Obec Týn nad Bečvou
Náves B. Smetany 68, 751 31 Týn nad Bečvou
tel.č.: 581 797 077 | e-mail: obectyn@seznam.cz

ZÁPIS
zasedání číslo 7 Zastupitelstva obce Týn nad Bečvou
konané dne 16. 12. 2019 v velký sál obecního úřadu od 18:00 hod.

Přítomno:

13

Omluveni:

Bc. Josef Vaculín, Mgr. Martin Černý

Neomluveni:
Předsedající:

Ing. Antonín Ryšánek

Zapisovatel*:
Ověřovatelé zápisu: ,
*Předsedající v souladu s jednacím řádem obce určil výše uvedenou osobu.
O veškerých přijatých usneseních bylo hlasováno veřejně, zdvižením ruky.

1. Zahájení, určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu, volba návrhové komise.
1. Zahájení, určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu, volba návrhové komise.
2. Program 7. zasedání ZO.
3. Zpráva o činnosti Rady obce Týn nad Bečvou č. 13 a č. 14.
4. Kontrola plnění usnesení 6. zasedání ZO ze dne 21.10.2019.
5. Kontrola plnění usnesení ze zasedání zastupitelstva obce od počátku volebního období 2018-2022.
6. Střednědobý výhled rozpočtu dle § 3 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
ve znění pozdějších předpisů na léta 2021-2022.
7. Rozpočet obce Týn nad Bečvou na rok 2020.
8. Rozpočtové opatření č. 9/2019 k rozpočtu obce pro rok 2019.
9. Směrnice pro tvorbu a použití sociálního fondu Obce Týn nad Bečvou.
10. Žádost o finanční příspěvek (dotaci) z rozpočtu Obce Týn nad Bečvou.
11. Žádost o odkoupení pozemku p.č. 1017/31 trvalý travní porost o výměře 3721 m2 v k.ú. Týn nad Bečvou
12. Žádost o souhlas se změnou územního plánu Obce Týn nad Bečvou na pozemcích p.č. 232/4, 208, 211 a
212.
13. Žádost o odkup pozemku p.č. st. 459/2 dle geometrického zaměření v k.ú. Týn nad Bečvou.
14. Směna části pozemků p.č. 1093 a p.č. 1284/16 ve vlastnictví obce za části pozemku p.č. st. 143 vše v k.ú.
Týn nad Bečvou.
15. Rozpočet DSO Mikroregion Záhoří-Helfštýn pro rok 2020.
16. Rozpočet DSO Mikroregion Lipensko pro rok 2020.
17. Obecně závazná vyhláška č. 1/2019, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
18. Obecně závazná vyhláška obce Týn nad Bečvou č. 2/2019, o místním poplatku ze psů.
19. Obecně závazná vyhláška č. 3/2019, o místním poplatku ze vstupného.
20. Obecně závazná vyhláška č. 4/2019, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.
21. Obecně závazná vyhláška obce Týn nad Bečvou č. 5/2019, o místním poplatku z pobytu.
22. Smlouva o dílo na projektové a inženýrské práce k vypracování dokumentace pro územní rozhodnutí
kanalizačních přípojek v obci Týn nad Bečvou.
23. Diskuse.
24. Závěr.
Diskuze:
: Starosta obce přivítal zastupitele a občany na 7. zasedání zastupitelstva obce a zahájil zasedání v 18:01
hodin.

Vytvořeno v aplikaci UZOb.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Týn nad Bečvou po projednání
1. Určuje zapisovatelku:
2. Zvolilo ověřovatele zápisu:
3.Zvolilo návrhovou komisi usnesení ZO:

Zdeňku Mikulíkovou
Prokop Holý
Ing. Martine Zdráhalová
předseda: Bc. Pavla Janýšková
členové: Milena Seitová
Ing. Martin Krejčiřík

Výsledek hlasování:
Pro: 13 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0
Usnesení č. 71/2019 - ZO7 bylo schváleno.

2. Program 7. zasedání ZO.

Diskuze:
: Starosta obce seznámil s navrženým programem. Zeptal se, zda má někdo připomínky. Hanudeĺ - v
programu mi chybí směrnice k zadávání veřejných zakázek, jak jsme se domlouvali na minulém
zastupitelstvu. V radě dostal starosta za úkol předložit výsledky hospodaření za rok 2019, to tam není.
Starosta - ke směrnici, tu jsme spolu probírali. Návrh na projednání předložte radě. Hanudeĺ - nevím, zda
mají radní směrnici k dispozici, já ji mám a můj názor je, aby se zmenšil objem pravomoci pro starostu,
co se týká financí. Starosta - pokud je to tak, dejte návrh radě, směrnice se dělala nová. Ke směrnici se
vyjadřoval i audit. My sami si zpřísňujeme některé věci víc, než nám udává zákon, to se týká i směrnice k
zadávání veřejných zakázek. Zdráhalová - a potom se to bude projednávat na zastupitelstvu nebo to
zůstane jen v radě? Starosta - je to pravomoc rady, vždy směrnice řešila rada, pokud máte potřebu se k
tomu vyjádřit, tak se to dá do zastupitelstva. Hanudeĺ - je to směrnice, kterou by měl ovládat každý
zastupitel, měla by být z části i veřejná, jde o finance obecní, zastupitelstvo by mělo takovou směrnici
odsouhlasit, ne rada. Starosta - každá směrnice se dosud tvořila v radě. Sazima - audit doporučil tuto
směrnici úplně zrušit, i přesto jsme ji ponechali, je tvrdší než zákon, nemám nic proti, aby ji projednalo i
zastupitelstvo. Starosta - k druhé připomínce, výsledky hospodaření za rok 2019, již bylo na minulém
zastupitelstvu. Svoboda - v minulém zastupitelstvu již byl audit. Nikdo neměl další připomínky a dotazy,
starosta obce přečetl usnesení a dal hlasovat.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Týn nad Bečvou po projednání
1. Schvaluje program 7. zasedání Zastupitelstva obce Týn nad Bečvou.
Výsledek hlasování:
Pro: 13 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0
Usnesení č. 72/2019 - ZO7 bylo schváleno.

