
Zápis z veřejné schůze zastupitelstva Obce Srbeč 

20. 12. 2017 od 17 hodin v budově obecního úřadu 

 

Přítomni: Tomáš Cimrman, Vladimír Kalina, Tomáš Kytka, Pavel Douša, Hana 

Kandlerová 

 

Omlouvá se: Monika Mydlářová, Daniela Kederová, Pavel Klíma 

 

Hosté: Marcela Barešová, Vít Řebík, David Svoboda (přicházeli a odcházeli 

v průběhu) 

 

Program: 1. Zahájení 

                  2. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele 

                  3. Schválení programu zasedání 

         4. Schválení rozpočtu na rok 2018 

         5. Volba prezidenta ČR v Srbči 

         6. Došlá pošta a různé  

                  7. Diskuze 

                  8. Závěr 

       

1. Zahájení 

Starosta obce (předsedající) přivítal všechny přítomné a v 17.05 hodin zahájil 

veřejné zasedání zastupitelstva Obce Srbeč. 

 

2. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele 

Ověřovateli zápisu byli navrženi Vladimír Kalina, Tomáš Kytka; 

zapisovatelem Hana Kandlerová. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo Obce Srbeč volí ověřovatele zápisu pana Vladimíra Kalinu a 

pana Tomáše Kytku. Jako zapisovatele volí paní Hanu Kandlerovou. 

 

Výsledek hlasování: pro 2, proti 0, zdržel se 2. 

Usnesení č. 24 bylo schváleno. 

 

3. Schválení programu zasedání 

Předsedající přečetl program zasedání a došlo k návrhu na jeho doplnění 

v tomto postupu: 

 

6) Návrh na zveřejnění záměru směny pozemků mezi majiteli Obcí Srbeč a 

paní Borowiecovou 

7) Návrh prodloužení plánovací smlouvy mezi Obcí Srbeč a paní 

Borowiecovou 





Výsledek hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0. 

Usnesení č. 27 bylo schváleno.  

 

7. Prodloužení plánovací smlouvy mezi Obcí Srbeč a paní Borowiecovou dle 

přílohy č. 13 k vyhlášce č. 500/2006 Sb. mezi smluvními stranami Obcí 

Srbeč a paní Borowiecovou ze dne 3. 11. 2015 se prodlužuje do 31. 12. 2018. 

Předsedající k tomu vysvětlil, že sama p. Borowiecová o toto prodloužení 

sama požádala, kdy ji nestihla plně realizovat ve stanoveném čase. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo Obce Srbeč schvaluje prodloužení výše uvedené plánovací 

smlouvy do 31. 12. 2018. 

 

Výsledek hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0. 

Usnesení č. 28 bylo schváleno. 

 

8. Schválení DPP u zastupitelů 

Předsedající přednesl návrh na schválení DPP (dohoda o provedení práce) u 

pana Vladimíra Kaliny, Tomáše Kytky, Pavla Doušy a Pavla Klímy pro rok 

2018. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo Obce Srbeč schvaluje výše uvedený návrh na DPP u všech 

shora jmenovaných zastupitelů. 

 

Výsledek hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0. 

Usnesení č. 29 bylo schváleno. 

 

9. Schválení smluv o dodávce pitné vody uzavřené dle § 8 odst. 6 zákona č. 

274/2001 Sb. a vyhlášky č. 428/2001 Sb. 

Předsedající předložil návrhy na výše uvedené smlouvy ke schválení 

s platností od 1. 1. 2018. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo Obce Srbeč schvaluje shora uvedené smlouvy s termínem její 

platnosti od 1. 1. 2018 

 

Výsledek hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0. 

Usnesení č. 30 bylo schváleno. 

 

 

 

 



10. Došlá pošta 

 

a) Předsedající předložil žádosti pana A. Stehlíka (čj.: 220/17) a pana P. 

Stehlíka (čj.: 224/17) ohledně schválení vodovodní přípojky z obecního 

vodovodu na jejich pozemky. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo Obce Srbeč schvaluje realizaci shora uvedených 

vodovodních přípojek obou subjektů.  

 

Výsledek hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0. 

Usnesení č. 31 bylo schváleno. 

