Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Levínská Olešnice
konaného dne 17. 2. 2021
Místo konání: Kulturní dům Levínská Olešnice
1. Zahájení
Zasedání zahájila v 18.00 hod. starostka obce ( předsedající) Levínská Olešnice.
Zasedání bylo řádně svoláno v souladu se zákonem o obcích č. 128/2000 Sb., pozvánka byla zveřejněna na úřední
desce obecního úřadu, výlepových plochách a doručena do každé domácností.
Předsedající z prezenční listiny přítomných členů ZO konstatovala, že je přítomno 6 členů zastupitelstva, slečna
Jana Crhová je řádně omluvena. Je přítomna nadpoloviční většina zastupitelů, proto prohlašuji zastupitelstvo za
usnášeníschopné ( příloha č.1)
Určení ověřovatelů a zapisovatele
Předsedající navrhla ověřovatelé zápisu p. Soňu Vagenknechtovou a p. Tomáše Martinka a zapisovatelkou paní
Alenu Hradeckou. Před hlasováním dala možnost vyjádřit se přítomným občanům.
Návrh usnesení :
1./ 17.02.2021
zastupitelstvo obce Levínská Olešnice navrhuje za ověřovatele zápisu paní
Vagenknechtovou Soňu a pana Martinka Tomáše, zapisovatelkou určuje paní Alenu Hradeckou
hlasování : pro : 6

-proti - 0

-zdržel se hlasování - , 0

usnesení bylo schváleno

Zápis z minulého zasedání ze dne 16.12.2020 byl vyhotoven a podepsán ověřovateli zápisu dle zákona o obcích.
Nebyly k němu vzneseny od ověřovatelů žádné připomínky, tudíž je považován za schválený.
Je zde k nahlédnutí, jinak je k dispozici na obecním úřadě v úředních hodinách.
2. Schválení programu
Předsedající seznámila s návrhem programu podle pozvánky, otevřela rozpravu
1. Zahájení, jmenování zapisovatele, jmenování ověřovatelů zápisu
2. Schválení programu
3. Kontrola usnesení z minulého VZ
4. Zpráva starostky obce
5. Zpráva inventarizační komise za rok 2020
6. Informace o hospodaření obce za rok 2020
7. Dodatek č. 12 ke směrnici o poskytování cestovních náhrad
8. Projednání Dohody o výběru poplatků a předávání dokladů s firmou SKS s.r.o. Jablonec nad Nisou
9. Projednání podání žádosti o dotaci na KÚLK z Programu obnovy venkova
10. Různé
11. Závěr
Z přítomných zastupitelů nikdo neměl k projednávaným bodům připomínky ani nechtěl program doplnit .

Předsedající navrhla doplnění programu o dva body :
- Projednání VPS o příspěvku na spolufinancování Pečovatelské služby Jilemnice na rok 2021
- Projednání uzavření Dohody o výběru poplatků a předávání dokladů ohledně odpadů s firmou Marius
Pedersen a.s. Hradec Králové
Návrh usnesení :
2./ 17.02.2021 zastupitelstvo obce Levínská Olešnice schvaluje doplnění programu o navržené body :
- Projednání Veřejnoprávní smlouvy o příspěvku na spolufinancování Pečovatelské služby Jilemnice na
rok 2021
- Projednání uzavření Dohody o výběru poplatků a předávání dokladů ohledně odpadů s firmou
Marius Pedersen a.s. Hradec Králové
hlasování : pro : 6

-proti- 0 ,

-zdržel se hlasování - 0, usnesení bylo schváleno

Poté dala předsedající přečíst návrh usnesení na schválení programu, podle kterého se bude řídit schůze.
Návrh usnesení :
3./ 17.02.2021 zastupitelstvo obce Levínská Olešnice schvaluje navržený programu o (Příloha č. 2)
hlasování : pro : 6

