
 Z á p i s 
 

ze   16. zasedání  Zastupitelstva obce Horní Lomná konaného dne 3. 12. 2020 v 15.00 hod.  
v zasedací místnosti Obecního úřadu Horní Lomná  
 

Přítomno: 5 členů dle prezenční listiny, 2 členové omluveni 

Program: 
1. Úvod, seznámení s programem, určení ověřovatelů,  návrhové komise, jmenování  zapisovatele.  

2. Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání. 
3. Schválení rozpočtu 2021. 
4. Rozpočtové opatření č. 5/2020 – v 10/2020.  
5. Cyklodoprava v obci Horní Lomná – výběr zhotovitele,  
                                                           - výběr TDI, 
                                                           - výběr BOZP koordinátora.  
6. Výběr dodavatele elektřiny pro Obec Horní Lomná na r. 2021-2022. 
7. Využití finančních prostředků nad rámec investic v okolí rybníka.  
8. Kotlíky – žádost a smlouvy p. Bojko K., č. 81,  
                - žádost a smlouvy p. Cieciotka J., č. 63,  
                - žádost a smlouvy p. Kajzarová A., 120. 
9. Schválení dodatku č.1 na prodloužení Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu MSK–Rozšíření VO. 
10.  Různé: 
     - žádost o dar – Pohoda Jablunkov,  
     - žádost ČSV Dolní Lomná o dar v roce 2021,  
     - ZO ČSOP Bartošovice žádost o dar,  
     - Konvent Alžbětinek – žádost o dar 2021,  
     - žádost Mgr. A. Kluse  o zařazení příjezdové cesty p.č. 247/1, 248/1, 2282 a 2286 do pasportu MK, 
     - žádost J. Roszypal – montáž světla  VO u č. 0126,  
     - plán inventur k 31.12.2020,  
     - žádost ZO KOVO o prominutí poplatku z pobytu,  
     - žádost Charity Jablunkov o příspěvky,  
     - žádost p. Drozdové o dar oddílu Pramínek,  
     - žádost Obce Mosty u Jablunkova o dar na Beskydskou lyži 2021,  
     - prodloužení pracovní smlouvy p. Ďuriš na neurčito, 
     - dodatky k nájemním smlouvám v BH čp. 46 a 128,  
     - smlouvy na plužení ZO KOVO, MAREL,  
     - p. Marosz – dotaz na montáže a plombování vodoměrů.  
11. Přijetí usnesení, závěr.   
 
Ad 1. Úvod, seznámení s programem, určení ověřovatelů,  návrhové komise, jmenování  zapisovatele.  
Starosta přivítal přítomné členy na dnešním zasedání a přednesl program jednání doplněný o tučně 
vyznačené body, které ještě během týdne přibyly k projednání. Program byl bez připomínek přijat.  
Ověřovateli dnešního zasedání byli zvoleni P. Marosz, A. Kohut, do návrhové komise L. Mikulová a P. 
Szkandera, zapisovatelkou je E. Podžorská.  
 
Ad 2. Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání. 
15.20. Dále řešit možnost vzniku nové cesty k č. 14 a 15 na Přelači – úkol trvá, přesouvá se do příštího 
roku.  
 
15.21. Příštímu ZO projednat bod 10 – Rekonstrukce rybníka – proběhla prezentace projektové 
dokumentace z 10/2020, projektant nebyl pověřen zajištěním vyjádření dotčených orgánů Povodí 



Odry a SCHKOB, nevíme, zda tento projekt bude schválen, je nutné vyřídit potřebná povolení 
k výstavbě, což si vyžádá delší časový úsek, nestihlo se pro podání žádosti o dotaci k OPŽP, kde se 
podávalo do 3.11.2020. Dnes byla odeslána žádost o prodloužení termínu na SFŽP. V řešení je dále 
další varianta k využití finančních prostředků nad rámec investic v okolí rybníka, a to možnosti 
výměny kotlů v čp. 46 a 44, případně montáž solárních panelů na č. 151 (novostavba na výletišti) a 44 
– viz bod 7 dnešního zasedání.  
 
