
Z Á P I S   

z 1. zasedání Zastupitelstva města Holešova,  

které se konalo 13.01.2020 

ve velké zasedací místnosti Městského úřadu Holešov 

 

Přítomni:  Vladan Daněk,  zastupi te l  
Ing .  Radek Doležel ,  zastupi te l  
Zdeněk Hlobi l ,  zastupi te l  
Gabr ie la Holčáková, zastupi te l  
Luděk Hradi l ,  zastupi te l  
Ludmi la Hřeben Štaudnerová,  zastupi te l  
Jakub Hř ib,  zastupi te l  
Roman Hyánek,  zastupi te l  
Bc.  Jaros lav Chmelař ,  zastupi te l  
Mgr.  Helena Jandová,  zastupi te l  
Ing .  Pavel  Karhan,  místostarosta  
Mgr.  Jan Koláček ,  zastupi te l  
Ing .  Mar t in  Kopl ík ,  zastupi te l  
MVDr.  Zbyněk Mik l ík ,  zastupi te l  
Mgr.  J i ř í  Mikulenka, zastupi te l  
Oldř ich Rektoř ík ,  zastupi te l  
Milan Roubal ík ,  místostarosta  
Mgr.  Svatava Ságnerová,  zastupi te l  
Mgr.  Rudolf  Seifer t ,  s tarosta města  
Mgr.  Jana Slovenčíková,  zastupi te l  
Pe t r  Šid l ík ,  zastupi te l  
Bc.  Jakub Šneidr,  zastupi te l  
Ing .  Jana Šťastná, zastupi te l  

Omluveni :  <dle prezenční l is t iny>  

Nepř ítomni:  <dle prezenční l is t iny>  

Předsedaj íc í:  Mgr.  Rudolf  Seifer t ,  s tarosta města  

Ověřovate lé:  Bc.  Jaros lav Chmelař ,  zastupi te l  
Mgr .  Svatava Ságnerová,  zastupi te l  

Návrhová 
komise:  

Ing .  Radek Doležel ,  zastupi te l  
Luděk Hradi l ,  zastupi te l  
Bc.  Jakub Šneidr,  zastupi te l  

Číslo 
bodu 

Bod 
Komentář 

1.  Zahájení a schválení programu 1. zasedání Zastupitelstva města Holešova  

Jednání Zastupitelstva města Holešova zahájil v 16 hod. starosta města Mgr. Rudolf 
Seifert přivítáním přítomných členů zastupitelstva a občanů. Konstatoval, že je 



