
Zápis č. 4 
z řádného jednání zastupitelstva obce Písečná ze dne 30. 3. 2015 

 

Účast: 

- Přítomno 7 členů zastupitelstva obce  

 

Jednání zahájil Bc. David Ćmiel, starosta obce Písečná, který přivítal členy zastupitelstva a 

přítomnou veřejnost. Starosta prohlásil, že zastupitelstvo je řádně svoláno, vyhlášeno a je 

usnášeníschopné. 

 

 

Stanovení zapisovatele 

Starosta obce pověřil Petru Rathouskou zpracováním zápisu. 

 

 

Schválení programu jednání 

 

1. Obecně závazná vyhláška č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, 

přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se 

stavebním odpadem na území obce Písečná 

2. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015 o místním poplatku za odpady – nově zařazeno 

3. Zpracování technicko – ekonomické studie výstavby chodníku pro pěší a dešťové 

kanalizace podél hlavní silnice 

4. Žádost Konventu sester Alžbětinek v Jablunkově o příspěvek na provoz Domova sv. 

Alžběty 

5. Různé  

 Zásady výběru pro vaření a roznášku obědů 

 Žádost o zřízení dvou parkovacích míst na pozemku p. č. 894/28 

 Darovací smlouva pro ZŠ a MŠ Písečná  

 rekonstrukce hrací plochy fotbalového hřiště 

 dohoda o narovnání Moravskoslezský kraj – dotace na kanalizaci 

 členské příspěvky do SPOV a MAS Jablunkovsko 

 návrh na odměňování zastupitelstva po změnách 

6. Diskuse  

 

 

Výsledek hlasování: 

PRO:   7 

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE: 0 

 

Zastupitelstvo obce Písečná schválilo program jednání. 

 

Návrhová komise 

Starosta obce podal návrh na členy návrhové komise: p. Pavlusová, p. Poloková a Mgr. 

Lysková. Žádné další návrhy nebyly vzneseny, a proto starosta dal o členech návrhové komise 

hlasovat. 



Výsledek hlasování: 

PRO:   7 

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE: 0 

 

Zastupitelstvo obce Písečná schválilo návrhovou komisi ve složení: p. Pavlusová, p. 

Poloková a Mgr. Lysková.  

 

 

Schválení ověřovatelů zápisu 

Starosta obce podal návrh na ověřovatele zápisu: Ing. Sikora a Ing. Byrtusová. Žádné další 

návrhy nebyly vzneseny a starosta dal o návrhu na ověřovatele zápisu hlasovat. 

      

Výsledek hlasování: 

PRO:   7 

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE: 0 

 

Zastupitelstvo obce Písečná schválilo ověřovatele zápisu: Ing. Sikora a Ing. Byrtusová.   

 

 

Plnění usnesení č. 3 z jednání zastupitelstva ze dne 19. 2. 2015 

K bodu 1. schválilo: 

 

3/1.5 poskytnutí finančního daru ve výši 10 000,- Kč p. Romanu Janiczkovi na rozvoj 

sportovní činnosti dcery Zuzany Janiczkové – smlouva podepsána oběma 

stranami, fin. prostředky zaslány na účet žadatele 

3/1.6 zařazení místní komunikace v části Písečná - Kempa do plánu zimní údržby obce 

Písečná – tato část Písečné je již plužena panem Ligockým 

3/1.7 Dodatek č. 4 ke Smlouvě o veřejných službách v přepravě cestujících, poskytnutí 

kompenzace za veřejné služby se společností Arriva Morava, a.s. – smlouva byla 

podepsána, 1. část platby byla poukázána na účet 

3/1.8 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na zpracování dokumentace pro provádění stavby 

„Přístavba a rekonstrukce budovy ZŠ a MŠ Písečná“ se společností STOSPEN 

s.r.o. – dokumentace stále není předána 

3/1.9 Smlouvu č. 807/PR/FM/2014 o zabezpečení přeložky vodního díla vyvolané 

investiční výstavbou se společností SmVaK Ostrava a.s. – smlouva byla oběma 

stranami podepsána 

3/1.10 Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě se společností 

Lesy ČR, a.s. - smlouva byla oběma stranami podepsána 

3/1.11 zpracování architektonické studie Sportovně-relaxačního parku Písečná Ing. Arch. 

