
I/19/15 ze dne 13.4.2015 - dotaz  

Statutární město Havířov  

k rukám primátora  

pana Bc. Daniela Pawlase  

Svornosti 86/2  

736 01 Havířov-Město  

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

V Ostravě-Radvanicích dne 13.4.2015  

   
Odvolání, stížnost a žádost  
   
Vážený pane primátore, …  

                                              
   Podle zákona č. 106/1999 Sb. žádám o sdělení informací o tom, kdy bylo toto mé 
dnešní podání doručeno primátorovi, kdy tajemníkovi MMH a kdy s jeho obsahem 
byla seznámena schůze RMH.  
   
   …podávám stížnost pro porušení zákona č. 106/1999 Sb. Podle téhož zákona 
současně žádám o poskytnutí informace, který orgán se touto mou dnešní stížností 
bude zabývat.  
   

   …tímto podávám odvolání. Podle zákona č. 106/1999 Sb. žádám o poskytnutí 
informace, který orgán se tímto mým odvoláním bude zabývat.  
   
  …tímto podávám odvolání. Podle zákona č. 106/1999 Sb. žádám o poskytnutí 
informace, který orgán se tímto mým odvoláním bude zabývat.  
   

  … Podle zákona č. 106/1999 Sb. žádám o poskytnutí informace, který orgán, a kdy, 
pověřil předmětného náměstka primátora podepsáním tohoto přípisu. Žádám o 
poskytnutí výčtu důvodů, které bránily tomu, aby tento přípis osobně podepsal pan 
primátor.  
   

   K přípisu ze dne 1.4.2015, č.j.:MMH/29304/2015:  
1) Podle zákona č. 106/1999 Sb. žádám o poskytnutí informací o tom, kdo, kdy a na 
základě čeho rozhodl o tom, že mé podání, adresované mimo jiné i RMH, nebude 
RMH doručeno, či předloženo. Kdo tak de facto rozhodl o tom, že RMH bude 
izolována od informací o nezákonných excesech v havířovské veřejné správě?  
2) V přípise se, mj., praví: „…zvukový záznam z předmětné části zasedání ZMH je 
Vám k dispozici.“ Podle zákona č. 106/1999 Sb. žádám o poskytnutí informace, zda 
si mohu předmětnou část zvukového záznamu poslechnout a, pokud ano, na koho 
se mohu se žádostí o umožnění tohoto poslechu obrátit.  
   Podle zákona č. 106/1999 Sb. také žádám o poskytnutí informace – o přepis 
zvukového záznamu vystoupení zastupitele, pana R.S., na zasedání ZMH dne 
22.9.2014, týkající se smluv, uzavíraných městem, a o přepis všech vyjádření, 
kterými členové ZMH a pracovníci MMH na toto jeho vystoupení dne 22.9.2014 
reagovali. Multimédia  
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STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV        
Magistrát města Havířova, Svornosti 86/2, 736 01 Havířov-Město 
 

 
 
VÁŠ DOPIS Č. j.: 

 
 

 
ZE DNE:     13.4.2015 
NAŠE Č. j.:            MMH/36355 /2015 
NAŠE Sp. zn.: - 
POČET STRAN DOPISU: 6 
  
VYŘIZUJE:    

TEL.:  

FAX: 596 811 276 

E-MAIL:  

  

DATUM: 29.4.2015 

 

Poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím, v.z.p.p. 

 

strana první, odst. 2  

- podání ze dne 13.4.2015 bylo sekretariátu primátora doručeno 14.4.2015, sekretariátu 

tajemníka Magistrátu města Havířova (MMH) bylo doručeno 20.4.2015, Radě města 

Havířova (RMH) nebude předloženo 

strana první, odst. 3  

- stížností se zabýval MMH a dne 22.4.2015 Vám byla vypravena odpověď 

strana první, odst. 4  

- odvoláním se bude zabývat Krajský úřad Moravskoslezského kraje  

strana první, odst. 5  

- odvoláním se bude zabývat Krajský úřad Moravskoslezského kraje  

strana druhá, odst. 1 

- Zastupitelstvo města Havířova (ZMH) dne 30.3.2015 

- důvodem je, že podpisem předmětného dopisu ZMH pověřilo E.H.  

strana druhá, odst. 2 bod 1) 

- B.K. dne 1.4.2015 po předchozím projednání s tajemníkem MMH, a to na základě obsahu 

Vašeho podání ze dne 16.3.2015 a v souladu s usnesením RMH č. 507/10RM/2015 ze dne 

18.3.2015 

strana druhá, odst. 2 bod 2) 

- předmětnou část zvukového záznamu ze zasedání ZMH dne 22.9.2014 (posledních dvou 

vět, vyřčených k bodu 65 programu a všech vyjádření, týkajících se následujícího bodu č. 

