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Č. j.: OUVB - 2887/2021 
PID:  DXWX3OP1CJID 
SPIS č. 149/21 
 

Z Á P I S   
 

ze 53. schůze Rady obce Velké Březno, která se konala dne 02. 08. 2021 od 16:00 hod. na 
Obecním úřadě Velké Březno 

Přítomni: pan Karel Jungbauer, Ing. Hana Šlechtová, Ing. Jan Fiala, pan Ivan Mottl, paní Zuzana 
Mendlová (od 16:11 hod.), pan Ladislav Boháč. 

Omluveni:  

 

K bodu programu 1. Zahájení:  

53. schůzi rady předsedal starosta, pan Karel Jungbauer, který konstatoval, že rada je usnášení 
schopná a že proti zápisu z 52. jednání rady nebyly vzneseny námitky. Dále předložil návrh 
programu jednání 53. schůze. 
Radní schválili navržený program schůze. 
Usnesení 151/2021 
Program jednání 53. schůze Rady obce Velké Březno. 
Rada obce Velké Březno schvaluje program jednání 53. schůze takto: 
1. Zahájení 

• Schválení programu jednání. 
2. Hospodaření s majetkem obce: 

• Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-4016188/VB/01. 
• Pronájem p.p.č. 854 a části 851/1 v k. ú. Velké Březno. 
• Pronájem části p.p.č.  662 v k. ú. Velké Březno. 
• Prodej části p.p.č. 239 v k. ú. Valtířov nad Labem. 
• Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a Smlouva o právu 

provést stavbu „16010-060778 DIZP D UL Velké Březno“ na cizím pozemku. 
• Záměr pronájmu části p.p.č. 377 v k. ú. Valtířov nad Labem. 

3. Finanční záležitosti: 
• Rozpočtová opatření č. 3/2021. 

4. Různé: 
• Návrh Směrnice č. 1/2021– O zadávání veřejných zakázek malého rozsahu na stavební 

práce, na dodávky nebo na služby, sloužících k naplnění poslání obce Velké Březno na 
všech úsecích její činnosti. 

• Zprostředkování nákupu elektrické energie se spol. POWER EXCHANGE CENTRAL 
EUROPE, a.s. 

• Oprava usnesení rady obce. 
5. Zprávy starosty. 
6. Diskuse                                                                                         
Výsledek hlasování:  hlasů pro 4 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 
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K bodu programu 2. Hospodaření s majetkem obce 

 
Starosta předložil radě obce k projednání návrh na uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene 
– služebnosti č. IV-12-4016188/VB/01. 
Konstatoval, že na žádost zmocněné firmy Elektroprojekce Vincíbr s.r.o., se sídlem Sadovská 60, 
362 63 Dalovice, IČO 28050207, předkládá návrh na uzavření Smlouvy o zřízení věcného 
břemene – služebnosti č. IV-12-4016188/VB/01. Doplnil, že smlouva o smlouvě budoucí byla 
uzavřena – SML/OVBŘ/12/2018 a týká se pozemků č. 506 a 826/1 v k.ú. Velké Březno.  
Bez diskuze. 
Usnesení 152/2021 
Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-4016188/VB/01 
Rada obce Velké Březno projednala předloženou žádost a  
I.    Schvaluje 
      uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-4016188/VB/01. 
II.  Ukládá  
      Ladislavu Boháčovi, tajemníkovi OÚ, 
      zabezpečit uzavření smlouvy služebnosti č. IP-12-4009614/VB/01.                  T: 30. 09. 2021                   
Výsledek hlasování:  hlasů pro 4 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

