ANONYMIZOVANÉ INFORMACE
z jednání zastupitelstva obce Všemina konaného dne 23.11.2015

Přítomno: 8 členů zastupitelstva
Omluven: Štefan Vojtek
Hosté: František Čala, Eva Čalová, Alois Čala
Program:
1. Zahájení.
1. Ověření zápisu z minulého zastupitelstva a volba ověřovatelů zápisu.
2. Projednání návrhu rozpočtu na rok 2016.
3. Úprava výhledového rozpočtu.
4. Schválení priorit plánu rozvoje venkova.
5. Rámcová smlouva o revizi plynového zařízení.
6. Ochranný přístupový systém do školy.
7. Prodej pozemků.
8. Projednání možností dotačních titulů.
9. Losování zájemců o obecní byt – 18,00 hodin.
10. Různé.
11. Diskuze.
12. Losování bytu
13. Závěr.
1.Zahájení
Pan starosta R. Tomšů /dále předsedající/ zahájil jednání zastupitelstva obce v 17.00 hodin,
zjistil usnášeníschopnost a přednesl program jednání zastupitelstva.
Jiné návrhy a připomínky nebyly vzneseny.
Přesedající dal hlasovat o programu jednání zastupitelstva.
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Výsledek hlasování:
zastupitel
Drábek Adolf Ing.
Gargulák Alois
Ježíková Jana
Korytárová Marta Mgr.Bc.
Matušů Roman Ing.
Skovajsa Martin
Tomšů Robert
Turna Lukáš Ing.
Vojtek Štefan
Výsledek hlasování

PRO

PROTI

ZDRŽEL SE

7

0

0

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schválilo program jednání.
Usnesení č. 138 bylo schváleno.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------2.Ověření zápisu z minulého jednání ZO, volba ověřovatelů zápisu
Předsedající navrhl jako ověřovatele zápisu paní Mgr. Bc. Martu Korytarovou a paní Janu
Ježíkovou, jako zapisovatelka byla ustanovena paní Ludmila Jančová.
K zápisu z minulého zastupitelstva byly vzneseny připomínky: Ing. Adolf Drábek žádá
o doplnění do ankety – jak naložit s pozemkem po zahrádkářské budově. Navrhuje doplnit
anketu o výstavbu domu pro seniory. Dále žádá o doplnění do zápisu, že už 3,5 roku hlásí, že u
p. Stanislava Martinů č.p. 122 není slyšet rozhlas. Zatím se o to nikdo nepostaral.
Dále pan Ing. Adolf Drábek nesouhlasí s výstavbou bytů na dolním obchodě. Nesouhlasí
s půjčkou 12 mil. na třicet let. Dává návrh vzít půjčku na vybudování infrastruktury ke
stavebním pozemkům u tří lipek a po vybudování infrastruktury pozemky prodat jako stavební
parcely.
Dále nesouhlasí s vybudováním opěrné zdi u p. Vidláře, za účelem projíždění nákladních aut
k firmě Medoks s.r.o. Při povolování provozu této firmy se muselo vědět, jaká auta budou ulicí
projíždět a že zde vzniknou problémy. Obec vybuduje opěrnou zeď a firma Medoks s.r.o. bude
dál vydělávat. Dále vznáší připomínku, že ve zpravodaji neuvádí obec jubilanty. Všude to jde,
ale u nás ne.
V 17.15 minut se na jednání dostavil zastupitel ing. Roman Matušů
Jiné připomínky a návrhy nebyly vzneseny.
Předsedající dává hlasovat.
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Výsledek hlasování:
zastupitel
Drábek Adolf Ing.
Gargulák Alois
Ježíková Jana
Korytárová Marta Mgr.Bc.
Matušů Roman Ing.
Skovajsa Martin
Tomšů Robert
Turna Lukáš Ing.
Vojtek Štefan
Výsledek hlasování