-proti- 0 ,

-zdržel se hlasování - 0, usnesení bylo schváleno

3. Kontrola usnesení z minulého VZ
Zprávu si připravila předsedkyně kontrolního výboru p. Hradecká. Všechna usnesení z minulého VZ byla
splněna.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí. Možnost k nahlédnutí na obecním úřadě.
4. Zpráva starostky obce
Starostka obce přivítala přítomné na 1. veřejném zasedání v roce 2021, které probíhalo za trvání nouzového stavu.
V úvodu své zprávy zhodnotila uplynulý rok 2020, který nebyl jednoduchý z důvodu pandemie COVID-19.
Na jaře v první vlně se projevila obrovská vlna solidarity našich občanů, vládou stanovená opatření byla téměř
všude a téměř každým dodržována. Poprvé po několika desetiletích jsme si zvykali na život v nouzovém stavu,
kdy byl zakázaný veškerý kulturní život, sociální kontakty se omezily na minimum, došlo k uzavření poskytování
služeb a většiny obchodů. Na jaře v naší obci nebyl nikdo z našich občanů zaregistrovaný na COVID-19. Obec se
snažila na novou situaci pružně reagovat, hned na začátku pandemie jsme našim občanům zdarma rozdávali
roušky, respirátory a dezinfekci. Dezinfikovali jsme také veřejné prostory – autobusové zastávky a sběrné nádoby
na tříděný odpad. S příchodem druhé vlny pandemie během října už situace byla horší, zaznamenali jsme několik
občanů s COVIDEM-19 s lehkým průběhem. Občané byli informováni o možnosti pomoci od obecního úřadu
v podobě zajištění donášky např. nákupu, léků, nebo vyzvednutí roušek a dezinfekce. Od začátku letošního roku
narůstá počet evidovaných občanů s COVIDEM, dne 15.2.2021 bylo ve statistice vedeno 12 našich spoluobčanů.
Bohužel obdobná situace je v okolních obcích, potažmo v celé republice. Doba zákazů a různých omezení je pro
mnohé z nás příliš dlouhá, některým lidem se zkomplikoval jak osobní, tak i pracovní život. Ve spolupráci
s Libereckým krajem jsme mapovali zájem seniorů o očkování, obec opět nabízí občanům pomoc se
zaregistrováním či odvozem do očkovacího centra. Každý z nás svým zodpovědným přístupem může napomoci
tomu, aby se náš život co nejdříve vrátil do normálu.
Dále ve zprávě zazněla informace o chodu úřadu, o konaných sedmi veřejných zasedáních, která vždy probíhala
za přísných hygienických opatřeních. Pracovní porady s osobní účastí zastupitelů se téměř nekonaly z důvodu
minimalizace šíření nákazy, ale pracovní záležitosti jsme řešili pomocí mailů, telefonátů či osobní účasti
zastupitele na obecním úřadě. I přes všechny složitosti doby se nám podařilo realizovat většinu naplánovaných
záměrů ze schváleného rozpočtu. Rozpočet na rok 2020 byl schválen v příjmech ve výši 9 245 700 Kč a ve
výdajích 10 171 980 Kč. Jednalo se o schodkový rozpočet, schodek ve výši 926 280 Kč byl pokryt úsporami
z minulých let. Kromě investičních akcí jsme zadali zhotovení několika projektových dokumentací, které jsou

