o.&m míµo
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Přední výtoň
ze dne 12. 5. 2020
Místo a čas:

Budova obecního úřadu v 17:00 hod.

Přítomni:

Bittner, Ing. Zdechovan, Řechtáček, Stoiber, Perfoll, Trojanová, Libertinová.

Omluveni:O

Zastupitelstvo obce Přední výtoň je usnášeníschopné.

Ověřovatelé zápisu: ing. Zdechovan Jan, Zuzana Libertinová

Zapisovatel: Stoiberová, Dis.

1. Starosta přivítal zastupitele, občany.
2. Konstatoval, že ze sedmi zastupitelů je přítomno sedm, zastupitelstvo je usnášenIschopné.
3. Zapisovatelem je určena pani Stoiberová Dis..
4. Ověřovateli zápisu budou pan ing. Zdechovan a paní Libertinová.
5. z jednání zastupitelstva je pořizován zvukový záznam pro účely zápisu, po podáni případných námitek
bude smazán.
6. Program schůze byl vyvěšen na úřední i elektronické desce dne 4. 5. 2020 a sejmut 13. 5. 2020.
7. Dále byla provedená kontrola dodržování ochranných opatření ve smyslu vládních nařízení souvisejÍcÍch s
pandemickým onemocněním COVID 19.
8. Pan Trampota sdělil, že si bude pořizovat zvukový záznam.
Starosta navrhl zařadit bod č. 10. prodej pozemku, bod č. 11. Žádost o poskytnutí příspěvku pro SDH Přední
výtoň a bod č. 12. Zadání projektové dokumentace na vytápěni hasičské zbrojnice, do bodu č. 4 rozpočtovou
změnu č. 2/2020.
Návrh na usneseni č. 12/2020
Zastupitelstvo obce Přední výtoň souhlasí s navrženou změnou programu zařadit bod č. 10 prodej
pozemku, bod č. 11 Žádost o poskytnutí finančního daru SDH Přední výtoň, bod 12 Zadání projektové
dokumentace na Yýtápěnl hasičské zbrojnice a do bodu č. 4 rozpočtovou změnu č. 2/2020, ostatní
body programu budou projednány tak jak byly zveřejněny.
výsledek hlasováni: Pro 5

Proti

O

Zdrželi se

2

Návrh byl přijat

Schůze se bude řídit tímto upraveným programem:
1. Zádost o finanční příspěvek na opravu palisád na VItkově Hrádku.
2. Žádost o podporu Linka bezpečí.
3. Projednání petice.
4. Schválená změna rozpisu č. 1/2020, č. 2/2020 rozpočtová změna č. 1/2020, č. 2/2020.
5. Závěrečný zápis inventarizace majetku.
6. Žádost o propachtování části pozemku č. 329/17 a č. 329/10 o výměře 252 m2 v obci Přední výtoň.
7. Zádost o prodej pozemku.
8. Schválení závěrečného účtu za rok 2019.
9. Schváleni účetní závěrky obce za rok 2019.
10. prodej pozemku č. 318/4 k.ú. Přední výtoň.
11. Žádost o poskytnutí finančního daru SDH Přední výtoň.
12. Zadání projektové dokumentace na vytápěni hasičské zbrojnice.
Různé, majetkové, informace, diskuze.

1. Žádost o finanční příspěvek na opravu palisád na VItkově Hrádku.
Dne 15. 2. 2020 byla doručena Obci Přední výtoň žádost o poskytnuti finančního příspěvku na opravu
palisád ochozu kulturní památky VItkova Hrádku, které byly poškozeny vlivem orkánu Sabine. Nová
konstrukce palisád musí být konstrukčně řešena na doporučení Národního památkového úřadu. Vitkův
Hrádek je ve vlastnictví obce Přední výtoň.
Návrh na usnesen/č. 13/2020
Zastupitelstvo obce Přední výtoň schvaluje finanční dotaci Spolku přátel Vitkova Hrádku, lČ: 671 89
768, ve výší 10 000,- Kč na opravu palisád ochozu VItkova hrádku. Smlouvu na dotaci uzavře starosta
s předsedou Spolku Vítkova hrádku panem
Vyúčtováni provede předseda Spolku do
šesti měsíců obci Přední výtoň.
výsledek hlasování: Pro 7

