
Zápis 3. ČLENSKÉ SCHŮZE DSO BRUNTÁLSKO

Termín: 02.12.2022, 10:00 hod.

Místo: Grand Pub, Alšova 972/11, 792 01 Bruntál

Přítomno : 20 členů (viz. prezenční listina)

Návrh programu členské schůze:

1. Úvod – procedurální záležitosti. 

2. Schválení zápisu z členské schůze 30.06.2022.

3. Schválení programu členské schůze.

4. Informace o činnosti výboru DSO.

5. Volba předsedy DSO Bruntálsko.

6. Volba 1. místopředsedy.

7. Volba 2. místopředsedy.

8. Volba členů výboru.

9. Volba členů revizní komise.

10. Informace o stavu účtů Bruntálska.

11. Návrh rozpočtu na rok 2023.

12. Pověření výboru DSO Bruntálsko k schvalování RO.

13. Výzva k dotačnímu programu obcí pro zajištění  a provoz zdravotnických služeb v 
regionu DSO Bruntálsko (výše alokace, termín vyhlášení výzvy, termín zaslání podílů 
příspěvků členských obcí).

14. Informace k plnění úkolů k realizaci záměrů AP v roce 2022-2023
a) Studie Cyklostezky (schůzka členů pracovní skupiny pro vedení trasy přes území 

Bruntálska, volba předsedy pracovní skupiny).
b) Strategie rozvoje CR (aktuální stav realizace SMS, s.r.o.).
c) Webové stránky DSO Bruntálsko (aktuální stav a další postupy).

15. Diskuze, různé.

16. Závěr.

Ad. 1. Úvod – procedurální záležitosti 

Předseda svazku Bruntálsko Richard  Šanda přivítal  přítomné zástupce členských obcí  a 
pověřil vedením členské schůze Květu Kubíčkovou.
O slovo se přihlásil  Bc.  Martin Henč a představil  hosty, kteří  ho doprovodili  na členskou 
schůzi, pana Radka Zatloukala, místostarostu Bruntálu, jenž bude zastupovat město Bruntál 
namísto pana Henče a paní Zuzanu Pršalovou, redaktorku novin Náš Domov, která pořídí z 
dnešního  jednání  fotodokumentaci  a  bude  publikovat  článek  o  činnosti  svazku  obcí  v 
bruntálském deníku.
Čímž trochu předstihl Květu Kubíčkovou, která chtěla přivítat a představit hosty a také nové 
zástupce obcí, kteří vzešli z komunálních voleb. Postupně se představili noví starostové a 
místostarostové.
Květa   Kubíčková konstatuje, že z celkového počtu 24 členů je přítomných 20 členů a je 
doložena  1  plná moc k  zastupování  při  projednávání  a  hlasování  o  jednotlivých  bodech 
programu, celkem 21 hlasů, členská schůze je usnášeníschopná.
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Dále  navrhuje  ověřovatelem  zápisu  Ing.  Danu  Selingerovou,  zapisovatelkou  Petru 
Hanelovou a sčitatelem Richarda Šandu. Navržení vyslovili souhlas.

Návrh usnesení č. S03/01/2022
Členská schůze určuje zapisovatelkou Petru Hanelovou, ověřovatelem zápisu – Ing. 
Danu Selingerovou a sčitatelem – Richarda Šandu. 

Výsledek hlasování:
Pro:  21    / Proti:  0    / Zdržel se:  0
Usnesení přijato.

Ad. 2. Schválení zápisu z členské schůze 30.06.2022

Květa Kubíčková informuje přítomné, že ověřovatelka zápisu paní Iveta Kučerová již není 
starostkou obce Valšov  a z  pracovních důvodů není  ani  osobně přítomna,  nicméně je s 
Květou  Kubíčkovou  v  kontaktu  a  ta  za  ni  tlumočí,  že  paní  Kučerová  v  zápisu  ze  dne 
30.6.2022 neshledala nedostatky.
Bez diskuze.

Návrh usnesení č. S03/02/2022
Členská schůze bere na vědomí zápis členské schůze konané dne 30.06.2022

Výsledek hlasování:
Pro:  21    / Proti:  0    / Zdržel se:  0
Usnesení přijato.

