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Z Á P I S č. 5/2014 
 

z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Vrátkov konaného dne 5.11.2014 
od 18:00 hod na obecním úřadě ve Vrátkově 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Přítomni:  Ing. V. Pažout, M. Benešovská, Ing. J. Moravcová,  A. Mulicová DiS., D. Susová, 

J. Rišlink, Bc. T. Kratochvíl 
 
Občané počet: 11 
 
Navržený program jednání: 
 

1. Zahájení 
2. Složení slibu členů zastupitelstva 
3. Schválení programu 
4. Stanovení počtu místostarostů 
5. Způsob volby starosty a místostarostů 
6. Volba starosty 
7. Volba místostarostů 
8. Zřízení výborů a určení počtu jejich členů 
9. Volba předsedy finančního výboru 
10. Volba předsedy kontrolního výboru 
11. Volba členů finančního a kontrolního výboru 
12. Odměny za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva 
13. Kanalizace – Smlouvy o právu provést stavbu na cizím pozemku 
14. Žádost o pokácení stromů před čp. 96 
15. Koupě ¼ pozemku p.č. 1479 v k.ú. Vrátkov 
16. Rozpočtové opatření  
17. Různé 
18. Diskuze 
19. Závěr 

 
Před zahájením zasedání Ing. Moravcová sdělila dosavadnímu starostovi Ing. Pažoutovi, že 
si průběh zasedání bude natáčet na kameru. 
 

1. Zahájení 

Dosavadní starosta Ing. Pažout (dále „předsedající“) zahájil ustavující zasedání 
zastupitelstva v 18:00. hod. 
Předsedající konstatoval, že před zahájením zasedání bylo členům zastupitelstva 
předáno osvědčení o zvolení členem zastupitelstva obce Vrátkov podle § 53 zákona   
č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, 
v platném znění. 
Předsedající konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno v souladu s § 91 odst. 1 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění. Návrh na neplatnost voleb v obci 
Vrátkov nebyl krajskému soudu podán. V souladu s § 93 odst. 1 zákona o obcích byla 
informace o konání ustavujícího zasedání zveřejněna 7 dní před zasedáním 
zastupitelstva. Informace byla současně zveřejněna na elektronické úřední desce. 
Předsedající konstatoval, že je přítomno všech 7 členů zastupitelstva obce, takže 
zastupitelstvo je dle § 92 odst. 3 zákona o obcích schopno se usnášet. 

 
 

2. Složení slibu členů zastupitelstva 

Předsedající v souladu s § 69 odst. 2 zákona o obcích vyzval přítomné členy 
zastupitelstva ke složení slibu. Před jeho složením upozornil přítomné členy 



 2 

zastupitelstva, že odmítnutí složit slib nebo složení slibu s výhradou má za následek 
zánik mandátu. 
Předsedající přečetl slib stanovený v § 69 odst. 2 zákona o obcích. Poté jmenovitě 
podle abecedy vyzval přítomné členy zastupitelstva ke složení slibu pronesením 
slova „slibuji“ a k podpisu připraveného archu (příloha č. 1)   
Žádný člen zastupitelstva neodmítl složit slib ani nesložil slib s výhradou. 
 

 

3. Schválení programu 

Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu ustavujícího zasedání.  
Před hlasováním byla dána možnost všem přítomným vyjádřit se k navrhovanému 
programu. Žádné návrhy nebyly podány. 
 
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Vrátkov schvaluje navržený program jednání ustavujícího 
zasedání. 
 
Hlasování proběhlo veřejně : 

PRO:   7 (Ing.V.Pažout, M.Benešovská, A.Mulicová DiS., Ing.J.Moravcová 

  D.Susová, J.Rišlink, Bc.T.Kratochvíl)       

PROTI: 0       

ZDRŽEL SE: 0        

Usnesení č. 33/2014 bylo schváleno 
 
Předsedající určil ověřovateli zápisu J.Rišlinka a Bc. T.Kratochvíla. Zapisovatelkou 
určil M. Benešovskou. 
 
