
Obec Ostopovice 

5. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE 
konané dne 17. 12. 2020 

 

Zápis 
Starosta obce zahájil 5. zasedání Zastupitelstva obce Ostopovice v roce 2020 v 18:05 hod. a přivítal 
všechny přítomné. 

1. Zahájení – technický bod 

Starosta konstatoval, že zasedání zastupitelstva bylo řádně vyhlášeno, protože informace o konání 
zasedání zastupitelstva byla v souladu se zákonem zveřejněna od 9. 12. 2020 na úřední desce 
obecního úřadu, dále pak na infokanále kabelové televize a na webových stránkách obce. Informaci 
o konání zastupitelstva byla vyhlášena i místním rozhlasem.  
 
Starosta dále uvedl, že zastupitelstvo je usnášeníschopné, jelikož je přítomen potřebný počet 
zastupitelů.  
 
Přítomno: 11 (8) zastupitelů 
Omluveni: P. Řehořka, D. Šmídek, H. Havlišová, L. Polcar; (19:57 odchází Jan Kubíček, ml.), V. 
Martinů  (odchází 20:53), P. Papajoanu (21:00) 
 
Zapisovatelem byl určen David Vávra. 
Starosta obce uvedl, že zápis z 4. zasedání v roce 2020 byl řádně ověřen a je vyložen k nahlédnutí.  
 
Za ověřovatele zápisu o průběhu 5. zasedání zastupitelstva obce byli navrženi Boris Canov a Ilona 
Paulíková, tito vyslovili s návrhem souhlas. 

Usnesení č. 1.1.  – 5/2020 Zastupitelstvo obce Ostopovice schvaluje za ověřovatele zápisu o 
průběhu 5. zasedání zastupitelstva Borise Canova a Ilonu Paulíkovou 

Hlasování Pro 11 Proti 0 Zdržel se 0 

 

Navržený program: 

1. Zahájení – technický bod 
2. Zpráva o činnosti rady obce 
3. Převod finančních prostředků z účtu hospodářské činnosti do rozpočtu obce 
4. Individuální dotace 
5. Rozpočtové opatření č. 5/2020 
6. Rozpočtové opatření č. 6/2020 
7. Rozpočet obce na rok 2021 
8. Vodné a stočné na rok 2021 
9. Obecně závazná vyhláška č. 1/2020 o místním poplatku za provoz systému 

shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 
odpadů 

10. Prodej pozemku p.č. 1239/2 v k.ú. Ostopovice 
11. Chodník v parku na ul. Osvobození – darovací smlouva 
12. Pozemkové úpravy v k.ú. Ostopovice 
13. Aktualizace strategického plánu obce 
14. Různé 
15. Závěr 



 
Starosta navrhuje vypuštění bodu č. 6 – rozpočtové opatření č. 6/2020, neboť rozpočtové opatření 
není třeba v tuto chvíli provádět.  
Dále starosta uvedl, že v souvislosti s přípravou nové obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za 
provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 
odpadů se zjistilo, že je potřeba upravit i obecně závaznou vyhlášku o stanovení systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání 
se stavebním odpadem na území obce Ostopovice. Z tohoto důvodu navrhuje rozšíření bodu č. 9 i o 
schválení nové vyhlášky o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 
odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem. 
Dále starosta navrhuje doplnění bodu č. 13 Koupě pozemku p.č. 1515/32 v k.ú. Ostopovice. 

Upravený návrh programu:  
1. Zahájení – technický bod 
2. Zpráva o činnosti rady obce 
3. Převod finančních prostředků z účtu hospodářské činnosti do rozpočtu obce 
4. Individuální dotace 
5. Rozpočtové opatření č. 5/2020 
6. Rozpočet obce na rok 2021 
7. Vodné a stočné na rok 2021 
8. Obecně závazná vyhláška č. 1/2020 o místním poplatku za provoz systému 

shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 
odpadů a obecně závazná vyhláška č. 2/2020 o stanovení systému shromažďování, 
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání 
se stavebním odpadem na území obce Ostopovice 

9. Prodej pozemku p.č. 1239/2 v k.ú. Ostopovice 
10. Chodník v parku na ul. Osvobození – darovací smlouva 
11. Pozemkové úpravy v k.ú. Ostopovice 
12. Aktualizace strategického plánu obce 
13. Koupě pozemku p.č. 1515/32 v k.ú. Ostopovice 
14. Různé 
15. Závěr 

 
 

Usnesení č. 1.2 – 5/2020 Zastupitelstvo obce Ostopovice schvaluje upravený program 
zasedání zastupitelstva. 

