Zápis č. 9/2015
ze zasedání Zastupitelstva obce Podolí
konaného dne 30. 9. 2015
1.

Zahájení
Zasedání Zastupitelstva obce Podolí (dále jen „ZO“) bylo zahájeno v 19:00 hodin starostou obce panem
Ing. Vítězslavem Eliášem (dále jen „předsedající“).
Předsedající konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace podle § 93 odst. 1 zákona o obcích
byla na úřední desce Obecního úřadu Podolí zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní a
to od 22. 9. 2015 do 30. 9. 2015 včetně. Současně byla zveřejněna na elektronické úřední desce.
Předsedající schůze dále konstatoval, že podle prezenční listiny je přítomno 8 z 9 členů zastupitelstva,
takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).

2.

Jmenování ověřovatelů zápisu, zapisovatele
ověřovatelé – Ing. Petr Krejčí, PhD.
– Ing. Stanislav Koukal
zapisovatel – Ing. Gabriela Marciánová

3.

Schválení programu
Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s informací zveřejněnou na úřední
desce. Vyzval přítomné zastupitele k předložení návrhů na případné změny v programu. Nikdo žádný
návrh nepodal, hlasovalo se tedy o programu, jak byl vyvěšen na úřední desce.
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17.

Zahájení
Jmenování ověřovatelů zápisu, zapisovatele
Schválení programu
Kontrola úkolů z minulého zasedání
Dobrovolný svazek obcí Šlapanicko
Změny smluv „Družstvo za Humny“
Dodatek č. 8 ke „Zřizovací listině“ ZŠ a MŠ Podolí
Převod pozemků ÚZSVM
Smlouva o věcném břemeni
Opravy majetku
Námitka paní Holíkové
Žádosti TJ Sokol
Plán činnosti
Rozpočtové opatření
Různé
Diskuse
Závěr

Usnesení č.1/9/2015: ZO schvaluje
schvaluje program zasedání zastupitelstva, tak jak byl vyvěšen na úřední desce.
Ing. Vítězslav Eliáš
Pro
Ing. Gabriela Marciánová
Pro
Ing. Stanislav Koukal
Pro
Ing. Petr Rovný
Pro
Mgr. Jan Rupp
Pro
Jiří Sýkora
x
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Ing. Petr Krejčí, PhD.
Ing. Ivo Sedláček
Ing. Radek Hůrka
Výsledek hlasování:
Pro- 8
Usnesení č. 1/9/2015 bylo schváleno.

Pro
Pro
Pro
Proti – 0

Zdrželi se - 0

4.

Kontrola úkolů z minulého zasedání
Předseda KV Ing. Radek Hůrka konstatoval, že všechny úkoly z minulého zasedání byly splněny.
Konkrétně se jednalo o:
 Podpis smlouvy SoSB na VB usnesení č. 4/7/2015 a dodatku č.2 ke kruhovému objezdu usnesení č. 5/7/2015
 Zprávu z jednání s okolními obcemi ve věci kasina obdržel předseda KV před zasedáním,
zabývat se jí budeme na zasedání až po projednání v kontrolním výboru

5.

