Zápis č. 5/2020 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Lány
Den konání:
Místo konání:
Jednání probíhalo od - do:
Členů zastupitelstva obce:

14.12.2020
Sál sokolovny čp. 217, Lány
18:00 – 19:22 hodin
11

(Jana Drastilová, Alena Hlavsová, Martina Hořejší, Ing. Vlastimil Hořejší,
JUDr. Ernest Kosár, Petr Králíček, Dagmar Krátká, Ing. Ivana Píšová, Bc. Karel
Pleiner, Ing. Vít Rybář, MBA, Karel Sklenička)
Z toho:
Omluveni:

10 přítomných
1 (Bc. Karel Pleiner)

Hosté:
Občanů:

0
10

Program jednání:
1. Zahájení, určení ověřovatelů a zapisovatele
2. Schválení programu
3. Kontrola usnesení č. 4/2020 ze dne 14.9.2020
4. Kontrola zápisu č. 4/2020 ze dne 14.9.2020
5. Zpráva starosty obce o činnosti za uplynulé období
6. Schválení rozpočtu obce Lány na rok 2021
7. Schválení střednědobého výhledu rozpočtu obce Lány na období 2022-2023
8. Schválení rozpočtu a střednědobého výhledu ZŠ Lány na období 2022-2023
9. Schválení rozpočtu a střednědobého výhledu MŠ Lány na období 2022-2023
10. Veřejnoprávní smlouva s městem Stochov
11. Schválení příspěvku na provoz pošty Partner
12. Schválení výběrového řízení na akci „Sběrný dvůr Lány“
13. Rozpočtová změna č. 5/2020 a č. 6/2020
14. Schválení odměn členům finančního a kontrolního výboru
15. Schválení přijetí daru pro ZŠ Lány
16. Návrh Dodatku č. 1 se společností Energie - stavební a báňská a.s.
17. Diskuze
K bodu č. 1 – Zahájení, určení ověřovatelů a zapisovatele
Předsedající starosta obce Karel Sklenička navrhuje jako ověřovatele dnešního
zápisu Martinu Hořejší a Petra Králíčka jako zapisovatelku určuje Ing. Radku
Štíbrovou.
Jiný návrh nebyl vznesen, dává hlasovat k navrženému usnesení.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Lány schvaluje ověřovatele zápisu Martinu Hořejší a Petra
Králíčka, zapisovatelku Ing. Radku Štíbrovou.
Hlasování: pro: 10 proti: 0
zdrželi se:
Návrh byl přijat jako usnesení č. 5/2020/1

1

0

K bodu č. 2 – Schválení programu
Starosta obce Lány navrhuje program dnešního jednání a žádá zastupitele o další
návrhy a doplnění programu.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Lány schvaluje program dnešního zasedání.
Hlasování: pro:
10 proti:
0 zdrželi se:
Návrh byl přijat jako usnesení č. 5/2020/2

0

K bodu č. 3 – Kontrola usnesení č. 4/2020 ze dne 14.9.2020
Místostarostka Ing. Ivana Píšová provedla kontrolu usnesení č. 4/2020 z veřejného
zasedání zastupitelstva obce a konstatuje, že všechny úkoly byly splněny.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Lány schvaluje kontrolu usnesení č. 4/2020 z veřejného
zasedání ZO ze dne 14.9.2020.
Hlasování: pro:
10
proti: 0
zdrželi se:
Návrh byl přijat jako usnesení č. 5/2020/3

