
Program 175. zasedání Rady městské části Praha-Suchdol

10. srpna 2022

175.1 ČS Brandejsův statek - smlouva o připojení PRE. Předkládá: lng. Č. Mudruňka, referent realizace

investic.

175.2 ČS Brandejsův statek - smlouva o spolupráci PVS a PVK. Předkládá: Ing. Č. Mudruňka, referent

realizace investic.

175.3 Přeložka kanalizace Výhledy I- smlouva o spolupráci PVS a PVK. Předkládá: lng. Č. Mudruňka,

referent realizace investic.

175.4. Možnosti úspory tepla v objektech ve správě Mč. Předkládá: Ing. M. Kosař, ved. OHSOM.

175.5. ZŠ - žádost o změnu v údajů v rejstříku škol - vzděláváním dětí/žáků z Ukrajiny. Předkládá: A.

Kejharová, ředitelka ZS.

175.6 Žádost MŠ Gagarinova o vyřazení majetku. Předkládá: Jaroslav Štůla, vedoucí EO.

175.7 Výpověď z nájemní sml. č. 028/2021 (zahrádka) a vyhlášení záměru. 175.8 Bezpečnost v MČ

Praha-Suchdol. Předkládá: starosta.

175.8 Bezpečnost v MČ Praha-Suchdol. Předkládá: starosta.

175.9 Stavba BD 684“- ukončení smlouvy s TDS. Předkládá: místostarosta.

175.10 Nabídka na vybudování nově kanalizační přípojky budovy knihovny. Předkládá: Mgr. J.

Navrátilová, ref. veřejného prostoru.

175.11 Rámcová smlouva na poskytovaní IT služeb HLMP. Předkládá: starosta.

175.12 Rámcová smlouva na poskytování dat z hladinoméru. Předkládá: starosta.

175.13 Zápis zjednání KURI dne 1.8.2022. Předkládá: lng. Č. Mudruňka,tajemník komise.

175.14 Přepojení kanalizace Výhledy l - zadávací dokumentace. Předkládá: místostarosta.

175.15 Provoz a údržba bytových domů. Předkládá: místostarosta.

175.16 RO - navýšení rozpočtu, dotace z MŠMT na adaptační skupiny UA. Předkládá: Jaroslav Štůla,

vedoucí EO.

175.17 Stavba „Kulturně komunitní centrum“— žádost k výplatě částky z bankovni záruky. Předkládá:

místostarosta.

175.18 Oprava 100 mb chodníku v ul. Suchdolská - výběr dodavatele. Předkládá: Ing. Č. Mudruňka,

referent realizace investic.

175.19 Pěšky do Školy 2022. Předkládá: Ing. G. Lněničková, radní.

175.20 Výmalba společných prostor v BD Kamýcká- výběr dodavatele. Předkládá: Ing. M. Kosař, ved.

OHSOM.

175.21 Základní organizaci č. 59 ČZS „Na Rybářce“ - návrh osadního řádu. Předkládá: Ing. M. Kosař,

ved. OHSOM.

175.22 Instalace kamer v areálu hřbitova. Předkládá: starosta.



ZÁPIS ZE 175. ZASEDÁNÍ

RADY MČ PRAHA-SUCHDOL

DNE 10. 8. 2022

Přítomni: Ing. Petr Hejl - starosta

Ing. Věra Štěpánková - místostarostka

Ing. Václav Vik - místostarosta

lng. Andrea Hrobská Mináriková - radní

lng. Gabriela Lněničková - radní

Omluvena: lng. Anna Genzerová - tajemnice

Ověřovatelé: Ing. Věra Štěpánková, Ing. Václav Vik

Zapisovatel: lng. Petr Hejl - starosta

Zasedání bylo zahájeno v 16.25 hod.

175.1 ČS Brandejsův statek - smlouva o připojení PRE. Předkládá: lng. Č. Mudruňká, referent realizace

investic. Usnesení rady: Ráda po úpravách souhlasí se smlouvou o smlouvě budoucí na připojení objektu

nové čerpací stanice splaškových vod Brandejsův statek a pověřuje starostu, aby tuto smlouvu podepsal.

