ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘEMOŠNÁ

USNESENÍ
ze zasedání Zastupitelstva města
č. 7/2019
Datum konání:

12. 12. 2019

Hodina:

18:00

Místo konání:

Přísálí KD Záluží

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Zahájení
Ověření zápisu z minulého zasedání
Kontrola usnesení
Projednání návrhu na vyhlášení výběrového řízení na prodej pozemků ve vlastnictví města parc. č.
KN 1610/2 o výměře 129 m2 a KN 1611 o výměře 73 m2 v k.ú. Třemošná
Projednání návrhu na vyhlášení výběrového řízení na prodej pozemku ve vlastnictví města parc. č.
KN 765/5 o výměře 82 m2 v k.ú. Třemošná
Projednání návrhu na vyhlášení záměru na odprodej části pozemku ve vlastnictví města parc. č. KN
717/13 v k.ú. Třemošná
Projednání návrhu na ukončení vyhlášeného záměru na směnu pozemků parc. č. KN 404/27, 655/37,
655/38, 666/3, 666/4 a 657/2 soukromého vlastníka za pozemky parc. č. KN 484/2, 486/2 a 608/10
v majetku města vše v k.ú. Záluží u Třemošné
Projednání návrhu na vykoupení pozemku parc. č. 1737/2 v k.ú. Třemošná od soukromého
vlastníka zasahujícího do křižovatky místních komunikací ul. Husova a Ku Staré cihelně
Projednání požadavku obce Ledce o vyjádření k odstranění nesouladu v KN a dořešení vlastnictví
k budově márnice na pozemku parc. č. KN st. 130 v k.ú. Ledce u Plzně a rozhodnutí o bezúplatném
převodu spoluvlastnického podílu 1/5 k pozemkům dle LV č. 465
Projednání návrhu na odkoupení spoluvlastnického podílů id. 1/80 pozemků parcelní č. KN 879/1
a 879/7 v k.ú. Třemošná od ÚZSVM
Schválení změny č. 2 Územního plánu Třemošná
Projednání rozpočtového opatření č. 14 k 11. 12. 2019 a informace o Radou města schváleném
rozpočtovém opatření č. 13
Projednání a schválení návrhu rozpočtu města, sociálního fondu na rok 2020 a střednědobého
rozpočtového výhledu na roky 2020 až 2025
Projednání a schválení Memoranda o vzájemné spolupráci v cestovním ruchu mezi statutárním
městem Plzní a městem Třemošná
Rozprava
Závěr
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PRŮBĚH ZASEDÁNÍ
Bod č. 1
Zahájení
Jednání Zastupitelstva města zahájil a řídil starosta. Konstatoval, že ZM je
usnášeníschopné, je přítomno 16 zastupitelů.
Usnesení:
72/1/ZM7-2019
Zastupitelstvo města schvaluje:
a) program zveřejněný na úřední desce na pozvánce ze dne 29. 11. 2019
b) návrhovou komisi ve složení:
předseda:
Mgr. Petr Žižka
členové:

Jan Bělohradský
Martin Varcholek

c) ověřitele zápisu:
MUDr. Marie Cinertová
Václav Toman
d) po projednání každého bodu programu bude přijato příslušné usnesení
Bod č. 2
Ověření zápisu z minulého zasedání
Usnesení:
73/2/ZM7-2019
Zastupitelstvo města bere na vědomí:
že zápis ze zasedání Zastupitelstva města ze dne 18. září 2019 byl ověřen bez
připomínek.
Bod č. 3
Kontrola usnesení
Usnesení:
74/3/ZM7-2019
Zastupitelstvo města bere na vědomí:
V úkolech z předcházejícího zasedání ZM byla zejména příprava podkladů pro
uzavření kupních smluv na odkoupení pozemků zasahujících do místních
komunikací. Podklady byly předány notářce. Nebyla uzavřena pouze smlouva na
vykoupení pozemků parc. č. KN 224/10 a 753/3, kde majitel nepředal notářce
nabývací titul k těmto nemovitostem. Úkoly dané usnesením ze zasedání ZM č.
6/2019 byly splněny.
Bod č. 4
Projednání návrhu na vyhlášení výběrového řízení na prodej pozemků ve vlastnictví
města parc. č. KN 1610/2 o výměře 129 m2 a KN 1611 o výměře 73 m2 v k.ú. Třemošná
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Usnesení:
75/4/ZM7-2019
Zastupitelstvo města na doporučení Rady města ze dne 6. 11. 2019
a) vyhlašuje:
záměr odprodat pozemky ve vlastnictví města parc. č. KN 1610/2 o výměře 129 m2
a KN 1611 o výměře 73 m2 vše v k.ú. Třemošná za cenu ve výši min. 200 Kč/m2
a uhrazení veškerých nákladů spojených s převodem těchto pozemků. Předmětné
pozemky nejsou městem využívány. Druh pozemku – zahrada (73 m2), ostatní
plocha – jiná plocha (129 m2).
Zastupitelstvo města si vyhrazuje právo zrušit VŘ bez vítěze.
b) ukládá HSO:
zveřejnit vyhlášení záměru na úřední desce města (včetně elektronické) nejméně po
dobu 15 dnů
Bod č. 5
Projednání návrhu na vyhlášení výběrového řízení na prodej pozemku ve vlastnictví
města parc. č. KN 765/5 o výměře 82 m2 v k.ú. Třemošná
Usnesení:
76/5/ZM7-2019
Zastupitelstvo města na doporučení Rady města ze dne 6. 11. 2019
a) vyhlašuje:
záměr odprodat pozemek ve vlastnictví města parc. č. KN 765/5 o výměře 82 m 2
v k.ú. Třemošná cenu ve výši min. 200 Kč/m2 a uhrazení veškerých nákladů
spojených s převodem tohoto pozemku. Předmětný pozemek není městem využíván.
Druh pozemku – zahrada.
Zastupitelstvo města si vyhrazuje právo zrušit VŘ bez vítěze.
b) ukládá HSO:
zveřejnit vyhlášení záměru na úřední desce města (včetně elektronické) nejméně po
dobu 15 dnů
Bod č. 6
Projednání návrhu na vyhlášení záměru na odprodej části pozemku ve vlastnictví města
parc. č. KN 717/13 v k.ú. Třemošná
Usnesení:
77/6/ZM7-2019
Zastupitelstvo města na doporučení Rady města ze dne 27. 11. 2019
a) vyhlašuje:
záměr odprodat část pozemku ve vlastnictví města parc. č. KN 717/13 v k.ú.
Třemošná o výměře cca 23 m2 v k.ú. Třemošná za cenu ve výši min. 100 Kč/m2
a uhrazení veškerých nákladů spojených s převodem těchto pozemků. Předmětný
pozemek není městem využíván. Druh pozemku – ostatní plocha – jiná plocha.
Zastupitelstvo města si vyhrazuje právo zrušit VŘ bez vítěze.
b) ukládá HSO:
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zveřejnit vyhlášení záměru na úřední desce města (včetně elektronické) nejméně po
dobu 15 dnů
Bod č. 7
Projednání návrhu na ukončení vyhlášeného záměru na směnu pozemků parc. č. KN
404/27, 655/37, 655/38, 666/3, 666/4 a 657/2 soukromého vlastníka za pozemky parc. č. KN
484/2, 486/2 a 608/10 v majetku města vše v k.ú. Záluží u Třemošné
Usnesení:
78/7/ZM7-2019
Zastupitelstvo města na doporučení Rady města ze dne 11. 9. 2019
a) schvaluje:
ukončit vyhlášený záměr a směnit pozemky parc. č. KN 484/2, 486/2 a 608/10
v k. ú. Záluží u Třemošné (druh pozemku trvalý travní porost a orná půda,) ve
vlastnictví města za pozemky parc. č. KN 404/27, 655/37, 655/38, 666/3, 666/4
a 657/2 (druh pozemku ostatní plocha a lesní pozemek) rovněž v k.ú. Záluží
u Třemošné ve vlastnictví pí Alenky Balvínové, bytem Na Návsi 16, 330 12 Horní
Bříza s tím, že město uhradí sepsání směnné smlouvy a návrh na vklad do KN.
Důvodem směny je scelení pozemků v lokalitě bývalého povrchového dolu Záluží
IV.
b) ukládá HSO:
informovat pí Alenku Balvínovou, bytem Na Návsi 16, 330 12 Horní Bříza
o rozhodnutí ZM a spolupracovat na přípravě podkladů pro sepsání směnné smlouvy
c) pověřuje starostu města:
podpisem směnné smlouvy
Bod č. 8
Projednání návrhu na vykoupení pozemku parc. č. 1737/2 v k.ú. Třemošná od
soukromého vlastníka zasahujícího do křižovatky místních komunikací ul. Husova a Ku
Staré cihelně
Usnesení:
79/8/ZM7-2019
Zastupitelstvo města na doporučení Rady města ze dne 23. 10. 2019
a) schvaluje:
odkoupení pozemku parc. č. KN 1737/2 o výměře 137 m2 (druh pozemku ostatní
komunikace) v k.ú. Třemošná od p. Ladislava Kapitána, bytem Ku Staré cihelně 85,
330 11 Třemošná za cenu dohodou v celkové výši 14 000 Kč s tím, že město uhradí
veškeré náklady spojené s převodem tohoto pozemku do vlastnictví města.
b) ukládá HSO:
spolupracovat na přípravě podkladů pro sepsání kupní smlouvy
c) pověřuje starostu města:
podpisem kupní smlouvy
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Bod č. 9
Projednání požadavku obce Ledce o vyjádření k odstranění nesouladu v KN a dořešení
vlastnictví k budově márnice na pozemku parc. č. KN st. 130 v k.ú. Ledce u Plzně
a rozhodnutí o bezúplatném převodu spoluvlastnického podílu 1/5 k pozemkům dle LV č.
465
Usnesení:
80/9/ZM7-2019
Zastupitelstvo města na doporučení Rady města ze dne 23. 10. 2019
a) schvaluje:
zveřejnění záměru Města Třemošná:
-