PRO

PROTI

ZDRŽEL SE

7

0

0

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schválilo ověřovatele paní Mgr.Bc. Martu Korytarovou a paní Janu
Ježíkovou.
Zastupitelstvo schválilo zápis z jednání zastupitelstva, ze dne 14.10.2015. Na žádost Ing.
Adolfa Drábka se doplňuje do zápisu rozšíření ankety mezi občany na využití prostor po
zahradkářské budově o výstavbu domu pro seniory.
Usnesení č. 139 bylo schváleno.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------3. Projednání návrhu rozpočtu
Proběhla pracovní schůzka o návrhu rozpočtu na rok 2016, kde byl tento návrh prodiskutován
příjmy 19,705.900,- Kč a výdaje 19,705.900,- Kč.
Ing. Adolf Drábek se dotazuje, jaký poplatek je za svoz odpadů. Předsedající odpovídá, že
800.000,- polovina této částky se vybere od občanů jako místní poplatek za svoz
a shromažďování odpadů a polovinu doplácí obec.
Dále se dotazuje na položku konzultační poradenské a právní služby. Předsedající odpovídá, že
se jedná o vyměřování pozemků, smlouvy, služby geometrů.
Mgr. Bc. Marta Korytarová, ředitelka ZŠ a MŠ Všemina žádá doplnit do rozpočtu 50.000 Kč
jako rezervu na energie.
Ing. Adolf Drábek se dále dotazuje na výdajovou položku - vodovodní přípojky – 60.000,- Kč.
V příjmu je nula. Předsedající odpovídá, že nový zákon, týkající se vodovodů a kanalizací
ukládá povinnost majiteli vodovodu hradit tzv. narážecí soupravu, která stojí 1 ks 2.900,- Kč.
Každý uživatel si na novou přípojku vyřídí stavební povolení a uhradí si vodovodní přípojku.
Obec uhradí jen tyto narážecí soupravy.
Dále se Ing. Drábek dotazuje na výdajovou položku - odvádění a čištění odpadních vod.
Předsedající odpovídá, že se jedná o vývoz, čistění kanalizací a rozbory z výustí.
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Dále se Ing. Drábek dotazuje na výdajovou položku - 50.000 dar církvi. Jak může obec
přispívat církvi. To šlo v době, kdy nebyla odluka církve od státu. Dnes je odluka církve od
státu. Tudíž nechápe, proč bychom měli církvi, která je v současné době soukromá instituce,
dávat finanční dar.
Dále se Ing. Drábek dotazuje na výdajovou položku pořízení územního plánu a kolik jsme
obdrželi dotací. Předsedající odpovídá, že žádnou, protože na změnu územního plánu dotace
nejsou.
Dále se Ing. Drábek dotazuje na podporu akce Cyklobrána do prázdnin. Uvádí, že musí být
obec velmi bohatá, když může podporovat takové akce, které jsou určeny pro cizí lidi.
Místostarosta mu odpovídá, že tuto akci navštívilo cca 2000 lidí a je to velká propagace obce.
Tato akce je určena i pro občany Všeminy. Dále dodává, že Všeminské slavnosti jsou určeny
hlavně pro místní, ale počet cizích návštěvníků byl opět větší než místních. Tato skutečnost ale
neznamená, že by se tyto akce neměly podporovat.
Jiné dotazy ani připomínky nebyly vzneseny.
Předsedající dává hlasovat:
zastupitel
Drábek Adolf Ing.
Gargulák Alois
Ježíková Jana
Korytárová Marta Mgr.Bc.
Matušů Roman Ing.
Skovajsa Martin
Tomšů Robert
Turna Lukáš Ing.
Vojtek Štefan
Výsledek hlasování

PRO

PROTI

ZDRŽEL SE

8

0

0

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schválilo návrh rozpočtu na rok 2016 ve výši 19,755.900,- Kč v příjmech
a 19,755.900,- Kč ve výdajích. Podrobný návrh rozpočtu bude vyvěšen na úřední i elektronické
úřední desce.

