OBEC PROSEČNÉ
Zápis č. 02/2022
z řádného veřejného zasedání zastupitelstva obce Prosečné konaného
7. 04. 2022 od 18.oo hod. v Kulturním domě Prosečné.
Program jednání:

Zahájení

Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu

Rozpočtové opatření

Oprava místních účelových komunikací „Na Kopci“ – cenová nabídka, výběr dodavatele

Zpráva o výsledku kontroly hospodaření obce v r. 2021

Pachtovní smlouva – Farma Basařovi, s.r.o.

Zdravotní klaun, o.p.s. – poděkování a žádost o dar na rok 2022

Hospic Anežky České, Červený Kostelec – žádost o dar na rok 2022

Linka bezpečí, z.s. – poděkování a žádost o dar na r. 2022

Okresní sdružení hasičů Trutnov – žádost o příspěvek

Nakládání s bioodpadem v obci – systém svozu BIOodpadu

Různé
1. Zahájení
Předsedající - starosta Jiří Bachtík přivítal přítomné a zahájil veřejné zasedání v 18.05 h.
Přítomní zast.: Jiří Bachtík, Bc. Kateřina Basařová, Jan Basař, Jan Dostálek, Andrea Fejfarová, Jiří
Novák, Bc. Aleš Tomanica, Pavel Zeman,
Omluvení zast.: Vladimír Krejčíř,
Zápis z jednání: Zápis provede předsedající.
2. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu
Předsedající navrhl Návrhovou komisi ve složení: Fejfarová, Novák,
Předsedající navrhl Ověřovatele zápisu: Bc.Basařová, Dostálek,
Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0
3. Program jednání
Zastupitelům byl předložen ke schválení návrh na doplnění programu jednání o body:
- MŠ Prosečné - navýšení „školkovného“ od 1.9.2022 na 250,-Kč/měs
- MAS Krkonoše – informace o přijetí obce Prosečné
- MŠ Prosečné – informace o vysoušení budovy (návrh z. Basaře)
- Energetická soběstačnost obce – získané informace (návrh z. Basaře)
- Údržba obce – návrhy činnosti (návrh z. Basaře)
Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0
Zastupitel J. Basař požádal o projednání jeho bodů doplněného programu v úvodu zasedání. Proti
tomuto žádný ze zastupitelů nic nenamítl a se změnou pořadu jednání souhlasí.
4. Vlhkost v Mateřské škole
Slovo dostal z. Basař. Informoval zastupitele o tom, že v počátku volebního období navrhoval
opravu staré Požární zbrojnice a do této přesun hasičů z objektu čp. 35, který by se
rekonstruoval a umístil by se zde Obecní úřad a obchod potravin, školka by se přesunula do
prvního patra nad MŠ a prostor dnešní MŠ by se zrekonstruoval. Dále uvedl, že dnes je situace
ve fázi, kdy je třeba urgentně řešit vlhkost v MŠ (doložil fotodokumentací). Starosta v této
souvislosti seznámil přítomné s vyjádřením společnosti Elekrofyzika s.r.o. ve věci kontrolního
měření účinnosti přístroje DryPol, který byl v MŠ v červnu 2021 instalován. Účinnost odvlhčení