Dobrovolný svazek obcí - Šlapanicko
a) Změna stanov
Na základě vzájemné diskuse zástupců členských obcí DSO Šlapanicko byly upraveny původně schválené
stanovy. Tyto stanovy v upraveném znění byly Valnou hromadou DSO Šlapanicko přijaty dne 4.9.2015.
Změny byly v podkladu pro VH zvýrazněny červeným písmem.
Předsedající dal možnost členům zastupitelstva a přítomným občanům vyjádřit se.
Návrh usnesení č. 2/9/2015 ZO schvaluje
Stanovy Dobrovolného svazku obcí Šlapanicko ve znění schváleném VH DSO Šlapanicko dne 4.9.2015.
Ing. Vítězslav Eliáš
Pro
Ing. Gabriela Marciánová
Pro
Ing. Stanislav Koukal
Pro
Ing. Petr Rovný
Pro
Mgr. Jan Rupp
Pro
Jiří Sýkora
x
Ing. Petr Krejčí
Pro
Ing. Ivo Sedláček
Zdržel se
Ing. Radek Hůrka
Pro
Výsledek hlasování:
Pro- 7
Proti – 0
Zdrželi se - 1
Usnesení č. 2/9/2015 bylo schváleno.
b) Kalkulace nákladů
Kalkulace nákladů vychází z předpokladu, že DSO bude vykonávat aktivní činnost a jeho náklady nejsou
kryty z žádných jiných zdrojů. V případě poskytnutí dotace na činnost DSO, je nutné pokrýt náklady DSO
z vlastních prostředků a teprve následně bývá oprávněná část poskytnuta zpětně. V současné chvíli
nejsou známy přesné podmínky (parametry) dotačního titulu. Předpokládá se, že by mohl být vypsán
v 1. Q. roku 2016 a že by první rok byla pokryty mzdy z 90 % a další roky by se spoluúčast obcí zvyšovala
zhruba o 10 %.
Po diskuzi na valné hromadě dne 4. 9. 2015, doporučila VH DSO Šlapanicko jednotlivým členům
projednat na svých zastupitelstvech členský roční příspěvek ve výši 15 Kč na jednoho obyvatele na rok
2016 a 2,5 Kč na jednoho obyvatele za měsíce listopad a prosinec roku 2015.
Jeho výše vychází z kalkulace mzdových nákladů (viz výše) pro celkový úvazek 1,20 a z pravidelných
odhadovaných měsíčních nákladů na provoz kanceláře.
Předsedající dal možnost členům zastupitelstva a přítomným občanům vyjádřit se. Z přítomných občanů
se vyjádřila ke svazku p. Bečková s obavou o funkčnost svazku z hlediska prosazování zájmů obce
v souvislosti s možnou plánovanou výstavbou kasina v katastru a nesouhlasnému postoji okolních obcí
k této akci. Starosta v reakci na tento dotaz vysvětlil princip činnosti svazku a uvedených problémů se
neobává.
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Návrh usnesení č. 3/9/2015 ZO schvaluje
členský roční příspěvek DSO Šlapanicko ve výši 15 Kč na jednoho obyvatele na rok 2016 a 2,50 Kč na
jednoho obyvatele za měsíce listopad a prosinec roku 2015.
Ing. Vítězslav Eliáš
Pro
Ing. Gabriela Marciánová
Pro
Ing. Stanislav Koukal
Pro
Ing. Petr Rovný
Pro
Mgr. Jan Rupp
Pro
Jiří Sýkora
x
Ing. Petr Krejčí
Pro
Ing. Ivo Sedláček
Zdržel se
Ing. Radek Hůrka
Pro
Výsledek hlasování:
Pro- 7
Proti – 0
Zdrželi se - 1
Usnesení č. 3/9/2015 bylo schváleno.

6.

Změny smluv „Družstvo za Humny“
Družstvo za Humny, předkládá zastupitelstvu obce ke schválení Dodatek č.1 Plánovací smlouvy ze dne
19.5.2015 o podmínkách realizace stavby a následného předání realizovaných objektů do majetku obce.
Dále nové smlouvy o smlouvách budoucích o zřízení věcného břemene na uložení distribuční soustavy.
Změny jsou vyvolány změnou trasy uložení veřejného kabelového rozvodu elektro VN z důvodů
technických. Tuto infrastrukturu lze provést na pozemcích (pozemku nebo částech pozemků) parcelních
čísel 383/3, 1024, 563/1, 539, 538/20 a 492/1 a 476/4 v katastrálním území Podolí u Brna, které jsou ve
vlastnictví Obce Podolí.
Předsedající dal možnost členům zastupitelstva a přítomným občanům vyjádřit se.
Návrh usnesení č. 4/9/2015 ZO schvaluje
Dodatek č.1 Plánovací smlouvy ze dne 19.5.2015 mezi Družstvem za Humny a obcí Podolí o podmínkách
realizace veřejné technické a dopravní infrastruktury a jejího převodu do vlastnictví obce Podolí a
pověřuje starostu jejím podpisem.
Ing. Vítězslav Eliáš
Pro
Ing. Gabriela Marciánová
Pro
Ing. Stanislav Koukal
Pro
Ing. Petr Rovný
Pro
Mgr. Jan Rupp
Pro
Jiří Sýkora
x
Ing. Petr Krejčí
Pro
Ing. Ivo Sedláček
Pro
Ing. Radek Hůrka
Pro
Výsledek hlasování:
Pro- 8
Proti – 0
Zdrželi se - 0
Usnesení č. 4/9/2015 bylo schváleno.
Návrh usnesení č. 5/9/2015 ZO schvaluje
Návrh Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene služebnosti energetického vedení
podzemního kabelového rozvodu VN včetně distribuční trafostanice mezi Družstvem za Humny a obcí
Podolí, která v plném rozsahu nahrazuje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene ze dne
19.5 2015 a pověřuje starostu jejím podpisem.
Ing. Vítězslav Eliáš
Pro
Ing. Gabriela Marciánová
Pro
Ing. Stanislav Koukal
Pro
Ing. Petr Rovný
Pro
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Mgr. Jan Rupp
Jiří Sýkora
Ing. Petr Krejčí
Ing. Ivo Sedláček
Ing. Radek Hůrka
Výsledek hlasování:
Pro- 8
Usnesení č. 5/9/2015 bylo schváleno.