Hlasování Pro 11 Proti 0 Zdržel se 0 

2. Zpráva o činnosti rady obce 

Rada obce se od zasedání posledního zastupitelstva sešla čtyřikrát a to v těchto termínech 24.9., 
7.10, 5.11. a 30.11. Zastupitelé obdrželi v písemné podobě veškerá usnesení z výše uvedených rad. 
Zastupitelé mají prostor k případným dotazům.  
 

Usnesení č. 2 – 5/2020 Zastupitelstvo obce Ostopovice bere na vědomí usnesení z jednání 
rady obce ze dne 24.9., 7.10, 5.11. a 30.11.2020 

Hlasování Pro 11 Proti 0 Zdržel se 0 

3. Převod finančních prostředků z účtu hospodářské činnosti do rozpočtu obce 

Starosta informuje zastupitele o připojení obce na Vírský oblastní vodovod a zahájení odběru vody 
z tohoto zdroje od 1.10.2020. Náklady na připojení ve výši 600 tis. Kč navrhuje pokrýt z účtu 
hospodářské činnosti, neboť bezprostředně souvisí se zajištění zásobování obce pitnou vodou. Stav 



účtu hospodářské činnosti byl ke dni 30.11.2020 celkem 7 574 706 Kč 
  

Usnesení č. 3 – 5/2020 Zastupitelstvo obce Ostopovice schvaluje převod finančních 
prostředků z účtu hospodářské činnosti do rozpočtu obce na 
financování nákladů v souvislosti s připojením vodovodní sítě obce 
na Vírský oblastní vodovod ve výši 600 000,-Kč. 

Hlasování Pro 11 Proti 0 Zdržel se 0 

4. Individuální dotace 

Dětský folklorní soubor Háječek Ostopovice žádá o individuální dotaci ve výši 25.000,- Kč pro 
zajištění technických náležitostí vydání CD. CD se vydává k 10. výročí založení DFS Háječek 
Ostopovice a k 40. výročí založení souboru Vostopovčáci. CD bude využíváno mj. i jako propagační 
materiál a dárkový předmět obce.  
 

Usnesení č. 4 – 5/2020 Zastupitelstvo obce Ostopovice schvaluje poskytnutí individuální 
dotace Dětskému folklórnímu souboru Háječek Ostopovice ve výši 
25.000,- Kč. Zastupitelstvo obce Ostopovice schvaluje uzavření 
příslušné smlouvy o poskytnutí individuální dotace a pověřuje 
starostu jejím podpisem.  

Hlasování Pro 11 Proti 0 Zdržel se 0 

5. Rozpočtové opatření č. 5/2020 

 
Starosta obce seznámil zastupitele s Rozpočtovým opatřením č. 5/2020, které bylo schváleno radou 
obce dne 30. listopadu 2020 – viz příloha č. 1 tohoto zápisu. 
 

Usnesení č. 5 – 5/2020 Zastupitelstvo obce Ostopovice bere na vědomí Rozpočtové opatření 
č. 5/2020. 

Hlasování Pro 11 Proti 0 Zdržel se 0 

6. Rozpočet obce na rok 2021 

 
Zastupitelé obdrželi vypracovaný Návrh rozpočtu na rok 2021. Návrh rozpočtu je od 30. 11. 2020 
zveřejněn na úřední desce obce. Účetní obce Magda Jelínková seznámila zastupitele obce 
s podrobnostmi rozpočtovaných příjmů, výdajů a financování. 
 

