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ROZHODNUTÍ 
 

Obec Sokolnice obdržela dne 01.07.2013 žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„zákon o svobodném přístupu k informacím“), ve kterém požádalo občanské sdružení PRO 
Sokolnice o.s., IČ: 22765859, Komenského 113, 664 52  Sokolnice (dále jen „žadatel“) o 
poskytnutí následujících informací: 
1. Seznam všech smluv, dohod apod. uzavřených v roce 2012 mezi obcí Sokolnice (nebo 

jejími příspěvkovými organizacemi) a Ing. Petrem Zelinkou. 
2. Výčet všech plnění poskytnutých Ing. Petrem Zelinkou obci Sokolnice (nebo jejím 

příspěvkovým organizacím) v roce 2012. 
3. Výčet veškerých finančních plnění poskytnutých ze strany obce Sokolnice (nebo jejich 

příspěvkových organizací Ing. Petru Zelinkovi v roce 2012. 
4. Seznam všech smluv, dohod apod. uzavřených v roce 2013 mezi obcí Sokolnice (nebo 

jejími příspěvkovými organizacemi) a Ing. Petrem Zelinkou. 
5. Výčet všech plnění poskytnutých Ing. Petrem Zelinkou obci Sokolnice (nebo jejím 

příspěvkovým organizacím) v roce 2013. 
6. Výčet veškerých finančních plnění poskytnutých ze strany obce Sokolnice (nebo jejich 

příspěvkových organizací Ing. Petru Zelinkovi v roce 2013. 

 
Obec Sokolnice žádost přezkoumala a rozhodla postupem uvedeným v § 15 odst. 1 zákona o 
svobodném přístupu k informacím a v souladu s ustanovením § 2 odst. 4 zákona o svobodném 
přístupu k informacím o  

odmítnutí žádosti,  

neboť obec Sokolnice nemá požadované údaje k dispozici. 

 
 

PRO Sokolnice o.s.  
IČ: 22765859 
Komenského 113 
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Odůvodnění: 

Obec Sokolnice je zřizovatelem Základní školy Sokolnice a Mateřské školy Sokolnice. Obě 
organizace byly od 01.01.2003 zřízeny jako příspěvkové organizace obce Sokolnice na 
základě ustanovení § 27 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, v platném znění, v návaznosti na ustanovení § 14 odst. 2 zákona č. 564/1990 Sb., o 
státní správě a samosprávě ve školství, v platném znění a ustanovení § 35 odst. 2 zákona č. 
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění. Jejich zřízení bylo v souladu s 
ustanovením § 84 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 
v platném znění schváleno zastupitelstvem obce Sokolnice dne 26.09.2002.  
Zastupitelstvem byla současně schválena „zřizovací listina“, která ukládá příspěvkové 
organizaci nejrůznější práva a povinnosti.  
Podrobným studiem těchto listin bylo zjištěno, že součástí povinností zřizovaných organizací 
není předávání informací svému zřizovateli, které nyní žadatel požaduje.  
Základní škola Sokolnice (dále jen „ZŠ) předkládá každoročně obci Výroční zprávu o 
činnostech základní školy. Obsah výroční zprávy je dán ustanovením § 10, odst. 3, zákona 
č.561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 
(školský zákon), v platném znění, a § 7 vyhlášky č.15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti 
dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy, v platném znění. Tato 
listina údaje požadované žadatelem neobsahuje.  
Obec je dále zřizovatelem Mateřské školy Sokolnice (dále jen „MŠ“), na kterou se povinnost 
předkládat výroční zprávu nevztahuje.  
Zastupitelstvo obce Sokolnice každoročně ukládá ZŠ a MŠ předložit obci nejpozději do 
března roku následujícího podrobný a přehledný seznam čerpání poskytnutých příspěvků 
z rozpočtu obce Sokolnice. Tento seznam údaje požadované žadatelem neobsahuje.  
 
 
Zastupitelstvo obce ukládá každoročně zřizovaným organizacím jaké doklady a do kdy mají 
svému zřizovateli doručit.  
 
