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Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Koldín  

konaného dne 30.08. 2021, od 19:00 hodin 

 

 
Zasedání zastupitelstva jsou veřejná. Jednání zahájil starosta Petr Vilímek v zasedací místnosti 
Obecního úřadu v 19:05 hod., ukončeno bylo ve 20:51 hod. Přítomno bylo 6 členů (omluven: p. 
Zeman Aleš), zastupitelstvo obce Koldín je usnášeníschopné.  
 
Přítomni: Petr Vilímek, Zdenka Konárková, Iva Rychtecká, Ing. Jiří Labský, Karel Kameník, Jan Kopřiva 
Omluven: Aleš Zeman  
 
1) Jmenování zapisovatele a ověřovatelů zápisu 
Předsedající navrhl určit ověřovatele zápisu Ivu Rychteckou a Jana Kopřivu, zapisovatelem 
Zdenku Konárkovou. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.  
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje ověřovatele zápisu Ivu Rychteckou a Jana Kopřivu a zapisovatele 
Zdenku Konárkovou. 
Hlasování:    pro : 6     proti : 0     zdržel se: 0 
Usnesení č. 1/4/2021 bylo schváleno 
 
2) Schválení programu, popř.doplnění programu 
Starosta seznámil přítomné s návrhem programu zasedání zastupitelstva. 
Návrh usnesení:   
Zastupitelstvo obce schvaluje program jednání zastupitelstva: 
1) Jmenování zapisovatele a ověřovatelů zápisu 
2) Schválení programu 
3) Kontrola plnění usnesení 
4) Koldín čp.27 (Obecní dům) 
5) Komunitní centrum 
6) Povodňová komise 
7) Územní plán v obci 
8) Avízo pro změnu rozpočtu obce zmírnění negativního dopadu COVID-19 
9) Záměr pronájem obchodu 
10) Autobusové zastávky 
11) Vybavení Komunitního centra 
12) Různé 
13) Diskuze a závěr 
Hlasování:    pro : 6     proti : 0     zdržel se: 0 
Usnesení č. 2/4/2021 bylo schváleno 
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3) Kontrola plnění usnesení 
Starosta informoval o plnění usnesení z jednání zastupitelstva:  
Usnesení 11/7/2019 - částečně splněno - odloženo na příští zastupitelstvo - prostup vozovky u  
                                        bývalého sadu. Pan Pravec vypracuje zprávu. Návrh řešení podezdívky u domu  
                                        Koldín č.p. 18 - doporučeno kolem ztraceného bednění zabudovat kanálek. 
                                        Nutno jednat s majiteli pozemku. Proběhla schůzka stavebního výboru.  
                                        Nabídka od firmy Šela stavel, s.r.o. Na Bílé 1142, 565 01 Choceň. 
Usnesení 22/2/2020 - částečně splněno - probíhají jednání s ČEZ o el. vedení k vodovodu a vodárně. 
Usnesení 8/4/2020 - částečně splněno - vybudování nového pískoviště od firmy Jaroslav Nováček -  
                                      práce probíhají. Návrh p. ředitelky - vybudovat pískoviště zděné, rozhodne  
                                      stavební výbor – stavební výbor souhlasí se zděným pískovištěm, vypracovat  
                                      cenovou nabídku. 
Usnesení 13/6/2020 - částečně splněno ( štuky v přízemí budovy čp.27 ). 
Usnesení 9/1/2021 - nesplněno z důvodu odmítnutí poptávky Ing. arch. Čížka, bude oslovena nová  
                                     firma. Bylo osloveno 5 firem. Zájemce pouze jeden. 
Usnesení 11/1/2021 - nesplněno ( proplacení fin. částky Ing. Františku Pravcovi – projektové práce     
                                        budou rozděleny na dvě části). 
Usnesení 16/1/2021 - částečně splněno ( kanalizace – místní část „kout“ ).  
Usnesení 3/2/2021 - splněno 
Usnesení 8/2/2021 - splněno  
Usnesení 1/3/2021 - splněno 
Usnesení 2/3/2021 - splněno 
Usnesení 3/3/2021 - částečně splněno. Smlouva nebyla dosud podepsána ze strany p.Miluše 
                                      Zemanové. 
Usnesení 4/3/2021 - částečně splněno – sádrokartonářské práce budou probíhat v příštím týdnu  
                                      v budově čp.27 ( přízemí). 
Usnesení 5/3/2021 - splněno 
Usnesení 6/3/2021 - renovace parket v 1. patře budovy čp.27 probíhají. 
Usnesení 7/3/2021 - splněno 
Usnesení 8/3/2021 - splněno 
Usnesení 9/3/2021 - splněno 
Usnesení 10/3/2021 - splněno 
Usnesení 11/3/2021 - splněno 
Usnesení 12/3/2021 - splněno 
Usnesení 13/3/2021 - splněno 
Usnesení 14/3/2021 - splněno 
Usnesení 15/3/2021 - splněno 
Usnesení 16/3/2021 - splněno 
Usnesení 17/3/2021 - splněno 
Usnesení 18/3/2021 - splněno 
Usnesení 19/3/2021 - splněno 
Usnesení 20/3/2021 - splněno 
Usnesení 21/3/2021 - splněno 
Usnesení 22/3/2021 - splněno 
Usnesení 23/3/2021 - splněno 
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Usnesení 24/3/2021 - splněno 
Usnesení 25/3/2021 - splněno 
Usnesení 26/3/2021 - splněno 
Usnesení 27/3/2021 - částečně splněno – technika pro požární ochranu jednotky sboru dobrovolných  
                                        hasičů – generátor elektřiny a řetězová pila. Žádost ještě nebyla schválena. 
Usnesení 28/3/2021 - splněno 
Usnesení 29/3/2021 - splněno 
Usnesení 30/3/2021 - částečně splněno – garážová vrata u hasičské zbrojnice jsou ve výrobě. 
Usnesení 31/3/2021 - částečně splněno – oprava střechy na hasičské zbrojnici ( záři 2021 ). 
Usnesení 32/3/2021 - splněno 
Usnesení 33/3/2021 - splněno 
Usnesení 34/3/2021 - splněno 
Usnesení 35/3/2021 - splněno 
Usnesení 36/3/2021 - splněno 
Usnesení 37/3/2021 - nesplněno – v řešení ( vypracování cenové kalkulace jednotlivých variant +  
                                        výkopové práce na kanalizaci v části obce „kout“). Nabídky zajistí výbor pro  
                                        rozvoj a životní prostředí. 
 