7.

Pro
x
Pro
Pro
pro
Proti – 0

Zdrželi se - 0

Dodatek č. 8 ke „Zřizovací listině“ ZŠ a MŠ Podolí
Zřizovatel obec Podolí příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Podolí Dodatkem č. 8:
 předává do správy k vlastnímu hospodářskému využití majetek ve vlastnictví zřizovatele - dětské
hřiště (vybavení zahrady – hrací prvky a pískoviště) v areálu objektu budovy mateřské školy č.p. 500
v účetní hodnotě 408.287,- Kč
Příspěvková organizace navýšila majetek z vlastních zdrojů v celkové hodnotě 305.666,- Kč:
 dodávka a montáž venkovních žaluzií a okenních sítí
zahradní domek a skladovací domek.
Předsedající dal možnost členům zastupitelstva a přítomným občanům vyjádřit se.
Usnesení č. 6/9/2015: ZO schvaluje
Dodatek č.8 ke „Zřizovací listině příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Podolí“ č.j.
1/2008 ze dne 17.7.2008 a pověřuje starostu jejím podpisem. .
Ing. Vítězslav Eliáš
Pro
Ing. Gabriela Marciánová
Pro
Ing. Stanislav Koukal
Pro
Ing. Petr Rovný
Pro
Mgr. Jan Rupp
Pro
Jiří Sýkora
x
Ing. Petr Krejčí
Pro
Ing. Ivo Sedláček
Pro
Ing. Radek Hůrka
Pro
Výsledek hlasování:
Pro- 8
Proti – 0
Zdrželi se - 0
Usnesení č. 6/9/2015 bylo schváleno.

8.

Převod pozemků ÚZSVM
Česká republika – Úřad pro zastupování ve věcech majetkových předkládá obci Podolí Smlouvu o
bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem č. BP-15/049, konkrétně pozemků parc.č.
822/7, 886/4, 886/9 a 1261/35, vše v k.ú. Podolí u Brna, využitých jako silnice a ostatní komunikace.
Pozemky se nacházejí v lokalitě Pindulka.
Předsedající dal možnost členům zastupitelstva a přítomným občanům vyjádřit se.
Usnesení č. 7/9/2015: ZO schvaluje
Smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem č. BP-15/049, konkrétně
pozemků :
parc.č. 822/7 v účetní hodnotě 2.635,- Kč,
parc.č. 886/4 v účetní hodnotě 1.271,- Kč,
parc.č. 886/9 v účetní hodnotě 23.064,- Kč,
parc.č. 1261/35 v účetní hodnotě 465,- Kč,
vše v k.ú. Podolí u Brna, mezi převodcem Česká republika – Úřad pro zastupování státu ve věcech
majetkových a nabyvatelem obcí Podolí a pověřuje starostu jejím podpisem.
Ing. Vítězslav Eliáš
Pro

4

Ing. Gabriela Marciánová
Ing. Stanislav Koukal
Ing. Petr Rovný
Mgr. Jan Rupp
Jiří Sýkora
Ing. Petr Krejčí
Ing. Ivo Sedláček
Ing. Radek Hůrka
Výsledek hlasování:
Pro- 8
Usnesení č. 7/9/2015 bylo schváleno

9.

