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Obec Malešovice 

Zastupitelstvo obce Malešovice 

 

 

Zápis 

ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, 

konaného dne 29. 04. 2015 od 18:00 hodin na OÚ v Malešovicích 

 
 

Bod č. 1: Zahájení, schválení jednání 

 

 Zahájení jednání 

 

Starosta obce Ing. Zdeněk Pavlík (dále jako předsedající) zahájil zasedání Zastupitelstva obce 

Malešovice (dále jen „zastupitelstvo obce“) v 18.00 hodin a všechny přivítal. 

 

Předsedající schůze konstatoval, že informace o konání zasedání podle § 93 odst. 1 zákona o 

obcích byla na úřední desce Obecního úřadu Malešovice zveřejněna v souladu se zákonem po 

dobu nejméně 7 dní, a to od 17. 04. 2015 do 29. 04. 2015. Současně byla informace o konání 

zastupitelstva obce  zveřejněna také na www.malesovice.cz.  

 

Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva  konstatoval, že 

přítomno je 7 členů zastupitelstva (z celkového počtu 7 všech členů zastupitelstva), takže 

zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích). 

 

 Schválení programu: 

 

Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou  členům 

zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. Dále předsedající přítomné 

seznámil s doručenou žádostí od pana Štěpána, který dne 27. 4. 2015 písemně požádal o rozšíření 

programu jednání o:  

- projednání směny obecního pozemku p.č. 1145/85 s 1145/37 ve vlastnictví obce Malešovice  

- opětovné projednání žádosti o změnu ÚP obce Malešovice. 

 

 

 

 

Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo obce Malešovice schvaluje rozšířený program zasedání: 

 

Program jednání: 

 

 

 

1) Zahájení, schválení jednání 

2) Pověření zapisovatele a ověřovatelů zápisu z jednání zastupitelstva 

3) Kontrola zápisu a plnění usnesení ze  zasedání zastupitelstva obce  
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4) Projednání směny obecního pozemku p.č. 1145/85 s 1145/37 ve vlastnictví obce 

Malešovice  

5) Opětovné projednání žádosti o změnu ÚP obce Malešovice – žadatel pan Štěpán 

6) Rozpočtová opatření   

7) Projednání a schválení účetní závěrky MŠ Malešovice za rok 2014 

8) Projednání a schválení účetní závěrky obce Malešovice za rok 2014 

9) Projednání a schválení závěrečného účtu obce Malešovice za rok 2014 

10) Projednání a schválení plánu odezvy orgánů obce Malešovice na vznik mimořádných událostí 

11) Projednání nařízení vlády č.37/2003 Sb. o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev  

12) Informace z došlé pošty 

13) Diskuse, dotazy, připomínky, různé  

14) Závěr 

 

 

Připomínky – náměty na doplnění: 

 

 

 

Výsledek hlasování:   

pro:   7 

proti: 0 

zdrželi se: 0 

  

Usnesení č. 1 bylo schváleno. 

 

* * * 

 

Bod č. 2: Pověření zapisovatele a ověřovatelů zápisu z jednání zastupitelstva 

 

 

Zastupitelstvo obce Malešovice na svém zasedání dne 11. 12. 2014 určilo na celé volební období 

zapisovatelkou zápisu  paní Helenu Kratochvílovou , v případě její nepřítomnosti paní Irenu 

Hledíkovou. Ověřovateli zápisu byli předsedajícím navrženi na celé volební období Mgr. Michal 

Hubáček a Vladimír Becha, v případě jejich nepřítomnosti pan Jiří Patočka a Zdeněk Ševčík.  

 

* * * 

 

Bod č. 3: Kontrola zápisů a plnění usnesení ze  zasedání zastupitelstva obce konaného dne  

                18. 2. 2015 

 

Předsedající konstatoval, že zápis z předešlého zasedání byl zpracován, podepsán, ověřen a je 

k dispozici k nahlédnutí v zasedací místnosti. Předsedající provedl kontrolu úkolů a usnesení ze 

zasedání zastupitelstva konaného dne 18. 2. 2015: 

 

 

 K usnesení č. 3 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí stav pohledávek obce Malešovice k 13. 2. 2015 a schvaluje 

postup vymáhání dlužných částek:  
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Aktuální stav k 28. 04. 2015: 

 

  Stav k 31. 12. 