naprosto nezbytnou podmínkou pro realizaci obecních záměrů. Vyjmenuji např. zhotovení dokumentace na
celkovou opravu podlahy v mateřské školce, aktualizaci PD a navazujících dokumentací na akci Dostavba
vodovodu v Levínské Olešnici, dokumentaci na opravu kuchyně v pohostinství v kulturním domě v Levínské
Olešnici nebo projektovou dokumentaci na demolici a výstavbu nového obecního domu v Levínské Olešnici.
V roce 2020 jsme žádali o dotace do lesního hospodářství, na dostavbu vodovodu, na opravu podlahy ve školce
nebo na jednotku hasičů. Obec získala v roce 2020 dotace ve výši 3 723 323 Kč. Podle posledních informací ze
SZIF Hradec Králové nám byla přiznána dotace na opravu podlahy v mateřské školce a také z Ministerstva
zemědělství jsme obdrželi informaci, že naše žádost o dotaci na dostavbu vodovodu byla na základě meziresortní
komise zařazena do návrhu akcí k financování, což je dobrá zpráva.
Dále starostka informovala o jednotlivých oblastech hospodaření obce. Pro rok 2020 a následující rok 2021
nedošlo k navýšení místních poplatků. Více se zaměřila na odpadové hospodářství, seznámila přítomné se zcela
novým zákonem o odpadech, který vešel v platnost 1.1.2021. Do nového zákona je aplikována evropská
odpadová legislativa, naší povinností bude vyprodukovaný odpad poctivě třídit. Zvyšují se poplatky za ukládání
odpadu na skládky a obec bude muset na nový zákon reagovat a připravit novou vyhlášku, která bude nově řešit
způsoby nakládání s odpady v obci, ale také výpočet a výši poplatku. Zaměříme se na větší informovanost občanů
o odpadech pomocí infoletáků a odkazem na webové stránky obce.
Odborného garanta vodního hospodářství pro obec zajišťuje firma Ekolservis Nová Paka. Na podzim jsme v obci
Žďár museli dvakrát vyhlásit zákaz používání pitné vody k přímé konzumaci z důvodu výskytu velkého nnožství
koliformních bakterií v odebraných vzorcích. Občanům jsme rozvezli balenou vodu a neprodleně byla provedena
nápravná opatření. Nepodařilo se nám zjistit příčinu, proč k této situaci došlo, ale už následně odebrané vzorky
již byly v souladu s platnou legislativou o vodách.
V lesním hospodářství řešíme dlouhodobý problém s kůrovcem, navíc po silných větrech v lednu 2021 popadalo
asi 250 plm dřeva. Pro srovnání v roce 2019 byla celková těžba kůrovcového dřeva 4 307,80 plm a v roce 2020
6 399,24 plm. Vykácené plochy se musí vyčistit a připravit na výsadbu nových stromků, opět se obec obrátí na
místní spolky a ostatní dobrovolníky se žádostí o brigádnickou výpomoc.
Po několika letech máme pořádnou sněhovou nadílku a povinností obce je zajištění zimní údržby. Pluhování
zajišťuje pan Čermák Zdeněk a posyp či frézování a menší pluhování provádí obecní pracovník. Z důvodu
zajištění větší bezpečnosti jsme domluvili s firmou Silnice LK údržbu místní komunikace okolo ZEFY.
Podrobné informace o hospodaření obce v číslech je předmětem samostatného bodu.
Každoročně probíhá na obci kontrola hospodaření, tzv. audit, který provádí pracovnice odboru kontroly
Libereckého kraje. Z důvodu velkého nnožství kontrolované agendy na podzim probíhá dílčí audit a na jaře roku
následujícího se provádí celkový audit za uplynulý rok. Ze závěrečné zprávy o provedené kontrole vyplývá, že
nebyly shledány žádné pochybení a nedostatky. S tímto hodnocením naší práce jsme velmi spokojeni.
Jednou z mnoha zákonných povinností obce je poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. a zveřejnění
výroční zprávy na webových stránkách. Za rok 2020 jsme obdrželi jednu žádost o poskytnutí informace, na
kterou bylo v řádném termínu odpovězeno.
Ve zprávě zazněla informace, že také letošní rok je rokem volebním a na začátku října půjdeme volit kandidáty
do parlamentu ČR.
Zpráva v celém znění je součástí dokumentace veřejné zasedání 17.2.2021.
5. Zpráva inventarizační komise za rok 2020
Na prosincovém veřejném zasedání byla vyhlášena inventarizace majetku dle § 37 zákona č. 563/1991 Sb., o
účetnictví, ve znění platných předpisů
Inventarizační komise provedla inventarizaci obecního majetku, pohledávek a závazků obce ke dni 31.12.2020.
Předseda ústřední inventarizační komise p. Martínek seznámil přítomné občany s výsledky inventury za rok 2020.
Návrh usnesení :
4./ 17.02.2021 zastupitelstvo obce Levínská Olešnice schvaluje Zprávu inventarizační komise za rok 2020
(Příloha č. 3)
hlasování : -pro 6