Czeslawem Mendrekem a pověřuje starostu uzavřením smlouvy o dílo – smlouva 

byla podepsána, k jednání zatím nedošlo 

3/1.12 Smlouvu o dílo na tvorbu GIS (geografického informačního systému) pro rok 

2015 se společností Digis Ostrava, a.s. – smlouva byla podepsána oběma stranami 

3/1.13 záměr pronájmu části pozemku parc. č. 644/23 pro umístění měřící stanice 

provozované ČHMÚ Ostrava 



3/1.14 poskytnutí finančního příspěvku ve výši 15 000,- Kč na činnost Klubu důchodců 

Písečná na rok 2015 – smlouva byla oběma stranami podepsána, fin. příspěvek byl 

vyplacen  

3/1.15 poskytnutí finančního příspěvku ve výši 1 000,- Kč na činnost Svazu tělesně 

postižených MO Jablunkov – smlouva byla podepsána, fin. příspěvek zaslán na 

účet žadatele 

3/1.16 poskytnutí finančního příspěvku ve výši 10 000,- Kč na činnost SDH Písečná pro 

rok 2015 - smlouva byla podepsána, fin. příspěvek zaslán na účet žadatele 

3/1.17 poskytnutí finančního příspěvku ve výši 2 000,- Kč Českému rybářskému svazu 

MO Jablunkov na činnost organizace v roce 2015 - smlouva byla podepsána, fin. 

příspěvek zaslán na účet žadatele 

3/1.18 poskytnutí finančního příspěvku ve výši 20 000,- Kč Spolku přátel kultury a 

sportu na Písečné na organizaci Dne dětí a Olympiády spolků - smlouva byla 

podepsána, fin. příspěvek zaslán na účet žadatele 

3/1.19 vstup obce Písečná do Svazu měst a obcí ČR – zaslána přihláška, v měsíci dubnu 

bude schvalován vstup nových obcí, příspěvek zatím neplacen 

3/1.20 úhradu členského příspěvku ve Svazu měst a obcí ČR ve výši 3 963,- Kč na rok 

2015 

3/1.21 rozpočtové opatření č. 1 – obec hospodaří v souladu s rozpočtem 

3/1.22 umístění zpomalovacího retardéru na pozemku p. č. 1080 na místní komunikaci 

v katastru obce Písečná u Jablunkova – Mgr. Kantor řeší s dopravním 

inspektorátem v Třinci 

3/1.23 žádost ZŠ a MŠ Písečná o navýšení kapacity školní družiny – KÚ schválil 

navýšení pouze na 42 dětí, škola je informována 

3/1.24 žádost o vyřazení majetku ZŠ Písečná – informace předána ZŠ 

3/1.25 pověření starosty obce Bc. Davida Ćmiela k výkonu funkce předsedy 

programového výboru v MAS Jablunkovsko – starosta vykonává funkci 

3/1.26 členský příspěvek do Sdružení obcí Jablunkovska na rok 2015 ve výši 14 279,- Kč 

- zaplaceno 

      

 

 

2. Vzalo na vědomí 

 

3/2.1 žádost o poskytnutí finančního příspěvku na rok 2015 pro BESKYD DZR, o.p.s. 

3/2.2 složení povodňové komise obce Písečná 

3/2.3 informaci o tvorbě nových webových stránek společností web-media.cz – byla 

zaslána objednávka, doposud se nikdo neozval 

3/2.4 informaci o plánu kulturních a společenských akcí pořádaných obcí v roce 2015- 

na plánu se intenzivně pracuje 

 

Výsledek hlasování: 

PRO:  7 

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE:  0 

 

Zastupitelstvo obce schválilo plnění usnesení č. 3 ze dne 19. 2. 2015 

 

 



