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Počet listů: 11
Přílohy: 3/5

Věc: Žádost o poskytnutí informace Obecním úřadem v České Kubici na
základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Jméno a příjmení žadatele:

Žadatel požaduje od Obecního úřadu v České Kubici následující informace uvedené pod písmeny A,

B, C, D, E, F, G, H, I, J:
Dne 30. 8. 2018 vypukl požár na pozemku vedeného dle katastru nemovitostí jako zastavěná plocha a
nádvoří, budova - stavba občanského vybavení bez čísla popisného nebo evidenčního p.č. st. 81 o
výměře 27 m2 v katastrálním území Starý Spálenec (naproti rodinnému domu č.p. 2, v lokalitě Nová
Kubice). Na tomto stavebním pozemku byla postavená černá stavba = dřevěný objekt (Obr. 1), který
zachvátil požár dne 30. 8. 2018 v noci cca 00:39 hod. (Obr. 5) Je zvláštní na tom to, že obec
s rozšířenou působností v součinnosti s obcí Česká Kubice, která je vlastníkem pozemku neřešila
neoprávněnost užívání pozemku osobami obce Česká Kubice bez souhlasu a stavebního povolení.
V objektu se manipulovalo v dřevěném objektu s otevřeným ohněm. Tento předmětný pozemek a další
řešily příslušné orgány vágně anebo zcela vůbec. Přitom někteří zastupitele obce Česká Kubice jezdili
několik let kolem tohoto problémového „objektu“. O tom, že příslušné orgány nekonaly svědčí i obsah
žádostí o informace ze strany některých občanů respektive odpovědi OVÚP města Domažlice na jejich
žádosti podle InfZ. Postupně OVÚP vypořádal tři žádosti o informace na které bylo odpovězeno 1x dne
16.10.2017, 1x dne 28.2.2018 a 1x 9.7.2018. Link o poskytnutých informací na žádosti o informace
podle InfZ jsou na webových stránkách města Domažlice.
Ad
1)
https://www.domazlice.eu/e_download.php?file=data/editor/480cs_98.pdf&original=poskytnuti_inf
ormace_19.pdf
Ad
2)
https://www.domazlice.eu/e_download.php?file=data/editor/480cs_109.pdf&original=poskytnuti_in
formace_04.pdf
Ad
3)
https://www.domazlice.eu/e_download.php?file=data/editor/480cs_114.pdf&original=poskytnuti_in
formace_09.pdf
Na základě odpovědí podle InfZ :
1. č.j. : MeDO-72970/2017-Sd ze dne 16.10.2017
2. č.j.: MeDO-18513/2018-Sd. ze dne 28.2.2018
3. č.j. MeDO-56211/2018-Sd ze dne 9.7.2018
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které zpracoval Městský úřad Domažlice Odbor výstavby a územního plánování (dále jen „OVÚP“)
odpovídal žadateli nebo ?žadatelům? o informace podle zákona o svobodném přístupu k informacím
č. 106/1999 Sb. (dále jen "InfZ") zda stavby na pozemcích p.č. 268, p.č. 269, p.č. 239/1,p.č. 247/2 a st.
p. 81, vše v katastrálním území Starý Spálenec, byly postaveny v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění.
Zejména v posledním odpovědi žadateli (žadatelům) o informace OVÚP ze dne 9.7.2018 uvádí, že
použil informace od obce Česká Kubice:
Ad 1) Stavební úřad obdržel od obce Česká Kubice sdělení, že Obecním úřadem Česká Kubice nebyla
povolená žádná stavba na pozemcích p.č. 268, p.č. 269, p.č. 239/1,p.č. 247/2 a st. p. 81 v k. ú. Starý
Spálenec.
Ad 2) Stavby nacházející se na výše uvedených pozemcích nebyly postaveny na základě stavebního
povolení či souhlasu vydaného Obecním úřadem Česká Kubice.
Ad 3) Stavebním úřadem nebylo ukončeno zjišťování ve výše uvedené věci.
Ad 4) Z důvodu, že stavební úřad neukončil zjišťování ve výše uvedené věci, nebyly jím učiněna
žádná další opatření.
Podepsaná vedoucí odboru výstavby a ÚP
Je zvláštní, že k předmětnému požáru došlo 30.8.2018 po půlnoci a od poslední odpovědi příslušného
orgánu státní správy žadateli (ům) o informace uběhlo 51 dnů!
Na programu zasedání zastupitelstva obce dne 13.4.2021 se bude jednat už pokolikáté o pozemku p.
č.st 81 v k.ú. Starý Spálenec a netuším co stalo, že po třech letech od požáru tato záležitost není
vypořádaná.
Výpis z pozvánky a programu zasedání na 13.4.2021
8. Zrušení usnesení č. 109/2019 ze dne 16.4.2019
9. Kupní smlouva na pozemek č. 81 v k. ú. Starý Spálenec (stavební pozemek se vykazuje jinak)
Nedá mi to, abych se nevyjádřil k letitému problému, který OÚ Česká Kubice neustále řeší. Nyní už
asi už po sedmé. Stal se požár a občané obce Česká Kubice nedostali žádnou informaci o příčinách
požáru, který se stal dne 30.8.2019 po půlnoci, kdo je za něj zodpovědný. Bývalý starosta obce
k požáru mlčí a nikdy se veřejně nevyjádřil. Bohužel ani zastupitelé nevyvolali jednání o vzniklé
mimořádné události požáru černé stavby postavenou na pozemku v majetku obce Česká Kubice.
Došlo zde evidentně k porušení požárních předpisů. Tento stav nedůsledného řešení problému a
věcích veřejných ze strany OÚ Česká Kubice mě evokuje, abych položil následující žádosti o
informace podle InfZ. :