Proti

O

Zdrželi se

O

Návrh byl přijat

2. Žádost o podporu Linka bezpečí.
Dne 23. 4. 2019 požádala ředitelka Linky bezpečí, z. s. na adrese: Ústavní 95, Praha 8 o podporu provozu
Linky bezpečí částkou 2000,- Kč na její provoz.
Návrh na usneseni č. 14/2020
Zastupitelstvo obce Přední výtoň schvaluje žádost o finanční podporu ve výši 2000,-KČ na podporu
společnosti ,,Linka bezpečí z.s. "
výsledek hlasování: Pro 2

Proti

5

Zdrželi se

O

Návrh by! nepřijat

3. Projednání petice.
Dne 31. 1. 2020 v 17:00 hod. doručil pan
,,Petici" na Obecní úřad v Přední výtoni, týkajíd se
nesouhlasu s prodejem převozního prámu Hraničář. S ohledem na skutečnost, že za petiční výbor bylo
uvedeno, že je oprávněn jednat
avšak listina neobsahuje u oprávněné osoby požadované
údaje to je bydliště toho, kdo zastupuje petiční výbor, byla výzva k doplněni adresována ostatním členům
petičního výboru, u kterých tyto údaje byly, zejména pak doručovací adresy a to
a
Vzhledem k tomu, že listina neobsahovala náležitosti petice ve smyslu petičního zákona, nesměřuje
tedy do oblasti přenesené působnosti obce, ale směřuje do oblasti uzemní samosprávy a je určena
zastupitelstvu obce, který podle zákona č. 128/2000Sb., o obcích vykonává samostatnou působnost.
Uvedeným osobám byla zaslána výzva k doplnění a upřesnění petice. Ve stanovené lhůtě nebyla petice
doplněna ani upřesněna, tudíž nebude vyřízena.
Návrh na usnesení Č.15/2020
Zastupitelstvo obce Přední výtoň bere na vědomí že doručená petice proti prodeji pňevozniho prámu
Hraničář neobsahovala předepsané náležitosti ve smyslu petičního zákona a ani po výzvě ve lhůtě
nebyla doplněna bude obec postupovat podle § 16 odst. 2. písm. f) zákona o obcích. Petici podepsalo
méně než 0,5% občanů Přední výtoně, konkrétně 6 osob. S ohledem na uvedené nebude
zastupitelstvo obce petici projednávat.
výsledek hlasováni: Pro 7

Proti

O

Zdrželi se

O

Návrh byl pňjat

4.Schválená změna rozpisu Č. 1/2020, Č.2/2020 rozpočtová změna č. 1/202Q, Č.2/2020.
Paní Koniasová seznámila zastupitele se změnou rozpisu č. 1/2020, č. 2/2020 dle důvodové zprávy v objemu
O,- Kč, který nemá za následek změnu schválených závazných ukazatelů. Rozpočtovým opatřením č. 1/2020
a s rozpočtovým opatřením č. 2/2020 v objemu 0,-Kč, který nemá za následek změnu rozpočtových
prostředků na závazných ukazatelích.

Návrh na usneseni Č.16/2020
Zastupitelstvo obce Přední výtoň bere na vědomizměnu rozpisu č. 1/2020 dle důvodové zprávy
v objemu O,- Kč, a změnu rozpisu č. 2/2020 dle důvodové zprávy v objemu O,- Kč, rozpočtové opatřénl
č. 1/2020 v objemu O,- kč a rozpočtové opatření č. 2/2020 v objemu O,- Kč.
výsledek hlasováni: Pro 7

Proti

O

Zdrželi se

O

Návrh byl přijat

5. Schváleni závěrečného zápisu inventarizace majetku.
Inventarizační komise ve složení předseda Ing. jan Zdechovan, členové Robert Perfoll, Jan Stoiber ml., Petr
Šumbera, zahájila inventarizaci majetku a závazků ke dni 31. 12. 2019 od 2. 1. 2020 do 16. 1. 2020.
Nezjistila žádné inventarizační rozdíly a prohlašuje, že stavy majetku evidované v rozvaze souhlasí s
inventurními soupisy a se skutečným stavem.
Zastupitelstvo obce Přední výtoň bere na vědomí ,,Zápis z inventarizace majetku a závazků obce
Přední výtoň" ke dni 31.12.2019.

