ZÁPIS
Z USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LUBNÉ
KONANÉHO DNE 18.10.2022
PŘÍTOMNI:

Zuzana Kačerovská, Jaroslav Karmazín, Pavel Karmazín, Vladimír Pařil,
Martin Pestr, Kateřina Skala, Iva Valoušková

NEPŘÍTOMNI:

0

ZAHÁJENÍ:

19,00 hodin

UKONČENÍ:

21.30 hodin

MÍSTO JEDNÁNÍ:

Obecní úřad Lubné, č.p. 19

PROGRAM:
1. Zahájení
2. Složení slibu členů zastupitelstva
3. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
4. Schválení programu
5. Volba starosty a místostarosty obce
a. Určení počtu místostarostů
b. Určení funkcí, pro které budou členové zastupitelstva uvolněni
c. Určení způsobu volby starosty a místostarosty
d. Volba starosty
e. Volba místostarosty
6. Zřízení finančního a kontrolního výboru zastupitelstva
a. Určení počtu členů finančního a kontrolního výboru
b. Volba předsedy finančního výboru
c. Volba předsedy kontrolního výboru
d. Volba členů výborů
7. Stanovení odměn pro neuvolněné členy zastupitelstva obce
8. Schválení zástupce pro DSO Tišnovsko
9. Schválení zástupce pro MAS Brána Vysočiny
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10. Schválení pravomoci starosty schvalovat rozpočtová opatření
11. Rozpočtové opatření č. 04/2022 a 05/2022
12. Různé
13. Diskuze
14. Závěr

1. ZAHÁJENÍ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
Zasedání Zastupitelstva obce Lubné (dále jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 19 hod.
dosavadní starostkou obce Zuzanou Kačerovskou (dále jako „předsedající“).
Před zahájením zasedání bylo členům zastupitelstva obce (při prezenci) předáno
osvědčení o zvolení členem zastupitelstva obce podle § 53 zákona č. 491/2001 Sb.,
o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, v platném znění.
Předsedající schůze konstatovala, že zasedání bylo řádně svoláno tak, aby se v souladu
s § 91 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, konalo
do 15 dnů ode dne uplynutí lhůty pro podání návrhů soudu na neplatnost voleb nebo
hlasování. Informace podle § 93 odst. 1 zákona o obcích byla na úřední desce Obecního
úřadu Lubné zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to od
11.10.2022 do 18.10.2022. Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“.
Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha
č.1) konstatovala, že přítomno je 7 členů zastupitelstva (z celkového počtu všech 7
členů zastupitelstva), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o
obcích).

2. SLOŽENÍ SLIBU ČLENŮ ZASTUPITELSTVA
Předsedající v souladu s § 69 odst. 2 zákona o obcích vyzvala přítomné členy
zastupitelstva ke složení slibu. Před složením slibu předsedající upozornila přítomné
členy zastupitelstva, že odmítnutí složit slib nebo složení slibu s výhradou má za
následek zánik mandátu (§ 55 zákona č. 491/2001 sb., o volbách do zastupitelstev obcí
a o změně některých zákonů, v platném znění).
Složení slibu proběhlo tak, že předsedající přečetla slib stanovený v § 69 odst. 2 zákona
o obcích „Slibuji věrnost české republice. slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci
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budu vykonávat svědomitě, v zájmu obce Lubné a jejích občanů a řídit se ústavou a
zákony české republiky.“ a jmenovitě vyzvala přítomné členy zastupitelstva ke složení
slibu pronesením slova „slibuji“ a podpisem na připraveném archu (příloha č.2)
Žádný člen zastupitelstva neodmítl složit slib ani nesložil slib s výhradou.

3. URČENÍ ZAPISOVATELE A OVĚŘOVATELŮ ZÁPISU
Předsedající navrhla určit zapisovatelem Kateřinu Skala. K návrhu nebyly vzneseny
žádné protinávrhy.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Lubné určuje zapisovatelem Kateřinu Skala.
Výsledek hlasování:
Pro: 6

Proti: 0

Zdrželi se: 1 (K. Skala)

Usnesení č. 19/2022 bylo schváleno.

Předsedající navrhla určit ověřovateli zápisu Pavla Karmazína a Martina Pestra.
K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Lubné určuje ověřovateli zápisu Pavla Karmazína a Martina
Pestra.
Výsledek hlasování:
Pro: 5

Proti: 0

Zdrželi se: 2 (P. Karmazín, M. Pestr)

Usnesení č. 20/2022 bylo schváleno.