Usnesení č. 140 bylo schváleno.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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4. Úprava výhledového rozpočtu
Výhledový rozpočet na r. 2016 byl schválený usnesením. č. 358 ze dne 12.12.2013.
Výhledový rozpočet byl ve výši 12,500.000,- Kč v příjmech a 12,500.000,- Kč ve výdajích.
Předsedající navrhuje úpravu výhledového rozpočtu zvýšení o 7,255.900,- Kč v příjmech
a zvýšení o 7,255.900,- Kč ve výdajích.
Podrobnější rozpis je přílohou č. 2 zápisu.
Nebyly vzneseny žádné návrhy ani připomínky.
Předsedající dává hlasovat:
zastupitel
Drábek Adolf Ing.
Gargulák Alois
Ježíková Jana
Korytárová Marta Mgr.Bc.
Matušů Roman Ing.
Skovajsa Martin
Tomšů Robert
Turna Lukáš Ing.
Vojtek Štefan
Výsledek hlasování

PRO

PROTI

ZDRŽEL SE

8

0

0

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schválilo úpravu výhledového rozpočtu na rok 2016 – příjmy zvýšit
o 7,255.900,- Kč a výdaje zvýšit o 7,255.900,- Kč.
Usnesení č. 141 bylo schváleno
5. Schválení programu obnovy venkova 2015 - 2020
Předsedající předložil zastupitelstvu ke schválení program obnovy venkova do roku 2020.
Tento program je v příloze č. 3 zápisu.
POZN.: Jedná se o investiční plán a přehled priorit na následující období.
Nebyly vzneseny žádné návrhy ani připomínky.
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Předsedající dává hlasovat:
zastupitel
Drábek Adolf Ing.
Gargulák Alois
Ježíková Jana
Korytárová Marta Mgr.Bc.
Matušů Roman Ing.
Skovajsa Martin
Tomšů Robert
Turna Lukáš Ing.
Vojtek Štefan
Výsledek hlasování

PRO

PROTI

ZDRŽEL SE

8

0

0

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schválilo program obnovy venkova 2015 – 2020.
Usnesení č. 142 bylo schváleno
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------6. Rámcová smlouva na revizi plynového zařízení
Předsedající navrhuje podepsat rámcovou smlouvu na revizi plynových zařízení v obecních
budovách s firmou ELGAS Zlín s.r.o., servis plynových kotelen, K Cihelně 218, 763 02 Zlín –
Louky, se kterou má obecní úřad dobré zkušenosti. Byla vznesena připomínka od Ing. Adolfa
Drábka, že jsou i jiné firmy, které by tyto revize mohly provádět.
Jiné návrhy a připomínky nebyly vzneseny.
Předsedající dává hlasovat:
zastupitel
Drábek Adolf Ing.
Gargulák Alois
Ježíková Jana
Korytárová Marta Mgr.Bc.
Matušů Roman Ing.
Skovajsa Martin
Tomšů Robert
Turna Lukáš Ing.
Vojtek Štefan
Výsledek hlasování

PRO

PROTI

ZDRŽEL SE

8

0

0
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schválilo podepsat rámcovou smlouvu na revizi plynových zařízení
v obecních budovách s firmou Elgas. firmou ELGAS Zlín s.r.o., servis plynových kotelen,
K Cihelně 218, 763 02 Zlín – Louky. Zastupitelstvo pověřuje starostu k podpisu.
Usnesení č. 143 bylo schváleno
7. Ochranný přístupový systém do školy
Předsedající navrhuje vybudovat v ZŠ a MŠ Všemina ochranný přístupový systém. Obec žádala
o dotaci, ale jelikož škola je malá, byla žádost vyřazena. Cenová nabídka je 20 tis. bez DPH.
Jedná se o vstup na čipové karty. Předsedající navrhuje, zařadit do toho i stravovací systém na
nákup stravenek. Ing. Roman Matušů se dotazuje, zda tento systém bude fungovat i na
internetu, aby rodiče měli přehled o odběru obědů, popř. odhlašování při nemoci atd.
Předsedající odpovídá, že je to v požadavku na firmu, která toto bude zajištovat.
Nebyly vzneseny jiné připomínky ani dotazy.
Předsedající dává hlasovat:
zastupitel
Drábek Adolf Ing.
Gargulák Alois
Ježíková Jana
Korytárová Marta Mgr.Bc.
Matušů Roman Ing.
Skovajsa Martin
Tomšů Robert
Turna Lukáš Ing.
Vojtek Štefan
Výsledek hlasování