Starosta předložil radě obce k projednání návrh na pronájem pozemku p. č. 854 a části pozemku 
č. 851/1, oba v k.ú. Velké Březno. Konstatoval, že obec Velké Březno obdržela od pana                
…………………………………………………………………………, žádost o pronájem části 
pozemku p.č. 851/1 v k.ú. Velké Březně o výměře 175 m2 a pozemku p.č. 854 o výměře 695 m2 
v k.ú. Velké Březno za účelem zahrady. Nájemní smlouva s panem …………. zanikla smrtí 
nájemce. Záměr pronájmu byl schválen na 52. RO dne 12.7.2021 a byl zveřejněn od 13.7.2021 do 
29.7.2021. 
Bez diskuze. 
Usnesení 153/2021 
Pronájem p. p. č. 854 a části 851/1 v k. ú. Velké Březno 
Rada obce Velké Březno projednala předloženou žádost a  
I.   Schvaluje 
     uzavření smlouvy o nájmu části pozemku č. 851/1, ostatní plocha, výměře 97 m2 a pozemku 

č. 854, ostatní plocha, o výměře 695 m2, oba v k. ú. Velké Březno, na dobu neurčitou. 
     Nájemné činí 4.040 Kč/rok. 

Nájemce: 
………………………………………………………………………….. 

II. Ukládá  
     Ladislavu Boháčovi, tajemníkovi OÚ,   
     zabezpečit uzavření nájemní smlouvy.                                                              T: 31. 08. 2021 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 4 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

Starosta předložil radě obce k projednání návrh pronájmu části p.p.č.  662 v k.ú. Velké Březno. 
Konstatoval, že obec Velké Březno obdržela od paní …………………………………………, 
Velké Březno, žádost o pronájem části p.p.č. 662 o výměře 150 m2, v k.ú. Velké Březno, za 
účelem zahrady. Pozemek se nachází u domu č.p. 142 v ulici Zahradní. Zbylá část pozemku je 
v nájmu ostatních nájemníků z domu. Doplnil, že záměr pronájmu byl schválen 52. RO dne 
12.7.2021, usnesením č. 134/2021 a byl zveřejněn 13.7.2021 do 29.7.2021. 



 

 

3 
 

Bez diskuze. 
Usnesení 154/2021 
Pronájem části p.p.č. 662 v k. ú. Velké Březno 
Rada obce Velké Březno projednala předloženou žádost a  
I.   Schvaluje 
     uzavření smlouvy o nájmu části pozemku č. 662, zahrada o výměře 150 m2, v k. ú. Velké 

Březno, na dobu neurčitou. 
     Nájemné činí 600 Kč/rok. 
     Nájemce: 

   ………………………………………………………………. 
II. Ukládá  
     Ladislavu Boháčovi, tajemníkovi OÚ,   
     zabezpečit uzavření nájemní smlouvy.                                                                 T: 31. 08. 2021 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 4 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

Starosta předložil radě obce k projednání návrh na prodej části p.p.č. 239 v k.ú.                                
Valtířov nad Labem. Konstatoval, že dne 16.3.2021 byla obci doručena žádost manželů …….. a 
……………………………………………….. o koupi části pozemku p.č. 239, ostatní plocha o 
výměře cca 4 m2. Důvodem je narovnání majetkoprávních vztahů po geodetickém zaměření 
skutečného stavu. Doplnil, že geometrickým plánem č. 591-125/2021 vznikl nový pozemek                 
p.č. 239/2 v k.ú. Valtířov nad Labem, o výměře 5 m2. Znalecký posudek, který vypracoval                  
Mgr. O.. Z……. – soudní znalec, cena obvyklá činí 1.130 Kč, č. 5603-093/21. Dále doplnil, že 
záměr prodeje byl schválen usnesením č. 281/2021 a zveřejněn od 19.4.2021 do 5.5.2021. 
Bez diskuze. 
Usnesení 155/2021 
Prodej části p.p.č. 239 v k. ú. Valtířov nad Labem 
Rada obce Velké Březno projednala předloženou žádost a  
I.   Doporučuje 
     Zastupitelstvu obce Velké Březno, 
     schválit uzavření smlouvy o prodeji části pozemku č. 239, dle geometrického oddělovacího 

plánu číslo 591-125/2021, označené jako pozemek číslo 239/2 o výměře 5 m2, v k.ú. Valtířov 
nad Labem,   

     za cenu 1.130 Kč a náklady prodávajícího spojené s prodejem.  
     Kupující: 
     ………………………………………………………………………………………. 
II. Pověřuje 
     Karla Jungbauera, starostu obce Velké Březno, 
     předložením prodeje pozemku zastupitelstvu obce k projednání.                      T: 20. 09. 2021 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 4 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