4. SCHVÁLENÍ PROGRAMU
Předsedající seznámila přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou a
v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. K návrhu programu nebyly
vzneseny návrhy na doplnění.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Lubné schvaluje následující program ustavujícího zasedání:
1. Zahájení
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2. Složení slibu členů zastupitelstva
3. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
4. Schválení programu
5. Volba starosty a místostarosty obce
a. Určení počtu místostarostů
b. Určení funkcí, pro které budou členové zastupitelstva uvolněni
c. Určení způsobu volby starosty a místostarosty
d. Volba starosty
e. Volba místostarosty
6. Zřízení finančního a kontrolního výboru zastupitelstva
a. Určení počtu členů finančního a kontrolního výboru
b. Volba předsedy finančního výboru
c. Volba předsedy kontrolního výboru
d. Volba členů výborů
7. Stanovení odměn pro neuvolněné členy zastupitelstva obce
8. Schválení zástupce pro DSO Tišnovsko
9. Schválení zástupce pro MAS Brána Vysočiny
10. Schválení pravomoci starosty schvalovat rozpočtová opatření
11. Rozpočtové opatření č. 04/2022 a 05/2022
12. Různé
13. Diskuze
Výsledek hlasování:
Pro:
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Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 21/2022 bylo schváleno.

5. VOLBA STAROSTY A MÍSTOSTAROSTY OBCE
a. URČENÍ POČTU MÍSTOSTAROSTŮ
Předsedající navrhla, aby zastupitelstvo volilo pouze jednoho místostarostu. Jiné
návrhy nebyly vzneseny.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Lubné schvaluje zvolení jednoho místostarosty.
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Výsledek hlasování:
Pro:
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Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 22/2022 bylo schváleno.

b. URČENÍ FUNKCÍ, PRO KTERÉ BUDOU ČLENOVÉ ZASTUPITELSTVA UVOLNĚNI
Zastupitel Jaroslav Karmazín navrhl, ve vazbě na ustanovení § 71 odst. 1 písm. a)
zákona o obcích, aby žádný z členů zastupitelstva obce nebyl pro výkon funkce
uvolněn. Jiné návrhy nebyly vzneseny.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Lubné v souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona o obcích určuje, že
žádný ze zastupitelů nebude pro výkon funkce uvolněn.
Výsledek hlasování:
Pro: 7

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 23/2022 bylo schváleno.

c. URČENÍ ZPŮSOBU VOLBY STAROSTY A MÍSTOSTAROSTY
Předsedající konstatovala, že nestanoví-li zastupitelstvo jinak, probíhá volba starosty
a místostarosty veřejně hlasováním. Změnu způsobu hlasování musí schválit
zastupitelstvo. V případě tajné volby budou hlasy jednotlivými členy zastupitelstva
odevzdány do připravené hlasovací urny, následně budou předsedajícím spočítány
a případným členům zastupitelstva bude umožněno výsledek sčítání zkontrolovat.
Předsedající vyzvala členy zastupitelstva k přednesení návrhů na změnu způsobu
hlasování. Žádné návrhy nebyly podány.
Předsedající dále upozornila, že nejdříve bude volen starosta a po jeho zvolení,
případně po nezvolení žádného kandidáta bude přistoupeno k volbě místostarosty.
O jednotlivých kandidátech bude hlasováno v pořadí, v jakém byli navrženi, přičemž po
platném zvolení konkrétního kandidáta již nebude v hlasování pokračováno.

d. VOLBA STAROSTY
Předsedající vyzvala členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci starosty. Byly
podány následující návrhy: Předsedající navrhla zvolit do funkce starosty Ivu
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Valouškovou, která ve volbách obdržela nejvíce hlasů. Členka zastupitelstva Iva
Valoušková navrhla zvolit do funkce starosty Zuzanu Kačerovskou. Před hlasováním
byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Iva Valoušková navržení do
funkce starosty obce odmítla.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Lubné volí starostkou obce Lubné Zuzanu Kačerovskou.
Výsledek hlasování:
Pro: 5

Proti: 0

Zdrželi se: 2 (Z. Kačerovská, V. Pařil)

Usnesení č. 24/2022 bylo schváleno.