Obecně závazná vyhláška č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, 

přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se 

stavebním odpadem na území obce Písečná 

Starosta uvedl, že tato vyhláška vychází ze vzorové vyhlášky MVČR, byla také posouzena 

společností Nehlsen Třinec. Reaguje na změnu zákona o odpadech, kdy obce mají novou 

povinnost zajišťovat separovaný sběr kovů a biologicky rozložitelných odpadů. Ve vyhlášce je 

zapracován sběr biologického odpadu tak, aby nedošlo k navýšení poplatků. Nebudou přidány 

nádoby na biologický odpad, je možnost odkládání tohoto odpadu na velkých kompostérech 

v majetku obce a také na sběrném dvoře firmy Nehlsen. Co se týče kovů, velké kusy nadále 

budou vybírány ve sběrnách, nově však budou platby probíhat bezhotovostně na účet nebo 

poštovní poukázkou. Drobné kovy je možno vhazovat k plastům, firma Nehlsen je umí 

vyseparovat. Dále starosta informoval, že na SOJ proběhla debata o kompostárně, která by 

mohla být případně postavena za příspěvku dotací, popř. by kompostárnu mohl postavit 

nějaký podnikatel. Další informace byly podány o domácích kompostérech. V současné době 

probíhá druhé kolo žádosti o dotaci na kompostéry. Starosta zažádal o 70 ks těchto 

kompostérů a také o štěpkovače, který by si mohli obyvatelé půjčovat. Způsob zapůjčení je 

další otázkou, zřejmě by muselo dojít k podpisu nějaké smlouvy.  Probíhala krátká diskuse, 

poté se přistoupilo k hlasování.  

 

Výsledek hlasování 

PRO:  7 

PROTI:  0  

ZDRŽELO SE:  0 

 

Zastupitelstvo obce Písečná schválilo Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2015 o stanovení 

systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 

komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Písečná. 

 

 

 

Obecně závazná vyhlášky č. 2/2015 o místním poplatku za odpady  

Starosta uvedl, že v této vyhlášce se nemění výše poplatku, pouze se rozšiřuje osvobození od 

poplatku. Jedná se o obyvatele s trvalým pobytem v Písečné, kteří ovšem žijí jinde a na 

základě smlouvy o pronájmu i v tomto bydlišti platí poplatky za odpady. V Písečné je několik 

takovýchto případů. Aby odpady nemuseli platit dvakrát, je doplněna vyhláška v čl. 6 o 

odstavec e). Dále je vyhláška doplněna o podmínky, za kterých je možno si o osvobození od 

poplatku zažádat. Nebyly vzneseny žádné dotazy, přistoupilo se k hlasování. 

 

Výsledek hlasování 

PRO:  7  

PROTI:  0  

ZDRŽELO SE:  0 

 

Zastupitelstvo obce Písečná schválilo obecně závaznou vyhlášku č. 2/2015 o místním 

poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 

odstraňování komunálního odpadu. 

 

 

 



3. Zpracování technicko – ekonomické studie výstavby chodníku pro pěší a dešťové 

kanalizace podél hlavní silnice  

Starosta uvedl, že tato povinnost vychází ze stanoviska správy silnic MS kraje, které bylo 

nutno dodat k žádosti o vydání stavebního povolení. Smlouvou toto prozatím není řešeno. 

Chodník by vedl od spodní zastávky až k rodinnému domu čp. 210. Vnitřní nařízení správy 

silnic moravskoslezského kraje nařizuje umístění kanalizace mimo hlavní silnici, např. do 

příkopy nebo do chodníku. V dotaznících, které se vrátili vyplněné od občanů, se často 

vyskytoval požadavek na výstavbu chodníku. Prvním krokem pro stavbu chodníku je však 

technicko ekonomická studie, která by nadále byla podkladem pro další stupně realizace. 

Starosta navrhuje, aby tuto studii zpracovala firma Medium projekt, jelikož již znají zdejší 

podmínky a mají zaměřeny pozemky. Starosta také informoval, že bude muset také dojít 

k posunutí autobusové zastávky u školy, a to směrem do školní zahrady. Jednak se zlepší 

výhledové podmínky pro vyjíždění vozidel od Výletiště a vznikne tak místo pro vedení části 

chodníku z druhé strany silnice, aby zde mohl být v budoucnu umístěn přechod pro chodce. 

Nebyly vzneseny připomínky, přistoupilo se k hlasování.  