0

K bodu č. 4 – Kontrola zápisu č. 4/2020 ze dne 14.9.2020
Starosta obce Lány Karel Sklenička konstatuje, že zápis z minulého veřejného
zasedání ověřovatelé Jana Drastilová a Alena Hlavsová podepsali. Písemně nebyly
vzneseny žádné připomínky. Táže se, zda má k minulému zápisu někdo připomínku,
není tomu tak. Starosta dává hlasovat o schválení zápisu z minulého zasedání
zastupitelstva.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Lány schvaluje zápis č. 4/2020 z veřejného zasedání ZO ze dne
14.9.2020.
Hlasování: pro:
10 proti: 0
zdrželi se: 0
Návrh byl přijat jako usnesení č. 5/2020/4
K bodu č. 5 – Zpráva starosty obce o činnosti ZO za uplynulé období
Starosta obce Lány Karel Sklenička seznamuje přítomné s činností zastupitelstva za
období září 2020 až prosinec 2020. Celkem proběhla 1 pracovní porada, průběžně
byli zastupitelé informování o činnosti obce emaily.
Starosta obce seznámil zastupitele s probíhajícími pracemi na ČOV a splaškové
kanalizaci Vašírov, kdy k dnešnímu dni jsou dokončeny všechny kanalizační stoky a
již probíhá výstavba čističky odpadních vod. Při této akci vznikly další vícepráce, a to
konkrétně, potřeba vyčistit potok, který je ve vlastnictví Povodí Vltavy s.p., obec tyto
práce provádí s jejím svolením na vlastní náklady. Zásadní problém vyvstal
s komunikacemi, které se musejí opravit v celé obci Vašírov, jelikož podklad pod
stávajícími silnicemi neodpovídá standardům v požadované kvalitě.
Práce na akci „Nástavba a stavební úpravy hasičské zbrojnice“ probíhá dle plánu, do
konce roku 2020 bude budova zastřešena.
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Od 1. října byl spuštěn provoz ordinace praktické lékařky pro dospělé MUDr. Kristýny
Jiříčkové.
Z hygienických důvodů aktuálně probíhá vybudování nového vstupu do ordinace
MUDr. Cibulky pro děti a dorost firmou Dudášik. Nový vstup bude dokončen v
prosinci 2020 a spuštěn od ledna 2021.
V měsíci říjnu proběhly v obci krajské a senátní volby.
Pro potřeby obce byla zakoupena zánovní multikára, přičemž původní multikára byla
prodána.
Veškeré kulturní akce byly z důvodu zhoršené epidemiologické situace zrušeny.
Diskuze: -----------Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Lány bere na vědomí zprávu starosty obce za uplynulé období
září 2020 - prosinec 2020.
Hlasování: pro
10 proti:
0
zdrželi se:
Návrh byl přijat jako usnesení č. 5/2020/5

0

K bodu č. 6 – Schválení rozpočtu obce Lány na rok 2021
Starosta obce Karel Sklenička seznamuje zastupitele s návrhem rozpočtu obce na
rok 2021. Příjmy jsou plánovány ve výši 36 mil. Kč a výdaje 48,5 mil. Kč. Rozpočet
obce je schodkový a bude vyrovnán čerpáním finanční rezervy z minulých let ve výši
12,5 mil. Kč. Návrh rozpočtu byl vyvěšen na úřední desce obce od 25.11.2020 do
14.12.2020 viz. příloha č. 1.
Diskuze:
Místostarostka Ing. Ivana Píšová: seznamuje zastupitele s informací získanou na
osobním jednání se společností AVE Kladno a.s., kdy od roku 2021 dojde k navýšení
výdajů za svoz TKO a svoz vytříděných složek a komunálního odpadu. Z tohoto
důvodu navrhuje navýšit výdajovou část obecního rozpočtu ve výši 500 000 Kč a
financování navýšit na 13 mil.
Návrh usnesení:
I. Zastupitelstvo obce Lány po projednání schvaluje navýšení výdajové části rozpočtu
obce (§3722 Sběr a svoz komunálních odpadů) ve výši 500 000 Kč
II.
Zastupitelstvo obce Lány po projednání schvaluje rozpočet obce na rok 2021 se
závaznými ukazateli v paragrafovém znění. Rozpočet je schválen jako schodkový a
bude vyrovnán čerpáním finanční rezervy z minulých let.
Hlasování: pro
10
proti:
0
zdrželi se:
0
(Jana Drastilová, Alena Hlavsová, Martina Hořejší, Ing. Vlastimil Hořejší,
JUDr. Ernest Kosár, Petr Králíček, Dagmar Krátká, Ing. Ivana Píšová, Ing. Vít Rybář,
MBA, Karel Sklenička)
Návrh byl přijat jako usnesení č. 5/2020/6
3