přítomno 23 členů a zastupitelstvo města je usnášeníschopné. Zároveň upozornil, 
že jednání zastupitelstva města je nahráváno s tím, že záznam bude vyvěšen na 
webových stránkách města. Následně přednesl program jednání a vyzval členy 
zastupitelstva města k podání návrhů na případné další doplnění nebo změnu 
programu. 
Ludmila Hřeben Štaudnerová vyjádřila negativní stanovisko ke značnému výskytu 
materiálů křesťanského charakteru a k tomu, že na programu schází bod týkající se 
prezentace "Územní studie sídelní zeleně města Holešova", jak bylo přislíbeno na 
minulém zasedání. Vyjádřil se starosta města s tím, že autorka bude studii 
prezentovat před zahájením programu. 
Ing. Pavel Karhan navrhl změnu bodu programu a jako bod číslo 1 navrhuje 
seznámení s touto studií. 
Mgr. Helena Jandová podala návrh na změnu pořadí bodu č. 4 týkající se přijetí 
úvěru na stavební úpravy budovy Rehabilitačního centra, Tovární čp. 1081, Holešov 
a bodu č. 5 týkající se stavební úpravy této budovy. Reagoval starosta města s tím, 
že oba materiály spolu souvisí a budou projednávány společně. 
Mgr. Svatava Ságnerová se negativně vyjádřila s tím, že v podkladech postrádá 
rozbor návštěvnosti, vyčíslení ztráty z provozu a ekonomickou rozvahu týkající se 
plaveckého bazénu, který na svém jednání požadoval také finanční výbor vzhledem 
k závažnosti projednávaného bodu programu. Reagoval starosta města s tím, že 
tyto informace od provozovatele, společnosti Tepelné hospodářství Holešov,           
spol. s r. o., má k dispozici až k dnešnímu dni. Následně byly tyto informace 
nakopírovány a všem členům zastupitelstva města předány. Dále zdůraznil, že 
pokud některým členům zastupitelstva něco není jasné nebo jim v podkladech 
před jednáním chybí, mají přijít na městský úřad a toto si vyjasnit u kompetentních 
pracovníků a neřešit to až na zasedání zastupitelstva města. Závěrem vznesla 
stížnost, že neměla v písemných podkladech projednávanou studii stavební úpravy. 
Tato studie nebyla nikomu poskytnuta v tištěné podobě z důvodu formátu výkresu. 
V digitální podobě měli všichni členové zastupitelstva města veškeré podklady od 
pondělí 06.01.2020, kdy je měla asistentka od zpracovatelů k dispozici a umístila je 
na webové stránky města, kde mají zastupitelé přístup k podkladům k jednotlivým 
jednáním. 
Mgr. Helena Jandová se k tomu vyjádřila s tím, že se na základě obdržených 
podkladů a návštěvy městského úřadu, snažila v problematice zorientovat, ale 
stejně vyjádřila domněnku, že jsou členové zastupitelstva tlačeni k rychlým 
rozhodnutím a negativně se vyjádřila k nedostatečnému seznámení s projektem 
v souvislosti s řešením rekonstrukce plaveckého bazénu a sauny. Závěrem podala 
protinávrh zrušit projednávání bodu 4 a 5 týkající se této problematiky. O tomto 
protinávrhu bylo hlasováno takto: 0 pro, 21 proti 2 se zdrželi. Protinávrh nebyl 
schválen. 
Ludmila Hřeben Štaudnerová podpořila projednání těchto bodů programu s tím, že 
přítomný vedoucí Odboru investic s navrhovanou studií rekonstrukce přítomné 
seznámí. 
Ing. Pavel Karhan neviděl důvod, proč hlavní body programu, kvůli kterým bylo 
zasedání svoláno, neprojednat. 
Ing. Martin Koplík podal protinávrh vyjmout z programu bod č. 6 týkající se 
projednávání žádosti o prohlášení sv. Jana Sarkandra patronem farnosti a města 
Holešova z důvodu závažnosti hlavních bodů programu, tedy stavební úpravy 
budovy Rehabilitačního centra a přijetí úvěru na jejich realizaci. O tomto 
protinávrhu bylo hlasováno takto: 7 pro, 14 proti 2 se zdrželi. Protinávrh nebyl 
schválen. Závěrem vyjádřil názor, že by bylo vhodné předložit vizualizaci projektu 
rekonstrukce zmiňovaného objektu.  
Projednávání žádosti týkající se sv. Jan Sarkandra podpořil a doplňující informace 
poskytl starosta města. 



Projednání hlavních bodů programu podpořil Jakub Hřib s tím, že podal návrh 
nečinit konečné rozhodnutí z důvodu složitosti a závažnosti rozhodnutí o způsobu 
provedení stavebních úprav zmiňovaného objektu. 
Žádné jiné návrhy podány nebyly, proto vyzval členy zastupitelstva města o 
programu 1. zasedání Zastupitelstva města Holešova hlasovat. 
 
Schválený program jednání: 
  

č. Bod jednání 

1. 
Zahájení a schválení programu 1. zasedání Zastupitelstva města Holešova 
Předkládá: Mgr. Rudolf Seifert 

2. 
Volba ověřovatelů zápisu 
Předkládá: Mgr. Rudolf Seifert 

3. 
Volba návrhové komise 
Předkládá: Mgr. Rudolf Seifert 

4. 
Stavební úpravy budovy Rehabilitačního centra, Tovární čp. 1081, Holešov 
Předkládá: Mgr. Rudolf Seifert 

5. 
Úvěr na stavební úpravy budovy Rehabilitačního centra, Tovární čp. 1081, 
Holešov 
Předkládá: Mgr. Rudolf Seifert 

6. 
Žádost o prohlášení sv. Jana Sarkandra patronem farnosti a města Holešova 
Předkládá: Mgr. Rudolf Seifert 

7. 
Diskuse členů zastupitelstva města 
Předkládá: Mgr. Rudolf Seifert 

8. 