Pro
Pro
Pro
Pro
x
Pro
Pro
Pro
Proti – 0

Zdrželi se - 0

Smlouva o věcném břemeni
Na základě uzavřené Smlouvy o smlouvě budoucí pro stavbu s názvem „Podolí, Nad Výhonem III, DSNN,
15 RD, obec“ předkládá E.ON Distribuce, a.s. Smlouvu o zřízení věcného břemene za účelem práva zřídit,
provozovat, opravovat a udržovat distribuční soustavu na pozemku.
Rozsah věcného břemene je vymezen geometrickým plánem 842-13/2015 zhotoveným firmou Martina
Sattlerová, ověřil Doc. Ing. Dušan Rosa dne 30.6.2015.
Věcné břemeno se zřizuje za jednorázovou náhradu v celkové výši 14.000,-- Kč bez DPH.
Předsedající dal možnost členům zastupitelstva a přítomným občanům vyjádřit se.
Usnesení č. 8/9/2015: ZO schvaluje
Smlouvu o zřízení věcného břemene č. 014330032329/001 spočívající v právu zřídit, provozovat,
opravovat a udržovat distribuční soustavu na pozemku v rozsahu vymezeném geometrickým plánem
842-13/2015 zhotoveným firmou Martina Sattlerová, ověřeným Doc. Ing. Dušanem Rosou dne
30.6.2015, za jednorázovou náhradu v celkové výši 14.000,-- Kč bez DPH a pověřuje starostu jejím
podpisem.
Ing. Vítězslav Eliáš
Pro
Ing. Gabriela Marciánová
Pro
Ing. Stanislav Koukal
Pro
Ing. Petr Rovný
Pro
Mgr. Jan Rupp
Pro
Jiří Sýkora
x
Ing. Petr Krejčí
Pro
Ing. Ivo Sedláček
Pro
Ing. Radek Hůrka
Pro
Výsledek hlasování:
Pro- 8
Proti – 0
Zdrželi se - 0
Usnesení č. 8/9/2015 bylo schváleno.

10.

Opravy majetku
 Na základě upozornění nájemce bytu ve starém zdravotním středisku panem Michalem Drdlou byl
zjištěn nevyhovující technický stav oken bytu. Byla provedena prohlídka místním řemeslníkem a
předložena cenová nabídka na výměnu 3 ks oken v celkové ceně 26.953 Kč.
 Z důvodů bezpečnosti a potřeby osvětlení úřední desky byl osloven místní řemeslník k předložení
nabídky na osvětlení prostoru před poštou, připojením z obecního úřadu. Jako světelný zdroj byla
navržena lampa s LED diodami. Nabídnutá cena je 11.685 Kč.
Předsedající dal možnost členům zastupitelstva a přítomným občanům vyjádřit se.
Zastupitel p. Krejčí navrhl prověřit i technický stav oken v druhé bytové jednotce v daném objektu a
v případě jejich havarijního stavu realizovat výměnu oken ve všech bytových jednotkách. Z diskuze
vzešel návrh navýšit položku v rozpočtovém opatření o částku pokrývající výměnu oken v obou bytových
jednotkách.
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11.

Námitka paní Holíkové
Paní Holíková podala námitku proti zamítnutí prodeje pozemku usnesením ZO č. 6/7/2015. Namítá, že
předchozí zastupitelstvo ji prodávalo nemovitost a pozemek za účelem zbudování ubytovacího zařízení,
o čemž záměr prezentovala při obhajování svého zájmu o koupi. Pro zbudování ubytovacích kapacit je
však potřebné zajistit parkování hostů, což na stávajícím pozemku není možné. V případě že nebude
moci zbudovat parkoviště, hrozí další zhoršení stavu vlivem parkujících aut v Uličkách a Nad Výhonem.
Žádá tedy o zastupitelstvo o přehodnocení svého rozhodnutí v souladu se zveřejněným záměrem
zastupitelstva část tohoto pozemku prodat.
Jedná se o prodej části pozemku – ostatní plocha před Ekodomem, parc.č. 251/1 v k.ú. Podolí u Brna,
který byl v původní projektové dokumentaci určen pro vybudování odstavného parkoviště. Záměr o
prodeji pozemku č. 04/2014 byl zveřejněn již na podzim 2014. Paní Vlasta Holíková, vlastník Ekodomu a
pozemků parc.č. 253/4 a č. 253/5 opakovaně projevila o nabízený pozemek a nabízí cenu 200 Kč za m2.
Předsedající dal možnost členům zastupitelstva a přítomným občanům vyjádřit se.
Z diskuse mezi zastupiteli vzešel návrh na pozvání paní Holíkové na jednání s komisí výstavby a investic
případně dalších členů zastupitelstva.