PRO

PROTI

ZDRŽEL SE

8

0

0

Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce schválilo vybudování v ZŠ a MŠ Všemina ochranného přístupového
systému, včetně stravovacího systému. Ukládá starostovi oslovit firmy na zpracování cenové
nabídky.
Usnesení č. 144 bylo schváleno
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8. Prodej a směna pozemků
Předsedající předkládá zastupitelstvu návrh na prodej pozemků panu Mahdalovi, záměr byl
vyvěšen - dle GP 1222-39/2014 pozemek 63/9 -76 m2 a 63/10 23 m2, včetně věcných břemen
pro budování a údržbu inženýrských sítí a práva chůze a jízdy na těchto pozemcích - obec jako
oprávněná.
Předsedající dává hlasovat:
zastupitel
Drábek Adolf Ing.
Gargulák Alois
Ježíková Jana
Korytárová Marta Mgr.Bc.
Matušů Roman Ing.
Skovajsa Martin
Tomšů Robert
Turna Lukáš Ing.
Vojtek Štefan
Výsledek hlasování

PRO

PROTI

ZDRŽEL SE

7

0

1

Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce schválilo prodej pozemku panu Mahdalovi, dle GP 1222-39/2014 pozemek
parc. č. 63/9 – 76 m2 a parc. č. 63/10 – 23 m2, včetně věcných břemen pro budování a údržbu
inženýrských sítí a práva chůze a jízdy na těchto pozemcích - obec jako oprávněná.
Usnesení č. 145 bylo schváleno
___________________________________________________________________________
Předsedající předkládá směnu pozemků s panem Františkem Čalou, bez doplatku dle GP 12570027/2015 parc. č. 2409/9 díl „e“ o výměře 19 m2 a díl „d“ o výměře 33 m2, zapsaných na LV
10001, k.ú. Všemina za ¼ parc. 2371 zapsaná na LV 10001, k.ú Všemina, díl ¼ je o výměře
158,25 m2 . Nabyvatel Obec Všemina.
Dále se navrhuje ke schválení zřízení věcného břemene na parc. 2409/9 pro jízdu, chůzi,
budování a vedení inženýrských sítí – obec jako oprávněná.
Předsedající dává hlasovat:
zastupitel
Drábek Adolf Ing.
Gargulák Alois

PRO

PROTI

ZDRŽEL SE
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Ježíková Jana
Korytárová Marta Mgr.Bc.
Matušů Roman Ing.
Skovajsa Martin
Tomšů Robert
Turna Lukáš Ing.
Vojtek Štefan
Výsledek hlasování

6

0

2

Návrh usnesení
Zastupitelstvo schvaluje směnu pozemků s panem Františkem Čalou, bez doplatku, dle GP
1257-0027/2015 parc. č. 2409/9 díl „e“ o výměře 19 m2 a díl „d“ o výměře 33 m2, zapsaných
na LV 10001, k.ú. Všemina za ¼ parc. 2371 zapsaná na LV 10001, k.ú Všemina, díl ¼ je o
výměře 158,25 m2 . Nabyvatel Obec Všemina.
Dále schvaluje zřízení věcného břemene na parc. 2409/9 pro jízdu, chůzi, budování a vedení
inženýrských sítí – obec jako oprávněná.
Usnesení č. 146 bylo schváleno
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------9. Projednání možností dotačních titulů
Předsedající informuje zastupitelstvo o možnosti získání dotací v příštím roce. Získání dotace
ze státního fondu infrastruktury na chodník u Sedláčků. Největším problémem jsou vlastnické
vztahy, pozemky nesmí být v zástavě.
Dále se pokusíme požádat o dotaci na sakrální stavby - oprava dvou křížků na obou koncích
vesnice. Uvažuje se o přemístění kříže na horním konci, který není vidět. Měl by být přemístěn
nad horní točnu.
Dále je možnost dotací na podporované bydlení. Je možnost získat na výstavbu vstupního
pečovatelského bytu, případně komunitu - dům seniorů, kde by bydleli jenom senioři, zde je
možnost získat 600.000 Kč, v případě vstupního bytu je možnost získat max. 550.000 Kč v
případě pořízení bytu je možnosti získat max. 400.000 Kč.
Dále je možnost získání dotace na protipovodňový systém – investice do mostu u Kachtíků.
10. Různé
1. Výběrové řízení na projekty na chodníky v úseku 640 m od pana Jaroslava Tomšů č.p. 31 až
k horní točně. Bude osloven Pan Ing. Jiřího Škrabal, Centroprojekt group, Ing. Ladislav
Alester, Zdeněk Vladyka a Nelo projekt.
Ing. Adolf Drábek nesouhlasí s pořízením projektu na výstavbu chodníku, pokud nebude
kanalizace, nemá cenu vyhazovat peníze za projekt a výstavbu chodníku. A navíc projekt na
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chodník je zakreslen v projektu na kanalizaci, takže je zbytečné jej kreslit znovu. Předsedající
odpovídá, že projekt na chodník v projektu kanalizace není.
Pan Drábek žádá o zapsání, že bude souhlasit s výstavbou chodníků až po dokončení kanalizace.
Jiné připomínky ani návrhy nebyly vzneseny.
Předsedající dává hlasovat:
zastupitel
Drábek Adolf Ing.
Gargulák Alois
Ježíková Jana
Korytárová Marta Mgr.Bc.
Matušů Roman Ing.
Skovajsa Martin
Tomšů Robert
Turna Lukáš Ing.
Vojtek Štefan
Výsledek hlasování