Kopie usnesení ZO ze dne 12.12.2011:  

Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí příspěvku na provoz Základní školy Sokolnice (dále 
jen ZŠ) z rozpočtu zřizovatele v celkové výši 1,400.000,- Kč, který bude ZŠ převeden takto: 

Leden 2012 - 200.000,-  Kč 
Únor 2012 - 200.000,-  Kč 
Březen 2012 - 200.000,-  Kč 
Duben 2012 - 100.000,-  Kč 
Květen 2012 - 100.000,-  Kč 
Červen 2012 - 100.000,-  Kč 
Červenec 2012 - 100.000,-  Kč 
Srpen 2012 - 100.000,-  Kč 
Září 2012 - 100.000,-  Kč 
Říjen 2012 - 100.000,-  Kč 
Listopad 2012 - 100.000,-  Kč 
Prosinec 2012 - 0,-  Kč 
Celkem - 1,400.000,-  Kč 
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Zastupitelstvo obce stanovuje, že část poskytnutého příspěvku je účelově vázána takto:  
� Objem výnosů odpisů činí 38.748,- Kč. Celý objem výnosů odpisů se převede do 

investičního fondu ZŠ, ze kterého budou financovány investiční výdaje, údržba a 
opravy svěřeného nemovitého majetku. 

� Část poskytnutého příspěvku ve výši 40.000,- Kč je určena pouze na financování 
kulturních a sportovních akcí pro děti. 

Zastupitelstvo obce stanovuje, že ZŠ je oprávněna použít část poskytnutého příspěvku na 
provoz k doplnění investičního fondu na financování investičních výdajů, údržby a oprav 
svěřeného nemovitého majetku; do investičního fondu lze však převést jen takovou část 
příspěvku, aby nebyl narušen bezchybný a plynulý provoz ZŠ. 
Zastupitelstvo obce stanovuje, že ZŠ je povinna předkládat zřizovateli potřebné podklady ke 
kontrole svého hospodaření v termínech stanovených Radou obce Sokolnice. 
Zastupitelstvo obce ukládá ZŠ předložit zřizovateli účetní závěrku za rok 2011 (obsahující 
zejména rozvahu, výkaz zisku a ztrát, přílohu pro PO) a výkaz P 1-04 za rok 2011 nejpozději 
do 20. 02. 2012. 
Zastupitelstvo obce Sokolnice ukládá ZŠ vyúčtovat nejpozději do konce ledna 2012 účelově 
vázané prostředky, poskytnuté z rozpočtu zřizovatele v roce 2011 a případně nevyčerpanou 
část vrátit do rozpočtu zřizovatele do 15. 02. 2012. 
Zastupitelstvo obce Sokolnice ukládá ZŠ předložit obci nejpozději do 31. 03. 2012 podrobný a 
přehledný seznam čerpání poskytnutých příspěvků z rozpočtu obce v roce 2011.  
Zastupitelstvo obce Sokolnice ukládá ZŠ předložit obci nejpozději do 28. 02. 2012 schválený 
rozpočet ZŠ na rok 2012.  
Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí příspěvku na provoz Mateřské školy Sokolnice (dále 
jen MŠ) z rozpočtu zřizovatele v celkové výši 1,100.000,- Kč, který bude MŠ převeden takto: 

Leden 2012 - 100.000,-  Kč 
Únor 2012 - 100.000,-  Kč 
Březen 2012 - 100.000,-  Kč 
Duben 2012 - 100.000,-  Kč 
Květen 2012 - 100.000,-  Kč 
Červen 2012 - 100.000,-  Kč 
Červenec 2012 - 100.000,-  Kč 
Srpen 2012 - 100.000,-  Kč 
Září 2012 - 100.000,-  Kč 
Říjen 2012 - 100.000,-  Kč 
Listopad 2012 - 100.000,-  Kč 
Prosinec 2012 - 0,-  Kč 
Celkem - 1,100.000,-  Kč 

Zastupitelstvo obce stanovuje, že část poskytnutého příspěvku je účelově vázána takto:  
� Objem výnosů odpisů činí 271.704,- Kč. Celý objem výnosů odpisů se převede do 

investičního fondu MŠ, ze kterého budou financovány investiční výdaje, údržba a 
opravy svěřeného nemovitého majetku. 

