Městys Chudenice

Zápis
z 5. zasedání Zastupitelstva městyse Chudenice,
konaného dne 14.9.2017 v zasedací místnosti úřadu městyse Chudenice
I. Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání Zastupitelstva městyse Chudenice (dále jen „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 19:05 hod.
starostou městyse Martinem Dolejšem (dále jen „předsedající“), který přivítal všechny přítomné a
konstatoval, že zasedání zastupitelstva bylo řádně svoláno v souladu s § 92 zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích (obecní zřízení), v platném znění. Informace o termínu zasedání podle § 93 odst. 1 zákona o
obcích byla na úřední desce zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní. Současně byla
zveřejněna na „elektronické úřední desce“. Předsedající z prezenční listiny přítomných členů
zastupitelstva konstatoval, že je přítomno 9 členů zastupitelstva z celkového počtu 11 členů, takže
zastupitelstvo je usnášení schopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).

Přítomní zastupitelé:
Mgr. Marcel Bezděk, Martin Dolejš, Jindřich Macán, Jan Přibáň, Václava Soupírová, Bc. David Klíma,
Mgr. Vladimír Svatoň, Ing. Marie Šavlová, David Žák

Nepřítomní zastupitelé:
MUDr. Jana Srbová (omluvena), Ing. Oldřich Vlasák, Ph.D. (omluven)

Určení ověřovatelů a zapisovatele
Předsedající určil jako ověřovatele zápisu J. Přibáně a V. Soupírovou a zapisovatele M. Bezděka. Jiný
návrh vznesen nebyl, navržení funkce přijali.

II. Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání zastupitelstva
D. Žák přečetl usnesení z minulého zasedání. M. Dolejš informoval, že usnesení č. 2017-4-1 bylo
provedeno a nájemní smlouva o pronájmu nebytových prostor (gynekologické ordinace) v budově
zdravotního střediska č.p. 246 v Chudenicích s MUDr. Kováříkovou byla sepsána.

III. Návrhy na doplnění a schválení programu jednání
Předsedající navrhl, oproti programu v pozvánce na zasedádní, doplnit jednání o tyto body:
- Projednání žádosti MŠ Chudenice o poskytnutí příspěvku ve výši 5.000,- Kč MŠ Chudenice určeného
k hrazení dopravy dětí do bazénu Klatovy
- Projednání přijetí dotace ve výši 14.527.093,- Kč z 36. výzvy IROP - Stanice IZS s názvem Požární
zbrojnice Chudenice.
- Projednání žádostí spolků TJ Sokol Chudenice, SDH Chudenice a TJ Sokol Chudenice-fotbalového
oddílu o poskytnutí dotací z „Dotačního programu na podporu akcí spolků a neziskových organizací“
městyse Chudenice
- Projednání převodu či odprodeje hasičského OA Škoda Felicia ve vlastnictví městyse Chudenice.
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Program jednání:
I.
II.
III.
IV.
V.

