
Obec Břehy 

Zastupitelstvo obce Břehy 

 

Zápis z    3. zasedání Zastupitelstva obce Břehy  

ze dne: čtvrtek 15.12.2022, 19h.  Břehy, Restaurace Autokempu Buňkov 
 

 

Zahájení 3. zasedání zastupitelstva 

 

3.  zasedání zastupitelstva obce Břehy zahájeno v 19:00 hodin  starostou obce Pavlem 

Jiravou (předsedající dle § 92 zákona č. 128/2000 Sb.). 

Přítomni:       Pavel Jirava, Petr Morávek, Pavel Krpata, Gabriela Fialková, Ondřej 

Kocourek,  Marie Štarmanová, Petr Jirák, Vladimír Šanda 

  

Omluveni: Jitka Němcová   

 

(Jednání zastupitelstva je podle § 92 odst. 3 zákona o obcích usnášeníschopné, protože 

je přítomno 8 zastupitelů). 

 

Předsedající přivítal přítomné Konstatoval, že 3 zasedání bylo svoláno v souladu se 

zákonem o obcích č. 128/2000 Sb., jeho konání bylo řádně zveřejněno na úřední desce 

obce a obecního úřadu včetně internetové úřední desky po dobu 7 dní.  

 

Hlasování je zaznamenáváno následovně (pro - proti - zdržel se). V případě 

nejednotnosti v hlasování se zaznamenává, kdo jak hlasoval. 

Jednání je nahráno na diktafon. 

 

 

Jmenování ověřovatelů zápisu a zapisovatele: 

  

Ověřovateli zápisu navržení: Marie Štarmanová, Vladimír Šanda 

Zapisovatel:   Pavel Jirava. 

K tomu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. 

Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích). Zastupitelstvo Obce Břehy 

prostřednictvím předsedajícího po předchozí dohodě potvrdilo v  roli ověřovatelů 

zastupitele:  

  

 

Informace: K zápisu z minulého - 2. veřejného zasedání ZO Břehy nebyly připomínky.  

Bude uložen na OU Břehy a vyvěšen na web. 

 

 

Projednání a schválení programu 3. zasedání po přečíslování, doplnění  bodů: 

 

Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s informací zveřejněnou 

na úřední desce a po doplnění  a přeskupení bodů.  

 

1) Rozpočet Obce Břehy  na rok 2023,   



2) Rozpočet Mateřské školy Břehy na rok 2023, Rozpočet Základní školy Břehy  na rok 

2023, Střednědobý výhled rozpočtu MŠ a ZŠ 2024-2025 

3) Rozpočtové opatření č. 6/2022 

4) Obecně závazná vyhláška obce Břehy o stanovení obecního systému odpadového 

 hospodářství 

5) Plán inventur na rok 2022 

6) Žádost ZŠ Břehy - navýšení závazného  ukazatele 3113-5331 č.j. 703/22  a MŠ Břehy - 

taktéž navýšení závazného ukazatele č.j. 702/22 

7) Žádost Sport Břehy z.s. - na sportovní vybavení 

8) Informace k opravě ulice Nerudova (provedeno 2022)  

9) Žádosti f. Adam První spol. s.r.o. - informování zastupitelstva 

10) Zakoupení ocelového kontejneru AVIA pro TS Břehy - informace 

11)Dodatek č.  1/2023 ke smlouvě č. 9/02  s SOP a.s. - svozová firma a nový ceník 

12) Dohoda vlastníků souvisejících vodovodů a kanalizace - s VAK Pardubice a.s. a  

záměr obce propachtovat  vodní dílo- vodovod a vodní dílo kanalizaci 

13) Výsledek dílčího přezkoumání hospodaření obce za rok 2022. 

14) Přístavek na kola - u multifunkčního objektu na Výrově 

 

Body zařazené zastupiteli (§ 94 zákona o obcích) 

 

Diskuze  

 

 

Před hlasováním o schválení programu dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným 

zastupitelům i občanům.  

 

  

Předsedající požádal zastupitele, aby hlasováním vyjádřili, zda s tímto návrhem 

souhlasí. 

Návrh na usnesení: Zastupitelstvo Obce Břehy schvaluje program 3. Veřejného 

zasedání ZO Břehy. 