� Část poskytnutého příspěvku ve výši 30.000,- Kč je určena pouze na financování 
kulturních a sportovních akcí pro děti. 

Zastupitelstvo obce stanovuje, že MŠ je oprávněna použít část poskytnutého příspěvku na 
provoz k doplnění investičního fondu na financování investičních výdajů, údržby a oprav 
svěřeného nemovitého majetku; do investičního fondu lze však převést jen takovou část 
příspěvku, aby nebyl narušen bezchybný a plynulý provoz MŠ. 
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Zastupitelstvo obce stanovuje, že MŠ je povinna předkládat zřizovateli potřebné podklady ke 
kontrole svého hospodaření v termínech stanovených Radou obce Sokolnice. 
Zastupitelstvo obce ukládá MŠ předložit zřizovateli účetní závěrku za rok 2011 (obsahující 
zejména rozvahu, výkaz zisku a ztrát, přílohu pro PO) a výkaz P 1-04 za rok 2011 nejpozději 
do 20. 02. 2012. 
Zastupitelstvo obce Sokolnice ukládá MŠ vyúčtovat nejpozději do konce ledna 2012 účelově 
vázané prostředky, poskytnuté z rozpočtu zřizovatele v roce 2011 a případně nevyčerpanou 
část vrátit do rozpočtu zřizovatele do 15. 02. 2012. 
Zastupitelstvo obce Sokolnice ukládá MŠ předložit obci nejpozději do 31. 03. 2012 podrobný  
a přehledný seznam čerpání poskytnutých příspěvků z rozpočtu obce v roce 2011.  
Zastupitelstvo obce Sokolnice ukládá MŠ předložit obci nejpozději do 28. 02. 2012 schválený 
rozpočet MŠ na rok 2012.  
Zastupitelstvo obce ukládá starostovi informovat obě příspěvkové organizace obce o 
rozhodnutí zastupitelstva (doporučeně na dodejku) nejpozději do 15. 01. 2012.  

 
Kopie usnesení ZO ze dne 13.12.2012:  

Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí příspěvku na provoz Základní školy Sokolnice (dále 
jen ZŠ) z rozpočtu zřizovatele v celkové výši 1.956.900,- Kč, který bude ZŠ převeden takto: 

Leden 2013 - 200.000 ,- Kč 
Únor 2013 - 200.000 ,- Kč 
Březen 2013 - 200.000 ,- Kč 
Duben 2013 - 200.000 ,- Kč 
Květen 2013 - 200.000 ,- Kč 
Červen 2013 - 200.000 ,- Kč 
Červenec 2013 - 200.000 ,- Kč 
Srpen 2013 - 200.000 ,- Kč 
Září 2013 - 156.900 ,- Kč 
Říjen 2013 - 100.000 ,- Kč 
Listopad 2013 - 100.000 ,- Kč 
Prosinec 2013 - 0 ,- Kč 
Celkem - 1.956.900 ,- Kč 
Zastupitelstvo obce stanovuje, že část poskytnutého příspěvku je účelově vázána takto:  

� Objem výnosů odpisů činí 38.748,- Kč. Celý objem výnosů odpisů se převede do 
investičního fondu ZŠ, ze kterého budou financovány investiční výdaje, údržba a 
opravy svěřeného nemovitého majetku. 

� Část poskytnutého příspěvku ve výši 40.000,- Kč je určena pouze na financování 
kulturních a sportovních akcí pro děti. 

