
Zápis 
 

ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (M ěZ), 
které se konalo dne  29. 06. 2011 od 17.15 hod. v Kulturním st ředisku 

č. 8/2011 
 
 
Přítomni: Jitka Leflerová, Petr Sejkora, Miroslava Burešová, Věra Mrázková, Daniela 

Javorčeková, Roman Dědič, Lukáš Kohl 
 
Omluveni:      Magda Kindlová, Miroslav Oplt 
 
 
Zasedání řídila starostka, která přivítala přítomné a prohlásila, že jednání zastupitelstva bylo 
řádně svoláno a vyhlášeno a je usnášeníschopné. Navrhla, aby ověřovateli zápisu byli 
jmenováni Miroslava Burešová, Roman Dědič, a návrhová komise aby pracovala ve složení: 
předseda –Věra Mrázková, členové - Daniela Javorčeková, Petr Sejkora, a aby diskuze a 
hlasování k jednotlivým bodům programu probíhalo ke každému bodu zvlášť. Jednomyslně 
odsouhlaseno. 
 
 
Starostka předložila zastupitelům ke schválení tento program jednání: 
 

1. Kontrola úkolů z minulého zasedání 
2. Projednání Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města a Závěrečného účtu 

města a ZUŠ Buštěhrad 
3. Bioplynová stanice 
4. Mateřská škola v Buštěhradě 
5. Usnesení o vydání změny č. 3 územního plánu města Buštěhrad 
6. Organizační a různé 
7. Diskuze 
8. Usnesení  
9. Závěr 
 
 

Starostka požádala zastupitele o připomínky k programu zasedání, který zastupitelé obdrželi 
s předstihem a na pracovní poradě byli seznámeni s podkladovými materiály programu. 
K programu jednání nebyly připomínky a zastupitelé jej jednomyslně schválili. Následně 
starostka požádala  ověřovatele zápisu ze zasedání č. 7/2011 Věru Mrázkovou a Petra 
Sejkoru, aby se vyjádřili k zápisu, který byl k dispozici k nahlédnutí na MěÚ. Ověřovatelé 
sdělili, že neobdrželi žádné námitky, zápis ověřili, potvrdili svým podpisem a zápis se 
pokládá za schválený. 
 
 

1. Kontrola pln ění usnesení minulého zasedání 
Kontrolu uložených úkolů ze zasedání č. 7/2011 provedl předseda kontrolního výboru 
Roman Dědič, který oznámil, že všechny úkoly s termínem splnění do dne konání 
zasedání č. 8  byly splněny. Kontrola plnění úkolů: bod 2.4, 2.5,  3.2,  3.7 se průběžně 
plní, kontrola bude provedena na příštím řádném zasedání MěZ. 
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2. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2010 
Zastupitelé projednali Zprávu nezávislého auditora o přezkoumání hospodaření a 
ověření účetní závěrky města Buštěhrad za rok 2010 a Závěrečný účet města za rok 
2010. Auditor doporučuje schválit účetní uzávěrku „bez výhrad“. Oba dokumenty 
byly jednomyslně schváleny. 
Dále zastupitelé jednomyslně schválili, aby přezkoumání hospodaření za rok 2011 
provedla firma Audit Corporation, Kladno. 
 
Zastupitelé projednali zprávu o přezkoumání hospodaření za rok 2010 Základní 
umělecké školy Buštěhrad, kterou vyhotovila auditorka Ing. Monika Randáková.  
Auditorka doporučuje schválit výsledek přezkoumání „bez nedostatků“. Zastupitelé 
zprávu jednomyslně schválili. 
 

3. Bioplynová stanice 
Starostka seznámila zastupitele s průběhem jednání, které proběhlo 20. 6. 2011 na 
Magistrátu města Kladna s ing.Černou z odboru výstavby. Cílem jednání bylo zjistit 
podrobnosti o přerušeném územním řízení ve schvalovacím procesu výstavby 
bioplynové stanice na k.ú. Buštěhradu.  Investor BPS – Městský podnik služeb Kladno 
– byl vyzván k doplnění předložené dokumentace, ve které byly shledány nedostatky a 
chybějící podklady pro územní řízení. Starostka předložila ing. Černé kopii Petice 
obyvatel města Buštěhradu a požádala o informování města o dalších krocích, které 
bude podnikat jak investor stavby, tak příslušné odbory Magistrátu města Kladna. 
Zastupitelé vzali tuto informaci na vědomí.  
 