15.22.  Příštímu ZO řešit otázku vybavení SDH Horní Lomná obuvi -  jak již bylo minule prezentováno, 
byla podána společná žádost o dotace na vybavení SDH za SOJ, problém je v tom, že pořízené 
vybavení bude uloženo u jedné obce a bude společné pro celou SOJ, proto potřebujeme vybavit naše 
SDH novou obuví – byly shromážděny 3 nabídky, nejvýhodnější cenově byla nabídka firmy Požární 
bezpečnost s.r.o., Jihlava s cenou za 7 párů obuvi 22 690 Kč, další nabídky měly ceny 23 030 Kč a 
25 240 Kč.  
ZO schvaluje nákup 7 párů obuvi z Jihlavy za 22 690 Kč. 
Hlasování:  5 hlasů pro, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel.  
 
15.23. Příštímu ZO řešit žádost Pohody Jablunkov o dar – viz bod 10.  
 
Ad 3. Schválení rozpočtu 2021. 
Členové ZO dostali domů návrh rozpočtu pro rok 2021, který je velmi vysoký v úrovni  37 411 tis. Kč, 
příští rok čekají obec velké investice, bude to náročný rok. Nejnáročnější bude investiční akce 
Cyklodoprava v obci Horní Lomná, o kterou se usiluje již řadu let, pro příští rok přislíbeny dotace, čeká 
nás realizace. Komentáře k rozpočtu:  
p. Marosz – upozorňuje již po několikáté na obnažený kanalizační sběrač u Pánka a vodovodní řad u 
č. 120, hrozí havárie, je třeba počítat s finančními rezervami pro tyto příklady, nevidí důvod pořádání 
koncertu A. Ďurici za značnou finanční částku, je třeba šetřit, všechny investiční akce si vyžádají ještě 
další náklady, starosta oponuje, že o kanalizačním sběrači se dozvídá poprvé, ale bere informace na 
vědomí a osobně na místě zhodnotí vhodné opatření a na náklady na koncert ze značné míry pokryje 
sponzoring, 
p. Mikulová – proč SDH má rozpočet 270 tis. Kč – jako každoročně, pokud se nevyčerpá, bude 
přesunuto na jiný oddíl paragraf rozpočtu, odložila by stěhování obecního úřadu do nové budovy, 
snížily by se náklady v příštím roce, je třeba omezit utrácení, abychom zvládli závazky ze smluv o 
poskytnutí dotací, starosta by zatím nic neodkládal, vše se ukáže během příštího roku, ale není se 
čeho obávat 
p. Marosz – proč se má opravovat opěrná zeď u Přelačského mostu , když to není majetek obce? Není 
to havarijní případ, nejsou ohroženy žádné stavby, je třeba přizvat Povodní Odry, Lesy ČR a jednat, 
nikdo se k tomuto majetku nehlásí. Není to součást mostu, starosta argumentuje, že je potřebná 
oprava a Povodí Odry ani LČR ji ve vlastnictví nemají , navrhuje z cca 50 m opravit cca 30 m formou 
gabionu, je třeba předcházet havarijním stavům, navíc zeď by mohla sloužit jako opěra pro případnou 
budoucí trasu cyklostezky, realizace zdi by byla jenom v případě uznané dotace, MSK předběžně 
přislíbil dotaci ve výši 500 tis. Kč, obec by hradila projektovou dokumentaci, 
p. Marosz- je třeba k tomuto projekt, stavební povolení, nestihne se to.  
 
Hlasování za schválení rozpočtu pro rok 2021 v navržené výši 37 411 tis. Kč – 5 hlasů pro, nikdo nebyl 
proti, nikdo se nezdržel.  
 
 

Ad 4. Rozpočtové opatření č. 5/2020 – v 10/2020.  
ZO bylo seznámeno s provedeným rozpočtovým opatřením č. 5/2020 v říjnu 2020. Rozpočtové 
opatření č. 5/2020 navýšilo rozpočet jak v příjmové, tak výdajové části o 179 tis. Kč, celková výše 
rozpočtu stoupla na 15 641,9 tis. Kč. Starosta schválil rozpočtové opatření č. 5/2020 dne 3.10.2020.  
ZO bere na vědomí RO č. 5/2020.  



