Zápis z 30. zasedání zastupitelstva obce Třemešná,
konaného dne 21. 3. 2013
Přítomní: dle prezenční listiny
Omluveni: R. Sova
Zasedání zahájil a řídil starosta obce. Konstatoval, že zasedání bylo svoláno řádně a včas. Je
přítomná nadpoloviční většina zastupitelů.
Zapisovatelka: Alena Kyšková
Ověřovatelé zápisu: J.Ondruszová, J. Galda
Návrhová komise: předseda – Z. Pecháček
členové – T. Salvet, J. Vajdík
Hlasování: pro: 7

proti: 0

zdržel se: 0

Ověřovatelé z 29. zasedání zastupitelstva – k zápisu nebyly vzneseny žádné připomínky.
2. Program zasedání
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Zahájení – určení zapisovatele
Volba ověřovatelů zápisu, schválení programu
Zpráva o hospodaření ZŠ a MŠ Třemešná
Zpráva kontrolního a finančního výboru za rok 2013
Schvalování rozpočtového výhledu na roky 2014-2017
Schvalování rozpočtu obce na rok 2014
Projekt „Vzdělávání pro konkurenceschopnost“
Konečné zadání pro zpracování nového Územního plánu.
Prodej pozemků
Schvalování „Povodňový plán obce Třemešná“
Informace starosty
Diskuse
Závěr
Hlasování: pro: 7

proti: 0

zdržel se: 0

3. Zpráva o hospodaření ZŠ a MŠ Třemešná
Základní a Mateřská škola Třemešná v roce 2013 hospodařila s následujícím příspěvkem od
obce
ŽS –
900 000,- Kč + 725 000,- Kč příspěvek na platy
ŠJ400 000,- Kč
MŠ Třemešná
210 000,- Kč
MŠ Liptáň
165 000,- Kč
Investice do školní jídelny-nákup konventomatu + přeorganizování používaného vybavení
přinesl ve školní jídelně úsporu ve výši cca 40 000,- Kč. Prostředky na nákup konvektomatu
(obec vyčlenila 100 000,- Kč jako příspěvek na nákup) nebyly použity, a zapojil se rezervní
fond školy a investiční fond školy. Další úsporou v hospodaření školy bylo provedení změny
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operátora telekomunikačních služeb (současně na obci), a zde byla úspora cca 16 000,- Kč.
Vzhledem k mírné zimě se uspořilo na palivu cca 40 000,- Kč. Na příspěvku na platy úspora
cca 15 000,- Kč. Hospodářský výsledek vedlejší činnosti (obědy) je 8160,- Kč. Celkový
hospodářský výsledek ZŠ a MŠ Třemešná za rok 2013 je kladný ve výši 348 775,50 Kč (tento
výsledek je vytvořen ušetřenými provozními prostředky) Zastupitelstvo rozhoduje, co
s hospodářským výsledkem.
Starosta – doporučuji rozdělit hospodářský výsledek
28 775,50- Kč - převést do fondu odměn škola
320 000,- Kč - převod do rezervního fondu škola
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Třemešná schvaluje účetní závěrku a hospodářský výsledek ZŠ a MŠ
Třemešná za rok 2013 ve výši 348 775,50 Kč. Z výsledku hospodaření bude převedeno
28 775,50 do fondu odměn a 320 000 Kč do rezervního fondu.
Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 1 (Galda)

Usnesení bylo schváleno.
Starosta – každoročně zastupitelstvo obce v souvislosti s náklady na provoz školy definovalo
neinvestiční náklady na žáka, které bylo možno dle zákona vyžadovat od obcí, jejichž děti
navštěvují naší školu z důvodu, že v jejich obci škola není. Byla to kalkulace určitého podílu
obcí na provozních nákladech daného školského zařízení. Mělo to oporu v zákoně. Tento
zákon již dnes neplatí. Nebudeme tedy schvalovat neinvestiční náklady na žáka.
4. Zpráva kontrolního a finančního výboru za rok 2013
Starosta – kontrolní i finanční výbor jsou kontrolními orgány zastupitelstva. Kontrolní výbor
provedl v roce 2013 jednu kontrolu dle plánu kontrol, finanční výbor neprovedl žádnou
kontrolu. Zastupitelstvo výbory nepověřilo žádnými zvláštními úkoly.
5. Rozpočtový výhled
Rozpočtový výhled je zpracován na léta 2014 – 2017. Rozpočtový výhled se zpracovává na
období čtyř let. Tento rozpočtový výhled slouží k tomu, aby bylo zřejmé, zda má obec zdravé
hospodaření a je schopna dostat svým závazkům při splacení dluhů, úvěrů a půjček. Obec
Třemešná nemá žádné půjčky a úvěry. Předložený rozpočtový výhled deklaruje schopnost
obce v plánovaném období řádně hospodařit s financemi.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Třemešná schvaluje rozpočtový výhled na roky 2014-2017.
Pro:7
Usnesení bylo schváleno.
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Proti: 0