4. Mateřská školka v Buštěhradě 
Místostarosta P. Sejkora informoval o postupu ve věci rozšíření kapacity mateřské 
školy v Buštěhradě v objektu ZŠ. Ing. arch. Bartošek pracuje na úpravě původního 
projektu (nutnost vybudování nového únikového východu – podle rozhodnutí HZS). 
Byl zpracován rozpočet reálných nákladů na integraci MŠ do budovy ZŠ ve výši cca 
890.000,- Kč. Dále P. Sejkora informoval o možnostech rozšíření MŠ formou tzv. 
kontejnerů, ale tato varianta je pro finanční náročnost nad možnosti města. 
Zastupitelé tuto informaci vzali na vědomí. 
 
Místostarosta Petr Sejkora  odešel v 18.00 hod. ze zasedání MěZ. 
 

5. Změna č. 3 územního plánu města Buštěhrad 
Zastupitelstvo města 
A) bere na vědomí: 

1. Informaci pořizovatele k dokumentům 
• Vyhodnocení společného jednání o návrhu změny č. 3 územního plánu 

města Buštěhrad (dále jen změna č. 3), uvedené v příloze 4 tohoto 
usnesení 

• Zprávu o projednání návrhu změny č. 3, uvedenou v příloze č. 3 tohoto 
usnesení 

• Záznam o průběhu veřejného projednání návrhu změny č. 3 konaného 
dne 20. Června 2011, uvedený v příloze č. 5 tohoto usnesení. 

• Vyhodnocení veřejného projednání návrhu změny č. 3, uvedené 
v příloze č. 6 tohoto usnesení. 
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2. Stanovisko Krajského úřadu Středočeského kraje, odboru regionálního rozvoje 
(dále jen krajský úřad), č.j. 088976/2011/KUSK ze dne 4. 5. 2011, k posouzení 
návrhu změny č. 3, uvedené v příloze č. 2 tohoto usnesení 

3. Sdělení pořizovatele, že k projednávanému návrhu změny č. 3 nebyly 
uplatněny žádné námitky ani připomínky ve smyslu § 52 odst. 3 zákona č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon). 

B) Ověřilo návrh změny č. 3 územního plánu města Buštěhrad podle § 54 odst. 2 
stavebního zákona a konstatuje, že  

• není v rozporu s Politikou územního rozvoje České republiky 2008, 
schválenou usnesením vlády České republiky č. 929 dne 20. července 2009 

• není v rozporu s územním plánem velkého územního celku Pražského 
regionu, schváleným usnesením Zastupitelstva Středočeského kraje č. 55-
15/2006 zk ze dne 18. prosince 2006 

• není v rozporu se stanovisky dotčených orgánů nebo stanoviskem 
krajského úřadu, jak je doloženo přílohami č. 2, 4  a 6 tohoto usnesení 

• při projednávání návrhu změny č. 3 nebyl řešen žádný rozpor postupem 
podle § 136 odst. 6 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen správní řád) 

C) Vydává změnu č. 3 územního plánu města Buštěhrad (zhotovitel společnost 
PRISVICH, s. r. o., IČ 27101053, projektant Ing. arch. Akad. Arch. Petr Foglar, 
autorizovaný architekt ČKA 002667) postupem podle § 171 a násl. Správního řádu 
a v souladu s § 6 odst. 5 písm. c) a § 43 odst. 4 stavebního zákona, ve formě 
opatření obecné povahy č. 1/2011/OOP uvedené v příloze č. 1 tohoto usnesení. 

D) Ukládá starostce města: 
1. Oznámit veřejnou vyhláškou podle § 25 správního řádu vydání změny č. 3 ve 

formě opatření obecné povahy č. 1/2011/OOP v souladu s § 173 odst. 1 
správního řádu a vyznačit jeho účinnost. 

2. Poskytnout dokumentaci č. 3, opatřenou záznamem o účinnosti, příslušnému 
stavebnímu úřadu, úřadu územního plánování a krajskému úřadu. 