e. VOLBA MÍSTOSTAROSTY
Předsedající vyzvala členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci místostarosty.
Byly podány následující návrhy: Předsedající navrhla zvolit do funkce místostarosty
Jaroslava Karmazína nebo Pavla Karmazína. Člen Zastupitelstva Jaroslav Karmazín
navrhl zvolit funkce místostarosty Kateřinu Skala. Před hlasováním byla dána možnost
zastupitelům sdělit své stanovisko. Jaroslav Karmazín i Pavel Karmazín navržení do
funkce místostarosty odmítli.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Lubné volí místostarostkou obce Lubné Kateřinu Skala.
Výsledek hlasování:
Pro: 6

Proti: 0

Zdrželi se: 1 (K. Skala)

Usnesení č. 25/2022 bylo schváleno.

6. ZŘÍZENÍ FINANČNÍHO A KONTROLNÍHO VÝBORU ZASTUPITELSTVA
a. URČENÍ POČTU ČLENŮ FINANČNÍHO A KONTROLNÍHO VÝBORU
Předsedající úvodem tohoto bodu informovala o povinnosti zřídit finanční a kontrolní
výbor [§ 117 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. l) zákona o obcích], neboť funkční období
výborů předchozího zastupitelstva zaniklo spolu se zánikem původního zastupitelstva.
Zastupitelstvo určuje počet členů výboru, který musí být lichý (§ 117 odst. 3 zákona
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o obcích), přičemž finanční a kontrolní výbor musí mít nejméně tři členy (§ 119 odst. 1
zákona o obcích).
Předsedající navrhla, aby zastupitelstvo zřídilo finanční výbor a kontrolní výbor,
přičemž každý z nich bude mít tři členy. Jiný návrh podán nebyl.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Lubné zřizuje finanční výbor a kontrolní výbor. Oba výbory budou
tříčlenné.
Výsledek hlasování:
Pro: 7

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 26/2022 bylo schváleno.

b. VOLBA PŘEDSEDY FINANČNÍHO VÝBORU
Předsedající vyzvala členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci předsedy
finančního výboru. Byly podány následující návrhy: Předsedající navrhla zvolit do
funkce předsedy finančního výboru Jaroslava Karmazína. Před hlasováním byla dána
možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Lubné volí předsedou finančního výboru Jaroslava Karmazína.
Výsledek hlasování:
Pro: 6

Proti: 0

Zdrželi se: 1 (J. Karmazín)

Usnesení č. 27/2022 bylo schváleno.

c. VOLBA PŘEDSEDY KONTROLNÍHO VÝBORU
Předsedající vyzvala členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci předsedy
kontrolního výboru. Byly podány následující návrhy: Člen zastupitelstva Vladimír Pařil
navrhl zvolit do funkce předsedy kontrolního výboru Martina Pestra. Před hlasováním
byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno
nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Lubné volí předsedou kontrolního výboru Martina Pestra.
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Výsledek hlasování:
Pro: 6

Proti: 0

Zdrželi se: 1 (M.Pestr)

Usnesení č. 28/2022 bylo schváleno.

d. VOLBA ČLENŮ VÝBORŮ
Předsedající vyzvala členy zastupitelstva k podávání návrhů na členy kontrolního
výboru a finančního výboru. Byly podány následující návrhy: Člen zastupitelstva Martin
Pestr navrhl zvolit členy kontrolního výboru Vladimíra Pařila a Pavla Karmazína. Návrhy
a volba členů finančního výboru byla odložena na další zasedání zastupitelstva. Před
hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko
sděleno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Lubné volí členy kontrolního výboru Vladimíra Pařila a Pavla
Karmazína.
Výsledek hlasování:
Pro: 5

Proti: 0

Zdrželi se: 2 (V. Pařil, P. Karmazín)

Usnesení č. 29/2022 bylo schváleno.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Lubné odkládá volbu členů finančního výboru z důvodu
nedostatku kandidátů na členství ve výboru na nejbližší zasedání zastupitelstva.
Výsledek hlasování:
Pro: 7

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 30/2022 bylo schváleno.