darovat Obci Ledce (IČO: 00258032, se sídlem 330 11 Ledce č.p. 232)
spoluvlastnický podíl o velikosti id. 1/5 z celku na pozemku parc. č. KN st.
130 (zastavěná plocha a nádvoří) a spoluvlastnický podíl o velikosti id. 1/5
z celku na pozemku parc. č. KN 1566/6 (ostatní plocha, pohřeb.), vše
nemovité věci zapsané v katastru nemovitostí Katastrálního úřadu pro
Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Plzeň – sever pro obec Ledce a k.ú.
Ledce u Plzně na listu vlastnictví č. 465

-

uznat vlastnictví Obce Ledce (IČO: 00258032, se sídlem 330 11 Ledce č.p.
232) k budově bez č.p./č.e. (stavba občanského vybavení) nezapsané na listu
vlastnictví umístěné na pozemku parc. č. KN st. 130, zapsaného v katastru
nemovitostí Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště
Plzeň – sever pro obec Ledce a k.ú. Ledce u Plzně na listu vlastnictví č. 465

b) ukládá HSO:
zveřejnit vyhlášení záměru na úřední desce města (včetně elektronické) nejméně po
dobu 15 dnů
Bod č. 10
Projednání návrhu na odkoupení spoluvlastnického podílů id. 1/80 pozemků parcelní č.
KN 879/1 a 879/7 v k.ú. Třemošná od ÚZSVM
Usnesení:
81/10/ZM7-2019
Zastupitelstvo města na doporučení Rady města ze dne 27. 11. 2019
a) schvaluje:
uzavření kupní smlouvy (tj. nabytí vlastnického práva koupí od České republiky příslušnost hospodaření s majetkem státu svědčí Úřadu pro zastupování státu ve
věcech majetkových), na základě které Město Třemošná koupí za částku 900 Kč
spoluvlastnický podíl o velikosti id. 1/80 z celku na těchto nemovitých věcech:
-

na pozemku p.č. 879/1 (ostatní plocha, ostatní komunikace),
na pozemku p.č. 879/7 (ostatní plocha, ostatní komunikace),