 
Ad 5. Cyklodoprava v obci Horní Lomná – výběr zhotovitele,  - výběr TDI,  - výběr BOZP koordinátora.  
Dne 10.11.2020 proběhl výběr zhotovitele na akci „Cyklodoprava v obci Horní Lomná“ za účasti 
komise ve složení K. Kawulok, R. Mikula a P. Marosz. Ve zjednodušeném podlimitním řízení 
prováděném firmou Dobrá zakázka s.r.o. bylo shromážděno celkem 7 nabídek.  
Zastupitelstvo obce Horní Lomná rozhodlo:  
a) vyloučit dle § 48 odst. 2 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., O zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů, ze zadávacího řízení veřejné zakázky vedené pod názvem Cyklodoprava v obci 
Horní Lomná účastníka CSK-Invest, s.r.o. Třinec, ul. Olšová 1165, IČ 25396196,  
b) na základě Zprávy o hodnocení nabídek vybrat dodavatele veřejné zakázky zadávané pod názvem 
Cyklodoprava v obci Horní Lomná a uzavřít smlouvu o dílo s účastníkem M-SILNICE a.s. Pardubice, 
Husova 1697, 530 03 Pardubice, IČ 42196868.  
Hlasování pro přijetí bodu a) a b) a pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo s vítěznou firmou:   
 5 hlasů pro, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel.  
 
Dalším bodem investiční akce Cyklodoprava v obci Horní Lomná byl výběr TDI ze tří nabídek:  

- Tispol s.r.o. Třanovice – cena 14 600 Kč /měsíc bez DPH 
- C2pecap s.r.o.  Jablunkov – cena 15200 Kč/měsíc bez DPH 
- Vojtěch Dubový – cena 19 000 Kč/měsíc bez DPH,  

Hlasování:   4 hlasy pro firmu Tispol, 1 hlas pro V. Dubového,  vítězná firma Tispol s.r.o. Třanovice, 
 
Dalším bodem investiční akce Cyklodoprava v obci Horní Lomná byl výběr koordinátora BOZP ze 4 
nabídek:  

- Mag-terra s.r.o. Č.Těšín – za zpracování projektové dokumentace BOZP  jednoráz. 3 500 Kč, 
                                                                            průběžná činnost koordinátora měsíčně 4 200 Kč,  

- Ing. Pavel Prokesz Třinec – za zpracování projektové dokumentace BOZP jednoráz. 14 000Kč 
                                                                                   Průběžná činnost koordinátora měsíčně  17000 Kč,  
-  Grimo BOZP s.r.o. Třinec - za zpracování projektové dokumentace BOZP jednoráz. 15 000 Kč 

                                                                            Průběžná činnost koordinátora měsíčně  19 000 Kč, 
-  Authority Service s.r.o. Ostrava- za zpracování projektové dokumentace BOZP jednoráz.                                                   

                                                                                                                                                     17 000 Kč 
                                                                            Průběžná činnost koordinátora měsíčně  21 000 Kč 
Uvedené ceny jsou bez DPH.  

Hlasování : 5 hlasů pro firmu Mag-terra s.r.o. Č. Těšín.  
 
Ad 6. Výběr dodavatele elektřiny pro Obec Horní Lomná na r. 2021-2022. 
Starosta seznámil ZO se shromážděnými nabídkami dodavatelů elektrické energie. V uplynulém roce 
došlo k nárůstu spotřeby elektřiny o 1/3. Ze shromážděných nabídek a z dodatečného jednání se 
zástupcem ČEZ ESCO bylo dosaženo snížení cen u jednotlivých odběrných míst znovu na úroveň před 
navýšením o 1/3. Starosta navrhuje i fixaci na 2 roky.  
Hlasování pro podpis smlouvy o odběru elektřiny s ČEZ ESCO s fixací na 2 roky:  5 hlasů pro, nikdo 
nebyl proti, nikdo se nezdržel.  
 
