MĚSTSKÁ ČÁST
BRNO-STŘED
bod jednání číslo

20

Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
v platném znění. Osobní údaje jsou v souladu s § 16, § 17 a § 95 zákona č. 128/2000 Sb.,o obcích v
platném znění.

Zpráva na 9. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-střed konaného dne 06.11.2019

Žádost o prominutí pohledávky - Zelný trh 21, Brno
Obsah materiálu:

Důvodová zpráva
Příloha č. 1 - Důvodová zpráva (komise bytová)
Příloha č. 2 - Žádosti doručené dne 29.07.2019, 31.07.2019 a
06.09.2019 včetně přílohy
Příloha č. 3 - Vyjádření dluhového poradce

Materiál předkládá:

Rada MČ - Rada městské části

Materiál zpracoval:

Řehořková Kateřina - referent

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo městské části Brno-střed
schvaluje
prominutí pohledávky - dluhu na nájemném a službách ve výši
103.961 Kč (vzniklém v období 12/2012-09/2014) a dluhu na
příslušenství
ve
výši
276.343
Kč
(vypočítaném
ke
dni
06.11.2019 k celkové dlužné částce nájemného a služeb ve výši
139.490 Kč vzniklé v období 06/2012-09/2014), k bytu č.
[osobní údaj odstraněn] , Zelný trh 21, Brno, žadatelka:
[osobní údaj odstraněn]
( [osobní údaj odstraněn] ),
s podmínkou úhrady dluhu na nájemném a službách v celkové výši
35.529 Kč (vzniklém v období 06/2012-11/2012 za užívání bytu
č.
[osobní údaj odstraněn] , Zelný trh 21, Brno) nejpozději
do 31.08.2020 a
ukládá
bytovému odboru seznámit žadatelku s usnesením ZMČ BS.
Důvodová zpráva:
Stanoviska dotčených orgánů:
 10. Finanční výbor ZMČ BS projednal dne 24.10.2019 s
výsledkem:
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Stanovisko FV: usnesení č. FV.10.19.05, ze dne 24.10.2019
Finanční výbor doporučuje ZMČ BS ke schválení
prominutí pohledávky - dluhu na nájemném a službách ve výši
103.961 Kč (vzniklém v období 12/2012-09/2014) a dluhu na
příslušenství
ve
výši
274.890
Kč
(vypočítaném
ke
dni
24.10.2019 k celkové dlužné částce nájemného a služeb ve výši
139.490 Kč vzniklé v období 06/2012-09/2014), k bytu č.
[osobní údaj odstraněn] , Zelný trh 21, Brno, žadatelka:
[osobní údaj odstraněn]
( [osobní údaj odstraněn] ),
s podmínkou úhrady dluhu na nájemném a službách v celkové výši
35.529 Kč (vzniklém v období 06/2012-11/2012 za užívání bytu
č.
[osobní údaj odstraněn] , Zelný trh 21, Brno) nejpozději
do 31.08.2020.
Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 se zdrželo
Usnesení bylo přijato.
Macurová
Pro

Drdla
Pro

Bílek
Omluven

Blaštíková
Nepřítomna

Bundálek
Pro

Doležal
Nepřítomen

Jílková
Pro

Kalousek
Pro

Mises
Pro

Oplatek
Pro

Sedláková
Nepřítomna

 40. RMČ BS projednala dne 07.10.2019 s výsledkem:
Usnesení RMČ/2019/40/16 Žádost o prominutí pohledávky – Zelný
trh 21, Brno
RMČ BS na 40. schůzi, konané dne 07.10.2019
doporučuje
ZMČ BS schválit prominutí pohledávky - dluhu na nájemném a
službách ve výši 103.961 Kč (vzniklém v období 12/201209/2014) a dluhu na příslušenství ve výši 272.990 Kč
(vypočítaném ke dni 07.10.2019 k celkové dlužné částce
nájemného a služeb ve výši 139.490 Kč vzniklé v období
06/2012-09/2014), k bytu č.
[osobní údaj odstraněn] , Zelný
trh 21, Brno, žadatelka:
[osobní údaj odstraněn]
( [osobní
údaj odstraněn] ), s podmínkou úhrady dluhu na nájemném a
službách v celkové výši 35.529 Kč (vzniklém v období 06/201211/2012 za užívání bytu č.
[osobní údaj odstraněn] , Zelný
trh 21, Brno) nejpozději do 31.08.2020 a
ukládá
vedoucí odboru bytového zajistit zpracování a předložení
materiálu
k
projednání
na
zasedání
ZMČ
BS.
Termín: 06.11.2019
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 1 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bořecký
pro