 

b) Předsedající předložil žádost paní Miroslavy Trojákové (čj.: 214/17) o 

přidělení obecního bytu. 

Zastupitelstvo Obce Srbeč bere tímto žádost na vědomí a tato bude 

zařazena dle data podání do pořadníku na obecní byty. 

 

c) Předsedající seznámil zastupitelstvo se žádostí pana Miloslava Brůny (čj.: 

200/17 + 237/17) o pronájmu parcely č. 1560 za účelem vjezdu na 

pozemek ke svému domu, o které se zmiňuje i v následující stížnosti. 

 

Starosta nechá provést nejprve místní šetření ve složení 3 členné komise 

zastupitelů (p. Mydlářová, Kederová a Klíma) za účelem zjištění 

veškerých informací a přehledu situace na místě samém pro předložení 

uceleného návrhu řešení dané věci zastupitelům obce. Zastupitelstvo toto 

bere na vědomí a s postupem souhlasí. 

 

d) Na veřejném zasedání zastupitelstva byla mimo jiné přítomna paní 

Marcela Barešová, která se osobně dožadovala informace o vyřízení její 

opakované stížnosti ve věci navážky zeminy na obecní pozemek u 

rodinného domu čp. 8 v obci Srbeč. 

 

Starosta vysvětlil své pochybení ve věci ústního souhlasu realizovat tuto 

navážku s tím, že napravil situaci do původního stavu osobní aktivitou, 

kdy objem navážky pana Doubravského na vlastní náklady odklidil, svoji 

činnost zdokumentoval a odeslal na Městský úřad Nové Strašecí, stavební 

odbor. Dále se odkázal na výsledek šetření kontrolního výboru, kdy závěr 

bude předložen do 31. 12. 2017 

 

e) V průběhu jednání se dostavil jako veřejnost p. David Svoboda a podal 

písemnou žádost o zpevnění obecní komunikace k domu čp. 47 v Srbči 

(čj.: 249/17). Přímo na místě byla žádost vyřízena s tím, že žadatel 



pomůže zjistit cenu štěrku a po této informaci bude pokračováno v řešení 

jeho žádosti. 

 

11. Diskuze 
 

V diskuzi si vzal slovo zastupitel obce Vladimír Kalina, aby jednak vysvětlil 

některé neúplné informace a rovněž apeloval na nutné postupy zastupitelstva 

obce. 

 

Úvodem vznesl velký podiv a zároveň zklamání nad nepřítomností paní 

místostarostky na tomto veřejném zasedání, které lze považovat v 

každém kalendářním roce za klíčové, jelikož se schvaluje rozpočet obce na r. 

2018. Za zcela neomluvitelné je potom podle zastupitele její zdůvodnění 

absence, kdy po nabídce dvou termínů veřejného zasedání stran starosty obce na 

jedno bylo reagováno s odůvodněním, že na jejich pracovišti probíhá vánoční 

besídka a v druhém nabídnutém termínu se také nemůže dostavit s ohledem na 

jejich firemní večírek. Stačilo, aby si paní místostarostka jenom krátce odskočila 

cca 250 metrů do budovy úřadu k hlasování o rozpočtu (trvání cca 20 minut i 

cestou) a mohla veřejné zasedání potom zase opustit a věnovat se nadále této 

důležité činnosti v jejich občanském sdružení. Na těchto 20 minut by jí zajisté 

zastoupila bez problému na besídce nebo večírku další nepřítomná zastupitelka 

p. Kederová s ohledem na jejich velice přátelské vztahy.  

 

Dále zastupitel Kalina vysvětlil některé nové obecně závazné právní postupy 

v otázce odběru vody v obci. Občan, který není zasvěcen do režimových 

postupů v rámci zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích se může 

domnívat, že když obec má hloubkové vrty, čističku vody a potrubní rozvody 

vody s opakovanými kontrolovanými jejími laboratorními vzorky, že není třeba 

již se dále věcí zabývat a pouze technicky pečovat o její dodávku. Není to tak 

jednoduché, protože v současné době vlastník vodovodu je povinen zajistit jeho 

plynulé a bezpečné provozování, vytvářet rezervu finančních prostředků na 

jejich obnovu a dokládat jejich použití pro tyto účely v samostatné rozpočtové 

kategorii. Od 1. 1. 2018 musí odběratelé vody, kteří budou používat tento servis 

obce, podepsat novou vzorovou smlouvu o dodávce vody, která plyne ze zákona 

a má zcela jiné obsahové pojetí než současná užívaná smlouva. Rovněž je 

připraven nyní reklamační řád a všeobecné podmínky dodávky pitné vody 

v obci Srbeč. Dále bude vyhlášeno výběrové řízení na sepsání smlouvy 

s odborným zástupcem, který se povinně rekrutuje z § 6 odst. 11 zákona č. 