66 programu) si můžete poslechnout v termínu, který lze dohodnout s pí V.M. (tlf. …, e-

mail: ……..) nebo s pí V.R. (tlf. …, e-mail: ……….. 

strana druhá odst. 3 

- vystoupení zastupitele R.S. na zasedání ZMH dne 22.9.2014 k bodu č. 40 programu a 

vyjádření, kterými členové ZMH a pracovníci MMH na toto jeho vystoupení dne 

22.9.2014 reagovali Vám poskytujeme v rozsahu Zápisu o průběhu zasedání  ZMH dne 

22.9.2014: 
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40. Vyjádření k návrhu člena ZMH J.J. na zrušení usnesení ZMH ze dne 7. 4. 2014 č. 

1121/25ZM/2014 

… 

R.S., člen Zastupitelstva města Havířova  

Dobrý den dámy a pánové. My jsme tuto smlouvu projednávali na Kontrolním výboru, mám 

to ještě v čerstvé paměti. Nedávno jsem to celé pročítal, když jsem si dělal takový sumář za 

činností Kontrolního výboru. My jsme tuto smlouvu uzavírali, nebo tuto prodejní smlouvu, 

protože my jsme nic nekupovali, prodejní smlouvu jsme uzavírali s touto společností za 

podmínek, které tady zastupitelé jasně řekli, jasně definovali a já si myslím, že i slovo 

rekonstrukce, které tady zaznělo tak bylo jasně myšleno tak, že do určité doby budou ty 

prostory zrekonstruovány. Zrekonstruovány tak, aby byly funkční, aby tam byla vyměněná 

okna, dveře, zatepleno, opravená elektřina. Tím mysleli všichni zastupitelé rekonstrukci. 

Pokud si někdo myslel něco jiného, měl to vyjádřit. Fakt je ten, že toto není právní výraz, že 

to nemá podporu v zákoně, že stavební zákon toto slovo jako rekonstrukce nezná, na to jsme 

měli být upozorněni zde přítomnými městskými právníky. Bohužel do smlouvy to bylo 

zapracováno tak, že to ani ti městští právníci nevěděli, že to slovo rekonstrukce není známo 

stavebnímu zákonu. Tudíž byla ta smlouva vyhotovena špatně, nebyla v duchu usnesení a 

městu tím vznikla škoda. Protože my jsme tím tu smlouvu zaštítili, zaštítili jsme sebe, město, 

aby ty prostory byly opraveny a ta smlouva byla zneužita. Právní odbor se tady ohání tím, že 

vlastně žádná škoda městu nevznikla. Ale vznikla, vznikla tím obrovská škoda. Vznikla škoda 

taková, že my jsme měli prostory, které byly plně obsazeny nájemci, měli jsme z toho nájmu 

příjem, jako město. Prodali jsme to pod cenou s tím, že ti nájemci, kteří jsou občané města 

Havířova, tam zůstanou. Zůstanou tam určitou dobu, budou mít garantovanou smlouvu, 

zůstanou tam minimálně těch 10 let. A když to nebude dodrženo, že tam bude nějaká smluvní 

pokuta. Takže nebyla dodržena termín rekonstrukce, budiž, byla špatně udělaná smlouva. Teď 

se mění účel nájmu, jsou vyháněni nájemci, dostávají výpovědi z nájmu, takže další 

podmínku, kterou jsme v té smlouvě stanovili, není dodržena a my dokonce, abychom ty 

nájemce bránili, protože to jsou občané města Havířova, tak my tady budeme schvalovat 

odstranění této podmínky ze smlouvy. Dámy a pánové styďme se! 