  
Zastupitelstvo bere na vědomí informaci o plnění usnesení. 
  
4) Koldín čp.27 (Obecní dům) 
Pan starosta informoval, že v budově Koldín čp.27 ( přízemí ) je vše připraveno k štukování stěn a 
k sádrokartonářským pracem. Dále bude provedena pokládka dlažby a montáž části dveří včetně 
renovace zábradlí na schodech.  
Cenovou nabídku na dlažbu a obklad schodů č.2107001097 zpracovala firma Koupelny JaS, Hradec 
Králové v částce 58 771,-Kč včetně DPH. Jedná se o dodavatele, který dodal dlažbu a obklad 
v komunitním centrum (stejný vzor, dekor).  
Návrh usnesení: 
Obecní zastupitelstvo schvaluje cenovou nabídku č.2107001097 na dlažbu a obklad schodů od firmy 
Koupelny JaS, Kladská 1109, 500 03 Hradec Králové v částce 58 771,-Kč včetně DPH.  
Hlasování:    pro : 5     proti : 0     zdržel se: 1  
Usnesení č. 3/4/2021 bylo schváleno 
 
Dále pan starosta předložil cenovou nabídku č.131a/2021 od firmy Sepos, spol. s r.o., Rantířovská 
583/100, Jihlava 586 na dveře včetně montáže v částce 65 309,-Kč včetně DPH. Jedná se o 
dodavatele, který dodal dveře v komunitním centru (stejný vzor, dekor). 
Návrh usnesení: 
Obecní zastupitelstvo schvaluje nabídku č.131a/2021  na dveře včetně montáže od firmy Sepos, spol. 
s r.o, Rantířovská 583/100, Jihlava 586 01 v částce 65 309,-Kč včetně DPH.  
Hlasování:    pro : 5     proti : 0     zdržel se: 1  
Usnesení č. 4/4/2021 bylo schváleno 
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5) Komunitní centrum 
Pan starosta informoval, že v současné době probíhá výměna podlahy. Proběhla demontáž stávajících 
parket, které se budou renovovat. Poté byl odstraněn dvojitý záklop z prken včetně odstranění 
násypu z meziprostoru, který tvořila především stavební suť a jiný nepořádek.  
 