6. Žádost o propachtování části pozemku č. 329/17 a č. 329/10 o výměře 252 m2 v obci Přední výtoň.
Dne 23. 4. 2020 byla doručena Obci Přední výtoň žádost paní
propachtováni části pozemku p. č. 329/17 a části pozemku p. č.
porost o celkové výměře 252 m2 pro pěstitelské účely.

bytem
na
ú. Přední výtoň trvalý travní

Oznámení o zveřejnění záměru propachtovat uvedený pozemek bylo vyvěšeno 24. 4. 2020 a sejmuto dne
13. 5. 2020. K tomuto záměru se nikdo nepřihlásil.
Návrh na usnesení č. 17/2020
Zastupitelstvo obce Přední výtoň schvaluje žádost paní
bytem
na
propachtování část pozemku p. č. 329/17 a část pozemku p. č. 329/10, v k. ú. Přední výtoň trvalý
travní porost o celkové výměře 252 m2 pro pěstitelské účely za cenu 1,- Kč l m2 l rok splatné k 31. 3.
daného roku.
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti O Zdtželi se

O

Návrh byl pňjat

7. Zádost o prodej pozemku.
Dne 27. února 2020 požádal
,
na Obec Přední výtoň o odprodej
pozemku st. parč č. 137 zastavěná plocha nádvoří o výměře 137 m2 v k. ú. Pasečná.

žádost odůvodňuje tím, že by tento pozemek využil pro svá včelstva.
V

Návrh na usnesenlč. 18/2020
Zastupitelstvo obce Přední výtoň neschvaluje vyvěsit záměr prodat st. pozemek
Pasečná za odpovlda/ÍcÍ tržní cenu pro účely umlstěnl včelstvech.
výsledek hlasování: Pro 7 Proti O Zdrželi se

č. 137 v k. ú.

O Návrh byl přijat

8. $chválení závěrečného účtu obce Přední výtoň za rok 2019.
ZastupitelsNo obce se seznámilo s návrhem závěrečného účtu obce za rok 2019 a Zprávou nezávislého
auditora. Obec neobdržela k závěrečnému účtu žádné připomínky ani podněty.
Ve zprávě bylo konstatováno, že při přezkoumání za rok 2019 podle § 2 a § 3 zák. č. 420/2004 Sb., byly
zjištěny jen nevýznamné chyby a nedostatky, které nemají závažnost nedostatků uvedených v § 10 odst. 3
písm. C) zák. č. 420/2004 Sb.
V souladu s ustanovením § 13 odst.1 písm. b) zákona 420/2004 Sb., o přezkoumáváni hospodaření
územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, zastupitelstvo obce přijímá nás|edujĹcÍ opatřeni
k nápravě chyb a nedostatků:
a l u rozpočtových opatření schvalovaných starostou uvádět datum schválení a schváleno starostou na
základě usneseni č. 11/2016

bl společně s návrhem rozpočtu na další období zveřejňovat schválený rozpočet předcházejÍcÍho roku a jeho
plnění
c l příkaz a plán inventur musí obsahovat předpokládaný okamžik zahájení a ukončeni inventur
d l do plánu inventur uvést termín pro vypracování závěrečné inventarizační zprávy a do tohoto data musí být
podepsaná členy inventarizační komise
e l na inventurní soupisy majetku a závazku uvést identiňkačnl číslo účetní jednotky, podpisové záznamy
osob
f l předložit inventury účtů č. 401, 432
g l zbytková hodnota dlouhodobého hmotného majetku bude zrušena od 1.1. 2021
h l účetní směrnice každoročně aktualizovat
ch l používáni g-mailu (využití internetu) účtovat na položku 5'1 62
i l náklady předcházejÍcÍho roku zahrnovat formou dohadných položek nebo výdajů příštIch období do
nákladů předcházejÍcÍho roku
Písemná zpráva o přijetí opatření k nápravě zjištěných chyb a nedostatků bude podána příslušnému
přezkoumávajÍcÍmu orgánu, po projednání do 15 dní dle § 13 zák. 420/2004 Sb. Písemná zpráva o plnění
přijatých opatření bude podána Krajskému úřadu České Budějovice ve lhůtě do 30. 9. 2020.
Návrh na usnesení Č.19 /2020
Zastupitelstvo obce Přední výtoň schvaluje návrh závěrečného účtu obce Přední výtoň za rok 2019
bez výhrad, zároveň při/ľmá opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených ve Zprávě nezávislého
auditora o přezkoumání hospodaření obce k 31. 12. 2019 firmou Plan Control, s. ľ o., lČ 13497570.
výsledek hlasování: Pro 7 Proti O Zdrželi se