Zahájení zasedání a organizační záležitosti,
Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání,
Návrhy na doplnění a schválení programu jednání zastupitelstva,
Rozpočtové opatření č. 6/2017,
a) Projednání úhrady faktury č. 015072 ke Smlouvě o dílo č.986 firmě
Pegisan
b) Projednání úhrady faktury č. 015098 ke Smlouvě o dílo č.987 firmě
Pegisan
VI.
Projednání žádosti p. Martina Pecky o vyjádření k projektové dokumentaci
na územní řízení na akci Dělení pozemků, dopravní napojení a inženýrské
sítě na pozemku na p.č. 127/27, 127/28, 127/29, 127/30, 127/31,
127/77, 127/82, 127/119, 127/131 kat. území Chudenice
VII.
Projednání žádosti firmy Energon o vyjádření k projektu stavby pro
následnou realizaci uložení kabelu nízkého napětí v ulici Záblatí v
Chudenicích,
VIII. Projednání žádosti o poskytnutí příspěvku Divadlu Rynek, z.s. na výrobu
filmové pohádky O zlatém jablku,
IX.
Projednání žádosti firmy HG elektro o vyjádření k projektové dokumentaci
Změna řešení trasy - varianta kabel-vzduch na zásobování elektrickou
energií pro nové odběry v lokalitě Výšensko,
X.
Projednání žádosti o souhlas vlastníka s provedením údržbových prací, se
vstupem na pozemek a prohlášení o vlastnictví pozemku v souvislosti s
údržbou dřevinných břehových porostů robného toku k akci BP
Bělýšovský potok - údržba břehového porostu,
XI.
Projednání žádosti manželů Engelových o směnu pozemku v
k.ú.Bezpravovice,
XII.
Projednání návrhu na pořízení změny č.1 Územního plánu městyse
Chudenice,
XIII. Projednání žádosti o odprodej pozemku st. p.č.228, k.ú. Chudenice, jehož
součástí je stavba trafostanice, společnosti ČEZ Distribuce a.s.,
XIV. Projednání žádosti MŠ Chudenice o poskytnutí příspěvku ve výši 5.000 Kč
MŠ Chudenice určeného k hrazení dopravy dětí do bazénu Klatovy,
XV.
Projednání přijetí dotace ve výši 14.527.093,- Kč z 36. výzvy IROP - Stanice
IZS s názvem Požární zbrojnice Chudenice,
XVI. Projednání žádostí spolků TJ Sokol Chudenice, SDH Chudenice a TJ Sokol
Chudenice-fotbalového oddílu o poskytnutí dotací z „Dotačního programu
na podporu akcí spolků a neziskových organizací“ městyse Chudenice,
XVII. Projednání převodu či odprodeje hasičského OA Škoda Felicia ve vlastnictví
městyse Chudenice,
XVIII. Projednání převodu či odprodeje hasičského OA Škoda Felicia ve vlastnictví
městyse Chudenice.Projednání převodu či odprodeje automobilu Škoda
Felicia ve vlastnictví městyse Chudenice,
XIX. Diskuze,
XX.
Kontrola usnesení a závěr.
Výsledek hlasování:

Usnesení č. 2017-5-1:

Pro

9

Proti

0

Zdrželi se

0

Zastupitelstvo schválilo program jednání.
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IV. Rozpočtové opatření č. 6/2017
Účetní J. Vlčková informovala o vybraných položkách rozpočtového opatření. Opatření se sestavovalo
k 30.6.2017. Nikdo neměl žádných dotazů.

Usnesení č. 2017-5-2:
Zastupitelstvo vzalo na vědomí rozpočtové opatření č. 6/2017.

V. Projednání úhrady faktur:
a)
b)

č. 100015072 ke Smlouvě o dílo č. 986 firmě Pegisan
č. 100015098 ke Smlouvě o dílo č. 987 firmě Pegisan

Předsedající seznámil zastupitele s problematikou dlouho trvajícího sporu mezi městysem a f. Pegisan,
kdy ze strany této firmy byly městysi zaslány dvě faktury, vztahující se k SoD č.986 a 987, za údajně
provedené práce v roce 2012 na Starém zámku v Chudenicích v celkové výši 768.898,- Kč. V
současné době je tento spor projednáván u Okresního soudu v Klatovech, protože stávající vedení
městyse není přesvědčeno, že fakturace byly provedeny oprávněně, a f. Pegisan městys o tuto částku
zažalovala. Pochybnosti v celé této věci jsou z důvodu zvláštních okolností. Ke smlouvám ani k
fakturám nejsou dodány podklady dokazující provedení prací v rozsahu uvedeném v SoD, např.
Stavební deníky, fotodokumentace atd. Také dle vyjádření p. Klímy nejsou práce dle SoD č. 987 vůbec
realizovány a SoD je tedy nenaplněna. I přes tato zjištění jsou ale práce vyfakturovány a dokonce je i
městys zažalován, aby tyto práce uhradil. Vedení tedy má oprávněné pochybnosti a bude lpět na tom,
aby byla řádně celá věc prověřena, a aby soud rozhodl o tom, co má městys f. Pegisan zaplatit. Další
věc je také, že f. Pegisan provedla fakturaci až po několika letech od sepsání SoD. Nejprve faktura
byla vystavena k jiné smlouvě a následně byla opravena. Žaloba je ale opět podána na městys na
částku odpovídající plné výši obou faktur.
p. Klíma uvedl, že práce jsou provedeny a fakturace jsou oprávněné. Dochází k jednoznačné žalobě
Chudenic, protože f. Pegisan uznala svoje pochybení ve fakturacích. Trvá na svém a před soudem
bude vypovídat stejně jako na jednání na Starém zámku. Dále uvádí, že ze strany předsedajícího je
prezentována jen půlka pravdy. Na jednání na Starém zámku byl přítomen i stavební dozor p.
Kostohryz, který doklady o provedených pracích měl u sebe včetně fotodokumentace, ale na
předložení těchto materiálů nedošlo z důvodu atmosféry při jednání. Potvrdil, že práce dle SoD č. 987
nebyly realizovány. Nechce dělat advokáta f. Pegisan, ale Pegisan chtěl doplatit práce ještě za jeho
vedení, ale domluvili se že jim počká, neboť realizovali jiné projekty. Část prací z SoD č. 986 bylo
provedeno a také ze strany městyse proplaceno. Celková částka by tedy měla být ponížena o již
zaplacené faktury.
a) Předsedající dal hlasovat, kdo je pro uhrazení f. č. 100015072 ke Smlouvě o dílo č. 986 ve výši
339.322,- Kč ,mínus již zaplacené faktury.
Výsledek hlasování:
Pro
2
Proti 6
Zdrželi se
1
b) Předsedající dal hlasovat kdo je pro uhrazení f. č. 100015098 ke Smlouvě o dílo č. 987 ve výši
429.576,- Kč.
Výsledek hlasování:
Pro
0
Proti 9
Zdrželi se
0

