
 Obec Dlouhé, Dlouhé 72, 592 55 p. Bobrová, IČO 00599361

Č. j. 03/20

Zápis z     11. zasedání zastupitelstva obce Dlouhé ve volebním období 2018 - 2022   

konaného dne 25. 6. 2020, od 19:00 hod, v     zasedací místnosti obce  

Přítomní členové ZO (7 z 9):
Bureš  Luboš,  Ing.  Cikryt  Jiří,  Hlavatá  Jaroslava,  Petera  Roman,  Tulis  Josef  (příchod 19.15),  Tulis  Pavel,
Tulisová Pavlína
Omluven: Hubl Jiří, Krejsek Jan
Přítomní občané: anonymizováno ,  anonymizováno
Ověřovatelé zápisu: Luboš Bureš, Roman Petera 
Zapisovatel: Tulisová Pavlína

Navržený   program:    
1. Zahájení
2. Volba ověřovatelů zápisu
3. Hospodaření obce a zpráva o činnosti
4. Zpráva z členské schůze Mikroregionu Novoměstsko 
5. Příspěvek na provoz hřbitova v Bobrové
6. Příspěvek na dopravní obslužnost Kraji Vysočina
7. Nabídka na oplocení - budova č.p. 10
8. Řez stromů – alej u hřbitova – suché větve
9. Rozpočtové opatření 3/2020 
10. Předání staveniště – Retenční přehrážky – Pozemkový úřad
11. Vymezení zastavěného území obce – žádost o zpracování
12. Veřejnoprávní smlouva s městem Nové Město na Moravě – přestupky
13. Výběr dodavatele na vyhledání a průzkum zdroje pitné vody - záložní vrt
14. Dotace na obnovu zeleně na návsi – informace
15. Žádosti o projednání 

a) Nabídka na letní kino
b) Pomoc seniorům v izolaci – organizace Anděl na drátě, Senzoor Czech s.r.o.

16. Různé
17. Závěr

1) Zahájení 

Zasedání Zastupitelstva obce Dlouhé (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 19.00 hodin starostkou
obce Jaroslavou Hlavatou, která  konstatovala, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace podle §93 odst. 1
zákona o obcích byla na úřední desce (i elektronické) zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní,
a  to  od  18.  6.  2020  do    25.  6.  2020.  Zastupitelé  obdrželi  pozvánku  e-mailem,  všichni  přijetí  potvrdili.
Zastupitelstvo je usnášení schopné, přítomna nadpoloviční většina zastupitelů. 
Starostka seznámila s programem jednání, který zastupitelé obdrželi s pozvánkou a zeptala se, zda chce někdo
program doplnit, nebylo tomu tak. Program byl hlasováním schválen. Vedením další průběhu schůze pověřila
místostarostku obce (dále jen předsedající). 
Návrh usnesení č. 03/20/01 – Zastupitelstvo obce schvaluje program dnešního jednání. 
Hlasování:   6 pro, 0 proti, 0 se zdržel – schváleno

2) Volba ov  ěř  ovatel  ů   zápisu  
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Předsedající navrhla za ověřovatele zápisu Luboše Bureše a Romana Peteru. Oba jmenovaní byli jednohlasně
schváleni.
Návrh usnesení č. 03/20/02 – Zastupitelstvo obce určuje za ověřovatele zápisu Luboše Bureše a Romana
Peteru.
Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 se zdržel – schváleno

19.15 přišel Josef Tulis

3) Hospodaření obce a zpráva o činnosti
Zprávu o  hospodaření  a  zprávu o  činnosti  od  minulého jednání  zastupitelstva  podala  místostarostka  obce
(promítnuto projektorem):
- Dne 15. 5. 2020 obdržela obec Dlouhé žádost o souhlas s posunutím sloupku místního rozhlasu, který se nachází na pozemku ve vlastnictví Kraje

Vysočina, p.č. 244, v k.ú. Dlouhé na Moravě. Vydali jsme souhlas s tím, že k přesunutí proběhne na náklady žadatele (informace byla předem
zaslaná na e-maily).