Ad 7. Využití finančních prostředků nad rámec investic v okolí rybníka.  
V bodě 2, podbod 15.21. bylo již jednáno o rekonstrukci rybníka a jeho okolí, kde by byly využity 
finanční prostředky z půjček občanům na kotlíky. Využití finančních prostředků nad rámec investic 
v okolí rybníka by směřovalo k výměně plynových kotlů v budově čp. 46 a 44, případně doplnění 
solárních panelů do nové bodovy na výletišti čp. 151 a nynější budově Obecního úřadu č. 44.  
Pro podání žádosti o dotace je nutno zpracovat energetický posudek budov.  
Starosta oslovil firmy s výzvou na zpracování energetického posudku budov a podání žádosti o dotace 
k OPŽP.  
 



 
Vybíráme z nabídek:  zpracování energ.posudku                 podání žádosti 
1. PROENVAS s.r.o.  Ostrava                               27 500                                                 10 000 
2. Via Consult a.s. Třinec                                     37 000                                                 13 000 
3. HRAT s.r.o. Třinec                                             35 000                                                 15 000 
Uvedené ceny jsou bez DPH.  
 
Hlasování pro nabídku č. 1:   5 hlasů pro, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel.  
 
Ad 8. Kotlíky – žádost a smlouvy p. Bojko K., č. 81,  
                        - žádost a smlouvy p. Cieciotka J., č. 63,  
                        - žádost a smlouvy p. Kajzarová A., 120. 
Obecní úřad shromáždil další tři žádosti o půjčky na výměnu tepelného zdroje od občanů. Byly 
připraveny každému žadateli  Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci z Programu pro 
poskytování dotací nebo návratných finančních výpomocí a Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí 
dotace ve výši 10 000 Kč na žadatele.P. Cieciotka a p. Kajzarová mohou čerpat NFV až v roce 2021, po 
připsání finančních prostředků ze SFŽP na účet obce. Předpoklad únor 2021. 
 
Hlasování o schválení podpisu obou smluv výše uvedeným žadatelům v rámci 3. Kotlíkové výzvy:  
5 hlasů pro, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel.  
  
 

Ad 9. Schválení dodatku č.1 na prodloužení Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu MSK–Rozšíření 
VO. 
Z důvodu časové náročnosti při vyřizování stavebního povolení pro projekt „Obnova, rekonstrukce a 
výstavba prvků veřejného osvětlení ve lokalitách Lačnov, Stoligy, centrum u obecního úřadu v obci 
Horní Lomná“ došlo ke zdržení a tím i možného nedodržení termínu ukončení akce. Z toho důvodu 
obec požádala již Moravskoslezský kraj o změnu termínu ukončení akce, který bude řešen Dodatkem 
č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu MSK č. 02211/2020/RRC v rámci programu „Podpora 
obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2020“.  
 
Hlasování za schválení Dodatku č. 1 ke Smlouvě č. 02211/2020/RRC:  
5 hlasů pro, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel.  
 
 

Ad 10.  Různé: 
     - žádost o dar – Pohoda Jablunkov – starosta navrhuje dar 10 000 Kč,  
                             Hlasování pro dar 10 000 Kč: 0 hlasů pro, 5 hlasů proti, nikdo se nezdržel.  
     - žádost ČSV Dolní Lomná o dar v roce 2021 – návrh daru 5 000 Kč,  
                           Hlasování pro dar r. 2021 ve výši  5 000 Kč:  4 hlasů pro, 1 hlas proti, nikdo se nezdržel.  
     - ZO ČSOP Bartošovice žádost o dar – návrh daru ve výši 1 000 Kč,  
                            Hlasování pro dar 1 000 Kč:  0 hlasů pro, 5 hlasů proti, nikdo se nezdržel, 
     - Konvent Alžbětinek – žádost o dar 2021 – návrh daru 5 000 Kč/občana z obce,  
               Hlasování pro dar r. 2021 celkem 30 000 Kč: 5 hlasů pro, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel. 
     - žádost Mgr. A. Kluse  o zařazení příjezdové cesty p.č. 247/1, 248/1, 2282 a 2286 do pasportu MK-                          
               - Mgr. Klus si může sjednat s Lesy ČR nájemní smlouvu, lokalita vzdálená, složitá na údržbu  
                  v zimním období 
                  Hlasování pro zahrnutí příjezdu k osadě Lačnovek do pasportu MK:  0 hlasů pro, 5 hlasů  
                                                                                                                                      proti, nikdo se nezdržel.  
     - žádost J. Roszypal – montáž světla  VO u č. 0126 – ZO odložilo na příští zasedání.  
     - plán inventur k 31.12.2020 – hlasování za schválení předloženého plánu inventur k 31.12.2020:  
                                                 5 hlasů pro, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel, 