- proti - 0

-zdržel se hlasování - 0, usnesení bylo schváleno

6. Informace o hospodaření obce za rok 2020
Předmětem zprávy bylo seznámení se stavem financí na účtech vedených u Komerční banky, ČNB a hotovostí
v pokladně. Dále byli přítomní informováni o příjmech a výdajích v oblasti lesního, vodního a odpadového
hospodářství.
Zpráva v celém znění je součástí dokumentace veřejné zasedání 17.2.2021.
7. Dodatek č.12 ke směrnici o poskytování cestovních náhrad
MPSV na konci kalendářního roku vydává ve Sbírce zákonů vyhlášku o poskytování cestovních náhrad na nový
kalendářní rok. Ve vyhlášce se stanovují sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a
stravné, dále stanovuje průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad.
 Za každý kalendářní den pracovní cesty poskytne zaměstnavatel zaměstnanci stravné podle § 163 odst. 1
zákoníku práce nejméně ve výši, navýšení sazby oproti roku 2020
a) 91,- Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin ( rok 2020 – 87 Kč)
b) 138,- Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin ( rok 2020 – 131 Kč)
c) 217,- Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin
( rok 2020 – 206 Kč)
 Průměrná cena pohonných hmot – použití soukromého vozidla při pracovní cestě - za 1 litr PH podle § 158 odst.
3 věty třetí ZP snížení sazby u benzínu a nafty, mírné navýšení za kilowatthodinu
a) 27,80 Kč u benzinu automobilového 95 oktanů ( rok 2020 – 32 Kč)
b) 31,50 Kč u benzinu automobilového 98 oktanů ( rok 2020 – 36 Kč)
c) 27,20 Kč u motorové nafty ( rok 2020 – 31,80 Kč)
d) 5,00 Kč za 1 kilowatthodinu ( rok 2020 – 4,80 Kč)
Tento dodatek č. 12 je nedílnou součástí Směrnice o poskytování cestovních náhrad Obce Levínské Olešnice ze
dne 25.6.2008
Návrh usnesení :
5./ 17.02.2021 zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek č.12 ke Směrnici o poskytování cestovních náhrad
(Příloha č.4)
hlasování:

pro : 6,

-proti-

0

-zdržel se hlasování- 0,

usnesení bylo schváleno

8. Projednání dokumentu Dohoda o výběru poplatků a předávání dokladů s firmou SKS s.r.o. Jablonec
nad Nisou
Dne 1. 1. 2021 nabyl účinnosti nový zákon o odpadech, který byl Poslaneckou sněmovnou ČR schválen dne 1. 12. 2020
a dne 23.12.2020 byl publikován ve Sbírce zákonů pod č. 541/2020 Sb.
Nový zákon o odpadech zavádí novou koncepci stanovení a výběru poplatku za ukládání odpadů na skládku. Tato problematika
se významně dotýká i naší obce, neboť komunální odpad, jehož původcem je obec, je odstraňován uložením na skládku.
Nový zákon o odpadech dále od 1. 1. 2030 zakazuje ukládat na skládky tzv. využitelné odpady, přičemž od 1. 1. 2021 zvyšuje
poplatek za ukládání těchto odpadů na skládku na částku 800,- Kč za 1 tunu odpadu z dosavadních 500,- Kč/t. Nový zákon
současně umožňuje obcím uplatnit pro zákonem stanovené maximální množství využitelných odpadů nárok na tzv. třídicí
slevu.
Obec může uplatnit slevu k jakýmkoliv odpadům u kteréhokoliv provozovatele skládky. Celkové množství odpadů, k nimž obec
uplatní slevu, nesmí přesáhnout v roce 2021 množství 200 kg/jeden obyvatel.
Z důvodu absence prováděcích vyhlášek k novému zákonu o odpadech doporučuje Ministerstvo životního prostředí
v metodickém sdělení ze dne 16. 12. 2020, č. j. MZP/2020/720/5211 úpravu stávajících smluvních vztahů.
SKS s.r.o. zpracovala dokument Dohodu, která jednoznačně určuje, kdo uplatňuje nárok na slevu a kdo bude vyřizovat agendu
k uplatnění nároku na slevu z poplatku za ukládání odpadů na skládku.

Přílohou Dohody je Plná moc, kterou pověřujeme SKS s.r.o. komunikovat s příslušným provozovatelem skládky, uplatnit u
něho nárok na poskytnutí slevy a předat mu potřebné doklady a informace.
V Dohodě je také zakotveno, kdo bude řešit vyúčtování záloh, zúčtovací období a splatnost případných nedoplatků na poplatku
za ukládání odpadů na skládku.
Firma v rámci čtvrtletního vyúčtování vyhodnotí, zda naše obec již dosáhla limitní hranice pro třídící slevu. Až tato skutečnost
nastane, doúčtují nám za množství odpadů, které bylo v daném čtvrtletí skládkováno nad limit, příslušnou hodnotu
skládkového poplatku tj, 800 Kč/t.