se ověřuje až po 24. měsíci od instalace přístroje, uvádí technická zpráva i smlouva, kterou
zastupitelé v květnu 2021 schválili, uvedl starosta. Zastupitelé se shodli na tom, že je to příliš
dlouhá doba, po kterou by děti měly dále být v objektivně nevyhovujícím prostředí. Zast. Basař
navrhl přesun MŠ dočasně do prostor sálu KD, kancelář OÚ a Pošty partner do objektu
čp. 35 (hasičárna) a objekt čp. 37 (OÚ a MŠ) kompletně zrekonstruovat, tj. izolace budovy proti
vlhkosti, střecha, elektrorozvody, voda, vnitřní kanalizace, fasáda. Místostarosta Novák upozornil
na to, že neznáme požadavky institucí - hygieny, stavebního úřadu, hasičů, školského úřadu…
pro umístění dětí do prostor, které nejsou schváleny pro tyto účely. Zast. Zeman uvedl, že je pro
řešení situace bez omezování a přemisťování hasičů, protože pro obec vykonávají spoustu
činností. Umí si představit přemístění dětí MŠ do prostor KD. Zast. Tomanica uvádí, že střecha
na čp. 37 je nedávno rekonstruována a nebude třeba ji opravovat, jak uvádí z. Basař.
Zastupitelé se v této záležitosti shodli na následujícím znění usnesení:
ZO pověřuje starostu:
- Zjištěním možností a požadavků (hygiena, hasiči, stavební a školský úřad) k přesunutí dětí MŠ
Prosečné, na nezbytnou dobu rekonstrukce čp. 37, do prostor sálu Kulturního domu.
- Zadáním projektové dokumentace kompletní rekonstrukce čp.37 (izolace čp. 37 proti vlhkosti,
elektrorozvody, voda, vnitřní kanalizace, fasáda)
Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0
5. Energetická soběstačnost obce
Zast. Basař informoval o připravovaných pobídkách k řešení energ. soběstačnosti obcí, které jsou
i z důvodu současné situace v Evropě ve skluzu. Starosta v tomto bodě seznámil přítomné se
získanými informacemi o možnostech napájení veřejného osvětlení fotovoltaickými panely na
obecních budovách. Za tímto účelem nechal zpracovat technický rozbor systému VO v obci i
s možností nahrazení stávajících 70W sodíkových svítidel za úspornější LED (úspornější o 20W) o
stejných parametrech svítivosti. Při současném počtu 102 svítidel by náklady na výměnu za LED
s regulací jasu (další úspora spotřeby) činily 955 200,- Kč bez DPH, při reálné úspoře 37 850,-Kč
ročně v dnešních cenách el. energie. Pro napájení VO solárními panely by bylo třeba cca 460
panelů (cca 760 m2), aby bylo zajištěno svícení i v zimním období, kdy se svítí až 16 h denně
a osvit solárních panelů je nejnižší v roce. Náklady na panely by činily cca 1.850 tis. Kč. Starosta
dále uvedl, že obec je zaregistrována v platformě OBEC2030 (MPO, MMR, Čez, Škoda auto,
Sdružení místních samospráv ČR), která má energetickou soběstačnost obcí pomoci řešit.
Informace vzali zastupitelé na vědomí
6. Údržba obce-návrh činnosti
Zastupitel Basař přednesl přítomným svůj návrh na vytvoření pracovního místa při obci na
pracovníka údržby obce. Svůj návrh podložil fotografií vyvráceného poutače obce u čp. 80, který
utrpěl při zimní údržbě a doposud není opraven nebo odstraněn. Pracovník by takovéto a další
činnosti, např. zametání, kosení, natírání mohl řešit. Stačí vybavit ho kárkou, kosou, brouskem,
štětcem apod., uvedl z. Basař. Starosta uvedl, že poutač zadal odvézt pracovníkům zimní údržby,
kteří však bohužel tak ještě neučinili. Kvůli jedné ceduli není třeba vytvářet pracovní místo zam.
údržby, uvedl starosta. I z. Novák se přiklání na stranu starosty s tím, že údržba veřejných
prostranství je dnes dobře zajištěna extérními dodavateli. Zast. Dostálek dodává, že obec ani
nemá všechnu potřebnou techniku a pracovník by musel mít všechna požadovaná oprávnění
BOZP. Zastupitelé se na vytvoření prac. místa neshodli a návrh z. Basaře vzali na vědomí.
Zastupitelé berou na vědomí
7. Rozpočtové opatření č. 3/2022
Starosta seznámil ZO s Rozpočtovým opatřením č. 3/2022 vydaným z pravomoci starosty
k 28. 2. 2022. Výše rozpočtu po změnách:
Příjmy: 9 346 730,- Kč, Výdaje: 8 956 200,- Kč, Třída 8 financ. 390 530,- Kč
Rozpočtové opatření vzali zastupitelé na vědomí.