K bodu č. 7 – Schválení střednědobého výhledu rozpočtu obce Lány na období
2022-2023
Starosta obce Karel Sklenička předkládá zastupitelům návrh střednědobého výhledu
obce na období 2022-2023.
Diskuze: -----------Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Lány po projednání schvaluje střednědobý výhled obce na
období 2022-2023.
Hlasování: pro:
10
proti:
0
zdrželi se:
Návrh byl přijat jako usnesení č. 5/2020/7

0

K bodu č. 8 – Schválení rozpočtu a střednědobého výhledu ZŠ Lány na období
2022-2023
Starosta obce Karel Sklenička předkládá zastupitelům návrh rozpočtu ZŠ Lány na
rok 2021 a střednědobý výhled příspěvkové organizace ZŠ Lány na období 20222023.
Diskuze: -------------------Návrh na usnesení:
I.
Zastupitelstvo obce Lány po projednání schvaluje rozpočet ZŠ Lány na rok 2021.
II.
Zastupitelstvo obce Lány po projednání schvaluje střednědobý výhled ZŠ Lány na
období 2022-2023.
Hlasování: pro: 10
proti: 0
Návrh byl přijat jako usnesení č. 5/2020/8

zdrželi se: 0

K bodu č. 9 – Schválení rozpočtu a střednědobého výhledu MŠ Lány na období
2022-2023
Starosta obce Karel Sklenička předkládá zastupitelům návrh rozpočtu MŠ Lány na
rok 2021 a střednědobý výhled příspěvkové organizace MŠ Lány na období 20222023.
Diskuze:
Návrh na usnesení:
I.
Zastupitelstvo obce Lány po projednání schvaluje rozpočet MŠ Lány na rok 2021.
II.
Zastupitelstvo obce Lány po projednání schvaluje střednědobý výhled MŠ Lány na
období 2022-2023.
Hlasování: pro:
10
proti: 0
zdrželi se: 0
Návrh byl přijat jako usnesení č. 5/2020/9
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K bodu č. 10 Veřejnoprávní smlouva s městem Stochov
Starosta obce předkládá zastupitelům Veřejnoprávní smlouvu s městem Stochov o
vzájemné spolupráci při realizaci projektu „Chodníky Slovanka směr Lány, Nové
Strašecí a Tuchlovice“. Prostřednictvím administrátora (společnost K2 management
s.r.o.) bude na projekt podaná žádost o financování projektu ze Státního fondu
dopravní infrastruktury a dále administrátor zajistí organizaci výběrového řízení.
Poměr výše uhrazení nákladů na tuto akci je 70 % město Stochov, 30 % obec Lány.
Diskuze:
Zastupitelka Jana Drastilová: se táže, zda je v návrhu zahrnuto i osvětlení dané
lokality?
Starosta obce odpovídá: ano, jedná se o kompletní vyřešení tohoto nebezpečného
úseku.
Zastupitel Ing. Vlastimil Hořejší: se táže, kdy se předpokládá zahájení prací?
Starosta obce odpovídá: obce se domluvily, že podají společně žádost o dotaci ze
Státního fondu dopravní infrastruktury, která musí být podána do 20.1.2021. Zároveň
je předpoklad, že do tohoto termínu bude i vydáno pravomocné stavební povolení a
následně se již může soutěžit dodavatel.
Návrh na usnesení:
I.
Zastupitelstvo obce Lány po projednání schvaluje Veřejnoprávní smlouvu s městem
Stochov při realizaci projektu „Chodníky Slovanka směr Lány, Nové Strašecí a
Tuchlovice“.
II.
Zastupitelstvo obce ukládá starostovi Veřejnoprávní smlouvu podepsat.
Hlasování: pro:
10
proti: 0
zdrželi se:
Návrh byl přijat jako usnesení č. 5/2020/10

0

K bodu č. 11 Schválení příspěvku na provoz Pošty Partner v Lánech
Místostarostka Ing. Ivana Píšová předkládá zastupitelům ke schválení žádost paní
Gabriely Tučkové o příspěvek na provoz pobočky Pošty Partner Lány v roce 2021 ve
výši 6.000,- Kč měsíčně.
Diskuze:
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Lány po projednání schvaluje žádost o příspěvek na provoz
pobočky Pošty Partner v Lánech v roce 2021 ve výši 6.000,- Kč měsíčně.
Hlasování: pro:
10
proti: 0
zdrželi se:
Návrh byl přijat jako usnesení č. 5/2020/11
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0