obě nemovité věci zapsané v katastru nemovitostí Katastrálního úřadu pro Plzeňský
kraj, Katastrální pracoviště Plzeň – sever pro obec Třemošná a k.ú. Třemošná na listu
vlastnictví č. 2343, přičemž se schvaluje uzavření takové kupní smlouvy ve smyslu
ust. § 2145 občanského zákoníku s rozvazovací podmínkou pro případ uplatnění
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předkupního práva některou z osob, které svědčí zákonné předkupní právo ve smyslu
ust. § 1124 odst. 1 občanského zákoníku.
b) ukládá HSO:
spolupracovat na přípravě podkladů pro sepsání kupní smlouvy
c) pověřuje starostu města:
podpisem kupní smlouvy
Bod č. 11
Schválení změny č. 2 Územního plánu Třemošná
Usnesení:
82/11/ZM7-2019
Zastupitelstvo města Třemošná, v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. b) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, příslušné podle § 6 odst. 5 písm.
c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších
předpisů (stavební zákon), za použití § 43 a § 54 odst. 2 stavebního zákona, § 13 a
přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně
plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění
pozdějších předpisů, ve spojení s § 171, 172, 173 a 174 zákona č. 500/2004 Sb., správní
řád, ve znění pozdějších předpisů

a)

b)
c)

I) bere na vědomí:
a) že změna č. 2 územního plánu Třemošná je v souladu se Zásadami územního
rozvoje Plzeňského kraje včetně jejich Aktualizací č. 1, 2 a 4, s Politikou územního
rozvoje včetně její aktualizace č. 1, 2, 3 a se stanovisky dotčených orgánů
b) návrh změny č. 2 územního plánu Třemošná byl posouzen s kladným výsledkem
Krajským úřadem Plzeňského kraje
II) vydává:
změnu č. 2 územního plánu Třemošná formou opatření obecné povahy
III) ukládá:
a) orgánům Města Třemošná a Městskému úřadu Třemošná postupovat při
rozhodování a rozvoji města Třemošná v souladu se schváleným územním plánem
Třemošná a změnou č. 1 a 2

a)
•
•

b) starostovi města zajistit:
- vyvěšení oznámení o vydání změny č. 2 územního plánu Třemošná a úplného
znění územního plánu Třemošná po této změně veřejnou vyhláškou
- opatřit změnu č. 2 územního plánu Třemošná a úplné znění územního plánu
Třemošná záznamem o účinnosti
A dále schvaluje vydat Veřejnou vyhláškou oznámení o vydání opatření obecné
povahy v tomto znění:
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OZNÁMENÍ
o vydání opatření obecné povahy
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Zastupitelstvo města Třemošná v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích v
platném znění, jako orgán obce příslušný podle ustanovení § 6 odst. 5 písm. c)
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších
předpisů (stavební zákon) usnesením č. ze dne
vydalo
ve smyslu ustanovení § 43 a § 54 odst. 2 stavebního zákona a v souladu s
ustanovením § 171, 172, 173 a 174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, opatření
obecné povahy změnu č. 2 územního plánu Třemošná a úplné znění územního plánu
Třemošná po této změně.
Změna č. 2 ÚP Třemošná a úplné znění územního plánu Třemošná po této změně,
jeho grafická i textová část, byla vypracována v souladu se zákonem č. 183/2006
Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, s
vyhláškou č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací
dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti a s vyhláškou č.
501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších
předpisů.
Opatření obecné povahy nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné
vyhlášky.
Do opatření obecné povahy a jeho odůvodnění lze nahlédnout v souladu s § 20
stavebního zákona u správního orgánu, který nařízení obecné povahy vydal a u
pořizovatele, tj. Městského úřadu Nýřany, pracoviště Plzeň, odbor územního
plánování, Americká 39, Plzeň.
Proti územnímu plánu vydanému formou opatření obecné povahy nelze podat
opravný prostředek (§ 173 odst. 2 zákona č.500/2004 Sb., správní řád).