A. Prosím kopii zprávy Hasičského záchranného sbor Plzeňského
kraje o šetření požáru na nemovitosti Obce Česká Kubice p. č.
st. 81 v k. ú. Starý Spálenec – nepovolená dřevěná stavba.
(Obr. 1).
B. Prosím o kopii dokumentu o šetření požáru na p. č. st. 81 v k.
ú. Starý Spálenec Policií ČR.
C. Požárem dřevěné „černé“ stavby postavené na pozemku
v majetku obce Česká Kubice zřejmě došlo k obecnému
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ohrožení (Obr. 1). ANO nebo NE? (Čtyři nebo tři kusy 10 kg propan butanové

lahve hasiči museli ochlazovat vodou).

D. Prosím o informaci zda obecní úřad Česká Kubice zahájil
správní řízení proti osobě (osobám) ve věci nedovoleného
užívání pozemku p. č. st. 81 v k. ú. Starý Spálenec obce Česká
Kubice (Obr. 1). ANO nebo NE?
E. V čí zájmu bylo zpracování geometrického plánu rozdělení
pozemku č. 180-645/2018 p. č. st. 81 v k. ú. Starý Spálenec o výměře
27 m2 na 22m2 atd. Kdo a kdy zaplatil za zpracování GP?
F. Ve výpisu ze zasedání ZO konané dne 5.4.2019 se píše: z důvodu, že

pozemek bez řádného povolení byl využíván sousední romskou rodinou,
která na něm postavila černou stavbu a několik let i přes řešení věci s
MěÚ Domažlice odborem výstavby a územního plánování nebylo možné
stavbu odstranit do doby 5.7.2018, než celá stavba při požáru shořela.
Prosím o informaci proč OÚ Česká Kubice byl závislý na rozhodnutí
OVÚP a sám nekonal ????? Proč odstranění černé stavby bylo
podmíněno časem do 5.7.2018. Stavba shořela 30.8.2019 ??????

G. Prosím o kopii rozhodnutí příslušného orgánu, který rozhodl ve
věci kácení vzrostlých stromů na pozemku p. č. st. 81 v k. ú.
Starý Spálenec a kolem (Obr. 2). Dne 19.3.2019, kdy mělo ZO rozhodnout o prodeji
pozemku už na předmětném pozemku nestály žádné stromy a plocha byla vyklizená. Obr. 3.