K bodu č. 12 Schválení výběrového řízení na akci „Sběrný dvůr Lány“
Místostarostka Ing. Ivana Píšová seznamuje zastupitele s výsledkem výběrového
řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu „Sběrný dvůr Lány“, která měla 2 dílčí
plnění: A) vybudování nového sběrného dvora, B) dovybavení sběrného dvora
Celkem byly přijaty 3 nabídky.
Hodnotící kritéria byla: 80 % nabídková cena v Kč bez DPH a 20 % termín plnění
1. nabídka od společnosti Druhá severočeská stavební společnost spol. s r.o.,
IČ: 44223242, se sídlem Perštejn 300, 431 63 Perštejn, která podala svou nabídku
pro obě dvě části A i B.
2. nabídka od společnosti Elektromontáže Stavby s.r.o., IČ: 25700936, se sídlem
Smečenská 1009, 274 01 Slaný, která podala svou nabídku pro část A.
3. nabídka od společnosti PRAGOTRADE spol. s r.o., IČ: 16189612, se sídlem
Maršála Rybalka 379, 273 08 Pchery-Humny, která podala svou nabídku pro obě dvě
části A i B.
Diskuze:
Místostarostka Ing. Ivana Píšová: seznamuje zastupitele s aktuální situací, kdy firma
Druhá severočeská stavební společnost spol. s r.o., která se umístila na prvním
místě z hlediska hodnotících kritérií, ve své nabídce nedodala kompletní reference.
Obec tuto společnost vyzvala k doplnění referencí, a po jejím dodání musí znovu
zasednout hodnotící komise, z tohoto důvodu paní místostarostka navrhuje tento bod
č. 12 neprojednávat a přeložit jej na příští veřejné zasedání.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Lány po projednání stahuje bod č. 12 výběrového řízení „Sběrný
dvůr Lány“ a překládá jej na příští veřejné zasedání.
Hlasování: pro 10 proti: 0
zdrželi se:
0
Návrh byl přijat jako usnesení č. 5/2020/12
K bodu č.13 Rozpočtová změna č. 5/2020 a č. 6/2020
Předseda finančního výboru Ing. Vlastimil Hořejší předkládá návrh rozpočtové změny
č. 5/2020 a č. 6/2020.
Diskuze: ----------Návrh na usnesení:
I.
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje rozpočtovou změnu č. 5/2020 viz.
příloha č. 2
II.
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje rozpočtovou změnu č. 6/2020 - viz
příloha č. 3
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Hlasování pro:

10

proti: 0

zdrželi se:

0

Návrh byl přijat jako usnesení č. 5/2020/13
K bodu č. 14 – Schválení odměn členům finančního a kontrolního výboru
Místostarostka obce Ing. Ivana Píšová předkládá zastupitelstvu ke schválení odměny
členům finančního a kontrolního výboru, kteří nejsou zastupiteli, dle návrhu předsedů
výborů. Jedná se celkem o 2 členy finančního výboru a 2 členy kontrolního výboru viz příloha č. 4
Diskuze: -----------Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje odměny členům finančního a kontrolního výboru dle
návrhů předsedů výborů – viz příloha č. 4.
Hlasování: pro
10
proti: 0
zdrželi se:
Návrh byl přijat jako usnesení č. 5/2020/14

0

K bodu č. 15 – Schválení přijetí daru pro ZŠ Lány
Místostarostka obce Ing. Ivana Píšová předkládá zastupitelstvu žádost ředitelky ZŠ
Lány Ivety Vrabcové o souhlas s přijetím věcného daru „1 ks praktická sada do
hudební výchovy“ v hodnotě 4.964,- Kč od Statutárního města Kladna se sídlem
v Kladně, náměstí Starosty Pavla 44, 272 52.
Diskuze: ---------Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí daru pro ZŠ Lány „1 ks praktická sada do
hudební výchovy“ v hodnotě 4.964,- Kč od Statutárního města Kladna se sídlem
v Kladně, náměstí Starosty Pavla 44, 272 52.
Hlasování: pro
10
proti: 0
zdrželi se:
Návrh byl přijat jako usnesení č. 5/2020/15