- 19.5.2020 obdržena výpověď smlouvy o zajištění provozu veřejné telefonní stanice k 30.6.2020
- 30.5.2020 – brigáda na úklid dřeva pod Polňákem – obecní zaměstnanci prováděli úklid větví, vyčistili i paseku na Kamenci (jsou tam ještě 2 na

vyčištění),  Šrámek  srovnání  dřeva  pod  Polňákem,  tento  týden  pan  Hubl  pořezal  zbytek  stromů,  je  potřeba  uklidit.  Obecním  zaměstnancům
zakoupena elektrická pila na pořez dřeva na topení za školou…. 

- 3.6.2020 konzultace s projektantkou ohledně pergoly – všichni byli pozváni – výsledek - víceméně dle původního návrhu, nadezdění jen cca o 3
cihle. Diskuse kolem oken v chodbě KD, místostarostka navrhla před fasádou vyměnit také za plastová, nyní problém s větráním, nelze větrat bez
přítomnosti osoby. Místostarostka předložila zastupitelům 2 varianty oken – se světlíkem (váha křídla cca 20 kg) a bez (váha křídla cca 25 kg). Cena
za 3 ks oken cca 45 tis.Kč. Tulis Pavel, jsou dobrá, potřeba šetřit.  Starostka – okna by se mohla usadit na hranu zdi, jako dveře a pak by se krajová
mohla otevřít na zeď a při výletech vysazovat jen 2 křídla - jednodušší. Bureš Luboš – nešla by okna bez kování, jen vysazovací? Bylo by to levnější.
Místostarostka-nevím. Bureš Luboš – zvýšit raději kapacitu dámských záchodů. S tím všichni souhlasili (na výletě SDH 20.6.2020 se tvořili velké
fronty). Zjistit možnosti, odpady, projekt. Dále se místostarostka dotazovala na zadláždění pod pergolou, projektantka navrhuje velkoformátovou
50x50, aby se oddělil prostor pod pergolou. Poznámka od zastupitelů - velkoformátová se špatně usazuje, co třeba 30x30 nebo 40x40. Starostka
s místostarostkou navštíví stavebniny (zjistí více info), ale celkově jsou zastupitelé pro jiný formát než zámkovou dlažbu. Pro výměnu oken v  chodbě
nakonec všichni zastupitelé, ale s co největší plochou skla, bez rámečků.  

- 4.6.2020 zakrytí dřeva za Pávkovi – Bureš Luboš, Tulis Josef
- 16.6.2020 účast místostarostky v Praze na demonstraci starostů za rychlé vrácení výpadku příjmů způsobených vládním zákonem o kompenzačním

bonusu – poslanci schválili
- 7.6.2020 přívalový déšť – v sobotu 13.6. brigáda hasičů na úklid na Podvesnicích – vyčištění koryta, přelivu, následoval 14.6.2020 další přívalový

déšť menšího rozsahu
- Příprava pro plot v sousedství s paní anonymizováno - terénní úpravy, dešťová kanalizace, zakopání zemnění na hromosvod, stržení tarasů, úprava

zahrady
- 17. a 18. 6. vyčištěn ucpaný přívod do nádrže – hasiči – koupen kanalizační krtek C25 a vyměněno prasklé potrubí na návsi, pan Tlustoš zdarma

vyrobil nové desky do odtoku z nádrže.  anonymizováno upozornil, že je potřeba vyměnit trubku mezi přepadem z nádrže a čepem, je střihnutá.
Souhlas, opraví se. 

- Tento týden zahájeny práce na přesunu HUPky u č.p. 10. 
- Koupeny ocelové roury na propustky – 4 ks
- Koupena elektrická pila na řezání dřeva (cirkulárka vyhazuje jistič v bývalé škole).

Usnesení č. 03/20/03 - Zastupitelstvo obce bere na vědomí hospodaření obce k 23. 6. 2020 a zprávu o
činnosti. 

4) Zpráva z     členské schůze Mikroregionu Novoměstsko  
Zprávu z členské schůze Mikroregionu ze dne 23. 6. 2020 podala místostarostka obce:

- Společný nákup energií – Dobiáš - závěrkové listy (důležité), 9.3.2020 vysoutěženo - do 31.12.2022-naše obec není zapojena
- Ing. Cacek-informace k 5. aktualizaci územně analytických podkladů obcí ORP- zveřejněno na  www.nmnm.cz – město a úřad – vpravo

záložka územní plánování – projednávané dokumentace - 5. aktualizace  (zaměření prodloužení vodovodu dát do NMNM). Dále informace
k vymezování zastavěného území obcí – k 31.12.2020 končí možnost rozšiřování zastavěného území obce. Cca 10 obcí má územní plán podle
starého stav. zákona, 10 obcí podle nového, 10 pouze zastavěné území. My z roku 1966, blíže pak samostatný bod jednání.  