3. Zpráva o činnosti Rady obce Týn nad Bečvou č. 13 a č. 14.
Diskuze:
: Svoboda - RO14 vyřazení majetku obce, je na to seznam, co se vyřazovalo z majetku obce? Starosta- je na to seznam, jedná se o korunové
hodnoty, majetek je starý, nefunkční. Svoboda - jaká je zůstatková hodnota. Schotliová - a už to schvalovala likvidační komise? Starosta - dnes
jsme měli školení ohledně inventur. Svoboda - měl majetek zůstatkovou hodnotu, tato sestava, kterou jsou dostal k nahlédutí, nejde z toho
poznat zůstatková hodnota. Sazima - komise byla požádána o odsouhlasení vyřazení tohoto navrhovaného majetku, potom se rozhodne, jak se s
ním naloží. Mikulíková - vše mimo dvou položek šlo přímo do nákladů, zůstatková hodnota je nulová, odepisované dvě položky jsou již odepsané,
zůstatková hodnota je také nula. Svoboda - bylo by vhodné potom podat informaci, že s vyřazeným majetkem bylo natoženo tak a tak. Seitlová tohle je teprve návrh, teprve bude vytvořen protokol o vyřazení, kde bude napsáno, jak se s majetkem naložilo. Svoboda - pokud je to návrh, tak
tím tuplem měl být dodán seznam majetku, se kterým se komise bude zabývat. Hanudeĺ-dnes bylo školení inventarizační komise, nemělo se
začínat dřív, vždy jsme začínali někdy v říjnu. Starosta-ano, dnes bylo školení, je to podle plánu inventur, zahájení bylo již dříve. Hanudeĺ-kdo
byl v komisi na výběrové řízení pro nakládání s odpady. Starosta-byl tam místostarosta, starosta, Krejčiřík, Procházka. Hanudeĺ-zápis finančního
výboru, výbory jsou orgány zastupitelstva, zápisy nemůže schvalovat rada, zastupitelé výsledky kontroly nemají. Starosta-řešili jsme to s
bývalým starostou, napravíme to. Schotliová-mě by zajímala obnova majetku kutlurního sálu, na co jsme dostali dotaci 15000,- Kč. Starosta-na
projektor. Bylo zažádáno o víc, dostali jsme pouze 15000,- Kč. Kundera-bude se uvažovat o zakoupení plátna a ozvučení. Starosta -ano, plátno
určitě, ozvučení musíme projednat. Nebyly další dotazy a připomínky, návrhová komise přečetla usnesení, starosta dal hlasovat.

Vytvořeno v aplikaci UZOb.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Týn nad Bečvou po projednání
1. Bere na vědomí zprávu o činnosti Rady obce Týn nad Bečvou od předminulého
zasedání Zastupitelstva obce Týn nad Bečvou.
Výsledek hlasování:
Pro: 13 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0
Usnesení č. 73/2019 - ZO7 bylo schváleno.
Přílohy:
vypis usneseni rada c. 13 - 14. 10. 2019(1), vypis usneseni rada c. 14 - 20. 11. 2019(1)

4. Kontrola plnění usnesení 6. zasedání ZO ze dne 21.10.2019.
Diskuze:
: Nikdo neměl dotazy a připomínky, návrhová komise přečetla usnesení, starosta dal hlasovat.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Týn nad Bečvou po projednání
1. Bere na vědomí kontrolu plnění usnesení 6. zasedání ZO ze dne 21.10.2019
Výsledek hlasování:
Pro: 13 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0
Usnesení č. 74/2019 - ZO7 bylo schváleno.
Přílohy:
ZO 6

5. Kontrola plnění usnesení ze zasedání zastupitelstva obce od počátku volebního
období 2018-2022.
Diskuze:
: Přehledná tabulka o splněných usnesení, a usnesení, která dále trvají. Nikdo neměl dotazy a připomínky.
Návrhová komise přečetla usnesení a starosta dal hlasovat.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Týn nad Bečvou po projednání
1. Bere na vědomí přednesenou zprávu o kontrole plnění usnesení ze Zastupitelstva
obce Týn nad Bečvou od počátku volebního období 2018.
2. Vypouští ze sledování splněná usnesení.
Výsledek hlasování:
Pro: 13 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0
Usnesení č. 75/2019 - ZO7 bylo schváleno.
Přílohy:
Plnění usnesení ZO

6. Střednědobý výhled rozpočtu dle § 3 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů na léta 2021-2022.
Diskuze:

Vytvořeno v aplikaci UZOb.
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: Řešili jsme s auditem, jak má vypadat, co má být obsahem. Rozděleno na daňové a nedaňové příjmy.
Zdráhalová-proč jsou tam výdaje na školství a kulturu, jsou to položky, které se nemění. Možíškovábývalo to tam vždy, takovýmto způsobem to bylo děláno vždy. Příští rok udělám jinou tabulku.
Zdráhalová- rozpočtový výhled by měl odrážet plánované investice, postrádám smysl tohoto papíru,
pouze se splnila zákonná povinnost. Starosta-řešili jsme to s auditem, zda to dělat takto, nebo jinak.
Řekli, že to máme jednoduchou formou. Zdráhalová-kdy byl audit? Od září jsme nebyli schopni s tím nic
udělat? Starosta-bylo to v listopadu v radě, udělali jsme to tak, aby to splňovalo zákon a bylo to dobře.
Zdráhalová-vypovídající hodnotu to nemá žádnou. Usnesli jsme se k závazkům, proč tam nejsou.
Starosta-zatím nevíme zda investice vyjde. Zdráhalová-v tom případě by to mělo být v rozpočtovém
výhledu, proto je to výhled, pracuje se s předpokládanými částkami. Starosta-až budu mít částky,
mužeme to změnit na příštím zastupitelstvu. Zdráhalová-mohlo to být jiné, od auditu v září na to bylo
času dost. Holý-dům č.160, dotace byla podána a není nic. Starosta-dotace byla podána, ne slíbena,
dotace nevyšla. Holý- proč nevyšla? Starosta-upřednostnili jiné dotace, udělal jsem vše pro to, aby vyšla.
Holý- byl udělán projekt? Starosta-bylo stoprocentně dodáno to, co bylo potřeba dodat, aby dotace mohla
být podána. Nebyly další dotazy a připomínky, návrhová komise přečetla usnesení a starosta dal
hlasovat.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Týn nad Bečvou po projednání
1. a doporučení rady obce Schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu dle § 3 zákona č. 250/2000 Sb. o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů na léta 2021 - 2022.
Výsledek hlasování:
Pro: 8 / Proti: 1 (Zdráhalová) / Zdrželi se: 4 (Krejčiřík, Procházka, Sazima, Svoboda)
Usnesení č. 76/2019 - ZO7 bylo schváleno.
Přílohy:
Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu dle 2021-2022