8. Rozpočtové opatření č. 4/2022
Starosta seznámil ZO s Rozpočtovým opatřením č. 4/2022 vydaným z pravomoci starosty
k 31. 3. 2022. Výše rozpočtu po změnách:
Příjmy: 9 496 215,- Kč, Výdaje: 9 105 540,- Kč, Třída 8 financ. 390 675,- Kč
Rozpočtové opatření vzali zastupitelé na vědomí.
9. Oprava sypané účelové komunikace na „Kopci“
Zastupitelé projednali nabídky na opravu sypané účelové komunikace na Kopci, situované na
pozemcích p.č. 414/1,2,3,6,7, - 427, -463, - 473/3,5,8,9, - 481/2, -1979/1, - 2015/1, - 2017, k.ú.
Prosečné, o jejímž havarijním stavu jednalo a zahájení komplexní opravy schválilo ZO na
minulém jednáni. Zadání specifikuje celkem 6 úseků komunikací, kterých se záměr oprav týká.
Starosta informoval přítomné, že se zadáním a s cenovou poptávkou byli obesláni tři regionální
dodavatelé a zároveň byla zveřejněna fyzicky na úřední desce a nawww.obecprosecne.cz v el.
podobě. Na zakázku reagovali tři subjekty, společnost VH-stavební práce s.r.o., provozovna
Studenec s celkovou částkou 2 621 230,10 Kč vč. DPH, společnost LTM Krkonoše s.r.o., Svoboda
nad Úpou s částkou 2 112 930,17 Kč vč. DPH a společnost OBIS spol. s r.o., Nová Paka s částkou
2 537 867,25 Kč vč. DPH. Zastupitelé dále diskutovali i o možnosti vyjmout ze zakázky ty úseky
komunikace, které jsou zařazeny v komplexních pozemkových úpravách a do budoucna budou
řešeny v rámci KPÚ Prosečné. Nakonec, s ohledem na vzdálená časový horizont realizace KPÚ
Prosečné, ZO rozhodli o opravě v plném zadání cenové poptávky a schválili usnesení:
ZO schvaluje výběr dodavatele oprav místních a účelových komunikací – společnost LTM
Krkonoše s.r.o., Svoboda nad Úpou, na základě cenové nabídky z 18. 3. 2022 a schvaluje opravy
komunikací v rozsahu kompletního zadání cenové poptávky
Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0
10. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce v r. 2021
Starosta informoval přítomné o proběhnuvší kontrole hospodaření obce v r. 2021, která se
uskutečnila 24.3.2022 za přítomnosti kontrolorů KÚ Královéhradeckého kraje. Seznámil
přítomné se všemi kontrolovanými položkami a s výsledkem kontroly, který konstatuje, že při
přezkoumání hospodaření obce Prosečné nebyli zjištěny chyby a nedostatky. Přítomné rovněž
seznámil s Přílohou č.1 – Vzorec pro ověření dluhu obce Prosečné k průměru jeho příjmů za
poslední 4 roky. Obec má nesplacený část úvěru na KD ve výši 1 652 744,- Kč, přičemž dluhové
zatížení obce je limitováno 60% průměru příjmů za předchozí 4 roky, což je 5 830 326,75Kč.
Obec je rozpočtově odpovědná, neboť poměr dluhu obce dosahuje v současné době 17,01%
průměru příjmů za předchozí 4 roky. Zpráva bude schvalována v rámci závěrečného účtu
později, konstatoval starosta.
Zprávu vzali zastupitelé na vědomí.
11. Smlouva o pachtu zemědělských pozemků
Zastupitelé projednali reakce na záměr propachtovat zemědělské pozemky v majetku Obce
Prosečné, na kterých doposud hospodaří na základě pachtovní smlouvy Farma Basařovi s.r.o.,
Záměr byl zveřejněný na úřední desce od 15. 12. 2021 do 31. 3. 2022. Na záměr pachtu
pozemků: p.p.č. 1273/7, výměra 830 m2 (druh pozemku orná půda), p.p.č. 1323/4, výměra 78
m2 (druh pozemku trvalý travní porost), p.p.č. 1323/3, výměra 421 m2 (druh pozemku trvalý
travní porost), p.p.č. 1365/2, výměra 3814 m2 (druh pozemku trvalý travní porost), p.p.č.
1305/6, výměra 220 m2 (druh pozemku trvalý travní porost), p.p.č. 1319/1, výměra 424 m2
(druh pozemku trvalý travní porost), výměra předmětu pachtu celkem 5787 m2, vše zapsáno
v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Královéhradecký kraj, Katastrální
pracoviště Trutnov, na listu vlastnictví č. 10001, pro obec Prosečné a kat.území Prosečné,
reagoval pouze současný pachtýř, Farma Basařovi s.r.o. s nabídkou ve výši 0,21 Kč/m2/rok.
Zastupitelé projednali a následně schválili Smlouvu o pachtu se společností Farma Basařovi
s.r.o., Prosečné čp. 53
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 2 (Basař, Bc.Basařová)