Následně se vytvořil z hranolů nový rošt podlahy a dvojité překrytí OSB deskami. Práce provádí firma 
Střechy Matějka, Rájec 22, 517 41 Kostelec nad Orlicí v částce 141 909,- Kč včetně DPH ( cenové 
zvýšení OSB desek). Příprava na nové položení parket.  
Návrh usnesení: 
Obecní zastupitelstvo schvaluje výměnu podlahy od firmy Střechy Matějka, Rájec 22, 517 41 Kostelec 
nad Orlicí v částce 141 909,- Kč včetně DPH. 
Hlasování:    pro : 6     proti : 0     zdržel se: 0 
Usnesení č. 5/4/2021 bylo schváleno 
 
Dále pan starosta informoval o vybudování mobilní stěny. Stěna bude sloužit k budoucímu oddělení 
části sálu a původní části pódia, aby bylo možno využít odděleně nebo použít pouze část pódia pro 
menší akci.  
Předložil návrh objednávky č.WG021052 na dodávku a montáž kolejnice od firmy Woodyglass, 
Tuřanka 1222/115, Slatina, 627 00 Brno v částce 65 022,-Kč bez DPH. 
Návrh usnesení: 
Obecní zastupitelstvo schvaluje objednávkU č.WG021052 na dodávku a montáž kolejnice od firmy 
Woodyglass, Tuřanka 1222/115, Slatina, 627 00 Brno v částce 65 022,-Kč bez DPH. 
Hlasování:    pro : 6     proti : 0     zdržel se: 0 
Usnesení č. 6/4/2021 bylo schváleno 
 
Pan starosta seznámil přítomné se změnovým listem č.32 firmy STATING s.r.o. IČ: 25963864 
Pardubická 861/75a ,500 04  Hradec Králové v částce 10 530,51 Kč včetně DPH. Za konečné vícepráce 
na komunitním centrum Koldín. 
Návrh usnesení: 
Obecní zastupitelstvo schvaluje změnový list č.32 firmy STATING s.r.o. IČ: 25963864 Pardubická 
861/75a, 500 04  Hradec Králové v částce 10 530,51 Kč bez DPH. 
Hlasování:    pro : 6     proti : 0     zdržel se: 0 
Usnesení č. 7/4/2021 bylo schváleno 
 
Předběžný termín otevření komunitního centra 6.11. 2021. 
 
6) Povodňová komise 
Petr Vilímek seznámil ze skutečností, že v obci Koldín není zřízena povodňová komise nebo o její 
existenci není žádný záznam.  
Pro splnění povinnosti pan starosta navrhl jmenovat povodňovou komisi v tomto složení: 
Starosta: Vilímek Petr 
Místostarostka: Konárková Zdenka 
Zdravotnice: Šklíbová Pavla 
Starosta SDH: Brandýský Luděk 
Velitel zásahové jednotky : Vavruška Rudolf 
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Návrh usnesení: 
Obecní zastupitelstvo schvaluje povodňovou komisi v tomto složení: 
Starosta obce: Vilímek Petr 
Místostarostka obce: Konárková Zdenka 
Zdravotnice: Šklíbová Pavla 
Starosta SDH: Brandýský Luděk 
Velitel zásahové jednotky : Vavruška Rudolf 
Hlasování:    pro : 6     proti : 0     zdržel se: 0 
Usnesení č. 8/4/2021 bylo schváleno 
 
7) Územní plán v obci 
Pan starosta informoval o obsahu změny č.2 ÚP Koldín, který jsme obdrželi od MěÚ Vysoké Mýto, 
odbor stavebního úřadu a územního plánování. Změna byla na základě zaslaných usnesení ze 
zastupitelstva o schválení nebo neschválení jednotlivých žádosti na změnu územního plánu v obci 
Koldín. 
Návrh usnesení: 
Obecní zastupitelstvo schvaluje obsah změny č.2 ÚP Koldín od MěÚ Vysoké Mýto, odbor stavebního 
úřadu a územního plánování. 
Hlasování:    pro : 6     proti : 0     zdržel se: 0  
Usnesení č. 9/4/2021 bylo schváleno 
 