Usnesení č. 2017-5-3:
Zastupitelstvo:
a) neschválilo úhradu faktury č. 100015072 ke Smlouvě o dílo č.986 firmě Pegisan,
b) neschválilo úhradu faktury č. 100015098 ke Smlouvě o dílo č.987 firmě Pegisan.
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VI. Projednání žádosti p. Martina Pecky o vyjádření k projektové
dokumentaci na územní řízení na akci Dělení pozemků, dopravní napojení
a inženýrské sítě na pozemku na p.č. 127/27, 127/28, 127/29, 127/30,
127/31, 127/77, 127/82, 127/119, 127/131 kat. území Chudenice
Předsedající podal informace k žádosti. Projednáním dané problematiky bylo zjištěno, že podklady k
žádosti jsou neúplné a bylo doporučeno vrátit žádost žadateli k doplnění informací.
Předsedající dal hlasovat, kdo je pro vrácení žádosti žadateli k doplnění.
Výsledek hlasování:

Pro

9

Proti

0

Zdrželi se

0

Usnesení č. 2017-5-4:
Zastupitelstvo vrátilo k projednání žádosti p. Martina Pecky o vyjádření k projektové
dokumentaci na územní řízení na akci Dělení pozemků, dopravní napojení a inženýrské
sítě na pozemku na p.č. 127/27, 127/28, 127/29, 127/30, 127/31, 127/77, 127/82,
127/119, 127/131 kat. území Chudenice.

VII. Projednání žádosti firmy Energon o vyjádření k projektu stavby pro
následnou realizaci uložení kabelu nízkého napětí v ulici Záblatí
Předsedající vysvětlil, že jde o vložení vedení nízkého napětí v ul. Záblatí do země v souvislosti s
přípravou celkové rekonstrukce této ulice.
p. Klíma – požádal o to, aby v souvislosti s touto akcí bylo provedeno stejné uložení i u veřejného
osvětlení. Předsedající uvedl, že je i s tímto počítáno.
Výsledek hlasování:

Pro

9

Proti

0

Zdrželi se

0

Usnesení č. 2017-5-5:
Zastupitelstvo schválilo žádost firmy Energon o vyjádření k projektu stavby pro
následnou realizaci uložení kabelu nízkého napětí v ulici Záblatí.
Usnesení č. 2017-5-5 bylo schváleno.