 

J.J., člen Zastupitelstva města Havířova  

Já podpořím názor pana R.S. a ještě jsem chtěl říci kolegům, že pokud schválíte můj 

pozměňující návrh, se slovíčkem ruší, tak společnosti TURČINA zatím žádná škoda 

nevznikla, právě díky těm podnikatelům, kteří tam zůstali. Protože co se týče rekonstrukce 

pro zdravotnický účel objektu Široká 3, tak se jedná jen o přízemí. Dál ta stavební úprava, 

která probíhá v tom druhém a třetím nadzemním podlaží nemá žádnou souvislost s tím, co 

jsme tady odhlasovali, ve většině případu toho 7.4.2014.  Takže, buďme rádi, že všichni 

neopustili tenhle ten objekt na Široké 3, a že pokud zrušíme to, co jsme rozhodli v dubnu tak 

nebudeme muset žádnou škodu firmě TURČINA řešit. Takže městu opravdu nevznikne žádná 

škoda. Musíme mít na paměti to, že jsou před náma volby, a ať už bude pan primátor Z.O., 

D.P. nebo L.L., tak pokud by to dopadlo co se týče tohohle bodu tak, že schválíme tu výjimku 

pro ty zdravotnické služby je tady možný vznik škody. A to se může řešit i se všemi 

zastupiteli, kteří pro tenhle ten návrh zvedli ruku. Ještě pokud náhodou nezvítězí zdravý 

rozum v tomhle tom bodě a pokud pan P. bude tohle to naše rozhodnutí v případě toho, že to 

nedopadne podle mého návrhu, tak nezávislí jsou ochotni podpořit pana P. i v soudním řešení 

tohohle bodu. Já věřím, že láska a víra zvítězí nad lží a nenávistí.  
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M.K., člen Zastupitelstva města Havířova  

Dobrý den, vážení zastupitelé, zastupitelky, vážení spoluobčané. Já bych chtěl jenom 

upozornit, pane primátore, prostřednictvím vašich slov, pana R.S. ať mluví pravdu. Pan P. 

není občanem města Havířova. On tu podniká jenom. Takže je třeba, abychom měli věci 

ověřené a takto vystupovali. Děkuji Vám.  

 

Z.O., primátor města  

Děkuji. Já se přikláním jenom v tom, že se máme všichni stydět. Jenom kdo a kdy a za co. To 

je moje poznámka, každý by měl hovořit za sebe. Jako zastupitel. A nevnucovat své názory. 

Takže znovu se ptám, pan P. nebo paní T., nebo pan T. Máte ještě minutu podle jednacího 

řádu. Prosím, pan P. využije. 

 

M.K., člen Zastupitelstva města Havířova  

Nechci rozvádět polemiku, pane primátore. Ale v materiálu je napsáno Bc. M.P.. Čili se to 

týká pana M.P., který má trv. bydliště v Těrlicku. Tam není, že by prostě ten materiál se týkal 

i jeho bratra, který má trv. bydliště v Havířově. Čili já vycházím z toho, co je napsané 

v materiálu a pan M. P., pokud vznesl nějaké požadavky, měl uvést, že jsou bratři ve 

společném podnikání. Děkuji. 

 

Z.O., primátor města 

Děkuji. Tak ještě pan  J.J. Máte slovo. 

 

J.J., člen Zastupitelstva města Havířova  

Já už tedy naposledy, protože to předkládám já, já občan Havířova jsem od narození. Já ještě 

jednou zopakuji, k čemu se v roce 2009 kupní smlouva zavázala. Po dobu 10 let zachovat 

stávající účel užívání nebytových prostor v kupovaných budovách. V následujících 10 letech 

nezvýšit nájemné za užívání nebytových prostor o víc, než bude činit inflace dle indexu růstu 

spotřebitelských cen ČSÚ za uplynulý rok. Za c) v koupených budovách nebude provozována 

herna a restaurační zařízení, d) nebytové prostory nebudou sloužit jako zdravotnické zařízení, 

rekonstrukce zakoupených budov bude dokončena do tří let ode dne uzavření této smlouvy, 

což byl rok 2009 a za f) přístavba objektu bude realizována v souladu s podmínkami, které 

v rámci územního, nebo stavebního řízení vznesou odbory magistrátu města. Rok 2009, teď je 

rok 2014, firma získala objekt i přes to, že nenabídla nejvyšší cenu. A o tom se tady bavíme. 