7. Rozpočet obce Týn nad Bečvou na rok 2020.
Diskuze:
: Rozpočet prošel radou, rozpočet visel dle zákona na úředních deskách. Zdráhalová-potřebuji vysvětlit některé položky,
poplatky za komunální odpad, je rozpor v předpokládaném plnění a příjmy jsou rozdíl, proč to nesedí. Svoboda-je to za rok
2018. Zdráhalová-budeme schvalovat novou OZV, proč je zde navýšení poplatku za odvoz odpadu, když náklady se
nezvýšily. Možíšková-když se to sestavovalo, je to již chvíli, a teprve teď se to bude dorozpočtovávat. Zdráhalová-ostatní
neinvestiční transféry ze státního rozpočtu, na straně příjmů je výrazné navýšení, jakým způsobem to rozpočtem proteklo,
protože jsem to nenašla na straně výdajů. Je to téměř milion. Možíšková- máte pravdu. Zdráhalová-co plánujeme u pitné
vody, když máme v návrhu rozpočtu 880000,- a předpokládané plnění letošního rozpočtu je 450000,-. Starosta- jsou tam
opravy. Holý-konkrétně. Starosta-nemůžu vědět. Schotliová-ale je to velký nárůst. Starosta-letos nebylo tolik poruch. Jsou
tam opravy vody. Možíšková-tohle je vyloženě na opravy, platy, rozbor vody....Je tam rezerva. Zdráhalová-sběr a svoz
komunálních odpadů, je plánována ve stejné výši, jak se promítne svoz plastu. Starosta-mám analýzu, čekám na kalkulaci.
Chtějí 4000,- za jeden měsíční svoz, je to konkurenční nabídka. Zdráhalová-dostaneme analýzu, kolik nás svoz bude stát?
Starosta-ano, pokud řeknete, co chcete. Zdráhalová-chci analýzu, kolik nás to bude stát, dům od domu, kolik odvezeme.
Požaduji, aby všichni zastupitelé obdrželi tuto analýzu. Statosta-ano, jak to budu mít, uháním to od srpna. Zdráhalová-péče
o vzhled obce a veřejná zeleň se navyšuje proč? Starosta-od ledna se navyšuje tarifní mzda, je to na mzdy. Zdráhalováčinnost místní zprávy, nárůst sedmsettisíckorun. Starosta-oproti letošnímu rozpočtu je nárůst čtyřistatisíckorun, je to na
mzdy. Zdáhalová-předpokládáme, že někoho příjmeme? Starosta-ne. nebudeme nikoho přijímat, počet pracovníků zůstane
stejný. Zdráhalová- koupí traktoru to nevypadá na snížení nákladů, náklady vzrostly. Možíšková-s rozpočtem se lépe
pracuje, když mám rezervu, abych nemusela dělat neustále rozpočtové opatření. Zdráhalová- 700000,- kč mi příjde moc
velká rezerva. A z toho důvodu se navyšuje i sociální fond. Možíšková-zvýšila se hodnota stravenek. Zdráhalová-žádám o
specifikaci, co předpokládáme do ostatní činnosti a nespecifikované akce, protože nemáme žádný plán na příští rok.
Starosta-bude to navazovat na plán letošního roku, vyšla dotace na hasičské auto, hřbitov-zeleň, možnost dotace hřbitovoplocení, traktor. Kundera-můžeme si říct částky. Ty 4 miliony nejsou moc, pokud by vyšel Sokol. Starosta-pokud by to
nestačilo, musíme sáhnou do rozpočtu. Cenu hasičského auta nevíme. Zdráhalová-musíme něco vědět, když žádáme.
Alespoň orientační cenu. Svoboda-zatím nevíme ještě ani jaké auto chceme, pokud žádáme musíme vědět o jaké auto
máme zájem. Zdráhalová-na základě čeho se žádalo, kde se přišlo na cenu 900000,- Kč. Jak je možné, že žádáme o dotaci a
nevíme o co? Nesouhlasím s postupem, že prvně žádáme o dotaci, poté specifikujeme a doplácíme z rozpočtu. Starostadotace jsou tak postaveny. Holý-auto za 900000,- Kč základní vybavení. Starosta-dotace je 450 tisíc a je další možnost
získat sto tisíc. Holý-traktor bude stát tolik peněz, není lepší tu službu platit družstvu. Schotliová- o traktoru budeme
jednat kdy, dnes to na programu není. Starosta-dnes to není. Seitlová-změna stavu krátkodobých prostředků, na co se to
použilo. Možíšková-zapojujeme, aby se navýšil rozpočet na straně výdajů. Sazima-rozpočet je sestaven ke konci října,
listopad a prosinec není promítnut. Starosta- předpoklad je včetně listopadu a prosince. Kundera-veřejné osvětlení, je zde
navýšení, počítá se s něčím. Starosta-je možnost zapůjčení 10 světel na vyzkoušení na půl roku zdarma, potom se rozhodne
co s tím. Holý-solární? Starosta-ne, na kabel. Sazima- volili jsme dva druhy světel na vyzkoušení. Nebyly další dotazy a
připomínky, návrhová komise přečetla usnesení a starosta dal hlasovat.