H. Prosím o informaci, kdy byla podána 1. žádost o pozemek p. č.
st. 81 v k. ú. Starý Spálenec a pod jakým číslem jednacím je
zaevidovaná na podatelně OÚ?
I. Prosím o informaci, kdy byla podána 2. žádost o pozemek p. č.
st. 81 v k. ú. Starý Spálenec a pod jakým číslem jednacím je
zaevidovaná na podatelně OÚ?
J. Obecně závazná vyhláška č. 1/2006 POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE ČESKÁ
KUBICE byla vydaná dne 3.4.2006 zastupitelstvem obce ČK.
Požární řád neodpovídá současným potřebám. Za 15 let se
změnila technika, věcné prostředky požární techniky, postavila
se velká nákupní centra vyžadující změny v požárních plánech,
změnila se struktura vodních zdrojů a podobně. Prosím o
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informaci, kdy hodlá starosta obce vydat NOVÝ POŽÁRNÍ
ŘÁD?
Musím poděkovat zásahovým jednotkám hasičů, kteří v nepříznivých povětrnostních podmínkách
zasahovaly na požářišti. Krátce po půlnoci 30.8.2018 se zvedl velký vítr a začalo drobně pršet. „Železný
hasič“ pan ####### se svým autem doslova přiletěl k hasičárně z Pelech. Musím konstatovat, že jsem
byl milé překvapen za jak krátkou dobu se zásahová jednotka hasičů Č. Kubice zmobilizovala a vyjela na
požářiště. Veřejné uznání a klobouk dolů.

Z následujících šesti výpisů ze zasedání ZO Česká Kubice musí být čtenář patřičně zmatený,
neboť to je jedna velká bramboračka. Nechápu, že může takto neefektivně fungovat
veřejná správa obce!
1) Výpis ze zasedání zastupitelstva obce Česká Kubice ze dne 3.9.2018

7. Stavební záležitosti:

- OZ se seznámilo s žádostí pana a paní ####### o odkup pozemku parc. č. st. 81 zastavěná plocha a
nádvoří o výměře 27m2. Diskuze: zastupitelé stanovili cenu za 1m2 ve výši 200,- KČ Návrh usnesení
223/2018: OZ schvaluje zveřejnění záměru obce Česká Kubice na prodej pozemku par. č. č. st. 81
zastavěná plocha a nádvoří o velikosti 27m2 v k. ú. Starý Spálenec. Záměr bude zveřejněn až po
skutečném zaměření výše uvedeného pozemku. Cena byla stanovena zastupitelstvem obce ve výši
200,- Kč/m2. Diskuze: neproběhla Hlasování: 10/0/0 (pro/proti/zdržel se). Usnesení 223/2018 bylo
schváleno.

2) Výpis ze zápisu zastupitelstva obce konaného dne 1.10.2018:
Starosta informoval, že rodina ####### má zájem o pozemek st. 81 v k.ú. Starý Spálenec. Bude se
řešit po sejmutí záměru. (Sděleno v části připomínek zastupitelů, ale není zřejmé .... z čeho pan
Koranda vycházel. Byla podaná žádost písemně nebo jenom ústně? O požáru na nemovitosti obce
nezaznělo ani slovo)

3) Výpis ze zápisu zastupitelstva obce Česká Kubice ze dne 5. 3. 2019: (paní

zastupitelka Jana Duffková je uvedena v zápisu přítomných zastupitelů dvakrát!)
Přítomni: R. Gerberg, Ing. Jiří Vogeltanz, R. Rap, R. Strádal, J. Duffková, Mgr.
Randová, S. Pražák, D. Kohel, J. Duffková
Omluveni: Ing. Koranda, J. Slavík, M. Gibfriedová
Ověřovatelé: J. Duffková, Mgr. Randová
Osadní výbor Spálenec: M. Mašek, L. Podhora
Osadní výbor Folmava: T. Kohel, F. Zahálka
Finanční výbor: O. Bolovanský
Sociálně-kulturní výbor:
Hosté: 8
Určení ověřovatelů a zapisovatelky zápisu
Diskuze: Jako ověřovatelé byli navrženi Mgr. Randová a J. Duffková a zapisovatelka
L. Bradová.
Návrh usnesení 58/2019: Zastupitelstvo obce Česká Kubice určuje jako ověřovatele
zápisu Mgr. Randovou a J. Duffkovou a zapisovatelku L. Bradovou.
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Diskuze: neproběhla
Hlasování: 8/0/0 (pro/proti/zdržel se)
Usnesení 58/2019 bylo schváleno
3. bod programu: Prodej části pozemku parc.č. st. 81 v k.ú. Starý Spálenec (bylo řádně zveřejněno
v programu zasedání na webu obce)

