Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Rozstání konaného
dne 17.7.2020 v zasedací místnosti v Baldovci
Zahájeno:

18:00 hod.

Ukončeno: 20:15 hod.

Přítomní zastupitelé:

Miroslav Hrstka, Dana Hudcová, Aleš Kolář, Petr Kraus, Josef Sekanina,
Jiří Szymsza, Jaroslav Tihelka

Omluvení zastupitelé:

Petr Lokaj, Vlasta Kučerová

Zapisovatel:
Návrhová komise:
Ověřovatelé zápisu:

Dana Hudcová
Jaroslav Tihelka, Petr Kraus
Aleš Kolář, Josef Sekanina

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Zahájení
Žádosti o příspěvek
Žádost o prominutí nájmu
Rozpočtová opatření
Schválení smlouvy o přijetí dotace
Prodej, pronájem a směna obecních pozemků
Zařazení území do působnosti MAS
Zpráva kontrolního výboru
Zpráva finančního výboru
Navýšení limitu pro starostu obce
Obecně závazná vyhláška
Aktualizace plánu financování obnovy kanalizace
Diskuse
Závěr

Bod 1 - Zahájení
Zasedání zahájil starosta Jiří Szymsza, který seznámil s programem. Ten zastupitelstvo schválilo bez dalšího
doplnění. Hlasování o programu: Pro - 7, Zdržel se - 0, Proti - 0
Dále starosta určil zapisovatelku Danu Hudcovou a navrhl návrhovou komisi Jaroslava Tihelku a Petra Krause a
ověřovatele zápisu Aleše Koláře a Josefa Sekaninu. Návrhy zastupitelstvo schválilo.
Hlasování o návrhové komisi a ověřovatelích zápisu: Pro - 7, Zdržel se - 0, Proti - 0
Usnesení: Zastupitelstvo schválilo program, návrhovou komisi a ověřovatele zápisu.
Usnesení bylo přijato
Bod 2 – Žádosti o příspěvek
Starosta seznámil s žádostmi o příspěvek:
Jako každý rok požádali o příspěvek včelaři. V diskusi uvedl starosta, že přispívá obec 5 000 Kč, zda jsou jiné
návrhy. Protože nebyly, nechal hlasovat o jeho návrhu a zastupitelstvo výši 5 000 Kč schválilo.
Hlasování o schválení příspěvku pro Český svaz včelařů ve výši 5 000,- Kč: Pro -7, Zdržel se - 0, Proti -0
Usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje finanční dar pro Český svaz včelařů Rozstání, se sídlem Niva 61, ve výši
5 000 Kč.
Usnesení bylo přijato