Vytvořeno v aplikaci UZOb.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Týn nad Bečvou po projednání
1. a doporučení rady obce Schvaluje rozpočet obce na rok 2020 jako schodkový ve shodné výši 18.650.000,Kč na straně příjmů i výdajů rozepsaný do jednotlivých paragrafů dle platné rozpočtové skladby.
2. Schvaluje ponechání části přebytku hospodaření minulých let k 31.12.2019 na účtech Obce Týn nad Bečvou
jako rezervní částky pro další plánované i neplánované mimořádné výdaje r. 2020 i dalších let.

Ukládá Radě obce Týn nad Bečvou:

a) zabezpečit rozpis schváleného rozpočtu obce na rok 2020 v jednotlivých položkách příslušných paragrafů
dle rozpočtové skladby,
b) zabezpečit rozpis rozpočtu, včetně závazných ukazatelů pro rok 2020 u příspěvkové organizace ZŠ a MŠ
Týn n.B..
T: do 31.01. 2020
c) Ukládá finančnímu výboru ZO provést v průběhu roku 2020 nejméně 2 kontroly hospodaření obce a
informovat ZO o jejich výsledku.

Výsledek hlasování:
Pro: 13 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0
Usnesení č. 77/2019 - ZO7 bylo schváleno.
Přílohy:
Návrh rozpočtu na rok 2020

8. Rozpočtové opatření č. 9/2019 k rozpočtu obce pro rok 2019.
Diskuze:
: Podklady jsou i s komentářem od účetní. Nikdo neměl dotazy a připomínky, návrhová komise přečetla
usnesení a starosta dal hlasovat.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Týn nad Bečvou po projednání

1.Schvaluje rozpočtové opatření č. 9/2019 k rozpočtu obce pro rok 2019.
2. Schvaluje zvýšení rozpočtu obce pro rok 2019 na straně příjmů a výdajů shodně o částku 64.000,-Kč.
Celková částka rozpočtu po úpravě činí
na straně příjmů 18.469.447,- Kč
na straně výdajů 18.469.447,- Kč

Výsledek hlasování:
Pro: 13 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0
Usnesení č. 78/2019 - ZO7 bylo schváleno.

Vytvořeno v aplikaci UZOb.
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Přílohy:
Rozpočtové opatření č.9-2019

9. Směrnice pro tvorbu a použití sociálního fondu Obce Týn nad Bečvou.
Diskuze:
: Směrnicí se zabýval audit, udělaly se úpravy. Svoboda- jen úpravy v textu. Čl. III bod 5) e. f, věta začínat
"zaměstnanci, kteří". Hanudeĺ-zdá se mi, že to není sociální vyhláška, ale rozdílová vyhláška. Nemá to se
sociální vyhláškou nic společného. Obec ma napůl stálé zaměstnance a pracovníky z ÚP. Pracovníci, co
jsou z ÚP, na ně se nemyslí, dělnická profese nemá pracovní oblečení. Kde jsou bezpečnostní prvky.
Starosta-dělníci dostali kompletní výbavu. Svoboda-snad je to zpracováno v BOZP a ta se dodržuje a
aktualizuje. Zdráhalová-proč zastupitelé schvalují směrnici o sociálním fondu a směrnici o zadávání
veřejných zakázek ne. Možíšková-zastupitelstvo je zřizovatelem sociálního fondu. Hanudeĺ-každá
sněrnice, co souvisí s ekonomii by měla být schválena zastupitelstvem. Svoboda-do příštího
zastupitelstva předložit směrnici BOZP. Sazima-když se nakoupilo oblečení pro dělnické profese, byly
zde i hlasy, že se za ně moc utrácí, že jsou moc oblíkaní. Osobně jsem jim několikrát říkal, že musí nosit
reflexní vesty, pokud by se něco stalo, bude to problém. Svoboda- musíte vy jako zaměstnavatel na to
dohlédnout. Nebyly další dotazy a připomínky, návrhová komise přečetla usnesení, starosta dal hlasovat.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Týn nad Bečvou po projednání
1. a doporučení rady obce Schvaluje Směrnici pro tvorbu a použití sociálního fondu obce Týn nad Bečvou.

Výsledek hlasování:
Pro: 12 / Proti: 0 / Zdrželi se: 1 (Hanudeľ)
Usnesení č. 79/2019 - ZO7 bylo schváleno.
Přílohy:
Směrnice+pro+tvorbu+a+použití+sociálního+fondu+Obc