O Návrh bylpřijat

9. Schváleni účetní závěrky Obce Přední výtoň za rok 2019.
Zastupitelstvo obce Přední výtoň se seznámilo s návrhem protokolu o schvalováni účetní závěrky za rok
2019.
Návrh usnesení č. 20/2020
Zastupitelstvo obce Pňednl výtoň schvaluje účetní závěrku obce Přední výtoň za rok 2019. Zároveň
schválilo převedení hospodářSkého výsledku - zisku ve výši 1 851 728,00 Kč na účet 432 - výsledky
hospodaření minulých účetních období.
výsledek hlasování: Pro 7 Proti

O

Zdrželi se

O

Návrh byl při/t

10. PrQdei pozemku p.č. 318/4 k. ú. Přední výtoň.
Dne 30. 8. 2019 byl zveřejněn na úřední desce Obecního úřadu Přední výtoň předběžný záměr obce prodat
část pozemku parc.č. 318/4 (původní výměra pozemku činila 2670 m2 v k.ú. Přední výtoň, obec Přední
výtoň) s tím, že bude oddělena geometrickým plánem část pozemku, která zůstane ve vlastnictví obce a
která zasahuje do asfaltové komunikace o předpokládané výměře cca 80 m2 a která vznikne vytvořením
točny pro firmu FCC cca 70 m2. Zastupitelstvo obce schválilo dne 17. 9. 2019 na zasedání předběžný záměr
oddělený pozemek prodat. Jedná se o pozemek, který je odvrácen na severní stranu, je trojúhe|nÍkového
tvaru nevhodný k dalšímu dělení, z 1/3 je zasypán navážkou a ve spodní části je podmočen. Po dobu 15-ti let
neobdržela obec žádnou žádost o prodej tohoto pozemku. Na pozemku nejsou inženýrské sItě, stavebník si
je musí zajistit na své náklady sám. Pozemek je územním plánem obce určen pro bydlení v izolovaném
rodinném nebo bytovém domě včetně hospodářského zázemí, stodoly, garáže. Na základě žádosti fýzické
osoby o prodej tohoto pozemku na stavbu rodinného domu a v souladu s požadavky obce Přední výtoň byla
geometrickým plánem oddělena část pozemku označena jako parcela č. 318/10 zasahljjÍcÍ do asfaltové
komunikace o výměře 99 m2 a část pozemku označena jako parcela č. 318/9, kterou byl vytvořen prostor pro
točnu o výměře 77 m2. Záměr prodeje pozemku č. 318/4 o zbylé výměře 2494 m2 v k. ú. Přední výtoň,obec
Přední výtoň byl zveřejněn na úřední desce Obecního úřadu Přední výtoň a to i dálkovým přístupem na
elektronické desce od 15. 1. 2020 do 31. 1. 2020. Cena pozemku, která bude stanovena ve smyslu zákona č.
128/2000 Sb. o obcích uvádí cenu v čase a místě obvyklou. Z průzkumu stažením informaci z Katastrálního