Dumbrovská
zdržel se

Jílková
pro
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Komárek
pro

Kotěra
pro

Landa
pro

Mandát
pro

Mencl
pro

Oulehlová
pro

Schwab
omluven

Vaníček
pro

2

 17. Komise bytová RMČ BS projednala dne 19.09.2019 s
výsledkem:
Usnesení 17.3.4. [osobní údaj odstraněn]
( [osobní údaj
odstraněn] ), dříve bytem Zelný trh 21, Brno, byt č. [osobní
údaj odstraněn]
- komise bytová doporučuje RMČ BS doporučit ZMČ BS schválit
prominutí pohledávky - dluhu na nájemném a službách ve výši
103.961 Kč (vzniklém v období 12/2012-09/2014) a dluhu na
příslušenství
ve
výši
270.979
Kč
(vypočítaném
ke
dni
19.09.2019 k celkové dlužné částce nájemného a služeb ve výši
139.490 Kč vzniklé v období 06/2012-09/2014), k bytu č.
[osobní údaj odstraněn] , Zelný trh 21, Brno, žadatelka:
[osobní údaj odstraněn]
( [osobní údaj odstraněn] ),
s podmínkou úhrady dluhu na nájemném a službách v celkové výši
35.529 Kč (vzniklém v období 06/2012-11/2012 za užívání bytu
č.
[osobní údaj odstraněn] , Zelný trh 21, Brno) nejpozději
do 31.08.2020
Hlasování: 5 pro, 0 proti, 3 zdrželi se hlasování.
Usnesení nebylo přijato.
Bradáč

Oulehlová

Štefánek

Dvořák

Tichá Deliosová

Dumbrovská

Hofr

Freund

Kylbergerová

Brodzáková

Stria

pro

omluvena

omluven

pro

zdržela se

zdržela se

zdržel se

pro

pro

pro

omluven

Předpis nájemného a služeb za 01/2014:
7.428 Kč
77 Kč/m2/měsíc
(poslední známý předpis)
Dluh na nájemném a službách ke dni 31.08.2019:
139.490 Kč
(ověřeno 05.09.2019)
(nájemné a služby dle rozsudku MS v Brně č.j. 215 C 22/2014107 ve výši 125.172 Kč)
(nájemné a služby, popř. jejich část za 12/2013, 01/2014 a VS
2013 ve výši 14.318 Kč)
Dluh na příslušenství ke dni 19.09.2019:
270.979 Kč
(příslušenství dle rozsudku MS v Brně č.j. 215 C 22/2014-107
ve výši 268.918 Kč)
(příslušenství za období 12/2013, 01/2014 a VS 2013 ve výši
2.061 Kč)
Aktuální stav celkového dluhu ke dni 19.09.2019:
410.469 Kč
Dluh na nájemném a službách ke dni 31.08.2019:
139.490 Kč
(ověřeno 25.09.2019)
(nájemné a služby dle rozsudku MS v Brně č.j. 215 C 22/2014107 ve výši 125.172 Kč)
(nájemné a služby, popř. jejich část za 12/2013, 01/2014 a VS
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2013 ve výši 14.318 Kč)
Dluh na příslušenství ke dni 07.10.2019:
272.990 Kč
(příslušenství dle rozsudku MS v Brně č.j. 215 C 22/2014-107
ve výši 270.873 Kč)
(příslušenství za období 12/2013, 01/2014 a VS 2013 ve výši
2.117 Kč)
Aktuální stav celkového dluhu ke dni 07.10.2019:
412.480 Kč
Dluh na nájemném a službách ke dni 30.09.2019:
139.490 Kč
(ověřeno 18.10.2019)
(nájemné a služby dle rozsudku MS v Brně č.j. 215 C 22/2014107 ve výši 125.172 Kč)
(nájemné a služby, popř. jejich část za 12/2013, 01/2014 a VS
2013 ve výši 14.318 Kč)
Dluh na příslušenství ke dni 06.11.2019:
276.343 Kč
(příslušenství dle rozsudku MS v Brně č.j. 215 C 22/2014-107
ve výši 274.131 Kč)
(příslušenství za období 12/2013, 01/2014 a VS 2013 ve výši
2.212 Kč)
Aktuální stav celkového dluhu ke dni 06.11.2019:
415.833 Kč
Poznámka BO:
Příslušenství ve výši 274.890 Kč, vyčíslené ke dni konání FV
ZMČ BS dne 24.10.2019, bylo aktualizováno ke dni konání ZMČ BS
dne 06.11.2019 na výši 276.343 Kč, což je zohledněno v návrhu
usnesení pro ZMČ BS.
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Příloha materiálu č. 1
Důvodová zpráva (komise bytová):