10. Žádost o finanční příspěvek (dotaci) z rozpočtu Obce Týn nad Bečvou.
Diskuze:
: Žádost Jednoty, pozemek před Jednotou je již obce. Žádají, jako na tento rok o 96000,- Kč. Předložil jsem
jim návrh, zda by nám neodprodali budovu. V současné době vyčíslují hodnotu, za kolik by byli ochotni
objekt odprodat. Svoboda, Schotliová-co s tím budeme dělat, provozovat obchod. Starosta-budeme je mít
v nájmu. Svoboda-na základě čeho jsme je oslovili, že chceme odkoupit ten objekt. Starosta-já jsem se
ptal, jestli je možnost, že by nám ten objekt prodali. Svoboda-oprava bude stát spoustu peněz. Sazimapředložili účetnictví, rozpouští do nákladů i úvěr během roku. Pokud nedostanou dotaci, obchod zavřou.
Pokud obchod zavřou, co budova uprostřed obce, bude chátrat. S dotací nesouhlasím, ale nic jiného nám
nezbývá, bojujeme s tím každý rok. Kundera-mohl by žádat o dotaci i druhý obchod. Starosta-může, musí
doložit účetnictví. Nelíbí se mi to od začátku, že jsme vydírání Jednotou. Řešili jsme s auditem. Svobodanelíbí se mi to, je to vydírání, ale je to služba pro lidi. Sazima-na radě jsme se domluvilli na částce
šedesáttisíckorun. Starosta-pokud by dostali nižší částku, budou rádi za jakoukoliv. Svoboda-mají
otevřeno, kdy jsou téměr všichni v práci. Ať upraví otvírací dobu. Kůřilová-schválili navýšení dotaci pro
obce na malé prodejny. Starosta-nemáme na ni nárok, máme dvě prodejny. Kundera-do kdy nám mají dát
nabídku, za kolik by to prodali. Starosta-začátkem příštího roku. Svoboda-kolik se dalo za pozemek před
Jednotou. Starosta-kolem padesátitisíc. Návrh je 8000,- Kč. V radě bylo 5000,- Kč. Sazima-protinávrh
5000,- Kč měsíčně. Schotliová-když schválíme 5000,- a Jednota chce 8000,-, co se stane. Sazima-zbytek
budou dotovat od jinud. Svoboda-co, když jim dáme 5000,- místo 8000,- a oni obchod zavřou? Starosta-to
se může stát. Svoboda-v tom případě jsem proti, nepřivedu lidi do rizika, že obchod zavřou. Zdráhalováje možnost jim dát požadovanou částku a zažádat o změnu provozní doby? Starosta- můžeme to zkusit.
Zdráhalová-dávám návrh 8000,- s úpravou pracovní doby. Starosta- tyhle dvě věci nemůžeme spojit, dal
hlasovat pro návrh s 8000,- Kč měsíčně. Nebyly další dotazy a připomínky, návrhová komise přečetla
usnesení, starosta dal hlasovat.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Týn nad Bečvou po projednání
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1. Schvaluje finanční příspěvek (dotaci) ve výši 96.000,- Kč ročně pro Jednotu spotřební družstvo v Uherském
Ostrohu dle předloženého návrhu.
2. Pověřuje starostu obce vypracováním dodatku ke smlouvě.
3. Pověřuje starostu obce podpisem dodatku.
T: 31.1. 2020

Výsledek hlasování:
Pro: 12 / Proti: 0 / Zdrželi se: 1 (Sazima)
Usnesení č. 80/2019 - ZO7 bylo schváleno.
Přílohy:
Jednota - žádost o dotaci

11. Žádost o odkoupení pozemku p.č. 1017/31 trvalý travní porost o výměře 3721
m2 v k.ú. Týn nad Bečvou
Diskuze:
: Myslivecké sdružení Týn nad Bečvou, které vlastní mysliveckou chatu a pozemek pod ní, by chtělo
odkoupit pozemek kolem chaty, který má v nájmu na 99 let. Jedná se o majetek obce, musíme vyhlásit
záměr, až poté budeme odprodávat pozemek. Jsem ve střetu zájmu. Organizace je činná, pracuje s dětmi,
pokud obec potřebuje, tak pomůžou. Svoboda, Sazima-jsou ve střetu zájmu. Seitlová-je tam nějaká cena.
Starosta-zatím není, zjišťoval jsem od znalce, pozemek pod chatou se kupoval za 80,- Kč za m2. Tento
navazující pozek není stavební, cena by mohla být 50,- - 60,- Kč za m2. Schotliová-proč nestačí nájem na
99 let. Starosta-chtějí to zvelebit. Svoboda-důvod proč, až jako vlastník pozemku, tam můžeme
vybudovat zpevněnou cestu, určitě to neoplotíme, nezamezíme přístup. Je to podmáčeno, moc se toho
tam dělat nedá. Sazima-je to spolek, pokud majetek získá do svého vlastnictní, nemůže ho poté odprodat,
pouze vrátit zpět obci nebo věnovat dalším spolkům, nebo dobročinným organizacím. Procházka-dal bych
tam předkupní právo pro obec. Nebyly další připomínky a dotazy, návrhová komise přečetla usnesení a
starosta dal hlasovat.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Týn nad Bečvou po projednání
1. a doporučení rady obce Schvaluje Vyhlášení záměru na prodej pozemku p.č. 1017/31 trvalý travní porost o
výměře 3721 m2 v k.ú. Týn nad Bečvou.
2. Ukládá starostovi obce zabezpečit vyvěšení záměru na prodej pozemku p.č. 1017/31 trvalý travní porost o
výměře 3721 m2 v k.ú. Týn nad Bečvou.
T: 15.01.2020

Výsledek hlasování:
Pro: 13 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0
Usnesení č. 81/2019 - ZO7 bylo schváleno.
Přílohy:
Žádost o odkoupení pozemku - Myslivci

12. Žádost o souhlas se změnou územního plánu Obce Týn nad Bečvou na
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pozemcích p.č. 232/4, 208, 211 a 212.
Diskuze:
: Bylo v podkladech, tato žádost došla po schválení územního plánu. S městem Lipník nad Bečvou jsem
konzultoval, doporučili zkrácené řízení. Je možno změnit tento pozemek, jedná se o pozemek ke stavbě
rodinného domu, doporučuji změnu. Sítě a voda tam je. Holý-kravín se postavil na kraji obce, kdyby
začala hospodářská činnost, aby si nestěžovali na zápach. Žadatel s tím je seznámen, nevadí mu to, byl
upozorněn. Nebyly další dotazy a připomínky, návrhová komise přečetla usnesení a starosta dal hlasovat.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Týn nad Bečvou po projednání
1. schvaluje pořízení změny územního plánu zkráceným způsobem (viz. Důvodová zpráva).
Výsledek hlasování:
Pro: 13 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0
Usnesení č. 82/2019 - ZO7 bylo schváleno.
Přílohy:
Žádost o souhlas se změnou územního plánu Švarcovi, Důvodová zpráva - Zkrácený postup pořizování
změny

13. Žádost o odkup pozemku p.č. st. 459/2 dle geometrického zaměření v k.ú. Týn
nad Bečvou.
Diskuze:
: Na minulém zastupitelstvu se vyhlašoval záměr. Máte k dispozici smlouvu, kde je i cena. Náklady šly za
kupujícími. Nebyly dotazy a připomínky, návrhová komise přečetla usnesení a starosta dal hlasovat.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Týn nad Bečvou po projednání
1. a doporučení rady obce Schvaluje smlouvu na odkup pozemku p.č. st 459/2.
2. Pověřuje starostu obce podpisem smlouvy na odkup pozemku p.č. st 459/2.
T: 31.1.2020
Výsledek hlasování:
Pro: 13 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0
Usnesení č. 83/2019 - ZO7 bylo schváleno.
Přílohy:
Žádost o odkoupení části pozemku Zdráhalovi, Kupní smlouva - Zdráhalovi