Příjmy 25 076 000,- Kč 

Výdaje 33 690 000,- Kč 

Financování 8 614 000,- Kč 

 
Starosta doplňuje, že podobně jako ve většině tuzemských obcí bylo třeba při sestavování návrhu 
rozpočtu na příští rok výrazněji škrtat, a to kvůli nezodpovědnému hlasování poslanců a poslankyň, 
kteří na návrh premiéra Babiše schválili zrušení superhrubé mzdy a snížení daně z příjmu. Pro 
Ostopovice to znamená jen v příštím roce výpadek příjmů ve výši 4-5 milionů a tak nezbylo, než 
odložit dlouho připravovanou investici do vybudování nového obecního sálu a knihovny.  
Ostatní plánované investice, z nichž největší je rekonstrukce komunikací, chodníků a veřejného 
osvětlení na ulicích Na Rybníčku a Branky, proběhnou podle plánu, mimo jiné i proto, že jsou na ně 
vázány již dříve schválené dotace. Tyto však zatím nejsou zohledněny v příjmech rozpočtu, neboť 
dosud nebyla uzavřena příslušná smlouva s poskytovatelem dotace. Konkrétně se jedná o cca 6,8 mil 
Kč v případě rekonstrukcí ulic Branky  a Na Rybníčku. Dále byla podána žádost o poskytnutí dotace 



ve výši 2 mil Kč na 1. Etapu obnovy hřiště Na Rybníčku. Tato akce by se však bude realizovat pouze v 
případě získání dotace. 
Vzhledem k finančním rezervám obce zatím nehrozí ani žádné omezování běžného provozu obce. 
Pokračovat bude i projektová příprava dalších staveb jako například dostavba oddílné kanalizace 
v ulicích Na Rybníčku a B. Němcové, rekonstrukce ulice Lípová, přestavba křižovatky Branky x B. 
Němcové x Polní nebo dostavba MŠ a ZŠ. 
Následuje rozsáhlá diskuseo možnostech rozpočtu a investičních prioritách obce. Závěrem starosta 
konstatoval, že rozpočet za rok 2020 byl měl i přes výpadek příjmů skončit vyrovnaně.  
 
Účetní obce dále seznámila zastupitele s Rozpočtem sociálního fondu na rok 2021:  
Příjmy celkem 120 000,- Kč  
Výdaje celkem 120 000,- Kč  
Finanční částka je zahrnuta v Rozpočtu obce na rok 2021 v paragrafu 6171 – činnost místní správy. 
 

Usnesení č. 6.1 – 5/2020 Zastupitelstvo obce Ostopovice schvaluje Návrh rozpočtu na r. 2021 
– viz příloha č. 2 tohoto zápisu. 

 Pro 11 Proti 0 Zdržel se 0 

Usnesení č. 6.2  – 5/2020 Zastupitelstvo obce Ostopovice schvaluje Rozpočet sociálního fondu 
na r. 2021 – viz příloha č. 3 tohoto zápisu. 

Hlasování Pro 11 Proti 0 Zdržel se 0 

7. Vodné a stočné na rok 2021 

 
Návrh vodného a stočného na roku 2021 reaguje na skutečnost, že došlo k napojení na Vírský 
vodovod. Doposud obec čerpala surovou vodu za cenu cca 2/m3,- Kč, zatímco voda z Vírského 
oblastního vodovodu stojí cca 18,- Kč/m3; zvýšená cena souvisí s náklady na úpravu vody a její 
transport do obce. Rozdíl tak činí cca. 16 Kč. Obec při nastavení ceny na další období proto 
postupovala tak, aby k navýšení nákladů nedošlo skokově. Současně obec nechtěla, aby celková 
cena za vodné a stočné byla vyšší než v Brně, kde je aktuálně schválena cena 85,20 Kč/m3. Součet 
vodného a stočného včetně DPH je proto dle předloženého návrhu ve výši 85,- Kč.  
 
V rámci diskuse se probírala i kvalita vody po napojení na Vírský oblastní vodovod. K mísení vody 
dochází v poměru 2:1; obsah manganu nyní odpovídá platné normě a tvrdost vody se oproti 
původnímu stavu snížila asi o 2/3. 
 