Pokud po pěti letech se mění kupní smlouva tak je něco v nepořádku. A ještě k nevyhovujícím 

prostorám rehabilitace na Merkuru. Jezdili jsme tam s naší dcerkou a nemyslím si, že by 

rehabilitace na Merkuru byla něco špatného.  

 

Z.O., primátor města 

Tak ten Merkur je asi přijatelnější jako plenky v nemocnici. Pan náměstek ministra, 

ministryně. Pan P.S. 

 

IP.S., člen Zastupitelstva města Havířova 

Vážený pane primátore, vážené dámy, vážení pánové. Asi jsem to nevydržel také nevystoupit, 

aniž bych teda jako zastupitel tohoto města měl dneska rozhodovat a měnit názor, který jsme 

odhlasovali, před pár měsíci. Já myslím, že pro nás, jako pro zastupitele je zásadní faktum, 

které tu zaznívá. A které zaznívalo. Nikoliv demagogie, pravda, láska zvítězí. To jsme asi 

před volbama a jiné věci. Pro nás jsou zásadní legislativní záležitosti tohoto zastupitelstva, to 

znamená, zda-li zastupitelstvo rozhodlo legálně, nebo nerozhodlo legálně. Toto je pro nás 

priorita číslo jedna, kterou podporujeme. Nikoliv o vztahu mezi vlastníkem a pronajimatelem  
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a nájemcem, to jsou spory, do kterých my jsme dneska vtahováni, protože se třeba 

nedomluvili na částce odstupného. Jak tady jsem zaslechl. Byl bych nerad, abychom do toho 

byli vtahováni. Pro nás je zásadní, jako pro zastupitele města, otázka, zda-li to co tady 

zaznělo, je v souladu se zákonem, a zdali zastupitelstvo rozhodlo, podle zákona o obcích 

legálně. Nebo podle ostatních předpisů, nebo nerozhodlo. Já bych byl rád, abychom 

zastupitelé u toho zůstali. V roce 2009 jsem nebyl u ducha usnesení, takže bohužel ho 

neumím posoudit, ale teď jsem hlasoval o úpravě smlouvy tak, jak jsem hlasoval na základě 

podkladů, které jsem dostal a podle právního názoru právního oddělení MMH. Proto jsem 

takto podpořil změnu kupní smlouvy a myslím si, že byla ku prospěchu služeb, které tam 

budou poskytovány. Nic víc, nic míň. Proto bych se nevracel k duchu usnesení, protože 

taková legislativa neexistuje, ani duch slova rekonstrukce. Takže já chci dneska rozhodovat o 

legalitě rozhodnutí zastupitelstva, zda-li byla, nebo nebyla a pokud byla, tak bych neměnil 

kupní podmínky, které jsme nedávno odsouhlasili. Děkuji za slovo.  

 

Z.O., primátor města 

Ano. Pan R.S.  

 

R.S., člen Zastupitelstva města Havířova  

Já bych rád upřesnil, co jsem tady říkal. Já opakovaně, pokud jsme něco kontrolovali s KV 

ZMH vždycky jsme zjistili, že smlouvy jsou stanoveny tak, že jsou podmínky v těch 

smlouvách nevymahatelné. Opakovaně jsem tady žádal na zastupitelstvu, aby byly 

kontrolovány smlouvy, aby smlouvy byly sepisovány tak, aby podmínky v těch smlouvách, 

které město nebo které zastupitelé požadují, aby byly vymahatelné. Toto je jedna ze smluv, 

které jsou nevymahatelné. Nevymahatelné podmínky. Máme tady, nebo už nemáme, měli 

jsme kasino na křižovatce postavené a další a další věci. Jo, Zelené terasy ty jsme opustili, 

odpustili jsme pokutu, že jsme to převzali zpátky pod sebe. Co smlouva, tak nevýhodná pro 

město. Takže jestliže tady zastupitelé dávají do žádosti, nebo do smlouvy, když žádají o to, 

aby bylo ve smlouvě uvedeno to, že bude rekonstrukce dokončena do tří let, tak myslej, že 

bude rekonstrukce dokončen do tří let. A pokud to je právně špatně, tak zrušme zastupitelstvo, 

dejme tady 43 právníků, kteří budou znát zákony, perfektně a budou moct říct ne, takhle ne. 