12.

Žádosti TJ Sokol
Tělovýchovná jednota předložila žádosti:
 o doplnění dětskými hracími prvky parčík s rybníčkem ve sportovním areálu
 v souvislosti s výjimečným úspěchem, zisku titulu Mistryň světa podolských basketbalistek
v kategorii 35+ navrhují:
 přihlásit družstvo Mistryň světa do soutěže o vyhlášení sportovce roku 2015 JMK
 udělit družstvu čestné uznání obce Podolí
 pojmenovat sportovní halu „Sportovní hala Orlando 2015 – Podolí“
 umístit pamětní desku u vchodu do haly
Zastupitelé se shodli na přihlášení družstva Mistryň světa do soutěže o vyhlášení sportovce JMK roku
2015, na umístění pamětní desky a na udělení čestného uznání. Přejmenovávat sportovní halu však
nepovažují za vhodné.
Doplnění parčíku u jezírka hracími prvky je v jednání a přípravě návrhu, dle aktuálních možností dotačních
titulů předpokládáme zařazení do rozpočtu na rok 2016.

13.

Plán činnosti
Informace k vývoji schváleného plánu činnosti a zahájení realizace následujících investičních akcí a
oprav:
 Pumptrackové hřiště – smlouva je již podepsána, momentálně probíhá realizace PD, vyskytl se
problém s plynovodem. PD bude vyhotovena do 20.10. 2015, následně se bude projednávat
povolovací řízení a realizace. Musí se vyřešit oplocení společně s řešením podmínek pronájmu
celého areálu.
 Stromořadí – probíhá realizace
 Rozvojový plán obce – dotazník vyplnilo a odevzdalo celkem cca 270 občanů
 Dokončení II. NP sportovní haly – bude následovat příprava zadávací dokumentace pro výběr
projektanta
 Zpracování zadávacích podmínek pro výběr projektanta na zpracování PD průtahu obcí, Ing.
Sedláček navrhl zadat i zpracování urbanistické studie návsi
 Opravy chodníků – bylo provedeno výškové zaměření, realizace je objednána u firmy provádějící
dláždění na stavbě kruhového objezdu, bude zahájena, jakmile to práce na křižovatce dovolí
 Oprava melioračního kanálu – podpis SOD na zpracování PD
 Revize dešťové kanalizace – je dokončena, kanalizace je v relativně dobrém stavu, bude sloužit jako
podklad pro zpracování PD
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14.

Kruhový objezd – aktuálně je převeden provoz na náhradní mostní těleso, probíhá demolice starého
mostu a dokončování půlkruhu směrem k Podolí, 8.-9.10. asfaltování, cca 14.10. převedení provozu
na podolskou stranu s pomocí semaforu bude řízen střídavý provoz,
ze strany občanů byl vznesen požadavek na lepší osvětlení stavby v nočních hodinách, pro
bezpečnější průchod stavbou a výraznější vyznačení koridorů pro pěší. Termín dokončení stavby je
stále stanoven na 15.12.2015, je ale velká pravděpodobnost, že bude ukončení stavby posunuto na
začátek příštího roku.
Břeh potoka – je předána PD, následovat bude projednání se stavebními orgány
Kamerový systém v obci – v souvislosti s vandalským poničením hřbitova doporučuji oživení studie a
zpracování PD a následnou postupnou realizaci,
Ing. Krejčí navrhl projednat s Městskou policií Šlapanice možnosti využití fotopastí, které má obec
v současné době již zakoupeny.