     - žádost ZO KOVO o prominutí poplatku z pobytu – hlasování pro prominutí poplatku z pobytu:  
                                                 0 hlasů pro, 5 hlasů proti, nikdo se nezdržel, 
     - žádost Charity Jablunkov o příspěvky – obec je dle smlouvy zavázána poskytovat ročně dar  
                     10 000 Kč, návrh dalších 10 000 Kč za občany, celkem 20 000 Kč,  
                    Hlasování pro poskytnutí daru 20 000 Kč:  5 hlasů pro, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel,  
     - návrh starosty na dar p. Drozdové a oddílu Pramínek –ZO podotýká, že lavičky k DISS čp. 128  
                    poskytne ve vlastní režii, p. Drozdové navrhuje za vykonanou práci při zvelebování okolí  
                    čp. 128 zakoupit dárkový balík, který předá místostarostka p. Mikulová 
                    Hlasování pro navržené ocenění:  4 hlasy pro, 1hlas proti, nikdo se nezdržel, 
     - žádost Obce Mosty u Jablunkova o dar na Beskydskou lyži 2021 – starosta navrhuje dar 0 Kč:  
                      Hlasování pro dar ve výši 0 Kč:  5 hlasů  pro, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel,  
     - prodloužení pracovní smlouvy p. Ďuriš– končí pracovní smlouva podpořena  
                     dotacemi z ÚP na jmenovaného k 31.12.2020, starosta navrhuje prodloužení PP na dobu  
                     1 rok  
                      Hlasování pro prodloužení pracovního poměru na 1 rok:  4 hlasy pro, nikdo nebyl  
                     proti, 1 se zdržel 
     - dodatky k nájemním smlouvám v BH čp. 46 a 128 – většině smluv na byty končí nájem 
                       k 31.12.2020, mezi aktuálními nájemci nejsou neplatiči,  
                       Hlasování pro podepsání dodatků k nájemním smlouvám na prodloužení o další rok:  
                                       5 hlasů pro, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel, 
     - smlouvy na plužení ZO KOVO, MAREL – hlasování pro podpisy smlouv o plužení zájemcům:  
                               5 hlasů pro, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel, 
     - p. Marosz – dotaz na montáže a plombování vodoměrů – pro časté dotazy chatařů na termín  
                      nutnosti montáže a plombování vodoměrů – starosta reaguje tím, že ze zpravodaje  
                      a ze zápisů zastupitelstev všichni věděli, že v Horní Lomné bude měřena voda od  
                      1.1.2021 pouze vodoměrem, takže pro všechny platí povinnost mít osazený vodoměr  
                      k 1.1.2021. Zajištění plombou proběhne až při účasti chatařů v jarních měsících.    
 
Ad 11. Přijetí usnesení, závěr.   
ZO přijalo usnesení z dnešního zasedání, starosta poděkoval za účast na pravděpodobně posledním 
letošním zasedání a zasedání ukončil.  
 
 
 
V Horní  Lomné, 3.12.2020 
Zapsala:   E. Podžorská                                                                  Kamil Kawulok, starosta 
 
Ověřovatelé:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

U S N E S E N Í 
 

ze  16. zasedání  Zastupitelstva obce Horní Lomná konaného dne 3.12.2020 v 15.00 hod.  
v zasedací místnosti OÚ Horní Lomná  
 