Ad. 3. Schválení programu členské schůze 

Květa  Kubíčková  seznamuje  přítomné  s  návrhem  programu  schůze  v  bodech  1-16  a 
dotazuje se, zda má někdo připomínku nebo doplnění. 
Ing. Pavel König navrhuje přesunutí bodů č. 5 až č. 9. za bod č. 14. 

Jiný návrh nebyl podán. Květa Kubíčková nechává hlasovat o změně programu dle návrhu 
Ing. Pavla Königa.

Návrh usnesení č. S03/03/2022
Členská schůze schvaluje program 4. členské schůze DSO Bruntálsko v bodech 1-16: 

1. Úvod – procedurální záležitosti. 

2. Schválení zápisu z členské schůze 30.06.2022.

3. Schválení programu členské schůze.

4. Informace o činnosti výboru DSO.

5. Informace o stavu účtů Bruntálska.

6. Návrh rozpočtu na rok 2023.

7. Pověření výboru DSO Bruntálsko k schvalování RO.

8. Výzva k dotačnímu programu obcí pro zajištění  a provoz zdravotnických služeb v 
regionu DSO Bruntálsko.

9. Informace k plnění úkolů k realizaci záměrů AP v roce 2022-2023
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a) Studie Cyklostezky.

b) Strategie rozvoje CR.
c) Webové stránky DSO Bruntálsko.

10. Volba předsedy DSO Bruntálsko.

11. Volba 1. místopředsedy.

12. Volba 2. místopředsedy.

13. Volba členů výboru.

14. Volba členů revizní komise.

15. Diskuze, různé.

16. Závěr.

Výsledek hlasování:
Pro:  21    / Proti:  0    / Zdržel se:  0
Usnesení přijato.

Ad. 4. Informace o činnosti výboru DSO Bruntálsko

Květa Kubíčková informuje, že  výbor se zabýval jak přípravou členské schůze, webovými 
stránkami,  plněním  akčního  plánu  –  cyklostezky,  programem  pro  zajištění  a  provoz 
zdravotnických služeb v regionu.
V  rámci  toho  programu  navštívili  Bc.  Martin  Henč  a  Květa  Kubíčková  MUDr.  Martina 
Gebauera, náměstka hejtmana MSK v oboru zdravotnictví, aby prodiskutovali dané téma, 
protože kraj má již zkušenosti. Pan Martin Gebauer vyjádřil svazku podporu.
Martin Henč v krátkosti přítomné informoval o průběhu schůzky, o tom, které obory by měly 
být v regionu prioritně podporovány.

Návrh usnesení č. S03/04/2022
Členská schůze byla seznámena s činností výboru DSO Bruntálsko.

Výsledek hlasování:
Pro:  21    / Proti:  0    / Zdržel se:  0                      
Usnesení přijato.

Ad. 5. Informace o stavu účtů Bruntálska

Petra  Hanelová  informovala  přítomné,  že  zůstatek  na  účtech  DSO Bruntálsko  je  ke  dni 
1.12.2022 celkem 452.658,78 Kč, z toho na účtu vedeného u KB 452.328,21 Kč a na účtu 
ČNB 330,57 Kč.
Bez diskuse.

Návrh usnesení č. S03/05/2022
Členská schůze byla seznámena se stavem zůstatku na účtech DSO Bruntálsko.

Výsledek hlasování:
Pro:  21    / Proti:  0    / Zdržel se:  0  
Usnesení přijato.
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Ad. 6. Návrh rozpočtu na rok 2023

Návrh rozpočtu je sestaven jako vyrovnaný ve výši příjmů i výdajů 649.400,- Kč. Příjmy jsou 
tvořeny členskými příspěvky obcí, doplatkem dotace z rozpočtu MSK na manažera a podíly 
obcí  na  zajištění  financování  programu  pro  zajištění  a  provoz  zdravotnických  služeb  v 
regionu DSO.

Výdaje  jsou  tvořeny  pouze  nezbytnými  výdaji  na  zajištění  chodu  svazku,  které  si  může 
svazek dovolit do výše 7,- Kč  krát celkový počet občanů členských obcí.

K.  Kubíčková  uvedla,  že  návrh  rozpočtu  byl  všem  rozeslán  k  seznámení  a  zveřejnění, 
dotázala se, zda má někdo nějakou připomínku, doplnění či dotaz.

Bez diskuze.

