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Obec Vintířov 
Zastupitelstvo obce Vintířov 
 

Zápis 

z 12. zasedání Zastupitelstva obce Vintířov, konaného dne 27.1.2020, od 16.00 hodin 

v zasedací místnosti Obecního úřadu Vintířov 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------- 
Přítomni: pan Petr Picek, pan Marek Choc, paní Jitka Střimelská, pan Jiří Střimelský, pan Rostislav Zápotocký, paní Iva 
Králová, pan Robert Muchka, paní Mgr. Petra Šimková, paní Bc. Liběna Tvrdíková, pan Libor Češka 
 
Nepřítomni: pan Pavel Vašek, omluven 
Hosté: paní Marcela Picková – tajemnice obecního úřadu, 5 občanů obce 

Zahájení zasedání zastupitelstva 
Starosta obce zahájil 12. zasedání zastupitelstva a úvodem všechny přítomné uvítal. Dále starosta konstatoval, že všem 
členům zastupitelstva obce byla v zákonné lhůtě doručena pozvánka s návrhem programu dnešního jednání. Veřejnost byla 
o zasedání zastupitelstva obce informována podle § 93 odst. zákona o obcích na úřední desce Obecního úřadu Vintířov 
v souladu se zákonem po dobu 7 dní, a to ode dne 20.1.2020 do 27.1.2020. Současně s tím byla informace zveřejněna i na 
úřední desce, webových stránkách obce a v měsíčním lednovém zpravodaji. Starosta přivítal zástupce skupiny meridian 
Nová Energie s.r.o., kteří přišli prezentovat záměr výstavby větrných elektráren ve správním území obce Vintířov. Dále na 
základě prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva obce (příloha č. 1) starosta konstatoval, že přítomno je 10 členů 
(z celkového počtu 11 všech členů zastupitelstva), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92, odst. 3 zákona o obcích).  
 
Do návrhové komise byli navrženi a jednohlasně schváleni pánové Jiří Střimelský, Libor Češka a Rostislav Zápotocký. 

Určení ověřovatelů a zapisovatele 

Starosta navrhl určit ověřovateli zápisu dnešního zasedání paní Jitku Střimelskou a pana Roberta Muchku a zapisovatele 

pana Marka Choce. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. 

Výsledek hlasování:     Pro    10        Proti     0          Zdržel se     0 
 

Schválení programu: 

Starosta seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a v souladu 
s informací zveřejněnou na úřední desce. 

 

Navržený program jednání: 

1. Kontrola usnesení z minulého zasedání zastupitelstva obce 
2. Prezentace projektu skupiny meridian Nová Energie s.r.o. – záměr výstavby větrných elektráren ve správním území obce 

Vintířov 
3. Stav a průběh akcí v obci v roce 2020, příprava akcí a projektové dokumentace pro další roky 
4. Informace o kulturních akcích v obci v roce 2020 
5. Výroční zpráva o svobodném přístupu k informacím v roce 2019 dle zákona č. 106/1999 Sb. a pozdějších změn 
6. Stanovení odměny za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva 
7. Projednání změny Stanov svazku obcí „Mikroregion Sokolov - východ“ 
8. Projednání Zakladatelské smlouvy svazků obcí „Mikroregion Sokolov – východ“ 
9. Projednání podání žádosti o dotaci z programu MMR Podpora obnovy a rozvoje venkova, z dotačního titulu „DT 

117d8210H – Podpora budování a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku“ 
10. Projednání smlouvy o zřízení služebnosti se společností Sokolovská uhelná, p. n., a.s. 
11. Různé 
12. Usnesení 
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Starosta dal o návrhu programu hlasovat: K návrhu programu nebyly vzneseny žádné jiné návrhy na doplnění. 
            Výsledek hlasování:     Pro     10         Proti     0     Zdržel se     0 

 

Program dnešního zasedání Zastupitelstva obce Vintířov byl schválen. 

 

1. Kontrola usnesení z minulého zasedání zastupitelstva obce 
Starosta informoval přítomné s plněním usnesení z minulých zasedání. Bylo konstatováno, že jsou ostatní usnesení 

průběžně plněna. 