0

K bodu č. 16 – Návrh Dodatku č. 1 se společností Energie stavební a báňská
a.s.
Starosta obce Karel Sklenička seznamuje zastupitele s průběhem prací na
kanalizačním řádu ve Vašírově. Při vlastní realizaci bylo zjištěno, že podkladní vrstvy
pod asfaltovými povrchy na některých místních komunikacích neodpovídají
standardům a je nutné tento problém řešit.
Původně se v rozpočtu počítalo pouze s opravami podkladních vrstev ve výkopech,
dále měla být sejmuta obrusná vrstva asfaltu a položen nový asfaltový koberec v celé
šíři komunikací. Po konzultaci s projektantem a technickým dozorem stavby byl
připraven soupis prací, které je nutno provést jako navýšení ke stávajícímu rozpočtu
akce.
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Tento soupis prací byl předán zhotoviteli k nacenění. Celková částka víceprací je ve
výši 4,5 mil Kč bez DPH. Ve schváleném rozpočtu na rok 2021 má obec v § 2212
Silnice částku 5 mil. Kč.
Starosta obce navrhuje, aby celá tato částka byla investováno do opravy komunikací
ve Vašírově, s tím že původně plánované opravy budou přesunuty na další rok.
Diskuze:
Zastupitel Ing. Vít Rybář, MBA.: se táže, zda má smysl rozfázovat výstavbu nových
silnic ve Vašírově.
Zastupitel Ing. Vlastimil Hořejší: se táže, zda by vůbec byla společnost, která by
realizovala zakázku, ochotna rozdělit zakázku na více částí, s různou dobou
realizace.
Starosta obce Karel Sklenička: rozfázování zakázky by znamenalo, část finančních
prostředků vydat na komunikace ve Vašírově a část fin. prostředků použít na
komunikace na Lánech.
Zastupitelka Jana Drastilová: navrhuje opravit všechny silnice ve Vašírově a odložit
opravy silnic na Lánech
Místostarosta JUDr. Ernest Kosár: také navrhuje opravit všechny silnice ve Vašírově
a odložit opravy silnic na Lánech
Občan J.L.: se táže, proč fázovat zakázku opravy silnic ve Vašírově, když obec má
finanční rezervy v takové výši, že je schopna opravit i silnice na Lánech
Starosta obce Karel Sklenička: objasnil situaci s rozpočtem obce, vzhledem
k současné situaci, nelze předpokládat, že finanční rezervy budou v takové výši
v příštím roce, ve které se předpokládají.
Návrh na usnesení:
I.
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje uzavření dodatku č. 1 Smlouvy o dílo se
společností Energie stavební a báňská a.s. se sídlem Vašíčkova 3081, 272 04
Kladno 4 - Švermov, IČO: 45146802 na vícepráce při opravách místních
komunikacích na akci „ČOV a splašková kanalizace Vašírov“.
II.
Zastupitelstvo obce ukládá starostovi tento dodatek č. 1 Smlouvy o dílo podepsat.
Hlasování: pro
10
proti: 0
zdrželi se:
Návrh byl přijat jako usnesení č. 5/2020/16

0

K bodu č. 17 – Diskuze
Občan V.H: děkuje zastupitelstvu za odvedenou práci na ČOV a splaškové
kanalizaci Vašírov.
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Zastupitelka obce Dagmar Krátká: se táže, zda by bylo možné vybudovat chodník
v obci Vašírov, pruh k autobusové zastávce při plánované opravě silnice.
Starosta obce Karel Sklenička: na plánovanou opravu komunikací ve Vašírově
vyčerpá obec vytyčené finance na opravu místních komunikací, s vybudováním
chodníku se v této fázi nepočítá
Dále se do diskuze nikdo nepřihlásil a zasedání zastupitelstva bylo ukončeno v 19:22
hod.
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SOUHRN PŘIJATÝCH USNESENÍ
ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LÁNY 5/2020
ze dne 14.12.2020
5/2020/1

Zastupitelstvo obce Lány schvaluje ověřovatele zápisu Martinu Hořejší
a Petra Králíčka, zapisovatelku Ing. Radku Štíbrovou

5/2020/2

Zastupitelstvo obce Lány schvaluje program dnešního zasedání

5/2020/3

Zastupitelstvo obce Lány schvaluje kontrolu usnesení č. 4/2020
z veřejného zasedání ZO ze dne 14.9.2020.