Návrh usnesení č. S03/06/2022
Členská schůze projednala a schvaluje vyrovnaný rozpočet DSO Bruntálsko na rok 
2023 a to ve výši příjmů 649.400,- Kč a výdajů ve výši 649.400,- Kč.

Výsledek hlasování:
Pro:   21     / Proti:    0     / Zdržel se:    0        
Usnesení přijato.

Ad. 7. Pověření výboru DSO Bruntálsko k schvalování rozpočtových opatření.

Květa  Kubíčková  navrhuje  přítomným,  aby  členská  schůze  pověřila  výbor  k  přijímáním 
rozpočtových opatření a to zejména z důvodu operativnosti, členská schůze se neschází tak 
často, svolání výboru je organizačně jednodušší.
Bez diskuze.

Návrh usnesení č. S03/07/2022
Členská  schůze pověřuje  výbor  k  přijímání  rozpočtových  změn  v  neomezeném 
rozsahu v rámci schváleného rozpočtu, tj.  přesun rozpočtových prostředků, použití 
nových nepředvídaných příjmů a vázání rozpočtových výdajů.
O  přijatých  rozpočtových  opatřeních  bude  členská  schůze  informována  vždy  na 
nejbližší členské schůzi. 

Výsledek hlasování:
Pro:  21    / Proti:  0    / Zdržel se:  0 
Usnesení přijato.

Ad. 8. Výzva k dotačnímu programu obcí pro zajištění a provoz zdravotnických 
služeb v regionu DSO Bruntálsko.

 výše příspěvku 
manažerka uvádí, že výše příspěvku z rozpočtu svazku obcí je 400 tis. Kč, přičemž 
bude žadateli  umožněno čerpat na stejný účel také dotaci z jiných zdrojů (např. z 
rozpočtu MSK, apod.)
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 termín vyhlášení výzvy
byla  položena  otázka,  kdy  bude výzva vyhlášena  a  do kdy  budou  moci  žadatelé 
podat žádost  o dotaci. K. Kubíčková navrhla termín vyhlášení výzvy na 9.1.2023. 
Alena Mátéová se domnívá, že je to moc brzy a navrhuje termín pondělí 30.1.2023.

Výzva bude zaslána všem členským obcím ke zveřejnění, pan Jan Božovský navrhl, 
aby byla výzva zveřejněna také v moravskoslezském deníku. Pan Martin Henč uvedl, 
je plánován rozhovor pro TV Polar o činnosti svazku, nově zvoleném vedení svazku a 
bude zde zmíněna také tato výzva.
K.  Kubíčková  navrhla,  aby  bylo  možné  prostřednictvím  obcí  přijímat  žádosti  na 
kterékoliv členské obci s tím, že by byla poté žádost o dotaci předána výboru.
Martin Henč navrhl, aby toto vyřešil až nově zvolený výbor a ve výzvě zformuloval, 
jak má žadatel postupovat.

 termín zaslání podílů příspěvků členských obcí
způsob výpočtu byl již schválen, obce budou zasílat své podíly až dle schválených 
dotací konkrétním žadatelům.
Dana Skotnicová se dotazovala, jak to bude pokud obec nesouhlasila se zapojením 
se do dotačního programu a tím s úhradou svého podílu.  Pavel  König  uvedl,  že 
program byl schválen většinově, je třeba k tomu takto i přistupovat, diskutovat a mít 
přesvědčivé argumenty.
K. Kubíčková uvedla, že o jednotlivých podílech obcí již bylo několikrát diskutováno a 
také odsouhlaseno. Obce dostaly k dispozici tabulku se svými vypočtenými podíly, 
které již měly být projednány v jednotlivých zastupitelstvech či radách.
Ivan Fehérvári požádal, zda by mohla být tabulka starostům zaslána znovu. Zaslání 
tabulky s jednotlivými podíly obcí zajistí během příštího týdne Petra Hanelová.

Návrh usnesení č. S03/08/2022   
Členská schůze :

 schvaluje termín vyhlášení výzvy k dotačnímu programu ke dni 30.1.2023
 ukládá výboru zveřejnění výzvy k 30.1.2023 s termínem odevzdání žádostí do 

31.3.2023

Výsledek hlasování:
Pro:  21    / Proti:  0    / Zdržel se:  0 
Usnesení přijato.

