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Zastupitelstvo obce pověřuje:
stalostaje po\'ěien sepsáním mluv s občany' kteři mají Zájem o Fonájem pozemků par'c'
c. ]] 7/ l. 54 j2. ]5. h l/2' Zamčr b) L\ }.věšen na úřední desce ( sejnuto 18.3.2011 )' Cena za
lm' je l,-Kc na jeden rL'k.
9. Zastupitelstvo obce pověřuje starostu' aby pokračor'al vjednáních s maji1eli
Krahulcoq'mi o případrré koupi objektu mlýna s přilehlými budovami a pozen]k)' v k'ú'
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l0. Zastupitelstvo obce pověřuje stalostu po obdlžení zplacované projektové dokrrnentace,
aby začal vyřizovat stavební povolení na veiejné osvětlení v nově vzniklé zástavbě v obci.
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