Diskuze: Záměr na prodej část pozemku č. 81 v k.ú. Starý Spálenec byl zveřejněn. Předběžně byla cena
s budoucím kupujícím ## ######### dohodnuta ve výši 200,- Kč/m2. Bylo namítnuto, zda tuto část
pozemku musíme prodávat. Starosta uvedl, že prodávat ho nemusíme, ale p. ## ###### ###
(žadatel o pozemek) chce předejít tomu, aby spoluobčané postavili na tomto pozemku opět nelegální
stavbu, která by byla v přímém sousedství s jeho pozemkem. Dále bylo zmíněno, že tento pozemek byl
již geometricky zaměřen. P. D. Kohel uvedl, že navrhnutá částka 200,-Kč/m2 se mu zdá být nízká.
Pozemek bude žadateli nabídnut k pronájmu. Návrh usnesení 59/2019: Zastupitelstvo obce Česká
Kubice NESCHVALUJE prodej pozemku č. 562 o výměře 22 m2 v k.ú. Starý Spálenec, který vznikl novým
geometrickým zaměřením GP č. 180-645/2018 z pozemku č. 81 v k.ú. Starý Spálenec. Diskuze: Starosta
se dotazoval, kdo bude pověřen dalším jednáním s žadatelem. P. Duffková a Randová navrhnuli místní
šetření. P. Rap namítl, že místní šetření u pronájmu není potřeba protože lze pronajmout celý pozemek.
Hlasování:

5/3/0 (pro/proti/zdrže se) Usnesení 59/2019 bylo schváleno. Usnesení nemohlo být

schváleno a není platné, neboť pro něj nehlasovala nadpoloviční většina zastupitelů. Nutná nadpoloviční většina je v každém
případě

6 zastupitelů, t. z. z celkového počtu zastupitelů, kterých je 11 (viz metodické doporučení MV ČR!)

Str. 17 METODICKÉ DOPORUČENÍ K ČINNOSTI ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH
CELKŮ MV ČR 1.1 podle právního stavu ke dni 1. 9. 2020

Zastupitelstvo obce rozhoduje vždy hlasováním. Zastupitelstvo obce je schopno se usnášet, je-li přítomna
nadpoloviční většina všech jeho členů (§ 92 odst. 3 zákona o obcích). K platnému přijetí usnesení zastupitelstva,
rozhodnutí nebo volbě je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech členů zastupitelstva, nestanoví-li v daném
případě zvláštní právní předpis jinak (§ 87 zákona o obcích). Před každým hlasováním předsedající vždy
ověřuje aktuální usnášeníschopnost zastupitelstva. Zjištěný údaj by měl být uveden v zápisu ze zasedání.
Zastupitelstvo hlasuje zpravidla veřejně, může se však usnést i na tajném hlasování. Každý člen zastupitelstva
hlasuje o každém předloženém návrhu osobně, nezávisle a v souladu se slibem zastupitele (§ 69 odst. 2 zákona o
obcích). Zcela nepřípustné je hlasování formou „per rollam“ (korespondenčně) či v zastoupenía). Podstatné údaje
o hlasování jsou vždy součástí zápisu ze zasedání zastupitelstva (znění návrhu usnesení, výsledek hlasování s
uvedením přesného počtu hlasů pro každou z možných variant hlasování, doslovné znění přijatého usnesení
apod.). Jednacím řádem lze také výslovně stanovit např. konkrétní způsob (techniku) hlasování (zdvižením ruky,
použitím elektronického zařízení, vhozením lístku do hlasovací urny atd.), stejně tak jako celkový výčet všech
možných variant hlasování („PRO“, „PROTI“, „ZDRŽEL SE“, ev. „NEHLASOVAL“).
Příklad nepřípustnosti hlasování zastupitelů obce Česká Kubice dne 5.3.2012 oběžníkovou
metodou - PER ROLLAM !!! Výpis ze zasedání ZO dne 5.3.2012 v restauraci Kocanda
6. Starosta seznámil zastupitele se Smlouvou o dílo č. 03/2012 na dodávku stavby Přístavba MŠ Česká Kubice,
zhotovitel STAFIKO stav s.r.o. Starosta podepíše Smlouvu o díle za podmínek, že zastupitelé se vyjádří do 3
dnů kladně. OZ souhlasí.
Zapsala: Ticháčková ověřili: S. Pražák a S. Rap
a)

