
Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce ze dne 21.11.2018 od 18.00 hod na OÚ. 

 

 

Přítomni: p. Novotný, pí Mgr. Záklasníková, p. Suchánek, p. Semerád, p. Zavadil, p. Šindelář, p. Musil, 

p. Fiala, p. Bc. Rek, Dis., pí MVDr. Nová, pí Němcová 

 

Řídící zasedání: pí Mgr. Záklasníková 

Návrhová komise: p. Suchánek, pí MVDr. Nová, p. Bc. Rek Dis. 

Ověřovatelé: p. Novotný, p. Fiala 

Zapisovatel: pí Musilová 

 

 

 

Program: 

1) Kontrola usnesení zasedání zastupitelstva obce ze dne 29. 10. 2018. 

2) Návrh rozpočtového výhledu obce Žleby na roky 2019 – 2023. 

3) Návrh rozpočtu obce Žleby na rok 2019 včetně příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Žleby. 

4) Rozpočtová změna č. 6/2018. 

5) Volba členů finančního výboru. 

6) Volba členů kontrolního výboru. 

7) Žádost o změnu účelu využití příspěvku. 

8) Žádosti o příspěvky na činnost (ČSŽ, MS, ČRS MO, T. J. Sokol, SK Spartak, hasiči Žleby, hasiči 

Zehuby, Vodáci Žleby) 

9) Žádost o dotaci ANIMA Čáslav, o.p.s. 

10) Vzdání se odměny člena zastupitelstva. 

11) Cenová nabídka na topení budovy SDH Zehuby. 

12) Položkový rozpočet – oprava Nábřežní ulice. 

13) Výpověď z podpěrných bodů – ČEZ Distribuce. 

14) Smlouva o zřízení věcného břemene služebnosti – ČEZ Distribuce. 

15) Stížnost k průběhu „Opravy opěrné zdi u č. p. 67“. 

16) Žádost o pronájem hrobu č. 19. 

17) Žádost o zrušení hrobového místa. 

18) Žádost o umístění do domu s chráněnými byty. 

19) Žádost o koupi pozemku parc. č. 774/44. 

20) Žádosti o pořádání pouti v roce 2019. 

21) Žádost o dotaci BabyBox. 

22) Žádost o mimořádnou dotaci – školní kuchyň. 

23) Žádost na koupi stavebního pozemku. 

24) Různé: 

a) Převod pozemku 241/2 a 176/3 do vlastnictví Obce. 

b) Vyřazení radiostanice z majetku JPO III. 

c) Návrh na vyřazení elektrických nůžek na větve z majetku Obce. 

d) Návrh na kácení stromů  

e) Návrh na zastavení stavebního řízení č. p. 15. 

f) Dodatek ke smlouvě s. f. REPLYN na vodovod Kamenné Mosty , Zehuby. 

g) Špatný stav vody v Zehubech, Kamenných Mostech a Markovicích. 

h) Dodatek s f. ARRIVA Východní Čechy. 

i) Přijetí daru pro ZŠ a MŠ Žleby. 



j) Žádost o prominutí poplatku za odvoz komunálního odpadu. 

k) Finanční limit pro schvalování zastupitelstvem od 20.000,-Kč. 

l) Termíny konaní zasedání zastupitelstva obce. 

m) Rozesílání materiálů elektronicky zastupitelům obce. 

n) Cenová nabídka na hromosvody na budově MŠ. 

o) Žádost Místní knihovny Žleby. 

p) Poděkování Policie Třemošnice, Ethanol Energy. 

q) Neinvestiční dotace pro hasiče Žleby. 

r) Získání odměny za vytříděný odpad. 

s) Informace o zapsání věcného břemene do katastru nemovitostí. 

t) Neprodloužení smlouvy na program CODEXIS. 

25) Diskuze. 

26) Návrh na usnesení. 

27) Závěr. 

 

 

Poděkování od pí Mgr. Záklasníkové p. Šindelářovi za předání úřadu. 

 

Návrhová komise: p. Suchánek, pí MVDr. Nová, p. Bc. Rek Dis. 

PRO 9  ZDRŽEL 2 

Usnesení:  

Zastupitelstvo obce schválilo návrhovou komisi zastupitelstva obce dne 21. 11. 2018  

ve složení p. Suchánek, pí MVDr. Nová, p. Bc. Rek Dis. 