 

4. Stanovení počtu místostarostů 

Předsedající navrhl, aby zastupitelstvo volilo 2 místostarosty. Žádné další návrhy 
nebyly podány. 
Před hlasováním byla dána možnost všem přítomným sdělit své stanovisko. Žádné 
stanovisko vzneseno nebylo. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Vrátkov dle § 84 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o 
obcích schválilo zvolení 2 místostarostů. 

 
Hlasování proběhlo veřejně : 

PRO:   7 (Ing.V.Pažout, M.Benešovská, A.Mulicová DiS., Ing.J.Moravcová 

  D.Susová, J.Rišlink, Bc.T.Kratochvíl)       

PROTI: 0       

ZDRŽEL SE: 0        

Usnesení č. 34/2014 bylo schváleno 
 
 

5. Způsob volby starosty a místostarostů 

Předsedající konstatoval, že nestanoví-li zastupitelstvo jinak, probíhá volba starosty a 
místostarostů veřejně hlasováním. Předsedající vyzval přítomné členy zastupitelstva 
k přednesení návrhů na změnu způsobu hlasování. Žádné návrhy nebyly podány. 
Volba proběhne veřejně hlasováním. 
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6. Volba starosty 

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podání návrhů na funkci starosty. 
Člen zastupitelstva M. Benešovská navrhla zvolit do funkce starosty Ing. Pažouta. 
Člen zastupitelstva Ing. Moravcová navrhla zvolit do funkce starosty M. Benešovskou. 
M. Benešovská poděkovala za důvěru a návrh odmítla s tím, že jako účetní obce 
nemůže být zároveň starostou, jednalo by se o střet zájmů. Další návrhy nebyly 
podány. 
Před hlasováním dal předsedající možnost všem přítomným vyjádřit své stanovisko 
k volbě starosty. Žádné stanovisko vzneseno nebylo. 
 
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Vrátkov dle § 84 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o 
obcích volí starostou Ing. Václava Pažouta. 

 
Hlasování proběhlo veřejně : 

PRO:  
 

6 (Ing.V.Pažout, M.Benešovská, A.Mulicová DiS.,  

  D.Susová, J.Rišlink, Bc.T.Kratochvíl)       

PROTI: 1 (Ing.J.Moravcová)      

ZDRŽEL SE: 0        

Usnesení č. 35/2014 bylo schváleno 
 

Vzhledem k tomu, že novým starostou byl zvolen dosavadní starosta Ing. Pažout, řídil 
ustavující zasedání nadále. 

 
 

7. Volba místostarostů 

Starosta Ing. Pažout navrhl na funkci 1. místostarosty M. Benešovskou a na funkci  
2. místostarosty D.Susovou.  Jiný návrh nebyl podán. 
Před hlasováním dal předsedající možnost všem přítomným vyjádřit své stanovisko 
k volbě místostarostů. Žádné stanovisko vzneseno nebylo. 
 
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Vrátkov dle § 84 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o 
obcích volí 1. místostarostou Moniku Benešovskou a 2. místostarostou Danu 
Susovou. 

 
Hlasování proběhlo veřejně : 

PRO:   7 (Ing.V.Pažout, M.Benešovská, A.Mulicová DiS., Ing.J.Moravcová 

  D.Susová, J.Rišlink, Bc.T.Kratochvíl)       

PROTI: 0       

ZDRŽEL SE: 0        

Usnesení č. 36/2014 bylo schváleno 
 
 

8. Zřízení výborů a určení počtu jejich členů 

Starosta Ing. Pažout informoval o povinnosti zřídit dle § 117 odst. 2 a § 84 odst. 2 
písm. l) zákona o obcích, finanční výbor a kontrolní výbor. Dále informoval, že členy 
výboru mohou být členové zastupitelstva i jiné osoby, předsedou může být jen člen 
zastupitelstva. Počet členů výboru musí být podle § 117 odst. 3 zákona o obcích 
lichý, přičemž finanční a kontrolní výbor musí mít dle § 119 odst. 1 zákona o obcích 
nejméně 3 členy. Starosta Ing. Pažout navrhl, aby zastupitelstvo zřídilo finanční výbor 
a kontrolní výbor, přičemž každý z nich bude mít 3 členy.  Jiný návrh nebyl podán. 
Před hlasováním dal předsedající všem přítomným možnost vyjádřit své stanovisko 
ke zřízení výborů a stanovení počtu jejich členů. Žádné stanovisko vzneseno nebylo. 
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Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Vrátkov dle § 84 odst. 2 písm. l) zákona č. 128/2000 Sb., o 
obcích zřizuje finanční výbor a kontrolní výbor. Oba výbory budou tříčlenné. 