Hlasování:                       pro   8    proti    0    zdržel se 0 

Usnesení: Zastupitelstvo Obce Břehy schvaluje program 3. Veřejného zasedání ZO 

Břehy.  

 

 

 

K jednotlivým bodům programu 

 

 

1. Rozpočet Obce Břehy  na rok 2023,   s rozpočtem seznamuje místostarosta P.Jirák, 

správce rozpočtu.  

DAŇOVÉ PŘÍJMY  21 520 000,00 Kč  

NEDAŇOVÉ PŘÍJMY  2 172 000,00 Kč  



TRANSFERY  597 700,00 Kč  

KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY  10 000,00 Kč  

CELKEM  24 299 700,00 Kč  

Financování   224 000,00 Kč  

celkem příjmy + financování  24 523 700,00 Kč 

 

a výdaje plánujeme: 

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE  7 978 000,00 Kč  

BĚŽNÉ VÝDAJE  16 545 700,00 Kč  

FINANCOVÁNÍ  -   Kč  

celkem  24 523 700,00 Kč 

 

Rozpočet obce je v příloze č. 1 zápisu.  

 

Návrh na usnesení č. 1: Zastupitelstvo obce Břehy schvaluje rozpočet Obce Břehy na rok 

2023.  

Hlasování:             pro    8       proti        0       zdržel se  0 

Usnesení č. 1: Zastupitelstvo obce Břehy schvaluje rozpočet Obce Břehy na rok 2023.  

 

 

2) Rozpočet Mateřské školy Břehy na rok 2023, Rozpočet Základní školy Břehy  na rok 

2023, Střednědobý výhled rozpočtu MŠ a ZŠ 2024-2025. S podklady seznamuje starosta. 

U MŠ Břehy jsou v roce 2023   předpokládané náklady i výnosy ve výši 5 970 000 Kč. U 

ZŠ Břehy pak jsou v roce 2023  výnosy i náklady 8 700 000 Kč.  

 

Návrh na usnesení č. 2a: Zastupitelstvo obce Břehy schvaluje rozpočet Mateřské školy 

Břehy, okres Pardubice na rok 2023 a  Střednědobý výhled rozpočtu Mateřské školy 

Břehy, okres Pardubice 2024-2025 

.  

Hlasování:             pro    8         proti        0       zdržel se  0 

Usnesení č. 2a: Zastupitelstvo obce Břehy schvaluje rozpočet Mateřské školy Břehy, okres 

Pardubice na rok 2023 a  Střednědobý výhled rozpočtu Mateřské školy Břehy, okres 

Pardubice 2024-2025 

.  

 

 

 

Návrh na usnesení č. 2b: Zastupitelstvo obce Břehy schvaluje rozpočet Základní školy 

Břehy, okres Pardubice na rok 2023 a  Střednědobý výhled rozpočtu  Základní školy 

Břehy, okres Pardubice.  

Hlasování:             pro    8       proti         0      zdržel se  0 

usnesení  č. 2b: Zastupitelstvo obce Břehy schvaluje rozpočet Základní školy Břehy, okres 

Pardubice na rok 2023 a  Střednědobý výhled rozpočtu  Základní školy Břehy, okres 

Pardubice. 



 

 

3) Rozpočtové opatření č. 6/2022, je vyvěšeno na úřední desce obce. Celkem jde o 

navýšení na straně příjmů o 4 672 885 Kč ( především jde o daň z příjmů PO, DPH, dotace 

z NSA na hřiště a průtokové dotace) a to samé na straně výdajů - 4 672 885  Kč - zde jde 

na nespecifikovanou  rezervu 3 279 000 Kč a zbytek na ZŠ, MŠ atd. ... vysvětleno 

starostou 

Návrh na usnesení č. 3: Zastupitelstvo Obce Břehy  bere na vědomí  Rozpočtové opatření 

č. 6/2022 

Hlasování:             pro        8    proti          0   zdržel se   0 

 

usnesení č. 3: Zastupitelstvo Obce Břehy  bere na vědomí  Rozpočtové opatření č. 6/2022 

 

 

4) Obecně závazná vyhláška obce Břehy o stanovení obecního systému odpadového 

 hospodářství. jak bylo avizováno, v souladu se schválenou smlouvou na zpětný odběr 

elektroodpadu musí být upravena i OZV. Tuto úpravu nám již schválilo MVČR, takže tato 

změna by měla být v pořádku. Mění se pouze část týkající se nakládání s elektorodpadem. 