Dalším žadatelem bylo centrum pro sluchově postižené. Starosta uvedl, že i tady obec přispívá, protože tuto
službu využívají i naši občané. V loňském roce jsme darovali 3 000 Kč, ale protože je žadatelů hodně, navrhl
starosta dar ve výši 2 000 Kč. Tento návrh byl schválen.
Hlasování o schválení příspěvku pro Centrum Tamtam: Pro -7, Zdržel se - 0, Proti -0
Usnesení: Zastupitelstvo schvaluje finanční dar pro Centrum pro dětský sluch Tamtam, Raná péče pro Moravu
a Slezko, Jungmannova 25, Olomouc ve výši 2 000 Kč.
Usnesení bylo přijato
Starosta upřesnil, že také další žadatel o dar, Klub Radost, žádá každým rokem a jedná se o tělesně postižené
děti. Byly předloženy 2 návrhy, o kterých nechal starosta hlasovat.
Hlasování o schválení a výši příspěvku pro Asociaci rodičů a přátel zdravotně postižených v Prostějově ve výši
1 000,- Kč: Pro - 1, Zdržel se - 0, Proti - 6.
Hlasování o schválení a výši příspěvku pro Asociaci rodičů a přátel zdravotně postižených v Prostějově ve výši
2 000,- Kč: Pro - 6, Zdržel se - 0, Proti - 1
Schváleno přispět částkou 2 000, - Kč.
Usnesení: Zastupitelstvo schvaluje finanční dar pro Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR,
Klub RADOST, Barákova 23, Prostějov, ve výši 2 000 Kč.
Usnesení bylo přijato
I dalšímu žadateli o příspěvek Společnosti raná péče pro zrakově postižené, kterou též využívají naši občané,
obec v minulosti finančně pomohla a v loňském roce to bylo 3 000 Kč. Také v tomto případě navrhl starosta
částku 2 000 Kč.
Hlasování o schválení příspěvku pro Společnost raná péče pro zrakově postižené v Olomouci ve výši 2 000,- Kč:
Pro - 7, Zdržel se - 0, Proti – 0
Usnesení: Zastupitelstvo schvaluje finanční dar pro Společnost pro ranou péči, pobočka Olomouc, Střední
novosadská 52, 779 00 Olomouc ve výši 2 000 Kč.
Usnesení bylo přijato
O finanční dar požádal Svaz tělesně postižených, u kterého mají občané možnost zapůjčit např. kompenzační
pomůcky. Zastupitelstvo schválilo výši příspěvku 2 000,- Kč.
Hlasování o schválení příspěvku pro Svaz tělesně postižených ve výši 2 000,- Kč: Pro - 7, Zdržel se - 0, Proti -0
Usnesení: Zastupitelstvo schvaluje finanční dar pro Svaz tělesně postižených v České republice, okresní
organizace, Kostelecká 4165/17, 796 01 Prostějov ve výši 2 000 Kč.
Usnesení bylo přijato
Žádost o příspěvek na podporu Linky bezpečí, Praha, nebyla podpořena a zastupitelstvo se rozhodlo nepřispět.
Starosta nechal hlasovat o návrhu 1 000 Kč.
Hlasování o přispění na Linku bezpečí Kč: Pro - 0, Zdržel se - 0, Proti – 7
Usnesení: Zastupitelstvo neschvaluje finanční příspěvek pro Linku bezpečí, Ústavní 95, Praha.
Usnesení bylo přijato
Další žádost o příspěvek byla pro kroužek mladých myslivců v Rozstání. Zde byly dva návrhy o výši příspěvku
3 000,- Kč, nebo 4 000,- Kč.
Hlasování o schválení a výši příspěvku pro kroužek mladých myslivců v Rozstání ve výši 3 000,- Kč: Pro - 2, Zdržel
se - 0, Proti - 5
Hlasování o schválení a výši příspěvku pro kroužek mladých myslivců v Rozstání ve výši 4 000,- Kč: Pro - 5, Zdržel
se - 0, Proti - 2
Schváleno přispět částkou 4 000, - Kč.