Mgr. Petr Žižka
místostarosta

Jaromír Zeithaml
starosta

Bod č. 12
Projednání rozpočtového opatření č. 14 k 11. 12. 2019 a informace o Radou města
schváleném rozpočtovém opatření č. 13
Usnesení:
83/12/ZM7-2019
Zastupitelstvo města na doporučení Rady města ze dne 6. 11. a 27. 11. 2019
a) schvaluje
Rozpočtové opatření č. 14 následovně:
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902 309,00 Kč
93 971 475,00 Kč
97 118 348,00 Kč
-------------------------- 3 146 873,00 Kč

Plánovaný záporný výsledek hospodaření ve výši -3 146 873,00 Kč bude kryt
z kladného výsledku hospodaření z předcházejících let.
V souvislosti s rozpočtovým opatřením č. 14 dále ZM dále schvaluje:
• využití přidělené neinvestiční individuální dotace z rozpočtu města ve výši
500 000 Kč pro spolek Sdružení občanů Exodus, z.s. na dotaci investiční.
Tyto prostředky budou použity na realizaci nového výtahu v budově.
Bod č. 13
Projednání a schválení návrhu rozpočtu města, sociálního fondu na rok 2020 a
střednědobého rozpočtového výhledu na roky 2020 až 2025
Usnesení:
84/13/ZM7-2019
Zastupitelstvo města na doporučení Rady města ze dne 6. 11. 2019
I) schvaluje:
a) rozpočet města na rok 2020 dle paragrafů tak, jak byl předložen:
-návrh příjmu rozpočtu celkem
78 486 000 Kč
-návrh výdajů rozpočtu celkem
96 745 995 Kč
-rozdíl
-18 259 995 Kč
Záporný výsledek hospodaření bude kryt z výsledků hospodaření z předcházejících
let.
Součástí návrhu rozpočtu města na rok 2020 je rovněž rozpočet sociálního fondu,
který je navržen takto:
-návrh příjmů
410 000 Kč
-návrh výdajů
406 800 Kč
-plánovaný výsledek
- 3 200 Kč
Pravidla pro tvorbu a používání sociálního fondu pro rok 2020, které tvoří Přílohu č.
1 k zápisu z dnešního zasedání.
Součástí rozpočtu města na rok 2020 je rovněž rozpočet pro úsek Správy nemovitosti
a nájemných vztahů, zajišťovaných Domovní správou Třemošná, spol. s r.o., který je
navržen jako vyrovnaný takto:
-návrh příjmů
958 906 Kč
-návrh výdajů
958 906 Kč
b) V rámci návrhu rozpočtu města v roce 2020 schválit tyto neinvestiční příspěvky
příspěvkovým organizacím zřízených městem takto:
-Mateřská škola
2 400 000 Kč
-Základní škola
3 900 000 Kč
-Základní umělecká škola
800 000 Kč
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1 600 000 Kč

c) předložené smlouvy do výše 50 tis. a nad 50 tis. na přidělení individuálních
investičních a neinvestičních dotací z rozpočtu města a v rámci rozpočtu města pro
rok 2020 takto:

Centrum Hájek
Československý červený kříž
Český rybářský svaz
Dřemfest
Hospic svatého Lazara
Krasobruslařský klub Západ, z. s.
Linka bezpečí
Myslivecký spolek Třemošná - Krkavec
Pěvecký sbor Arnicor
Raná péče Kuk, z. ú.
SDH Třemošná
SDH Záluží
Společnost malíře Václava Brožíka
Třem-Fest
Unie Roska-reg. org. ROSKA Plzeň, z. p. s.
Základní organizace ČSV z. s.
ZŠ Inspíria s. r. o.
HC Meteor Třemošná
Sdružení občanů Exodus
Tělocvičná jednota Sokol Třemošná
TJ Sokol - Záluží
TJ Tatran investiční
TJ Tatran neinvestiční
Ústav péče o seniory Třemošná z. ú.
Celkem

2020
20 000
10 000
50 000
50 000
50 000
30 000
50 000
20 000
15 000
40 000
40 000
50 000
50 000
10 000
10 000
50 000
600 000
700 000
150 000
270 000
500 000
1 000 000
3 765 000