14. Směna části pozemků p.č. 1093 a p.č. 1284/16 ve vlastnictví obce za části
pozemku p.č. st. 143 vše v k.ú. Týn nad Bečvou.
Diskuze:
: Na minulém zastupitelstvu byl vyhlášen záměr, jedná se narovnání pozemku pro případné vybudování
chodníku. Zdráhalová-do návrhu usnesení dopsat termín. Nebyly další přípomínky a dotazy, návrhová
komise přečetla usnesení a starosta dal hlasovat.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Týn nad Bečvou po projednání

1. a doporučení rady obce Schvaluje směnu pozemku p.č. 1093 a p.č. 1284/16 ve vlastnictví obce
za části pozemku p.č. st. 143 vše v k.ú. Týn nad Bečvou.
2. Schvaluje směnnou smlouvu č.j. 85/VII/2019/RSA.
Vytvořeno v aplikaci UZOb.
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3. Poveřuje starostu podpisem výše uvedené smlouvy.
T: 31.1.2020
Výsledek hlasování:
Pro: 13 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0
Usnesení č. 84/2019 - ZO7 bylo schváleno.
Přílohy:
Směnná smlouva - Kunovský

15. Rozpočet DSO Mikroregion Záhoří-Helfštýn pro rok 2020.
Diskuze:
: Zastupitelstvo bere na vědomí rozpočty mikroregionu, kterých jsme členy. Nebyly dotazy a připomínky,
návrhová komise přečetla usnesení, starosta dal hlasovat.
:
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Týn nad Bečvou po projednání
1. Bere na vědomí Rozpočet DSO mikroregionu Záhoří – Helfštýn na rok 2020.

Výsledek hlasování:
Pro: 13 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0
Usnesení č. 85/2019 - ZO7 bylo schváleno.
Přílohy:
Rozpočet 2020 Záhoří Helfštýn

16. Rozpočet DSO Mikroregion Lipensko pro rok 2020.
Diskuze:
: Schotliová-zvýšily se poplatky na občana. Starosta-jsou stejné. Zdráhalová-proč zastupitelstvo bere na
vědomí, a tím schvaluje příspěvek mikroregionu a nebere na vědomí MAS Moravská brána. Starosta paní Možíšková? Možíšková-musím se podívat, ale myslím, že jsme členy. Je to tak, jak to bývalo vždy.
Kůřilová-nejsme pořadatelé her. Starosta-něco naznačovali, ale zatím nevím. Nebyly další dotazy a
připomínky, návrhová komise přečetla usnesení, starosta dal hlasovat.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Týn nad Bečvou po projednání
1. Bere na vědomí Rozpočet DSO mikroregionu Lipensko na rok 2020.

Výsledek hlasování:
Pro: 13 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0
Usnesení č. 86/2019 - ZO7 bylo schváleno.
Přílohy:
Rozpočet 2020 Lipensko

17. Obecně závazná vyhláška č. 1/2019, o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů.
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Diskuze:
: Je schválený nový zákon s účinnstí od 1.ledna 2020. OZV byly odkontrolovány ministerstvem vnitra.
Poplatek se zvýšil o 16,- Kč o inflaci. Zdráhalová-o jaké změny se jedná, co se změnilo. Starosta-dodáme
původní OZV. Kundera- čl.6 osvobození a úlevy, zda bod se vztahuje na studenta, má pronájem, ve
smlouvě má napsáno, že platí nájemné včetně odvozu komunálního odpadu. Starosta-odpad se platí jen
na základě trvalého pobytu, lidé co to mají ve smlouvě, odpad neplatí. Seitlová-jak je to s neobydlenou
nemovitostí. Starosta-platí jeden poplatek za objekt. Nebyly další připomínky a dotazy, návrhová komise
přečetla usnesení, strosta dal hlasovat.
:
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Týn nad Bečvou po projednání
1. a doporučení rady obce Schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2019, o místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
2. Ukládá starostovi obce zabezpečit vyvěšení výše uvedené OZV na úřední desce.
T: 17.12.2019
Výsledek hlasování:
Pro: 13 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0
Usnesení č. 87/2019 - ZO7 bylo schváleno.
Přílohy:
OZV č. 1 - o místním poplatku za provoz systému sh