Zdrželi se: 0

6. Rozpočet obce na rok 2014
Informace o výsledku hospodaření obce za rok 2013
Výnosy za rok 2013 ……….. …………… 14 573 073,14 Kč
Náklady za rok 2013 ………. …………… 13 786 486,90 Kč
Hospodářský výsledek obce za rok 2013 činil 786 586,24 Kč.
Výsledek hospodaření se zapojí do rozpočtu na rok 2014 – výsledek hospodaření minulých
účetních období.
Nově se účetní závěrka schvaluje podle zákona 220/2013 Sb. Účetní závěrka se bude
schvalovat až po přezkumu hospodaření za rok 2013 ze strany Krajského úřadu. Přezkum
hospodaření za rok 2013 proběhne v měsíci květnu.
Návrh na usnesení:
ZO bere na vědomí zprávu o výsledku hospodaření obce Třemešná za rok 2013.
Pro: 5

Proti: 0

Zdrželi se: 2 (Vajdík, Salvet)

Usnesení bylo schváleno.
Rozpočet na rok 2014
Starosta - Návrh rozpočtu byl řádně vyvěšen na úřední desce.
Pro rok 2014 si složky a organizace požádaly o příspěvek ve výši:
ŽS –
ŠJMŠ Třemešná
MŠ Liptáň

900 000,- Kč + 725 000,- Kč (platy a odvody)
300 000,- Kč
210 000,- Kč
165 000,- Kč

Obdrželi 2013
SDH Třemešná
75 000,- Kč
85 000,- Kč
Sokol Třemešná
SRPDŠ
20 000,- Kč
Myslivci
12 000,- Kč
Včelaři
3 000,- Kč
Římskokat. farnost
4 000,- Kč
1 200,- Kč
Zahradkáři
Nový žadatel
SDH Třemešná II vznikl pod názvem
SH ČMS Třemešná II

Podali žádost 2014
119 200,- Kč
85 000,- Kč
20 000,- Kč
10 000,- Kč
4 000,- Kč
4 000,- Kč
1 200,- Kč

