastupitelstvo města Libáň schvaluje záměr prodeje pozemku parcelního čísla
1523/2 o výměře 157 m2 a pozemku parcelního čísla 1521/5 o výměře 88 m2, oba v k. ú. Libáň ve
vlastnictví Města Libáň.
Z20/08/08/20 Zastupitelstvo města Libáň schvaluje záměr prodeje pozemku parcelního čísla 434/2
o výměře 54 m2 v k. ú. Zliv u Libáně ve vlastnictví Města Libáň.
Z20/09/08/20 Zastupitelstvo města Libáň schvaluje záměr pronájmu pozemku parcelního čísla
219/1 o výměře 1131 m2 v k. ú. Libáň ve vlastnictví Města Libáň.
Z20/10/08/20 Zastupitelstvo města Libáň schvaluje prodej ideální 1/6 pozemku parc. č. 351/7
z celkové výměry 208 m2, ideální 1/6 pozemku parc. č. st. 321/5 z celkové výměry 453 m2,
ideální 1/6 pozemku parc. č. 351/4 z celkové výměry 551 m2, ideální 1/6 pozemku parc. č. 348/5
z celkové výměry 7054 m2, ideální 1/6 pozemku parc. č. 348/1 z celkové výměry 4956 m2, ideální
1/6 pozemku parc. č. 348/6 z celkové výměry 5437 m2 a ideální 1/6 pozemku parc. č. 348/11
z celkové výměry 5281 m2, všechny v katastrálním území Libáň ve vlastnictví Města Libáň, za
celkovou cenu 41 100 Kč …………………………………………………………..., trvale bytem
…………………………………………….., s tím, že kupující uhradí náklady spojené s převodem.
Z20/11/08/20 Zastupitelstvo města Libáň schvaluje přípravu projektové dokumentace na zateplení
a obnovu historické fasády staré budovy ZŠ v Libáni. Zastupitelstvo města Libáň pověřuje
starostu města uzavřením příslušné smluvní dokumentace.
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Z20/12/08/20 Zastupitelstvo města Libáň schvaluje pořízení Architektonicko-dispoziční studie
úprav Kulturního domu v Libáni. Zastupitelstvo města Libáň pověřuje starostu města uzavřením
příslušné smluvní dokumentace.

20.13. Závěr
Pan starosta poděkoval všem členům zastupitelstva a občanům za pozornost.
Pan starosta ukončil zasedání zastupitelstva v 18:05 hodin.

Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina zastupitelů
2) Prezenční listina občanů
3) Zveřejněná informace o konání 20. veřejného zasedání ZM podle § 93 odst. 1, zákona
o obcích
4) Rozpočtové opatření č. 6/2020

Zápis byl vyhotoven dne: 14. 8. 2020

Ověřovatelé:

dne .............................................. podpis ...........................................
dne .............................................. podpis ...........................................

Starosta:

dne .............................................. podpis ...........................................

Místostarosta:

dne .............................................. podpis ...........................................

Zapisovatelka:
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