 
Hlasování proběhlo veřejně : 

PRO:   7 (Ing.V.Pažout, M.Benešovská, A.Mulicová DiS., Ing.J.Moravcová 

  D.Susová, J.Rišlink, Bc.T.Kratochvíl)       

PROTI: 0       

ZDRŽEL SE: 0        

Usnesení č. 37/2014 bylo schváleno 
 
 

9. Volba předsedy finančního výboru 

Starosta Ing. Pažout navrhl na funkci předsedy finančního výboru A. Mulicovou. Ing. 
Moravcová podala protinávrh a navrhla na funkci předsedy finančního výboru sebe. 
Ing. Moravcová měla na navrhovanou A. Mulicovu otázky na její předpoklady pro 
činnost ve finančním výboru s tím, že má pocit, že dosud výbory nepracovaly tak, jak 
by měly a čím konkrétním se výbor bude zabývat.  A. Mulicová přečetla, že bude 
provádět kontrolu hospodaření obce a další úkoly, kterými ji pověří zastupitelstvo 
obce. Další návrhy nebyly podány. 
Před hlasováním dal předsedající možnost všem přítomným vyjádřit své stanovisko 
k volbě předsedy kontrolního výboru. Žádné stanovisko vzneseno nebylo. 

 
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Vrátkov dle § 84 odst. 2 písm. l) zákona č. 128/2000 Sb., o 
obcích volí předsedou finančního výboru Ing. Jindřišku Moravcovou.  

 
Hlasování proběhlo veřejně : 

PRO:   1 (Ing.J.Moravcová) 

PROTI: 6 (Ing.V.Pažout, M.Benešovská, A.Mulicová DiS.,      

  D.Susová, J.Rišlink, Bc.T.Kratochvíl)       

ZDRŽEL SE: 0        

Usnesení nebylo schváleno 
 

Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Vrátkov dle § 84 odst. 2 písm. l) zákona č. 128/2000 Sb., o 
obcích volí předsedou finančního výboru Andreu Mulicovou, Dis.  
 
Hlasování proběhlo veřejně : 

PRO:  
 

6 (Ing.V.Pažout, M.Benešovská, A.Mulicová DiS.,  

  D.Susová, J.Rišlink, Bc.T.Kratochvíl)       

PROTI: 1 (Ing.J.Moravcová)      

ZDRŽEL SE: 0        

Usnesení č. 38/2014 bylo schváleno 
 

 

10. Volba předsedy kontrolního výboru 

Starosta Ing. Pažout navrhl na funkci předsedy finančního výboru Bc. Kratochvíla. 
Ing. Moravcová měla na navrhovaného T. Kratochvíla otázky týkající se jeho činnosti 
v kontrolním výboru. T. Kratochvíl odpověděl, že zatím nemůže přesně popsat svou 
činnost ve výboru, protože záleží i na ostatních členech výboru. Jiný návrh nebyl 
podán. 
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Před hlasováním dal předsedající možnost všem přítomným vyjádřit své stanovisko 
k volbě předsedy kontrolního výboru. Žádné stanovisko vzneseno nebylo. 
 
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Vrátkov dle § 84 odst. 2 písm. l) zákona č. 
128/2000 Sb., o obcích volí předsedou kontrolního výboru Bc.Tomáše Kratochvíla.  