Usnesení: Zastupitelstvo schvaluje finanční dar pro Myslivecký spolek Rozstání, Rozstání 280, 798 62 Rozstání
ve výši 4 000 Kč na provoz Kroužku přátel myslivosti.
Usnesení bylo přijato
Bod 3 – Žádost o prominutí nájmu
O prominutí nájmu za období pandemie koronaviru od půli března 2020 do května 2020 požádala T. K., která
provozuje na obecním úřadě kadeřnictví. Částka činí 625,- Kč.
Hlasování o prominutí nájmu za dobu pandemie koronaviru pro T. K.: Pro - 7, Zdržel se – 0,
Proti - 0
Usnesení: Zastupitelstvo schvaluje prominutí nájmu na provozovně kadeřnictví v budově obecního úřadu za
polovinu března a celé měsíce duben a květen nájemci T. K., Rozstání, ve výši 625 Kč z důvodu nutného uzavření
provozovny kvůli pandemii COVID.
Usnesení bylo přijato
Bod 4 – Rozpočtová opatření
Starosta seznámil s rozpočtovými opatřeními č. 3 a 4, která mohl provést sám. Zastupitelstvo je vzalo na vědomí.
Následně seznámil s rozpočtovými opatřeními č. 5 a 6, kdy došlo k pohybům a přesunům mezi jednotlivými
kapitolami rozpočtu např. v oblasti daní, nákladů apod.
Hlasování o rozpočtových opatření 5 a 6: Pro - 7, Zdržel se – 0, Proti - 0
Usnesení: Zastupitelstvo schválilo rozpočtová opatření č. 5 a 6.
Usnesení bylo přijato
Bod 5 – Schválení smlouvy o přijetí dotace
Od Olomouckého kraje byla poskytnuta dotace na opravdu hasičského vozu Ford ve výši 44 800, -Kč, je nutno
schválit Smlouvu a přijetí této dotace.
Hlasování o schválení Smlouvy a přijetí dotace na opravu vozu Ford : Pro - 7, Zdržel se - 0, Proti – 0
Usnesení: Zastupitelstvo schvaluje pro Obec Rozstání přijetí dotace na pořízení, technické zhodnocení a opravu
požární techniky, na opravu dopravního automobilu, od Olomouckého kraje, Jeremenkova 1191/40a, 779 00
Olomouc, ve výši 44 800 Kč. Tím také schvaluje Smlouvu o poskytnutí této dotace a pověřuje starostu obce
k jejímu podpisu.
Usnesení bylo přijato
Bod 6 – Prodej, pronájem a směna obecních pozemků
- O pronájem části obecního pozemku p.č. 1567/1 – 28 m2 požádal pan J.S. z Baldovce. O pozemek se bude
starat a uloží si tam dřevo. Schválen pronájem za 2,- Kč/1 m2.
Hlasování o pronájmu pozemku p.č. 1567/1 – 28 m2/ za částku 2,- Kč/1 m2: Pro - 7, Zdržel se - 0, Proti – 0
Usnesení: Zastupitelstvo schvaluje pronájem části obecního pozemku p.č. 1567/1 – 28 m2 pro J. S., Baldovec,
za cenu 2 Kč/ 1m2, celkem tedy za 56 Kč ročně.
Usnesení bylo přijato
- O prodej obecního pozemku p.č. 2019/15 – 46 m2 požádala paní J. H. z Rozstání. Tento pozemek je mezi jejími
pozemky a nemá pro obec prakticky význam, protože k němu není přístup. Schválen prodej za 20,- Kč/1 m2.
Hlasování o prodeji obecního pozemku p.č. 2019/15 – 46 m2/ za částku 20,- Kč/1 m2: Pro - 7, Zdržel se - 0,
Proti – 0

Usnesení: Zastupitelstvo schvaluje prodej obecního pozemku p.č. 2019/15 – 46 pro J. H., Rozstání, cena 20 Kč/1
m2.
Usnesení bylo přijato
- O prodej obecního pozemku p.č. 672/8 – 161 m2 požádala paní D. K. z Rozstání. Tento pozemek obec nemá
zájem prodávat, proto nebyl ani vyvěšen záměr prodeje.
Hlasování o prodeji obecního pozemku p.č. 672/8 – 161 m2:
Pro - 0, Zdržel se - 0, Proti – 7
Schváleno tento pozemek neprodávat.
Usnesení: Zastupitelstvo neschvaluje prodej obecního pozemku p.č.672/8 – 161 m2 paní D. K., Rozstání.
Usnesení bylo přijato
- O prodej dalšího obecního pozemku p.č. 673/1 – 1 235 m2 požádala paní D. K. z Rozstání. Ani tento pozemek
obec nemá zájem prodávat a nebyl záměr vyvěšen.
Hlasování o prodeji obecního pozemku p.č. 673/1 – 1 235 m2:
Pro - 0, Zdržel se - 0, Proti – 7
Schváleno tento pozemek neprodávat.
Usnesení: Zastupitelstvo neschvaluje prodej obecního pozemku p.č. 673/1 – 1 235 m2 paní D. K., Rozstání.
Usnesení bylo přijato
- O prodej části obecního pozemku p.č. 2019/1 m2 – 40 m2 požádal pan V. R. z Rozstání. Tento pozemek obec
nemá zájem prodávat, nebyl ani vyvěšen záměr.
Hlasování o prodeji obecního pozemku p.č. 2019/1: Pro - 0, Zdržel se - 0, Proti – 7
Schváleno tento pozemek neprodávat.
Usnesení: Zastupitelstvo neschvaluje prodej části obecního pozemku p.č. 2019/1 pro V. R., Rozstání.
Usnesení bylo přijato
O směnu soukromého za obecní pozemek o výměře 99 m2 požádali R. K. a L. B.. Směna ničemu nevadí, byla
předběžně vzájemně domluvena, a vyměněný pozemek by se využil pro kontejnerové stání na stráni.
Hlasování o směně obecního a soukromého pozemku o výměře 99 m2: Pro - 7, Zdržel se - 0, Proti – 0
Usnesení: Zastupitelstvo schvaluje směnu části obecního pozemku p.č. 1186/33 – 99 m2 za část pozemku p.č.
1186/4 – 99 m2 mezi Obcí Rozstání a R. K. a L. B., oba Rozstání.
Usnesení bylo přijato
Bod 7 – Zařazení do územní působnosti MAS Moravský kras
Na nové programové období roku 2021-2027 je třeba schválení obce Rozstání, aby byla zařazena do územní
působnosti MAS (Místní akční skupina) Moravský kras ve Sloupě. Přes tuto organizaci je možné čerpat dotace
na toto volební období. Obec to nic nestojí, platí se jen příspěvek přes Mikroregion Protivanovsko, kde jsme
členy.
Hlasování o zařazení obce Rozstání do územní působnosti MAS Moravský kras:
Pro - 7, Zdržel se - 0, Proti – 0
Usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje zařazení svého správního území do území působnosti MAS Moravský
kras z.s. v období 2021 – 2027 a souhlasí s přípravou komunitně vedené integrované strategie území MAS
Moravský kras z.s. pro období 2021 – 2027 na svém území.
Usnesení bylo přijato

