Městský úřad Týnec nad Labem
Masarykovo nám. čp. 1 , PSČ 281 26

Z á p i s č. : 6 - 2008
z 6. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne
29.5. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města Týnce nad Labem.
Přítomni: 11 členů ZM ,
Omluveni z jednání: 0
Zápis obsahuje usnesení č. 337 / 2008 – 353 / 2008
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GRAM
Zahájení.
Návrh zapisovatele a ověřovatelů zápisu z jednání ZM.
Návrh programu jednání ZM.
Kontrola usnesení č 330/2007 - 336/2007
z minulého jednání ZM ze dne
6.5.2008.
Diskuse veřejnosti.
Návrh – Výzva k podání nabídky na výstavbu víceúčelového hřiště s polyuretanovým
povrchem – Vinařice.
Návrh – Výzva k podání nabídky na opravu fasády kostela Stětí sv. Jana Křtitele
v Týnci nad Labem.
Návrh – Výzva k podání nabídky na restaurování Piety pod křížem v Týnci nad
Labem.
Návrh – Výzva k podání nabídky na bezpečnou cestu dětí do školy v Týnci nad Labem
a Lžovicích.
Návrh – Výzva k podání nabídky na autobusové zastávky Týnec nad Labem a
Lžovice.
Návrh – Cenová nabídka na opravu střechy hřbitovního kostela Panny Marie
Sedmibolestné .
Návrh – Cenová nabídka na opravu vodojemu v Týnci nad Labem.
Žádost o zakoupení části pozemku parcela č. 764/3 v k.ú. a obci Týnec nad Labem o
výměře cca 300 m2– pan Kotěra Stanislav.
Žádost o pronájem části místní komunikace Komenského náměstí parcela č. 190
v k.ú. a obci Týnec nad Labem o výměře 16,25 m2 – paní Dostálová Ivana.
Návrh – Kupní smlouva VČP Net, s.r.o. – úplatný převod plynárenského zařízení ul.
Sadová.
Návrh – Smlouva o zřízení věcného břemene – VČP Net, s.r.o..
Návrh – Směnná smlouva Povodí Labe, státní podnik.
Návrh – Kupní smlouva Povodí Labe, státní podnik.
Vodos Kolín s.r.o. – náklady na provoz, smlouva.
Rozpočtové opatření č. 2 / 2008.
Diskuse zastupitelstva.
Závěr.
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1. Zahájení
Zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem zahájil v 17 hodin
pan Josef Polák.

a řídil starosta města

2. Návrh zapisovatele a ověřovatelů zápisu z jednání ZM.
Ověřovatelé zápisu z 6. zasedání ZM : paní Mgr. Pánková Hana , p. Vomáčka Josef
Hlasování: 9 – 0 – 0
Zapisovatel:p. Macháček Vladimír – tajemník MěÚ.
Hlasování: 9 – 0 – 0

3. Návrh programu jednání ZM
p. Polák Josef přednesl návrh programu jednání ZM.
p. Polák Josef přednesl návrh na rozšíření programu jednání ZM.
6. Středočeský kraj – dotace : Víceúčelové hřiště Vinařice – 400.000,- Kč , bezpečná cesta
dětí do školy – 600.000,- Kč, autobusové zastávky Lžovice a Týnec nad Labem – 134.000,Kč.
22. Žádost o finanční příspěvek na asistenta pro Václava Vondráška ( MŠ Týnec nad
Labem).
23. Nabídka na koncert věnovaný tvorbě týneckého rodáka pana Josefa Berana.
24. Ministerstvo kultury ČR – dotace státní finanční podpory v programu regenerace
městských památkových zón na rok 2008 – 400.000,- Kč.
25. Žádost o navýšení kapacity MŠ Týnec nad Labem na školní rok 2008/2009.
p. Mgr.Radouš Hynek přednesl návrh na rozšíření programu jednání ZM.
26. Zpráva z veřejnoprávní kontroly pokladny MěÚ Týnec nad Labem – komisí finančního a
kontrolního výboru ZM.
Hlasování : 9 – 0 – 0