 

2. Prezentace projektu skupiny meridian Nová Energie s.r.o. – záměr výstavby větrných elektráren ve správním 

území obce Vintířov 

Zástupci skupiny meridian Nová Energie s.r.o., v rámci své prezentace představili přítomným svůj záměr vystavět 

pět větrných elektráren v blízkosti nově vznikajícího vývojového centra BMW Group ve správním území naší obce. 

Cílem prezentace bylo seznámit zastupitele obce a přítomné občany se záměrem, zodpovědět na všechny vznesené 

otázky a zároveň zjistit, jaký je pohled zastupitelů na daný záměr. Společnost meridan Nová Energie s.r.o., je 

dceřinou společností meridian Neue Energie, Gmbh, která sídlí v Německé spolkové republice. Její hlavní aktivitou 

je budování obnovitelných zdrojů energie a to fotovoltaika a právě větrné elektrárny. V ČR zatím žádná větrná 

elektrárna, shora jmenovanou společností vybudována nebyla, ale je již připravováno několik projektů. Pokud by 

se povedl zrealizovat záměr, vybudovat větrné elektrárny v dané lokalitě, plynuly by z toho pro obec nemalé 

finančním prostředky. Zmiňovaná lokalita je i poměrně vzdálena od obydlené části naší obce a dle vypracovaných 

propočtů by nemělo pro občany znamenat výraznou zvukovou zátěž. Z řad občanů a zastupitelů bylo vzneseno 

několik dotazů, na které bylo odpovězeno. Zástupci společnosti v rámci prezentace zpracovali i pohledy, jak by byly 

větrné elektrárny vidět z různých míst z obce. I toto bylo tématem otázek a bylo přislíbeno, že budou dodány i 

pohledy z lokalit 5. etapy a od školy – křižovatka u základní školy. K chystanému záměru nebyl zásadním způsobem 

negativní postoj a budeme se zástupci dále v této věci jednat.  

 

3. Stav a průběh akcí v obci v roce 2020, příprava akcí a projektové dokumentace pro další roky 
Starosta seznámil přítomné s připraveností akcí naplánovaných na letošní rok. V prosincových materiálech 
k zasedání zastupitelstva byl soupis investičních akcí i s popisem rozpracovanosti. Tento materiál byl i otištěn 
v prosincovém občasníku č. 107/2019 tak, aby se s ním mohli občané blíže seznámit. O jednotlivých bodech tohoto 
materiálu bylo jednáno a starosta seznámil přítomné s aktuálním stavem akcí. V letošním roce proběhne výstavba 
parkovišť na sídlišti. Jedno bude v blízkosti zdravotního střediska, kde by mělo vzniknout 18 parkovacích míst. 
Stavební povolení by mělo být vydáno začátkem měsíce únor 2020 a předpokládaný začátek výstavby parkoviště 
je měsíce březen 2020. Další parkoviště v lokalitě sídliště, mezi panelovými domy 172 – 175 a 154 - 157 je ve stadiu 
požádání o stavební povolení. Následně po dohodě s Vodohospodářskou společností Sokolov, bude vyhlášeno 
výběrové řízení a poté bude stavba realizována. V řešení je i úprava křižovatky směrem na Sokolov u č.p. 100, kde 
je zpracovávána studie projekční kanceláří INPLAN. Stále je jednáno s projektantem p. Ing. Potužákem v záležitosti 
nových kabin pro TJ Baník Vintířov. V této záležitosti byla již zpracována studie a řeší se navrhované změny. Byla 
zahájena jednání s p. Ing. Tomínovou, specializující se na žádosti do národního programu Ministerstva místního 
rozvoje, která úzce spolupracuje i s projektantkou p. Ing. Greinerovou, která vše řešila projekčně tak, abychom vše 
stihli a povedlo se nám v letošním roce vybudovat dětská hřiště na sídlišti. Na tuto akci bude požádáno o dotaci od 
Ministerstva pro místní rozvoj. Místní kaplička sv. Anny se také dočká opravy a bude vybavena zvonem. V této 
záležitosti byla dohodnuta spolupráce s firmou BOROKO z Brodeku u Přerova, která vyráběla zvony i do kostela 
svatého Vavřince v Chodově. Byly bychom velice rádi, kdyby se povedlo ve spolupráci Krajskou správou a údržbou 
Karlovarského kraje opravit chodník přes vlečku SU, p.n., a.s.. Ze strany KSÚS je přislíbena výměna zábradlí a 
chodník bude již v režii obce. Záležitost by se měla uskutečnit v polovině roku 2020. V letním období, v době 
prázdnin budou probíhat práce i ve školských zařízeních. Seznam investičních akcí naplánovaných na tento rok 
s popisem rozpracovanosti je součástí tohoto zápisu (příloha č.  2)  
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4. Informace o kulturních akcích v obci v roce 2020 
Místostarostka p. Jitka Střimelská seznámila zastupitele a občany s přípravou kulturních akcí naplánovaných na rok 
2020, které byly projednány dne 4.12.2019 kulturní komisí obcí a schválené na prosincovém zasedání včetně 
grantového systému. Řada kulturních akcí je již finálně dohodnuta nebo jsou ve stádiu příprav.  
 