Zastupitelstvo obce stanovuje, že ZŠ je oprávněna použít část poskytnutého příspěvku na 
provoz k doplnění investičního fondu na financování investičních výdajů, údržby a oprav 
svěřeného nemovitého majetku; do investičního fondu lze však převést jen takovou část 
příspěvku, aby nebyl narušen bezchybný a plynulý provoz ZŠ. 
Zastupitelstvo obce stanovuje, že ZŠ je povinna předkládat zřizovateli potřebné podklady ke 
kontrole svého hospodaření v termínech stanovených Radou obce Sokolnice. 
Zastupitelstvo obce ukládá ZŠ předložit zřizovateli účetní závěrku za rok 2012 (obsahující 
zejména rozvahu, výkaz zisku a ztrát, přílohu pro PO) a výkaz P 1-04 za rok 2012 nejpozději  
do 20.02.2013. 
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Zastupitelstvo obce Sokolnice ukládá ZŠ vyúčtovat nejpozději do konce ledna 2013 účelově 
vázané prostředky, poskytnuté z rozpočtu zřizovatele v roce 2012 a případně nevyčerpanou 
část vrátit do rozpočtu zřizovatele do 15.02.2013. 
Zastupitelstvo obce Sokolnice ukládá ZŠ předložit obci nejpozději do 31.03.2013 podrobný a 
přehledný seznam čerpání poskytnutých příspěvků z rozpočtu obce v roce 2012.  
Zastupitelstvo obce Sokolnice ukládá ZŠ předložit obci nejpozději do 28.02.2013 schválený 
rozpočet ZŠ na rok 2013.  
Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí příspěvku na provoz Mateřské školy Sokolnice (dále 
jen MŠ) z rozpočtu zřizovatele v celkové výši 1.207.000,- Kč, který bude MŠ převeden takto: 

Leden 2013 - 207.000 ,- Kč 
Únor 2013 - 100.000 ,- Kč 
Březen 2013 - 100.000 ,- Kč 
Duben 2013 - 100.000 ,- Kč 
Květen 2013 - 100.000 ,- Kč 
Červen 2013 - 100.000 ,- Kč 
Červenec 2013 - 100.000 ,- Kč 
Srpen 2013 - 100.000 ,- Kč 
Září 2013 - 100.000 ,- Kč 
Říjen 2013 - 100.000 ,- Kč 
Listopad 2013 - 100.000 ,- Kč 
Prosinec 2013 - 0 ,- Kč 
Celkem - 1.207.000 ,- Kč 

Zastupitelstvo obce stanovuje, že část poskytnutého příspěvku je účelově vázána takto:  
� Objem výnosů odpisů činí 271.704,- Kč. Celý objem výnosů odpisů se převede do 

investičního fondu MŠ, ze kterého budou financovány investiční výdaje, údržba a 
opravy svěřeného nemovitého majetku. 

� Část poskytnutého příspěvku ve výši 30.000,- Kč je určena pouze na financování 
kulturních a sportovních akcí pro děti. 

Zastupitelstvo obce stanovuje, že MŠ je oprávněna použít část poskytnutého příspěvku na 
provoz k doplnění investičního fondu na financování investičních výdajů, údržby a oprav 
svěřeného nemovitého majetku; do investičního fondu lze však převést jen takovou část 
příspěvku, aby nebyl narušen bezchybný a plynulý provoz MŠ. 
Zastupitelstvo obce stanovuje, že MŠ je povinna předkládat zřizovateli potřebné podklady ke 
kontrole svého hospodaření v termínech stanovených Radou obce Sokolnice. 
Zastupitelstvo obce ukládá MŠ předložit zřizovateli účetní závěrku za rok 2012 (obsahující 
zejména rozvahu, výkaz zisku a ztrát, přílohu pro PO) a výkaz P 1-04 za rok 2012 nejpozději  
do 20.02.2013. 
Zastupitelstvo obce Sokolnice ukládá MŠ vyúčtovat nejpozději do konce ledna 2013 účelově 
vázané prostředky, poskytnuté z rozpočtu zřizovatele v roce 2012 a případně nevyčerpanou 
část vrátit do rozpočtu zřizovatele do 15.02.2013. 
Zastupitelstvo obce Sokolnice ukládá MŠ předložit obci nejpozději do 31.03.2013 podrobný a 
přehledný seznam čerpání poskytnutých příspěvků z rozpočtu obce v roce 2012.  
Zastupitelstvo obce Sokolnice ukládá MŠ předložit obci nejpozději do 28.02.2013 schválený 
rozpočet MŠ na rok 2013.  
Zastupitelstvo obce ukládá starostovi informovat obě příspěvkové organizace obce o 
rozhodnutí zastupitelstva (doporučeně na dodejku) nejpozději do 15.01.2013.  
 