Účinnost bude 1.1.2023 a ruší se jí OZV 3/2021.  

 

Návrh usnesení  č. 4: Zastupitelstvo obce Břehy schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce 

Břehy o stanovení obecního systému odpadového  hospodářství 

Hlasování:             pro      8      proti       0       zdržel se   0 

 

usnesení  č. 4: Zastupitelstvo obce Břehy schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Břehy 

o stanovení obecního systému odpadového  hospodářství 

 

5) Starosta přeložil přílohu č. 1/2022 Směrnice o inventarizaci - Plán inventur 2022 obce 

Břehy. Starosta seznámil OZ se směrnicí. 

 

Návrh na usnesení č. 5:  Zastupitelstvo Obce Břehy schvaluje Plán inventur 2022 obce 

Břehy.  

Hlasování:             pro   8         proti       0        zdržel se  0 

usnesení č. 5:  Zastupitelstvo Obce Břehy schvaluje Plán inventur 2022 obce Břehy.  

 

 

6) Žádost ZŠ Břehy - navýšení závazného  ukazatele 3113-5331 č.j. 703/22  a MŠ Břehy - 

taktéž navýšení závazného ukazatele č.j. 702/22. 

U obou obcí zřizovaných subjektů došlo ( podobně jako u jiných) k výraznému navýšení 

cen energií i dalších nákladů. Na příští roj již s tím počítá závazný ukazatel ( výrazně jsme 

jej navýšili) ale letos - pro rok 2022 potřebují navýšit finančně , což dokládají přiloženými 

doklady. U ZŠ se energie zvýšily o  114 tis. Kč proti 2021, u MŠ se  jen za říjen až 

prosinec 2022 zvýšily zálohy  o  28 270 Kč.  ZŠ žádá o navýšení 80 000 Kč, MŠ o 30 000 

Kč.  



 

Návrh na usnesení č. 6a: Zastupitelstvo Obce Břehy schvaluje navýšení závazného 

ukazatele pro Základní školu Břehy, okres Pardubice o 80.000,- Kč na celkových 830.000,- 

Kč pro rok 2022 z důvodů nárůstu cen energií 

Hlasování:             pro  8           proti        0       zdržel se  0 

 

usnesení č. 6a: Zastupitelstvo Obce Břehy schvaluje navýšení závazného ukazatele pro 

Základní školu Břehy, okres Pardubice o 80.000,- Kč na celkových 830.000,- Kč pro rok 

2022 z důvodů nárůstu cen energií 

 

 

Návrh na usnesení č. 6b: Zastupitelstvo Obce Břehy schvaluje navýšení závazného 

ukazatele pro Mateřskou školu Břehy, okres Pardubice o 30.000,- Kč na celkových 

680.000,- Kč pro rok 2022 z důvodů nárůstu cen energií 

Hlasování:             pro   8          proti       0        zdržel se  0 

 

usnesení č. 6b: Zastupitelstvo Obce Břehy schvaluje navýšení závazného ukazatele pro 

Mateřskou školu Břehy, okres Pardubice o 30.000,- Kč na celkových 680.000,- Kč pro rok 

2022 z důvodů nárůstu cen energií 

 

7) Žádost Sport Břehy z.s. - na sportovní vybavení. Sportovci z klubu Sport Břehy z.s. , 

který působí na mlýně požádali o finanční příspěvek, dar, na nákup sportovního vybavení 

pro silová trojboj - tyče ( osy)  na činku. Tu si již zakoupili, ale je poměrně drahá a 

využívají ji tam všichni pro trénování. Žádají o 20000Kč.  Navrhuji schválit formou 

darovací smlouvy na tuto částku.  

 

Návrh na usnesení č. 7: Zastupitelstvo obce Břehy s ch v a l u j e dar  20000 Kč klubu Sport 

Břehy z.s. , Břehy IČO 06288707 z.s. na sportovní vybavení a pověřuje starostu obce 

podpisem darovací smlouvy.  