3. Zveřejnit, způsobem umožňující dálkový přístup, údaje o vydané změně č. 3 a 
místech, kde je možné do dokumentace nahlížet, a oznámit tuto informaci 
jednotlivě dotčeným orgánům neuvedeným v předchozím bodu. 

4. Zpracovat registrační list změny č. 3 a podat návrh krajskému úřadu na vložení 
jeho dat do evidence územně plánovací činnosti. 

5. Zabezpečit archivování úplného elaborátu změny č. 3, včetně dokladů a 
písemností dokládajících proces pořizování. 

 
6. Organizační a různé 

6.1 Zastupitelé vzali na vědomí informaci o přerušení provozu Mateřské školy 
Buštěhrad v měsících červenci  a srpnu 2011 – od 18.  7. do 12. 8. 2011. 

6.2 Zastupitelé projednali smlouvu mezi firmou BARDWELL s. r. o. a městem 
Buštěhrad na odkup komunikací a chodníků, veřejného osvětlení, gravitační 
kanalizace na pozemcích parc.č. 1819/22 a 1819/1 za celkovou cenu 120,- Kč 
vč. DPH. Zastupitelé s uzavřením Kupní smlouvy jednomyslně souhlasí s tím, 
že bude prověřeno, zda je vsakovací systém dešťové kanalizace ve výše 
uvedené lokalitě funkční.  

6.3 Zastupitelé projednali smlouvu na odkup pozemku parc. č. 1819/22 v k. ú. 
Buštěhrad o výměře 6137 m2, jehož majitelem je p. Miroslav Krautstengel, 
bytem Praha  - Řepy za celkovou cenu 100,- Kč. Zastupitelé s uzavřením Kupní 
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smlouvy jednomyslně souhlasí s tím, že bude prověřeno, zda je vsakovací 
systém dešťové kanalizace ve výše uvedené lokalitě funkční.  

6.4 Zastupitelé jednomyslně schválili uzavření Smlouvy o podmínkách zřízení 
vodního díla, vstupu na pozemek a nájmu části pozemku pro výstavbu mezi 
firmou Vodárny Kladno-Mělník a. s. a Městem Buštěhrad na pozemcích parc.č. 
1465/1, 15, 1506/1, 1544/1 v k.ú. Buštěhrad. 

6.5 Zastupitelé jednomyslně schválili uzavření Smlouvy o uzavření budoucí 
smlouvy o zřízení věcného břemene č. IE-12-6003389/01 mezi firmou ČEZ 
Distribuce, a.s., Děčín a Městem Buštěhrad k pozemku parc. č. 1170. 

6.6 Zastupitelé jednomyslně schválili uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o 
zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby mezi firmou RWE 
GasNet, s. r. o. a Městem Buštěhrad na pozemcích parc.č. 1821/6, 1821/8, 
1821/10, 233 v k. ú. Buštěhrad, na stavbu plynárenských zařízení. 

6.7 Zastupitelé jednomyslně schválili uzavření Smlouvy o umístění zařízení 
veřejné komunikační sítě mezi  spol. Telefónica O2 Czech Republic a. s. a 
městem Buštěhrad na pozemku parc. č. 1819/1 v k. ú. Buštěhrad, a Smlouvu o 
budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi spol. Telefónica O2 Czech 
Republic, a. s., městem Buštěhrad a spol. BARDWELL, spol. s  r. o. k výše 
uvedenému pozemku. 

6.8 Zastupitelé vzali na vědomí návrh ing. Kohla na výši úhrady za zřízení věcného 
břemene – uložení inženýrských sítí do veřejných komunikací v majetku obce 
za symbolický poplatek, uložení sítí do komerčně zajímavých pozemků pro 
obec za vyšší úplatu. 

6.9 Starostka seznámila zastupitele s vyjádřením výboru pro životní prostředí k  
záměru „Paralelní RWY06R/24L, Praha Ruzyně“. Zastupitelé podporují  kladné 
stanovisko k výstavbě nové paralelní dráhy a posudek jednomyslně schválili. 

6.10 Zastupitelé jednomyslně schválili nové „Zásady pro přidělování bytů v majetku 
města Buštěhrad“ /viz příloha tohoto zápisu/. 