18. Obecně závazná vyhláška obce Týn nad Bečvou č. 2/2019, o místním poplatku ze
psů.
Diskuze:
: Sjednotili jsme poplatek za prvního a další psy. Zdráhalová-proč poplatek navyšujeme. Starosta-udělali
jsme to tak, jak to má Lipník nad Bečvou, je to návrh. Zdráhalová-proč to děláme, tak jak to má Lipník
nad Bečvou, z jakého důvodu navyšujeme poplatek, já se nechci sjednocovat s Lipníkem nad Bečvou.
Starosta-dali jsme jednotnou cenu, protože druhého a další psy si lidé nahlašují na ostatní členy rodiny, v
první řadě na důchodce, kteří mají slevu. Všechny poplatky jsme sladili do jednotného data splatnosti do
31. května. Kundera-změnil se věk úlev u důchodců na 65 let. Mikulíková-je to dle zákona. Svoboda-když
jsem se sjednotili s cenou za psa s Lipníkem nad Bečvou, budeme mít také zákaz volného pobíhání psů
po intravilánu nebo extravilánu obce, tak jak to má Lipník nad Bečvou. Starosta-Lipník to tak nemá.
Svoboda-Lipník nemá zákaz volného pobíhání psů, proč tedy lipeňští jezdí venčit psy sem. Starosta-je zde
platná vyhláška o pobíhání psů, Lipník nad Bečvou nemá vyhlášku na volně pobíhající psy, Lipník nad
Bečvou má zóny, kde má omezení. Svoboda-když rada navrhla zvýšení poplatku, co rada navrhuje pořídit
za peníze, co se vyberou navíc. S jakým důvodem zvedla o 80,- Kč poplatek za prvního psa, co radu k
tomu vedlo. Starosta- dvacet let tady byla tako cena, spousta věci se zdražila. Sazima-tohle jsem
připomínkoval starostovi, že když zvedne poplatek za psa, měl by za to něco lidem dát pro psy, ať dá
koše. Zdráhalová-pokud zvýšíme poplatek za psa, musí být protislužba. Svoboda-pokud chceš zdražit
poplatek, musíš mít podklady z jakého důvodu. Dávám návrh, aby poplatky zůstaly stejné, jako byly
dosud. Starosta-dávám hlasovat o protinávrhu, ceny zůstanou stejné jako byly v letošním roce. Pro 11,
zdržel se Brázda, Ryšánek. Nebyly další dotazy a připomínky, návrhová komise přečetla usnesení a
starosta dal hlasovat.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Týn nad Bečvou po projednání
1. a doporučení rady obce Schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2019, o místním poplatku ze psů.
2. Ukládá starostovi obce zabezpečit vyvěšení výše uvedené OZV na úřední desce.
T: 17.12.2019
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Výsledek hlasování:
Pro: 13 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0
Usnesení č. 88/2019 - ZO7 bylo schváleno.
Přílohy:
OZV č. 2 - o místním poplatku ze psů

19. Obecně závazná vyhláška č. 3/2019, o místním poplatku ze vstupného.
Diskuze:
: Upraveno dle nového zákona, poplatky zůstávají stejné. Zdráhalová-u osvobození jsou 2x hasiči.
Procházka-ano, je to dobře. Nebyly další dotazy a připomínky, návrhová komise přečetla usnesení a
starosta dal hlasovat.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Týn nad Bečvou po projednání
1. a doporučení rady obce Schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2019, o místním poplatku ze vstupného.
2. Ukládá starostovi obce zabezpečit vyvěšení výše uvedené OZV na úřední desce.
T: 17.12.2019
Výsledek hlasování:
Pro: 13 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0
Usnesení č. 89/2019 - ZO7 bylo schváleno.
Přílohy:
OZV č. 3 - o místním poplatku ze vstupného

20. Obecně závazná vyhláška č. 4/2019, o místním poplatku za užívání veřejného
prostranství.
Diskuze:
: Upraveno podle nového zákona, zvýšila se cena o 10,- korun. Janýšková-u poplatku za vyhrazení
parkovacího místa, nikdo poplatek nevybírá, je to problém v celé obci, je to jedno velké parkoviště.
Procházka-je to o lidech. Schotliová-návštěvníci hradu nemají kde zaparkovat. Holý-vesměs je to
parkování na komunikaci silnic. Starosta- ne, je to napůl, silnic i obce. Nebyly další připomínky a dotazy,
návrhová komise přečetla usnesení a dala hlasovat.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Týn nad Bečvou po projednání
1. a doporučení rady obce Schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 4/2019, o místním poplatku za užívání
veřejného prostranství.
2. Ukládá starostovi obce zabezpečit vyvěšení výše uvedené OZV na úřední desce.
T: 17.12.2019
Výsledek hlasování:
Pro: 12 / Proti: 0 / Zdrželi se: 1 (Janýšková)
Usnesení č. 90/2019 - ZO7 bylo schváleno.
Přílohy:
OZV č. 4 - o místním poplatku za užívání veřejného

21. Obecně závazná vyhláška obce Týn nad Bečvou č. 5/2019, o místním poplatku z
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pobytu.
Diskuze:
: Upravena dle nového zákona, upravovaly se částky. Můžeme v roce 2020 mít max. částku 25,- Kč, v roce
2021 bude max. částka 50,- Kč. Navrhujeme 20,- Kč. Zdráhalová-teď zvedneme na 20,- a příští rok na
50,- korun, zaráží mě až 50,- Kč. Starosta-schvalujeme 20,- od ledna 2020. Sazima-20,- korun za to, co
zde turisté nechají za odpad není moc. Zdráhalová-nakoupíme nové koše? Starosta-koše jsou rozmístěny.
Nebyly další dotazy a přopomínky, návrhová komise přečetla usnesení, starosta dal hlasovat.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Týn nad Bečvou po projednání
1. a doporučení rady obce Schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 5/2019, o místním poplatku z pobytu.
2. Ukládá starostovi obce zabezpečit vyvěšení výše uvedené OZV na úřední desce.
T: 17.12.2019
Výsledek hlasování:
Pro: 13 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0
Usnesení č. 91/2019 - ZO7 bylo schváleno.
Přílohy:
OZV č. 5 - o místním poplatku z pobytu