úřadu, bylo zjištěno, že obec Přední výtoň prodávala nezasit'ované pozemky, které byly na lukrativnějšIch
místech v částkách 600,-KČ, 600,-KČ, 450,-KČ, 445,-KČ, 550,-KČ za m2. S ohledem na to, že pozemek není
zasíťován, činí průměrná cena 530,-Kč/m'.
Obci Přední výtoň bylo doručeno celkem pět (5) žádostí, které jsou předmětem projednání zasedání
zastupitelstva. Starosta obce navrhuje, aby bylo hlasováno postupně o jednotlivých žádostech a to podle
data přijetí žádosti v posloupnosti od nejstaršího data podáni. V případě, že bude schválen prodej
předmětného pozemku konkrétnímu žadateli, již se dále nebude hlasovat. Prvním žadatelem dle data přijeti
je p.
bytem
, (žádost doručena dne 10.7.2019), druhým žadatelem jsou
manželé
a
(žádost doručena dne 18. 11. 2019), třetím žadatelem jsou manželé
a
(žádost doručena dne 18. 11. 2019), čtvrtým žadatelem je p.
(žádost
doručena dne 26. 1. 2020), pátým žadatelem je p.
( žádost doručena dne 31. 1. 2020).
Zastupitelé se seznámili s obsahem všech doručených žádostí. Jelikož paní
která podala žádost
o koupi pozemku dne 10. 7. 2019, je tedy prvním žadatelem, přistoupili zastupitelé k projednání a hlasování o
prodeji pozemku tomuto v pořadí prvnímu žadateli. Tato žadatelka má trvalý pobyt v obci Přední výtoň, kde
žije se svou rodinou a kde je také zaměstnána. V současné době bydlí v pronajatém služebním bytě, který
získal do nájmu jako byt služební manžel žadatelky u svého zaměstnavatele. Ĺadatelka tedy s manželem,
který se i v obci narodil, společně žiji i pracuji v obci Přední výtoň. Kromě toho je manžel žadatelky
velitelem zásahové jednotky SDH. Oba se v obci veřejně angažuji, mají silnou podporu a je zájem obce
udržet si občany, zejména ty aktivní v obci. Je nutno vyzdvihnout a podotknout, že obec Přední výtoň je velmi
žádanou lokalitou z důvodu rekreace a obec se potýká s nedostatkem trvale žijĹcÍch občanů v aktivním věku,
kteří udržují v obci běžný život vesnického typu. V žádosti žadatelka uvádí, že by chtěla realizovat stavbu
rod'nného domku, kde by se svojí rod'nou ŽI' Žadatelka s manželem společně vychovávají dceru, která
s nimi žije také ve společné domácnosti.
Návrh na usneseni č. 21/2020
")
Zastupitelstvo obce Přední výtoň souhlasls projednánlžádosti žadatelů o pozemek parc. č. 318/4 v k.
ú. Přední výtoň,obec Přední výtoň postupně podle data doručenlžádostL
b)
Zastupitelstvo obce Přední výtoň schvaluje pnodat pozemek parč. č. 318/4 o výměře 2494 m2 v k. ú.
Přední výtoň, obec Přední výtoň za kupní cenu 570,- Kč včetně DPH Im' na stavbu rodinného domu
paní
nar.
bytem
s tlm, že bude na
pozemku zřízeno ve prospěch obce Přední výtoň věcné předkupní právo za kupní cenu 570,-Kč/m' a
to na dobu realizace stavby rodinného domu a pověřuje starostu obce vypracovat kupní smlouvu a
smlouvu o zř/zen/ věcného předkupního práva. Náklady na vklad do Katastru nemovitosti uhradí
kupujlcí.
výsledek hlasování: Pro 5 Proti O Zdrželi se 2

Návrh bylpňjat

11. Žádost o poskytnuti finánčniho daru SDH Přední výtoň.
Dne 7. 5. 2020 podal za výbor sdh pan
žádost o poskytnuti finančního daru ve výši 3000,-KČ na
akci ,,Dětský den", který bude bude použit na balíčky dětem trvale žijících v obci.
Návrh na usnesení č. 22/2020
Zastupitelstvo obce Přédnl výtoň schvaluje žádost na poskytnuti" finančního daru ve výši 3.000,-KČ
na nákup dárkových balíčků pro děti při př//ežitost/ ,,Dětského dňě'; kteiý organizují členové SDH
dne 6. 6. 2020.
výsledek hlasování: Pro 7 Proti O Zdrželi se

O Návrh byl pňjat

12. Zadáni projektové dokumentace na vYtápěni hasičské zbrojnice.
V souvislosti s návrhem vyřešit koncepčně systém vytápění Hasičské zbrojnice byla po konzultaci zvolena
varianta tepelného čerpadla s rozvody a radiátory tak, aby bylo zajištěno minimálně temperováni provozní
části a vytápěni šaten a ostatních prostor. Předpokládané náklady na projektovou dokumentaci 25.000,- Kč,
předpokládané náklady na realizaci topeni 1 100 000,- Kč.

Návrh na usnesení č. 23 /2020
Zastupitelstvo obce Přední výtoň schvaluje zadání projektové dokumentace na vytápění Hasičské
zbrojnice včetně vypracování rozpočtu v částce cca 25 000,- Kč.
výsledek hlasování: Pro 7 Proti O Zdrželi se

O Návrh by/při/at

Různé, majetkové, informace, diskuze.