6.11 Zastupitelé projednali žádost Mgr. Drahomíry Klepalové o prodloužení 
pronájmu části obecního pozemku na parc. č. 1560/2 o výměře 85 m2 
k rekreačním účelům o 1 rok. Schváleno 6 hlasy, L. Kohl se hlasování zdržel. 

6.12 Zastupitelé jednomyslně zamítli uzavření nájemní smlouvy mezi městem 
Buštěhrad a majiteli pozemku  parc. č. 260 v Revoluční ulici, které zastupuje 
paní Marcela Maštovská. 

6.13 Zastupitelé projednali žádost Českomoravského svazu chovatelů poštovních 
holubů, výcvikové středisko Buštěhrad, o možnost oplocení pronajaté části 
pozemku. Zastupitelé žádost jednomyslně schválili s tím, že oplocení bude 
provedeno na náklady nájemce a po ukončení nájemního vztahu bude 
oplocení z pozemku odstraněno. 

6.14 Pan Zdeněk Žák z č. p. 128 žádá o výměnu kotle ve svém bytě. Předkládá 
potvrzení odborného pracovníka, potvrzující závady kotle a doporučující jeho 
výměnu za nový. MěÚ požádá jinou odbornou firmu o posudek, poté bude 
rozhodnuto o event. výměně.  

6.15 Předsedkyně sociálního a zdravotního výboru seznámila zastupitele s žádostí 
Integračního centra Klubíčko, Beroun, o finanční příspěvek na zajištění 
sociálních služeb na rok 2011.  Toto centrum navštěvuje 1 občan Buštěhradu. 
Zastupitelé jednomyslně schválili poskytnutí finančního příspěvku ve výši 
3.000,- Kč. Další žádostí, kterou předsedkyně sociálního a zdravotního výboru 
předložila zastupitelům je žádost Občanského sdružení Tři, Čerčany na zajištění 
sociální péče v Hospici Dobrého pastýře. Tento hospic poskytl péči jednomu 
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občanovi Buštěhradu. Zastupitelé jednomyslně schválili finanční příspěvek ve 
výši Kč 2.000,-. 

6.16 Zastupitelé projednali nabídku Českého rybářského svazu, který nabízí městu 
 Buštěhrad odkup rybníka  u bývalého pivovaru za cenu 1 mil. Kč. Zastupitelé 6 
hlasy pověřují starostku jednáním se zástupci Rybářského svazu Kladno a 
případným uzavřením rezervační smlouvy na odkup rybníku. M. Burešová 
hlasovala proti.   

 
V 19.00 hod předal ing. Lukáš Kohl starostce J. Leflerové oznámení o vzdání se 
mandátu zastupitele městského zastupitelstva města Buštěhrad. 

 
7. Diskuze 

Diskuzi občanů zahájil p. Brožek a žádal od zastupitelů informace o řešení situace 
ohledně počtu míst v mateřské škole a realizaci úprav prostor pro mateřskou školu. 
Paní Burešová opětovně zdůraznila, že vše záleží na finanční situaci města. Ing. 
Javorčeková  informovala o postupu prací při rekonstrukci prostor pro MěÚ v zámku. 
Zdůraznila, že pokud nedojde k nepředvídaným událostem, budou prostory v zámku 
dokončeny do konce letošního roku. 
Paní Mahovská požádala o technickou  pomoc při instalaci basketbalového koše na 
hřišti SK Buštěhrad. Starostka J. Leflerová přislíbila pomoc pracovníků technických 
služeb města. 
Starostka J. Leflerová poděkovala odstupujícímu zastupiteli ing. Kohlovi za 
vykonanou práci pro město Buštěhrad. 
 