Hlasování o usnesení: 5-0-0

175.2 ČS Brandejsův statek - smlouva o spolupráci PVS a PVK. Předkládá: Ing. Č. Mudruňká, referent

realizace investic. Usnesení rady: Rada po úpravách souhlasí se smlouvou o spolupráci s PVS á PVK při

přípravě a provádění stavby Čerpací stanice splaškových vod Brandejsův statek a pověřuje starostu, aby

tuto smlouvu podepsal. Hlasování o usnesení: 5-0-0

175.3 Přepojení kanalizace Výhledy I - smlouva o spolupráci PVS a PVK. Předkládá: lng. Č. Mudruňka,

referent realizace investic. Usnesení rady: Ráda po úpravách souhlasí se smlouvou o spolupráci s PVS á

PVK při přípravě a provádění stavby Přepojení kanalizace Výhledy l a pověřuje starostu, aby tuto smlouvu

podepsal. Hlasování o usnesení: 5-0-0

175.4. Možnosti úspory tepla v objektech ve správě MČ. Předkládá: Ing. M. Kosař, ved. OHSOM.

Usnesení rady: Rada bere na vědomí obecnou informaci o možnosti úsporných opatření v objektech ve

správě MČ (budova radnice, bytové domy, unimobuňky, hasičská zbrojnice atd.) a ukládá OHSOM zpracovat

v termínu do 22. 8. 2022 návrh konkrétních opatření v souladu s budoucí vyhláškou MPO k úsporám energií

a předložit návrh na zajištění měření teploty v budovách. Hlasování o usnesení: 5-0-0

175.5. ZŠ - žádost o zménu údajů v rejstříku škol — zajištění vzdělávání dětí/žáků z Ukrajiny.

Předkládá: A. Kejhárová, ředitelka ZŠ Usnesení rady: Rada s odvoláním na § 7 odst. 1 Zákona č. 67/2022

Sb., o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazi

vojsk Ruské federace souhlasí z důvodu mimořádného přijetí žáků z Ukrajiny se žádostí ZŠ 0 navýšení

povoleného počtu žáků z 738 na 760 (vč. žáků dlouhodobě pobývajících v cizině) s tím, že je ze strany ZS

nutné zajistit, aby ve škole nebylo přítomno více než 738 žáků. Hlasování o usnesení: 5-0-0

175.6 Žádost MŠ Gagarinova o vyřazení majetku. Předkládá: Jaroslav Štůlá, vedoucí EO. Usnesení rady:

Rada souhlasí s vyřazením nefunkčního á rozbitého majetku MŠ Gagarinova dle předloženého seznamu a s

jeho likvidací ve sběrném dvoře. Rada ukládá úřadu, aby informoval MŠ Gagarinova o stanovisku rády.

Hlasování o usnesení: 5-0-0

175.7 Výpověď z nájemní sml. č. 028/2021 (zahrádka) a vyhlášení záměru. Předkládá: H. Felgrová,

referentka BH. Usnesení rady: Ráda bere na vědomí ukončení nájemní sml. č. 028/2021 na proná'em části

pozemku-zahrádky, parc. č. 393/3, díl B o výměře 310 m2 výpovědí ze strany paná M-H—k 31.

7. 2022. Rada vyhlašuje záměr na pronájem části pozemku parc. č. 393/3, díl B o výměře 310 míza těchto

podmínek:

- nájemní smlouva na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce

- pronájem nejvyšší nabídce na roční nájemné za pozemek, přičemž minimální cena za roční pronájem činí

4.650 Kč

- při skončení nájmu nájemce pozemek na své náklady vyklidí, tzn. pokud se s pronajímatelem nedohodne

jinak, odstraní všechny stavby a zařízení a uvede pozemek do řádného stavu, pokud tak neučiní, bude

vyklizení provedeno na náklady nájemce

- zahrádka není určena k bydlení

- pronajímatel není povinen zajistit jakékoliv opravy nebo úpravy pozemku či objektu v průběhu trvání nájmu

 podpis ověřovatelů:

podpis starosty MČ: 



- žádosti o pronájem na základě tohoto záměru se podávají v uzavřené obálce s nápisem „Pronájem zahrádky“

záměr č. do podatelny UMC Praha-Suchdol,

- lhůta pro podání žádostí končí dne 30. září v 10:00hod.

- V nabídce je zájemce povinen uvést identifikační údaje, zejména adresu trvalého pobytu a nabízenou cenu za

roční pronájem pozemku ve stávajícím stavu.