 
Hlasování proběhlo veřejně : 

PRO:   7 (Ing.V.Pažout, M.Benešovská, A.Mulicová DiS., Ing.J.Moravcová 

  D.Susová, J.Rišlink, Bc.T.Kratochvíl)       

PROTI: 0       

ZDRŽEL SE: 0        

Usnesení č. 39/2014 bylo schváleno 
 
 

11. Volba členů finančního a kontrolního výboru 

Starosta Ing. Pažout navrhl zvolit do finančního výboru Ing. Janu Hlavničkovou a 
Jiřího Rišlinka a do kontrolního výboru Ivu Šebkovou a Jiřího Rišlinka. 
Ing. Moravcová nesouhlasila s navrženými kandidáty. Ing. Moravcová se Ing. 
Hlavničkové a J.Rišlinka zeptala, co ve funkcích, do kterých jsou navrženi, budou 
dělat a jaké předpoklady k výkonu funkcí mají. Ing. Hlavničková a p. Rišlink odmítli na 
otázky položené p. Ing. Moravcovou odpovídat. Dále Ing. Moravcová poukázala na 
to, že pan Rišlink je navržen do obou výborů, což není doporučováno. M. 
Benešovská namítla, že zákonu to neodporuje. Bc. Kratochvíl oponoval, že v tom je 
možné naopak vidět výhodu, neboť oba výbory spolu mohou lépe při své činnosti 
spolupracovat .  Jiný návrh na složení výborů nebyl podán. 
Před hlasováním dal předsedající možnost všem přítomným vyjádřit své stanovisko 
ke složení finančního a kontrolního výboru. Žádné stanovisko vzneseno nebylo. 
 
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Vrátkov dle § 84 odst. 2 písm. l) zákona č. 128/2000 Sb., o 
obcích volí členem finančního výboru Ing.  Janu Hlavničkovou a Jiřího Rišlinka a 
členem kontrolního výboru Ivu Šebkovou a Jiřího Rišlinka. 
 
Hlasování proběhlo veřejně : 

PRO:  
 

6 (Ing.V.Pažout, M.Benešovská, A.Mulicová DiS.,  

  D.Susová, J.Rišlink, Bc.T.Kratochvíl)       

PROTI: 1 (Ing.J.Moravcová)      

ZDRŽEL SE: 0        

Usnesení č. 40/2014 bylo schváleno 
 
 
 
 

12. Odměny za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva 

Starosta Ing. Pažout navrhl, aby neuvolněným členům zastupitelstva obce byla 
v souladu s § 72, § 77 odst. 2, § 77 odst. 3 písm. b) zákona o obcích a nařízení vlády 
č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev v platném znění, 
byla ode dne 5.11.2014 poskytována měsíční odměna takto : 
starosta 12.828,- Kč 
1. místostarosta 11.288,- Kč 
2. místostarosta   2.451,- Kč 
člen zastupitelstva      460,- Kč 
Jiný návrh na výši odměn nebyl podán 
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Před hlasováním dal předsedající možnost všem přítomným vyjádřit své stanovisko 
k odměnám zastupitelů. Žádné stanovisko vzneseno nebylo. 
 
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Vrátkov dle § 84 odst. 2 písm. n) zákona č. 128/2000 Sb., o 
obcích schvaluje výši odměn neuvolněných členů zastupitelstva od 5.11.2014 takto: 
starosta: 12.828,- Kč, 1. místostarosta: 11.288,- Kč, 2. místostarosta:  2.451,- Kč, 
člen zastupitelstva 460,- Kč. 
 
Hlasování proběhlo veřejně : 

PRO:   7 (Ing.V.Pažout, M.Benešovská, A.Mulicová DiS., Ing.J.Moravcová 

  D.Susová, J.Rišlink, Bc.T.Kratochvíl)       

PROTI: 0       

ZDRŽEL SE: 0        

Usnesení č. 41/2014 bylo schváleno 
 
 