12. Žádost společnosti Zdravotní klaun, o.p.s.
Starosta přítomné seznámil s žádostí společnosti Zdravotní klaun, o.p.s., jejíž klauni navštěvují
těžce nemocné děti i v našem regionu. Zastupitelé se usnesli podpořit jejich činnost darem ve
výši 2000,- Kč.
Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0
13. Žádost Oblastní charity Červený Kostelec
Starosta přítomné seznámil s žádostí Oblastní charity Červený Kostelec o finanční přispění na
náklady Hospice a Mobilního hospice Anežky České. Hospic poskytuje paliativní péči těžce
nemocným pacientům. Starosta přítomným připomněl, že v loňském roce obec poskytla
hospici dar ve výši 5000,-Kč. Místostarosta J. Novák navrhl ponechat výši daru ve stejné
výši, tj. 5000,-Kč a o tomto návrhu bylo hlasováno.
Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0
14. Žádost Linky bezpečí, z.s.
Zastupitelé projednali žádost linky bezpečí, z.s. o příspěvek na činnost této bezplatné linky
zejména pro děti a mládež. ZO schvaluje Lince bezpečí, z.s., Ústavní 95, Praha 8, příspěvek ve
stejné výši jako loni, tj. 2 000,- Kč.
Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0
15. Žádost Okresního sdružení hasičů Trutnov
Starosta seznámil přítomné s žádostí OSH Trutnov o příspěvek na činnost sdružení. OSH je
financováno pouze z dotací a členských příspěvků 3742 členů, uvádí se v dopise. Starosta
k záležitosti uvedl, že doposud hospodařilo OSH pouze z uvedených zdrojů a nikdy nebylo
reklamováno nedostatečné financování. V dopise zmiňované organizační zajišťování soutěží jde
z valné části k tíži pořádajícího SDH. Ani z. Dostálek, velitel JPO V nevidí důvod, proč žádosti o
příspěvek vyhovět. O žádosti o příspěvek ve výši 5000,-Kč nechal předsedající hlasovat.
Hlasování: pro 0, proti 6, zdržel se 2 (Bc.Tomanica, Zeman)
16. Likvidace BIO odpadu v obci
Starosta přítomné informoval o tom, že obec již má naskladněno 100 ks hnědých nádob o
objemu 240 lt (velká popelnice) na BIO odpad, které bude obec na žádost občanů zapůjčovat,
jako doplnění systému likvidace bioodpadu k již dříve zapůjčeným kompostérům. Nádoby
budou vyváženy svépomocí 1x v týdnu, pravděpodobně v pondělí, po víkendu, v období květen
– září. Systém bude možné kdykoliv, dle nabytých zkušeností, přizpůsobit, uvedl starosta.
Místostarosta Novák se též přiklání k pondělí, neboť na tento svozový den jsme navyklí i
v případě ostatních odpadů. Návrh usnesení: ZO schvaluje doplnění systému nakládání s BIO
odpadem, tj. zapůjčení nádob na BIO o objemu 240 lt a jejich svoz 1x týdně/květen-září
vlastními prostředky obce.
Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0
17. Informace MŠ Prosečné o navýšení školného
Starosta informoval přítomné o zvýšení poplatku za předškolní vzdělávání, které stanovila a
zřizovateli oznámila MŠ Prosečné s účinností od 1. 9. 2022. „Školkovné“ se od 1. září zvýší
ze současných 200,-Kč na 250,- Kč.
Informaci vzali zastupitelé na vědomí
18. Přijetí obce Prosečné za člena MAS Krkonoše
Starosta informoval přítomné, že Rada Mas Krkonoše, na svém prvním letošním zasedání dne
7. 2. 2022, schválila žádost obce Prosečné o přijetí za člena Místní akční skupiny Krkonoše, z. s.
Informaci vzali zastupitelé na vědomí