- pravidla výběru nájemce: jako nejvýhodnější nabídka bude hodnocena nabídka zájemce, který je občanem

městské části Praha-Suchdol a současně ze všech zájemců, občanů městské části Praha-Suchdol, nabídne

nejvyšší roční nájemné. Pokud nabídku nepodá žádný občan městské části, bude pozemek pronajat zájemci

s nejvyšší nabídkou ročního nájemného. V případě shody ve výši ročního nájemného rozhoduje při dodržení

výše uvedených pravidel datum a čas doručení žádosti. Hlasování o usnesení: 5-0-0

175.8 Bezpečnost v MČ Praha-Suchdol. Předkládá: starosta. Usnesení rady: Rada bere na vědomí

informaci o proběhlých patrolách v měsíci červenci. Hlasování o usnesení: 5-0-0

175.9 Stavba BD 684“- ukončení smlouvy s TDS. Předkládá: místostarosta. Usnesení rady: Rada bere na

vědomí odstoupení městské části od smlouvy o dílo SoD 007/2022 se spol ACG-Real s.r.o., k 1. 8. 2022 z

důvodů jednostranného ukončení prací ze strany zhotovitele. Vzhledem k zastavení všech stavebních prací

rada souhlasí s ukončením spolupráce se spol. KRODUS, s.r.o., IC: 24125181, která prováděla technický

dozor na stavbě. Rada ukládá úřadu městské části zaslat společnosti KRODUS, s.r.o., výpověď v souladu se

smlouvou nebo ukončit spolupráci písemnou dohodou v nejkratším možném termínu. Hlasování o usnesení:

5-0-0

175.10 Vybudování nové kanalizační přípojky pro knihovnu, MŠ a družinu ZŠ Předkládá: Mgr. J.

Navrátilová, ref. veřejného prostoru. Usnesení rady: Rada bere na vědomí informaci o havarijním stavu

částečně neprůchodné přípojky, který byl zjištěn kamerovým průzkumem při napojování nových rozvodů v

knihovně na kanalizaci. Rada souhlasí s vybudováním nové přípojky splaškové kanalizace z budovy, kde se

nachází knihovna, oddělení MS a oddéleni družiny. Rada souhlasí s objednáním přípojky včetně připojení na

stávající areálovou kanalizaci za cenu 277 tisíc Kč bez DPH u společnosti Amika FIRST, s.r.o., IC: 24219169,

s tím, že nová přípojka musí být zprovozněna do 21. 8. 2022 z důvodu přípravy na nový školní rok v MS a

družině. Vzhledem k technické a místní propojenosti s rekonstrukcí a požadovanému termínu zprovoznění

přípojky rada souhlasí s realizací za výše uvedených podmínek společností Amika FIRST, s.r.o., která nyní

provádí rekonstrukci hyg. zařízení v knihovně. Rada ukládá úřadu připravit objednávku a pověřuje starostu,

podpisem smlouvy. Hlasování o usnesení: 5-0-0

175.11 Rámcová smlouva na poskytovaní IT služeb HLMP. Předkládá: starosta. Usnesení rady: Rada

souhlasí s uzavřením rámcové smlouvy na poskytování služeb Celoměstské koncepce IT a pověřuje

starostu, aby tuto smlouvu podepsal. Hlasování o usnesení: 5-0-0

175.12 Rámcová smlouva na poskytování dat z hladinoměru. Předkládá: starosta. Usnesení rady: Rada

bere na vědomí, že společnost JoTio Tech s.r.o. IC:06084681 provozuje cca 12 měsíců měření hladiny

Unětického potoka na mostku u Spáleného mlýnals bezdrátový přenosem do webové a mobilní aplikace a z

důvodu zajištění informace o stavu hladiny Unětického potoka pro potřeby organizace případných

protipovodňových opatření souhlasí s rámcovou smlouvou o poskytování služeb a objednáním zajištění on-

line informací o stavu hladiny na Unětickém potoce za cenu 275 Kč/měsíc bez DPH. Rada ukládá OHSOM,

aby objednávku připravil, a pověřuje starostu, aby tuto objednávku a rámcovou smlouvu podepsal. Hlasování