 

Výsledek hlasování: 

PRO:  7 

PROTI:  0  

ZDRŽELO SE:  0 

 

Zastupitelstvo obce Písečná schválilo záměr zpracování technicko – ekonomické studie 

„Realizace chodníků a dešťové kanalizace v obci Písečná“ a pověřuje starostu 

k uzavření smlouvy o dílo s formou MEDIUM projekt v. o. s. dle předložené cenové 

nabídky.   

 

 

 

4. Žádost Konventu sester Alžbětinek v Jablunkově o příspěvek na provoz Domova sv. 

Alžběty 

Starosta uvedl, že žádost o finanční příspěvek byla zdůvodněna požadavkem MPSV, aby 

takováto zařízení měla na provoz alespoň 10% finanční účast z veřejného rozpočtu. Pokud by 

tuto skutečnost neplnila, došlo by ke snížení dotace z MPSV a musel by tak být provoz 

omezen, nepřibírali by se noví žadatelé. V současné době vychází doplatek na jednoho občana 

cca 26 000,- Kč měsíčně. Součástí materiálů byla zpráva o hospodaření z roku 2011. 

V současné době v tomto zařízení umístěn 1 občan z Písečné. Starosta navrhuje schválit 

finanční příspěvek 10 000,- Kč. Do diskuse vstoupil Ing. Sikora, který podal návrh poskytnout 

finanční příspěvek ve výši 15 000,- Kč. Probíhala diskuse k tomuto bodu, poté se přistoupilo 

k hlasování o návrhu Ing. Sikory.  

 

Výsledek hlasování: 

PRO:  7 

PROTI:  0  

ZDRŽELO SE:  0 

 

Zastupitelstvo obce Písečná schválilo poskytnutí finančního příspěvku ve výši 15 000,- 

Kč Konventu sester Alžbětinek v Jablunkově na provoz Domova sv. Alžběty. 

 

 

 



Zásady výběru pro vaření a roznášku obědů 

Starosta informoval, že tyto zásady byl vypracovány v roce 2003 a jde tedy jen o jejich 

přeschválení. Jedná se také o informaci pro zastupitele. Žadatelů stále přibývá, ovšem 

kapacita kuchyně je již zcela naplněna. Roznáška obědů ze školní kuchyně je pro 8 lidí, z to 3  

lidé tuto službu platí. Obědy jsou roznášeny pěšky. V současné době obědy do Písečné dováží 

také p. Bažanowski, a to ze ZŠ a MŠ Jablunkov. Cena obědu 50,- Kč, cena dovozu 1 obědu 

20,- Kč. Nebyly vzneseny připomínky, přistoupilo se k hlasování.  

 

Výsledek hlasování 

PRO:  7 

PROTI:  0  

ZDRŽELO SE:  0 

 

Zastupitelstvo obce Písečná schválilo zásady výběru pro vaření a roznášku obědů 

důchodcům Obce Písečná v Základní škole Písečná.  
 

 

 

Žádost o zřízení dvou parkovacích míst na pozemku p. č. 894/28 

Starosta uvedl, že žadatelem je p. Borský. Jejich rodinný dům je umístěn na konci obce.  Žije 

početná rodina, disponují větším počtem aut a nemají kde parkovat. Parkovací místa chtějí 

rozšířit na obecním pozemku, celou realizaci by si platili sami.  Ing. Sikora uvedl, že se jedná 

o pozemek, který je veden jako ostatní komunikace. Mohlo by tak dojít k problému 

s umístěním parkoviště. Starosta tedy uvedl, že by bylo nutné schválit smlouvu, která by 

ošetřila provedení této stavby. Mgr. Cienciala navrhl, aby případná parkoviště byla zhotovena 

způsobem, který by byl snadno odstranitelný. Samozřejmě by musel být ponechán dostatečný 

prostor pro průjezd zemědělských strojů. Po krátké diskusi starosta navrhnul vzít tuto žádost 

na vědomí a nechat si připravit právníkem smlouvu ke zřízení parkovacích míst. Nebyly 

vzneseny připomínky, přistoupilo se k hlasování.   