Lze tedy konstatovat, že zastupitelstvo obce požadovanou informaci nevlastní.  
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Kromě toho provádí obec Sokolnice periodickou kontrolu svých zřízených příspěvkových 
organizací. Tuto provádí zejména prostřednictvím externí společnosti bez toho, že by byly 
zjišťovány údaje, které jsou nyní žadatelem po obci požadovány. Navíc podle ustanovení § 11 
odst. 3 zákona o svobodném přístupu k informacím se neposkytují informace, které obec 
získala od třetí osoby (MŠ a ZŠ) při plnění úkolů v rámci kontrolní, dozorové a dohledové. 

 
Bylo provedeno šetření ve orgánech obce (zastupitelstvo obce, rada obce, starosta, obecní 
úřad), zda-li některý orgán požadovanou informaci nevlastní.  
 
 
Rada obce taktéž úkoluje svoje příspěvkové organizace a ukládá jim jaké doklady a do kdy 
mají svému zřizovateli doručit.  
Podrobnou prohlídkou zápisů ze zasedání rady obce bylo zjištěno, že rada obce nikdy 
nepožadovala po MŠ ani ZŠ tyto informace:  
1. Seznam všech smluv, dohod apod. uzavřených v roce 2012 mezi MŠ nebo ZŠ a Ing. 

Petrem Zelinkou. 
2. Výčet všech plnění poskytnutých Ing. Petrem Zelinkou MŠ nebo ZŠ v roce 2012. 
3. Výčet veškerých finančních plnění poskytnutých ze strany MŠ nebo ZŠ Ing. Petru 

Zelinkovi v roce 2012. 
4. Seznam všech smluv, dohod apod. uzavřených v roce 2013 mezi MŠ nebo ZŠ a Ing. 

Petrem Zelinkou. 
5. Výčet všech plnění poskytnutých Ing. Petrem Zelinkou MŠ nebo ZŠ v roce 2013. 
6. Výčet veškerých finančních plnění poskytnutých ze strany mezi MŠ nebo ZŠ Ing. Petru 

Zelinkovi v roce 2013. 

Lze tedy konstatovat, že ani rada obce požadovanou informaci nevlastní.  
 

Starosta obce zastupuje obec navenek a za výkon své funkce odpovídá zastupitelstvu obce. 
Starosta:  
a) odpovídá za včasné objednání přezkoumání hospodaření obce za uplynulý kalendářní rok 
b) plní úkoly zaměstnavatele podle zvláštních předpisů, uzavírá a ukončuje pracovní poměr 

se zaměstnanci obce a stanoví jim plat podle zvláštních předpisů, pokud není v obci 
tajemník obecního úřadu; vedoucí odboru jmenuje, odvolává a stanoví jim plat, jen není-
li zřízena rada obce, 

c) může po projednání s ředitelem krajského úřadu svěřit komisi výkon přenesené 
působnosti v určitých věcech, 

d) může požadovat po Policii České republiky spolupráci při zabezpečení místních 
záležitostí veřejného pořádku, 

e) odpovídá za informování veřejnosti o činnosti obce, 
f) zabezpečuje výkon přenesené působnosti v obcích, kde není tajemník obecního úřadu, 
g) rozhoduje o záležitostech samostatné působnosti obce svěřených mu radou obce, 
h) plní další úkoly stanovené tímto zákonem a zvláštními zákony, 
i) plní obdobné úkoly jako statutární orgán zaměstnavatele podle zvláštních právních 

předpisů vůči uvolněným členům zastupitelstva a tajemníkovi obecního úřadu. 
Úkoly zřizovatele vůči svým příspěvkovým organizacím vykonává rada obce (§ 102 odst. 2 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění), nikoliv starosta obce. Ten takovou 
pravomoc nemá a rada mu žádnou takovouto kompetenci nesvěřila.  