o usnesení: 5-0-0

175.13 Zápis zjednání KURI dne 1. 8. 2022. Předkládá: lng. Č. Mudruňka, tajemník komise.

2) Žádost o stanovisko k záměru napojení pozemků po rozdělení pozemku parc.č. 1141/3 v k.ú. Suchdol

na komunikaci Gvagarinova. Místo: Gagarinova, parc.č. 1174/1 v k.ú. Suchdol, žadatel: I-V- Living

in Moravia s.r.o, IC:07453264. Usneseni rady: Rada na zékladéldoporuéeni KURI souhlasí s návrhem na dě-

lení a napojení pozemků na komunikaci a ukládá tajemníkovi KURI, aby stanovisko rady zaslal žadateli. Hla-

sování o usnesení: 5-0-0

3) Žádost o stanovisko k výstavbě FVE na střeše firrny Kama na Kam 'cké ulici 241. Místo:_,

Praha 6 Sedlec, parc.č. 181/13, 181/10 v k.ú. Sedlec, Zadatel: K-K_ KA M A spol. sr.o.,

, 160 00 Praha 6, [O: 45281637. Usnesení rady: Rada na základě doporučení KURI souhlasí se

stavbou a ukládá tajemníkovi KURI, aby stanovisko rady zaslal žadateli. Hlasování o usnesení: 5-0-0

4) Žádost o stanovisko k umístění vířivky v tésné blízkosti hranice pozemku, V Údolí 1229. Místo:_

_Praha-Suchdol, parc.č. 265/6 v k.ú. Suchdol, Zadatel: S-B-. Usnesení rady: Rada na zákla-

dě doporučení KURI souhlasí se stavbou a ukládá tajemníkovi KURI, aby stanovisko rady zaslal žadateli. Hla-

sování o usnesení: 5-0-0

5) Žádost o souhlas s rozdělením stavby na parc. 6/6, k. ú. Suchdol. Místo:_,Praha-

Suchdol, parc.č. 6/6 v k.ú. Suchdol, Zadatel: lng. M-S- Stržná 1209/35a, Praha-Suchdol. Usnesení

 podpis ověřovatelů:

podpis starosty MČ: 



rady: Rada na základě doporučení KURI souhlasí s rozdělením stavby a ukládá tajemníkovi KÚRI, aby

stanovisko rady zaslal žadateli. Hlasování o usnesení: 5-0-0

6) Žádost o stanovisko - pro umístění- FVE na kraji zahrady Suchdolská 585/7. Název projektu:

„Umístění FVE“, Místo: _Praha-Suchdol, parc.č. 1571/1, 1571/2, 1570 v k.ú Suchdol,

Žadatel/stavebník/investor: lng. T_D_ Suchdolská 585/7, 165 00 Praha-Suchdol. Usnesení rady:

Rada na základě doporučení KURI souhlasí se stavbou a ukládá tajemníkovi KURI, aby stanovisko rady zaslal

žadateli. Hlasování o usnesení: 5-0-0

8) Zádost o stanovisko - pro souhlas s umístěním přípojek - plynu, vody, kanalizace a SEK CETIN k bu-

doucímu rozdělenému RD na budoucí parc. č. 6184. Místo:_Praha-Suchdol, parc.č.

6/6 (a budoucí 6/84 a 6/86) v k.ú. Suchdol, Žadatel: lng. v_ol |Č109464948, DS: 3jt8aiz, č.p. 14,

mUsneseni rady: Rada na základě doporučení KURI souhlasí s umístěním přípojek a ukládá tajemní-

ovl , aby stanovisko rady zaslal žadateli. Hlasování o usnesení: 5-0-0

9) Zádost o stanovisko - pro souhlas s napojením na komunikaci - Vjezdy ke stávajícímu RD K Osmi-

domkům 133/3 na parc. č. 6/85 a k parcele pro budoucí RD č. 613, k. ú. Suchdol. Místo: K Osmidomkům

133/3, Praha-Suchdol, parc.č. 6/85 a 6/3 v k.ú. Suchdol, Žadatel: lng. v-o- lč:09464948, č.p. 14,_

Usnesenílrady: Rada na základě doporučení KURI souhlasí s napojením pozemků na komunikaci a

ukládá tajemníkovi KURI, aby stanovisko rady zaslal žadateli. Hlasování o usnesení: 5-0-0