XXX XXX (XXX), dříve bytem Zelný trh 21, Brno, byt č. X
Dle Směrnice na evidenci a vymáhání pohledávek za nájemci či uživateli bytů a nebytových
prostor v domech svěřených MČ Brno-střed (dále jen Směrnice), účinné od 21.03.2018 - Článek
4, Část B) Prominutí dluhu na příslušenství, odst. (1) a (2):
„ (1) V případě, že dlužník písemně kontaktuje správce, popř. vlastníka před podáním návrhu
na vymáhání dluhu na jistině soudní cestou a uhradí veškerý dluh na jistině, případný dluh
na příslušenství za jiné dlužné období a případný dluh na dalších nákladech, může dlužník
požádat o částečné prominutí dluhu na příslušenství, tj. poplatků či úroků z prodlení
zákonných nebo smluvních. Případná žádost o prominutí dluhu na jistině či dluhu na
dalších nákladech bude vlastníkem prostřednictvím Odboru bytového ÚMČ BS, popř.
jiného odboru ÚMČ BS bez dalšího zamítnuta, a to bez projednání v samosprávných
orgánech MČ BS.
(2) Žádost o prominutí dluhu na příslušenství do 20.000,- Kč včetně předkládá vlastník
k projednání komisi bytové nebo dislokační a následně k rozhodnutí RMČ BS, v případě
příslušenství vyššího než 20.000,- Kč předkládá vlastník žádost k projednání komisi bytové
nebo dislokační, dále RMČ BS a následně k rozhodnutí ZMČ BS. Podmínkou projednání
žádosti o prominutí dluhu na příslušenství v samosprávných orgánech MČ BS je předchozí
uznání příslušenství, o jehož prominutí dlužník žádá a dále pak předchozí úhrada
veškerého dluhu na jistině, případného dluhu na příslušenství za jiné dlužné období a
případného dluhu na dalších nákladech - nebudou-li tyto podmínky splněny, budou tyto
žádosti vlastníkem prostřednictvím Odboru bytového ÚMČ BS, popř. jiného odboru ÚMČ
BS zamítnuty, a to bez projednání v samosprávných orgánech MČ BS.“
Dle Článku 5, Části B) Prominutí dluhu na příslušenství, odst. (1), (2) Směrnice:
„ (1) Pokud po vydání pravomocného rozhodnutí soudu spočívajícího ve stanovení povinnosti
dlužníka uhradit dluh na jistině a příslušenství a zároveň před podáním návrhu na výkon
rozhodnutí či nařízení exekuce pro peněžité plnění, uhradí dlužník veškerý dluh na jistině,
případný dluh na příslušenství za jiné dlužné období a případný dluh na dalších nákladech,
může dlužník požádat o částečné prominutí dluhu na příslušenství. Případná žádost
o prominutí dluhu na jistině či dluhu na dalších nákladech bude vlastníkem
prostřednictvím Odboru bytového ÚMČ BS, popř. jiného odboru ÚMČ BS bez dalšího
zamítnuta, a to bez projednání v samosprávných orgánech MČ BS.
(2) Žádost o prominutí dluhu na příslušenství do 20.000,- Kč včetně předkládá vlastník
k projednání komisi bytové nebo dislokační a následně k rozhodnutí RMČ BS, v případě
příslušenství vyššího než 20.000,- Kč předkládá vlastník žádost k projednání komisi bytové
nebo dislokační, dále RMČ BS a následně k rozhodnutí ZMČ BS. Podmínkou projednání
žádosti o prominutí dluhu na příslušenství v samosprávných orgánech MČ BS je předchozí
uznání příslušenství, o jehož prominutí dlužník žádá a dále pak předchozí úhrada
veškerého dluhu na jistině, případného dluhu na příslušenství za jiné dlužné období a
případného dluhu na dalších nákladech - nebudou-li tyto podmínky splněny, budou tyto
žádosti vlastníkem prostřednictvím Odboru bytového ÚMČ BS, popř. jiného odboru ÚMČ
BS zamítnuty, a to bez projednání v samosprávných orgánech MČ BS.
Dle Článku 1, odst. (2), Směrnice: „O případných výjimkách z této směrnice může rozhodnout
pouze Rada městské části Brno-střed, popř. Zastupitelstvo městské části Brno-střed.“
V případě, že Komise bytová RMČ BS doporučí opačné usnesení, jedná se o výjimku.