8. Usnesení 
Předseda návrhové komise konstatoval, že každý bod usnesení byl projednán a 
zastupitelé o každém bodu hlasovali zvlášť. Všechny body usnesení byly schváleny 
buď jednomyslně nebo nadpoloviční většinou hlasů přítomných zastupitelů a usnesení 
je tudíž v souladu se zákonem o obcích právoplatné – viz dále  
 

9.  Závěr 
Program byl vyčerpán a zasedání bylo ukončeno v 19.35 hod. 
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Usnesení 
ze zasedání Městského zastupitelstva v Buštěhradě (MěZ), 

které se konalo dne 29. 06. 2011 od 17.15 hod. v Kulturním st ředisku 
č. 8/2011 

 
 

MěZ po projednání: 
 

a) Schvaluje: 
1. Zprávu nezávislého auditora o přezkoumání hospodaření a ověření účetní 

uzávěrky města Buštěhrad za rok 2010. 
2. Závěrečný účet města za rok 2010. 
3. Uzavření smlouvy s firmou Audit Corporation, Kladno na přezkoumání 

hospodaření  města Buštěhrad za rok 2011. 
4. Zprávu auditorky ing. Moniky Randákové o přezkoumání hospodaření Základní 

umělecké školy Buštěhrad za rok 2010. 
5. Uzavření Kupní smlouvy mezi městem Buštěhrad a firmou Bardwell s. r. o. na 

odkup komunikací, chodníků, veřejného osvětlení a gravitační kanalizace na 
pozemcích parc. č. 1819/22 a 1819/1 za cenu 120,- Kč vč. DPH s tím, že bude 
prověřeno, zda je vsakovací systém dešťové kanalizace  v uvedené lokalitě 
funkční. 

6. Uzavření kupní smlouvy mezi městem Buštěhrad a p. Miroslavem 
Krautstengelem na pozemek parc. č. 1819/22 o výměře 6137 m2  za celkovou 
cenu 100,- Kč. 

7. Uzavření Smlouvy o podmínkách zřízení vodního díla, vstupu na pozemek a 
nájmu části pozemku mezi firmou Vodárny Kladno-Mělník a. s. a městem 
Buštěhrad na pozemcích parc. č. 1465/1, 15, 1506/1, 1544/1. 

8. Uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene č. 
IE-12-6003389/01 mezi firmou ČEZ Distribuce, a.s. a Městem Buštěhrad 
k pozemku parc.č. 1170. 

9. Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se 
zřízením stavby mezi firmou RWE GasNet, s. r. o. a městem Buštěhrad na 
pozemcích parc č. 1821/6, 1821/8, 1821/10, 233 na stavbu plynárenských 
zařízení. 

10. Uzavření Smlouvy o umístění zařízení veřejné telekomunikační sítě mezi spol. 
Telefónica O2 Czech republic, a. s., městem Buštěhrad a spol. Bardwell, spol. 
s r. o. na pozemek parc. č. 1819/1. 

11. Kladné vyjádření Výboru pro životní prostředí k záměru výstavby „Paralelní 
dráhy RWY06R/24L na letišti  Praha Ruzyně. 

12. Nové zásady pro přidělování bytů v majetku města Buštěhrad. 
13. Prodloužení pronájmu části obecního pozemku  na parc č. 1560/2 o výměře 85 

m2  o 1  rok paní Mgr. Drahomíře Klepalové k rekreačním účelům. 
14. Žádost Českomoravského svazu chovatelů poštovních holubů, výcvikové 

středisko Buštěhrad,  o oplocení pronajaté části obecního pozemku s tím, že 
bude provedeno na náklady nájemce a po ukončení nájemního vztahu bude 
oplocení z pozemku odstraněno. 

15. Poskytnutí finančního příspěvku ve výši 3.000,- Kč Integračnímu centru 
Klubíčko, Beroun. 

16. Poskytnutí finančního příspěvku ve výši 2.000,- Kč Občanskému sdružení Tři, 
Čerčany. 
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b)  Bere na vědomí: 

1. Informaci pořizovatele k dokumentům 
• Vyhodnocení společného jednání o návrhu změny č. 3 územního plánu 

města Buštěhrad (dále jen změna č. 3), uvedené v příloze 4 tohoto 
usnesení 

• Zprávu o projednání návrhu změny č. 3, uvedenou v příloze č. 3 tohoto 
usnesení 

• Záznam o průběhu veřejného projednání návrhu změny č. 3 konaného 
dne 20. Června 2011, uvedený v příloze č. 5 tohoto usnesení. 

• Vyhodnocení veřejného projednání návrhu změny č. 3, uvedené 
v příloze č. 6 tohoto usnesení. 