Návrh usnesení :
6./ 17.02.2021 zastupitelstvo obce Levínská Olešnice schvaluje Dohodu o výběru poplatků a předávání
dokladů s firmou SKS s.r.o. Jablonec nad Nisou. Nedílnou součástí této Dohody jsou přílohy
: Seznam odpadů, Plná moc a Formulář uplatnění nároku. (Příloha č. 5)
hlasování:

pro : 6

-proti-

0

-zdržel se hlasování : 0,

usnesení bylo schváleno

9. Projednání podání žádosti o dotaci na KÚ Libereckého kraje z Programu obnovy venkova na akci
,,Drobné stavební úpravy KD – pohostinství, čp. 73 Levínská Olešnice.
Z minulého roku máme zpracovanou PD na opravu pohostinství – kuchyně včetně instalace nového vybavení.
- Dotace z MMR – nelze žádost – výzva sice byla vypsána na rekonstrukce a opravy veřejných budov, ale o
dotaci žádat nemůžeme, protože nejsme v souladu s podmínkami dotace. Pohostinství pronajímáme a jde
tudíž o výdělečnou činnost, což nelze.
- Další možnost – dotace z LK – POV
- Předpokládají se nižší alokace do všech vyhlašovaných grantů v rámci LK, projevil se propad v příjmech
z důvodu COVIDU
- Podle informace od Ing. Suchánkové se v těchto dnech schází Rada LK, bude projednávat a schvalovat výzvy
a jejich alokace, poté vše musí jít ke schválení do zastupitelstva kraje.
- Jednou z podmínek výzvy o dotaci je schválení podání žádosti v zastupitelstvu obce
Návrh usnesení :
7./ 17.02.2021 zastupitelstvo obce Levínská Olešnice schvaluje podání žádosti o dotaci na KÚ Libereckého
kraje z Programu obnovy venkova na akci ,,Drobné stavební úpravy KD – pohostinství, čp. 73 Levínská
Olešnice. Zastupitelstvo obce souhlasí s vyčleněním finančních prostředků na vlastní podíl.
hlasování : pro : 6,

-proti- 0

-zdržel se hlasování : 0,

usnesení bylo schváleno

10. Veřejnoprávní smlouva o příspěvku na spolufinancování Pečovatelské služby Jilemnice na rok 2021.
V roce 2020 se naše obec zapojila do projektu zajištění pečovatelské služby v obcích ve správním
obvodu pověřeného obecního úřadu Jilemnice. Naší společnou snahou je, aby starší občané obce, kteří potřebují
nějakou výpomoc, mohli setrvat co nejdéle ve svém domácím prostředí.
Pečovatelskou službu zajišťuje Pečovatelská služba Jilemnice, podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních
službách.
Spolufinancování je koncipováno jako příspěvek na zajištění a udržitelnost služby.
Služba je mimo jiné finančně podporována Libereckým krajem.
Z vyúčtování za rok 2020 je patrné, že se v naší obci nepečovalo, pouze bylo 1x poskytnuto poradenství.
Vyúčtování v roce 2020 – 45,38 Kč vypočtená částka / obyv., musí být v souladu s kritérii hodnocení sociál.
služeb, které nastavil LK.
Nákladovost služby byla vypočítána na 408 000 Kč , obec zaplatila celkem příspěvek ve výši 16 518 Kč,
částka 12 805,59 Kč šla na solidaritu a částka 3 714,41 Kč se nám převádí na rok 2021.
Rok 2021 – nákladovost služby je vyšší, vychází na 49,91 Kč /obyv., musí se počítat s 10 % nárůstem mezd
Návrh usnesení :
8./17.02.2021 zastupitelstvo obce Levínská Olešnice schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o příspěvku na
spolufinancování Pečovatelské služby Jilemnice na rok 2021. Na základě vyúčtování rok

2020 a stanovení nové výše příspěvku na rok 2021 obec přispěje částku 14 351 Kč. (Příloha č. 6)
hlasování :

pro :