13. Kanalizace – Smlouvy o právu provést stavbu na cizím pozemku 

Starosta Ing. Pažout seznámil všechny přítomné se zněním Smluv o právu provést 
stavbu na cizím pozemku. Přes tyto pozemky by měl být veden podzemní výtlačný 
řád, kterým bude odváděna vyčištěná voda z čistírny odpadních vod do potoka 
Bušince. Jedná se o tyto vlastníky: pan Milan Černý, Družstvo Tismice, pan Jaroslav 
Beneš, paní Milada Votrubová a pan Josef Kvíz. Za udělení souhlasu s umístěním a 
realizací vodního díla a jeho následným provozem, bude vlastníkům poskytnuta 
jednorázová finanční náhrada. Zastupitelé obdrželi plné znění všech pěti smluv. 
Dalšími vlastníky pozemků jsou příslušné státní organizace, které se budou ke stavbě 
vyjadřovat v průběhu stavebního řízení. Starosta navrhuje znění smluv schválit a 
smlouvy uzavřít. Jiný návrh na úpravu znění smluv nebyl podán 
Před hlasováním dal předsedající možnost všem přítomným vyjádřit své stanovisko 
k výše uvedeným smlouvám. Žádné stanovisko vzneseno nebylo. 
 
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Vrátkov dle § 84 schvaluje znění Smluv o právu provést stavbu 
na cizím pozemku. 
 
Hlasování proběhlo veřejně : 

PRO:   7 (Ing.V.Pažout, M.Benešovská, A.Mulicová DiS., Ing.J.Moravcová 

  D.Susová, J.Rišlink, Bc.T.Kratochvíl)       

PROTI: 0       

ZDRŽEL SE: 0        

Usnesení č. 42/2014 bylo schváleno 
 

 

14. Žádost o pokácení stromů před čp. 96 

Starosta seznámil všechny přítomné se žádostí p. Věry Říhové o pokácení vzrostlých 
stromů před čp. 96 z důvodů bezpečnosti. Proti pokácení stromů byl přítomný p. 
Boštička, který argumentoval tím, že se jedná o zdravé stromy. Proběhla diskuze o 
stavu stromů před čp. 96. T. Kratochvíl navrhl, aby byl pozván dendrolog, který 
posoudí zdravotní stav těchto stromů. Dále p. Susová navrhla, aby se jednání 
s dendrologem zúčastnili pan Boštička a paní Říhová. S těmito návrhy všichni 
přítomní souhlasili. 
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Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Vrátkov dle § 84 rozhodlo pozvat dendrologa, který posoudí stav 
vzrostlých stromů před čp. 96. K jednání s dendrologem budou přizváni p. Z. Boštička 
p. V. Říhová.  
 
Hlasování proběhlo veřejně : 

PRO:   7 (Ing.V.Pažout, M.Benešovská, A.Mulicová DiS., Ing.J.Moravcová 

  D.Susová, J.Rišlink, Bc.T.Kratochvíl)       

PROTI: 0       

ZDRŽEL SE: 0        

Usnesení č. 43/2014 bylo schváleno 
 
 

15. Koupě ¼ pozemku p.č. 1479 v k.ú. Vrátkov 

Starosta Ing. Pažout informoval všechny přítomné, že Úřad pro zastupování státu ve 
věcech majetkových doporučil odkoupit od vlastníka p.Zdeny Rišlinkové  ¼ pozemku 
p.č. 1479 v k.ú. Vrátkov. Jednáním s p. Rišlinkovou pověřil starosta p. Susovou, která 
přítomným sdělila, že p. Rišlinková obci prodá ¼ pozemku p.č. 1479 za cenu 1.000,- 
Kč. Starosta navrhuje, aby obec uhradila všechny výdaje spojené s koupí tohoto 
pozemku.  Jiný návrh nebyl podán 
Před hlasováním dal předsedající možnost všem přítomným vyjádřit své stanovisko 
ke koupi výše uvedeného pozemku. Žádné stanovisko vzneseno nebylo. 
 
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Vrátkov dle § 84 souhlasí s koupí pozemku p.č. 1479 v k.ú. 
Vrátkov za cenu 1.000,- Kč a s uhrazením všech výdajů s tím spojených. 
 