Diskuse občanů města - po 18. hodině, po ukončení aktuálně 
projednávaného bodu programu, bude každému občanovi vyhrazeno 5 minut 
k diskusi mimo schválené body programu 
Předkládá: Mgr. Rudolf Seifert 

9. 
Přednesení souhrnu přijatých usnesení 
Předkládá: Mgr. Rudolf Seifert 

10. Závěr - různé 

  
 

Předkladatel: Mgr. Rudolf Seifert 

Hlasování  
Pro: 23 Proti: 0 Zdrželo se: 2 
Nehlasovalo: 0 
Výsledek hlasování: Přijato 

 

2.  Volba ověřovatelů zápisu  

Starosta města navrhl, aby ověřovateli zápisu byli: Mgr. Svatava Ságnerová, Bc. 
Jaroslav Chmelař a náhradnice Mgr. Jana Slovenčíková. Jelikož nebyly jiné návrhy, 
dal pokyn o ověřovatelích zápisu hlasovat. 

 

Předkladatel: Mgr. Rudolf Seifert 

Hlasování  
Pro: 23 Proti: 0 Zdrželo se: 0 
Nehlasovalo: 0 
Výsledek hlasování: Přijato 
 
 

 



3.  Volba návrhové komise  

Starosta města navrhl, aby návrhová komise pracovala ve složení: Luděk Hradil, 
Ing. Radek Doležel a Bc. Jakub Šneidr. Jelikož nebyly jiné návrhy, dal pokyn o 
složení návrhové komise hlasovat. 

 

Předkladatel: Mgr. Rudolf Seifert 

Hlasování  
Pro: 23 Proti: 0 Zdrželo se: 0 
Nehlasovalo: 0 
Výsledek hlasování: Přijato 

 

  

4. 2/1/ZM/2020 Stavební úpravy budovy Rehabilitačního centra, Tovární čp. 
1081, Holešov  
I. Zastupitelstvo města Holešova přerušilo projednávání zprávy týkající se 
  
provedení stavebních úprav budovy Rehabilitačního centra, Tovární čp. 1081, 
Holešov. 
  

 
Před zahájení projednávání programu vyzval starosta města k prezentaci "Územní 
studie sídelní zeleně města Holešova" přítomnou zpracovatelku studie architektku 
Ing. Alenu Vránovou. 
Ing. Martin Koplík se dotazoval na celkovou finanční částku za vyhotovení uvedené 
studie a které lokality jsou podle studie v nejhorším stavu, tedy budou mít prioritu. 
Odpověděla Ing. Vránová s tím, že města, která budou mít zpracovánu územní 
studii, dostanou na realizaci zeleně dotaci od státu 85 %. 
Z řad občanů paní Nevřalová požadovala doplňující informaci. Poskytla ji Ing. 
Vránová. 

 
Úvodní slovo k prvnímu bodu programu přednesl starosta města s tím, že vyzval 
vedoucího Odboru investic Ing. Stanislava Julíčka, aby přítomné podrobně s 
projektem rekonstrukce objektu Rehabilitačního centra seznámil. 

Luděk Hradil podal návrh, aby pomocí dataprojektoru se základními body 
projektu přítomné seznámil. Kladně se vyjádřil starosta města. 

Mgr. Jan Koláček se dotazoval, zda je přítomen autor projektové dokumentace. 
Negativně se vyjádřil starosta města s tím, že s projektanty konzultuje vše vedení 
města a Odbor investic. Dále Mgr. Koláček kritizoval, že se občané nemohli 
vyjádřit k investici za 140 mil. Kč. Reagoval starosta města, že na prosincovém 
zastupitelstvu, kde se dohodl termín dnešního jednání, nebyl vznesen požadavek 
na účast projektantů. Mgr. Koláček se vyjádřil negativně, jelikož projekt se od 
prosincového, který byl projednáván, liší a dle jeho informací dotaz, zda se dostaví 
na jednání projektanti, aby svoji zakázku za 6 mil. Kč prezentovali, byl na jednání 
Finančního výboru vznesen. Starosta města se vyjádřil s tím, že tato informace se k 
němu nedostala.  