5/2020/4

Zastupitelstvo obce Lány schvaluje zápis č. 4/2020 z veřejného
zasedání ZO ze dne 14.9.2020

5/2020/5

Zastupitelstvo obce Lány bere na vědomí zprávu starosty obce za
uplynulé období září 2020 - prosinec 2020

5/2020/6

I. Zastupitelstvo obce Lány po projednání schvaluje navýšení výdajové
části rozpočtu obce (§3722 Sběr a svoz komunálních odpadů) ve výši
500.000,- Kč
II. Zastupitelstvo obce Lány po projednání schvaluje rozpočet obce na
rok 2021 se závaznými ukazateli v paragrafovém znění. Rozpočet je
schválen jako schodkový a bude vyrovnán čerpáním finanční rezervy
z minulých let.

5/2020/7

Zastupitelstvo obce Lány po projednání schvaluje střednědobý výhled
obce na období 2022-2023

5/2020/8

I. Zastupitelstvo obce Lány po projednání schvaluje rozpočet ZŠ Lány
na rok 2021
II. Zastupitelstvo obce Lány po projednání schvaluje střednědobý
výhled ZŠ Lány na období 2022-2023

5/2020/9

I. Zastupitelstvo obce Lány po projednání schvaluje rozpočet MŠ Lány
na rok 2021
II. Zastupitelstvo obce Lány po projednání schvaluje střednědobý
výhled MŠ Lány na období 2022-2023

5/2020/10

I. Zastupitelstvo obce Lány po projednání schvaluje Veřejnoprávní
smlouvu s městem Stochov při realizaci projektu „Chodníky Slovanka
směr Lány, Nové Strašecí a Tuchlovice“
II. Zastupitelstvo obce ukládá starostovi Veřejnoprávní smlouvu
podepsat
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5/2020/11

Zastupitelstvo obce Lány po projednání schvaluje žádost o příspěvek
na provoz pobočky Pošty Partner v Lánech v roce 2021 ve výši
6.000,- Kč měsíčně

5/2020/12

Zastupitelstvo obce Lány po projednání stahuje bod č. 12 výběrového
řízení „Sběrný dvůr Lány“ a překládá jej na příští veřejné zasedání

5/2020/13

I. Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje rozpočtovou změnu č. 5
viz příloha č. 2
II. Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje rozpočtovou změnu č. 6
viz příloha č. 3

5/2020/14

Zastupitelstvo obce schvaluje odměny členům finančního a kontrolního
výboru dle návrhů předsedů výborů viz příloha č. 4

5/2020/15

Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí daru pro ZŠ Lány „1 ks praktická
sada do hudební výchovy“ v hodnotě 4.964,- Kč od Statutárního města
Kladna se sídlem v Kladně, náměstí Starosty Pavla 44, 272 52

5/2020/16

I. Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje uzavření dodatku č. 1
Smlouvy o dílo se společností Energie stavební a báňská a.s. se sídlem
Vašíčkova 3081, 272 04 Kladno 4 - Švermov, IČO: 45146802, na
vícepráce při opravách místních komunikacích na akci „ČOV a
splašková kanalizace Vašírov“
II. Zastupitelstvo obce ukládá starostovi tento dodatek č. 1 Smlouvy o
dílo podepsat.

Martina Hořejší v.r.
ověřovatel
Petr Králíček v.r.
ověřovatel
Karel Sklenička v.r.
starosta obce Lány
JUDr. Ernest Kosár v.r.
místostarosta obce Lány

Zapsala: Ing. Radka Štíbrová
Zápis vyhotoven dne: 16.12.2020
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