7. STANOVENÍ ODMĚN PRO NEUVOLNĚNÉ ČLENY ZASTUPITELSTVA OBCE
Zastupitelstvo obce vedlo diskuzi o výši odměn pro neuvolněné členy zastupitelstva,
po níž se shodlo na tom, že odměna za výkon funkce bude poskytována pouze
místostarostovi obce (starostovi obce náleží ze zákona). Ostatním neuvolněným
členům zastupitelstva nebude poskytována žádná odměna. Totéž platí i při souběhu
výkonu více funkcí (předseda/člen některého z výborů).
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Lubné v souladu s § 72 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o
obcích stanoví odměnu za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva obce (a
to i při souběhu výkonu více funkcí) ve výši 0 Kč za měsíc. Totéž platí i v případě
personální změny.
Výsledek hlasování:
Pro: 7

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 31/2022 bylo schváleno.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Lubné v souladu s § 72 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o
obcích stanoví odměnu za výkon funkce starosty jako neuvolněného člena
zastupitelstva obce ve výši 20 000 Kč za měsíc.
Odměna bude poskytována ode dne zvolení do funkce starosty. V případě personální
změny bude náhradníkovi odměna náležet ode dne zvolení do funkce starosty.
Výsledek hlasování:
Pro: 7

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 32/2022 bylo schváleno.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Lubné v souladu s § 72 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona
o obcích stanoví odměnu za výkon funkce místostarosty jako neuvolněného člena
zastupitelstva obce ve výši 10 000 Kč za měsíc. Odměna bude poskytována ode dne
zvolení do funkce místostarosty. V případě personální změny bude náhradníkovi
odměna náležet ode dne zvolení do funkce místostarosty.
Výsledek hlasování:
Pro: 7

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 33/2022 bylo schváleno.
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8. SCHVÁLENÍ ZÁSTUPCE PRO DSO TIŠNOVSKO
Předsedající navrhla zvolit jako zástupce pro DSO Tišnovsko místostarostku obce
Kateřinu Skala. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko.
Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Lubné určuje jako zástupce pro DSO Tišnovsko Kateřinu Skala.
Výsledek hlasování:
Pro: 6

Proti: 0

Zdrželi se: 1 (K. Skala)

Usnesení č. 34/2022 bylo schváleno.

9. SCHVÁLENÍ ZÁSTUPCE PRO MAS BRÁNA VYSOČINY
Předsedající navrhla jako zástupce pro MAS Brána Vysočiny sebe. Před hlasováním byla
dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Lubné určuje jako zástupce pro MAS Brána Vysočiny Zuzanu
Kačerovskou.
Výsledek hlasování:
Pro: 6

Proti: 0

Zdrželi se: 1 (Z. Kačerovská)

Usnesení č. 35/2022 bylo schváleno.

10. SCHVÁLENÍ PRAVOMOCI STAROSTY SCHVALOVAT ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ
Předsedající seznámila zastupitelstvo obce s možností schvalovat rozpočtová opatření
přímo starostou obce, což znamená, že zastupitelstvo obce nebude muset schvalovat
rozpočtová opatření, ty budou kontrolována a odsouhlasena přímo starostou obce.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Lubné schvaluje přímé schvalování rozpočtových opatření
napřímo starostkou obce.
Výsledek hlasování:
Pro: 7

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 36/2022 bylo schváleno.
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11. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 04/2022 A 05/2022
Předsedající seznámila zastupitelstvo obce s rozpočtovým opatřením č.04/2022 a
č.05/2022.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí.

12. RŮZNÉ
Předsedající seznámila zastupitelstvo obce s výzvou Městského úřadu Tišnov,
odboru územního plánování, aby nově zvolené zastupitelstvo obce schválilo tzv.
určeného člena zastupitelstva, který bude spolupracovat při pořizování územně
plánovací dokumentace s pořizovatelem – odborem územního plánování MěÚ Tišnov.
Předsedající navrhla jako určeného člena zastupitelstva Kateřinu Skala. Před
hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko
sděleno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Lubné schvaluje místostarostku Kateřinu Skala jako určeného
člena zastupitelstva, který bude spolupracovat s pořizovatelem při pořizování
územního plánu obce Lubné.
Výsledek hlasování:
Pro: 6

Proti: 0

Zdrželi se: 1 (K. Skala)

Usnesení č. 37/2022 bylo schváleno.