 

Výsledek hlasování 

PRO:  7 

PROTI:  0  

ZDRŽELO SE:  0 

 

Zastupitelstvo obce Písečná vzalo na vědomí žádost Miroslava Borského, bytem Písečná 

čp. 135 o zřízení dvou parkovacích míst na pozemku p. č. 894/27 a ukládá připravit 

smlouvu s žadatelem. 

 

 

 

Darovací smlouva pro ZS a MŠ písečná 

Starosta uvedl, že předmětem daru je skákací panák z pryže. Ve zřizovací listě ZŠ je uvedeno, 

že obec musí dát písemný souhlas s přijetím finančního daru ve výši nad 20 000,- Kč. Přijetí 

nepeněžního daru zde není ošetřeno, je tedy nutný souhlas zřizovatele. Schvalování těchto 

darů je spíše formální záležitostí, bude tedy nutné v budoucnu upravit zřizovací listinu, aby se 

už zastupitelstvo podobnými žádostmi nemuselo zabývat. Nebyly vzneseny žádné 

připomínky, přistoupilo se k hlasování.  

 

 



Výsledek hlasování 

PRO:  7 

PROTI:  0  

ZDRŽELO SE:  0 

 

Zastupitelstvo obce Písečná schválilo Darovací smlouvu uzavřenou mezi ZŠ a MŠ 

Písečná a PATREM PIPE TECHNOLOGIES, s.r.o. 

 

 

 

Rekonstrukce hrací plochy fotbalového hřiště 

Starosta uvedl, že součástí materiálů byly 2 cenové nabídky firmy EUROGREEN CZ, a to na 

regeneraci trávníku za cca 46 000,- Kč a také na umístění umělého trávníku v brankovišti za 

cca 55 000,- Kč. V České republice není další firma, která by technologii hybridního trávníku 

používala. Jde skutečně o novou technologii, která je v ČR cca dva roky a je instalována 

pouze na několik hřištích, technologie je patentově chráněna, vlastníkem patentu je firma 

EUROGREEN CZ. Nelze tedy zajistit srovnatelnou cenovou nabídku. Firma EUROGREEN 

CZ tuto skutečnost potvrdila písemně. Nedojde tak k porušení naší Směrnice o zadávání 

veřejných zakázek malého rozsahu. Hřiště bylo doposud udržováno svépomocně důchodci a 

to dovezeným kompostem. Částečnou účinnost tato údržba měla, ale hřiště je v čí dál horším 

stavu. Starosta navrhuje provést tuto údržbu a provádět ji v 5 letých intervalech. V případě 

provedení regenerace trávníku by muselo být hřiště na 2 měsíce uzavřeno. Mgr. Cienciala 

navrhuje, aby byly provedeny obě varianty údržby trávníku současně. Probíhala diskuse 

k provádění regenerace trávníku, poté se přistoupilo k hlasování.  

 

Výsledek hlasování: 

PRO:  7 

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE:  0  

 

Zastupitelstvo obce Písečná schválilo provedení regeneračních zásahů v hrací ploše 

fotbalového hřiště firmou EUROGREEN CZ, s.r.o.  

 

 

Výsledek hlasování: 

PRO:  7 

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE:  0  

 

Zastupitelstvo obce Písečná schválilo instalaci hybridního trávníku v ploše fotbalového 

hřiště firmou EUROGREEN CZ, s.r.o.  

 

 

 

Dohoda o narovnání Moravskoslezský kraj – dotace na kanalizaci 

Starosta uvedl, že tato dohoda řeší pouze posunutí termínu projektu do konce roku 2015 a 

obec tak nepřijde o dotaci z důvodu prodloužení projekčních prací. Bez připomínek, 

přistoupilo se k hlasování.  

 

 



Výsledek hlasování: 

PRO:  7 

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE:  0  

 

Zastupitelstvo obce Písečná schválilo dohodu o narovnání s Moravskoslezským krajem 

na realizaci projektu „Splašková kanalizace v obci Písečná – zpracování projektové 

dokumentace. 