Bod 8 – Zpráva kontrolního výboru
Zastupitel Miroslav Hrstka seznámil zastupitele i občany s činností kontrolního výboru.
Zastupitelstvo vzalo zprávu kontrolního výboru na vědomí.
Bod 9 – Zpráva finančního výboru
Zastupitelka Dana Hudcová seznámila zastupitele i občany s činností finančního výboru.
Zastupitelstvo vzalo zprávu kontrolního výboru na vědomí.
Bod 10 – Navýšení limitu pro starostu obce
Starosta obce měl dosud finanční limit pro schvalování plateb 50 000,- Kč. Jelikož vyšší platby musely procházet
schválení zastupitelstvem, byl navržen limit pro schvalování plateb 100 000,- Kč ve výdajích.
Hlasování o zvýšení limitu pro starostu obce na 100 000,- Kč: Pro - 7, Zdržel se - 0, Proti – 0
Usnesení: Zastupitelstvo schvaluje navýšení limitu starostovi obce pro provádění samostatných rozpočtových
opatření do 100 000 Kč ve výdajích.
Usnesení bylo přijato
Bod 11 – Obecně závazná vyhláška
Je třeba zahrnout do Obecně závazné vyhlášky schválení školského obvodu s obcí Lipovec ohledně rozstánských
a baldovských žáků, kteří jezdí do školy v Lipovci.
Hlasování o Obecně závazné vyhlášce o školském obvodu mezi obcemi Rozstání a Lipovec:
Pro - 7, Zdržel se - 0, Proti – 0
Usnesení: Zastupitelstvo schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce 1/2020.
Usnesení bylo přijato
Bod 11 – Aktualizace plánu financování obnovy kanalizace
Ohledně financování obnovy kanalizace je třeba aktualizovat plán, který byl dříve vypracován. Jedná se o úpravu
hodnot financování, které se lety používání kanalizace mění. Plán financování je k nahlédnutí na obecním úřadě
v Rozstání.
Hlasování o schválení aktualizace plánu financování obnovy kanalizace:
Pro - 7, Zdržel se - 0, Proti – 0
Usnesení: Zastupitelstvo schvaluje plán financování obnovy kanalizace v majetku obce Rozstání na období
2020 – 2029.
Usnesení bylo přijato
Bod 13 – Diskuse
Diskusi zahájil starosta Jiří Szymsza. V červnu byl se zastupitelem Petrem Lokajem v Praze ohledně územního
plánu Rozstání, kvůli další těžbě v kamenolomu, neboť obec dala rozpor proti vyznačení celého dobývacího
prostoru v územním plánu. Stát však má zájem na dobývání. Báňský úřad informoval, že existuje dokument,
podle kterého se může dobývat dál celý vyhrazený dobývací prostor i tak. Podmínkou však je souhlas majitelů
pozemků. Podle informací z jednání na ministerstvu smlouvu podepíšou Ministerstvo pro místní rozvoj
s Báňským úřadem bez zástupců obce Rozstání. Výsledek by měl být doručen na obec nejdříve koncem srpna.