17. Rozpočtové opatření č. 5/2022
Starosta seznámil ZO s návrhem rozpočtového opatření č. 5/2022. V rozpočtu jsou zavedeny
všechny dnes výše schválené položky, na které budou uvolněny 2 063 510,-Kč z nespecif.
rezervy Rozpočtu 2022 a dofinancované částkou 58 490,-Kč z rezervy minulých období.
Výše rozpočtu po změnách:
Příjmy: 9 496 215,- Kč, Výdaje: 9 164 030,- Kč, Třída 8 financ. 332 185,- Kč
O návrhu nechal předsedající hlasovat. Rozpočtové opatření č. 5/2022 bylo schváleno.
Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0
18. Různé
Oblastní charita Dvůr Králové – starosta seznámil přítomné s poděkováním OCHDK za
příspěvek obce ve výši 5000,-Kč na provoz bezplatné Občanské poradny v Hostinném a ve
Vrchlabí. ZO bere na vědomí.
Ukrajinští běženci v Prosečném – starosta přítomné informoval o počtu ukrajinských běženců,
kteří jsou ubytovaní v obci. K 6. 4. 2022 je v obci ubytováno 20 osob ukrajinské národnosti, což
je 3,38% k trvale žijícím obyvatelům. Pro srovnání starosta uvedl procentuální zastoupení
ukrajinských běženců v okrese Trutnov 1,94% a v okolí – Lánov 0,99%, Dolní Lánov 2,14%,
Rudník 0,99%, Hostinné 0,94%, Vrchlabí 3,2%, Trutnov 0,81%. Dále informoval o tom, že obec
má v systému Krajského asistenčního centra pomoci Ukrajině (KACPU) zadánu nabídku na
nouzové ubytování až 40 osob v Kulturním domě a Hasičské zbrojnici. Starosta uvedl, že
informace poskytuje z důvodu jeho napadání na veřejné soc. síti facebook, že se v obci pro
ukrajinské běžence nic nedělá.
19. Diskuse
V následné diskusi vystoupili
- p. Andrlová– zda je možnost přesunu ložnice dětí do prostoru nad MŠ. Starosta – možnost zde
je, projednám s ředitelkou MŠ.
- p. Středa – návrh na řešení situace s plísní v MŠ odstraněním podlahových krytin
- p. Erben – o potřebách údržby v obci by měli informovat obec jednotliví zastupitelé, každý ze
svého okolí, navrhuje umístění schránky na podněty občanů
- p. Mgr. Popelková – k údržbě obce lze využít probační a mediační služby

