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Pise*ná č- 25, 5q3G: #p'střice na* P*rnšlej*erx

IČ: il**.f?ŽŮ*

] l.5-2t}i*. f,**tupit*l*tr,'* tlh** p*vň*i*i* s*ar*stx pťíprav** n prr*nps*:lín"* *ntl*v p dít* * výŠe
uvedenými r*nlixá{*ry s1*tvh3'.

Vý*led*& hlasování: schvále*o jedn*myslnň

7. I}oplr{** šleag k*nťr*ln*** výb:*rrr

Z*-*txpit*}stv* *h** prrrje*nal* * sultváIit* nár'rlr rt* d*pIrrŮl"tť *|*na liontrr:]rrih* vy.txtru* Za
par:a Z**lika Skl*nářs bylja3* ť}*n ktrntrrll:rihr: výhr"*ru nnvť*:: pa* M*rtix D**t;il.
Výsled*k hlal*ván{: gthváIsn* je*nomysl*Ó

ť. F*rcelt $?5ff * převod rl* l'l**(nÍ*tví rrb*c

st*r*s{rt *bc* inŤhrrnn?al r.'as:xpit*l*tvc l* j*ďn;Ígtí * paxí [t*m*n*u K*n:i*tk*vau z t-1fu*dtr prir
r=:*ť*pv*lrÍ vr vč*ech m*jetk*výtlh ve }-**i ffi**u4}:* b*tpl*nrÍhtr pt*v*d* plx.c"*' s::ru.
ktsr* *e anchózi v í" *. Fíum*nÉ u j* d*p**ud v*dena j*k* ňej*t*h rjisvp na LY č' *fi#*
{*dn* sfl * rl$fipflvxěrxru kor-rrnika*i x p*rnlričk* pat*lý*h ol:Čar:* řísečndho nlr *tox*i I}-
s''u'ětol'* vá*ky}. Zxstupi*elstl'* otee prtrjedxirli: ni*vrh lifi$vM ru *chvalilrr **zplat*Ý př*vo<lp:remku ilbri Pťs**n*. l"*ufrrpi**1sŤvq': p*věruj* $!*r$$ttt * xpr*c*viiní Žáda*ti. Jxlin.ir-..r'i aqjádšeni k l:ařme*ni p:ze:nkx pare " Č. 5?:lÍ * pied**Ž*rli *v*de*ých p*dle.lur{ů iI;lsvr":.
Výs**d*i h**g*vň*í: *ghvál*n* jedncrrrysl**

s. 7aměř*ní fur*ni*e **Eríh* p*rtrx*u }**loti;r'

Člen etstupi**lgtva p' J*sef fl*k easlupitelstvu pře*n*sl pošad*vek ilsc, tý*(a*iťí ** gaměř*ní
*r*nite $oltmků }lclotin l-s* e drjvadů nesr*vnalcstí s maji*el*m s*us*dních p*r*xk:i p'
f*h*u t D*lečina- fraslrrpit**stvo obce prcj*dnata p*žt**vel LSG a l**h*así s novýx
:amĚř**ťm'
Vý*l*defo hlag*várrí; scř*vtler:o je**cmyslná

lil- ft*rn* a ďi*lqugt

*il.3. Froxái*m *(r*}turnťha d*il'"l e výlet*št*

Kr':*turní dť*rn * výletiřtá rxiÍ m*Í*tst si pr*n*jr***t každý +b**n Pťseť*óho a po d*h*dč s*
ra*ťup*t*lstvtm obc* i j*ný réj*mcm' ltá;]cmt* j* pov*ne* ** **je*t př*vrÍi, udr**vat p*řád*k
a čistotu, používat WC výhradně k potřebám určené a po ukonČení akce jej uvést do
p*vadníh* $tsvu- Stan*v*n*4 ntjtm** ve výši {Ůfi,- Hč v lmtním *brďohí * 8G*,_ Kč v x*rn*ím
*5**hi, z*hrnujiri sp*třebu v*dy, e**ktríclqé *n*r5** a plyn* j* nájenc* pcvi**n u},rradit dg ?
dnri p" tičctni-
Výsled*k irla*ov*nť; *rhválen* j**n*myslx$