Poznámka BO:
1) Žádost paní XXX je předložena k projednání v orgánech samosprávy MČ BS na pokyn Mgr.
Jana Mandáta, LL.M. a s předchozím doporučením zastupitele MČ BS Martina Reinera.
Žadatelkou navržená částka k prominutí ve výši 103.961 Kč se skládá z částky 97.322 Kč na
nájemném a z částky 6.639 Kč na službách, které byly spotřebovány a
pronajímatelem zaplaceny.
2) Návrh usnesení u varianty A a B je připraven v souladu s návrhem žadatelky, která žádá o
prominutí částky na nájemném a službách ve výši 103.961 Kč a dále prominutí příslušenství
k celkové dlužné částce nájemného a služeb ve výši 139.490 Kč, s tím, že dlužnou částku na
nájemném a službách ve výši 35.529 Kč uhradí nejpozději do 31.08.2020.
3) Příslušenství k dlužné částce na nájemném a službách ve výši 139.490 Kč narůstá a jeho
konečná výše bude vyčíslena až po uhrazení dlužné částky ve výši 35.529 Kč.
Informace o bytě:
Prodej domu:
Nájemní smlouva:

dosud neprojednán
poslední NS na dobu určitou od 01.12.2011 do 30.11.2012,
byt soudně vyklizen dne 22.01.2014
Notářská doložka:
ano
Velikost bytu:
XXX
na služby: 1, evidenčně: 1
Osoby v bytě:
Výpověď nájmu:
ne
Žaloba o určení neplatnosti, popř. oprávněnosti výpovědi nájmu bytu: ne
Žaloba o vyklizení: dne 15.07.2013 byl k MS v Brně podán návrh na nařízení výkonu
rozhodnutí vyklizením bytu. Dne 22.07.2013 byl usnesením č.j. 66 E 87/2013-12 (PM
24.08.2013) nařízen výkon rozhodnutí vyklizením bytu. Náklady řízení ve výši 3.000 Kč
povinná uhradila. Dne 22.01.2014 byl byt soudně vyklizen.
Žaloba o zaplacení: dne 19.02.2014 byla k MS v Brně podána žaloba o zaplacení částky
125.172 Kč s přísl. Dne 03.10.2016 byl vydán rozsudek č.j. 215 C 22/2014-107 (PM
20.10.2017), který stanovil povinnost uhradit částku 125.172 Kč s přísl. a náklady řízení ve výši
7.760 Kč. Paní XXX se odvolala. Rozsudkem KS v Brně č.j. 19 Co 61/2017-126 (PM
20.10.2017) byl rozsudek MS v Brně potvrzen. Jistina neuhrazena, náklady řízení ve výši 7.760
Kč uhrazeny dne 14.03.2019. Poplatky z prodlení a úroky z prodlení doposud neuhrazeny.
Dohoda o splátkách dluhu:

ne

Předpis nájemného a služeb za 01/2014:
(poslední známý předpis)