Přehled vybraných akcí: 

 

Únor:  

- Ples přátel MŠ 

Březen:  

- Oslavy MDŽ – Aleš Cibulka a Chantal Poullain + semaforské písničky 

- II. Okay Cup 2020 – turnaj v šipkách 

- Zájezd do Prahy na divadelní představení be my babe – Buď moje bejby – divadlo Palace  

Duben:  

- Čtenářská soutěž 

- Hledání velikonočního vajíčka 

- Stavění májky, pálení čarodějnic + lampionový průvod 

Květen: 

- Jednodenní zájezd na Křivoklátsko – návštěva hradu Křivoklát a Koněpruských jeskyň 

- Oslavy Dne matek v Lesoparku Jiřího Ošeckého 

- Pasování prvňáčků na čtenáře 

- Návštěva parku Mirakulum a tankodromu Milovice 

Červen: 

- Oslavy 130. výročí od založení hasičů v naší obci, které bude spojené s akcí „Hurá prázdniny“  

 

Veškeré kulturní akce jsou uvedeny na webových stránkách obce www.vintirov.cz v sekci Kalendář akcí. Aktuální 

kulturní akce jsou i v sekci Poslední aktuality. 

 

Místostarostka dále seznámila přítomné s vyúčtováním grantů za rok 2019, kdy ze strany organizátorů nedošlo 

k žádnému pochybení. Grantové akce byly hodnoceny kladně. Dotace byly řádně vyúčtovány. 

 
5. Výroční zpráva o svobodném přístupu k informacím v roce 2019 dle zákona č. 106/1999 Sb. a pozdějších změn 

Starosta přednesl zastupitelstvu zprávu o svobodném přístupu k informacím za rok 2019 dle zákona č. 106/199 Sb. 
Výroční zpráva byla součástí materiálů pro dnešní jednání. K předložené výroční zprávě nebyly vzneseny žádné 
připomínky. 
 
Návrh usnesení č. 137: 
Zastupitelstvo obce Vintířov schvaluje výroční zprávu o svobodném přístupu k informacím za rok 2019 dle 
zákona 106/1999 Sb. a pozdějších změn, tak jak byla předložena starostou obce. Výroční zpráva bude 
zveřejněna na úřední desce a webových stránkách obce. 
 
Výsledek hlasování:      Pro   10        Proti  0        Zdržel se   0 
Usnesení č. 137 bylo schváleno. 

 
 
6. Stanovení odměny za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva 

Na základě nařízení vlády č. 338/ 2019 Sb., ze dne 9. prosince 2019, dochází k novelizaci nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o 
výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávních celků. Dosavadní částky stanovené v příloze nařízení vlády se 
navyšují o 10 % s účinností od 1. ledna 2020. 
 
Návrh usnesení č. 138: 
Zastupitelstvo obce Vintířov stanovuje odměnu za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva obce na 
základě nařízení vlády č. 338/2019 a souladu s § 72 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích, s účinností od 
1.2.2020. V případě nástupu náhradníka na uprázdněný mandát člena zastupitelstva obce Vintířov bude odměna 
poskytována ode dne složení slibu. 