p. J. – informovala o možném soudním sporu mezi majiteli lomu a okolních pozemků.
p. G. – těžební právo skončilo v roce 2019.
starosta – podle informací se má těžit, až se vytěží hmota.
p. G. – před 2-3 roky byla schůze, že se půjde s těžbou do země až na „0“ a prý tam ještě není.
starosta – tato měření a kontrolu musí hlídat patřičné orgány.
p. J. – před měsícem byla v lomě ČIŽP. P.P. vždy odstřelí na „0“, něčím to pak zaveze, ona vidí, co tam vozí, i
cihly, asfalt, kamení. Je tam navrtaný pramen, teče voda na silnici a dál do krasu a nikdo s tím nic nedělá.
Starosta – To musí řešit inspekce.
p. G. – voda odtud teče do potoka, to se může? Je to tak v pořádku?
p. J. – zeptat se na ČIŽP, jak to dopadlo, zda má povolení k vypouštění odpadních vod a zajistit sondy, co je tam
vše uložené.
Starosta – zeptá se p. B. a na vodoprávním úřadě.
p. C. – každé 2-3 hodiny jezdí kamiony, Pedop sliboval, že budou zakryté a nic, velká prašnost, zplodiny, auta
ohrožují chodce. Proč se to nevyřeší, jak třeba v Mostkovicích, kdy zavřeli pro vyšší tonáž most.
Starosta – v Baldovci to tak nejde, nejsou tam žádné objízdné trasy.
p. C. – jezdit na Vysočany, tam je objízdná trasa.
Starosta – S takovou objížďkou by musela druhá obec souhlasit a velká auta se tam stejně nevejdou. Na opravu
mostu v Baldovci se zpracovává projektová dokumentace. 9.7. bylo projednání na OÚ v Rozstání ohledně
realizace opravy, postupu prací, uzavírky apod. Do 30.9.2020 má být proj. dok. hotová. Budou se shánět dotace,
oprava by měla být kolem 2 mil. Kč (ne-li víc). Realizace snad na jaře 2021, případně na podzim 2021.
p. G. – měl by přispět i p. B. a lom. Připomínka ke „kladařům“, nakládají v noci, je to hlučné, svítí se v lese.
Starosta – poptá se na to.
p. J. – jak to vypadá s kanalizací pro Baldovec.
Starosta – jsou zpracovány 4 varianty čističek, obec však není schopna to ufinancovat.
p. C. – co lokální čističky
Starosta – odpady musí vést samostatně do potoka, to znamená přerekolaudovat stávající kanalizaci, musí to
být tzv. „jednotná“ kanalizace. Na Krajském úřadě v Olomouci by se muselo požádat o zanesení do jejich plánu,
u nás by muselo být též v územním plánu.
p. J. – sehnat na akci dotace.
starosta – získali bychom vzhledem k malému počtu obyvatel max. 50 % částky, což je neekonomické a pro obec
neufinancovatelné
p. V. – jaké jsou ty čtyři varianty a za kolik Kč.
starosta seznámil se čtyřmi variantami, které jsou zpracované a fyzicky návrhy předal p. J. s tím, že je pak předá
p. V. k nahlédnutí. Též možnost zafinancovat každému jímku, ale to by se rovněž prodělávaly peníze a každému
by to nevyhovovalo.
p. H..J. – jak se teď vyváží domovní jímky? 2x za 14 dnů?