274/2001 Sb. s následným vyřizováním dalších zákonných povolovacích 

postupů, které zde nejsou vyčerpávajícím způsobem uvedené, včetně plánu 

financování obnovy - § 8 odst. 11 zákona č. 274/2001 Sb., atd. Samotná cena 

spotřeby pitné vody potom vychází vždy z roční kalkulace veškerých nákladů na 

její provoz, přičemž obec se v žádném případě neobohacuje tímto navyšováním 



platby za tuto dodávku a v podstatě ani nemůže. Tuto kalkulaci ceny pitné vody 

nevytváří ani zastupitelé obce, ale pověřený nezávislý subjekt, přičemž odtud 

plyne případné zdražení odběru pitné vody. Například v nedaleké obci Mšec 

stojí kubický metr pitné vody 60, -Kč  bez stočného! V obci Srbeč je pitná voda 

bezkonkurečně nejlevnější v celém širokém okolí (25,-Kč za 1 m3) a po 

letošních nákladech na její provoz bude i nadále její spotřeba částečně dotována 

obcí. I přes to se najdou v naší obci tři spotřebitelé pitné vody, kteří hojně vodu 

používají a odmítají ji zaplatit. Pro obec jsou to pohledávky, kterými se musí ze 

zákona zabývat. Hospodaření obce s jejím majetkem není neomezené. Zákon č. 

128/2000 Sb., o obecním zřízení, v platném znění (zákon o obcích) upravuje 

obecně pravidla pro hospodaření s majetkem obce. Dále se obce musí řídit 

zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v 

platném znění a dalších souvisejících předpisů. Ustanovení § 38 zákona o obcích 

upravuje základ pro rámec hospodaření obce s jejím majetkem. Toto ustanovení 

stanoví v odstavci 1 povinnost obce využívat svůj majetek „účelně a 

hospodárně v souladu s jejími zájmy a úkoly vyplývajícími ze zákonem vymezené 

působnosti“ a dále v odstavci 6 a 7 povinnost obce chránit svůj majetek před 

neoprávněnými zásahy a včas uplatňovat svá práva, ať už na náhradu škody, 

vydání bezdůvodného obohacení, či v rámci vymáhání dlužných pohledávek 

obce. Obec je povinna vymáhat pohledávky za svými dlužníky, ať již vznikly z 

jakýchkoli právních titulů. Za účelem vymožení dlužných pohledávek je obec 

také povinna využít veškeré právní prostředky k vymožení takové pohledávky. 

Vymáhání dlužných pohledávek nastává až v případě, že dlužník neplní svůj 

dluh řádně a včas. Pro zachování pravidel hospodaření obce s obecním 

majetkem by proto obec měla sledovat nejen to, zda dlužníci své dluhy platí 

řádně a včas, ale i to, zda prodlení se splněním závazku netrvá takovou dobu, 

aby mohlo dojít k promlčení práva obce. Pokud se taková práva promlčí, obec 

porušuje stěžejní povinnost při správě svého majetku, což může vyvolat i 

sankční řízení. Obec tedy musí tyto pohledávky neplatičů vody vymáhat ze 

zákona (soud, exekuce atd.). Tuto agendu vymáhání dluhu od neplatičů si již v 

minulosti vzala dobrovolně na svoji zodpovědnost místostarostka obce p. 