Starosta informoval o žádosti SDH Přední výtoň o požadavku přičlenit byt 1"0 v objektu hasičské zbrojnice
zpět do užIváni hasičského sboru pro účely zřízení šatních prostor. Uvedl, že byt nebyl dosud dědicky
vypořádán a předán zpět obci. O dalším využití se rozhodne na přlštím zastupitelstvu.
Starosta předložil studii na zastřešení 1!3 dvora a oploceni dvora u Obecního úřadu pro stroje využívané obcí
na údržbu. Přístřešek je navržen z dřevěné konstrukce včetně oplocení. Zastupitelstvo souhlasí s tímto
záměrem.
Starosta předložil k projednání projektovou studii na dřevěnou pergolu situovanou vedle hasičské zbrojnice,
která by sloužila občanům pro společenské akce pořádané obcí, nebo SDH. Zastupitelé navrhují velikost
pergoly zmenšit v návrhu o cca 1/3 a opětovně návrh předložit k posouzení.
Starosta požádal pani
aby uklidila věNě z borovice, které tam ponechala při likvidaci spadlého
stromu a bude to dělat problémy při sečení trávy kolem cesty. Paní Křížová namítla, že to může uklidit obec.
Starosta trval na tom, aby věNe uklidila.
Starosta seznámil, občany s tím, že pokud to dovolí hygienické předpisy oslavíme 1. máj dne 30. 5. 2020 s
tradičním občerstvením.
Starosta informoval, že počátkem epidemie coronaviru zajistil zdarma od občanů látkové roušky, které předal
s aktuální informaci o stavu epidemie a způsobu jak se chránit většině občanům s věkem nad 65 let.
Starosta na pracovní poradě vyzval zastupitele k prohlídce Areálu letních sportů. Na místě bylo
konstatováno, že areál není udržován a vnitřní prostory jednotlivých budov jsou ve značném devastovaném
stavu. Současně seznámil zastupitele jak nájemci ALS udržuji.
Zastupitelé souhlasí se zadáním vypracování jednoduché studie na využití areálu s nabídkou hostel
ubytování. Areál má velký potenciál, který není za současného dispozičního stavu využíván. Po vypracováni
studie a zjištění nákladů na rekonstrukci bude zastupiteli rozhodnuto o dalším postupu.
Starosta informoval, že je dokončena projektová dokumentace na propojení nových vrtů HJ3 a HJ4 v obci
Přední výtoň s vodárnou. S ohledem na značný finanční objem prací bude obec žádat prostřednictvím
ČEVAKu o dotace.
Paní
se dotazovala kdo konkrétně podal žádost o pozemek 318/4 v k. ú. Přední výtoň.
Starosta vyjmenoval osoby na žádostech.
Pan
uvedl, že před spuštěním prámu na vodu nebyla udělána obšívka, tudíž nebylo nutno prám
opravovat. Nebyly podány pravdivé informace.
Starosta uvedl, že fa CS Lloyd udělila pro letošní sezonu výjimku s tím, že na podzim musí být v plném
rozsahu provedena obšívka dna tak, jak je uvedeno v původní zprávě. Bylo to z důvodu, že nebylo možno
zajistit do začátku sezony firmu na opravu. V ČR jsou pouze tři společnosti, které mají oprávněni tyto práce
provádět. Protokol o této opakované prohlídce je uložen u provozujíd firmy.
Zastupitel Stoiber se dotazoval, jak je vyúčtována elektrická energie k napájení automatu na přepravní
jízdenky převozního prámu na Frýdavě.

Starosta uvedl, že dotaz ověří. Bylo ověřeno, že automat na jízdenky je vybaven podružným měřením a
každý rok se spotřeba vyúčtuje firmě ATS Global s.r.o., provozujÍcÍ prám ,,Hraničář'.
Starosta ukončil zasedání v 18:55 hod.

Zápis byl vyhotoven dne: 19. 5. 2020
Ověřovatelé:
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Doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě
Tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod
pořadovým číslem 128931476-204422-200521145555, skládající se z 7 listů, se doslovně shoduje s
obsahem vstupu.
Vstup bez viditelného prvku.
Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: MARIE STOIBEROVÁ
Vystavil: Obec Přední výtoň
Přední výtoň dne 21.05.2020

I

" 3 14

y ,".

- 0· i 2 -C-

3

4 .JÉ _)