Předsedající seznámila zastupitelstvo obce se žádostí Římskokatolické farnosti
Žďárec o příspěvek na opravu kostela – svedení srážkových vod od kostela ve Žďárci, a
to s ohledem na skutečnost, že kostel ve Žďárci slouží taktéž farníkům z obce Lubné.
Iva Valoušková navrhla částku 10 000 Kč. Jiné návrhy nebyly vzneseny.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Lubné schvaluje finanční dar ve výši 10 000 Kč jako příspěvek na
opravu kostela ve Žďárci – svedení srážkových vod od kostela. Starostka obce je
pověřena uzavřením darovací smlouvy.
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Výsledek hlasování:
Pro: 7

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 38/2022 bylo schváleno.

Předsedající informovala zastupitelstvo obce, že s ohledem na výsledky
odborných rozborů sedimentu místní vodní nádrže, které opakovaně vykázaly
nadlimitní výskyt hodnoty PAU, musel být ukončen projekt „Pořízení projektové
dokumentace na rekonstrukci vodní nádrže v k.ú. Lubné – p. č. 140/3“, na který obec
získala dotaci od Jihomoravského kraje ve výši 68 880 Kč. Jihomoravský kraj byl o
ukončení projektu zpraven, bylo zasláno také finanční vypořádání dotace a dotace byla
v plné výši dne 6.10.2022 vrácena na účet JMK.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí.

Předsedající informovala zastupitelstvo obce o nabídce spolupráce se
společností FRITEX s.r.o., se sídlem Markvartice 108, 675 22 Markvartice, při likvidaci
odpadu – „Jedlý olej a tuk“, kat. č. odpadu 20 01 25. Předsedající seznámila
zastupitelstvo obce s návrhem smlouvy.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Lubné schvaluje uzavření smlouvy se společností FRITEX s.r.o., se
sídlem Markvartice 108, 675 22 Markvartice, při likvidaci odpadu – „Jedlý olej a tuk“,
kat. č. odpadu 20 01 25, a to od 1.1.2023. Starostka obce je pověřena uzavřením
smlouvy.
Výsledek hlasování:
Pro: 7

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 39/2022 bylo schváleno.

Předsedající navázala na sdělení ze zasedání dne 29.8.2022, kdy zastupitelstvo
obce informovala, že společnost Recovera Využití zdrojů a.s. vypověděla smlouvu o
sběru, svozu a odstraňování odpadu k datu 31.12.2022. Předsedající nyní oznamuje, že
k datu 27.9.2022 společnost Recovera Využití zdrojů a.s. výpověď odvolává.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí.
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Předsedající informovala zastupitelstvo obce o zakoupení rozšíření služeb
společnosti Galileo Corporation s.r.o., která je správcem webových stránek obce, o
mobilní aplikaci V OBRAZE 2.0. Pořízení této aplikace má za cíl umožnit občanům obce
rychlý a pohodlný přístup k informacím, kdykoliv je nějaká nová přidána na webové
stránky obce. Občanům obce budou o této aplikaci a o tom, co přináší, zaslány
podrobnější informace emailem.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí.

Předsedající informovala zastupitelstvo obce o geodetickém zaměření, které
proběhlo v rámci záměru rozšíření pozemku kolem kulturního domu a obecního úřadu
a jeho odkupu od pana Jiřího Nohela.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí.

Předsedající informovala zastupitelstvo obce, že dne 11.11.2022 proběhne dílčí
přezkoumání hospodaření obce.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí.

13. DISKUZE
Probíraly se komunitní akce do konce roku 2022 – Mikuláš pro děti, společné zdobení
vánočního stromu apod.
Předsedající navrhla aktualizovat Rozvojový strategický dokument obce, současný se
týká období 2022-2026.
S blížící se zimou je nutné smluvně zajistit prohrnování a posyp komunikací v majetku
obce.

14. ZÁVĚR
Předsedající ukončila zasedání zastupitelstva ve 21,30 hod.

PŘÍLOHY ZÁPISU
1) Prezenční listina
2) Listina prokazující složení slibu členů zastupitelstva obce
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3) Zveřejněná informace o konání ustavujícího zasedání podle § 93 odst. 1 zákona
o obcích

ZÁPIS BYL VYHOTOVEN DNE: 21.10.2022

ZAPISOVATEL:

Kateřina Skala

...........................................

OVĚŘOVATELÉ:

Martin Pestr

...........................................

Pavel Karmazín

...........................................

Zuzana Kačerovská

...........................................

Starostka obce:

Razítko obce:
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