Starosta poděkoval přítomným za účast a ukončil jednání ve 20.35 h

Zapsal 7. 4. 2022
Bachtík J

Ověřili: Bc. Basařová

Dostálek

OBEC PROSEČNÉ
Prosečné čp. 37, 543 73,

ŘÁDNÉ VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZO

U S N E S E N Í č. 02/2022
z řádného veřejného zasedání zastupitelstva obce Prosečné konaného dne
7. 4. 2022 od 18.00 h v Kulturním domě Prosečné.
Přítomní zastupitelé: Jiří Bachtík, Jan Basař, Bc. Kateřina Basařová, Jan Dostálek, Andrea Fejfarová,
Jiří Novák, Bc. Aleš Tomanica, Pavel Zeman
Omluveni:
Vladimír Krejčíř,
Zastupitelstvo Obce Prosečné
1. Schvaluje:
1. Návrhovou komisi ve složení Fejfarová, Novák
a ověřovatelé zápisu Bc.Basařová, Dostálek
Zápisem pověřen Bachtík
pro 8, proti 0, zdržel se 0
2. Program jednání řádného zasedání doplněný o body:
- MŠ Prosečné - navýšení školkovného od 1.9.2022 na 250,-Kč/měs
- MAS Krkonoše – informace o přijetí obce Prosečné
- MŠ Prosečné – informace o vysoušení budovy (z. Basař)
- Energetická soběstačnost obce – získané informace (z. Basař)
- Údržba obce – návrhy činnosti (z. Basař)
pro 8, proti 0, zdržel se 0
3. ZO schvaluje výběr dodavatele oprav místních a účelových komunikací – společnost
LTM Krkonoše s.r.o., Svoboda nad Úpou, na základě cenové nabídky z 18. 3. 2022
a schvaluje opravy komunikací v rozsahu kompletního zadání cenové poptávky
pro 8, proti 0, zdržel se 0
4. ZO schvaluje uzavření Smlouvy o pachtu zemědělských pozemků o celkové výměře
5787 m2 (specifikovány v Záměru obce ze dne 14. 12. 2021) se společností Farma
Basařovi, s.r.o., za nabídnuté pachtovné ve výši 0,21 Kč/m2/rok a období 5 let
pro 6, proti 0, zdržel se 2 (Basař, Bc.Basařová)
5. ZO schvaluje žádost společnosti Zdravotní klaun, o.p.s., Praha, o fin. podporu
činnosti obecně prospěšné společnosti v roce 2022
ZO schvaluje poskytnutí daru společnosti Zdravotní klaun, o.p.s. ve výši 2.000,-Kč
pro 8, proti 0, zdržel se 0
6. ZO schvaluje žádost Oblastní charity Červený Kostelec o příspěvek na paliativní
hospicovou péči v Hospici Anežky České, Č. Kostelec.
Zastupitelstvo schvaluje Obl. charitě ČK poskytnutí daru ve výši 5.000,-Kč
pro 8, proti 0, zdržel se 0

7. ZO schvaluje příspěvek ve výší 2.000,- Kč Lince bezpečí, z.s., Ústavní 95, Praha 8
pro 8, proti 0, zdržel se 0
8. ZO schvaluje doplnění systému nakládání s BIO odpadem, tj. zapůjčení nádob na
BIO o objemu 240 lt a jejich svoz 1x týdně/květen-září vlastními prostředky obce
pro 8, proti 0, zdržel se 0
9. ZO schvaluje Rozpočtové opatření č. 5/2022 kde jsou zavedeny dnes výše
schválené položky
Příjmy: 9 496 215,- Kč, Výdaje: 9 164 030,- Kč, Třída 8 financ. 332 185,- Kč
pro 8, proti 0, zdržel se 0
2. Pověřuje starostu:
- Zjištěním možností (hygiena, hasiči, stavební a školský úřad) přesunutí dětí MŠ
Prosečné, na nezbytnou dobu rekonstrukce čp. 37, do prostor sálu Kulturního domu.
- Zadáním projektové dokumentace ke kompletní rekonstrukci čp. 37 (izolace proti
vlhkosti, elektrorozvody, voda, vnitřní kanalizace, zateplení)
pro 8, proti 0, zdržel se 0
3. Neschvaluje:
- Žádost Okresního sdružení hasičů Trutnov o příspěvek na činnost ve výši 5000,-Kč
pro 0, proti 6, zdržel se 2 (Bc.Tomanica, Zeman)
4. Bere na vědomí:
- Rozpočtové opatření č 3/2022 k 28. 2. 2022
Příjmy: 9 346 730,- Kč, Výdaje: 8 956 200,- Kč, Třída 8 financ. 390 530,- Kč
- Rozpočtové opatření č 4/2022 k 31. 3. 2022
Příjmy: 9 496 215,- Kč, Výdaje: 9 105 540,- Kč, Třída 8 financ. 390 675,- Kč
- Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2021
- Navýšení úhrady za předškol. vzdělávání v MŠ Prosečné na 250,-Kč/měs. od 1.9.2022
- Přijetí obce Prosečné za člena MAS Krkonoše
- Informaci spol. Elektrofyzika s.r.o. – odvlhčení budovy Prosečné čp. 37
- Informace starosty o podmínkách využití fotovoltaiky, LED veřejné osvětlení – cenové
relace, potencionální úspory, rentabilita
- Informace z. Basaře–energetická soběstačnost obce, návrh na zajištění údržby obce
- Poděkování Oblastní charity DK-občanská poradna, za finanční dar
- Informaci o počtu ubytovaných ukrajinských běženců v obci a okolí

………………………………….
starosta Jiří Bachtík

…………………………………...
místostarosta Jiří Novák