2. Stanovisko Krajského úřadu Středočeského kraje, odboru regionálního rozvoje 
(dále jen krajský úřad), č.j. 088976/2011/KUSK ze dne 4.5.2011, k posouzení 
návrhu změny č. 3, uvedené v příloze č. 2 tohoto usnesení 
3. Sdělení pořizovatele, že k projednávanému návrhu změny č. 3 nebyly uplatněny 
žádné námitky ani připomínky ve smyslu § 52 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen stavební zákon). 
 
4. Informaci o postupu prací při plánované rekonstrukci MŠ v prostorách ZŠ. 
5. Návrh Ing. Kohla na stanovení výše úplaty za zřízení věcného břemene na 

pozemcích patřících městu Buštěhrad. 
6. Informaci o jednání starostky na Magistrátu města Kladna ohledně uvažované 

výstavby bioplynové stanice na katastru města Buštěhradu. 
7. Informaci o prázdninovém provozu MŠ.  

 
          c)   Ověřilo návrh změny č. 3 územního plánu města Buštěhrad podle § 54 odst. 2   
                 stavebního zákona a konstatuje, že 

• není v rozporu s Politikou územního rozvoje České republiky 2008, 
schválenou usnesením vlády České republiky č. 929 dne 20. Července 
2009 

• není v rozporu s územním plánem velkého územního celku Pražského 
regionu, schváleným usnesením Zastupitelstva Středočeského kraje č. 55-
15/2006 zk ze dne 18. prosince 2006 

• není v rozporu se stanovisky dotčených orgánů nebo stanoviskem 
krajského úřadu, jak je doloženo přílohami č. 2, 4  a 6 tohoto usnesení 

• při projednávání návrhu změny č. 3 nebyl řešen žádný rozpor postupem 
podle § 136 odst. 6 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen správní řád). 

 
d) Vydává změnu č. 3 územního plánu města Buštěhrad (zhotovitel společnost 

PRISVICH, s.r.o., IČ 27101053, projektant Ing. arch. Akad. Arch. Petr Foglar, 
autorizovaný architekt ČKA 002667) postupem podle § 171 a násl. Správního 
řádu a v souladu s § 6 odst. 5 písm. c) a § 43 odst. 4 stavebního zákona, ve 
formě opatření obecné povahy č. 1/2011/OOP uvedené v příloze č. 1 tohoto 
usnesení. 

 
e) Ukládá starostce města: 
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1.Oznámit veřejnou vyhláškou podle § 25 správního řádu vydání změny č. 3 ve 
formě opatření obecné povahy č. 1/2011/OOP v souladu s § 173 odst. 1 správního 
řádu a vyznačit jeho účinnost. 
2.Poskytnout dokumentaci č. 3, opatřenou záznamem o účinnosti, příslušnému 
stavebnímu úřadu, úřadu územního plánování a krajskému úřadu. 
3. Zveřejnit, způsobem umožňující dálkový přístup, údaje o vydané změně č. 3 a 
místech, kde je možné do dokumentace nahlížet, a oznámit tuto informaci 
jednotlivě dotčeným orgánům neuvedeným v předchozím bodu. 
4. Zpracovat registrační list změny č. 3 a podat návrh krajskému úřadu na vložení 
jeho dat do evidence územně plánovací činnosti. 
5. Zabezpečit archivování úplného elaborátu změny č. 3, včetně dokladů a                               
písemností dokládajících proces pořizování. 

        6.  Zajistit odborný posudek na kotel v bytě p. Žáka v č. p. 128. 
 

f) Zamítá: 
Uzavření nájemní smlouvy mezi městem Buštěhrad a majiteli pozemku parc. č. 260. 

 
g) Pověřuje: 
Starostku města jednáním s Českým rybářským svazem o podmínkách odkupu 
rybníka a případným uzavřením rezervační smlouvy na tento odkup. 

 
                       
 
 
Zápis byl vyhotoven 27. 07. 2011 
 
 
 
Zapsala:  Jana Zemanová 
 
 
 
Ověřovatelé:  Miroslava Burešová ………………………….. 
 
                      Roman Dědič  …………………………………. 
 
Starostka        Ing. Jitka Leflerová …………………………. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