Ad. 9. Informace k plnění úkolů k realizaci záměrů AP v roce 2022-2023

a) Studie Cyklostezky (schůzka členů pracovní skupiny pro vedení trasy přes 
území Bruntálska, volba předsedy pracovní skupiny)

Květa Kubíčková zrekapitulovala, že pracovní skupina zůstává ve složení, zástupci obcí Ing. 
Petr Rys, Radomír Tománek, Miroslav Novotný, za vrbenské cyklisty ACS Drak pan Zdeněk 
Petruš a pan Vlastimil Mlynář a za spolek VOSA pan Miloslav Hruška a pan Petr Šimurda. 
Pracovní skupina může být kdykoliv doplněna o další zájemce.
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K. Kubíčková uvedla, že je třeba, aby se skupina konečně sešla a vytvořila harmonogram 
činností, postupu. Důležitá je také součinnost obcí, které již cyklostezky či cyklotrasy mají, 
aby došlo k propojení zájmového území.

Návrh usnesení č. S03/09/2022 a)
Členská schůze:

 byla seznámena s průběhem přípravných prací 
 ukládá výboru svolání schůzky pracovní skupiny pro vedení trasy přes území 

Bruntálska

Výsledek hlasování:
Pro:  21    / Proti:  0    / Zdržel se:  0                      
Usnesení přijato.

b) Strategie rozvoje CR (aktuální stav realizace SMS s.r.o)

K. Kubíčková uvedla, že strategie rozvoje svazku by měla být sice pravidelně aktualizována, 
ale jistě se všichni shodnou na tom, že v tuto chvíli to není nezbytně nutné.

Návrh usnesení č. S03/09/2022 b)
Členská  schůze  souhlasí  s  posunem  termínu  aktualizace  strategie  rozvoje  DSO 
Bruntálsko na další období.

Výsledek hlasování:
Pro:  21    / Proti:  0    / Zdržel se:  0                      
Usnesení přijato.

c) webové stránky DSO Bruntálsko (informace k postupům tvorby webových 
stránek svazku)

Květa  Kubíčková  uvedla,  že  na  dnešní  jednání  pozvala  zástupce  společnosti  North 
Moravians pana Tomáše Mikesku, aby seznámil přítomné s průběhem prací na rekonstrukci 
webových stránek, ale pan Mikeska se z dnešního jednání ze zdravotních důvodů omluvil. 
Nicméně  je  v  kontaktu  s  panem  Vavříkem,  současným  webmasterem,  a  oba  pánové 
společně by měli řešit přechod na nové stránky.

Návrh usnesení č. S03/09/2022 c)
Členská schůze byla seznámená s průběhem prací na rekonstrukci webových stránek 
Bruntálska.

Výsledek hlasování:
Pro:  21    / Proti:  0    / Zdržel se:  0                      
Usnesení přijato.

Ad. 10. Volba předsedy DSO Bruntálsko

Květa Kubíčková vyzývá přítomné k podání návrhů na funkci předsedy DSO Bruntálsko.
Alena Mátéová navrhuje na funkci předsedy Ing. Pavla Königa, navrhovaný souhlasí.
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Návrh usnesení č. S03/10/2022
Členská schůze schvaluje  do funkce předsedy DSO Bruntálsko  Ing.  Pavla  Königa, 
starostu Horního Benešova.

Výsledek hlasování:
Pro:  19    / Proti:  0    / Zdržel se:  2 
Usnesení přijato.

Ad. 11. Volba 1. místopředsedy DSO Bruntálsko

Květa  Kubíčková  vyzývá  přítomné  k  podání  návrhů  na  funkci  1.  místopředsedy  DSO 
Bruntálsko.
Petr Kopínec navrhuje na funkci  1. místopředsedy pana Radka Zatloukala,  místostarostu 
Bruntálu, navrhovaný souhlasí. 

Návrh usnesení č. S03/11/2022
Členská  schůze schvaluje  do  funkce  1.  místopředsedy  DSO  Bruntálsko  Radka 
Zatloukala, 2. místostarostu města Bruntálu. 

Výsledek hlasování:
Pro:  20    / Proti:  0    / Zdržel se:  1 
Usnesení přijato.

Ad. 12. Volba 2. místopředsedy DSO Bruntálsko

Květa  Kubíčková  vyzývá  přítomné  k  podání  návrhů  na  funkci  2.  místopředsedy  DSO 
Bruntálsko.
Bc.  Martin  Henč  navrhuje  na  funkci  2.  místopředsedy  pana  Petra  Kopínce,  navrhovaný 
souhlasí. 