4. Kontrola usnesení z minulého jednání ZM konaného 6.5.2008
Úvodní slovo: p. Polák Josef – starosta
4. - 1.
Usnesení plněna průběžně :
Usnesení č. 333 / 2008 ,
4. - 2.
Usnesení splněna :
Usnesení č. 330 / 2008 - 332 / 2008, 334/2008 - 336 / 2008.
4. – 3.
Bod č. 15 z jednání ZM dne 28.2.2008 :
Nabídka Spisové služby KEO-X pro Město Týnec nad Labem, cena : 31.680,- Kč , roční
udržovací poplatek 13.200,- Kč.
Diskuse : p. Polák Josef, p. Macháček Vladimír – tajemník MěÚ
Cena, analýza programů
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USNESENÍ č.337 /2008
Zastupitelstvo města Týnec nad Labem, podle § 35 odst. 1) zák.č. 128/2000 Sb., ve znění
pozdějších předpisů schvaluje koupi informačního systému pro komplexní řešení
spisové služby KEO-X pro Město Týnec nad Labem, cena : 31.680,- Kč , roční
udržovací poplatek 13.200,- Kč a pověřuje starostu města podpisem smluvy.
Termín plnění : 31.7.2008
Zodpovídá : tajemník MěÚ
Hlasování : 9 – 0 - 0
V 17hodin 15 minut se dostavil na jednání ZM p. Macháček Vladimír ml..

5. Diskuse veřejnosti :
V 17hodin 20 minut se dostavil na jednání ZM p. ing. Kantůrek Josef.

6. Středočeský kraj – dotace : Víceúčelové hřiště Vinařice – 400.000,- Kč ,
bezpečná cesta dětí do školy – 600.000,- Kč, autobusové zastávky Lžovice
a Týnec nad Labem – 134.000,- Kč.
Starosta města předložil zastupitelstvu města – Středočeský kraj – finanční dotace :
Víceúčelové hřiště Vinařice – 400.000,- Kč , bezpečná cesta dětí do školy – 600.000,- Kč,
čekárny u autobusových zastávek Lžovice a Týnec nad Labem – 134.000,- Kč. Maximální
finanční podíl Města Týnec nad Labem 750.000,- Kč.
Diskuse : p. Macháček Vladimír ml.
Vrátit dotace, finanční podíl města použít na jiné akce.
USNESENÍ č.338 /2008
Zastupitelstvo města Týnec nad Labem, podle § 35 odst. 1) zák.č. 128/2000 Sb., ve znění
pozdějších předpisů
schvaluje přijetí finanční dotace od Středočeského kraje:
Víceúčelové hřiště Vinařice – 400.000,- Kč , bezpečná cesta dětí do školy –
600.000,- Kč, autobusové zastávky Lžovice a Týnec nad Labem – 134.000,- Kč a
pověřuje starostu města podpisem smluv a schvaluje maximální finanční podíl
Města Týnec nad Labem 750.000,- Kč.
Termín plnění : 31.12.2008
Zodpovídá : starosta města
Hlasování : 11 – 0 - 0

7. Návrh – Výzva k podání nabídky na výstavbu víceúčelového hřiště
s polyuretanovým povrchem – Vinařice.
Starosta města předložil zastupitelstvu města – návrh – Výzvy k podání nabídky na
výstavbu víceúčelového hřiště s polyuretanovým povrchem – Vinařice.
USNESENÍ č . 339 /2008
Zastupitelstvo města Týnec nad Labem, podle § 35 odst. 1) zák.č. 128/2000 Sb. o obcích,
ve znění pozdějších předpisů
schvaluje výzvu k podání nabídky na výstavbu
víceúčelového hřiště s polyuretanovým povrchem – Vinařice a pověřuje starostu
oslovením třech firem.
Termín plnění : 30.6.2008
Zodpovídá : starosta města
Hlasování : 11 - 0 – 0
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8. Návrh – Výzva k podání nabídky na opravu fasády kostela Stětí sv. Jana
Křtitele v Týnci nad Labem.
Starosta města předložil zastupitelstvu města – návrh – Výzvy k podání nabídky na opravu
fasády kostela Stětí sv. Jana Křtitele v Týnci nad Labem.
USNESENÍ č . 340 /2008
Zastupitelstvo města Týnec nad Labem, podle § 35 odst. 1) zák.č. 128/2000 Sb., ve znění
pozdějších předpisů schvaluje výzvu k podání nabídky na opravu fasády kostela
Stětí sv. Jana Křtitele v Týnci nad Labem a pověřuje starostu oslovením pěti firem.
Termín plnění : 30.6.2008
Zodpovídá : starosta města
Hlasování : 11 - 0 – 0