2014 

Uhrazeno k 13. 

02. 2015 

Uhrazeno k 28. 

04. 2015 
ZŮSTATEK 

Poplatek ze 

psů 

510 Kč 100 Kč 200 Kč  210 ,- Kč 

Poplatek za 

odvoz odpadu 

46 202 Kč 5 000 Kč 8500 Kč  32 702 Kč 

Kanalizace - 

stočné 

115 592,50 Kč 35 822,50 Kč 49 082,50 Kč  30 687, 50 Kč 

Celkem 162 305 Kč 41 022,50 Kč 57 782,50 Kč  63 500 Kč 
 

 

 

 K usnesení č. 6 

Zastupitelstvo obce schvaluje dopracování zprávy předsedy finančního výboru Mgr. Michala 

Hubáčka nejpozději do 6. 3. 2015 a její následné předložení na příštím zasedání ZO Malešovice.  

 

Realizováno: zpráva je k nahlédnutí v zasedací místnosti. 

                                    

 

 K usnesení č. 9 

Zastupitelstvo bere na vědomí podání žádosti a následné podepsání dohody o vytvoření 

pracovních příležitostí na tři pracovní místa pro uchazeče z řad nezaměstnaných  - ÚP Brno – 

venkov.  

      Realizováno: ke dni konání zasedání jsou obsazena dvě ze tří pracovních míst. 

 

 

 K usnesení č. 13 

Zastupitelstvo schvaluje příspěvek na pořízení čerpadla pro pana Ludvíka Kupského, 

Malešovice č.40 ve výši  6 000 Kč. 

      Realizováno. 

 

 K usnesení č. 14 

Zastupitelstvo schvaluje příspěvek na pořízení čerpadla pro žadatele: Soltík Radek a Soltíková 

Hana, Malešovice č.119 ve výši  6 000 Kč. 

Realizováno. 

 

 K usnesení č. 16 

      Zastupitelstvo bere na vědomí výzvu k odstranění neznámého plynovodního vedení. 

      Probíhá.  

 

Připomínky – náměty na doplnění: 
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Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí a schvaluje zprávu o plnění úkolů ze zasedání zastupitelstva 

obce ze dne 18. 02. 2015. 

 

Výsledek hlasování:    

pro:  7 

proti: 0 

zdrželi se: 0 

 

Usnesení č. 2 bylo schváleno. 

 

* * * 

 

Bod č. 4: Projednání směny obecního pozemku p.č. 1145/85 s 1145/37 ve vlastnictví obce 

Malešovice.  

 

Předsedající předložil doručenou žádost o směnu obecních pozemků p.č. 1145/85 s 1145/37 – žadatel 

Pavel Štěpán. Předsedající požádal přítomného pana Štěpána o zdůvodnění jeho žádosti. 

Štěpán: Zdůvodnil potřebu rozšíření svého areálu kvůli otáčení nákladních vozidel. 

 

Připomínky – náměty na doplnění: 

Ševčík: Nesouhlasím se směnou, pro obec je to nevýhodné z hlediska rizika případné budoucí údržby 

břehu a předpokládaných velkých nákladů, vlastník by mohl uplatňovat nárok na údržbu břehu kvůli 

znehodnocení osobního majetku. 

Pavlík: Navrhuji zveřejnění záměru směny pouze části parcely č.1145/37. 

 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce  schvaluje zveřejnění záměru směny pozemku p.č.  1145/85 a pozemku 

p.č. 1145/37. Oba uvedené pozemky jsou ve vlastnictví obce Malešovice.  

 

 

Výsledek hlasování:    

pro:  0 

proti: 7 

zdrželi se: 0 

 

Usnesení č. 3 nebylo schváleno. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce  schvaluje zveřejnění záměru směny části pozemku p.č.  1145/37 ve vlastnictví 

obce Malešovice.  