- P. anonymizováno – místo paní anonymizováno– sociální pracovnice 
- Na nákup specializovaného hasičského auta pro NMNM přispěly obce Mikroregionu částkou 106 470,- Kč. 
- Střet zájmu – do 30.6.2020 nutno podat průběžné hlášení za předchozí rok
- MAS Zubří země –  anonymizováno– podepsáno, že budeme součástí MASky. Běží 6. výzva PRV – poslední výzva pro toto programové

období. Na čl. 20 je velká poptávka. 
- Dotaz na obce, zda se zapojí do znovu podání žádosti na domácí kompostéry – minule jsme měli v žádosti 50 ks pro naši obec. Výše dotace

85 %, 15 % obce. Souhlas všech, nedělat dotazníkové šetření-ponechat do žádosti 50 ks jako minule.
- Navrácení historického majetku obce – rozeslali na obce, kterých se týká – vhodnější soudní řízení - za metr věcného břemene chtějí 600,- Kč

za metr. Vhodné, pokud se podaří, tak věcné břemeno ještě před vydáním. 
- Centrum společných služeb zpracovalo projekt na cyklotrasu do Nové Vsi – dokončena do konce října 2020 -  3 700 tis. Město NMNM

poskytlo půjčku. 
- Od 1.4.2020 je prodloužen projekt centra společných služeb do 28.2.2021.
- Cyklotrasa NMNM-na Žďár nad Sázavou – projekt zpracován
- V březnu obdrželi obce objednané stolní kalendáře – Téma pro příští rok – smírčí kameny – nemáme zájem.
- Od SMO obdrženy publikaci pro práci na obci - jsou i v elektronické verzi – přeposlat zastupitelům
- Zpracován projekt na úprava modrého a červeného traileru 
- Přezkum hospodaření – schváleno uzavření smlouvy s auditorem i pro příští rok 
- Schválený závěrečný účet obce včetně zprávy o přezkoumání hospodaření Mikroregionu za rok 2019, schválena Účetní závěrka za rok 2019
- Koruna  Vysočiny  –  Ing.  anonymizováno– ředitelka  –  jednotný  turistický  web-8  brožur  –  chtějí,  abychom jim  dali  informaci  o  akcích

konaných v obci – prosba – logo na web obce
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- Sdružení místních samospráv ČR-anonymizováno– přístupnost webových stránek – přijede pověřenec, který zkontroluje. Zkusit SMS oslovit
s prosbou ohledně pomoci s mobilním signálem. 

- Požádala jsem Mikroregion o znovu oslovení mobilních operátorů – zhoršení signálu – místostarostka volala na Vodafone - bez úspěchu,
pouze potvrdili špatný signál

Usnesení č. 03/20/04 –  Zastupitelstvo obce Dlouhé bere na vědomí zprávu z Mikroregionu a schvaluje
zapojit se do žádosti o kompostéry pro občany obce – 50 ks jako v minulé výzvě.
Hlasování:  7 pro, 0 proti, 0 se zdržel - schváleno

5) Příspěvek na provoz hřbitova v Bobrové
Předsedající seznámila zastupitele s náklady na provoz hřbitova v Bobrové, obec platí podíl podle počtu hrobů
užívaných občany obce. 
Usnesení č.  03/20/05 - Zastupitelstvo obce bere na vědomí výši vypočteného příspěvku za rok 2019 a
pověřuje starostku k podpisu dodatku a schvaluje uhrazení vypočtené částky 11 534,- Kč. 
Hlasování:  7 pro, 0 proti, 1 se zdržel - schváleno