Návrh usnesení č. S03/12/2022
Členská schůze schvaluje do funkce 2. místopředsedy DSO Bruntálsko Petra Kopínce, 
starostu města Vrbna pod Pradědem.

Výsledek hlasování:
Pro:  19    / Proti:  0    / Zdržel se:  2 
Usnesení přijato.

Ad. 13. Volba výboru DSO Bruntálsko

Členy výboru z titulu funkce se stávají  předseda a oba místopředsedové, je třeba dovolit 
další členy výboru. 

Bc. Martin Henč navrhuje, aby byl počet členů výboru zvýšen z dosavadního počtu 5-ti členů 
na počet členů 7.

Návrh usnesení č. S03/13/2022 a)
Členská schůze schvaluje navýšení počtu členů výboru na 7 členů.
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Výsledek hlasování:
Pro:  21    / Proti:  0    / Zdržel se:  0 
Usnesení přijato.

Květa Kubíčková vyzývá přítomné k podání návrhů na funkci člena výboru DSO Bruntálsko, 
na doplnění do celkového počtu 7 členů.

Ivan Féhérvári navrhuje za člena výboru Jana Božovského, navrhovaný souhlasí. 

Návrh usnesení č. S03/13/2022 b)
Členská schůze schvaluje členem výboru DSO Bruntálsko Jana Božovského, starostu 
obce Dvorce.

Výsledek hlasování:
Pro:  21    / Proti:  0    / Zdržel se:  0 
Usnesení přijato.

Alena Mátéová navrhuje za členku výboru Radku Chudovou, navrhovaná souhlasí. 

Návrh usnesení č. S03/13/2022 c)
Členská schůze  schvaluje  členkou  výboru  DSO  Bruntálsko  Ing.  Radku  Chudovou, 
starostku obce Karlova Studánka.

Výsledek hlasování:
Pro:  21    / Proti:  0    / Zdržel se:  0 
Usnesení přijato.

Bc. Martin Henč navrhuje za člena výboru Ivana Féhérvari, navrhovaný souhlasí. 

Návrh usnesení č. S03/13/2022 d)
Členská schůze schvaluje členem výboru DSO Bruntálsko Ivana Féhérvari, starostu 
obce Razová.

Výsledek hlasování:
Pro:  20    / Proti:  0    / Zdržel se:  1 
Usnesení přijato.

Ing. Radka Chudová navrhuje za členku výboru Janu Helekalovou, navrhovaná souhlasí. 

Návrh usnesení č. S03/13/2022 e)
Členská  schůze  schvaluje  členkou  výboru  DSO  Bruntálsko  Janu  Helekalovou, 
starostku obce Karlovice.

Výsledek hlasování:
Pro:  20    / Proti:  0    / Zdržel se:  1 
Usnesení přijato.

Květa Kubíčková poblahopřála všem nově zvoleným členům orgánů svazku.
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Ad. 14. Volba revizní komise DSO Bruntálsko

Květa Kubíčková navrhuje na funkci člena revizní komise stávající členy Alenu Mátéovou, 
Ing,  Josefa  Havlíka  a  Bedřicha  Buťáka.  Po  vzájemné  domluvě  a  vyjádření  souhlasu 
navrhovaných dává hlasovat.

Návrh usnesení č. S03/14/2022
Členská schůze schvaluje členy revizní komise Alenu Mátéovou, Ing. Josefa Havlíka a 
Bedřicha Buťáka.

Výsledek hlasování:
Pro:  19    / Proti:  0    / Zdržel se:  3 
Usnesení přijato.

Ad. 15.  Diskuze, různé

Květa Kubíčková informuje přítomné, že se blíží  konec roku a tím spojené inventarizace. 
Navrhuje inventarizační komisi ve složení: předsedkyně – Alena Mátéová, starostka obce 
Široká Niva, členové – Jana Helekalová, starostka obce Karlovice a Petra Hanelová za DSO. 
Nikdo neměl jiný návrh.

Návrh usnesení č. S03/15/2022 a)
Členská schůze jmenuje inventarizační komisi ve složení předsedkyně Alena Mátéová, 
členové  Jana  Helekalová  a  Petra  Hanelová  k  provedení  inventarizací  majetku  a 
závazků DSO Bruntálsko ke dni 31.12.2022.