 
Výsledky hlasování:          Pro   10     Proti  0          Zdržel se  0       
Usnesení č. 138 bylo schváleno. 

http://www.vintirov.cz/
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7. Projednání změny Stanov svazku obcí „Mikroregion Sokolov - východ“ 
Starosta předložil zastupitelstvu ke schválení změnu stanov svazků obcí „Mikroregionu Sokolov - východ“. Na 
jednání dne 10.12.2019 odsouhlasila rada svazků nové úplné znění stanov s podstatnou změnou týkající se výše 
příspěvku.  
 
Návrh usnesení č. 139:  
Zastupitelstvo obce Vintířov projednalo a schválilo změnu stanov svazku obcí „Mikroregion Sokolov – východ“ 
v úplném znění, které bylo schválené radou „Mikroregionu Sokolov – východ“ dne 10.12.2019. 
 
Výsledky hlasování:          Pro   10      Proti   0       Zdržel se  0       
Usnesení č. 139 bylo schváleno. 

 
8. Projednání Zakladatelské smlouvy svazků obcí „Mikroregion Sokolov – východ“ 

Starosta předložil zastupitelstvu ke schválení novou zakladatelskou smlouvu svazků obcí „Mikroregionu Sokolov – 
východ“. Na jednání rady dne 10.12.2019 schválena zakladatelská listina na základě, které se do Mikroregionu 
vrací obec Těšovice.   
 
Návrh usnesení č. 140: 
Zastupitelstvo obce Vintířov projednalo a schválilo  novou  zakladatelskou smlouvu svazku obcí „Mikroregion 
Sokolov – východ“,  která byla schválená radou „Mikroregionu Sokolov – východ“ dne 10.12.2019 a kterou do 
„Mikroregionu Sokolov – východ“ přistupuje obec Těšovice. 
 
Výsledky hlasování:          Pro  10       Proti   0            Zdržel se  0         
Usnesení č. 140 bylo schváleno. 

 
 

9. Projednání podání žádosti o dotaci z programu MMR Podpora obnovy a rozvoje venkova, z dotačního titulu „DT 
117d8210H – Podpora budování a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku“ 
Starosta předložil zastupitelstvu ke schválení podat žádost o dotaci z podprogramu MMR Podpora obnova a rozvoj  
venkova. Získané prostředky by byly použity na vybudování nových dětských hřišť v lokalitě sídliště.  

 
Návrh usnesení č. 141: 
Zastupitelstvo obce Vintířov schvaluje podání žádosti o dotaci z podprogramu MMR Podpora obnovy a rozvoje  
venkova, z dotačního titulu „DT 117d8210H – Podpora budování a obnovy míst aktivního a pasivního  
odpočinku“ na vybudování a obnovu dětských hřišť v obci Vintířov, včetně doprovodných prací, dodávek a  
služeb.  
 
Výsledky hlasování:          Pro   10         Proti   0            Zdržel se   0         
Usnesení č. 141 bylo schváleno. 

 
 

10. Projednání smlouvy o zřízení služebnosti se společností Sokolovská uhelná, p. n., a.s. 
Starosta předložil zastupitelstvu ke schválení smlouvu o zřízení služebnosti č. : 72068301/2020, s povinným ze  
služebnosti Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s., se sídlem Staré náměstí 69, 356 01 Sokolov, IČ: 26348349.  
Výše náhrady za služebnost byla stanovena dle pravidel povinného a činí 174 200,- Kč bez DPH. 
 
Návrh usnesení č. 142: 
Zastupitelstvo obce Vintířov schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti č.:72068301/2020 s povinným se 
služebnosti Sokolovskou uhelnou, právní nástupce, a.s. se sídlem Staré Náměstí 69, 356 01 Sokolov, IČ: 
26348349 a zplnomocňují starostu k podpisu smlouvy. 