10) Žádost o stanovisko - pro QR+ SP - Nad Dolíky 250/30. Místo: Nad Dolíky 250/30, Praha-Suchdol,

parc.č. 363, 364 v k.ú. Suchdol, Zadatel/Stavebník/lnvestor: S-D-v údolí 460/16, 165 00 Praha -

Suchdol, iddszlesu9bdd. Usnesení rady: Rada na základě doporučení KURI souhlasí se stavbou a ukládá

tajemníkovi KURI, aby stanovisko rady zaslal žadateli. Hlasování o usnesení: 5-0-0

12) Žádost o stanovisko - ke změně zdrojevvytápění — tepelné čerpadlo. Místo:_165 00

Praha - Suchdol, parc.č. 273 v k.ú. Suchdol, Zadatel/stavebník/investor: lng. Z-S-,—,

165 00 Praha ; Suchdol. Usnesení rady: Rada na základě doporučení KURI souhlasí se stavbou a ukládá

tajemníkovi KURI, aby stanovisko rady zaslal žadateli. Hlasování o usnesení: 5-0-0

15) Žádost o stanovisko - ke stavbě reklamního zařízení na pozemku parc. 2296/8 ři ul. Kam'cká.

Místo: při ul. Kamýcká, parc. 2296/8 v k.ú Suchdol, Zadatelz- l-D 165

00. Usnesení rady: Rada na základě doporučení KURI nesouhlasí se stav ou a ukládá tajemníkovi KURI, aby

stanovisko rady zaslal žadateli. Hlasování o usnesení: 5-0-0

175.14 Přepojení kanalizace Výhledy | - zadávací dokumentace. Předkládá: místostarosta. Usnesení rady:

Rada bere na vědomí, že společnost VRV, a. s. dokončila dokumentaci pro UR/SP v podrobnosti pro

realizaci stavby „Přepojení kanalizace Výhledy |“ v ul. K Horoměřicům. Výstavba nové stoky zajistí připojení

BD v areálu Výhledy l na ÚČOV v Praze-Tróji a umožní vytvoření rezervy 350 EO pro připojování nových

domů na COV Roztoky. Rada souhlasí s vyhlášením výběrového řízení na zakázku malého rozsahu v

předpokládaném objemu 3,7 mil Kč bez DPH. Rada dále po úpravách souhlasí s návrhem zadávací

dokumentace stavby včetně závazné vzorové smlouvy o dílo a ukládá úřadu městské části provést výběrové

řízení na zhotovitele. Hlasování o usnesení: 5-0-0

175.15 Provoz a údržba bytových domů. Předkládá: místostarosta. Usnesení rady: Rada bere na vědomí,

že k 10. 8. 2022 neni uzavřena smlouva se společností K.O. Poradenství sro. na rozúčtování nákladů na

služby za rok 2022 a roky následující. Rada ukládá OHSOM zajistit podpis smlouvy s dodavatelem služeb,

protokolárně předat podklady a od dodavatele zajistit potvrzení úplnosti podkladů, a to v termínu do 26. 8.

2022. Hlasování o usnesení: 5-0-0

175.16 RO - navýšení rozpočtu, dotace z MŠMT na adaptační skupiny UA. Předkládá: Jaroslav Štůla,

vedoucí EO. Usnesení rady: Rada souhlasí s navýšením rozpočtu na r. 2022 o účelovou neinv. dotaci

z MSMT — UZ 33090 ve výši 540 000 Kč, určenou pro ZS M. Alše na tinancování akce "Adaptační skupiny

pro děti cizince migrující z Ukrajiny 2022" a žádá FV a ZMQ o projednání. Rada ukládá EO zařadit fin.

prostředky do rozpočtu r. 2022 dle pokynu MHMP a požádat ZS o vyúčtování nákladů na provoz adaptačních

skupin za rok 2022 včetně finančního vypořádání účelového příspěvku městské části. Hlasování o usnesení:

5-0-0

175.17 Stavba „Kulturně komunitní centrum“— žádost k výplatě částky z bankovni záruky. Předkládá:

místostarosta. Usnesení rady: Rada bere na vědomí, že společnost 4P INVEST, s.r.o., se sídlem Kloboucká

1411, Brumov, 763 31 Brumov-Bylnice, IČO: 277 40 498 neodstranila reklamovanou vadu díla, ani

neuhradila náklady na odstranění škody vzniklé zatečením do technologie výtahu, a proto bylo nutné provést

opravu střechy a výtahu na náklady městské části. Rada souhlasí se žádosti k výplatě částky ve výši 35

949,- Kč z bankovní záruky poskytnuté pro případ neplnění povinností zhotovitele vyplývajících ze záruky za

kvalitu díla. Rada ukládá úřadu zaslat zhotoviteli výzvu k úhradě uvedených nákladů ve výši 35 949,- Kč do

10 dnů od doručení včetně upozornění na čerpání bankovní záruky v případě neuhrazení uvedené částky.