V této části diskuse dal starosta města slovo přítomným občanům, skupině plavců, 
pravidelně navštěvující plavecký bazén, kteří se negativně a kriticky vyjádřili k 
současnému návrhu rekonstrukce plaveckého bazénu a sauny s tím, že s nimi 
nebyly žádné jejich požadavky konzultovány. Reagoval starosta města s tím, že 
město si nemůže dovolit investovat finanční prostředky jenom do bazénu a 
informoval, jakou finanční částkou město v současné době dotuje provozování 



areálu. Dále reagoval jednatel společnosti Tepelné hospodářství Holešov,           
spol. s r. o., Zdeněk Chudárek a Ing. Pavel Karhan, který vyjádřil podporu 
vybudování zařízení, které nebude megalomanské, ale bude sloužit všem občanům 
města, nejen skupině plavců. Aby rodiče s dětmi nemuseli jezdit někam daleko. 

Po ukončení diskuse starosta města podal návrh přerušit projednávání tohoto bodu 
programu a dal pokyn o něm hlasovat. 

Předkladatel: Mgr. Rudolf Seifert 
Zpracovatel: Ing. Dušan Leško 
Typ dokumentu: Usnesení 

Hlasování  
Pro: 22 Proti: 0 Zdrželo se: 1 
Nehlasovalo: 0 
Usnesení: Přijato 

 

5. 1/1/ZM/2020 Úvěr na stavební úpravy budovy Rehabilitačního centra, Tovární 
čp. 1081, Holešov  
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
vypsání výběrového řízení na získání úvěru ve výši 85 mil. Kč pro financování 
stavebních úprav budovy Rehabilitačního centra, Tovární čp. 1081, Holešov, se 
splácením do roku 2032. 
 
II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá 
 
1. Ing. Dušanu Leškovi 

1.1. vypsat výběrové řízení na tento úvěr. 

Termín: 28.02.2020 

 
Úvodní slovo přednesl starosta města. Přítomné se třemi návrhy variant úvěru na 
realizaci stavebních úprav objektu Rehabilitačního centra podrobně seznámil Ing. 
Dušan Leško, vedoucího Odboru finančního. Informoval o tom, že město je v 
současné době v dobré finanční kondici, ale čeká ho ještě spousta dalších 
potřebných investic. Poskytl informaci, že na bazény žádné dotační tituly vypsané 
nejsou a vyjádřil se pro realizaci této investiční akce co nejdříve, jelikož ceny 
stavebních prací rostou, o rekonstrukci už zastupitelé jednají více než 3 roky a 
objekt je v havarijním stavu. Závěrem doporučil realizaci na etapy. Kladně reagoval 
starosta města. 
Ing. Pavel Karhan podpořil realizaci akce co nejdříve a v co největším rozsahu, ne 
na etapy a svůj názor zdůvodnil. 
Ludmila Hřeben Štaudnerová požádala vedoucího Odboru investic Ing. Stanislava 
Julíčka o představení studie s informací, v jakém rozsahu a jakých 
finančních hodnotách by byla realizována I. a II. etapa. Kladně reagoval starosta 
města s tím, že vyzval jednatele společnosti Tepelné hospodářství Holešov,        
spol. s r. o., Zdeňka Chudárka, provozovatel areálu, aby přítomné seznámil s 
vypracovaným materiálem týkajícím se odhadu ekonomiky po rekonstrukci a 
budovy a technologií, předpokládaného nárůstu cen za nabídnuté kvalitní služby a 
současné návštěvnosti bazénu. 
Ing. Radek Doležel vyjádřil podporu realizace rekonstrukce v maximálním rozsahu 
a dále poskytl informaci, že dle zkušeností z okolních měst se potvrdilo, že potenciál 
- návštěvnost opravených bazénů se rovná desetinásobku počtu obyvatel města. 
Reagoval starosta města s tím, že je třeba zvážit roli ceny za služby a kapacity 
města Holešova a znovu vyzval Ing. Stanislava Julíčka k poskytnutí informací 
týkající se projektu. 