 
Výsledky hlasování:          Pro   10        Proti  0          Zdržel se   0        
Usnesení č. 142 bylo schváleno 
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11. Různé 
 
 

a) Projednání žádosti o změnu termínu pořádání 1. Okay Cup  
Starosta seznámil zastupitelstvo se žádostí p. Veroniky Kounovské provozující místní restauraci U Kahanu, která 
žádala v rámci grantu na rok 2020 o bezplatný pronájem sálu na pořádání 1. Okay Cup – turnaje v šipkách 
v termínu 25.1.2020. V žádosti žádá, o možnost změnit termín konání turnaje v šipkách, vzhledem k tomu, že se 
v daném termínu pořádá jiný velký turnaj. Navržený náhradní termín je 30.5.2020.  
 
Návrh usnesení č. 143: 
Zastupitelstvo obce schvaluje změnu termínu pořádání 1. Okay Capu – turnaje v šipkách na den 30.5.2020. 
Veškerá ujednání v rámci grantu na rok 2020 zůstávají zachována.  
 
Výsledky hlasování:          Pro  10       Proti   0         Zdržel se   0      
Usnesení č. 143 bylo schváleno 
 

 
b) Mimořádná odměna pro starostu a místostarostku 

Podle § 76 odst. 1 a 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, může 
zastupitelstvo obce schválit uvolněnému členovi zastupitelstva mimořádnou odměnu za plnění mimořádných nebo 
zvláště významných úkolů obce. V kalendářním roce se může poskytnout uvolněnému členovi zastupitelstva obce 
tato mimořádná odměna ve výši až dvojnásobku odměny, která mu náleží za výkon jím zastávané funkce za měsíc.  
 
Návrh usnesení č. 144: 
Zastupitelstvo obce Vintířov schvaluje poskytnutí mimořádné odměny starostovi a místostarostce obce, a to ve 
výši jednonásobku odměny, která jim náleží za výkon jimi zastávaných funkcí za měsíc. Odměna bude vyplacena 
v nejbližším výplatním termínu. Zdůvodnění – oba uvolnění členové zastupitelstva vykonávají spoustu činností 
mimo svých hlavních funkcí. Mimo jiných např. osobně dohlížejí na veškeré probíhající akce a zajištují je i 
technicky.  

 
Výsledky hlasování:          Pro  10       Proti   0         Zdržel se   0      
Usnesení č. 144 bylo schváleno 
 

 
   Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 
 

- Uzavřena veřejnoprávní smlouva s Městskou knihovnou Sokolov a obcí Vintířov, o nákupu a zpracování 

knihovnických fondů pořízených z prostředků provozovatele knihovny (obec) a jejich distribuce v roce 2020. 

Veřejnoprávní smlouva je uzavřena na dobu určitou a to do 31.12.2020. 

- Sokolovská úhelná p.n., a.s. Sokolov na základě pravidelného monitoringu ovzduší z hlediska prašnosti a škodlivin 

provedla ve dnech 3.9. – 10.9.2019 v naší obci měření imisí specializovanou laboratoří , pracoviště Vřesová. 

Výsledek autorizovaného měření nezjistil překročení limitů stanovených zákonem. 

- Prodloužení stávající příkazní smlouvy na činnost stavebního dozoru staveb s panem Karlem Tesařem, IČ: 
10046267, Stráž nad Ohří 160, 363 01 Ostrov na dobu určitou. 

- Schválena odměna ředitelce Základní školy Vintířov ze zůstatku částky, která byla poskytnuta Krajským úřadem 
Karlovarského kraje. 

- Děkovný dopis ředitelky Linky bezpečí, z.s, která za celý tým děkuje zastupitelstvu obce za podporu v roce 2020.  
- Dopis bývalé hejtmanky Karlovarského kraje Mgr. Jany Mračkové Vildumetzové, ve kterém děkuje za spolupráci a 

podporu a zároveň informuje o svém nástupci na pozici hejtmana, kterým se stal Mgr. Petr Kubis.   
- Svodku Městské Policie Chodov za měsíc 12/2019. 
- Dopis manželů Krejčových, ve kterém děkují za vánoční balíčky a zároveň přejí krásné prožití vánočních svátků a 

vše nejlepší do nového roku.   
- Dne 9.1.2020 se účastnili starosta Marek Choc a místostarostka Jitka Střimelská jednání v areálu  ve Vřesové, kde 

byla v rámci 6. kontrolního dne řešena záležitost Skládky tuhých dehtových kalů (TDK) Stará Chodovská a příprava 
směrnic MF a MŽP pro přípravu a realizaci zakázek řešících ekologické závazky vzniklé privatizací. Přizvání jednání 
byli i představitelé obcí Chodov a Sokolov a také zástupci Ministerstva financí a životního prostředí ČR. 