6,

-proti 0

-zdržel se hlasování :0

usnesení bylo schváleno

11. Projednání dokumentu Dohoda o výběru poplatků a předávání dokladů s firmou Marius Pedersen a.s.
Hradec Králové
Stejnou Dohodu jsme projednávali s firmou SKS s.r.o. Jablonec nad Nisou. Jedná se opět o ukládání odpadů na
skládky, vedení evidence o odpadu a uplatnění tzv. třídící slevy.
Firma Marius Pedersen provozuje skládku v Dolní Branné, na kterou sami navážíme např. velkoobjemový odpad
nebo odpad ze hřbitovů.
Obec může uplatnit slevu k jakýmkoliv odpadům u kteréhokoliv provozovatele skládky. Celkové množství odpadů,
k nimž obec uplatní slevu, nesmí přesáhnout v roce 2021 množství 200 kg/jeden obyvatel.
Návrh usnesení :
9./ 17.02.2021 zastupitelstvo obce Levínská Olešnice schvaluje Dohodu o výběru poplatků a předávání
dokladů s firmou Marius Pedersen, a.s. Hradec Králové ohledně produkce odpadů
ukládaných na skládku v Dolní Branné. Nedílnou součástí této Dohody jsou přílohy
: Plná moc a Formulář uplatnění nároku. (Příloha č. 7)
hlasování :

pro :

6,

-proti 0

-zdržel se hlasování :0

usnesení bylo schváleno

12. Různé
 Informace z Infoletáku č. 2/2021 – obdržela každá domácnost
 Informace Policie ČR, obvodní oddělení Jilemnice o bezpečnostní situaci v naší obci za rok 2020. Bylo
evidováno a řešeno celkem 7 přestupků, z toho 4 přestupky proti občanskému soužití a 3 přestupky v dopravě.
Dále pak byl evidován 1 trestný čin – krádež. Ze závěru zprávy vyplývá, že v naší obci je trestná činnost
vyhodnocena jako nízká a z dlouhodobého hlediska se jedná o oblast s nejnižší trestnou činností v rámci územní
působnosti OOP Jilemnice.

Diskuze :
 A. Hradecká – jakým způsobem budeme řešit volné pobíhání psů na Veselce – na začátku roku byl můj pes
napaden a pokousán jinými volně pobíhajícími psy. Nejedná se o první případ a měli bychom tento problém nějak
řešit.
Starostka – všichni víme, že se jedná o letitý problém, bohužel majitel volně pobíhajících psů se domnívá,
že své psy má vzorně vychované a všechna doposud vzniklá napadení jsou smyšlená. Po diskuzi zazněl návrh,
aby byl pan Hammer pozván na příští veřejné zasedání, na kterém bychom se pokusili najít společné řešení,
abychom do budoucna předešli nepříjemným situacím ohledně volně pobíhajících psů.
 Petr Meduna – jsou vypsány dotace na obnovu sakrálních památek a na domácí kompostéry. Bude o ně obec
žádat ?
Starostka – o vyhlášených výzvách víme, ale nebudeme o ně žádat z důvodu nepřipravenosti. Můžeme
zmapovat stav zdejších sakrálních památek. Pokud některá památka bude vykazovat známky poškození,
můžeme nechat zpracovat studii na opravu památky včetně cenové kalkulace.
Ohledně možnosti pořídit občanům domácí kompostéry jsme v minulosti už hovořili. Naši občané mají od jara
do podzimu možnost odvézt bioodpad do velkých kontejnerů, který je umístěn v každé obci. V zimním období
můžou bioodpad odkládat do speciálních hnědých nádob. Myslím si, že naši občané mají možnost odložit
bioodpad a z tohoto důvodu jsme zatím o pořízení domácích kompostéru neuvažovali.

 Starostka – vznesla dotaz k Petru Medunovi – zda je potřeba něco řešit ve Žďáru a zda jsou připomínky
k zimní údržbě
Petr Meduna – o ničem nevím, nikdo mi nevolal

14. Závěr
Starostka obce poděkovala všem přítomným za účast a schůzi ukončila v 19.30 hod.
V Levínské Olešnici dne : 22.2.2021
Zapsala : Hradecká Alena

Ověřovatelé zápisu :