49 428 Kč

Vajdík – dali sportovci nějaký výpis, jak použili příspěvek v loňském roce?
- výše příspěvku se mi jeví dostatečná, jiné obce přispívají méně.
Starosta – účetnictví bylo ze strany této složky obci předloženo. Z loňského roku nevyčerpali
položku oprava traktoru. Mají to domluveno až na letošek. Navrhuji ponížit příspěvek
o 5000,- Kč.
Kománek – sportovcům bych příspěvek navýšil, sprchy v kabinách jsou v nevyhovujícím
stavu.
Kománek – proč žádají myslivci menší částku než v loňském roce?
Salvet – myslivci letos získají další finanční prostředky od sponzorů.
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Starosta- žádosti na výši příspěvků od ostatních složek jsou přiměřené potřebám. Budeme se
nyní věnovat žádosti o příspěvek na činnost hasičů
Kománek – 20 000 Kč v rozpočtu SDH je počítáno na výrobu hasičného praporu, protože
hasiči mají příští rok výročí založení
Ondruszová – 2 300,- Kč na soupravy pro ženy, kolik máte žen?
Kománek – ve sboru je evidováno 5 žen
Vajdík – na co je určena položka cestovné
Kománek – je to na dopravu na soutěže, úhrada benzín
Starosta – nákup vycházkových a cvičných obleků se mi jeví jako zbytečný
- zabezpečovací systém a prapor lze pořídit z prostředků obce a ne z příspěvků
- mám výhradu k uvádění položek v žádosti - prostředků na dětský den a na
spolupráci s obcí Szybovice.
Starosta - nyní problematika žádosti nového spolku hasičů
Starosta - stali jsme se raritou, když v tak malé obci jako Třemešná jsou dva sbory
hasičů. Využil bych přítomnosti pana Koudelky, který je podepsán pod žádostí jako
starosta SDH Třemešná II, aby objasnil zastupitelstvu, co stojí za vznikem SDH II
Koudelka – k této situaci došlo na základě neshod s SDH I
- stávající výbor SDH nedodržuje doposud platné stanovy a upravuje si je dle sebe.
V SDH jsem vedl děti - mladé hasiče. Po vyvrcholení neshod jsem odstoupil z SDH a
spolu s rodiči dětí jsme hledali cestu, kudy se vydáme. Protože děti baví hasičský
sport, založili jsme SH ČMS Třemešná II. Děláme hasičský sport i jiné aktivity pro
děti.
Starosta – v podstatě došlo k rozporu v příspěvkové složce hasiči zřizované obcí. Zastupitelé
by měli zaujmout stanovisko k vzniklé situaci.
Koudelka – do žádosti o příspěvek ve výši 49 428,- Kč jsme započítali náklady, které jsme
vynaložili v předchozím roce na činnost mladých hasičů spolu s plánovaným
nákupem vybavení. Jedná se o zakoupení pastelek, papíru, buzol, barvy do
tiskárny, toaletní papír, mýdla, 3000 Kč na nákup hadic, 3 200 Kč energie, 10 000
Kč údržba hasičské stříkačky, 9 800 Kč cestovné na soutěže, 500 Kč startovné na
soutěže, 10 000 Kč přilby pro děti, 6 000 Kč pracovní stejnokroj PS 2 Junior.
Ondruszová – kolik máte členů?
Koudelka – máme 7 dětí , a pár dospělých
Kománek – my máme 12 dětí, u dospělých to nyní přesně nevím
- upozorňuji, že pan Koudelka a paní Doupovcová jsou zatím členy SDH I
Salvet – máme tedy 19 dětí, které mají zájem o hasičský sbor?
Koudelka – pokud nedostaneme příspěvek na mladé hasiče, budeme shánět sponzory
Vajdík – kdo vede děti v SDH I?
Kománek – paní Smekalová a paní Adámková budou nové vedoucí dětí
Starosta – klubovnu požární zbrojnice můžou využívat obě složky, stejně, jako ji využívají
pro své schůze ostatní spolky. Co se týká vybavení, musí se najít pravidla na využití
stávajícího vybavení oběma složkami. Nesmí se zapomínat, že je to majetek obce.
- SDH získalo příslib na dotaci na nákup techniky pro mladé hasiče.
- doporučuji uvolnit pro SDH II částku na činnost 12 000 Kč
Kománek – takhle to nebude fungovat
Koudelka – také si myslím, že to nebude fungovat, zatím bychom chtěli vlastní klubovnu
Třeba hasičárnu v Rudíkovech a 12-ku agregát
Pecháček – vím, jak to chodí v SDH. Toto štěpení je nesmyslné, je potřeba, aby jste se
domluvili mezi sebou.
Galda – je smutné, že finanční výbor neprovedl kontrolu hospodaření s příspěvkem obce.
- když jsem navrhoval paní Ondruszovou za předsedkyni FV, neprošlo to
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Starosta – v návrhu rozpočtu jsou uvedeny částky, které obec získá z dobíhajících dotací.
Jedná se o částku 2 901 303,20 na kulturní dům, 112 500 Kč na separaci odpadů,
164 692 Kč dotace na VPP. Do rozpočtu je zahrnuta částka 3 728 162,72 jako
financování (zapojený zůstatek BÚ). Tuto částku bych doporučil navýšit o 3 mil. Kč.
Vajdík – co zahrnuje 200 000 Kč na lesní hospodářství:
Starosta – jsou to finanční prostředky na zalesnění, které ukládá lesní hospodářský plán.
Vajdík – kolik byl příjem v roce 2013 za prodané dřevo?
Starosta – pan Kománek připraví kalkulaci nákladů lesního hospodářství za rok 2012 a 2013
do příštího zasedání.
Starosta - doporučuji posílit v rozpočtu 2014 položku 8115 o 3 mil. Kč a posílit ve výdajích
investice o stejnou částku.