 

 

Členský příspěvek do SPOV a MAS Jablunkovsko 

Dle starosty jde o užitečnou organizaci se sídlem v Bělotíně, která se angažuje mimo jiné i 

v připomínkování zákonů. Hájí zájmy malých obcí do 2 500 obyvatel. Bez připomínek, 

přistoupilo se k hlasování.  

 

Výsledek hlasování: 

PRO:  7 

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE:  0  

 

Zastupitelstvo obce Písečná schválilo členský příspěvek Spolku pro obnovu venkova na 

rok 2015 ve výši 2 000,- Kč. 

 

 

 

Členský příspěvek do SPOV a MAS Jablunkovsko 

Místní akční skupina Jablunkovsko vznikla v roce 2012. V současné době chystá 

integrovanou strategii území. Nebyly vzneseny připomínky, přistoupilo se k hlasování.  

 

Výsledek hlasování: 

PRO:   7 

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE: 0  

 

Zastupitelstvo obce Písečná schválilo členský příspěvek MAS Jablunkovsko na rok 2015 

ve výši 5 000,- Kč. 

 

 

 

Návrh na odměňování zastupitelstva po změnách 

Starosta uvedl, že od 1. 4. 2015 by mohlo dojít k navýšení odměn pro neuvolněné členy 

zastupitelstva obce, pokud si toto navýšení schválí. U uvolněného starosty dochází k navýšení 

odměny ze zákona, a to o 3,5 %. Bez dotazů, přistoupilo se k hlasování.  

 

Výsledek hlasování: 

PRO:  0  

PROTI:  6 (Cienciala, Poloková, Byrtusová, Sikora, Lysková, Kantor) 

ZDRŽELO SE:  1 (Ćmiel) 



Zastupitelstvo obce Písečná neschválilo odměňování neuvolněných členů zastupitelstva 

obce Písečná od 1. 4. 215 dle předloženého návrhu.   

 

 

 

Žádost o finanční příspěvek – Běh na Bahenec 

Žádost o finanční příspěvek ve výši 7 000,- Kč podal Ing. Milan Lysek. V loňském roce byl 

schválen příspěvek ve výši 5 000,- Kč. Ing. Sikora navrhuje schválit částku ve výši 7 000,- 

Kč. Starosta uvedl, že obec Písečná se zapojuje do této akce ještě zapůjčením hasičského auta 

na vývoz batohů pro závodníky z Jablunkova až na Bahenec a navrhuje finanční příspěvek ve 

výši 5 000,- Kč. Dále starosta informoval zastupitele o změně zákona č. 250/2000 o 

rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, kdy v novele tohoto zákona (zák. 24/2015) je 

přesně stanoveno, co vše musí žádost o finanční příspěvek obsahovat. Tento zákon vešel 

v platnost 20. 2. 2015. Nebyly vzneseny žádné připomínky, přistoupilo se k hlasování o 

návrhu starosty.  

 

Výsledek hlasování: 

PRO:  6 (Cienciala, Poloková, Byrtusová, Sikora, Ćmiel, Kantor) 

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE:  1 (Lysková) 

 

Zastupitelstvo obce Písečná schválilo finanční příspěvek ve výši 5 000,- Kč na pořádání 

akce Běh na Bahenec žadateli Ing. Milanu Lyskovi. 

 

 

 

Dodatek č. 1 k SOD s DIGIS spol. s. r. o. 

Tento dodatek upravuje vložení nové ortofotomapy z roku 2014, která v současné době 

v AMER serveru není. Dále obec vznesla požadavek na zobrazení okrajové části katastrálního 

území sousedních obcí. Dále probíhala diskuse k aplikace AMER server a poté se přistoupilo 

k hlasování.  

 

Výsledek hlasování: 

PRO:  7 

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE:  0  

 

Zastupitelstvo obce Písečná schválilo Dodatek č. 1 e smlouvě PSC15_SOD se společností 

DIGIS, s. r. o. 

 

 

 

 

 

 

 



Starosta obce:    Bc. David Ćmiel  ……………………………. 

 

 

Ověřovatelé zápisu:   Ing. Władyslaw Sikora ……………………………. 

 

   

Ing. Marie Byrtusová  ……………………………. 

 

  

Zapisovatelka zápisu:   Petra Rathouská   …………………………… 