Pan starosta informoval, že pokud se bude realizovat změna územního plánu v obci je nutné vybrat 
firmu, která změnu zpracuje. Celkově také seznámil členy zastupitelstva o poptávkách u firem: 
Ing.arch.Milan Vojtěch 
Atelier "AURUM" s.r.o. 
A-PROJEKT Pardubice, s.r.o. 
REGIO, projektový ateliér s.r.o. 
Ing. arch. Tomáš Čížek 
 
Byla obdržena jediná cenová nabídka rozsahu prací za zpracování změny č.2 ÚP od firmy A-Projekt 
Pardubice s.r.o, Jiráskova 1275, 530 02 Pardubice ( Ing. arch. Pavel Tománek)  v částce 79 860,-Kč 
včetně DPH. 
Návrh usnesení: 
Obecní zastupitelstvo schvaluje cenovou nabídku od firmy A-Projekt Pardubice s.r.o., Jiráskova 1275, 
530 02 Pardubice ( Ing. arch. Pavel Tománek) za zpracování změny č.2 ÚP  v částce 79 860,-Kč včetně 
DPH. 
Hlasování:    pro : 6     proti : 0     zdržel se: 0  
Usnesení č. 10/4/2021 bylo schváleno 
 
8) Avízo pro změnu rozpočtu obce zmírnění negativního dopadu COVID-19 
Obec obdržela příspěvek ze státního rozpočtu ke zmírnění negativních dopadů pandemie COVID-19 
na daňové příjmy obcí od Pardubického kraje v částce 59 174,90 Kč. Není určeno na konkrétnímu 
financování, lze použit dle požadavků obce. 
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Návrh usnesení: 
Obecní zastupitelstvo schvaluje Avízo pro změnu rozpočtu obce č.21-65 v částce 59 174,90 Kč. 
Hlasování:    pro : 6     proti : 0     zdržel se: 0  
Usnesení č. 11/4/2021 bylo schváleno 
 
9) Záměr pronájem obchodu 
Pan starosta konstatoval, že nájemci na pronájem obchodu končí nájemní smlouva 31.12. 2021. 
Navrhl zveřejnit záměr o pronájem obchodu, aby provoz obchodu nadále pokračoval. Paní Konárková 
seznámila přítomné se záměrem o pronájem obchodu. Zahájení provozu od 01.01. 2022.  
Podmínky pronájmu:   
1. Zachování prodeje smíšeného zboží 
2. Prodejní doba 6 dní v týdnu 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obec Koldín zveřejňuje  záměr pronájem obchodu se smíšeným zbožím v Koldíně v 
budově čp.62 od 01.01. 2022. 
Hlasování:    pro : 6     proti : 0     zdržel se: 0 
Usnesení č. 12/4/2021 bylo schváleno 
  
10) Autobusové zastávky 
Proběhla rekonstrukce autobusové zastávky na Hradišti. Oprava autobus. zastávky u obecního úřadu 
se dokončuje. Rekonstrukce autobusové zastávky u OÚ od firmy Střechy Matějka, Rájec 22, 517 41 
Kostelec nad Orlicí činí 65 050,-Kč včetně DPH. 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje rekonstrukci zastávky, od firmy Střechy Matějka, Rájec 22, 517 41 
Kostelec nad Orlicí, v částce 65 050,-Kč včetně DPH. 
Hlasování:    pro : 6     proti : 0     zdržel se: 0 
Usnesení č. 13/4/2021 bylo schváleno 
 
Připomínka p.Kameníka: jako zastupitel neví o rekonstrukci autobus.zastávky u OÚ. 
Odpověď starosty p.Vilímka: obecní zastupitelstvo schvalovalo dotaci na obě autobusové zastávky 
včetně úpravy okolí. 
 