Monika Mydlářová, přičemž toto lze hodnotit jako skutečně velmi kladný 

přístup stran její funkce, čímž však vzala na sebe povinnost tyto pohledávky 

aktivně vymáhat za r. 2017 a to již nyní, od počátku roku 2018. Starosta zajisté 

zcela správně bude požadovat, aby p. místostarostka na následném veřejném 

zasedání zastupitelstva podrobně informovala, jaké maximálně dostupné 

prostředky využila, aby dluhy za spotřebu pitné vody byly od všech spotřebitelů 

v plné výši uhrazeny. 

 

Zastupitel Vladimír Kalina rovněž vyzval k novému zamyšlení ostatní 

zastupitele, aby zvážili možnost vzetí úvěru od peněžního ústavu za účelem 

oprav místních a účelových komunikací v obci, které jsou v zoufalém stavu a 

navíc je třeba i některé komunikační větve zcela nově vytvořit (např. příjezdy 

https://www.epravo.cz/top/zakony/sbirka-zakonu/zakon-ze-dne-12-dubna-2000-o-obcich-obecni-zrizeni-1199.html
https://www.epravo.cz/top/zakony/sbirka-zakonu/zakon-ze-dne-7-cervence-2000-o-rozpoctovych-pravidlech-uzemnich-rozpoctu-1390.html


k rodinným domům, k nově obydleným domům, silniční spojnice apod.), včetně 

znovuoživení celé návsi obce. Podotkl, že se nejedná o jeho první výzvu, kdy 

zastupitelé nejprve zcela absolutně odmítali tento způsob řešení formou úvěru, 

avšak v dnešním veřejném zasedání taková razance odporu nenastala a 

zastupitelé již alespoň požadují předložení konkrétních návrhů k realizaci úvěru. 

Přímo dnes Kalina uvedl, že Komerční banka, u které má obec účet, nabízí 

například 10 mil. Kč na 10 let splátky, s navýšením platby 300 tis. Kč. Tato 

nabídka je výhodná a tudíž obecně akceptovatelná, i když návrh zastupitele 

Kaliny je úvěr pro obec Srbeč zatím ve výši 2 mil. Kč. Obec podstatně lépe 

v současné době hospodaří, kdy například od 1. 1. 2018 byli převedeni 

zaměstnanci školky, kterým obec Srbeč vyplácela nesmyslně několik let mzdy, 

na pracoviště Základní školy a Mateřské školy Bez hranic ve Mšeci – úspora za 

tyto zaměstnance pro obec Srbeč bude činit cca 150 tis. Kč ročně! Zakoupil se 

automatický kotel pro vytápění budov obce a školky, přičemž se již od podzimu 

roku 2017, na podkladě našeho apelu, dělíme o investice do pevných paliv (nyní 

levnější hnědé uhlí) se Základní školou a Mateřskou školou Bez hranic ve Mšeci 

(doposud drahé palivo, černé uhlí, platila z neznámých důvodů jenom obec 

Srbeč, bez jakékoliv spoluúčasti ve výši 110 tis Kč ročně již od r. 2014!), kdy 

zároveň s přechodem z černého uhlí na hnědé bude samotný nový automatický 

kotel zaplacen již po dvou a půl roce užívání a započnou další významné úspory 

pro naši obec. Dále Kalina upozornil, že výměnou celých světelných těles 

veškerého veřejného osvětlení, které bylo instalováno už v roce 1965 (rok 1965 

není překlep, to je fakt) spoříme měsíčně při maximálním (!) jejich užívání 

8 800,-Kč, kdy nejpozději do 30ti měsíců je tato vložená investice splacena a 

osvětlení je nesrovnatelně kvalitnější a je rozšířeno i o nové lampy veřejného 

osvětlení. Rovněž započaly úspory, kdy starosta obce zrušil doposud placené 

paušály firmám, které byly dlouhodobě nerentabilní (zbytečné tisíce Kč ročně), 

seriózně a dobrovolně se odbouraly veškeré platby za náklady cestovného, kdy 

každý šetří peníze obce (v minulosti byly cestovní náhrady hojně využívány), 

není možno vynechat, že zastupitelé (nelze zejména opomenout příkladný 

přístup paní místostarostky s druhou nejvyšší finanční položkou odměny!) si 

nevyplácejí tyto měsíční paušály, což je další více než stotisícová úspora ročně. 