- Dne 15.1.2020 se uskutečnil Den otevřených dveří v místní základní škole. Příležitost přijít se podívat do školy 
využilo celkem 59 hostů. Mezi hosty byl i starosta obce Marek Choc a místostarostka obce Jitka Střimelská.  
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-  Na základě žádosti TJ Spartak Chodov – oddílu kopané věnován věcní dar 2x permanentka v hodnotě 500 kč do 
Sportovního centra, která bude využita v rámci konání plesu Spartaku Chodov dne 15.2.2020.   

- Dne 18.1.2020 se uskutečnila Výroční valná hromada hasičů obce Vintířov, za obec byl přítomen starosta obce.  
- V měsíci leden 2020, byly převedeny příspěvky na rok 2020 příspěvkovým organizacím MŠ a ZŠ na základě 

schváleného rozpočtu v plné výši. 
- Místní mateřské škole věnován věcný dar ve formě permanentek 2x 500,- Kč + 1x 1000,- Kč do místního 

sportovního centra, u příležitosti pořádání maškarního plesu. 
- V podílových fondech v KB máme uloženo k dnešnímu dni 25 433 905,31 Kč. 
- Na základě žádosti spolku Aragonit, Gagarinova 506/20, 360 20 Karlovy Vary, věnován finanční dar ve výši 2.000,- 

Kč na pořádání XX. ročníku hudebního festivalu zdravotně postižených – SOUZNĚNÍ 
- Uzavřena smlouva o zajišťování autobusových zájezdů s cestovní agenturou „Doprava Miroslav Liška s.r.o.“ na rok 

2020. 
- Děkovný dopis agentury LADARA s.r.o., Agertura domácí péče, která děkuje zastupitelstvu obce za podporu v roce 

2020. 
- Plánovaná prosincová pracovní schůzka členů komise životního prostředí obce se zástupcem firmy Liapor Vintířov 

se neuskutečnila a bude dojednán náhradní termín.  

 
  
 
 

Diskuze/ připomínky občanů: 
Starosta v diskuzi předal zastupitelům poděkování od mnoha našich občanů, kteří v době předvánoční děkovali za 
vánoční balíčky. V diskuzi bylo zmíněno z řád přítomných občanů několik problémů, s kterými se potýkají na sídlišti. 
Nevhodně zaparkovaná vozidla a to i v místech označených zákazovými značkami. Tento nešvar je bohužel i v jiných 
místech v obci. Používání zábavní pyrotechniky mimo oslav příchodu nového roku, nezletilými. Tato činnost 
způsobuje nemalé problémy majitelům domácích zvířat. Dalším zmíněným problémem a to letitým je nepořádek 
kolem popelnic. Občané i přesto, že je velkoobjemový kontejner nezaplněn nevhazují odpad do kontejnerů a 
vytvářejí nepořádek kolem nich. Nejenom, že je to nevzhledné a porušují tímto svým jednáním místní obecně 
závaznou vyhlášku, ale je to i jeden z mnoha důvodu, kdy se po obci pohybuje divoká zvěř a hledá si potravu.  

 
 
 
Přílohy: 

1) Prezenční listina 
2) Seznam investičních akcí naplánovaných na tento rok s popisem rozpracovanosti 
3) Informace o konání zasedání zastupitelstva obce 

 
 
Zasedání zastupitelstva bylo ukončeno v 18.40 hodin. 
 
 
Zápis byl vypracován dne 5.2.2020. 
 
 
 
Zapisovatel:                 Marek Choc               dne …………………………………… Podpis …………………………………. 
 
 
Ověřovatelé:                Jitka Střimelská         dne …………………………………  Podpis …………………………………… 
 
 
                                         Robert Muchka        dne ………………………………… Podpis …………………………………… 
 
 
Starosta obce:                 Marek Choc            dne ……………………………….. Podpis ……………………………………             