Radek Doležel požadoval doplňující informace týkající se tří plaveckých drah v 
hlavním bazénu v souvislosti se zachováním tobogánu. Informace poskytl Ing. 
Julíček. 
Mgr. Jan Koláček se dotazoval, zda se počítá s rekonstrukcí současného 
nešťastného stavu dětského bazénku. Reagoval Ing. Stanislav Julíček s tím, že 
projektant dostal zadáno zpracování tak, aby rekonstrukce odpovídala současným 
technickým předpisům a požadavkům norem a oprava bazénku je součástí 
rekonstrukce. Potřeby občanů v tomto případě konzultovány nebyly. Závěrem Mgr. 
Koláček požadoval informaci týkající se umístění squashe. Poskytl ji Ing. Stanislav 
Julíček. 
Mgr. Helena Jandová vyjádřila negativní názor na zmenšení plaveckého bazénu a 
způsob řešení dojezdu tobogánu. Reagoval Ing. Stanislav Julíček s tím, že 
současný dojezd tobogánu je dle norem nebezpečný, proto bylo navrženo řešení, 
aby bylo v této části se nabídnuto občanům (dětem) něco jiného. 
Ludmila Hřeben Štaudnerová podpořila realizaci základní rekonstrukce bazénu za 
85 mil. Kč. 
Radek Doležel podal návrh, aby město rozhodlo o úvěru a mezitím aby byl dán 
prostor k vyjádření celé veřejnosti a dořešení realizaci rekonstrukce celého objektu. 
Kladně se vyjádřil starosta města. Místostarosta Ing. Pavel Karhan podotkl, že se v 
tomto případě realizace posune o jednu sezónu. 
Mgr. Svatava Ságnerová požadovala vyjádření, jak budou realizovány další 
potřebné investice ve městě v případě přijetí nejvyššího úvěru. Dále se vyjádřila s 
tím, že na rozhodování je málo času a nejsou poskytnuty podklady týkající se 
fungování ve srovnatelných městech. Je třeba se rozhodnout, zda chceme 
aquapark nebo bazén. Průběžným hlasováním bylo dohodnuto, že se bude 
hlasovat o přijetí úvěru s tím, že na únorovém zasedání zastupitelstvu se musí o 
celkové realizaci rozhodnout. Ing. Dušan Leško podotkl, že k vypsání výběrového 
řízení na banku musíme znát rozsah rekonstrukce a projekt musí být definitivní. 
Luděk Hradil se vyjádřil pro rekonstrukci a zmodernizování celého objektu, i když 
se přijme zatím úvěr na jeho základní rekonstrukci. 
Mgr. Helena Jandová se vyjádřila kladně pro hlasování o přijetí úvěru, ale požaduje 
informaci, zda bude ještě možno projekt upravit. Starosta se vyjádřil kladně s tím, 
že o konečném projektu bude rozhodnuto na únorovém zasedání zastupitelstva 
města.  
Ing. Julíček poskytl informaci, že projektantům byl zadán požadavek na zpracování 
projektu do konce března, aby se mohlo zahájit výběrové řízení na získání úvěru. 
Znovu se tedy bude začínat proces projektování až v únoru.  
Jakub Hřib vyjádřil negativní názor a obavu rozhodnout o úvěru, když není znám 
rozsah rekonstrukce. Reagoval starosta města s tím, že pokud se zrealizuje I. 
etapa, tj. opraví se bazén, tak buď s tobogánem nebo bez něj, bude třeba 80-85 
mil. Kč. 
Ing. Martin Koplík vyjádřil názor, že je potřeba projekty vždy kvalitně prezentovat. 
Mgr. Helena Jandová vznesla požadavek, aby byl členům zastupitelstva města 
poskytnut seznam právě probíhajících studií a projektových dokumentací. Zaslání 
dokumentu přislíbil tajemník městského úřadu Ing. František Fuit. 
Po ukončení diskuse starosta města přednesl návrh na usnesení a dal pokyn o něm 
hlasovat. 

 
 
 
 
 

Předkladatel: Mgr. Rudolf Seifert 
Zpracovatel: Eva Frýbortová 
Typ dokumentu: Usnesení 

Hlasování  
Pro: 19 Proti: 0 Zdrželo se: 4 
Nehlasovalo: 0 
Usnesení: Přijato 
 

 



6. 3/1/ZM/2020 Žádost o prohlášení sv. Jana Sarkandra patronem farnosti a 
města Holešova  
I. Zastupitelstvo města Holešova nevyjádřilo souhlas 
  
s podáním žádosti Římskokatolické farnosti Holešov o prohlášení sv. Jana 
Sarkandra patronem farnosti a města Holešova. 
 
II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá 
 
1. Ing. Karlu Bartoškovi 

1.1. informovat farnost o rozhodnutí zastupitelstva města. 