6) Příspěvek na dopravní obslužnost Kraji Vysočina
Obec obdržela návrh smlouvy na příspěvek obce na zajištění dopravní obslužnosti Krajem Vysočina na roky
2021-2023 (materiály obdrželi zastupitelé s pozvánkou e-mailem) ve výši 70,- Kč na obyvatele. Vzápětí přišla
informace z Mikroregionu, že tímto příspěvkem se budou řešit jen spoje od po-pá, ne víkendové, ty by si měly
obce zajistit/zaplatit  nad rámec,  což neodpovídá dřívějším informacím.  Doporučení  Mikroregionu je  zatím
nepodepisovat, bude k tomu diskuse, protože k nové dopravní obslužnosti bylo pouze 1 jednání mezi zástupci
Kraje a obcí. Na tomto prvním jednání bylo řečeno, že obce zaplatí těch 70,- Kč a budou pokryty všechny spoje
uvedené v jízdním řádu,  tedy i  víkendové,  to  je  najednou jinak.  Kraj  hrozí  obcím,  že  peníze na dopravní
obslužnost vezme z dotačních titulů, pokud nepodepíší. Na Mikroregionu 23.6.2020 byl odsouhlasen společný
dopis za všechny obce.
Návrh usnesení  č.  03/20/06 – Zastupitelstvo obce konstatuje,  že  v minulosti  obdržel  milné informace
ohledně budoucího financování dopravní obslužnosti v Kraji Vysočina, nesouhlasí, aby obce hradily 70,-
Kč na obyvatele, a ještě si  hradily víkendové spoje. Zastupitelstvo odkládá rozhodnutí a připojuje se
k dopisu Mikroregionu.  
Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 se zdržel - schváleno

7) Nabídka na oplocení – budova č.p. 10
Stavební firma Tulis z Radňovic, který dělal zemní práce, nechal zpracovat cenovou nabídku na oplocení – cca
103 m+ brána 5 m. Nabídku obdrželi zastupitelé e-mailem, cena vysoká (materiálové náklady – 77 775,- Kč,
práce 60.915,- Kč). Místostarostka informovala, že by se plot mohl udělat brigádně, ušetřilo by se za práci.
Zastupitelé souhlasí, pokud se podaří sehnat lidi. 
Návrh usnesení č. 03/20/07 – Zastupitelstvo obce Dlouhé schvaluje realizovat stavbu plotu svépomocí –
brigádně.    
Hlasování:  7 pro, 0 proti, 0 se zdržel – schváleno

8) Řez stromů – alej u hřbitova – suché větve
Pan anonymizováno požádal, zda by nebylo možné prořezat stromy u hřbitova, jsou tam suché větve, padají –
chodí tam děti, ve čtvrtek tu byl stromolezec, pan  anonymizováno z NMNM, odhaduje průměrně cenu za 1
strom na 2 tis. Kč, některé lípy jsou rozdvojené a bylo by potřeba je svázat, tj. cca 5 tis. Kč. Procházeli jsme
obec a k prořezání by byly i další stromy – zejména jasan na křižovatce, jasany u KD, lípy na návsi. Ing. Cikryt
má pozvaného pana anonymizováno z NMNM, zkusí se ho zeptat, zda by neudělal levněji, pro obec pracoval
v minulosti. 
Návrh  usnesení  č.  03/20/08  –  Zastupitelstvo  obce  schvaluje  odstranit  suché  větve  stromolezcem  –
přednostně stromy u hřbitova.
Hlasování:  7  pro, 0 proti, 0 se zdržel – schváleno

9)   Rozpočtové opatření 3/2020  
Místostarostka seznámila zastupitele s připraveným rozpočtovým opatřením č. 3/2020. Zastupitelé jednohlasně
schválili.
Návrh usnesení č. 03/20/09 – Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2020. 
Hlasování:  7 pro, 0 proti, 0 se zdržel – schváleno
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10)   Předání staveniště – Retenční přehrážky – Pozemkový úřad  
22.  6.  2020  bylo  předáno  Pozemkovým úřadem staveniště  pro  stavbu  přehrážek,  práce  by  měly  začít  po
13.7.2020, dokončeno by mělo být do 30.10.2020, z tohoto důvodu jsme po konzultaci s COLASem dohodli
posun termínu oprav komunikací až po zemních pracích. Koupeny 4 ks rour na propustky – 3 průměr 500 mm a
1 ks průměr 300 mm, silnostěnné. Od pana anonymizováno přišla nabídka na odvodnění cesty do kopce, vedle
zahrady anonymizováno (vykopání, položení a zaštěrkování drenážní roury, položení propustků, úpravy terénu)
– souhlas s realizací.
Návrh  usnesení  č.  03/20/10  –  Zastupitelstvo  obce  bere  na  vědomí  informace  k projektu  Retenční
přehrážky na obecním pozemku. Zastupitelstvo obce souhlasí s provedením odvodnění cesty do kopce.
Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 se zdržel – schváleno