Výsledek hlasování:
Pro:  20    / Proti:  0    / Zdržel se:  0 
Usnesení přijato.

Slova se ujala Květa Kubíčková a připomněla, že k 31.12.2022 dochází ve svazku obcí k 
personálním změnám na pozici účetní a k 31.1.2023 i manažera, ukončení činnosti obou již 
bylo  s  dostatečným předstihem na výboru  i  členské schůzi  několikrát  oznámeno.  Účetní 
dokončí  veškeré účetní,  inventarizační  a  další  činnosti  vztahující  se k  roku 2022 během 
měsíců  leden-únor   (uzavření  DPP  max.  do  15.2.2023  –  termín  odesílání  závěrkových 
účetních výkazů za rok  2022 do CSÚIS),  manažerka vyúčtuje  dotaci  roku 2022,  dodělá 
legislativní  záležitosti  a  doufá,  že  během jara  2023  předá  agendu  novému manažerovi. 
Novému vedení  navrhuje,  aby  důkladně  zvážilo  výši  odměny  pro  manažera,  protože  za 
současných platových podmínek a vzhledem k rozsahu prací manažera, je to neúnosné.

Ke slovu se přihlásil Ing. Josef Havlík a s přítomnými se podělil o své zkušenosti s výběrem 
účetní, hovořil o podpoře ze strany vedení obce, pokud takovou osobu na úřadě mají, což je 
v tomto případě naprosto nezpochybnitelné, že to nyní funguje a vyjádřil  přesvědčení, že 
současná účetní své rozhodnutí ještě přehodnotí. 

Richard Šanda zdůraznil,  že by rád poděkoval Květě Kubíčkové, která stála už při vzniku 
DSO Bruntálsko a po celou dobu je ve svazku aktivní, ať už zprvu jako předsedkyně nebo 
posléze jako manažerka. Byla a je hnacím motorem DSO.

Jana Helekalová navrhuje finanční odměnu při ukončení činnosti účetní i manažera. 
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Návrh usnesení č. S03/15/2022 b)
Členská členská schůze pověřuje výbor přiznáním odměny stávajícímu manažerovi a 
účetní při ukončení činnosti ve svazku.

Výsledek hlasování:
Pro:  20    / Proti:  0    / Zdržel se:  0 
Usnesení přijato.

Květa Kubíčková se ještě vrátila k dotačnímu programu pro zajištění a provoz zdravotnických 
služeb a připomněla, že úplně původní myšlenka, že obce budou posílat své podíly hned při 
vyhlášení výzvy, byla přehodnocena a výborem bylo doporučeno, aby byly jednotlivé podíly 
obcí zasílány na účet DSO až po schválení dotace konkrétnímu žadateli. Celý proces bude 
mít jasně dané postupy jednotlivých úkonů. To jen na připomenutí.

V  11:50  hod  odchází  z  jednání  pan  Stanislav  Kovář,  místostarosta  obce  Svobodné 
Heřmanice, počet  hlasujících je 20.

Diskuze:
Jan  Božovský  v  souvislosti  s  cyklostezkami  uvádí,  že  na  kraji  došlo  ke  změně 
„cyklokoordinátora“.

Květa Kubíčková uvedla, že nyní ve funkci působí Ing. Jakub Novák a bude potřeba, aby 
výbor krajského „cyklokoordinátora“ kontaktoval a pokračoval v tom, kde bylo jednáno s Ing. 
Hiltavským. 

Jana Helekalová pozvala přítomné na procházku Karlovicemi s občerstvením a následně na 
školení o kyberbezpečnosti, které se bude konat okolo 15.1.2023 v Karlovicích, pozvánku s 
podrobnějšími informacemi zašle manažerce svazku a ta pak přepošle informace členským 
obcím. 

Ad. 16.  Závěr

Květa  Kubíčková  poděkovala  přítomným za  účast,  popřála  do  nové  práce  hodně  štěstí, 
dobré nálady a hlavně zdraví a ukončila jednání členské schůze 12:20 hodin.

V Bruntále dne:  02.12.2022 Zapsala:  Petra Hanelová
Vyhotoveno: dne 9.12.2022

Ing. Dana Selingerová Ing. Pavel König
Ověřila dne: předseda                                         
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