 

Výsledek hlasování:    

pro:  2 (Pavlík, Hubáček) 

proti: 5 

zdrželi se: 0 

 

Usnesení č. 4 nebylo schváleno. 

* * * 



Zápis ze zasedání ZO   
 

Strana 5 (celkem 23) 

 

 

 

Bod č. 5: Opětovné projednání žádosti o změnu ÚP obce Malešovice – žadatel Štěpán 

 

Předsedající předložil doručenou žádost o změnu ÚP obce Malešovice – žadatel Štěpán. Předsedající 

požádal přítomného pana Štěpána o zdůvodnění jeho žádosti. 

 

Štěpán:  Zdůvodnil potřebu opětovného projednání z důvodu osobního přehlédnutí pro něj důležité 

změny v územním plánu a požádal přítomného právníka Michala Závodského, aby upozornil 

zastupitele na případné následky plynoucí z neumožnění nové změny územního plánu. 

 

Ševčík: Nesouhlasím se změnou. 

Kratochvílová: Zastupitelstvo obce nenese zodpovědnost za vaše osobní přehlédnutí. 

Závodský: Upozorňuji na § 102 stavebního zákona. 

Pavlík: K projednání vaší připomínky, která nesouvisela s dnešním požadavkem jste byl pozván – 

veřejné projednání 20.6.2013 od 17 hodin na OÚ Malešovice. Jednání jste se nezúčastnil. Vašemu 

požadavku bylo plně vyhověno a vaše připomínka byla zapracována do územního plánu obce 

Malešovice. Navrhuji odložit rozhodnutí po vyjádření stavebního úřadu Pohořelice. 

 

 

Připomínky – náměty na doplnění: 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce schvaluje odložení projednání na příští zasedání po vyjádření MěÚ Pohořelice.  

 

 

Výsledek hlasování:    

pro:  7 

proti: 0 

zdrželi se: 0 

 

Usnesení č. 5 bylo schváleno. 

 

* * * 

 

Bod č. 6: Rozpočtová opatření 

 

a) Rozpočtové opatření č.3/2015 
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Připomínky – náměty na doplnění: 

 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce schvaluje:  rozpočtové opatření č.3/2015 

 

Výsledek hlasování:    

pro:  7 

proti: 0 

zdrželi se: 0 

 

Usnesení č. 6 bylo schváleno. 

 

*      *       * 

 

 

b) Rozpočtové opatření č.4/2015 
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Připomínky – náměty na doplnění: 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce schvaluje:  rozpočtové opatření č.4/2015 

 

Výsledek hlasování:    

pro:  7 

proti: 0 

zdrželi se: 0 

 

Usnesení č. 7 bylo schváleno. 

 

*      *       * 

 

 

Bod č. 7: Projednání a schválení účetní závěrky MŠ Malešovice za rok 2014 

 

Předsedající požádal ředitelku MŠ Malešovice paní Helenu Kratochvílovou o předložení účetní 

závěrky  MŠ Malešovice za rok 2014. 

 

 

 

 
 

Návrhy a připomínky: 

 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí a schvaluje  hospodářský výsledek  - ztrátu MŠ Malešovice za 

rok 2014 ve výši  76.064,27 Kč. Zastupitelstvo obce Malešovice schvaluje krytí hospodářského 

výsledku – ztráty ve výši 76. 064,27 z rezervního fondu. 

 

Výsledek hlasování:    

Pro: 7 

Proti: 0 

Zdrželi se: 0 

 

Usnesení č. 8 bylo schváleno. 

 

                                               *      *       * 
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Bod č. 8: Projednání a schválení účetní závěrky obce Malešovice za rok 2014 
 

Předsedající přítomné seznámil s výsledkem účetní závěrky obce Malešovice za rok 2014. Účetní 

závěrka obce Malešovice za rok 2014 včetně všech příloh byla a je k dispozici k nahlédnutí nejen 

v den jednání v kanceláři OÚ. Dále je veřejně ke stažení na stránkách MFČR. 