Starosta předložil radě obce k projednání návrh na uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy 
o zřízení věcného břemene a Smlouvy o právu provést stavbu „16010-060778 DIZP D UL Velké 
Březno“ na pozemku obce. Konstatoval, že dne 27.4.2021 obdržela obec Velké Březno žádost od 
společnosti CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9 – Smlouvu o uzavření budoucí 
smlouvy o zřízení věcného břemene a Smlouva o právu provést stavbu na cizím pozemku pod 
názvem akce: „16010-060778 DIZP D UL Velké Březno, …..“ 
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Jedná se o komunikační vedení a zařízení umístěné na p.p.č. 291/123 v k.ú. Velké Březno. Doplnil, 
že na 18. zasedání ZO, usnesením číslo 298/2021 byl schválen záměr a zveřejněn od 23.6.2021 do 
9.7.2021. 
Bez diskuze. 
Usnesení 156/2021 
Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a Smlouva o právu provést 
stavbu „16010-060778 DIZP D UL Velké Březno“ na cizím pozemku. 
Rada obce Velké Březno projednala předloženou žádost a  
I.   Doporučuje  
     Zastupitelstvu obce Velké Březno, 
     schválit uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a Smlouvy 

o právu provést stavbu na pozemku č. 291/123 v k.ú. Velké Březno. 
II. Pověřuje  
     Karla Jungbauera, starostu obce Velké Březno,  
     předložením uzavření smlouvy budoucí zastupitelstvu obce k projednání.          T: 20. 09. 2021 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 4 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

Starosta předložil radě obce k projednání záměr pronájmu části p.p.č. 377 v k.ú.                                  
Valtířov nad Labem. Konstatoval, že obec Velké Březno obdržela od pana …………, bytem 
……………, Velké Březno, žádost o pronájem části p.p.č. 377 o výměře 90 m2, v k.ú.                      
Valtířov nad Labem, za účelem zahrady. Doplnil, že pozemek se nachází u domu čp. 83, kde pan 
……. bydlí. Zahrádku udržovala jeho babička, která zemřela, a on by ji rád užíval i nadále. 
Bez diskuze. 
Usnesení 157/2021 
Záměr pronájmu části p.p.č.  377 v k.ú. Valtířov nad Labem 
Rada obce Velké Březno projednala předloženou žádost a  
I.   Schvaluje 
     záměr pronájmu části pozemku č. 377, zahrada o výměře 90 m2, v k.ú. Valtířov nad Labem 
II. Ukládá  
     Ladislavu Boháčovi, tajemníkovi OÚ,   
     zabezpečit zveřejnění záměru na úřední desce.                                                   T: 13. 08. 2021                                                  
Výsledek hlasování:  hlasů pro 4 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

16:11 se dostavila p. Mendlová 

K bodu programu 3. Finanční záležitosti: 

Starosta předložil radě obce k projednání návrh rozpočtového opatření č. 3/2021. 
Bez diskuze. 
Usnesení 158/2021 
Rozpočtová opatření č. 3/2021 
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a 
I.   Schvaluje 
     rozpočtová opatření č. 3/2021 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 
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K bodu programu 4. Různé: 