Lze tedy konstatovat, že ani starosta obce požadovanou informaci nevlastní.  
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Obecní úřad Sokolnice tvoří starosta, místostarosta a zaměstnanci obce zařazeni do obecního 
úřadu. Dotazem u pana místostarosty bylo zjištěno, že požadovanou informaci nevlastní ani 
rada mu žádnou kompetenci ve vztahu ke zřízeným příspěvkovým organizacím nesvěřila. 
Podrobnou prohlídkou spisovny a dalších míst bylo zjištěno, že obec disponuje celou řadou 
nejrůznějších informací o činnosti MŠ nebo ZŠ, informace požadovaná žadatelem však nebyla 
nalezena.  

 

 

Součástí žádosti je i požadavek k poskytnutí následujících informací: 

1. Seznam všech smluv, dohod apod. uzavřených v roce 2012 mezi obcí Sokolnice a Ing. 
Petrem Zelinkou. 

2. Výčet všech plnění poskytnutých Ing. Petrem Zelinkou obci Sokolnice v roce 2012. 
3. Výčet veškerých finančních plnění poskytnutých ze strany obce Sokolnice Ing. Petru 

Zelinkovi v roce 2012. 
4. Seznam všech smluv, dohod apod. uzavřených v roce 2013 mezi obcí Sokolnice a Ing. 

Petrem Zelinkou. 
5. Výčet všech plnění poskytnutých Ing. Petrem Zelinkou obci Sokolnice v roce 2013. 
6. Výčet veškerých finančních plnění poskytnutých ze strany obce Sokolnice Ing. Petru 

Zelinkovi v roce 2013. 

Obec vede účetnictví řádně a v souladu se zákonem a prováděcími vyhláškami. Na příslušné 
paragrafy a položky účtuje příslušné výdaje. Je tak zřejmé, v jaké oblasti obec realizovala 
svoje výdaje. To je koneckonců naprosto jasné z účetní závěrky i závěrečného účtu obce za 
předcházející rok. Tyto údaje se povinně zveřejňují jak v písemné podobě na úřední desce, tak 
v úplném znění v elektronické podobě. Oba zmíněné dokumenty jsou trvale zveřejněny na 
elektronické úřední desce Obecního úřadu Sokolnice, kde se každý může seznámit s výší 
příjmů a výdajů u jednotlivých položek v příslušných paragrafech. Takto předepisuje vedení 
účetnictví zákon a tak je také dodržován.  

Žádný právní předpis obec nenutí vedení nějakého „druhého účetnictví“ a dalších seznamů, ze 
kterých by bylo možné vytvářet nějaké statistické údaje.  

Obec sice uvažuje o zakoupení software na evidenci smluv, ale doposud žádný nebyl pořízen. 
Navíc je otázkou, zda-li se do něj budou doplňovat data zpětně a za kolik let. Nicméně 
v současné době takovýto software obce nevlastní.  

Ve snaze vyhovět žadateli bylo obdobným způsobem, jako je popsáno na předchozích 
stranách, v rámci současných možností obce prověřeno, že mezi Ing. Petrem Zelinkou a obcí 
Sokolnice: 

• Není uzavřena žádná smlouva či dohoda z roku 2012 a 2013,  
• Ing. Petr Zelinka obci neposkytl žádné plnění v roce 2012 a 2013, 
• Obec neposkytla Ing. Petru Zelinkovu v roce 2012 a 2013 žádné finanční plnění,  
 
 

Poučení o odvolání: 
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat postupem podle § 16 zákona o svobodném přístupu k 
informacím, ve kterém se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný 
rozpor s právnímu předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jemuž je předcházelo, 
ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Jihomoravského kraje podáním 
učiněným u Obecního úřadu Sokolnice.  
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Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu 
orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet 
stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. 
Včas podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odstavec 1 správního řádu odkladný 
účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.  

 
S pozdravem  
 
 
 
 
 

   
      

   
      starosta 

 
 
 
 
 
 

 
 

Životský Jiří 
starosta obce 
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