 

Ověřovatelé zápisu: p. Novotný, p. Fiala 

PRO 9 ZDRŽEL 2 

Usnesení:  

Zastupitelstvo obce schválilo ověřovatele zápisu dne 21. 11. 2018 p. Novotného a p. Fialu. 

 

Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo program zasedání zastupitelstva obce dne 21.11.2018. 

 

 

96) Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s tím, že pí starostka Mgr. Záklasníková je jednatelkou MO 

ČRS Žleby a starostkou T. J. Sokol Žleby. 

- návrh nechat hlasovat pí Mgr. Záklasníkovou ohledně věcí týkajících se MO ČRS a TJ Sokol Žleby. 

PRO 9  ZDRŽEL 2 

Usnesení:  

Zastupitelstvo obce schválilo návrh nechat pí Mgr. Záklasníkovou hlasovat ohledně věcí týkajících se 

MO ČRS a T. J. Sokol Žleby. 

 

97) Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s kontrolou usnesení zastupitelstva obce  

ze dne 29. 10. 2018. 

- starostce jednat s f. Konstrukce a stavby Zbraslavice. 

Bylo jednáno p. místostarostou Novotným. 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o jednání s f. Konstrukce a stavby Zbraslavice.  

Úkol nadále trvá. 

-p. Suchánkovi a p. Fialovi jednat ohledně předání hasičského auta CAS 32 TATRA. 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí a úkol nadále trvá. 



- starostce jednat s f. SúS o převodu části pozemku p. č. 991/1 k. ú. Žleby. 

Úkol nadále trvá. 

 

- starostce a předsedovi finančního výboru připravit návrh rozpočtu na rok 2019. 

Bude samostatný bod. 

 

98) Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s návrhem rozpočtového výhledu obce Žleby na roky 2019 

– 2023. 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí a ukládá p. Musilové vyvěsit na úřední desku. 

 

99) Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s návrhem rozpočtu obce Žleby na rok 2019 včetně 

příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Žleby. 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí a ukládá p. Musilové vyvěsit na úřední desce – návrh rozpočtu 

obce Žleby na rok 2019 včetně příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Žleby. 

 

100) Zastupitelstva obce bylo seznámeno s Rozpočtovou změnou č. 6/2018. 

PRO 11 

Usnesení:  

Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo Rozpočtovou změnu č.6/2018. 

 

101) Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s volbou členů finančního výboru. 

- návrh hlasovat jednotlivě pro členy 

PRO 11 

Usnesení:  

Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo hlasování pro jednotlivé členy. 

 

a) p. Ing. Vl. Kožený 

PRO 7   ZDRŽEL 3   PROTI  1 

Usnesení:  

Zastupitelstvo obce schválilo p. Ing. Vl. Koženého jako člena finančního výboru. 

 

b) sl. Bc. G. Patáková 

PRO 11 

Usnesení:  

Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo sl. Bc. G. Patákovou jako členku finančního výboru. 

 

102) Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s volbou členů kontrolního výboru. 

a) p. P. Kunášek 

PRO 11 

Usnesení:  

Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo p. P. Kunáška jako člena kontrolního výboru. 

 

b) p. Vl. Šindelář 

PRO 4   PROTI 6   ZDRŽEL 1 

Usnesení:  

Zastupitelstvo obce neschválilo p. Vl. Šindeláře jako člena kontrolního výboru. 

 

c) p. K. Slavík 



PRO 7    ZDRŽEL 4 

Usnesení:  

Zastupitelstvo obce schválilo p. K. Slavíka jako člena kontrolního výboru. 

 

d) odměny členům kontrolního a finančního výboru vyplácet od 1. 12. 2018. 

PRO 11 

Usnesení:  

Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo vyplácení odměn členům kontrolního a finančního výboru 

od 1. 12. 2018. 

 

103) Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s žádostí o změnu účelu využití příspěvku MO ČRS Žleby. 

- nákup ponorného čerpadla – změna účelu příspěvku 

PRO 10  ZDRŽEL 1 

Usnesení:  

Zastupitelstvo obce schválilo nákup ponorného čerpadla – změna účelu využití příspěvku MO ČRS 

Žleby. 

 

104) Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s žádostmi o příspěvky místních organizací na činnost. 

- návrh schválit příspěvky dle přiloženého návrhu 

PRO 10  ZDRŽEL 1 

Usnesení:  

Zastupitelstvo obce schválilo rozdělení příspěvků místním organizacím dle přiloženého návrhu, 

celkově ve výši 290.000,- Kč. 

 

105) Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s žádostí o dotaci f. ANIMA Čáslav o.p.s. na rok 2019. 