VIII. Projednání žádosti o poskytnutí příspěvku Divadlu Rynek, z.s. na výrobu
filmové pohádky O zlatém jablku
Předsedající přednesl žádost spolku Divadlo Rynek, který je realizátor pohádky O zlatém jablku. Tato
pohádka byla natáčena i na našem Starém zámku, kdy spolku byly zdarma poskytnuty prostory pro
natáčení. Z diskuze byla navržena částka ve výši 5.000,- Kč, která by mohla být poskytnuta formou
sepsání veřejnoprávní smlouvy.
Výsledek hlasování:
Pro
5
Proti 1
Zdrželi se
3

Usnesení č. 2017-5-6:
Zastupitelstvo schválilo poskytnutí individuální účelové dotace Divadlu Rynek, z.s. ve
výši 5.000,-Kč z Programu podpory spolků a neziskových organizací v návaznosti na
vypracování veřejnoprávní smlouvy.
Usnesení č. 2017-5-6 bylo schváleno.
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IX. Projednání žádosti firmy HG elektro o vyjádření k projektové dokumentaci
Změna řešení trasy - varianta kabel-vzduch na zásobování elektrickou energií pro
nové odběry v lokalitě Výšensko
Předsedající přednesl žádost f. HG elektro, která vypracovává projekt na vedení el. energie na
Vyšensko. Došlo ke změně projektu z podzemní na nadzemní vedení. Firma nás žádá o stanovisko k
tomuto projektu. Písemné vyjádření provede starosta.
Výsledek hlasování:

Pro

9

Proti

0

Zdrželi se

0

Usnesení č. 2017-5-7:
Zastupitelstvo schválilo žádost firmy HG elektro o vyjádření k projektové dokumentaci
Změna řešení trasy - varianta kabel-vzduch na zásobování elektrickou energií pro nové
odběry v lokalitě Výšensko.
Usnesení č. 2017-5-7 bylo schváleno.

X. Projednání žádosti o souhlas vlastníka s provedením údržbových prací, se
vstupem na pozemek a prohlášení o vlastnictví pozemku v souvislosti s údržbou
dřevinných břehových porostů drobného toku k akci BP Bělýšovský potok údržba břehového porostu
Předsedající přednesl žádost společnosti GeoVision, která městys žádá o vstup na pozemky za účelem
provedení prořezávky porostu kolem Bělýšovského potoka v úseku od koupaliště směrem k obci
Slatina.
Výsledek hlasování:

Pro

9

Proti

0

Zdrželi se

0

Usnesení č. 2017-5-8:
Zastupitelstvo schválilo souhlas vlastníka s provedením údržbových prací, se vstupem na
pozemek a prohlášení o vlastnictví pozemku v souvislosti s údržbou dřevinných
břehových porostů drobného toku k akci BP Bělýšovský potok - údržba břehového
porostu,
Usnesení č. 2017-5-8 bylo schváleno.

XI. Projednání
Bezpravovice

žádosti

manželů

Engelových

o

směnu

pozemku

v

k.ú.

Předsedající přečetl žádost manželů Englových o směnu pozemků v Bezpravovicích. Na pozemku,
který chtějí směnit s městysem je obecní studna. Na tomto pozemku chtějí postavit rekreační chatku.
Občanům v Bezpravovicích se směna nezamlouvá, protože jsou na studnu napojeni a bojí se tak o
přerušení dodávky vody. Obec nemá důvod tento pozemek směňovat, či prodávat.
Výsledek hlasování:

Pro

0

Proti

9

Zdrželi se

0

Usnesení č. 2017-5-9:
Zastupitelstvo neschválilo žádost manželů Engelových o směnu pozemku v k.ú.
Bezpravovice.
Usnesení č. 2017-5-9 bylo schváleno.
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XII. Projednání návrhu na pořízení změny č. 1 Územního plánu městyse
Chudenice
Předsedající informoval o tom, že se přihlásili další zájemci o provedení změn v ÚP městyse
Chudenice. Konstatoval, že věc řešil s příslušnými orgány a v ničem nevidí žádný problém v požádání
o provedení změn v ÚP. Dále přečetl konkrétní žádosti žadatelů o změnu ÚP.
p. Klíma – nesouhlasí se změnou z důvodu nedostatku podkladů. Neví co se chce na pozemcích
stavět.
p. Žák – navrhuje přečtení žádostí, ve kterých je uveden jistě i záměr žadatelů.
p. Bezděk – vysvětluje, že ÚP není dogma městyse a je možno ze strany městyse na základě žádostí
občanů změny provádět.
Předsedající přečetl žádosti, ze kterých je patrné, že žadatelé mají záměr na pozemcích vystavět
rodinné domky. Jedná se o pana Ruperta a Vrácovského. Paní Smekalová na „sýpkách“ chce pouze
změnu za účelem přestavby bývalé váhy na obytný rodinný domek.
p. Klíma - má stále problém s tím, že neví co se bude na pozemcích stavět a že žádosti nemají
patřičné náležitosti.
p. Žák - vznesl dotaz na předsedajícího, zda žádosti splňují veškeré potřebné náležitosti.
Předsedající konstatatoval, že ano.
Výsledek hlasování:

Pro

6

Proti

3

Zdrželi se

0

Usnesení č. 2017-5-10:
Zastupitelstvo schválilo návrh na pořízení změny č. 1 Územního plánu městyse
Chudenice.
Usnesení č. 2017-5-10 bylo schváleno.

XIII. Projednání žádosti o odprodej pozemku st. p.č. 228, k.ú. Chudenice, jehož
součástí je stavba trafostanice, společnosti ČEZ Distribuce a.s.
Předsedající přednesl žádost společnosti ČEZ Distribuce a.s., kdy na uvedeném pozemku v ulici Záblatí
je umístěn transformátor a tato společnost žádá o odkoupení pozemku pod tímto jejich zařízením.
Majitelem pozemku je městys Chudenice.
Výsledek hlasování:

Pro

9

Proti

0

Zdrželi se

0

Usnesení č. 2017-5-11:
Zastupitelstvo schválilo žádost o odprodej pozemku st. p.č. 228, k.ú. Chudenice, jehož
součástí je stavba trafostanice, společnosti ČEZ Distribuce a.s.
Usnesení č. 2017-5-11 bylo schváleno.

XIV. Projednání žádosti MŠ Chudenice o poskytnutí příspěvku ve výši 5.000 Kč
MŠ Chudenice určeného k hrazení dopravy dětí do bazénu Klatovy
Předsedající odprezentoval žádost vedení Mateřské školky, kdy mají záměr s dětmi jezdit do
plaveckého bazénu v Klatovech.
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Výsledek hlasování:

Pro

9

Proti

0

Zdrželi se

0

Usnesení č. 2017-5-12:
Zastupitelstvo schválilo žádost MŠ Chudenice o poskytnutí příspěvku ve výši 5.000 Kč MŠ
Chudenice určeného k hrazení dopravy dětí do bazénu Klatovy.
Usnesení č. 2017-5-12 bylo schváleno.

XV. Projednání přijetí dotace ve výši 14.527.093,- Kč z 36. výzvy IROP - Stanice
IZS s názvem Požární zbrojnice Chudenice
D. Žák seznámil zastupitelstvo se skutečností, že městysi byla schválena dotace na výstavbu nové
hasičské zbrojnice v Chudenicích. Tuto dotaci je nutno pro budoucí potřeby ze strany zastupitelstva
formálně přijmout. Předsedající nechal hlasovat, kdo je pro přijetí dotace v uvedené výši.
Výsledek hlasování:

Pro

9

Proti

0

Zdrželi se

0

Usnesení č. 2017-5-13:
Zastupitelstvo schválilo přijetí dotace z 36. výzvy Integrovaného regionálního operačního
programu - Stanice Integrovaného záchranného systému s názvem „Požární zbrojnice
Chudenice“ ve výši 14.527.093,-Kč.
Usnesení č. 2017-5-13 bylo schváleno.

XVI. Projednání žádostí TJ Sokol Chudenice a SDH Chudenice o poskytnutí dotací:
a) ve výši 10 tis. Kč z „Dotačního programu na podporu činnosti spolků a
neziskových organizací“ pro TJ Sokol Chudenice
b) ve výši 10 tis. Kč z „Dotačního programu na podporu činnosti spolků a
neziskových organizací“ pro SDH Chudenice
c) ve výši 15 tis. Kč z „Dotačního programu na podporu akcí spolků a
neziskových organizací“ pro TJ Sokol Chudenice - fotbalový oddíl
Předsedající odprezentoval žádosti spolků. Místostarosta D.Žák upřesnil žádosti a vysvětlil, že je
žádáno ze strany spolků SDH Chudenice a TJ Sokol Chudenice, kdy se spolky domluvily na pořízení
židlí a stolů do tělocvičny pro potřeby pořádání sportovních, kulturních a společenských akcí. Židle a
stoly byly již zakoupeny za celkovou cenu 34.000,- Kč. Jedná se o starší židle a stoly, kdy část židlí
bude také vyměněna na Starém zámku. Žádost fotbalového oddílu je na akce pořádané oddílem v
průběhu celého roku 2017.
Výsledek hlasování:

Pro

9

Proti

0

Zdrželi se

0

Usnesení č. 2017-5-14:
Zastupitelstvo schválilo poskytnutí dotací TJ Sokol Chudenice a SDH Chudenice:
a) ve výši 10 tis. Kč z „Dotačního programu na podporu činnosti
spolků a neziskových organizací“ pro TJ Sokol Chudenice - fotbalový
oddíl, a sepsání veřejnoprávní smlouvy,
b) ve výši 10 tis. Kč z „Dotačního programu na podporu činnosti
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spolků a neziskových organizací“ pro SDH Chudenice, a sepsání
veřejnoprávní smlouvy,
c) ve výši 15 tis. Kč z „Dotačního programu na podporu akcí spolků
a neziskových organizací“ pro TJ Sokol Chudenice - fotbalový oddíl,
a sepsání veřejnoprávní smlouvy,
Usnesení č. 2017-5-14 bylo schváleno.

XVII. Projednání převodu či odprodeje automobilu Škoda Felicia ve vlastnictví
městyse Chudenice
D. Žák vysvětlil, že Škoda Felicie se po získání nového DA stává v JSDH nepotřebnou a ze strany
městyse bude vozidlo nabídnuto k bezplatnému převodu jiné jednotce. Pokud nebude o vozidlo zájem
bude vyhlášen záměr k prodeji, nebo bude využíváno jiným způsobem, či ekologicky zlikvidováno.
Výsledek hlasování:

Pro

8

Proti

0

Zdrželi se

1

Usnesení č. 2017-5-15:
Zastupitelstvo schválilo bezúplatný převod hasičského automobilu Škoda Felicia SPZ:
PMU-25-96 jiné jednotce SDH, popř. vyhlášení záměru k prodeji.
Usnesení č. 2017-5-15 bylo schváleno.

XVIII. Diskuze
Předsedající vyzval přítomné k diskuzi.
p. Klíma – vznesl dotaz, kolik peněz je v současnosti na obecním účtu. Ze strany účetní bylo
konstatováno, že na jednom účtu je cca 4,2mil. Kč bez kontokorentu a na druhém u ČNB cca
0,5mil.Kč,v pokladně je v hotovosti cca 200 tis. Kč.
Dále učinil dotaz, co se provedlo s pozemky, které byly ukradeny obci ze strany majitele nemovitosti
posunutím plotu. Předsedající uvedl, že to řešil s majitelem nemovitosti panem Markem, který bude
muset zabrané pozemky vrátit.
Dále p. Klíma uvedl, že byl osloven chudenickým občanem ohledně přítomnosti radonu ve vodě v
obecním vodovodu. Předložil od občana obdržený doklad o rozboru vody, kdy k tomuto uvedl, že
odběr pro rozbor byl proveden v lokalitě Podskalí v Chudenicích. Požádal o prošetření této věci do
příštího zasedání. Doporučil technologické řešení -čeření vodovodu.

XIX. Kontrola usnesení a závěr
M. Bezděk přečetl usnesení. Nikdo z přítomných neměl ke znění usnesení námitek, ani doplnění.
Předsedající poděkoval všem přítomným za účast a ukončil zasedání zastupitelstva ve 20:45 hod.

Přílohy zápisu:
1)
2)
3)
4)

Usnesení
Prezenční listina
Pozvánka na zasedání
Rozpočtové opatření č. 6/2017
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Na zasedání byla pořízena audionahrávka, která je umístěna na webových stránkách
městyse Chudenice (www.chudenice.info) a dále je i v elektronické podobě uložena na
úřadě městyse.
Zápis byl vyhotoven dne: 14.11. 2017
Zapisovatel:
Ověřovatelé:

Starosta:

Mgr. Marcel Bezděk

........................

dne .......................

Jan Přibáň

........................

dne .......................

Vendula Soupírová

........................

dne .......................

Martin Dolejš

........................

dne .......................

Vyvěšeno na el. úřední desce: 30.11.2017
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