 

 

Připomínky – náměty na doplnění: 

 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí a schvaluje  účetní závěrku obce  Malešovice za období 

1.1.2014 – 31.12.2014. 

 

 

Výsledek hlasování:    

pro:  7 

proti: 0 

zdrželi se: 0 

 

Usnesení č. 9 bylo schváleno. 

 

 

*      *       * 

 

 

Bod č. 9: Projednání a schválení závěrečného účtu obce Malešovice za rok 2014 

 

Návrh závěrečného účtu Obce Malešovice za rok 2014 byl zveřejněn od 30.3.2015 do 29.04.2015 
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Připomínky – náměty na doplnění: 

 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí a bez výhrad schvaluje  závěrečný účet obce  Malešovice za rok 

2014  

 

Výsledek hlasování:    

pro:  7 

proti: 0 

zdrželi se: 0 

 

Usnesení č. 10 bylo schváleno. 

 

*      *       * 

 

Bod č. 10: Projednání a schválení plánu odezvy orgánů obce Malešovice na vznik 

mimořádných událostí 

 

Předsedající přítomné seznámil s Plánem odezvy orgánů obce Malešovice na vznik mimořádných 

událostí. 

 

Připomínky – náměty na doplnění: 

 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo bere na vědomí a schvaluje Plán odezvy orgánů obce Malešovice na vznik 

mimořádných událostí 

. 



Zápis ze zasedání ZO   
 

Strana 17 (celkem 23) 

 

Výsledek hlasování:    

pro:   7 

proti: 0 

zdrželi se: 0 

 

Usnesení č. 11 bylo schváleno. 

 

*      *       * 

 

 

Bod č. 11: Projednání nařízení vlády č.37/2003 Sb. o odměnách za výkon funkce členům  

                  zastupitelstev  
 

 

Předsedající přítomné seznámil s nařízením vlády č. 37/2003 Sb. Navýšení odměn členům 

zastupitelstva o 3,5% je od 1.4.2015 platné u uvolněných členů zastupitelstva a u neuvolněných po 

schválení usnesení zastupitelstva. 

 

Připomínky – náměty na doplnění: 

 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo bere na vědomí a schvaluje navýšení odměn neuvolněným členům zastupitelstva dle 

novely nařízením vlády č. 37/2003 Sb. o 3,5% s platností od 1. 5. 2015. 

 

 Odměna nyní Odměna nově Rozdíl 

Starosta 21 150 21 891 +741 

Předseda výboru 880 911 +31 

Zastupitel 280 290 +10 

 

 

Výsledek hlasování:    

pro:   7 

proti: 0 

zdrželi se: 0 

 

Usnesení č. 12 bylo schváleno. 

 

*      *       * 

 

Bod č. 12: Informace z došlé pošty 

 

 

 Stížnost paní Jaroslavy Šťastné na sousedku paní Martu Ševčíkovou. 

 

Předsedající přítomné seznámil s doručenou stížností, že si paní Ševčíková zřídila hnojiště na jejím 

pozemku a žádá o nápravu. 
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Připomínky – náměty na doplnění: 

 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo schvaluje, aby starosta obce vyzval paní Ševčíkovou k řešení situace. 

 
 

Výsledek hlasování:    

pro:   7 

proti: 0 

zdrželi se: 0 

 

Usnesení č. 13 bylo schváleno. 

 

*      *       * 

 

 Žádost o příspěvek obce Malešovice na nákup nového čerpadla (kanalizační přípojka),  

Žadatel: Helena Kratochvílová, Malešovice 155 

 

Předsedající předložil doručenou žádost a konstatoval, že dle rozhodnutí zastupitelstva ze dne 

11.12.2014    poskytuje obec Malešovice občanům příspěvek na :  

- Opravu čerpadla a technologií: 50% ceny opravy, max. 2500,- Kč 

- Nákup nového čerpadla nebo technologií: max.výše příspěvku 6000,- Kč 

 

 

Žádost o příspěvek obce Malešovice na nákup nového čerpadla nebo technologií (kanalizační 

přípojka)  – max. výše příspěvku 6000,- Kč  

 

 

Žadatel Adresa 

Helena Kratochvílová Malešovice 155, 664 65 

 

 

Podmínky příspěvku POŘÍZENÍ NOVÉHO ČERPADLA:  

 
Příspěvek na pořízení nového čerpadla 1x 

za čtyři roky 

  

 doklad o zaplacení celé částky  

nákladů na pořízení nového 

čerpadla 

 

doloženo 

 

 potvrzený záruční list a montážní 

list 

doloženo  

 

Z předložených dokladů musí být nezpochybnitelné, že čerpadlo bylo pořízeno pro potřeby žadatele. 