4) Výpis ze zápisu ZO konané dne 19.3.2019

Prodej pozemku č. 81 v k.ú. Starý Spálenec na zasedání bylo NAD RÁMEC ZVEŘEJNĚNÉHO
PROGRAMU (dodatečně bylo jednáno o pěti respektive o šesti bodech.) Vložil se bod číslo 5, ale na
základě chaotického vedení zasedání předsedajícím NEBYLO přijato žádné usnesení.)
Diskuze: Starosta sdělil, že na jednání se dostavil žadatel o část pozemku č. 81 v k. ú. Nový Spálenec
pan ############## se dotazoval, proč mu nemůže být pozemek prodán. Pozemek po požáru
uklidil a nyní ho udržuje, aby na něm nevznikaly černé skládky od spoluobčanů. P. D. Kohel mu
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odpověděl, že pozemky se budou prodávat po vyhotovení cenové mapy, protože není možné, aby
pozemky byly prodávány za různé ceny. Pan ############## požádal, jestliže nedojde k prodeji
části pozemku, aby tedy obec udržovala pozemek.1)
Starosta v 19:31 h požádal zastupitele, že zapomněl do doplnění programu dát bod č. 6 a to: Informace
o havarijním stavu kanalizace v obci Česká Kubice. Tato informace byla podána na obecní úřad v 17:30
h před jednáním zastupitelstva obce. Požádal zastupitele, zda může tento bod zařadit na jednání.
Nechal hlasovat o zařazení bodu č. 6.2) Hlasování: 10/0/0 (pro/proti/zdržel se).
1)
Obec Česká Kubice se o svůj stavební pozemek léta nestarala a nepečovala ani způsobem řádného hospodáře
a takhle to dopadlo!
To je konkrétní ukázka porušení jednacího řádu ZO Česká Kubice! (zastupitelstvo rozhoduje ve sboru a
usnesením)
2)

5) Výpis ze zápisu ZO konané dne

2.4.2019

13. Prodej části pozemku č. 81 v k.ú. Starý Spálenec Diskuze: Starosta informoval zastupitelstvo obce
Česká Kubice o chybně přijatém usnesení č. 59/2019 o neschválení prodeje pozemku č. 562 o výměře
22 m2 v k.ú. Starý Spálenec, který vznikl novým geometrickým zaměřením GP č. 180-645/2018 z
pozemku č. 81 v k. ú. Starý Spálenec, kdy se nemělo hlasovat o prodeji pozemku, který byl již jednou
odsouhlasen a o prodeji byl vyvěšen záměr od 16.1.2019 do 1.2.2019, ale o ceně za m2, které vznikly
nově geometrickým zaměřením. ZO schvaluje výše uvedený pozemek prodat za částku 200,- Kč/m2, z
důvodu, že pozemek bez řádného povolení byl využíván sousední romskou rodinou, která na něm
postavila černou stavbu a několik let i přes řešení věci s MěÚ Domažlice odborem výstavby a
územního plánování nebylo možné stavbu odstranit do doby 5.7.2018, než celá stavba při požáru
shořela. Následně bylo celé požářiště vyčištěno p. Ing.########### na vlastní náklady, který o
koupi pozemku písemně požádal. Pro obec Česká Kubice je pozemek o velikosti 22 m2 nepotřebný,
nevedou přes něj žádné infrastrukturní sítě a nedá se žádným jiným způsobem v současnosti zhodnotit.
Starosta dále uvedl, že celí (celý) pozemek má v účetnictví cenu 594,- KČ.. P. Vogeltanz sdělil (jako reakci
na účetní cenu ), že dle inventurních karet jsou ceny pozemků chybně. Všechny pozemky by chtěl
přecenit reálnou hodnotou. Starosta uvedl, že obec vlastní přibližně 500 pozemků. Ocenění jednoho
pozemku by mohlo stát přibližně 5.000,-KČ. Tyto investice jsou bezpředmětné a bude se uměle
zvyšovat majetek obce. Sdělil, že toto není předmětem jednání bodu. Návrh usnesení 99/2019:
Zastupitelstvo obce Česká Kubice souhlasí se zrušením usnesení č.59/219 a). Zastupitelstvo obce
souhlasí s cenou 4.400,- KČ za pozemek č. 562 o výměře 22 m2 v k.ú. Starý Spálenec, který vznikl novým
geometrickým zaměřením GP č. 180 - 645/2018 z pozemku č. 81 v k.ú. Starý Spálenec. Diskuze:
neproběhla Hlasování: 10/0/0 (pro/proti/zdržel se). Usnesení 99/2019 bylo schváleno.

a)

ověřovatele zápisu ZO dne 2.4.2019 paní Monika Gibfriedová a pan Stanislav Pražák. Usnesení

č.