9. Návrh – Výzva k podání nabídky na restaurování Piety pod křížem
v Týnci nad Labem.
Starosta města předložil zastupitelstvu města - návrh – Výzvy k podání nabídky na
restaurování Piety pod křížem v Týnci nad Labem.
USNESENÍ č . 341 /2008
Zastupitelstvo města Týnec nad Labem, podle § 35 odst. 1) zák.č. 128/2000 Sb., ve znění
pozdějších předpisů schvaluje výzvu k podání nabídky na restaurování Piety pod
křížem v Týnci nad Labem a pověřuje starostu oslovením třech firem.
.

Termín plnění : 30.6. 2008
Zodpovídá : starosta města
Hlasování : 11 – 0 – 0

10. Návrh – Výzva k podání nabídky na bezpečnou cestu dětí do školy
v Týnci nad Labem a Lžovicích.
Starosta města předložil zastupitelstvu města – návrh – Výzvy k podání nabídky na
bezpečnou cestu dětí do školy v Týnci nad Labem a Lžovicích.
USNESENÍ č . 342 /2008
Zastupitelstvo města Týnec nad Labem, podle § 35 odst. 1) zák.č. 128/2000 Sb., ve znění
pozdějších předpisů schvaluje výzvu k podání nabídky na bezpečnou cestu dětí do
školy v Týnci nad Labem a Lžovicích a pověřuje starostu oslovením třech firem.
Termín plnění : 30.6. 2008
Zodpovídá : starosta města
Hlasování : 11 – 0 – 0

11. Návrh – Výzva k podání nabídky na autobusové zastávky Týnec nad
Labem a Lžovice.
Starosta města předložil zastupitelstvu města – návrh – Výzvy k podání nabídky na čekárny
u autobusových zastávek Týnec nad Labem a Lžovice.
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USNESENÍ č . 343/2008
Zastupitelstvo města Týnec nad Labem, podle § 35 odst. 1) zák.č. 128/2000 Sb., ve znění
pozdějších předpisů schvaluje výzvu k podání nabídky na čekárny u autobusových
zastávek Týnec nad Labem a Lžovice a pověřuje starostu oslovením třech firem.
Termín plnění : 30.6. 2008
Zodpovídá : starosta města
Hlasování : 11 – 0 – 0

12. Návrh – Cenová nabídka na opravu střechy hřbitovního kostela Panny
Marie Sedmibolestné .
Starosta města předložil zastupitelstvu města – návrh – Cenové nabídky na opravu střechy
hřbitovního kostela Panny Marie Sedmibolestné – firma Kotys Kolín – cena : 87.300,- Kč bez
DPH .
Diskuse : p. ing. Kantůrek Josef, p. Tvrdík Václav
Cena, dotace – podána žádost na MěÚ Kolín.
USNESENÍ č.344 /2008
Zastupitelstvo města Týnec nad Labem, podle § 35 odst. 1) zák.č. 128/2000 Sb., ve znění
pozdějších předpisů schvaluje cenovou nabídky na opravu střechy hřbitovního
kostela Panny Marie Sedmibolestné – firma Kotys Kolín – cena : 87.300,- Kč bez
DPH a pověřuje starostu města podpisem smlouvy o dílo .
Termín plnění : 31.12. 2008
Zodpovídá : starosta města
Hlasování : 11 – 0 – 0

13. Návrh – Cenová nabídka na opravu vodojemu v Týnci nad Labem.
Starosta města předložil zastupitelstvu města návrh – Cenové nabídky na opravu vodojemu
v Týnci nad Labem – firma H a K INVEST spol.s r.o. Hradec Králové – cena : 43.150,- Kč
bez DPH.
Diskuse : p. ing. Kantůrek Josef
Řešit komplexně s firmou Vodos sro Kolín – podíl na opravě.
Zastupitelstvo města bere na vědomí a pověřuje starostu města dalším jednáním
s f. Vodos sro Kolín.
Termín plnění : 31.7.2008
Zodpovídá : starosta města
Hlasování : 11 – 0 – 0