 

 

 

Všeobecné podmínky příspěvku: 
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 vyjádření podpis  

Občan žádající o příspěvek na 

opravu či pořízení nesmí mít 

žádné pohledávky vůči obci 

Malešovice. 

Nejsou evidovány žádné pohledávky.  

Žádající občan musí mít trvalé 

bydliště v obci Malešovice, 

nesmí být evidován na 

ohlašovně. 

Žadatel má k 29. 4. 2015 trvalé bydliště na 

adrese Malešovice 155 

 

 

 

Připomínky – náměty na doplnění: 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo schvaluje příspěvek na pořízení čerpadla pro žadatele:  Kratochvílová Helena, 

Malešovice č.155 ve výši  6 000 Kč. 

 
 

Výsledek hlasování:    

pro:   7 

proti: 0 

zdrželi se: 0 

 

Usnesení č. 14 bylo schváleno. 

 

*      *       * 

 

 

 Žádost o příspěvek obce Malešovice na opravu čerpadla (kanalizační přípojka),  

Žadatel: Drobec Peter, Bc a Drobcová Martina, Malešovice 208 

 

Předsedající předložil doručenou žádost a konstatoval, že dle rozhodnutí zastupitelstva ze dne 

11.12.2014    poskytuje obec Malešovice občanům příspěvek na :  

- Opravu čerpadla a technologií: 50% ceny opravy, max. 2500,- Kč 

- Nákup nového čerpadla nebo technologií: max.výše příspěvku 6000,- Kč 

 

 

Žádost o příspěvek obce Malešovice na opravu čerpadla a technologií: 50% ceny opravy, max. 

2500,- Kč 

 

 

Žadatel Adresa 

Drobcová Martina Malešovice 208, 664 65 

 

 

 

 

 

 

Podmínky příspěvku POŘÍZENÍ NOVÉHO ČERPADLA:  
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Příspěvek na pořízení nového čerpadla 1x 

za čtyři roky 

  

 doklad o zaplacení celé částky  

nákladů na pořízení nového 

čerpadla 

 

doloženo 

 

 potvrzený záruční list a montážní 

list 

doloženo  

 

Z předložených dokladů musí být nezpochybnitelné, že čerpadlo bylo pořízeno pro potřeby žadatele. 

 

Všeobecné podmínky příspěvku: 

 
 vyjádření podpis  

Občan žádající o příspěvek na 

opravu či pořízení nesmí mít 

žádné pohledávky vůči obci 

Malešovice. 

Žadatel nemá k 29. 4. 2015 žádné pohledávky 

vůči obci Malešovice. 

 

Žádající občan musí mít trvalé 

bydliště v obci Malešovice, 

nesmí být evidován na 

ohlašovně. 

Žadatel nemá k 29. 4. 2015 trvalé bydliště na 

adrese Malešovice 208. 

 

 

 

Připomínky – náměty na doplnění: 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo schvaluje příspěvek na pořízení čerpadla pro žadatele:  Drobcová Martina, 

Malešovice č.208 ve výši  2 500 Kč. 

 
 

Výsledek hlasování:    

pro:   0 

proti: 7 

zdrželi se: 0 

 

Usnesení č. 15 nebylo schváleno. 