Dobrou organizační činností v rámci investic jsme ušetřili na výdajích bezmála 

půl miliónu Kč, atd. Není proto pochyb o tom, že tento úvěr by nebyl velkou 

zátěží, kdy například smluvně lze uzavřít i přerušení splátky s peněžním 

ústavem a další doplnění finančních nákladů by se mohlo čerpat i z úspor 

na účtu Obce. 

 

Zastupitel Kalina doplnil, že žijeme v 21. století, musí se jít s dobou a bez úvěru 

není možno v obci provést takové nutné razantní změny ve prospěch občanů. 

Ozdobené zábradlí smrkovou větvičkou u prodejny Coop, truhlík se 

zvadlými kvítky u chátrající autobusové zastávky, nebo visící koule našich 

občanů z oken úřadu (placená výzdoba z jejich daní) zajisté neuspokojí 



obyvatele Srbče, kteří chodí a jezdí s auty po drncajících cestách přes výmoly, 

přičemž ke svým obydlím se brodí bahnem, špiní si dětské kočárky a závistivě 

pokukují po hezkých centrech jiných obcí. Zastupitel Kalina kvituje s radostí, že 

zastupitelstvo se dnes konečně trochu alespoň zamyslelo a nakonec pokročilo o 

kus dál a požaduje konkrétní informace ke smluvnímu vztahu v rámci úvěru od 

peněžního ústavu a pověřilo zastupitele Kalinu, aby potřebné podklady 

předložil, což zastupitel Kalina vnímá jako první krok k praktické obnově 

prostranství naší obce, k čemuž různé pentle a fáborky rozvěšené po Srbči 

zajisté nesměřují. Rovněž Kalina informoval, že po souhlasu starosty a 

zastupitelů obce již nyní nechal vypracovat znalecký posudek (za symbolickou 

cenu) ve věci odhadu ceny pozemků majitele obce Srbeč a to jednak za účelem 

případné jistiny pro peněžní ústav (hodnota našich pozemků přesahuje jeden 

milión Kč), ale hlavně proto, aby tyto pozemky byly už konečně zaevidovány do 

majetku obce, kdy se bohužel tak v minulosti nikdy nestalo, což lze považovat 

za závažné pochybení. Stejně tak zastupitel Kalina nechal také za obdobně 

přijatelnou cenu zpracovat znalecky hodnotu celkového vodovodu (potrubí, 

budova čističky, vrty, atd.), jelikož ani nejmenší část vodovodu jako celku také 

nebyla nikdy v účetní evidenci obce (byla to bohužel opět nesplněná povinnost z 

minulosti), což je nepřípustné s ohledem na mnohé z toho plynoucí skutečnosti. 

V této souvislosti Kalina konstatoval, že základem provozu a užívání celého 

systému obecního vodovodu je splnění povinností dle zák. č. 274/2001 Sb., 

včetně vzetí celkového vodovodu do evidence obce, což opět až nyní napravuje 

současné zastupitelstvo obce.   

 

Zastupitel Kalina rovněž zaujal stanovisko k opakované stížnosti paní Barešové 

na odklizení navážky před rodinným domem čp. 8 v obci Srbeč, aby veřejnost 

měla jasno a nešířily se chybné zprávy. Původně starosta obce přímo v terénu 

před tímto domem vydal souhlas, aby majitel domu tohoto čísla popisného 

vyvezl na obecní pozemek zeminu ze svého pozemku při bagrování zahradního 

bazénu. Již po první stížnosti si však starosta uvědomil, že neměl k tomuto 

souhlasu oprávnění z více důvodů a proto sám, na vlastní náklady (nikoliv obce) 

nechal odvést čerstvě vyskladněnou zeminu z obecního pozemku mimo katastr 

obce Srbeč. Z další stížnosti p. Barešové však plyne, že jednak nebyla odvezena 

zemina všechna, jež byla navezena v r. 2017 a navíc ze stížnosti je zřejmé, že 

majitel domu čp. 8 údajně v průběhu delší doby měl zavážet obecní pozemek 

materiálem ze své parcely. Kalina zastává názor, že tento předchozí dlouhodobý 

závoz zeminy již není v řešení pouze starosty, ale touto otázkou se musí zabývat 

celé zastupitelstvo obce. Na tomto veřejném zasedání byla přítomna i p. 