7.428 Kč

77 Kč/ m2/měsíc

Dluh na nájemném a službách ke dni 31.08.2019:
139.490 Kč
(ověřeno 05.09.2019)
(nájemné a služby dle rozsudku MS v Brně č.j. 215 C 22/2014-107 ve výši 125.172 Kč)
(nájemné a služby, popř. jejich část za 12/2013, 01/2014 a VS 2013 ve výši 14.318 Kč)
Dluh na příslušenství ke dni 19.09.2019:
270.979 Kč
(příslušenství dle rozsudku MS v Brně č.j. 215 C 22/2014-107 ve výši 268.918 Kč)
(příslušenství za období 12/2013, 01/2014 a VS 2013 ve výši 2.061 Kč)
Aktuální stav celkového dluhu ke dni 19.09.2019:
410.469 Kč
Vlastnictví bytového či rodinného domu, bytu: není vlastníkem (ověřeno 02.08.2019)

Historie případu:
Paní XXX byla na základě nájemní smlouvy ze dne 21.12.2011 nájemcem bytu č. X, Zelný trh
21, Brno, a to na dobu určitou od 01.12.2011 do 30.11.2012. Nájem bytu skončil uplynutím
doby určité, byt byl soudně vyklizen dne 22.01.2014. V období 06/2012-01/2014 a za VS 2012
a 2013 vznikl paní XXX dluh na nájemném a službách v celkové výši 139.490 Kč. V únoru
2014 byla podána žaloba o zaplacení částky ve výši 125.172 Kč s přísl. (za období 06/201211/2013 a VS 2012), MS v Brně rozsudkem č.j. 215 C 22/2014-107 stanovil povinnost uhradit
částku 125.172 Kč s přísl. a náklady řízení ve výši 7.760 Kč. Paní XXX se odvolala ke KS
v Brně, který rozsudek MS v Brně potvrdil rozsudkem č.j. 19 Co 61/2017-126 (PM
20.10.2017).
Od ledna 2015 do listopadu 2017, v průběhu soudního řízení o zaplacení dlužné částky ve výši
125.172 Kč s přísl., podala paní XXX několik žádostí o prominutí dlužného nájemného. Tyto
žádosti byly neúplné a paní XXX je nedoplnila, přestože byla k jejich doplnění opakovaně
vyzývána. Doplnila až žádost podanou v říjnu 2017 a to tak, že dne 20.11.2017 podala „žádost
o prominutí poplatků či úroků z prodlení“ a uznala dluh na jistině ve výši 125.172 Kč a 14.318
Kč. Projednání „žádosti o prominutí poplatků či úroků z prodlení“, podané po vydání
pravomocného rozsudku podmiňovala Směrnice na evidenci a vymáhání pohledávek za
nájemci či uživateli bytů a nebytových prostor v domech svěřených MČ Brno-střed č. 45/2011,
účinná od 19.05.2011 do 20.03.2018, úhradou celé jistiny a nákladů předcházejícího řízení.
Vzhledem k tomu, že paní XXX jistinu dlužné částky a náklady řízení neuhradila, nebyla žádost
předložena samosprávným orgánům MČ BS k projednání.
V roce 2018 podala paní XXX další dvě žádosti o prominutí dlužné částky. Vzhledem k tomu,
že paní XXX neuhradila jistinu dlužné částky a náklady řízení, o nichž bylo pravomocně
rozhodnuto, byla paní XXX zaslána sdělení, že jejím žádostem nelze vyhovět dle Směrnice na
evidenci a vymáhání pohledávek za nájemci či uživateli bytů a nebytových prostor v domech
svěřených městské části Brno-střed č. 42, čl. 4, část A), odst. (2), písm. f) a čl. 5, část B), odst.
(1), účinné od 21.03.2018.
V lednu 2019 podala paní XXX žádost o částečné prominutí dluhu na nájemném a službách a
„o udělení výjimky a povolení splátkového kalendáře“ na částku 125.172 Kč dle rozsudku MS
v Brně č.j. 215 C 22/2014-107. Paní XXX dne 20.02.2019 uznala dluh na nájemném a službách
ve výši 14.318 Kč a na příslušenství ve výši 1.332 Kč a 243.833 Kč. Dále v únoru a březnu
2019 paní XXX upřesnila, že žádá o výjimku ze Směrnice č. 42 a o uzavření dohody o splátkách
dluhu na nájemném a službách ve výši 139.490 Kč a navrhovala měsíční splátku ve výši
1.000 Kč.
Náklady řízení ve výši 7.460 Kč dle rozsudku MS v Brně uhradila 14.03.2019 a náklady řízení
ve výši 300 Kč dle rozsudku KS v Brně uhradila 16.04.2018.
7. zasedání ZMČ BS, konané dne 19.06.2019, usnesením ZMČ/2019/7/17 neschválilo uzavření
dohody o splátkách s žadatelkou: XXX XXX (XXX), byt č. X, Zelný trh 21, Brno, na dlužné
nájemné a služby ve výši 125.172 Kč bez příslušenství (dle pravomocného rozsudku Městského
soudu v Brně č.j. 215 C 22/2014-107) a na dlužné nájemné a služby ve výši
14.318 Kč bez příslušenství, vzniklé za období 12/2013, 01/2014 a VS 2013, to vše v celkové
výši 139.490 Kč na dobu 140 měsíců, s tím že 1. - 139. měsíční splátka by byla ve výši
1.000 Kč a 140. splátka ve výši 490 Kč. Sdělení o rozhodnutí ZMČ BS bylo žadatelce doručeno
dne 16.07.2019.
Dne 29.07.2019 a 31.07.2019 podala paní XXX nové žádosti, ve kterých navrhla, že zaplatí
částku nájemného a služeb v celkové výši 35.529 Kč vzniklé do konce platnosti nájemní
smlouvy (tj. do 30.11.2012), a to v měsíčních splátkách ve výši 2.000 Kč, zbytek dlužné částky
nájemného a služeb ve výši 103.961 Kč žádá prominout a rovněž žádá prominout příslušenství
k celkové dlužné částce nájemného a služeb ve výši 139.490 Kč. Dne 31.07.2019 žadatelka na
SNMČ BS podepsala uznání dluhu na jistině ve výši 139.490 Kč a dále dluhu na příslušenství
ve výši 265.392 Kč (vypočítaného ke dni 31.07.2019).
Dne 06.09.2019 se žadatelka dostavila na Odbor bytový ÚMČ Brno-střed, kde do protokolu