Rozpočtové opatření
Podrobné seznámení s položkami RO 10/2015, které je přílohou č.1 zápisu z tohoto zasedání.
Usnesení č. 9/9/2015: ZO schvaluje
RO 10/2015, na straně příjmů částku: 275.000,- Kč a na straně výdajů částku: 290.300,- Kč, které je
přílohou č.1 zápisu z tohoto zasedání.
Ing. Vítězslav Eliáš
Pro
Ing. Gabriela Marciánová
Pro
Ing. Stanislav Koukal
Pro
Ing. Petr Rovný
Pro
Mgr. Jan Rupp
Pro
Jiří Sýkora
x
Ing. Petr Krejčí
Pro
Ing. Ivo Sedláček
Pro
Ing. Radek Hůrka
Pro
Výsledek hlasování:
Pro- 8
Proti – 0
Zdrželi se - 0
Usnesení č. 9/9/2015 bylo schváleno.

15.

Různé
Člen zastupitelstva Ing. Sedláček navrhnul, na základě diskuze o redakční radě zpravodaje z předchozího
zasedání ZO, usnesení ve znění:
ZO pověřuje starostu jmenováním dodatečně 2 členů redakční rady, jmenovitě paní Vlachová Liba a paní
Vrzalová Helena do 1.10.2015.
Zastupitel Ing. Krejčí vyjádřil obavu v blížícím se čísle zpravodaje z nerovných podmínek při předkládání
argumentů pro a proti kasinu, které pramení ze zkušenosti s předminulým číslem, kdy bylo redakční
radou umožněno po uzávěrce reagovat starostovi na články ze stejného čísla.
Široká diskuse mezi zastupiteli i přítomnými občany vyústila v dohodu o zaslání materiálů do nejbližšího
čísla zpravodaje, k otázce kasina přímo do tiskárny. Nebude tak možnost reagování v jednom čísle
zpravodaje na článek uveřejněný v témže čísle.
Po této dohodě Ing. Sedláček stáhnul návrh svého usnesení uvedený výše.
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16.

Diskuse
Paní Hnilicová oznámila všem přítomným, že petici proti stavbě kasina na katastrálním území obce
podepsalo cca 550 občanů.
Dále vyslovila názor, že v této době nečinnosti může kdokoli získat povolení od MF na stavbu kasina.
Požádala představitele obce, aby na MF zaslali dopis s ohlášením referenda s tím, aby v době do
výsledku referenda nebylo žádné povolení vydáno.
Předsedající řekl, že v tom nevidí žádný problém, již takový dopis odeslal na MV, stejný tedy pošle i na
MF.
Člen zastupitelstva pan Sedláček se zeptal přítomných zastupitelů, zda jim byl doručen postoj hejtmana
JMK JUDr. Michala Haška k hazardu novým zastupitelům z listopadu roku 2014? Bylo mu odpovězeno, že
takovéto zprávy z kraje chodí vždy datovou schránkou, kterou obsluhuje paní Čandrlová. Některé
dokumenty se zveřejňují na úřední desce, jiné přiděluje dle pokynů uvedených v dokumentu. Žádný ze
zastupitelů tuto zprávu neobdržel. Starosta odvětil, že v této chvíli neumí odpovědět, zda byl v dopise
pokyn o předání dál.
V souvislosti se jmenováním členů místní komise starosta požádal představitele volebních sdružení o
dodání návrhu kandidátů do pondělí 5.10.2015.
Ing. Sedláček podal návrh na termíny konání zasedání zastupitelstva do konce roku 2015 a to: 10.11. a
8.12. Členové zastupitelstva s navrženými předběžnými termíny souhlasili s tím, že v případě potřeby
aktuálního projednání některých věcí bude svoláno krátké mimořádné zasedání.

17.

Závěr
Předsedající poděkoval všem za účast a za příspěvky a ukončil schůzi ve 22:00 hodin.

Ověřovatelé:

Ing. Stanislav Koukal, v.r.

Ing. Petr Krejčí, PhD., v.r.

Starosta:

Ing. Vítězslav Eliáš, v.r.

Zápis byl vyhotoven dne 2. 10. 2015
Zapisovatel: Ing. Gabriela Marciánová

Přílohy:
1. Rozpočtové opatření č. 10/2015
2. Prezenční listina členů zastupitelstva
3. Prezenční listina hostů
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