PRO

PROTI

ZDRŽEL SE

7

0

1

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo odsouhlasilo oslovit Pana Ing. Jiřího Škrabala, Centroprojekt group, Ing.
Ladislav Alester, Zdeněk Vladyka a Nelo projekt na cenovou nabídku na vypracování projektu
na chodník – úsek od Jaroslava Tomšů č. 31 až po horní točnu.
Usnesení č. 147 bylo schváleno
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. Jako host se účastní jednání zastupitelstva pan Alois Čala, Všemina č. 68, který doručil
zastupitelstvu žádost o řešení dopravní situace v ulici - cesta ke hřišti. Žádá o umístnění značky
slepá ulice a omezení rychlosti. Do budoucna se bude řešit také omezením tonáže, ale to musí
být zařazeno jako změna v pasportu komunikací, schválená dopravním inspektorátem.
3. Předsedající předkládá zastupitelstvu ke schválení Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2015
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů.
Pan Drábek se dotazuje, zda je vyhláška v souladu se zákonem. Místostarosta odpovídá, ano je
to v souladu se zákonem. Proto se novela tvořila a byla konzultovaná s Ministerstvem vnitra.
Jiné návrhy a připomínky nebyly vzneseny.
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Předsedající dává hlasovat:
zastupitel
Drábek Adolf Ing.
Gargulák Alois
Ježíková Jana
Korytárová Marta Mgr.Bc.
Matušů Roman Ing.
Skovajsa Martin
Tomšů Robert
Turna Lukáš Ing.
Vojtek Štefan
Výsledek hlasování

PRO

PROTI

ZDRŽEL SE

8

0

0

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schválilo Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2015 o místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů, platnou od 1.1.2016.
POZN.: Poplatek zůstává nadále nezměněn a činí 400 Kč na osobu.
Usnesení č. 148 bylo schváleno