Takhle to nejde. My nemůžeme použít slovo rekonstrukce, my musíme použít nějaké jiné 

slovo. Ale já si myslím, že my jsme tu všichni laikové, co se týče stavebního zákona, jestli tu 

je nějaký odborník, tak se mu omlouvám a že pokud nejsme upozorněni na chybu, které se 

dopouštíme a pokud ta chyba není napravena při uzavírání té smlouvy, tak je něco špatně. 

Proto jsem mluvil o duchu.    

 

Z.O., primátor města 

Jasně, názor chápeme. Já jen upozorňuju na to, že jestliže hovoříme o slovu rekonstrukce, tak 

jsme dělali protiprávně rekonstrukci kina Centrum, tohoto kulturního domu, veškeré veřejné 

zakázky, kde obecně se používá ne v Havířově, celostátně, slovo rekonstrukce. To je přece 

legální. Ale jestli ve sporu právním je to jinak, to už je druhá věc. Jinak bychom nic 

nerekonstruovali, nepřebudovali, neopravili. Takže opatrně. Tady se hází, je to špatně, neumí 

to někdo a podobně. Takže opatrně s tím. Je třeba zachovat klidnou hlavu. Já nechci, aby 

z toho tady byla předvolební kampaň. Doktor V.M.  

 

V.M., člen Zastupitelstva města Havířova 
Dobré odpoledne vážení zastupitelé, vážení občané, já bych chtěl tu situaci zklidnit a chtěl 

bych požádat paní B.K. aby se jako odborník vyjádřila tady k těmto věcem,  
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protože většina z nás právnické vzdělání nemá a dostáváme se do situace, že se tady plácají a  

jmenují různé právnické normy a zákony a naše reakce v podstatě je jenom taková špatná. 

Protože ty informace, které teď v tomto okamžiku máme jsou pro rozhodování velmi fádní.  

 

Z.O., primátor města  

Samozřejmě já jsem čekal, až skončí diskuse zastupitelů a dám slovo paní doktorce, nebo 

odboru právních služeb nebo paní I.B.. Pane doktore, máte slovo.  

 

R.S., člen Zastupitelstva města Havířova 

Já bych si dovolil vrátit tu diskusi zase zpátky k tomu bodu, který projednáváme. Já jsem 

mimoděk a nechtíc tu diskusi vyvedl někam jinam, mimo tento bod. Nicméně se to toho 

týkalo. Myslím, že paní B.K. už to vyjadřovala několikrát. I teď na zastupitelstvu i v těch 

papírech co si pod tím představuje, které jsou různě k těm jednotlivým bodům, takže už jsme 

to tu všichni slyšeli to co já jsem říkal. Já se opakuju neustále u toho, když se projednává 

tento bod. Já bych už zbytečně tady neobtěžoval. Nicméně vy jste to řekl jasně. Jednou to 

použijem jako rekonstrukce, slovo rekonstrukce, všichni víme co to je a zrekonstruuje se kino 

Centrum. Příště se použije znovu a pak zjistíme, že to nemá právní oporu. Tak je to třeba 

opravdu třeba hlídat. Tady tyhlencty věci. Aby nám to kino Centrum ještě někdo neomlátil o 

hlavu.   

 

Z.O., primátor města  

Pane R.S., já teď neléčím, já si z toho těžkou hlavu nedělám. Já vám uvedu malý příklad. 

V ČR se hovoří o ubytovnách. Zeptejte se úředníků úřadu stavebního, jestli takový pojem 

existuje. Neexistuje. Ubytovna – takový pojem neexistuje. Operuje s tím přímo ministerstvo, 

právníci a připravují se zákony o ubytovnách. A podobně. Takže to jen tak mimo. To asi 

nikdy na této úrovni, komunální, nevyřešíme. Od toho jsou chytřejší hlavy pomazané. Prosím 

paní I.B. první, nebo paní B.K.? Co se týká právního názoru. Protože tyto diskuse jsme tady 

vedli pan starosta P. tady vystupoval i minule, takže ty skutečnosti jsou opravdu takové a vás 

prosím, vraťte se k tomu co tady říkal náměstek ministryně, to je ta podstata.  