Pan starosta požádá o změnu názvu autobusové zastávky u OÚ Koldín: 
Koldín Jednota (starý název) – nový název: Koldín. Obě zastávky se označí Koldín, Na Hradišti a Koldín 
  
11) Vybavení Komunitního centra 
Pan starosta předložil cenovou nabídku na vybavení komunitního centra, přislíbena 80% dotace dle 
schválené žádosti. Nejlepší nabídku jsme obdrželi od firmy: 
HOBBY CZ s.r.o., Litomyšlské Předměstí, Masarykovo nám. 155, 566 01 Vysoké Mýto. 
Židle Siena 96 ks - celkem 129 600,- Kč včetně DPH. 
Stůl Family 120x80 22 ks - celkem 61 160,- Kč včetně DPH. 
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Návrh usnesení: 
Obecní zastupitelstvo schvaluje cenovou nabídku od firmy HOBBY CZ s.r.o. Litomyšlské Předměstí, 
Masarykovo nám. 155, 566 01 Vysoké Mýto na židle Siena ( 96 ks) v částce 129 600,-Kč včetně DPH, 
stoly Family 120x80 (22 ks) v částce 61 160,-Kč včetně DPH. 
Hlasování:    pro : 6     proti : 0     zdržel se: 0 
Usnesení č. 14/4/2021 bylo schváleno 
 
Pan starosta předložil cenovou nabídku na vybavení komunitního centra, přislíbena 80% dotace dle 
schválené žádosti. Nejlepší nabídku jsme obdrželi od firmy: 
Šiška Jaroslav, Mokrá Lhota 100, 257 51 Bystřice. 
Deska Nivtec 9 ks - celkem 80 100,- Kč bez DPH. 
Noha  0,6m s AL kroužkem 296 ks – 10 656,-Kč bez DPH. 
Celková částka s DPH: 109 814,76 Kč. 
Návrh usnesení: 
Obecní zastupitelstvo schvaluje cenovou nabídku od firmy Šiška Jaroslav, Mokrá Lhota 100, 257 51 
Bystřice na mobilní podium ( deska Nivtec 9 ks - celkem 80 100,- Kč bez DPH, Noha  0,6m s AL 
kroužkem 296 ks – 10 656,-Kč bez DPH ) v celkové částce 109 814,76 Kč s DPH. 
Hlasování:    pro : 6     proti : 0     zdržel se: 0 
Usnesení č. 15/4/2021 bylo schváleno 
 
Pan starosta informoval,že k dokončení schválené dotace je nutné zakoupit projektor do 
komunitního centra. Dotace byla na 96 ks židlí, 22 stolů, mobilní pódium a projektor.  
Návrh usnesení: 
Obecní zastupitelstvo pověřuje starostu obce nákupem projektoru do komunitního centra. 
Hlasování:    pro : 6     proti : 0     zdržel se: 0 
Usnesení č. 16/4/2021 bylo schváleno 
 
12) Různé 
● Zasedání výborů OÚ Koldín. Zastupitelstvo obce Koldín se dohodlo, že proběhnou schůzky výborů. 
Zastupitelstvo bude informováno o činnosti.   
Návrh usnesení: 
Obecní zastupitelstvo pověřuje všechny výbory zasedáním. Z jednání zpracují zápis, který předloží na 
příštím zastupitelstvu. 
Hlasování:    pro : 6     proti : 0     zdržel se: 0 
Usnesení č. 17/4/2021 bylo schváleno 
 
● Paní Konárková seznámila přítomné s žádostí o podporu Tarzan závodu, který pořádá KSK Koldín, 
z.s. dne 25.09. 2021. Pan starosta vysvětlil, že se jedná o odložený závod z minulého roku. Na rok 
2020 spolek KSK Koldín, z.s. obdržel od OÚ finanční částku 8 333,-Kč. Akce se z důvodu covidu v roce  
2020 nekonala. Proběhala diskuze zastupitelů, kde byla většinová shoda, že se jedná o odložený 
závod, na který byl již poskytnut příspěvek a je nutné dodržet spravedlivý poměr pro všechny spolky. 
Starosta informoval, že na letošní akce žádný spolek ani obec z rozpočtu nic nevynaložila. Pan Karel 
Kameník navrhl finanční příspěvek i na rok 2021. 
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Návrh usnesení: 
Obecní zastupitelstvo neschvaluje finanční příspěvek na Tarzan závod v roce 2021. Finanční příspěvek 
lze využít z roku 2020, kdy se akce nekonala. 
Hlasování:    pro : 5     proti : 1     zdržel se: 0 
Usnesení č. 18/4/2021 bylo schváleno 
 
● Pan starosta informoval o úpravě regulovaného koryta ( potok ). Bude se intenzívně jednat 
s POVODÍ LABE (majitel koryta) , aby oprava byla provedena. Dle jejich informací bude nutné na 
opravu vypracovat projekt a schválit. Částečná oprava proběhla v části u ČOV a vybraní koryta.  
 