- návrh schválit dotaci na rok 2019 ve výši 92.000,- Kč 

PRO 11 

Usnesení:  

Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo dotaci f. ANIMA Čáslav o.p.s. na rok 2019 ve výši 92.000,- 

Kč. 

 

106) Zastupitelstvo obce bylo seznámeno se vzdáním se odměny člena zastupitelstva obce. 

- návrh schválit vzdání se odměny a schvaluje nulovou odměnu pro pí MVDr. Zd. Novou  

PRO 10   ZDRŽEL 1 

Usnesení:  

Zastupitelstvo obce schválilo vzdání se odměny člena zastupitelstva obce a zároveň schválilo nulovou 

odměnu pro pí MVDr. Zd. Novou. 

 

107) Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s cenovou nabídkou na topení budovy SDH Zehuby – od 

p. Fendrycha ve výši 81.575,- Kč. 

- návrh vzít cenovou nabídku na vědomí s tím, že bude řešena v příštím roce 

PRO 8   ZDRŽEL 3 

Usnesení:  

Zastupitelstvo obce schválilo návrh vzít na vědomí cenovou nabídku na topení budovy SDH Zehuby 

s tím, že bude řešeno v příštím roce. 

 

108) Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s položkovým rozpočtem – oprava Nábřežní ulice. 

- návrh vzít na vědomí. 



PRO 11 

Usnesení:  

Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo vzít cenovou nabídku opravu ulice Nábřežní  

od p. Novotného na vědomí s tím, že bude řešeno v příštím roce. 

 

109) Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s výpovědí z podpěrných bodů – ČEZ Distribuce. 

- návrh vzít na vědomí a uložit pí starostce jednat s f. ČEZ Distribuce 

PRO 11 

Usnesení:  

Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo návrh vzít výpověď na vědomí a ukládá  

pí starostce jednat s f. ČEZ Distribuce. 

 

110) Zastupitelstvo obce bylo seznámeno se Smlouvou o zřízení věcného břemene služebnosti  

s f. ČEZ Distribuce, s.r.o. 

PRO 11 

Usnesení:  

Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo podpis Smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti s f. 

ČEZ Distribuce, s.r.o. 

 

111) Zastupitelstvo obce bylo seznámeno se stížností k průběhu „Opravy opěrné zdi u č. p. 67“ a 

odpovědí p. Šindeláře. 

- návrh pověřit p. Novotného jednáním „Opravy opěrné zdi u č. p. 67“, sjednat schůzku s p. Kořínkem, 

p. Ing. Zábojníkem, p. Potměšilem,  

PRO 11 

Usnesení: 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí stížnost na „Opravu opěrné zdi u č. p. 67“ a odpověď p. Šindeláře 

a jednohlasně schválilo pověřit p. Novotného sjednat schůzku s p. Kořínkem, p. Ing. Zábojníkem,  

p. Potměšilem. 

 

112) Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s žádostí o pronájem hrobového místa č.19 Zehuby. 

- návrh vzít žádost na vědomí a vyvěsit Výzvu pro vlastníky hrobového místa a hrobového zařízení na 

dobu jednoho roku 

PRO 11 

Usnesení: 

Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo návrh vzít žádost na vědomí a vyvěsit Výzvu pro vlastníky 

hrobového místa č. 19 Zehuby a hrobového zařízení po dobu jednoho roku. Zastupitelstvo obce toto 

ukládá p. Musilové. 

 

113) Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s žádostí o zrušení hrobového místa v urnovém háji 

Žleby. 

PRO 11 

Usnesení: 

Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo žádost o zrušení hrobového místa v urnovém háji Žleby. 

 

114) Zastupitelstvo obce bylo seznámeno se žádostí o umístění do domu s chráněnými byty 

- návrh schválit žádost p. Kamila K. 

PRO 11 

Usnesení: 



Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo žádost p. Kamila K. o umístění do domu s chráněnými byty 

a zapsání do pořadníku. 

 

115) Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s žádostí o koupi pozemku p. č. 774/44 od man. 

Filoněnkových. 

- návrh neschválit prodej pozemku a zároveň schválit platnost prodeje části pozemku 

odsouhlaseného dne 30. 4. 2018 bod č. 34  

PRO 9  ZDRŽEL 2 

Usnesení: Zastupitelstvo obce neschválilo žádost o koupi pozemku p. č. 774/44 a zároveň schvaluje 

platnost prodeje části pozemku odsouhlaseného dne 30. 4. 2018 bod č. 34. 