14. Žádost o zakoupení části pozemku parcela č. 764/3 a 765/8 v k.ú. a
obci Týnec nad Labem o výměře cca 300 m2– pan Kotěra Stanislav.
Starosta města předložil zastupitelstvu města žádost o zakoupení části pozemku parcela č.
764/3 a 765/8 v k.ú. a obci Týnec nad Labem o výměře cca 300 m2– pan Kotěra Stanislav.
USNESENÍ č.345 /2008
Zastupitelstvo města Týnec nad Labem, podle § 35 odst. 1) zák.č. 128/2000 Sb., ve znění
pozdějších předpisů schvaluje zveřejnit záměr na prodej pozemku parcela č. 764/3
a 765/8 v k.ú. a obci Týnec nad Labem.
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Termín plnění : 31.7.2008
Zodpovídá : starosta města
Hlasování : 11 – 0 – 0

15. Žádost o pronájem části místní komunikace Komenského náměstí
parcela č. 190 v k.ú. a obci Týnec nad Labem o výměře 16,25 m2 – paní
Dostálová Ivana.
Starosta města předložil zastupitelstvu města žádost o pronájem části místní komunikace
Komenského náměstí parcela č. 190 v k.ú. a obci Týnec nad Labem o výměře 16,25 m2 –
paní Dostálová Ivana.
USNESENÍ č.346 /2008
Zastupitelstvo města Týnec nad Labem, podle § 35 odst. 1) zák.č. 128/2000 Sb., ve znění
pozdějších předpisů schvaluje zveřejnit záměr na pronájem části místní komunikace
Komenského náměstí parcela č. 190 v k.ú. a obci Týnec nad Labem o výměře 16,25
m2.
Termín plnění : 30.6.2008
Zodpovídá : starosta města
Hlasování : 11 – 0 – 0

16. Návrh – Kupní smlouva VČP Net, s.r.o. – úplatný převod plynárenského
zařízení ul. Sadová.
Starosta města předložil zastupitelstvu města návrh – Kupní smlouvy VČP Net, s.r.o. –
úplatný převod plynárenského zařízení ul. Sadová. Cena :233.000,- Kč.
Diskuse : p. Macháček Vladimír ml., p. ing. Kantůrek Josef, p.Mgr. Radouš Hynek,paní Mgr.
Pánková Hana.
Cena, náklady, podíl města .
USNESENÍ č.347 /2008
Zastupitelstvo města Týnec nad Labem, podle § 35 odst. 1) zák.č. 128/2000 Sb., ve znění
pozdějších předpisů schvaluje kupní smlouvu VČP Net, s.r.o. – úplatný převod
plynárenského zařízení ul. Sadová. Cena : 233.000,- Kč a pověřuje starostu města
podpisem smlouvy.

Termín plnění : 30.6.2008
Zodpovídá : starosta města
Hlasování : 11 – 0 – 0

17. Návrh – Smlouva o zřízení věcného břemene – VČP Net, s.r.o..
Starosta města předložil zastupitelstvu města návrh – Smlouvy o zřízení věcného břemene
– VČP Net, s.r.o..
Diskuse : p. Macháček Vladimír ml.,
Cena geometrického zaměření,
USNESENÍ č.348 /2008
Zastupitelstvo města Týnec nad Labem, podle § 35 odst. 1) zák.č. 128/2000 Sb., ve znění
pozdějších předpisů schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene – VČP Net, s.r.o.
a pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
.
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Termín plnění : 31.12.2008
Zodpovídá : starosta města
Hlasování : 11 – 0 – 0

18. Návrh – Směnná smlouva Povodí Labe, státní podnik.
Starosta města předložil zastupitelstvu města návrh – Směnné smlouvy Povodí Labe, státní
podnik.Doplatek : 127.600,- Kč.
USNESENÍ č.349 /2008
Zastupitelstvo města Týnec nad Labem, podle § 35 odst. 1) zák.č. 128/2000 Sb., ve znění
pozdějších předpisů schvaluje směnnou smlouvu s Povodím Labe, státní podnik
s doplatkem 127.600,- Kč a pověřuje starostu města podpisem smlouvy.