Hlasování:             pro        8     proti       0        zdržel se  0 

usnesení č. 7: Zastupitelstvo obce Břehy s ch v a l u j e dar  20000 Kč klubu Sport Břehy z.s. , 

Břehy IČO 06288707 z.s. na sportovní vybavení a pověřuje starostu obce podpisem darovací 

smlouvy.  

 

8) Informace k opravě ulice Nerudova ( provedeno 2022). O ulici Nerudova jsme jednali již 

na 26 zasedání minulého zastupitelstva. Přijali jsme usnesení č. 17 , že ji chceme opravit , ale 

živici dáme až po opravách , které realizuje  VAK Pardubice a.s.. Oni opravili letos 

kanalizační "dekly" ale nestihli udělat nové uzávěry na vodovod. Ulice byla opravdu ve 

špatném stavu a tak jsem ji nechal alespoň provizorně opravit před zimou  od silničářů SUS 

Přelouč. S VAK- em je dohodnuto, že v příštím roce udělají tu vodu ( Gábina Fialková  mi to 

potvrdila) a následně  bychom udělali pořádnou opravu povrchu. cena opravy byla 27 600 Kč  

bez DPH - metoda turbo ( lokální nástřik - děr) - je to tedy jen dočasná oprava.  

 



Návrh na usnesení č. 8: Zastupitelstvo obce Břehy bere na vědomí provedení opravy povrchu 

ulice Nerudova metodou turbo f. SÚS Pardubického kraje, cestmistrovství Přelouč za 27 600 

Kč bez DPH.  

Hlasování:             pro      8       proti       0       zdržel se  0 

usnesení č. 8: Zastupitelstvo obce Břehy bere na vědomí provedení opravy povrchu ulice 

Nerudova metodou turbo f. SÚS Pardubického kraje, cestmistrovství Přelouč za 27 600 Kč 

bez DPH.  

 

9) Žádosti f. Adam První spol. s.r.o. - informování zastupitelstva- starosta informuje , že f. 

Adam První spol. s.r.o. zatupující investora f. ACU invest SE podala na Obecní úřad 

žádosti o vyjádření k dokumentaci ZTV Břehy, k připojení ke kanalizaci a k dokumentaci 

ZTV veřejnému osvětlení. Jedná se o výstavbu, o které OZ již opakovaně jednalo RD v 

lokalitě Z3 p.č. 535/4 v ulici Zemědělská. Investor naše vyjádření potřebuje pro územní 

řízení. V minulosti OZ nechválilo spoluinvestorství obce na této akci ( usnesení č. 14 dne 

22.11.2022). 

G.Fialková: Bylo by dobré, aby komunikaci po provedených pracích opravili v celé šíři. 

 

10) Zakoupení ocelového kontejneru AVIA pro TS Břehy - informace. Původně jsme na jaře ( 

leden) objednali kontejner u f. Dvanáctka s.r.o.  a s kontejnerem byly dosti problémy - 

původně vybraná firma  se dostala do potíží a ani za 10 měsíců kontejner nedodala. Dohodli 

jsme se na odstoupení od smlouvy a naštěstí i zálohu poslali zpět. Ale v říjnu jsme stále 

kontejner neměli. Podařilo se sehnat firmu, která jej slíbila rychle dodat.Tak  jsem kontejner 

objednal u f.   Malikont  a již je ( vyroben za týden) v péči TS. Cena je 59 000 bez DPH. 

 

Návrh na usnesení č. 10: Zastupitelstvo obce Břehy bere na vědomí zakoupení ocelového 

kontejneru Avia 4500*2500*600 provedení 3/2/2 u f. Malicont, ICO: 69295069 za cenu 59 

000 Kč bez DPH  ( celkem 71 390 Kč)   

 

Hlasování:             pro    8         proti          0     zdržel se  0 

 

usnesení č. 10: Zastupitelstvo obce Břehy bere na vědomí zakoupení ocelového kontejneru 

Avia 4500*2500*600 provedení 3/2/2 u f. Malicont, ICO: 69295069 za cenu 59 000 Kč bez 

DPH  ( celkem 71 390 Kč)   

 

 