 

116) Zastupitelstvo obce bylo seznámeno se žádostmi o pořádání pouti v roce 2019. 

- p. Novotný a p. Šmíd 

- návrh pořádání pouti v roce 2019 p. Šmídem za cenu 35.000,-Kč 

PRO  10  ZDRŽEL1 

Usnesení:  

Zastupitelstvo obce schválilo pořádání pouti v roce 2019 p. Šmídem za cenu 35.000,- Kč. 

 

117) Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s žádostí o dotaci BabyBox. 

- návrh dotaci ve výši 10.000,-Kč. 

PRO 11 

Usnesení: 

Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo dotaci ve výši 10.000,-Kč pro BabyBox. 

 

118) Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s žádostí o mimořádnou dotaci – školní kuchyň. 

- návrh vzít žádost na vědomí a uložit pí ředitelce ZŠ a MŠ oslovit další firmy. 

PRO 11 

Usnesení: 

Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo návrh vzít žádost na vědomí a uložit pí ředitelce ZŠ a MŠ 

Žleby oslovit další firmy. 

 

119) Zastupitelstvo obce bylo seznámeno se žádostí na koupi stavebního pozemku pí Lenky K. 

Žleby. 

- návrh vzít žádost na vědomí a zařadit do pořadníku – lokalita Ke Mlýnu. 

PRO 11 

Usnesení: 

Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo návrh vzít žádost pí Lenky K. na vědomí a zařadit do 

pořadníku – lokalita Ke Mlýnu. 

 

120) Různé: 

a) Zastupitelstvo obce bylo seznámeno se záměrem zažádat o převodem pozemků p.č.241/2 a 

176/3 k. ú. Žleby do vlastnictví obce. 

- návrh zažádat Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových o bezúplatný převod 

PRO 11 

Usnesení: 

Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo zažádat Úřad pro zastupování státu ve věcech 

majetkových o bezúplatný převod a ukládá pí starostce zažádat o bezúplatný převod. 

 



b) Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s vyřazením radiostanice z majetku JPO III. 

- návrh vyřadit radiostanici z majetku 

PRO 11 

Usnesení: 

Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo vyřazení radiostanice z majetku JPO III. 

 

c) Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s návrhem vyřazení elektrických nůžek na větve 

z majetku obce. 

PRO 11 

Usnesení: 

Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo vyřazení elektrických nůžek na větve z majetku 

obce. 

 

d) Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s kácením stromů. 

- návrh pokácet dva smrky ve školce, vrbu u pomníku na náměstí a stromy u hřbitovní zdi 

PRO 11 

Usnesení: 

Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo pokácení dvou smrků ve školce, vrby u pomníku na 

náměstí a stromů u hřbitovní zdi s tím, že bude náhradní výsadba na jaře r. 2019. 

 

e) Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s návrhem o zastavení stavebního řízení na č. p. 15. 

- návrh zastavit stavební řízení na č. p. 15 

PRO 11 

Usnesení: 

Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo zastavení stavebního řízení na č. p. 15. 

 

f) Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s Dodatkem č. 1 smlouvy o dílo s f. REPLYN na 

projektovou dokumentaci vodovodu Kamenné Mosty a Zehuby. 

- návrh nepřijmout Dodatek s f. REPLYN a vypovězení smlouvy s f. REPLYN a úkol pro pí 

starostku a místostarosty vypsat nové výběrové řízení. 

PRO 11 

Usnesení: 

Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo nepřijetí Dodatku smlouvy s f. REPLYN a vypovědět 

smlouvu s f. REPLYN a ukládá pí starostce a místostarostům vypsat nové výběrové řízení. 

 

g) Zastupitelstvo obce bylo seznámeno se špatným stavem vody v obcích Kamenné Mosty, 

Zehuby a Markovice. 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí a ukládá pí starostce a p. místostarostovi Suchánkovi 

řešit tuto situaci. 

 

h) Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s Dodatkem f. ARRIVA Východní Čechy. 

- návrh přijmout Dodatek ke smlouvě s f. ARRIVA Východní Čechy 

PRO 11 

Usnesení: 

Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo podepsání Dodatku ke smlouvě s f. ARRIVA 

Východní Čechy. 

 

i) Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s žádostí ZŠ a MŠ Žleby týkající se přijetí daru. 



- návrh přijmout dar pro ZŠ a MŠ Žleby ve výši 6.000,-Kč od p.Mecla 

PRO 11 

Usnesení: 

Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo přijetí daru pro ZŠ a MŠ Žleby ve výši 6.000,-Kč  

od p. Menzla. 