Usnesení č. 7 – 5/2020 Zastupitelstvo obce Ostopovice schvaluje vodné na rok 2021 ve výši 
40,42 Kč bez DPH a stočné na rok 2021 ve výši 36,85 Kč bez DPH. 

Hlasování Pro 11 Proti 0 Zdržel se 0 

8. 
 
Obecně závazná vyhláška č. 1/2020 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, 
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a obecně závazná 
vyhláška č. 2/2020 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání 
a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce 
Ostopovice 

 
Obecně závaznou vyhláškou o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, 
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů dochází navýšení základní výše poplatku za 
odpad o 50Kč a to z důvodu zvýšení nákladů na svoz a likvidaci odpadu. Dochází také ke změně výše 
úlevy pro fyzick*é osoby, které mají ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci 
v extravilánu obce, kde neprobíhá pravidelný svoz směsného odpadu. Původní výše úlevy činila 250,- 
Kč, nyní 150,- Kč. Výsledný poplatek za odpad tak pro chataře vzroste ze stávajících 350,-Kč na 500,- 



Kč. Zde je nárůst vyšší z důvodu výrazného zvýšení nákladů na svoz odpadu z chatových oblastí – vice 
kontejnerů a nutnost častějšího odvozu odpadu mimo kontejnery a velkoobjemového odpadu, 
ponechaného v okolí kontejnerů. 
Vedle toho dochází ke zpřesnění textu vyhlášky v případě úlev získaných domácností. Tato úleva se 
poměrně rozpočítá mezi jednotlivé členy domácnosti.  
 
V případě obecně závazné vyhlášky č. 2/2020 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, 
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území 
obce Ostopovice se mění množství stavebního odpadu, které mohou fyzické osoby nechat 
bezúplatně ve sběrném dvoře. Původně se jednalo o 1 m3, nyní jde o 500 kg. Současně se mění 
četnost svozu plastů/nápojových kartonů a papíru. Původně byla četnost svozu papíru čtrnáctidenní, 
nová vyhláška stanoví týdenní frekvenci svozu.  
  

Usnesení č. 8 – 5/2020 Zastupitelstvo obce Ostopovice schvaluje Obecně závaznou vyhlášku 
č. 1/2020 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, 
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 
odpadů. 
 Zastupitelstvo obce Ostopovice schvaluje obecně závaznou vyhlášku 
č. 2/2020 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, 
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se 
stavebním odpadem na území obce Ostopovice. 

Hlasování Pro 11 Proti 0 Zdržel se 0 

9. Prodej pozemku p.č. 1239/2 v k.ú. Ostopovice 

 
Předmětem prodeje je pozemek p. č. 1239/2 v katastrálním území Ostopovice. Záměr o prodeji 
pozemku byl zveřejněn od 23. 11. 2020 do 17. 12. 2020. Na koupi pozemku byla doručena dne 14. 
12. 2020 nabídka paní Aleny Peškové a pana Václava Hrnčíře.  
Pozemek navazuje na pozemek p. č. 1239/1, který je ve spoluvlastnictví kupujících. Nabyvatelé 
pozemek získají do rovnodílného spoluvlastnictví. Kupní cena je 77. 200- Kč a k jejímu stanovení 
došlo na základě znaleckého posudku; cena zahrnuje i náklady na pořízení znaleckého posudku.  
 

Usnesení č. 9.1 – 5/2020 Zastupitelstvo obce Ostopovice schvaluje nabídku paní Aleny 
Peškové, bytem Ruský vrch 465/14, 62400 Brno, a pana Václava 
Hrnčíře, bytem Svážná 382/2, 63400 Brno doručené dne 14. 12. 2020 
na koupi pozemku p. č.1239/2 v k.ú. Ostopovice k  záměru, který byl 
zveřejněn od 23. 11. 2020 do 17. 12. 2020. 

Hlasování Pro 11 Proti 0 Zdržel se 0 

Usnesení č. 9.2 – 5/2020 Zastupitelstvo obce Ostopovice schvaluje kupní smlouvu na pozemek 
p č. 1239/2 v k.ú. Ostopovice mezi Obcí Ostopovice jako prodávající a 
paní Alenou Peškovou, bytem Ruský vrch 465/14 Brno, a panem 
Václavem Hrnčířem, bytem Svážná 382/2, 63400 Brno jako 
kupujícími, za dohodnutou kupní cenu ve výši 77.200,- Kč a pověřuje 
starostu jejím podpisem. 