 

*      *       * 

 

 

 Žádost o zproštění platby za stočné  

 

Předsedající předložil doručenou žádost žadatelů: 

Tereza Mazánková 

Eliška Grusová 

Alena Urbanová 

Karel Urban 

Všichni bytem Malešovice 60 

Důvodem žádosti o zproštění od poplatku je skutečnost, že výše uvedení se v obci nezdržují – mají 

nájemní smlouvu a žijí mimo obec Malešovice.  
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Připomínky – náměty na doplnění: 

 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo schvaluje zproštění platby za stočné pro rok 2015 ve prospěch žadatelů: Tereza 

Mazánková, Eliška Grusová, Alena Urbanová a Karel Urban. 

 

Výsledek hlasování:    

pro:   7 

proti: 0 

zdrželi se: 0 

 

Usnesení č. 16 bylo schváleno. 

 

*      *       * 

 

 

 

 Bývalí němečtí občané obce Malešovice – žádost o umístění pamětní desky  

 

 

Připomínky – náměty na doplnění: 

 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo schvaluje umístění pamětní desky u hlavního kříže na místním hřbitově.Text : se 

vděčnou vzpomínkou na zvláště zasloužilé občany Malešovic. Věnováno v r. 2015 od 1945/46 

odsunutým německým občanům. 

 

 

Výsledek hlasování:    

pro:   7 

proti: 0 

zdrželi se: 0 

 

Usnesení č. 17 bylo schváleno. 

 

 

*      *       * 

 

Bod č. 13 : Diskuse, dotazy, připomínky, různé: 

 

Pavlík:  

- Připravuje se dokončení veřejného osvětlení – lokalita u Potůčku 

- Připravuje se realizace parkovacích míst u OÚ 

- V týdnu od 4. 5 . bude provedena výměna vodoměrů v bytech nad MŠ a na OÚ Malešovice 

 

Ševčík: Šachta u nátoku – byl odcizen poklop, je potřeba ho nahradit. Pověřen Becha. 
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Hubáček:  

- Chybí vývěska na kostele (Pavlík- kostel je v majetku církve, je nutné tuto situaci řešit 

s farností Loděnice). 

- Dotaz z řad občanů – zda by bylo možné označit ulice místními vžitými názvy (Pavlík – 

označení ulic je možné, ale má za následek provedení umístění názvu ulic a s tím 

souvisejících administrativních změn v osobních dokladech občanů. Obec plánuje umístění 

orientačních značek upozorňujících na směr cesty k místním důležitým cílům. Označení ulic 

do jisté míry nahrazuje vyhotovená a veřejně dostupná mapa čísel popisných.). 

 

 

 Smlouva o bezúplatném převodu vlastnického práva  - pozemky p.č. 177/2 a 177/3 v k.ú. 

Malešovice. 

Předsedající předložil doručenou smlouvu č.BP-15/008 

 

 

Připomínky – náměty na doplnění: 

 

 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo schvaluje bezúplatný převodu vlastnického práva k nemovitým věcem -  pozemky p.č. 

177/2, hodnota v účetní evidenci 18.462 Kč    a p.č. 177/3  hodnota v účetní evidenci 21.158 Kč    

oba pozemky v k.ú. Malešovice z vlastnictví České republiky do vlastnictví obce Malešovice. Smlouva 

č. BP-15/008 . 

 

 
 

Výsledek hlasování:    

pro:   7 

proti: 0 

zdrželi se: 0 

 

Usnesení č. 18 bylo schváleno. 

 

 

*      *       * 
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Předsedající poděkoval zastupitelům za účast na zasedání, které v 19.45l hodin ukončil. 

 

 

*      *       * 

 

 

 

 

 

Přílohy zápisu: 

 

1) Prezenční listina 

 

 

 

Zápis byl vyhotoven dne: ………29. 4. 2015…………….. 

 

 

Zapisovatel:            

 ……………………………..dne …………………………………  

                                 Helena Kratochvílová 

 

 

Ověřovatelé:           .............................................. dne ...................................................... 

                                 Mgr. Michal Hubáček 

 

 

 

          .............................................. dne ..................................................... 

           Vladimír Becha 

 

 

 

Starosta:                ................................................ dne ..................................................... 

         Ing. Zdeněk Pavlík 

 

 

 

 

 

 

 

 

Razítko obce: 