Termín: 17.01.2020 
 
Úvodní slovo přednesl starosta města s tím, že informoval o doporučujícím 
stanovisku rady města. Doplňující informace poskytl přítomný pracovník Odboru 
školství, kultury a památkové péče Ing. Karel Bartošek. 

Ludmila Hřeben Štaudnerová vyjádřila negativní stanovisko. Reagoval Ing. Karel 
Bartošek a starosta města s tím, že vyjádření souhlasu s podáním žádosti podpořil. 

Oldřich Rektořík zdůvodnil své kladné stanovisko a poskytl doplňující informace. 

Luděk Hradil se vyjádřil negativně o rozhodnutí o patronovi města, ale nemá 
problém se žádostí o patrona farnosti Holešov a požadoval doplňující 
informace. Poskytl je starosta města, Ing. Karel Bartošek a Oldřich Rektořík. 

Ing. Radek Doležel tento názor podpořil a upozornil, že sv. Jan Sarkander byl 
kontraverzní osobou a není obvyklé, aby města měla patrony.  

Mgr. Helena Jandová s tímto názorem vyjádřila souhlas. 

Zdeněk Hlobil požadoval informaci týkající se odmítnutí pokřtění dítěte občana 
farnosti Holešov. Vyjádřil se starosta města a Oldřich Rektořík.   

Mgr. Jiří Mikulenka vyjádřil doporučující stanovisko k formálnímu udělení souhlasu 
s tím že sv. Jan Sarkander bude patronem farnosti a města. Tento názor 
podpořil Oldřich Rektořík s tím, že 800 křesťanů města si přeje svého oblíbeného 
světce uctívat jako svého patrona. 

Jakub Hřib vyjádřil pochybnosti rozhodnout o této žádosti jako člen zastupitelstva 
města. Reagoval Ing. Karel Bartošek a Oldřich Rektořík. 

Ludmila Hřeben Štaudnerová znovu upozornila na některé negativní informace o 
sv. Janu Sarkandrovi. Nesouhlasně reagoval Ing. Karel Bartošek. 

Mgr. Jan Koláček vyjádřil také negativní stanovisko vzhledem k některým skutkům 
sv. Jana Sarkandra. 

Po ukončení diskuse starosta města přednesl návrh na usnesení a dal pokyn o něm 
hlasovat. 

 

Předkladatel: Mgr. Rudolf Seifert 
Zpracovatel: Ing. Karel Bartošek 
Typ dokumentu: Usnesení 

Hlasování  
Pro: 9 Proti: 5 Zdrželo se: 9 Nehlasovalo: 
0 
Usnesení: Přijato 

 



7.  Diskuse členů zastupitelstva města  

Starosta města kladně zhodnotil a informoval o rekordním výtěžku "Tříkrálové 
sbírky" a zároveň vyjádřil poděkování všem, kteří se na uspořádání sbírky podíleli. 
Dále informoval členy zastupitelstva města o nabídce školení Ministerstva vnitra. 
Provozovatel ohňostrojů Zdeněk Hlobil se omluvil za malou technickou závadu v 
průběhu novoročního ohňostroje. 
MVDr. Zbyněk Miklík podal podnět na řešení problematiky zrušení opatření obecné 
povahy pozemků v Dobroticích za zámeckou zahradou. Kladně se vyjádřil starosta 
města. 
Mgr. Jana Slovenčíková pozvala přítomné na ples města, který se uskuteční v 
sobotu 18. ledna 2020 a zároveň vyzvala k poskytnutí sponzorských darů do 
tomboly. 

 
 

8.  Přednesení souhrnu přijatých usnesení  

Předseda návrhové komise Luděk Hradil ověřil zapisovatelkou předložený souhrn 
přijatých usnesení a jejich znění přednesl. Členové zastupitelstva města k němu 
neměli žádné připomínky. 

 
 

9.  Závěr - různé  

Ve 20 hod. starosta města ukončil zasedání Zastupitelstva města Holešova 
a poděkoval všem přítomným za účast. 

 
 

 
V Holešově 17.01.2020 
 
 
 
       Mgr. Rudolf Seifert v. r. 
             starosta města 
 
 
 
 
       
         Mgr. Svatava Ságnerová v. r.                                          Bc. Jaroslav Chmelař v. r. 

                    ověřovatelka                                ověřovatel 

 
 
 