Hlasování Pro 11 Proti 0 Zdržel se 0 

10. Chodník v parku na ul. Osvobození – darovací smlouva 

Předmětem bezúplatného převodu jsou pozemky p. č. 299/5 a 6 v katastrálním území Ostopovice ve 
vlastnictví Společenství vlastníků Osvobození čp. 257/5, Ostopovice. Pozemky vznikly oddělením 
z pozemku p. č. 299/1 geometrickým plánem čís. zak. 1472-99/2020. Tento geometrický plán tvoří 
nedílnou součást darovací smlouvy. Na pozemcích se nachází stavba chodníku; chodník je rovněž 



předmětem převodu.  
  

Usnesení č. 10 – 5/2020 Zastupitelstvo obce Ostopovice schvaluje darovací smlouvu o 
bezúplatném převodu vlastnického práva k  pozemkům p.č. 299/5 a 
299/6 v k.ú. Ostopovice mezi Společenstvím vlastníků Osvobození čp. 
257/5, Ostopovice a Obcí Ostopovice a pověřuje starostu jejím 
podpisem. 

Hlasování Pro 11 Proti 0 Zdržel se 0 

11. Pozemkové úpravy v k.ú. Ostopovice 

Starosta seznámil zastupitele se záměrem podat podnět k zahájení komplexních pozemkových úprav 
v katastrálním území Ostopovice. Stručně je seznámil se smyslem a účelem pozemkových úprav a 
s obsahem samotného podnětu. Uvedl dále, že pozemkové úpravy jsou předpokladem pro obnovu 
základních funkcí krajiny, upozornil však, že podobně jako v případě tvorby územního plánu mohou 
některé změny vyvolat nevoli některých majitelů pozemků. 
 

Usnesení č. 11 – 5/2020 Zastupitelstvo obce Ostopovice souhlasí s podání podnětu k zahájení 
komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Ostopovice a 
pověřuje starostu dalším postupem v této věci.  

Hlasování Pro 10 Proti 0 Zdržel se 1 

12. Aktualizace strategického plánu obce 

Starosta stručně rekapituluje naplňování Strategického plánu obce v uplynulých čtyřech letech a 
navrhuje jeho doplnění o nové nebo zpřesněné záměry v návrhové části dokumentu. 
Došlo k doplnění péče o chodníky, upravil se název železniční zastávky, doplnila se adaptace na 
změnu klimatu a zadržování vody v krajině, zpřesnila obnova dětského hřiště Na Rybníčku, 
obnovování krajinných prvků, jímání dešťových vod. Strategický plán se dále zmiňuje o navýšení 
kapacit ZŠ a MŠ dle potřeby a případné dostavbě ZŠ a vytváření podmínek pro otevření 2. stupně ZŠ. 
Strategický plán dále upřesňuje i informace o rekonstrukci knihovny pro přednášky, koncerty či 
konání zastupitelstev. 
 

Usnesení č. 12 – 5/2020 Zastupitelstvo obce Ostopovice schvaluje aktualizaci Strategického 
plánu obce na období 2016-2026 

Hlasování Pro 11 Proti 0 Zdržel se 0 

13. Koupě pozemku p.č. 1515/32 v k.ú. Ostopovice 

19:57 – Jan Kubíček ml. odchází 
Jedná se o pozemek podél železniční trati v šířce 7m mezi mostem v ul. Na Rybníčku a chodníkem do 
Starého Lískovce. Pozemek s obnovenou polní cestou chce obec do budoucna využít pro pohyb 
pěších a cyklistů, případně jako základ budoucí cyklotrasy. 
Kupní cena je stejná jako v roce 2019 při koupi obdobných pozemků od spol. APPLEBEE, tj. 41Kč/m2. 
Tato nabídková cena vychází z údajů cenové mapy portálu farmy.cz, která je pro katastr Ostopovic 
aktuálně v rozmezí 30-42Kč/m2. Více viz zde:http://www.cenova-mapa-pudy.cz/ 