● Obecní zastupitelstvo žádá kontrolní výbor k vypracování věcných břemen na kanalizaci z minulých 
let. Přesný rozsah bude upřesněn po vzájemné dohodě s OÚ do příštího jednání zastupitelstva. 
 
● Pan starosta informoval o nutnosti jmenovat velitele zásahové jednotky. Navrhl pana Rudolfa 
Vavrušku, který tuto funkci vykonává. 
Návrh usnesení: 
Obecní zastupitelstvo schvaluje velitele zásahové jednotky pana Rudolfa Vavrušku. 
Hlasování:    pro : 6     proti : 0     zdržel se: 0 
Usnesení č. 19/4/2021 bylo schváleno 
 
● Pan starosta informoval o jednání s Ing. Kopečným , který zastupuje majitele EKO Pošvic - Schulz 
s.r.o.  ve věci obnovy „Chlumu“ ( v lese směr Podlesí ). Jedná se o obnovu místa Tvrziště Chlumek, 
kde by bylo vybudováno posezení, informační tabule atd. Majitel požaduje plán a zákres situace. OÚ 
upřesní rozsah prací. Do plánu obnovy a úpravy se chce zapojit rodina Jiskrova. 
 
● Pan starosta navrhl na základě požadavku ředitelky MŠ zakoupit do MŠ nový koberec v částce 
17 169,- Kč včetně DPH ( koberec, entlování, pokládka) od firmy Barnetová Jiřina, 517 41 Kostelec nad 
Orlicí. 
Návrh usnesení: 
Obecní zastupitelstvo schvaluje nákup a pokládku koberce do MŠ v částce 17 169,- Kč včetně DPH 
od firmy Barnetová Jiřina, 517 41 Kostelec nad Orlicí. 
Hlasování:    pro : 6     proti : 0     zdržel se: 0 
Usnesení č. 20/4/2021 bylo schváleno 
 
Dále pan starosta informoval, že je nutno opravit schody u vchodu do MŠ, dodělat pískoviště, opravit 
kuchyň a vodovodní potrubí. 
 
● Pan Jiří Labský předložil návrh překopu pod sadem směr Sudslava. Cenovou nabídku zpracovala 
firma Šela stavel, s.r.o., Na Bílé 1142, 565 01 Choceň v částce 39 717,50 Kč bez DPH. Starosta se 
dotázal zastupitelů, zda se budou zpracovávat další poptávky. Členové zastupitelstva souhlasili 
s jednou cenovou nabídkou. 
 Návrh usnesení: 
Obecní zastupitelstvo schvaluje stavební práce ( odkopávky a prokopávky ) pod sadem směr Sudslava 
v částce 39 717,50 Kč bez DPH od firmy Šela stavel, s.r.o. Na Bílé 1142, 565 01 Choceň . 
Hlasování:    pro : 6     proti : 0     zdržel se: 0 
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Usnesení č. 21/4/2021 bylo schváleno 
 
● Letošní jubilanti budou pozváni do nového komunitního centra. 
 
● 04.09. 2021 - Pohádková cestička, akci pořádá spolek Tvoření Koldín, z.s. 
 
● 25.09. 2021 - Tarzan závod, akci pořádá spolek KSK Koldín, z.s. 
 
● 8.-9.10. 2021 - Pozvání k volbám do Parlamentu ČR. Volby proběhnou v I. patře OÚ Koldín. 
 
● 09.10. 2021 – Řízkování 
 
13) Diskuze a závěr 
● Nahrávání zasedání zastupitelstva 
● Kanalizace 
● Smlouva o smlouvě budoucí (ČOV) 
● Obecní cesty a louky 
● Zápisy v elektronické podobě 
● Povinnosti kontrolního výboru 
● Odkopávky a prokopávky pod sadem směr Sudslava 
● Oprava cesty směr Sudslava 
● Údržba stromů na „dálnici“ 

 

 
Zapsala:                                        Zdenka Konárková        
 
 
 
Ověřovatelé zápisu:                   Iva Rychtecká 
 
 
 
 
                                                      Jan Kopřiva 
 
 
 
 
Starosta:                                      Petr Vilímek 
 
 
 
Koldín  8.9. 2021  
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