59/219 NEEXISTUJE a tudíž nemohlo být zrušeno!

Námitka k usnesení (první ve výpisu věta) 59/2019 ZO 5.3.2019. Nemělo se hlasovat o prodeji, ale o ceně
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za m2 .Tento NONSENC nechám bez bez komentáře ?????. Hlasování: /3/0 (pro/proti/zdrže se)
Usnesení 59/2019 bylo schváleno. Usnesení nemohlo být schváleno a není platné, neboť pro něj nehlasovala
nadpoloviční většina zastupitelů. Nutná nadpoloviční většina je v každém případě

6 zastupitelů,

zastupitelů, kterých je 11 (viz metodické doporučení MV ČR!) To by snad zastupitelé měli vědět.

6) Výpis ze zápisu ZO konaného dne 16.4.2019

Poř . č. 5 (programu ZO)
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t. z. z celkového počtu

Kupní smlouva na pozemek č. 562 v k.ú. Starý Spálenec, který vznikl z pozemku č. 81 v k.ú. Starý
Spálenec
Diskuze: Starosta uvedl, že o tomto prodeji bylo již několikrát diskutováno. Návrh usnesení 109/2019:
Zastupitelstvo obce Česká Kubice schvaluje kupní smlouvu mezi obcí Česká Kubice (prodávající) a p.
Ing.################a p. Ing. ################ (kupující) na pozemek č. 562 ostatní
plocha o výměře 22 m2 v k.ú. Starý Spálenec, který vznikl geometrickým plánem č. 180-645/2018
vyhotovený firmou Agroreal CZ s.r.o. za celkovou kupní cenu ve výši 4.400,-KČ. Zastupitelstvo obce
pověřuje starostu k podpisu smlouvy. Diskuze: neproběhla Hlasování: 11/0/0 (pro/proti/zdržel se).
Usnesení 109/2019 bylo schváleno.

Obr.1: Černá stavba na pozemku obce Česká Kubice, kdo porazil vzrostlé stromy?
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Obr. 2: Černou stavbu na svém pozemku OÚ léta neřešil, proč? Nebyla k tomu vůle?
Nebo v tom byly jiné důvody?
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Obr. 3: Občané se zajímají a ptají OVÚP města Domažlice na informace k využití
předmětných pozemkům, zda se nejedná o černé stavby, ale zastupitelé obce Česká
Kubice mlčí. Pročpak asi?
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Obr. 4: Česká Kubice – U požáru nízké budovy zasahovali hasiči až z plzeňské Košutky.

Kliknutím zvětšíte
Ilustrační foto. | Foto: ČTK/AP/Arshad Butt
„Z objektu vynesli tři tlakové lahve. Škoda požáru kůlny byla vyčíslena na 20 tisíc korun.
Příčina požáru je v šetření,“ uvedl Petr Poncar, mluvčí HZS pro Plzeňský kraj.
Zdroj: https://domazlicky.denik.cz/pozary/po-pulnoci-vypukl-pozar-kulny-20180831.html
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Obr. 5: Stav v katastru nemovitostí dne 6.4.2021 č.p.st. 81 – žádná změna
(žádný nový vklad)

Příloha:
1. č.j. : MeDO-72970/2017-Sd ze dne 16.10.2017 - 2 listy
2. č.j.: MeDO-18513/2018-Sd. ze dne 28.2.2018 - 2 listy
3. č.j. MeDO-56211/2018-Sd ze dne 9.7.2018 - 1 list
Prosím poslat informace A, B, C, D, E, F, G, H, I, J do mé datové schránky
Na vědomí:
Předseda kontrolního výboru ZO Česká Kubice Rostislav RAP
Předseda finančního výboru ZO Česká Kubice Ing. Jiří VOGELTANZ
Děkuji
S přátelským pozdravem
Ing.
Odesláno prostřednictvím IS DS do DS OÚ Česká Kubice: acqanmn dne 9.4. 2021
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