Zastupitelstvo obce 
 
1. Schvaluje: 
16.1. Program dnešního zasedání s doplněnými  body. 
16.2. Ověřovatelé P. Marosze a  A. Kohuta, do návrhové komise L. Mikulovou a P. Szkanderu,  
         zapisovatelku E. Podžorskou. 
16.3. Nákup obuvi pro SDH za 22 690 Kč dle nabídky z Jihlavy.  
16.4. Rozpočet obce Horní Lomná na rok 2021 ve výši 37 411 tis. Kč.  
16.5. K akci Cyklodoprava v obci Horní Lomná rozhodlo:  
     a) vyloučit dle § 48 odst. 2 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., O zadávání veřejných zakázek, ve znění  
         pozdějších předpisů, ze zadávacího řízení veřejné zakázky vedené pod názvem Cyklodoprava  
         v obci Horní Lomná účastníka CSK-Invest, s.r.o. Třinec, ul. Olšová 1165, IČ 25396196,  
     b) na základě Zprávy o hodnocení nabídek vybrat dodavatele veřejné zakázky zadávané pod  
         názvem Cyklodoprava v obci Horní Lomná a uzavřít smlouvu o dílo s účastníkem M-SILNICE a.s.  
         Pardubice, Husova 1697, 530 03  Pardubice, IČ 42196868. 
16.6. Výběr TDI pro akci Cyklodoprava v obci Horní Lomná firmu TISPOL s.r.o. Třanovice.  
16.7. Výběr koordinátora BOZP pro akci Cyklodoprava v obci Horní Lomná firmu Mag-terra s.r.o.  
         Č.Těšín. 
16.8. Podpis smlouvy o odběru elektřiny pro obec s ČEZ ESCO s fixací na 2 roky.  
16.9. Výběr zhotovitele energetického posudku budov a podání žádosti o dotace na výměnu  
         plynových kotlů v č. 46, 44, případně montáž solárních panelů na budovu č. 151, 44 firmu 
         PROENVAS s.r.o. Ostrava. 
16.10. Podpisy Smluv o poskytnutí návratné finanční výpomoci a Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí  
         dotace třem žadatelům o kotlíkové dotace pro čp. 81, 63 a 120. 
16.11. Podpis Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu MSK č. 02211/2020/RRC  
         v rámci programu: „Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2020“.   
16.12. Dar ČSV Dolní Lomná pro rok 2021 ve výši 5 000 Kč. 
16.13. Dar Konventu alžbětinek pro rok 2021 ve výši 30 000 Kč.  
16.14. Plán inventur k 31.12.2020.  
16.15. Dar Charitě Jablunkov ve výši 20 000 Kč.  
16.16. Nákup dárkového balíčku p. Drozdové H. jako poděkování za zájem a práci kolem čp. 128.  
16.17. Prodloužení pracovního poměru s p. Ďurišem na dobu 1 rok po skončení dotací z ÚP.  
16.18. Podpisy dodatků k nájemním smlouvám na obecní byty na další rok s nájemci čp. 46 a 128.  
16.19. Podpisy smlouv na plužení v zimním období zájemcům z řad zařízení v obci.  
 
2. Neschvaluje:  
16.20. Dar Pohodě Jablunkov.  
16.21. Dar ZO ČSOP Bartošovice.  
16.22. Zařazení parc.č. 247/1, 248/1, 2282, 2286 žadatele Mgr. A. Kluse do pasportu místních  
            komunikací. 
16.23. Prominutí poplatku z pobytu ZO KOVO.  
16.24. Dar oddílu Pramínek- návrh starosty obce.  
16.25. Dar Obci Mosty u Jablunkova na Beskydskou lyži.  



3. Bere na vědomí:  
16.26. Rozpočtové opatření č. 5/2020 z 3.10.2020.  
16.27. Dotazy chatařů na montáže a plombování vodoměrů – montáže jsou povinné k 1.1.2021,  
            plombování proběhne v jarních měsících za přítomnosti chatařů. 
 
4. Ukládá: 
16.28. Dále řešit přístupovou cestu k č. 14 a 15 na Přelači.  
16.29. Dále řešit montáž světla veřejného osvětlení u chaty p. Rozsypala evč. 0126.  
 
 
 
 
Návrhová komise:   
                                                                                            Kamil Kawulok, starosta 
 
 
                                                                                  Mgr. Leona Mikulová, místostarostka 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