změnila svoje žádosti tak, že nežádá o uzavření dohody o splátkách částky 35.529 Kč, ale
dlužnou částku ve výši 35.529 Kč uhradí nejpozději do 31.08.2020 a nadále žádá o prominutí
zbývající dlužné částky, a to jak jistiny, tak příslušenství.
Žádosti (doručené dne 29.07.2019, 31.07.2019 a 06.09.2019):
Paní XXX žádá Zastupitelstvo MČ Brno-střed „o odpuštění části dluhu“ s tím, že uvedla:
„…zaplatím částku za nájem ušlý do konce platnosti mé nájemní smlouvy (30.11.2012) a to
nejpozději do 31.08.2020 a současně nadále žádám o prominutí zbývající dlužné částky, a to
jak jistiny, tak příslušenství - viz mé žádosti ze dne 29.07.2019 a ze dne 31.07.2019.“ (viz
příloha č. 2)
Vyjádření dluhového poradce SNMČ BS (doručené dne 02.08.2019):
(viz příloha č. 3)
7. ZMČ BS projednalo dne 19.06.2019 s výsledkem:
Usnesení ZMČ/2019/7/17 Žádost o uzavření dohody o splátkách – Zelný trh 21, Brno
ZMČ BS na 7. zasedání, konaném dne 19.06.2019,
neschvaluje
uzavření dohody o splátkách s žadatelkou: XXX XXX (XXX), byt č. X, Zelný trh 21, Brno, na
dlužné nájemné a služby ve výši 125.172 Kč bez příslušenství (dle pravomocného rozsudku
Městského soudu v Brně č.j. 215 C 22/2014-107) a na dlužné nájemné a služby ve výši 14.318
Kč bez příslušenství, vzniklé za období 12/2013, 01/2014 a VS 2013, to vše v celkové výši
139.490 Kč na dobu 140 měsíců, s tím že 1. - 139. měsíční splátka by byla ve výši 1.000 Kč a
140. splátka ve výši 490 Kč a
ukládá
bytovému odboru seznámit žadatelku s usnesením ZMČ BS.
Termín: ihned
Hlasování: 25 pro, 0 proti, 12 se zdržel, 6 nehlasoval
Usnesení k bodu 17 bylo přijato.

Příloha materiálu č. 2

Příloha materiálu č. 3