 

I.B., vedoucí odboru správy majetku 

Vážený pane primátore, vážené zastupitelky, vážení zastupitelé. Já bych reagovala v prvé řadě 

na projev paní doktorky, protože určité informace jsou zavádějící. Prodej nemovitosti u nás 

neprobíhá formou veřejných zakázek. To za prvé. Za druhé, první nabídka přišla ze strany 

pana Turčiny, čili záměr byl konkrétně tehdy zveřejněn pro pana Turčinu. Že následně potom 

žádná soutěž nebyla, že přišly tři nabídky, které byly jednostránkové, bez konkrétního 

upřesnění, bez konkrétního záměru, od taxikářů, nějakých podnikatelů, které jsme ani neznali, 

byly zcela zavádějící, proto tehdy komise, která posuzovala ty nabídky, vybrala tu nejjistější, 

která tehdy byla. Není pravdou, že byly prodány tyto nemovitosti pod cenu. Nebo nebyly za 

cenu obvyklou. Byl znalecký posudek a byly prodány za cenu tržní. To si přesně pamatuji, 

protože stále o tomto problému se diskutuje. Takže, pokud zastupitelstvo rozhodovalo, 

nerozhodovalo o nějakých zkreslených informacích, byly přesné, jasné podklady, a 

rozhodovalo se zcela jasně a srozumitelně. Takže, pokud byly nějaké informace, nebo potom 

podmínky nějaké naformulovány, ať už na radě, nebo na zastupitelstvu, kde se 

doformulovávaly jednotlivé podmínky prodeje, mohlo dojít k nějakému třeba zkreslení názvu, 

nebo slova. Ale 10 právníků udělá 10 rozborů. To vám garantuji. Kdyby jsme si zadali další 

rozbory, tak zase nám rozeberou nebo nám stanoví nějaké jiné výtky a podobně. Takže nebylo  
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nic rozhodnuto v rozporu se zákonem, zastupitelstvo rozhodovalo naprosto v souladu se 

zákonem o obcích. 

 

Z.O., primátor města 

Děkuji. Paní I.B. chcete…poprosím. 

 

B.K., vedoucí odboru právních služeb 

Dobrý den vážení zastupitelé, já bych plynule navázala na I.B.. Nadále trvám na svém 

stanovisku, že upuštění, tak jak jste rozhodli, upuštění od jedné z podmínek není změna 

podstatných náležitostí smlouvy. A mohli jste tak podle vlastního uvážení učinit.  

 

Z.O., primátor města  

Děkuji. Pan J.M.  

 

J.M., člen Zastupitelstva města Havířova  

Já bych poprosil o 10 min přestávku. Slyšeli jsme tady hodně názorů, tak myslím, že by stálo 

za to, si je probrat. Děkuji. 

 

K.Š., člen Zastupitelstva města Havířova 

Vážené dámy, vážení pánové, jsme tady krmeni zase nějakýma polopravdami, nechci říct 

lžama, nebo lžemi. Na to jedno řešení. Pojďme hlasovat o bodu č. 40. 

 

V.M., člen Zastupitelstva města Havířova  
Já jsem z toho se pořád nedostal do nějakého takového obrazu, co mám dělat. Ale přečtu tady 

usnesení, nebo zvláštní ujednání z té smlouvy, která byla uzavřena. ZMH dne 22.6.2009 

rozhodlo o prodeji nemovitostí uvedených v článku č. 2 této smlouvy za nižší cenu, než byla 

nejvyšší nabídnuta cena. V kupní ceně bylo zohledněno dlouhodobé omezení kupující strany 

při nakládání s koupenými nemovitostmi sjednané v odstavci 2 tohoto článku.  

 

Z.O., primátor města 

Dobře, děkujeme za informaci, ale to my víme. My jsme ty smlouvy odhlasovávali, to není 

novinka žádná. Takže do rozpravy, hlásí se ještě někdo? Není tomu tak, takže končím 

rozpravu a mám tady návrh pana J.J. Byl odevzdán ten návrh? Takže pojďme ho promítnout 

na plátno. Takže tam je to, že RUŠÍ usnesení. Na místo trvá. Ano souhlasí to? Takže 

hlasujeme o tomto návrhu. Prosím o hlasování.  

 

Z.O., primátor města  

Tento návrh nebyl přijat. A teď budeme hlasovat o návrhu usnesení tak, jak bylo předloženo. 

Prosím o hlasování.  

 

 

 

 

 

Příloha      0 

Počet listů 0    
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