KÚ PK na dopravní obslužnost

226 395 Kč

Členské příspěvky těmto organizacím:
-Svaz měst a obcí ČR
-Svaz měst a obcí PK
-Severní Plzeňsko z.s.p.o.
-DSO silnice I/27

14 000 Kč
5 000 Kč
25 000 Kč
26 000 Kč

d) Střednědobý rozpočtový výhled města Třemošná pro roky 2020 - 2025.
e) Na doporučení RM ze dne 11. 9. 2019 odkoupit telefonní kabinu, včetně základu a
vedení za cenu 1 000 Kč bez DPH od společnosti O2 Czech Republic a.s. pro možné
využití elektronické úřední desky v jejím prostoru.
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II. pověřuje:
a) Radu města provádět tato rozpočtová opatření – změny rozpočtu takto:
1. Navýšení příjmů a výdajů ve stejné výši u účelových dotací a navýšení příjmů
a výdajů po proúčtování daně z příjmu právnických osob za obce.
2. Přesuny mezi paragrafy a třídami dle změny účelu výdaje jen do výše
schváleného rozpočtu to znamená, nedojde k navýšení celkových
schválených rozpočtových výdajů. O rozpočtovém opatření schváleném
Radou města bude vždy informováno Zastupitelstvo města na nejbližším
zasedání.
b) Radu města provádět čerpání při navýšení výdajů před schválením rozpočtové
změny Zastupitelstvem města v případě:
1. Nutných výdajů na zajištění chodu úřadu, k odstranění havarijního stavu,
případně jiného stavu, který lze kvalifikovat jako stav nouze, dále když
včasné provedení úhrady je vázáno penalizací a dopady penalizací mohou
výrazně překročit případná rizika a neoprávněné úhrady.
2. Úhrady pokut, penále z rozhodnutí nadřízených kontrolních orgánů
a dohledů.
c) Starostu města podpisem smlouvy s KÚ PK na příspěvek na dopravní obslužnost
pro rok 2020 a podpisem VPS na poskytnutí individuálních dotací z rozpočtu města.
III. ukládá FO:
1. Provést rozpis schváleného rozpočtu dle položek rozpočtové skladby.
2. Seznámit rozpočtové organizace města s výší příspěvků a ostatní spolky,
ústavy a sdružení informovat o schválení smluv na přidělení individuálních
dotací na základě předložených žádostí.
Návrh rozpočtu města v paragrafovém členění na rok 2020, návrh střednědobého
rozpočtového výhledu na roky 2020 až 2025, rozpočet sociálního fondu na rok 2020,
pravidla pro tvorbu a používání sociálního fondu na rok 2020 a rozpočet pro úsek
správy nemovitostí a nájemních vztahů, zajišťovaných Domovní správou Třemošná,
spol. s r.o. tvoří Přílohu č. 2 k zápisu z dnešního zasedání.
Bod č. 14
Projednání a schválení Memoranda o vzájemné spolupráci v cestovním ruchu mezi
statutárním městem Plzní a městem Třemošná
Usnesení:
85/14/ZM7-2019
Zastupitelstvo města na doporučení Rady města ze dne 27. 11. 2019
a) schvaluje:
uzavření Memoranda o vzájemné spolupráci v cestovním ruchu uzavřené mezi
statutárním městem Plzní v zastoupení příspěvkovou organizací Plzeň-TURISMUS,
p.o. a městem Třemošná
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b) pověřuje:
starostu podpisem Memoranda
Bod č. 15
Rozprava
Zastupitelstvo města bere na vědomí dotazy, informace a připomínky členů ZM a občanů města
k bodu č. 15 zápisu z dnešního jednání ZM.
Bod č. 16
Závěr
Starosta ukončil jednání, poděkoval přítomným zastupitelům a občanům za účast na zasedání
a popřál jim hezké prožití vánočních svátků.
Zapsal Milan Pánek, 12. 12. 2019

návrhová komise:

.............................................
Jaromír Zeithaml
starosta

.............................................
Mgr. Petr Žižka
místostarosta

.............................................
Mgr. Petr Žižka
předseda

.............................................
Jan Bělohradský
člen

.............................................
Martin Varcholek
člen