Hlasování proběhlo veřejně : 

PRO:   7 (Ing.V.Pažout, M.Benešovská, A.Mulicová DiS., Ing.J.Moravcová 

  D.Susová, J.Rišlink, Bc.T.Kratochvíl)       

PROTI: 0       

ZDRŽEL SE: 0        

Usnesení č. 43/2014 bylo schváleno 
 

16. Rozpočtová opatření  

M. Benešovská seznámila všechny přítomné se zněním Rozpočtového opatření č. 
7/2014. Toto opatření bylo v kompetenci starosty. Dále byli všichni přítomní 
seznámeni s Rozpočtovým opatřením č. 8/2014. Jde především o úpravy daňových 
příjmů, o navýšení pol. 6112 o nově schválené odměny zastupitelů. M. Benešovská 
navrhuje Rozpočtové opatření schválit. 
Rozpočtová opatření č. 7/2014 a č. 8/2014 jsou nedílnou součástí tohoto zápisu. 
Před hlasováním byla dána možnost všem přítomným sdělit své stanovisko 
k rozpočtovým opatřením. Žádné závazné stanovisko sděleno nebylo. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Vrátkov v souladu s § 84 odst. zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
schvaluje Rozpočtové opatření č. 8/2014. 
 
Hlasování proběhlo veřejně : 

PRO:   7 (Ing.V.Pažout, M.Benešovská, A.Mulicová DiS., Ing.J.Moravcová 

  D.Susová, J.Rišlink, Bc.T.Kratochvíl)       

PROTI: 0       

ZDRŽEL SE: 0        

Usnesení č. 44/2014 bylo schváleno 
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17. Různé 

Místostarosta M. Benešovská seznámila všechny přítomné s mezitímní účetní 
závěrkou ke dni 30.9.2014. Mezitímní účetní závěrka v plném znění byla zveřejněna 
na internetových stránkách obce www.vratkov.cz .K tomuto bodu nebylo přijato žádné 
usnesení.  
 
Starosta Ing. Pažout seznámil přítomné s žádostí p. Marie Moravcové, Vrátkov 48. 
Paní Moravcová žádá obec o zaplacení uhlí. Obec paní Moravcové již v zimě 
2013/2014 poskytla příspěvek na uhlí. Vzhledem k tomu, že finanční situace paní 
Moravcové se v letošním roce výrazně zlepšila, zastupitelé se rozhodli žádosti paní 
Moravcové nevyhovět.  
Před hlasováním byla dána možnost všem přítomným sdělit své stanovisko. Většina 
přítomných nesouhlasila s poskytnutím příspěvku paní Moravcové. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Vrátkov v souladu s § 84 odst. zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
nesouhlasí s poskytnutím příspěvku na uhlí pro zimu 2014/2015 paní Marii 
Moravcové Vrátkov 48. 
 
Hlasování proběhlo veřejně : 

PRO:   7 (Ing.V.Pažout, M.Benešovská, A.Mulicová DiS., Ing.J.Moravcová 

  D.Susová, J.Rišlink, Bc.T.Kratochvíl)       

PROTI: 0       

ZDRŽEL SE: 0        

Usnesení č. 45/2014 bylo schváleno 
 
 

18. Diskuze 

Diskuze probíhala vždy k jednotlivým projednávaným bodům před hlasováním 
zastupitelů. Přítomní občané se dotazovali na výši nákladů na vybagrování strouhy 
v Paloučkách. V diskuzi bylo dále diskutováno o chovu hospodářských zvířat na 
pozemku patřícím zastupitelce Ing. Moravcové a dále o výši nájmu v místní hospodě.  

 
 

19. Závěr 

Starosta zasedání ukončil v 19:30 hod. 
 

Ve Vrátkově 12.11.2014 
 
Zapsala: M. Benešovská 
 
Ověřovatelé:  Bc. T.Kratochvíl  
 J.Rišlink 
  Ing.V.Pažout 
 
Tento zápis byl opraven na základě Námitek proti zápisu č. 5/2014, který podala Ing. 
J.Moravcová dne 29.12.2014.  
Opravu provedla M.Benešovská na základě usnesení zastupitelstva č. 46/2014 ze dne 
29.12.2014 
 

http://www.vratkov.cz/