11) Vymezení zastavěného území obce – žádost o zpracování
Předsedající  informovala,  že  ze  zákona  k 31.12.2020  končí  možnost  umisťovat  stavby  na  pozemcích
v nezastavěném území. Do 31.12.2020 byla možnost za poslední stavbou obci navázat na sousedícím pozemku
stavbou další, a tak rozšířit zastavěné území obce, to už nepůjde od nového roku, stavět půjde jen v zastavěném
území, které má obec nyní z roku 1966 a neodpovídá současnosti. V hranici intravilánu nejsou zahrnuty některé
nově  postavené  stavby  včetně  zemědělského  družstva.   Hranice  vymezení  zastavěného  území  zpracovává
stavební odbor NMNM na základě žádosti obce (obec bohužel nemá možnost si stanovit, kde by chtěla hranice
mít,  záleží  na rozhodnutí úřadu).  Tento dokument by nám nahrazoval prozatím územní plán, který nejsme
povinni mít.
Návrh usnesení č. 03/20/11 – Zastupitelstvo obce Dlouhé rozhodlo dle ust. § 59 odst. 1 ve vazbě na ust. § 6
odst.  6  zákona  č. 183/2006  Sb.,  o  územním  plánování  a  stavebním řádu (stavební  zákon),  ve  znění
pozdějších  předpisů,  o  pořízení  Vymezení  zastavěného  území  obce  Dlouhé  samostatným  postupem.
Pořizovatelem Vymezení zastavěného území obce Dlouhé samostatným postupem bude Městský úřad
Nové Město na Moravě.
Hlasování: 7  pro, 0 proti, 0 se zdržel – schváleno

12) Veřejnoprávní smlouva s     městem Nové Město na Moravě - přestupky  
Předsedající informovala o končící platnosti VPS na projednávání přestupků na území obce s městem NMNM.
Informovala,  že  pokud  si  zastupitelstvo  nevyhradí,  může  o  uzavření  rozhodnout  starostka.  Město  zvyšuje
poplatek z 1650,- Kč za přestupek na 2 200,- Kč. Smlouva by měla být na roky 2021 – 2023 a schvaluje ji
následně Kraj. Zastupitelé souhlasí s uzavřením smlouvy starostkou obce (nevyhrazují si pravomoc). 
Návrh usnesení č.  03/20/12 – Zastupitelstvo obce si  nevyhrazuje pravomoc k uzavření Veřejnoprávní
smlouvy na přestupková řízení z městem NMNM. ZO bere na vědomí, že starostka svým rozhodnutím
uzavře tuto smlouvu. 
Hlasování:  7 pro, 0 proti, 0 se zdržel – schváleno

13) Výběr dodavatele na vyhledání a průzkum zdroje pitné vody – záložní vrt
Na základě poptávkového řízení byly osloveni 4 dodavatele – obecní úřad obdržel k dnešnímu dni 3 nabídky,
které  byly  otevřeny  a  posouzeny  na  jednání  zastupitelstva  -  viz  Protokol  o  otvírání  obálek,  posouzení  a
hodnocení nabídek, který byl zpracován na jednání zastupitelstva:
Návrh  usnesení  č.  03/20/13  –  Zastupitelstvo  obce  vyhodnotilo  jako  nejvýhodnější  nabídku od  firmy
Envirex  spol.  s.r.o.  s nabídkovou  cenou  523 870,-  Kč  včetně  DPH a  pověřuje  starostkou  k uzavření
smlouvy o dílo.  
Hlasování:  7 pro, 0 proti, 0 se zdržel – schváleno