Rada ukládá uplatnit neprodleně po marném uplynutí termínu žádost o výplatu uvedené částky z bankovní

 podpis ověřovatelů:
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záruky. Hlasování o usnesení: 5-0-0

175.18 Oprava chodniku v ul. Suchdolské - výběr dodavatele. Předkládá: Ing. Č. Mudruřlka, referent

realizace investic. Usneseni rady: Rada souhlasí s výběrem společnosti Arnika FIRST, s.r.o., IC: 24219169

jako dodavatele opravy 100 bm chodníku v ul. Suchdolská v blízkosti sběrného dvora, která podala

nejvýhodnější nabídku v ceně 408 991,- Kč bez DPH. Rada ukládá OHSOM, aby připravil objednávku s tím,

že se bude účtovat podle skutečné provedených prací v jednotkových cenách dle cenové nabídky, a

pověřuje starostu, aby tuto objednávku podepsal. Rada ukládá neprodleně projednat a zajistit spoluúčast

zhotovitele obnovy WN na spolufinancování opravy chodníku. Hlasování o usnesení: 5-0-0

175.19 Pěšky do školy 2022. Předkládá: Ing. G. Lněničková, radní. Usnesení rady: Rada souhlasí

s podporou tradiční soutěže „Pěšky do školy“, která má za cíl propagovat zdravý styl života a která se koná

vrámci Evropského týdne mobility 16. — 22. září 2022, s tím, že na přelomu října a listopadu proběhne

vyhlášení výsledků a předání cen nejúspěšnějším třídám a dětem. Rada pověřuje radní Lněničkovou

přípravou akce. Hlasování o usnesení: 5-0-0

175.20 Výmalba společných prostor v BD Kamýcká- výběr dodavatele. Předkládá: Ing. M. Kosař, ved.

OHSOM. Usnesení rady: Rada souhlasí s výběrem dodavatele výmalby společných prostor v BD Kamýcká -

pana Miroslava Mikotu, IČ: 87603250, který nabídl nejvýhodnější cenu 135.340,- Kč (není plátcem DPH) za

jeden bytový dům včetně suterénu. Rada ukládá OHSOM, aby připravil objednávku pro 2 bytové domy a

pověřuje starostu podpisem. Rada současně ukládá OHSOM, aby s dostatečným předstihem informoval

nájemníky o termínu malování. Hlasování o usnesení: 5-0-0

175.21 Základní organizaci č. 59 ČZS „Na Rybářce“ - návrh osadního řádu. Předkládá: Ing. M. Kosař, ved.

OHSOM. Usnesení rady: Rada ukládá úřadu písemně požádat ZO č. 59 ČZS „Na Rybářce“ o neprodleně

zapracování předložených připomínek do osadního řádu a informovat radu o stanovisku ZO č. 59 v termínu do

13. 9. 2022. Hlasování o usnesení: 5-0-0

175.22 Instalace kamer v areálu hřbitova. Předkládá: starosta. Usnesení Rady: Rada v zájmu zvýšení

bezpečnosti a ochrany majetku městské části souhlasí s objednáním dodávky a instalace 8 ks kamer včetně

zajištění internetové konektivity a WIFI v areálu hřbitova, které budou připojeny do Městského kamerového

systému, u společnosti LAM Plus, s.r.o., IČ: 25129619, která pro městskou část spravuje kamerový systém.

Celkové předpokládané náklady činí 125 463 Kč bez DPH. Rada ukládá úřadu připravit objednávku a

pověřuje starostu jejím podpisem. Hlasování o usnesení: 5-0-0.

Zasedání bylo ukončeno v 18.35 hod.

Zápis byl vyhotoven dne 10. 8. 2022
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