p. R. – dříve se „dělilo“ jízdné, když se vyváželo více jímek, ale nyní se účtuje doprava každému v plné výši.
starosta – to je záležitost Agra Rozstání.
p. R. – byla na odboru živ. prostředí, kdysi tady měla být čistička.
starosta – stále platí stavební povolení z čističky v Rozstání i pro Baldovec, ale hledá se varianta, jak to provést
a jak financovat. Vzhledem k malému počtu obyvatel v Baldovci nedosáhne obec na vyšší dotace, které by
umožňovaly čističku udělat. Nesplňujeme kritérium počet obyvatel/dotace, proto se hledá nějaká jiná varianta,
jak to financovat.
p. H. – bylo domluveno, co se bude dělat v Rozstání, to bude v Baldovci. Obec má na účtu 13 mil. Kč, mohla by
peníze použít nebo vymyslet varianty, jak čističku dělat. Dělat to např. po částech. Nebo co kořenová čistička?
Silnice se dělala v Baldovci 2011, ve 2021 bude končit lhůta, kdy se nesmí do ní zasahovat a pořád se nic neděje.
Čím se to bude více protahovat, tím to bude dražší.
Starosta – Kořenová čistička se za několik let musí vyvážet, jsou to milionové náklady. Čistička se musí zanést
do územního plánu, ale ten dlouho zdržují průtahy kvůli kamenolomu.
p. J. – prodal se dům (bývalá hospoda a obchod) v Baldovci, má informace, že to koupil někdo z Jedovnic, kdo
má stolařskou dílnu. Aby s ním starosta vešel do kontaktu, aby nezřizoval stolařství v Baldovci a neobtěžoval
občany hlukem.
Starosta – z budovy občanské vybavenosti nelze dělat dílnu bez patřičných povolení.
p. C. – je třeba stanovit nějaké termíny. Situace se stává neúnosnou.
Zastupitel J. Sekanina – kolik by stály domácí čističky?
p. V. – dělat to např. po etapách, stanovit kolik peněz na kterou etapu dát.
Zastupitel P. Kraus – stále je tu problém s financemi – max 50 %.
p. H. – ve Vysočanech čističky mají všude, nemají zase chodníky. Pokud by se vrátilo obci DPH, tak by byly peníze.
Starosta – problém, že Rozstání a Baldovec jsou tak daleko od sebe v případě tlakové varianty. Platby jsou bez
DPH.
p. H. – pokud by byly domovní čistírny, každý by obsluhoval sám?
Starosta – o obsluze by se jednalo s dodavatelem těchto zařízení, pak by se dořešilo.
p. J. – domácí čističky jsou nepraktické, lépe platit vyšší stočné než obsluhovat čističku
p. R. – a jsou drahé.
p. H. – čističku např. pro 10 – 20 osob.
starosta – finance se hledají, zastavilo se financování oprav šaten, peníze bude stát oprava mostu v Baldovci,
teď se opravoval několikrát rozhlas, dávaly se např. nové přijímací antény.
p. V. – u Holštejna stál most 25 let a vydržel.
Starosta – most v Baldovci nikdo neopravoval od jeho postavení, tedy cca 60 let.
p. H. – rozhlas není slyšet.
p. J. – do Baldovce se neinvestuje, pouze málo.
p. C. – vítá stránky FB, ale hlášení není slyšet.

starosta – veškerá hlášení jsou hned zveřejněna na webových stránkách obce, rozhlas se stále opravuje podle
požadavku občanů.
zastupitel A. Kolář – podařilo se mu získat přes firmu TRADIX 10 000,- Kč do školy a školky v Rozstání na výukové
pomůcky a fotoaparát. Poděkování Kamilu Mezesovi z firmy TRADIX za tip na dotaci a za bezplatnou pomoc při
přemístění chatky v Baldovci.
p. V. – kdysi se řešil vysílač v Rozstání, jak to vypadá. V Campingu je prý signál zesílený.
starosta – investor zastavil aktivity, a teď se nic neděje, také je nucen čekat na nový územní plán. Obec měla
zájem o vysílač a zesílení signálu v Baldovci, navrhovala dokonce posun stavby vysílače blíž k Baldovci, ale
investor uvedl, že to stejně Baldovci nepomůže.
Zastupitel M. Hrstka – signál v Campingu si zafinacoval pan majitel sám.
p. V. – řeší se tu už roky silnice, kanalizace, mobilní signál, internet a stále se nic neděje. Na cestě k jejich domu
jsou kaluže, po několikáté na to upozorňuje.
starosta – dosypává se to průběžně štěrkem.
Starosta byl upozorněn, že v Baldovci se nenatřely sloupy a nejsou tam pouze sloupy betonové.
Starosta – pošle na místo pracovníky obce, aby vše zmapovali.
p. C. – u jeho domu též cesta rozbitá, odlétávají kameny.
Poté již žádný bod v diskusi nebyl a diskuse byla ukončena.
Bod 14 – Závěr
Návrh na usnesení přečetl zastupitel Petr Kraus, starosta všem poděkoval za účast a zasedání ve 20:15 hod.
ukončil.

Ověřovatelé zápisu:

Aleš Kolář

---------------------------------

Josef Sekanina

---------------------------------