 

Usnesení č. 13 – 5/2020 Zastupitelstvo obce Ostopovice schvaluje Kupní smlouvu na pozemek 
p.č. 1515/32 v k.ú. Ostopovice za celkovou kupní cenu 97 416,-Kč 
mezi Obcí Ostopovice jako kupující a panem Mgr. Janem Horským, 
bytem Hradecká 2526/3, 130 00, Praha - Vinohrady, jako 
prodávajícím a pověřuje starostu jejím podpisem. 

 Pro 10 Proti 0 Zdržel se 0 

  

http://www.cenova-mapa-pudy.cz/


14. Různé 

 Odměny členů komisí – nezastupitelů 
 

Usnesení č. 14 – 5/2020 Zastupitelstvo obce Ostopovice schvaluje odměnu za rok 2020 
členům komise kulturní – nezastupitelům ve výši 6 000,-Kč a členům 
komise životního prostředí – nezastupitelům 2000,-Kč. 

 Pro 10 Proti 0 Zdržel se 0 

 

 Příprava žaloby aktualizace ZÚR JMK – aktualizace ZUR vstoupila v platnost a zrušila rezervu 
pro jihozápadní tangentu; současně ale schválila trasování I/43 přes Bystrc. Starosta vyslovil 
názor, že je jen otázkou času, kdy se znovu objeví návrh na prodloužení I/43 a propojení 
s D52, tedy realizovat jihozápadní tangentu.  
Starosta shrnul postup příprav žaloby na schválenou Aktualizaci Zásad územního rozvoje 
JMK a uvedl, že napadat se nebude celý územní plán, ale jen problematické částí; ty je třeba 
přepracovat.  
Pro podání žaloby běží od října 2020 lhůta 12 měsíců. K podání žaloby mohlo dojít v dubnu. 

 

 Info o podaných dotačních žádostech 
V tomto týdnu obec podala dvě žádosti – první se týkala obnovy hřiště Na Rybničku (2 mil) a 
druhá stavby knihovny a obecního sálu (10 mil) . 
 

 Nové webové stránky obce 
Starosta představil přípravu základní vizuální podoby stránek a požádal zastupitele a 
zastupitelky, aby se přes Vánoce zamysleli nad strukturou stránek a jejich vizuální podobou. 
 

 Závěr 
Starosta se rozloučil se všemi přítomnými a v 21:10 hod. ukončil zasedání. 
 
 
 

Zapsal dne 17. 12. 2020 David Vávra _______________________ 

Ověřili Boris Canov  _______________________ 

 Ilona Paulíková _______________________ 

Starosta obce MgA. Jan Symon _______________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Příloha 1 – Rozpočtové opatření č. 5/2020 
 

 
 
 
 
 
 



Příloha č. 2 – Rozpočet obce na rok 2021

 
 
 
 
 
  



 

  

 
 
 
 



Příloha č. 3 – rozpočet sociálního fondu obce na roku 2021 
 

Rozpočet sociálního fondu  na r. 2021 v Kč 
 

Příjmy                                                                   
- tvořené   3 % z hrubých mezd zaměstnanců                                      
   a uvolněných  členů zastupitelstva – starosta obce                              100 000    
 
- zůstatek z minulého roku                                                                         20 000                                                                     
  

Příjmy celkem                                                                         120 000 

 
 

 Výdaje                                                         
- příspěvek na stravné  (obec přispívá 65%)                                            98 000    
   předpokládaný odběr stravenek 
    
 
- ostatní příspěvky dle Směrnice SF,                                                       22 000                
   (např. na vitamíny, kulturní či sportovní akce aj.)                      
                    
 

Výdaje celkem                                                                      120 000                                                                                                                     
 
              
 
 
 
Finanční částka je zahrnuta v rozpočtu obce na  rok 2020 v paragrafu  6171 – 
Činnost místní správy. Sociální fond nemá samostatný bankovní účet. 
 
 
Vypracovala: Magda Jelínková 
 