22. Smlouva o dílo na projektové a inženýrské práce k vypracování dokumentace
pro územní rozhodnutí kanalizačních přípojek v obci Týn nad Bečvou.
Diskuze:
: Navazuje to na pracovní poradu, došla nabídka na celou obec, je to doplněno o výkaz, výměr, jak chtěl
Svoboda. Zdráhalová-zatím u nás nikdo nebyl, proč jsme v druhé etapě, když jsme ulice Záhorská.
Starosta-první etapa je kolem cesty, u vás bude větev z levé strany. Takto to projektanti nachystali.
Schotliová-pár občanů se mě ptalo, že neví, co s tím dělat, že jim to nikdo nevysvětlil, proč se nesvolala
pracovní porada pro občany. Starosta-projektanti zvolili tento způsob jako v jiných obcích, proto se
udělal dotazník a oni obchází. Schotliová-vždy tu bylo zvykem, že se občané pozvali a řešilo se to
hromadně. Kundera-projektanti nebyli moc příjemní. Svoboda-s jednáním projektantů jsem nebyl moc
spokojený. Holý-neměl by s nimi chodit někdo z obce. Svoboda-měli by mít průkaz, kterým se prokáží.
Sazima-oni volají na základě dotazníku, ale občané neví, co tam napsat, měla být schůzka. Zdráhalovájedna dvouhodinová schůze by nikoho nezabila. Starosta-lidé pokud neví, volají, vysvětlujeme jim to i v
kanceláři. Průkazy zajistíme. Nebyly další dotazy a připomínky, návrhová komise přečetla usnesení a
starosta dal hlasovat.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Týn nad Bečvou po projednání
1. Schvaluje Smlouvu o dílo projektové a inženýrské práce k vypracování dokumentace pro územní
rozhodnutí kanalizačních přípojek v obci Týn nad Bečvou uzavřenou dle § 2586 a následujících Občanského
zákoníku v platném znění.
2. Pověřuje starostu obce podpisem výše uvedené smlouvy.
T: do 31.1.2020
Výsledek hlasování:
Pro: 13 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0
Usnesení č. 92/2019 - ZO7 bylo schváleno.
Přílohy:
19074 Týn nad Bečvou K přípojky, 382019 Týn nad Bečvou K přípojky celá
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23. Diskuse.
Diskuze:
: Sazima-poděkoval Možíškové a Mikulíkové za vypracování rozpočtu na příští rok a vypracování obecně
závazných vyhlášek. Svoboda-chci informace o výsledcích žádostí o dotační tituly, nejenom aby se řeklo,
o jaké dotace žádáme, ale chci výsledek. Pokud dotaci nepřiznali, tak důvod, proč. Zdráhalová-ja chci
ještě, abychom byli informováni o tom, že obec vůbec zvažuje podání o dotaci. Starosta-ano, už jsem to
změnil. Schotliová-chci se zeptat na traktor, kdy ho budeme projednávat, jaký bude postup dál. Svobodapodej nám informace. Holý-posuňme to o dva roky. Svoboda-máme zakoupený traktor. Starosta-ne.
Svoboda-víme jaký traktor chceme. Starosta-ano. Na zastupitelstvu to máme v plánu hlavních úkolu na
příští rok, dokud neschválíme dotaci , nic nekoupíme. Schotliová-mám pocit, že jsme se na poradě
neshodli. Není mi jasné, zda budeme vůbec nějaký traktor kupovat. Svoboda-máš pravdu, čekal jsem na
základě pracovní porady, kde jsme se hodinu a půj dohadovali, že tady bude nějaký materiál. Zdráhalovábudeme schvalovat přidělení dotace. Starosta-nemáme přidělenou dotaci. Zatím jsme podali žádost o
dotaci, musíme něco doplnit. Schotliová-kdy jsme podávali žádost. Tím, že nevyšla první žádost o dotaci
na traktor a koupila se travní sekačka, tak nesouhlasím s koupi druhého traktoru, proto se ptám, kdy se
podávala druhá žádost. Starosta-podávala se tuším v září nebo v říjnu. Schotliová-když byla pracovní
porada, tak už byla podána žádost o dotaci, proč jsme se měli vyjadřovat, jestli ji chceme nebo
nechceme. Starosta-abychom se domluvili, jaký traktor chceme. Zdráhalová- to jsme měli řešit dříve. My
neprojednáváme nic před podáním žádosti, potom se divíme, že už je podána dotace. Holý-bude stav
pracovníků stejný, potom už se nebude po obci jezdit sekačkama, ale traktůrkem, Starosta-doufám, že
takového stavu se dočkám. Hanudeĺ-směrnici o zadávání veřejných zakázek, kterou jsme neprojednali, je
právě o tom, že starosta možná i rada si dělá, co chce. Investiční věci by měli rozhodovat jen zastupitelé,
každá věc dlouhodobějšího používání, to by měli projednat zastupitelé. Investice takového charakteru a
ještě spojená s dotací, to by mělo projednat zastupitelstvo. A před. Starosta-některé věci jsem již změnil,
budu rád za vaše názory a aby jsme mi pomohli. Kindera-bude modrý traktor využitelný i přes zimu,
zatím nemá příslušenství. Kundera-pokud zima příjde, tak to příslušenství koupíme. Starosta-bavili jsme
se o tom s místostarostou, zatím jsme nevybrali co. Zatím využíváme, co máme. Zdráhalová-zajímá mě
ekonomická analýza. Svoboda-to jsme řešili na pracovní poradě, návratnost traktoru bude deset let, což
je ekonomicky nepřijatelné, proto jsem byl proti nákupu takového traktoru. Zdráhalová-provozní náklady
budou vysoké. Seitlová-bavíme se o plánu úkoly pro letošní rok, bylo by dobré to oživit, co se udělalo.
Starosta-uděláme to na zastupitelstvu po konci roku. Kůřilová-jestli jsem to dobře pochopila, vy jste se
neshodli, jestli se má koupit traktor, ale požádali jste o dotaci? Svoboda- pochopila jsi to naprosto
přesně. Schotliová-my nevíme jestli ho vlasně chceme, ale o dotaci jsme už požádali. Starosta-protože to
máme v plánu hlavních úkolů. Schotliová-plán je jen plán.Kundera-když nevyšla dotace na traktor, tak se
koupila sekačka. Když se vědělo, že se bude žádat znovu měla se koupit levnější sekačka. Hanudeĺ-mi to
přece umíme dělat, máme to v plánu, starosta ví nejdřív, začne jednat, dá to do rady, zastupitelstva a
potom se pokračuje dál.
Návrh usnesení:
návrh usnesení chybí
Výsledek hlasování:
O návrhu usnesení nebylo hlasováno.

24. Závěr.
Diskuze:
: Starosta poděkoval přítomným a ukončil zasedání zastupitelstva obce v 20:41 hodin. Sazima-popřál všem
do Nového roku a k Vánočním svátkům, starosta se připojil s přáním.
Návrh usnesení:
návrh usnesení chybí
Výsledek hlasování:
O návrhu usnesení nebylo hlasováno.

Ověřovatelé:
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............................................................

Starosta:

Ing. Antonín Ryšánek ............................................................

Místostarosta: Marek Sazima

............................................................

Datum vyhotovení:
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