Termín plnění : 30.6.2008
Zodpovídá : starosta města
Hlasování : 11 – 0 – 0

19. Návrh – Kupní smlouva Povodí Labe, státní podnik.
Starosta města předložil zastupitelstvu města návrh – Kupní smlouvy Povodí Labe, státní
podnik.Cena : 926.000,- Kč.
USNESENÍ č.350 /2008
Zastupitelstvo města Týnec nad Labem, podle § 35 odst. 1) zák.č. 128/2000 Sb., ve znění
pozdějších předpisů schvaluje kupní smlouvu s Povodím Labe, státní podnik- cena :
926.000,- Kč a pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
Termín plnění : 30.6.2008
Zodpovídá : starosta města
Hlasování : 11 – 0 – 0

20. Vodos Kolín s.r.o. – náklady na provoz, smlouva.
Starosta města předložil zastupitelstvu města zprávu od firmy Vodos Kolín s.r.o. – náklady
na provoz, smlouva.
Diskuse : p.ing. Kantůrek Josef, p. Macháček Vladimír ml., p. Tvrdík Václav, paní Mgr.
Hájková Zuzana, p. Mgr. Radouš Hynek,p. Macháček Vladimír tajemník MěÚ,
Podklady ztrát, smlouva, rozvaha,
Zastupitelstvo města bere na vědomí a pověřuje starostu města dalším jednáním
s f. Vodos sro Kolín.
Termín plnění : 31.7.2008
Zodpovídá : starosta města
Hlasování : 11 – 0 – 0
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21. Rozpočtové opatření č. 2 / 2008.
Starosta města předložil zastupitelstvu města rozpočtové opatření č. 2 / 2008.
USNESENÍ č. 351 /2008
Zastupitelstvo města Týnec nad Labem, podle § 84 písm. b ) zák.č.128/2000 Sb., ve znění
pozdějších předpisů – schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2008.
Termín plnění : 30.6.2008
Zodpovídá : správce rozpočtu
Hlasování : 11 – 0 – 0

22. Žádost o finanční příspěvek na asistenta pro Václava Vondráška ( MŠ
Týnec nad Labem).
Starosta města předložil zastupitelstvu města žádost o finanční příspěvek na asistenta pro
Václava Vondráška ( MŠ Týnec nad Labem).
Diskuse : p. Mgr. Radouš Hynek
Středočeský kraj – 0,5 úvazku MŠ , ÚP Kolín , sociální podpora, finanční podpora Města
Týnec nad Labem.
Zastupitelstvo města bere na vědomí a pověřuje starostu města a předsedu
finančního výboru ZM dalším jednáním.

Termín plnění : 31.8.2008
Zodpovídá : starosta města
Hlasování : 11 – 0 – 0

23. Nabídka na koncert věnovaný tvorbě týneckého rodáka pana Josefa
Berana.
Starosta města předložil zastupitelstvu města nabídku na koncert věnovaný tvorbě
týneckého rodáka pana Josefa Berana.
Zastupitelstvo města bere na vědomí a pověřuje starostu města dalším jednáním
( cena, termín ).
Termín plnění : 31.8.2008
Zodpovídá : starosta města
Hlasování : 11 – 0 – 0

24. Ministerstvo kultury ČR – dotace státní finanční podpory v programu
regenerace městských památkových zón na rok 2008 – 400.000,- Kč.
Starosta města předložil zastupitelstvu města - Ministerstvo kultury ČR – dotace státní
finanční podpory v programu regenerace městských památkových zón na rok 2008 –
400.000,- Kč.
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USNESENÍ č.352 /2008
Zastupitelstvo města Týnec nad Labem, podle § 35 odst. 1) zák.č. 128/2000 Sb., ve znění
pozdějších předpisů schvaluje přijetí dotace státní finanční podpory v programu
regenerace městských památkových zón na rok 2008 – 400.000,- Kč s určením
360.000,- Kč na opravu fasády kostela Stětí sv. Jana Křtitele a 40.000,- Kč na
opravu fasády a výměnu oken domu čp. 158 - majitel paní Krejčíková.
Termín plnění : 31.12.2008
Zodpovídá : starosta města
Hlasování : 11 – 0 - 0