14) Dotace na obnovu zeleně na návsi – informace
Předsedající  informovala,  že žádost  splňuje kritéria dotace a je postoupena ke schválení.  Podle posledního
rozpočtu předpokládané náklady na realizaci jsou: 497 316, Kč včetně již zaplaceného projektu 80 tis.  Kč.
Způsobilé jsou 359 900,26 Kč z nich dotace by činila 60 % 215 940,- Kč, tj. vlastní prostředky 281 376,- Kč
z toho 80 tis. Kč máme už zaplaceno. Rozpočet na realizaci byl zastupitelům zaslán s materiály. Předsedající se
dotázala,  zda  tedy  do  projektu  půjdeme  a  má  zahájit  výběrové  řízení.  Po  diskusi  zastupitelé  jednohlasně
rozhodli, že z projektu odstoupí (vysoké náklady, náročná administrace projektu, dlouhá udržitelnost, nejistota
z důvodu koronavirové krize, přednostně dokončit rozpracované akce).
Dále předsedající informovala o možnosti čerpání dotace přes MASku z Programu rozvoje venkova – program
Veřejná prostranství – možná by bylo možné takto pořídit i sportovní prvek-workout na náves, bude potřeba
pořídit do pergoly ke KD lavice na posezení v areálu, mohli by se pořídit stojany na kola, případně doplnění
stolů do přístavby KD, odpadkové koše, které měly být v projektu na zeleň. Z toho důvodu je potřeba schválit
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aktualizaci Programu rozvoje obce Dlouhé (máme zpracované na roky 2017 – 2022). Aktualizaci zpracovala
místostarostka obce. Schváleno. 
Návrh usnesení č. 02/20/14a) – Zastupitelstvo obce rozhodlo odložit realizaci projektu Sadové úpravy
veřejného prostranství v obci Dlouhé a stáhnout žádost o spolufinancovaného z programu MAS Zubří
země – Sídelní zeleň.
Hlasování:  7  pro, 0 proti, 0 se zdržel – schváleno

Návrh usnesení č. 03/20/14b) – Zastupitelstvo obce schvaluje Aktualizaci č. 1 strategického dokumentu
obce Program rozvoje obce Dlouhé na období let 2017 – 2022. 
Hlasování:  7  pro, 0 proti, 0 se zdržel – schváleno

15) Žádosti o projednání 
c) Nabídka na letní kino – vysoká částka, neschváleno

Návrh usnesení č. 03/20/15a – Zastupitelstvo obce neschvaluje nabídku na letní kino v Dlouhém od firmy
Letní kino s.r.o. 
Hlasování:  7 pro, 0 proti, 0 se zdržel – schváleno

d) Pomoc  seniorům  v izolaci  –  organizace  Anděl  na  drátě,  Senzoor  Czech  s.r.o.  –  zastupitelstvo  se
seznámilo s nabídkami. Obec nechce dělat prostředníka. Nezapojí se.

Návrh usnesení č. 03/20/15a – Zastupitelstvo obce se nezapojí do propagace projektů organizací Anděl na
drátě a Senzoor Czech s.r.o.. 
Hlasování:  7 pro, 0 proti, 0 se zdržel – schváleno

16. Různé
a) Čarovné Česko – dnes obdržena nabídka na prezentaci obce v publikaci Čarovné Česko – zastupitelé

jednohlasně vyjádřili, že není zájem. 
b) Místostarostka  oznámila,  že  zemřel  děkan  anonymizováno –  po  dohodě  se  starosty  obcí  farnosti

Bobrová bude společný věnec, zajistí naše obec a společná kondolenční listina podepsaná starosty obcí.
Vzato na vědomí. 

c) Větrolam na Branišov – 1 strom je suchý. Dohodnuto, že místostarostka pošle plánek výsadby Ing.
Cikrytovi a ten zkusí zajistit náhradní strom.

d) Obecní  les  –  po  bouřce  splavené  lesní  cesty  –  poslat  obecní  zaměstnance  vyčistit,  bude  probíhat
kůrovcová sanace v další části lesa.

17. Závěr
Předsedající poděkovala všem za účast a zasedání ukončila ve 21.20 hod.

Zápis byl vyhotoven dne: 7. 7. 2020
Zapsal: Tulisová Pavlína    ….…………………….

Ověřovatelé zápisu:       Petera Roman …………………………..

      Bureš Luboš ………………………….

Hlavatá Jaroslava, starostka obce…………………………
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