11) Dodatek č.  1/2023 ke smlouvě č. 9/02  s SOP a.s. - svozová firma a nový ceník. V 

dodatku jsou upraveny ceny za svoz - cena od 1.1.2023 za SBĚR A SVOZ ODPADU 20 

03 01, 20 02 01  je 405 Kč na obyvatele a za ukládání komunálního odpadu 983,- Kč /tuna 

, dílčí základ poplatku za ukládání komunálního odpadu 500,- Kč /tuna  (pouze do výše 

vyčerpání třídící slevy obce pro daný rok) a Dílčí základ poplatku za ukládání využitelných 

odpadů 1 000,- Kč /tuna. Kompletní ceník je součástí dodatku.  Také se sníží počet 1100 l 

kontejnerů u obchodu a knihovny - plní nám je hlavně cizí lidé a firmy což je špatně. 

Plasty i papír můžeme vozit i do TS na sběrné místo a využívat domovní barevné 

popelnice. 



Obec ( občané)  vyprodukuje ročně přes 200 tun KO - letos jsme 200 překročili ke konci 

listopadu . Díky třídění je to zlepšení oproti minulému roku , kdy jsme přes 200 t šli již v 

říjnu. Ale stejně budeme letos v prosinci platit již vyšší sazbu za ukládání odpadu. A příští 

rok, dle nového zákona, to bude ještě přísnější a můžeme produkovat již jen 180 kg/ občan 

tedy pod 200 tun. Jinak budeme platit vyšší cenu za ukládání. Tak moc poprosím občany, 

třiďte, nedávejte do komunálního odpadu co tam nepatří, ať neplatíme za likvidaci 

odpadů zbytečně vysoké částky. Systém třídění máme nastaven dostatečně kvalitně, stačí 

jej využívat. Kontejnery u obchodu a u knihovny plánujeme redukovat - stejně nám tam 

vozí odpad cizí lidé, a cizí firmy a je problém je chytit a je tam nepořádek.  

 

Návrh na usnesení č. 11: Zastupitelstvo obce Břehy s ch v a l u j e Dodatek č.  1/2023 ke 

smlouvě č. 9/02  s SOP a.s. platný od  1.1.2023 a pověřuje starostu jeho podpisem.  

 

Hlasování:             pro       8      proti        0       zdržel se  0 

 

usnesení č. 11: Zastupitelstvo obce Břehy s ch v a l u j e Dodatek č.  1/2023 ke smlouvě č. 

9/02  s SOP a.s. platný od  1.1.2023 a pověřuje starostu jeho podpisem.  

 

 

12) Dohoda vlastníků souvisejících vodovodů a kanalizace - s VAK Pardubice a.s. a  

záměr obce propachtovat  vodní dílo- vodovod a vodní dílo kanalizaci. Co se týká návrhu 

Dohody  vlastníků souvisejících vodovodů a Dohody  vlastníků souvisejících kanalizací 

zaslaných nám VAK  Pardubice a.s. můžeme je schválit - týkají se lokality Pila a Břehy 

Sever u vodovodu a u kanalizace předávacího místa- čerpací stanice Pod Lipami. U 

Návrhu smlouvy na pacht a provozování vodovodu a smlouvy na pacht a provozování 

kanalizace je to složitější. Obec musí schválit a vyvěsit záměr a až poté , dle zákona o 

obcích může smlouvy podepsat starosta.  Před hlasováním G. Fialková informuje, že 

pracuje ve firmě Vodovody a kanalizace  Pardubice a.s. IČO 60108631. 

 

Návrh na usnesení č. 12a) : Zastupitelstvo obce Břehy s ch v a l u j e Dohodu  vlastníků 

souvisejících vodovodů s f. Vodovody a kanalizace  Pardubice a.s. IČO 60108631 a 

pověřuje starostu jeho podpisem.  

 

Hlasování:             pro      7       proti       0        zdržel se  1 ( G.Fialková)  

usnesení č. 12a) : Zastupitelstvo obce Břehy s ch v a l u j e Dohodu  vlastníků souvisejících 

vodovodů a f. Vodovody s kanalizace  Pardubice a.s. IČO 60108631 a pověřuje starostu 

jeho podpisem. 

 

Návrh na usnesení č. 12b) : Zastupitelstvo obce Břehy s ch v a l u j e Dohodu  vlastníků 

souvisejících kanalizací  s f. Vodovody a kanalizace  Pardubice a.s. IČO 60108631 a 

pověřuje starostu jeho podpisem. 