Návrh na usnesení:
ZO schvaluje rozpočet na rok 2014. Na základě návrhu rozpočtu byl vypracován podrobný
rozpočet rozepsán dle rozpočtové skladby v podrobném členění a dle rozpočtového výhledu
na r. 2014 – 2017 a to v příjmové části ve výši 17 035 425,28 Kč. Kč, financování
6 728 162,72 Kč a ve výdajové části 23 670 588 Kč. Kč. Rozpočet je schodkový.
Závazné ukazatele:
ZŠ, ŠJ

1 925 000, z toho 1 200 000 provoz ZŠ a ŠJ
725 000 mzda pedagog i nepedagogických
pracovníků a odvody
Hlasování: pro 7 proti: 0 zdržel se: 0
MŠ Třemešná
210 000 Kč
Hlasování: pro 7 proti: 0 zdržel se: 0
165 000 Kč
Hlasování: pro 7 proti: 0 zdržel se: 0
MŠ Liptaň
SDH Třemešná I
80 000 Kč
Hlasování: pro 7 proti: 0 zdržel se: 0
TJ Sokol
85 000 Kč
Hlasování: pro 6 proti: 0 zdržel se: 1 (Kocián)
SRPDŠ
20 000 Kč
Hlasování: pro 7 proti: 0 zdržel se: 0
Myslivci
10 000 Kč
Hlasování: pro 6 proti: 0 zdržel se: 1 (Salvet)
4 000 Kč
Hlasování: pro 7 proti: 0 zdržel se: 0
Včelaři
Zahradkáři
1 200 Kč
Hlasování: pro 7 proti: 0 zdržel se: 0
SH ČMS Třemešná II 15 000 Kč
Hlasování: pro 6 proti:1 zdržel se: 0(Kománek)
Provedená změna rozpočtu oproti návrhu rozpočtu na rok 2014:
100 000 Kč, o které se ponížil návrh příspěvek ZŠ, se přerozdělí následujícím způsobem:
- Ostatní příspěvky dle rozhodnutí starosty 72 800 Kč
- SDH I navýšení příspěvku o 5000 Kč
- Myslivci navýšení o 2000 Kč, Včelaři 4000,- Kč, zahrádkáři 1200 Kč, SH ČMS Třemešná
II 15 000 Kč
MK opravy se poníží o 10 000 Kč a posílí dopravní obslužnost o 10 000 Kč
Investice (3639) se poníží o 160 700 Kč a povýší veřejné osvětlení – investiční příspěvek
(3631) o 160 700 Kč
Pro: 7
Usnesení bylo schváleno.
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Proti: 0

Zdrželi se: 0

7. Projekt „Vzdělávání pro konkurenceschopnost“
MMR vyhlásilo dotaci na poskytnutí finanční podpory pro vzdělávání obyvatelstva. Projekt je
určen pro Moravskoslezský a Ústecký kraj. Náklady obce by v projektu měly být nulové
(dotace je 100%). Výzva má v sobě skrytou zvláštnost v tom, že dává navíc body těm
žádostem, ve kterých je uvedena spolupráce dvou obcí z těchto rozdílných krajů. Jako partner
naší obce se nabídla obec Dobroměřice (u Loun). Žádost je připravena.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Třemešná schvaluje podání žádosti na MMR v rámci projektu Vzdělávání
pro konkurenceschopnost a partnera projektu obec Dobroměřice.
Pro: 7

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení bylo schváleno.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Třemešná schvaluje starostu obce pana Ing. Rostislav Kociána do
pracovního týmu v rámci projektu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.
Pro: 6 Proti: 0

Zdrželi se: 1 (Kocián)