Starosta předložil radě obce k projednání návrh Směrnice č. 1/2021 - O zadávání veřejných 
zakázek malého rozsahu na stavební práce, na dodávky nebo na služby, sloužících k naplnění 
poslání obce Velké Březno na všech úsecích její činnosti. Konstatoval, že na základě připomínek 
vznesených na jednání zastupitelstva obce a po projednání s právničkou obce, předkládá radě 
obce k projednání tento návrh. Doplnil, že do článku 2 byl doplněn odstavec 2.4., který hovoří o 
zásadách sociálně odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a inovací. 
Současně byl upraven i článek 13, odstavec 13.10., ve kterém jsou stanoveny orgány oprávněné 
rozhodnout o nejvýhodnější nabídce.  Dále doplnil, že praxe ukázala, že s ohledem na růst cen 
materiálů, prací a služeb, je navrženo upravit limity tak, aby bylo možné co nejrychleji zakázku 
realizovat. 
Bez diskuze. 
Usnesení 159/2021 
Návrh Směrnice č. 1/2021–O zadávání veřejných zakázek malého rozsahu na stavební 
práce, na dodávky nebo na služby, sloužících k naplnění poslání obce Velké Březno na 
všech úsecích její činnosti. 
Rada obce Velké Březno projednala předloženou žádost a 
I    Schvaluje 

s účinností od 1.9.2021 Směrnici č. 1/2021 - O zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 
na stavební práce, na dodávky nebo na služby, sloužících k naplnění poslání obce                
Velké Březno na všech úsecích její činnosti v předloženém znění. 

II. Ukládá 
     Ladislavu Boháčovi, tajemníkovi OÚ, 
     zabezpečit seznámení zaměstnanců se Směrnicí 1/2021.                                   T: 31. 08. 2021 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

Starosta předložil radě obce k projednání návrh na uzavření smlouvy o vzniku oprávnění 
k uzavírání obchodů na trhu PXE pro konečné zákazníky – odběratele. Konstatoval, že obci 
Velké Březno končí k 31.12.2021 smlouva se společností ALPIQ ENERGY SE na dodávku 
elektrické energie pro 64 odběrných míst obce Velké Březno. Je proto třeba zasmluvnit dodávku 
elektrické energie od 1.1.2022. Doplnil, že uzavřením smlouvy se společností POWER 
EXCHANGE CENTRAL EUROPE, a.s. lze využít nákupu elektrické energie přímo na burze a 
získat tak „nejlevnější“ sazby za MW/hodinu.  
Bez diskuze.   
Usnesení 160/2021 
Zprostředkování nákupu elektrické energie se spol. POWER EXCHANGE CENTRAL 
EUROPE, a.s. 
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
I.   Schvaluje  
     1.  Uzavření smlouvy o vzniku oprávnění k uzavírání obchodů na trhu PXE pro konečné       
          zákazníky-odběratele, se společností POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE, a.s.,  
          se sídlem Rybná 682/14, 110 05 Praha 1, IČ 278 65 444, DIČ CZ 699000864, pro            
          dodávkové období od 1.1.2022 až do odvolání, a to v souladu s § 64 písm. c) zákona  
          číslo134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 
      2. Uzavření smlouvy o odběru elektrické energie pro 64 odběrných míst obce Velké  
          Březno s dodavatelem, jehož nabídka ceny elektrické energie pro obec Velké Březno 
          byla na burze nejvýhodnější.  
 
 



 

 

6 
 

II.  Pověřuje 
      Karla Jungbauera, starostu obce Velké Březno,  
      1.  Uzavřením smlouvy spol. POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE, a.s.  
                                                                                                                                  T: 31.10. 2021 
      2.  Uzavřením smlouvy o dodávce elektrické energie pro obec Velké Březno.                                                                                                                             
                                                                                                                                  T: 31.12. 2021 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

Starosta předložil radě obce k projednání návrh na provedení opravy chyb v usnesení z 15. 
schůze a z 25. schůze rady obce. Konkrétně se jedná o opravu chybného číslování usnesení 
ve zprávě o plnění usnesení přijatých radou obce. 
Bez diskuze. 
Usnesení 161/2021 
Oprava usnesení rady obce 
Rada obce Velké Březno projednala předloženou zprávu a 
I. Mění a doplňuje 