 

j) Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s žádostí p. Jana V. o prominutí poplatku za svoz 

komunálního odpadu. 

- návrh neschválit odvolání proti Platebnímu výměru č.1/2018  

PRO 11 

Usnesení:  

Zastupitelstvo obce neschválilo odvolání proti Platebnímu výměru č.1/2018 pana Jana V. 

 

k) Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s finančním limitem do 20.000,-Kč pro starostku obce, 

nad 20.000,-Kč bude schváleno zastupitelstvem obce. 

PRO 11 

Usnesení: 

Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo finanční limit týkající se výdajů do 20.000,- Kč pro 

starostku obce, nad 20.000,- Kč bude odsouhlaseno zastupitelstvem obce. 

 

l) Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s termíny konání zasedání zastupitelstva obce, dle 

přílohy. 

PRO 11 

Usnesení:  

Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo termíny konání zasedání zastupitelstva obce, dle 

přílohy. 

 

m) Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s rozesíláním materiálů elektronicky k zasedání 

zastupitelstva obce.  

- návrh zasílat program a pozvánku elektronicky a podklady budou ke stažení na www 

stránkách obce, zkušební provoz bude spuštěn do následujícího zasedání zastupitelstva 

PRO 11 

Usnesení: 

Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo zasílání programu a pozvánky elektronicky a 

podklady k programu zastupitelstva obce budou ke stažení na www stránkách obce.  

 

n) Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s cenovou nabídkou na hromosvody na budově MŠ . 

-cenová nabídka od p. Charváta ve výši 42.555,-Kč vč. DPH (není plátce DPH) na objektech MŠ 

(kuchyň, byt) 

PRO 11 

Usnesení: 

Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo cenovou nabídku na pořízení hromosvodů od p. 

Charváta za cenu 42.555,-Kč vč. DPH na dvou objektech MŠ (kuchyň, byt). 

 

o) Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s žádostí Místní knihovny Žleby o nákupu nového 

počítače pro veřejnost a navýšení rozpočtu knihovny. 

- návrh nákupu počítače pouze za předpokladu, že bude získána dotace  

PRO 11 



Usnesení: 

Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo nákup počítače pro veřejnost do knihovny pouze za 

předpokladu, že bude získána dotace. 

 

p) Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s poděkováním Policie Třemošnice p. Marcelu M. a p. 

Martinu Š. a poděkováním od Ethanol Energy hasičům Žleby. 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí.  

 

q) Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s neinvestiční dotací pro hasiče Žleby ve výši 15.432,-Kč 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí. 

 

r) Zastupitelstvo obce bylo seznámeno se získáním odměny za vytříděný odpad  

ve výši 43.102,- Kč. 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí. 

 

s) Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s informací o zapsání věcného břemene do Katastru 

nemovitostí. 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí. 

 

t) Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s neprodloužením programu CODEXIS. 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí. 

 

Informace od pana Suchánka – hasičské auto je již v hasičárně a je zaregistrováno. 

 

Informace pana Šindeláře je nutné vyplnit dotazník ohledně veřejného osvětlení. 

 

121) Diskuze: 

pí MVDr. Nová: špatný stav domu čp.240 – padají tašky 

 

p. Novotný: informace o aktualizování povodňového plánu obce 

 

p. Novotný: uhnilé sloupky na dětském hřišti na Sibiři 

 

p. Mizlerová: V Chalupách u Raků se propadá silnice po výkopových pracích 

 

p. Vojáček: připomínka k retardérům – nešikovné řešení 

 

p. Vojáček: špatný stav silnice od benzinky na náměstí a dále směr Ronov 

 

p. Smetanová: kdy bude nová silnice v ulici V Chalupách 

 

p. Smetanová: byly udělány kanály, zda by se upravily, aby braly vodu 

Zastupitelstvo obce ukládá p. Novotnému toto řešit. 

 

p. Bc. Rek Dis: kdy byla provedena kontrola retenční nádrže 

 

p. Němcová: připomínka k retardérům – záleží na řidičích, jak jezdí 

 



 

122) Návrh na usnesení. 

PRO 11 

Usnesení: 

Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo usnesení zastupitelstva obce ze dne 21. 11. 2018 

 

 

 

 

 

Skončeno: 20:20 hod 

 

Zapsala: pí Musilová      Ověřovatelé: p. Novotný, p. Fiala 

 

 