Usnesení bylo schváleno.
V 18.45 odešel p. Pecháček

8. Konečné zadání pro zpracování nového Územního plánu.
Starosta - zastupitelstvo musí odsouhlasit konečnou podobu zadání pro zpracování Územního
plánu. Tato konečná podoba obsahuje zapracování podnětů všech zúčastněných a dotčených
orgánů obce a orgánů státní správy.
Vajdík – co to znamená informace o kulturní památce č.p. 107 pro majitele?
- co znamená zadání skládka uprostřed obce
Starosta – v obci není skládka inertního materiálu. Požadujeme, aby zpracovatel ÚP vytipoval
vhodné místo mimo intravilán obce.
- obec nemá určené místo na dočasný odpad (např. pytle ze svozu PET lahví,
kontejnery , apod.). Záměrem je vybudovat dočasné uložiště pro potřeby obce.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce v souladu s ustanovením § 47 odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon), schvaluje zadání
Územního plánu Třemešná
Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení bylo schváleno.
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9. Prodej pozemků
Záměr pro prodej pozemků
Paní Rychtářová podala žádost o odkoupení části pozemku parc. č. 107 zahrada. Parcela má
celkovou výměru 863 m2. Žádost je podána na odkoupení přibližně 2/3.
Návrh na usnesení:
ZO schvaluje záměr pro prodej pozemku parc. č. 107 zahrada o výměře 863 m2 v k. ú.
Rudíkovy.
Pro: 6

proti: 0 zdržel se: 0

Usnesení bylo schváleno.
Prodej pozemků
Na 29. Zasedání ZO byl schválen záměr pro prodej pozemků parc. č. 704 ost. pl. o výměře
1229 m2, parc. č. 705 ost. p. o výměře 118 m2, parc. č. st. 46/4zast. pl. o výměře 545m2 a
parc. č. st. 46/7 zast. pl. o výměře 512m2.
O tyto pozemky požádal pan Karel Štefanik.
Pozemek parc. č. 704 ost. pl. byl oceněn znaleckým posudkem v roce 2011 jako stavební
pozemek a jeho cena byla stanovena na 55 382,- Kč
Parc. č. 705 ost. pl. – cena stanovena zastupitel.obce 25 – 30 Kč/m2
Parc. č. 46/4 a 46/7 zast. plocha a nádvoří – cena stanovena zast. obce 65,-Kč/m2
Starosta - dle nového občanského zákoníku a přístupu stavebního úřadu nelze stavět na
pronajaté půdě. Nelze tedy aplikovat pronájem a po kolaudaci odprodej!
Lze pouze prodat a do smlouvy o prodeji zakomponovat, že v případě opětovného
prodeje má původní majitel předkupní právo.
Pan Štefanik nabídl odvoz uložené sutě na těchto pozemcích na vlastní náklady za přiměřené
snížení kupní ceny.
Starosta – na pozemku je nějaký zbytek stavby a nějaký návoz z minulosti
Salvet – zjišťoval jsem to a nový občanský zákoník nebrání tomu, aby pozemky byly
pronajaty a po kolaudaci stavby odprodány. Proti tomuto postupu nemá nic ani
stavební úřad.
Starosta – nelze stavět na pronajatém pozemku.
Štefanik – pokud bude nájemní smlouva, tak o ten pozemek nemám zájem. Nechci platit i
minimální cenu za nějaký nájem.
Salvet – nevidím problém v zavedeném systému pronájem a po kolaudaci prodej.
Galda – jsem také pro tento postup
Kyšková – pane Galda, ale obec dosud tímto způsobem neprodala žádný pozemek.
Návrh na usnesení:
ZO schvaluje prodej pozemku parc. č. 704 ost. pl. o výměře 1229 m2 za cenu 55 382,- Kč,
parc. č. 705 ost. p. o výměře 118 m2 za cenu 25 – 30 Kč/m2, parc. č. st. 46/4zast. pl. o výměře
545m2 za cenu 65 Kč/m2 a parc. č. st. 46/7 zast. pl. o výměře 512m2 za cenu 65 Kč/m2
panu Karlu Štefanikovi. Kupující uhradí kolek 1000,- Kč a náklady spojené s vyhotovením
smlouvy. Při případném opětovném prodeji těchto pozemků má obec Třemešná předkupní
právo za cenu pozemků uvedenou v tomto usnesení.
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Pro: 2 (Kocián, Ondruszová) proti: 0 zdržel se: 4 (Vajdík,Salvet, Galda, Kománek)
Usnesení nebylo schváleno.
10. Povodňový plán obce Třemešná“
Starosta – povodňový plán je na web stránkách obce a pro zájemce je k nahlédnutí v papírové
formě na Obecním úřadě
Návrh na usnesení:
ZO schvaluje Povodňový plán obce Třemešná.
Pro: 6