1. Bod I. usnesení rady obce ze dne 9.9.2019 č. 204/2019 takto: 
I.   Ruší 
     usnesení č. 87/2019. 

2. Bod II odst.1 usnesení rady obce ze dne 24.2.2020 č. 47/2020 takto: 
II. Schvaluje 

               1.  Prodloužení termínu plnění usnesení č. 208/2019, 227/2019 a 285/2019 do 31. 3.  
                    2020. 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

K bodu programu 5. Zprávy starosty 

Starosta informoval radu o žádosti FK Jiskra týkající se spoluúčasti obce při financování oprav 
kabin FK Jiskra s tím, že tato spoluúčast obce na financování akce je jednou z podmínek pro 
poskytnutí dotace. Radní se shodli na tom, že spolufinancování obce ve výši 10% poskytnuté 
dotace je reálné, avšak požadují od předsedy FK Jiskra předložit: 
a) Konkrétní rozpočet oprav. 
b) Sdělení, zda žádost o dotaci se bude týkat celého objektu nebo pouze jim pronajaté části. 

Starosta informoval radu o nabídce pojištění DAS. Konstatoval, že stejnou nabídku obdržela obec 
již v roce 2019 a již v té době právnička obce nedoporučovala s DAS uzavřít smlouvu. 

Starosta informoval radu, že návrh smlouvy o postoupení nájmu Tivoli, který obdržel od paní 
……………, předal k posouzení právničce obce. 

Starosta informoval radu o jednání s MmUL ve věci výskytu divokých prasat v obci.  Magistrát 
doporučuje, aby obec zakoupila a instalovala na místech výskytu divokých prasat odchytovou klec 
a odchycené prase pak místní myslivecké sdružení zlikviduje. Cena klece se pohybuje kolem 
24.000,- Kč.  Manipulaci s klecí – převoz, umístění a kontrolu by musela zajistit obec. 
Paní Mendlová konstatovala, že by bylo vhodnější opět „vyčistit“ prostor bývalého nisanu, neboť 
tam mají prasata možnost se ukrýt. Radní se shodli na tom, že odchyt prasat pomocí klece nemůže 
realizovat obec, že je to práce pro myslivecké sdružení. Obec může pomoci sdružení např. tím, že 
bude spolufinancovat nákup klece.  

Starosta informoval radu o tom, že kamion poškodil oplocení sběrného dvora, a že škodní událost 
byla předána pojišťovně. Opravu poškozeného oplocení provede firma Auto Zajpt.  
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Starosta informoval radu o tom, že paní ………….. předal návrh nového územního plánu 
k připomínkování a že za stejným účelem rozeslal tento návrh všem zastupitelům. 

Zateplení domu v ul. Náměstí – zadávací dokumentaci předal paní ………. s návrhem, zda bude 
pro obec provádět stavební dozor, tak jak prováděla při zateplení domu v ulici Litoměřická a 
Ústecká. 

Starosta předal radním rozpis svateb do září 2021, který radní doplnili o jména oddávajících. 

Starosta informoval radu o tom, že obdržel nabídku na odkoupení CAS Denis za 700.000,- Kč. 

Tajemník požádal radu o souhlas s použitím služebního automobilu Škoda Fabia k soukromým 
cestám. Jako důvod uvedl poškození svého automobilu, který používá k cestám do zaměstnání a 
zpět. 
Bez diskuze 
Usnesení 162/2021 
Souhlas s použitím služebního automobilu 
Rada obce Velké Březno po projednání 
I. Schvaluje 

Ladislavu Boháčovi, tajemníkovi OÚ, 
v době od 2.8.2021 do 31.8.2021 používání osobního automobilu Škoda Fabia RZ 3U7 3367           
k soukromým cestám.  

Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

Starosta konstatoval, že rada obce je informována o tom, že současný nájemce, společnost               
Garlic KOM s.r.o., je ochotna postoupit nájem restaurace Tivoli paní …………, která doposud 
restauraci Tivoli, jménem společnosti Garlic KOM s.r.o., provozovala.  Paní ………… za tímto 
účelem zřídila společnost XXL World s.r.o., jejímž je jednatelem. Stávající nájemní smlouva 
postoupení nájmu umožňuje, avšak za podmínky, že s tímto pronajímatel vysloví souhlas.  
Doplnil, že právnička obce, Mgr. Málková, která připomínkovala návrh smlouvy o postoupení, 
současně doporučuje, s ohledem na názor MV ČR, před schválením dohody o postoupení, 
schválit a zveřejnit záměr, aby bylo naplněno ustanovení § 39 zákona o obcích. 
Bez diskuze. 
Usnesení 163/2021 
Záměr postoupení smlouvy o nájmu nebytových prostor – Tivoli 
Rada obce Velké Březno projednala předloženou zprávu a 
I.   Schvaluje 
     záměr uzavřít Dohodu o postoupení Smlouvy o nájmu prostor sloužících k podnikání na   
     dobu určitou ze dne 2.5.2017. 
II. Ukládá 

Ladislavu Boháčovi, tajemníkovi OÚ, 
zabezpečit zveřejnění záměru na úřední desce.                                                    T: 13.08.2021 

Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 
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K bodu programu 6. Diskuze 

Ing. Šlechtová požádala starostu o přehled čerpání rozpočtu za 1. pololetí 2021. Starosta 
odpověděl, že jej zašle radním e-mailem. 

Ing. Šlechtová upozornila radní, že je nutné zahájit přípravu zamýšlených investic v základní 
škole, abychom byli připraveni pro případ vypsání dotací v roce 2022. 

Paní Mendlová požádala starostu, aby si od ředitele ZŠ vyžádal přehled investic realizovaných do 
31.8. 2021 a výhled do konce roku. 

Paní Mendlová upozornila na znečištění Homolského potoka způsobené zřejmě splašky 
z přilehlých domů. Požádala proto o předložení seznamu domů kolem Homolského potoka, které 
nejsou napojeny na veřejnou kanalizaci. 

Paní Mendlová dala podnět k provedení sociálního šetření u pana ………, v jehož bytě se stále 
zdržují paní …… s dcerou. 

Paní Mendlová upozornila na skutečnost, že zaměstnance obce p. ………. se v době nemoci ve 
večerních hodinách pohyboval podnapilý v restauraci Tivoli a doporučila dát podnět ČSSZ ke 
kontrole. 

Paní Mendlová se dotázala, v jaké fázi se nachází revize dětských hřišť.  Tajemník odpověděl, že 
revize je hotová, čekáme pouze na nabídku ceny oprav, které musí provádět pouze firma 
s příslušnou autorizací. Starosta doplnil, že se v případě hřiště ve Valtířově dostal s revizním 
technikem do sporu, neboť ten požaduje všechny „historické“ prvky odstranit. 

Paní Mendlová upozornila na nesvítící veřejné osvětlení v ulici Náměstí, Zahradní a Alej 
Sportovců. Tajemník odpověděl, že vyzve Eltodo, aby to prověřilo. 

Paní Mendlová konstatovala, že výzvy k sečení rozeslané úřadem se míjí účinkem a je proto třeba 
vyzvat vlastníky neposečených pozemku znovu.  Tajemník opověděl, že opakované výzvy začne 
úřad rozesílat.  

 

 

Jednání rady bylo ukončeno v 18:31 hod. 

 

 

 

 

 

 

   Karel Jungbauer                                                                                Ing. Hana Šlechtová  
            starosta                                                                                              místostarostka 
 
 
 
 
 
 
Zapsal dne 2. 8. 2021 
L. Boháč.  