Barešová, která si osobně vyslechla, že do konce roku 2017 vydá v tomto směru 

stanovisko kontrolní výbor obce, který se bude muset opakovaně touto otázkou 

dále zabývat, protože předsedkyně kontrolního výboru p. Kederová se svými 

členy se ve svém původním zápise zmínila o této problematice pouze okrajově, 

což později zdůvodnila, že s ohledem na velké jiné pracovní zaneprázdnění na to 



neměla čas. Věci se ujal přítomný člen kontrolního výboru Tomáš Kytka, který 

si již téhož dne po veřejném zasedání nechal předložit na obci příslušné 

podklady a doplní zápis s podrobnějšími výsledky pro zastupitelstvo obce, kdy 

své výsledky nejprve předloží celému kontrolnímu výboru a ten bude 

informovat starostu v písemném dodatku, jako prodlouženou ruku zastupitelů. I 

tak lze logicky uvažovat, že zastupitelstvo v čele se starostou se bude muset 

touto otázkou skutečně zabývat nejpozději na následném (nebo mimořádném) 

veřejném zasedání a starosta tento bod by měl zařadit do programu veřejného 

zasedání, v opačném případě potom možno i očekávat stran paní Barešové již 

mnohem razantnější postup.  

 

V další části svého příspěvku zastupitel Kalina podotkl, že na podkladě výsledku 

šetření kontrolního výboru pod vedením předsedkyně p. Kederové, nejsou 

zpracovány (nebo jsou již zcela neplatné, popřípadě neaktualizované) příslušné 

akty řízení, některé i od r. 2011 – zde je jejich přehled, vyňatý ze zápisu 

kontrolního výboru pod vedením p. Kederové: 

 

Obecně závazná vyhláška o místních poplatcích,  

Řád pohřebiště,  

Domovní řád,  

Vyhláška k společnému školskému obvodu,  

Požární řád obce,  

Vyhláška o nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem. 

Směrnice č.1/2014 – návrh KV – aktualizace podpisových vzorů 

Směrnice pro účtování cestovních náhrad – chybí a nebyla vůbec dohledána 

Směrnice o poskytování služeb obyvatelstvu (pronájem budovy na 

koupališti, kopírování, zápůjčka různých strojů…) – chybí 

Skartační řád – chybí 

Směrnice pro provedení inventarizace majetku – nutné aktualizovat, 

poslední aktualizace proběhla v roce 2011 

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek – nutné aktualizovat, poslední 

aktualizace 2011 

Organizační řád obce – chybí 
 

Starosta obce by měl navrhnout ke zpracování těchto materiálů zastupitele, který 

by byl schopen dát celou tuto dlouhodobě zanedbávanou agendu do pořádku. 

Zde je na místě ještě doplnit, že v r. 2011, cca za 20 tis. Kč, bylo provedeno 

přečíslování hrobů na hřbitově v Srbči odborným pracovníkem, který předložil k 

tomu grafiku a komentář, avšak do r. 2017 nebylo toto v praxi realizováno. Až 

nyní starosta nařídil, aby byla konkrétní evidence – přečíslování zapsáno do 

karet jednotlivých hrobů a jakékoliv nesrovnalosti a pochybnosti ohledně této 

evidence jsou již tímto zažehnány.  

 



Na závěr svého vystoupení zastupitel Kalina požádal, aby cestou pana starosty, 

příslušný styčný subjekt mezi Obcí Srbeč a DSO (zastupitelka p. Kederová) 

předložil na dalším veřejném zasedání kompletní a zcela vyčerpávající analýzu 

hospodaření Dobrovolného svazku obcí, na což má právo nejenom zastupitel 

obce Kalina, ale je povinností zastupitelstva Obce Srbeč se touto informací 

hlouběji zabývat.  

 

Další příspěvek do diskuze nebyl. 

 

12. Závěr 

 

Veřejná schůze zastupitelstva obce Srbeč byla ukončena dne 20. 12. 2017 

v 19.55 hodin. 

 

 

Zapsala:             Hana Kandlerová  

Zápis ověřili:     Tomáš Kytka 

                           Vladimír Kalina 

                                                                                                
 

 