proti: 0 zdržel se: 0

Usnesení bylo schváleno.
11. Informace starosty
• Firma Agrotec dodala automobil s namontovaným nosičem kontejnerů. Obec bude
nárokovat sankce za opožděnou dodávku ve výši 93 000,- Kč
• Je nachystána smlouva o likvidaci odpadu pro podnikatele v obci.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Třemešná schvaluje znění Smlouvy na zajištění odstraňování a svozu
odpadu podobného komunálnímu pro osoby a firmy podnikajícími na území obce.
Pro: 6 proti: 0

zdržel se: 0

Usnesení bylo schváleno.
Starosta – je vypsán dotační na revitalizaci zeleně. Spoluúčast obce je 25 %, pokud do toho
půjde sama nebo 15 % pokud žadatelem o dotaci bude sdružení.
Předběžně se jedná o částku 1 mil. Kč
Kománek – jsem pro 15% spoluúčast
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce souhlasí s realizací opatření v rámci projektu „Revitalizace zeleně
veřejných prostranství – Třemešná“ , který bude realizován na parcele č.327/1 , 2933/1 ,
323/1 , stav. 198 , 308/1 , 308/2 , 308/3 , 308/4 , 199/1, 331 , 2754/3 , stav. 150, 73 , 48 ,
2751/2, 2911. Tyto parcely jsou v majetku obce Třemešná. Žádost o dotaci bude podána
v rámci 58.výzvy OPŽP v prioritní ose 6.5 Podpora regenerace urbanizované krajiny –
spolkem Dobromila spolek, Budišovská 877, 749 01 Vítkov.
Zastupitelstvo obce vydává souhlas s realizací projektu s akceptováním 10.leté udržitelnosti
výsledků projektu od data ukončení jeho realizace a pověřuje starostu obce jako statutárního
zástupce obce vystavením souhlasu s realizací, který je požadovanou přílohou k žádosti spolu
s tímto usnesením.
Pro: 6 Proti: 0 Zdežel se: 0
Usnesení bylo schváleno.
12. Diskuse
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Rell – nejsou dodávány zápisy ze zastupitelstva na nástěnku v Rudíkovech
- informační značka Rudíkovy směřuje stále kolem Šlagorů, a mnozí cyklisti ji chápou
jako směr své cesty. Pak se diví, že stojí u potoka a dál se nedostanou. Už jsem na to
upozorňoval.
Starosta – aktualizace nástěnek je moje chyba. Když jedu kolem, vzpomenu si pozdě.
Informační tabule není směrová tabule. Problém s pochopením významu tabule do
cyklistické sezony vyřešíme.
Pannová – mám se zeptat za některé z Nového Rudíkova, jak se využili a kde skončili
vklady na návrhy projektů na začátku volebního období?
Starosta – peníze jsou pořád v kasičce a budou vráceny dárcům. Význam této akce se skrýval
v něčem jiném, než ve výběru peněz. Těch, kdo reagovali bylo velmi málo a celková
částka je tedy spíše symbolická, než abychom z ní nějaký projekt uskutečnili.
Matyšek – jak to vypadá se snížením rychlosti v Rudíkovech?
Starosta – snížení rychlosti policie nepovolí, řešení situace vidím ve vybudování chodníku
k zvýšení bezpečnosti pro pěší. Řešením pro zastupitelstvo by mělo být nečekat a
zadat zpracování projektové dokumentace chodníků.
Koudelka – vrátil bych se k žádosti vybavení hasičů II. Zatím bychom požadovali hasičskou
mašinu, pokud se nezmění výbor hasičů, tak nevidím smírnou cestu
Galda – ať hasiči předloží organizační strukturu.
Salvet – rozdělte se jak chcete, ale dohodněte se
Zastupitelstvo ukládá starostovi prověřit hasičskou klubovnu v Rudíkovech.

Ing. Rostislav Kocián
starosta obce

Ověřovatelé: ……………………
……………………
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