25. Žádost o navýšení kapacity MŠ Týnec nad Labem na školní rok
2008/2009.
Starosta města předložil zastupitelstvu města žádost o navýšení kapacity MŠ Týnec nad
Labem na školní rok 2008/2009 z počtu dětí 60 na 62..
USNESENÍ č.353 /2008
Zastupitelstvo města Týnec nad Labem, podle § 35 odst. 1) zák.č. 128/2000 Sb., ve znění
pozdějších předpisů schvaluje žádost o navýšení kapacity MŠ Týnec nad Labem na
školní rok 2008/2009 z počtu dětí 60 na 62.
Termín plnění : 31.12.2008
Zodpovídá : starosta města
Hlasování : 11 – 0 - 0

26. Zpráva z veřejnoprávní kontroly pokladny MěÚ Týnec nad Labem
komisí finančního a kontrolního výboru ZM.
Předseda finančního výboru ZM p. Mgr. Radouš Hynek předložil zastupitelstvu města zprávu
z veřejnoprávní kontroly pokladny MěÚ Týnec nad Labem komisí finančního a kontrolního
výboru ZM. Výsledek kontroly – bez závad.
Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu z veřejnoprávní kontroly pokladny
MěÚ Týnec nad Labem komisí finančního a kontrolního výboru ZM. Výsledek
kontroly – bez závad.
Hlasování : 11 – 0 – 0

27. Diskuse:
paní Mgr. Zuzana Hájková
• vítání občánků Města Týnec nad Labem – 20.5.2008 – děkujeme paní Dumanové,
paní Hladíkové ředitelce MŠ, paní Vondrové učitelce MŠ a dětem z MŠ za přípravu a
hezký program.
• akce „ Dětský den „ 31.5.2008 od 14,- hodin,
• nabídka od Středočeského symfonického orchestru na Adventní koncert – za cenu
jednoho - dva.
pan Vladimír Macháček ml.
• označení Města Týnec nad Labem – uvítací tabule se znakem ,
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pan Josef Vomáčka
• čestní občané Města Týnec nad Labem – blahopřání ,
• zasedací místnost pro spolky,
• Memoriál „ ing. Jiřího Sýkory“ – žákovský turnaj v kopané,
• Vinařice – vývěska u schodů – zveřejňovat informace o městě,
pan Václav Tvrdík
• sekání trávy – odvoz ,
pan Mgr. Hynek Radouš
• vyhláška o odpadech na www.stránky města,
• písek na dětské hřiště,
• 900.let Města Týnec nad Labem – informační cedule – památky, významní rodáci a
pod.,
• nájemní smlouva s firmou Vodafone – řeší právník města,
• ul. Sadová – rozvod sítě NN řeší ČEZ,
• daň z nemovitostí – možnost zvýšení,
pan Josef Polák
• informace z jednání s občany v bytovce č. 480 - zpracovat technické zprávy
bytového fondu města – pan. Ing. Řepa,
• plynofikace části smíšené zóny ( rekreace a bytová výstavba) – starosta města
pověřen dalším jednáním ( zajištění projektu a financí),
• informace k jednání na MěÚ v Kutné Hoře - dne 28.5.2008 ohledně sinice II / 327
přivaděč k průmyslové zóně Kutná Hora – na základě zpracované dokumentace firmy
Foxcom, která je schválena, tak se neuvažuje využití silnice II/327 jako přivaděč
k dálnici,
• vodovod Bambousek – byla podána žádost o stavební povolení a zpracovává se
žádost o dotaci na výstavbu,
• informace k jednání - autocamping u Labe – p. Hájek Josef – zpracování studie dle
podmínek nového ÚP města , pokácení 3 dubů, které ohrožovaly budovu v areálu p.
Hájka ( dřevo odkoupil p. Hájek ) – zastupitelstvo bere na vědomí,
• stížnost p. Cenkera Luboše na systém odvozu TKO a bioodpadu – zastupitelstvo
města stížnost projednalo a pověřuje starostu města odpovědí p. Cenkerovi
Lubošovi.

Starosta města v 19 hodin 35 minut
ukončil jednání a poděkoval všem přítomným
zastupitelům města za účast a spolupráci.
Polák Josef
starosta města

Ověřovatelé zápisu :
Paní Mgr. Pánková Hana

p.Vomáčka Josef

Zapsal: pan Macháček Vladimír str. – tajemník MěÚ
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