 

Hlasování:             pro       7      proti      0         zdržel se  1 ( G.Fialková) 

usnesení č. 12b) : Zastupitelstvo obce Břehy s ch v a l u j e Dohodu  vlastníků 

souvisejících kanalizací  s f. Vodovody a kanalizace  Pardubice a.s. IČO 60108631 a 

pověřuje starostu jeho podpisem. 

 

 



Návrh na usnesení č. 12c) : Zastupitelstvo obce Břehy s ch v a l u j e záměr pachtu vodního 

díla - vodovodu v lokalitě Pila ( ulice K Pile) a v lokalitě Břehy - Sever ( ulice Na Novině. 

Březová, Severní, Sluneční. Pod Haldou, Bahníkova, Na Hrázi) v délce 3120,13 m , 

předpokládaná minimální výše pachtu je 1000 Kč ročně.  

 

Hlasování:             pro      7       proti    0           zdržel se  1 ( G.Fialková) 

 

na usnesení č. 12c) : Zastupitelstvo obce Břehy s ch v a l u j e záměr pachtu vodního díla - 

vodovodu v lokalitě Pila ( ulice K Pile) a v lokalitě Břehy - Sever ( ulice Na Novině. 

Březová, Severní, Sluneční. Pod Haldou, Bahníkova, Na Hrázi) v délce 3120,13 m , 

předpokládaná minimální výše pachtu je 1000 Kč ročně.  

 

 

Návrh na usnesení č. 12d) : Zastupitelstvo obce Břehy s ch v a l u j e záměr pachtu vodního 

díla -kanalizace pro veřejnou potřebu:  

 
 

předpokládaná minimální výše pachtu je 1000 Kč ročně. 

 

Hlasování:             pro       7      proti        0       zdržel se  1  ( G.Fialková) 

usnesení č. 12d) : Zastupitelstvo obce Břehy s ch v a l u j e záměr pachtu vodního díla -

kanalizace pro veřejnou potřebu:  

 
 

předpokládaná minimální výše pachtu je 1000 Kč ročně. 

 

13) Výsledek dílčího přezkoumání hospodaření obce za rok 2022. Přezkoumání proběhlo 

dne 12.12.2022 a bylo provedeno pracovníky Krajského úřadu Pardubického kraje. Zjištění 

tohoto přezkoumání je, že nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Za to bych chtěl poděkovat 

p. účetní Petržílkové a pracovnicím OU p. Linhartové a Kučerové.  

 

14) Přístavek na kola - u multifunkčního objektu - je poptávka po tom, tam něco na kola 

udělat. Referuje P. Morávek. Nyní je to tam nedostatečné, auta parkují živelně, kola také.  

Kola dávají do mlýna dovnitř, což je špatně.  

Na asfaltu bychom mohli udělat vodorovné značení - kde se nemůže stát.  

Kola jsou dnes drahá, je třeba udělat tam zabezpečené parkování  kol. 

Přístavek by mohl být napravo nebo nalevo od vstupu do mlýna a vyrobit by to mohly TS 

Břehy.  



 

 

 

návrhusnesení č. 14) : Zastupitelstvo obce Břehy s ch v a l u j e pořízení přístřešku na kola  

na mlýn   a pověřuje Petra Morávka zajištěním výroby v TS Břehy.  

 

Hlasování:             pro      8       proti    0           zdržel se  0 

 

usnesení č. 14) : Zastupitelstvo obce Břehy s ch v a l u j e pořízení přístřešku na kola  na 

mlýn   a pověřuje Petra Morávka zajištěním výroby v TS Břehy.  

 

 

 

 

Starosta přeje všem občanům krásné svátky a dobrý snad  mírový rok 2023, také 

informuje, že občané dostanou kalendář na rok 2023 a termíny svozů odpadů na rok 2023 

 

 

diskuse 

 

  

Záznam uložen v PC na OÚ Břehy. 

Ukončení v 18:55  

 

 

 

 

Ing. Petr Morávek  -  1. místostarosta                                      Ing. Pavel Jirava, Ph.D.  -  

starosta                                               

            

 

 
 

 

ověřovatelé:  

Marie Štarmanová       Vladimír Šanda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

příloha č.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