11.Diskuse
Pan Ing. Roman Matušů žádá o doplnění do ankety – jak naložit s pozemkem po zahradkářské
budově o nabídku vybudování dětského multifunkčního hřiště.
Pan Skovajsa se dotazuje, zda rozmístění dopravních značek v jednotlivých ulicích je v souladu
s dopravním inspektorátem. Předsedající odpovídá, ano je to schváleno dopravním
inspektorátem a je to součástí pasportu místních komunikací.
Pan Alois Gargulák má příspěvek do diskuse. Je mu známo, že pan Ing. Adolf Drábek je proti
hasičům. Pan Ing. Adolf Drábek oponuje, že jej pan Alois Gargulák napadá. pan Alois
Gargulák říká jen svůj názor, že pan Ing. Adolf Drábek byl rád, když mu hasiči po povodni
umyli cestu a že si myslí, že pan Ing. Adolf Drábek usiluje o zrušení hasičů. Pan Ing. Adolf
Drábek říká, že p. Alois Gargulák lže a žádá o zapsání.
Pan Alois Gargulák se vyjadřuje k vratům u hasičské zbrojnice, které se kvůli nákupu nového
auta musí zvětšit. Je známo, že zřizovatelem hasičů je obec. Velitel zásahové jednotky
a starosta SDH je zodpovědný obci za fungování SDH Všemina. Před dvěma lety byla
provedena výměna oken, zateplení, nová fasáda a výměna nových vrat HZ. Velitelem v té době
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byl pan Alois Tomšů, starosta SDH byl pan Alois Polášek, který byl v té době členem
zastupitelstva obce. Velitel a starosta měli na starosti podat návrh a žádost o opravu hasičské
zbrojnice. Všichni zastupitelé tento požadavek ve formě, který velitel a starosta předložili,
schválili. Nikdo nepřemýšlel nad tím, že do budoucna může být pořízeno větší auto, které bude
mít úplně jiné parametry, než byla nově pořizovaná vrata na HZ. Bylo to řečeno i firmě, která
vrata dělala a zajímala se o to, co bude do budoucna, např. jestli se neuvažuje o pořízení většího
auta. Bylo řečeno ne. Pokud by o tomto bylo už v minulosti uvažováno, nemuselo se teď nic
předělávat.
Pan Alois Gargulák připomíná, že pokud obec nebude investovat do SDH, všechno se zruší
a obec bude nucena investovat do HZS Zlín. Dále pan Alois Gargulák informuje o kontrole na
SDH Všemina Hasičským záchranným sborem Zlín. Bylo zjištěno, že chybí autocentrála, není
provedena kontrola nadzemních hydrantů od SMVAK a dále je nutné požádat lesy ČR, aby
přehradní nádrž mohla být využívána hasiči při živelních pohromách.
Pan Ing. Adolf Drábek připomíná, že on byl vždy pro zachování a podporu spolků, ale myslí
si, že se nechovají slušně vůči občanům. Pan Ing. Roman Matůšu se ptá, kdo konkrétně se
nechová slušně. Pan Ing. Adolf Drábek odpovídá, že např. konkrétně myslivci nepřijali do
svých řad některé občany.
Pan Ing. Roman Matušů odpovídá, že myslivci nepřijali pouze pana Ing. Adolfa Drábka. Jinak
všechny ano. A to není o slušném chování, ale žádost pana Ing. Adolfa Drábka nesplňovala
kritéria, která byla požadována.
Dále pan Ing.Adolf Drábek poukazuje na to, že v zápise z jednání zastupitelstva ze dne
31.8.2015 byl uveden jako neomluven. Tvrdí, že on se nemusí omlouvat z jednání
zastupitelstva. Místostarosta oponuje, že v jednacím řádu je tato povinnost stanovena. Tento
jednací řád byl schválen v zastupitelstvu dne 25. 2. 2015 usnesením. č. 64. Poté byl panu Ing.
Adolfu Drábkovi opět tento jednací řád předložen. Zároveň je dostupný na webových stránkách
obce.
Pan Hubáček a pan Pečeňa budou osloveni o odprodej části pozemků.
12. Losování bytů
Losování se účastnila Judr. Eva Křivánková, která o průběhu losování sepíše zápis.
Losování bytů – byt bude přidělen podle vylosovaného pořadí.
Byty byly vylosovány v tomto pořadí:
1. Markéta Polaštíková, Všemina čp. 18
2. Veronika Bajková, Všemina čp. 308
3. Tereza Kadlčáková, Všemina čp. 82
4. Jana Samsonková, Všemina čp.26
5. Alžběta Urbanová, Všemina čp. 288

ANONYMIZOVANÉ INFORMACE
z jednání zastupitelstva obce Všemina konaného dne 23.11.2015
S vylosovaným zájemcem, který splní všechna kritéria, bude podepsána nájemní smlouva.
Zastupitelstvo pověřuje starostu k podpisu smlouvy

13. Závěr

Předsedající ukončil jednání zastupitelstva v 19,15 hodin.

