ZÁPIS
z 27. zasedání Zastupitelstva městské části města Brna, Brno-střed,
konaného ve středu 21.03.2018 od 16.00 hod.
ve společenském centru ÚMČ BS, Dominikánská 2, Brno
------------------------------------------------------------------------------Přítomno na začátku jednání: 36
celkem: 40
Omluven: N. Bezvodová, JUDr. Bradáč, Mgr. Řepa, Ph.D., Ing. Schwab,
Mgr. Stankovič

K bodu 1 - Zahájení
Zasedání Zastupitelstva MČ BS zahájil a řídil starosta MČ BS pan Martin Landa,
který konstatoval, že s ohledem na účast 36 členů je zastupitelstvo schopné usnášení.
Pan starosta všechny přítomné informoval, že dnešní zasedání zastupitelstva je
přenášeno audiovizuálně přímo na internetu.
ZMČ BS na 27. zasedání, konaném dne 21.03.2018,
bere na vědomí
zprávu, že ověřovatelé 26. zasedání ZMČ BS D. Aleš a Ing. Machů potvrdili správnost
zápisu.
schvaluje
volbu ověřovatelů zápisu ve složení: S. Bartík, Mgr. Flamiková
Hlasování: 37 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 5 nehlasoval
Návrh byl přijat.
K bodu 2 - Projednání a schválení programu
Zahájení
Projednání a schválení programu
Hovory s občany
Dispozice s majetkem - Předkupní právo p.č. 169/29, k.ú. Staré Brno (Trýbova)
Dispozice s majetkem - Předkupní právo p.č. 169/18, k.ú. Staré Brno (Trýbova)
Dispozice s majetkem - Prodej Veselá 2/Zámečnická 8
Změna Prohlášení vlastníků budovy o vymezení jednotek (Stojanova 9/Grohova
43)
8. Zpráva o hospodaření městské části Brno-střed k 31. 12. 2017
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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RMČ BS
RMČ BS
RMČ BS
RMČ BS
RMČ BS
RMČ BS
RMČ BS

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Rozpočtové opatření č. 5 na rok 2018
Žádost o prominutí pohledávky - Křídlovická 60, Brno
Žádost o prominutí pohledávky - nebytový prostor č. 104, Orlí 8, Brno
Směrnice na evidenci a vymáhání pohledávek
Obecně závazná vyhláška SMB č. 11/2017, o nočním klidu
Zpráva o činnosti Finančního výboru ZMČ BS
Zpráva o činnosti Kontrolního výboru ZMČ BS
Kontrola usnesení ZMČ BS
Dotazy, podněty, připomínky, informace členů ZMČ BS
Závěr

RMČ BS
RMČ BS
RMČ BS
RMČ BS
RMČ BS
Ing. Bílek
Ing. Straka,Ph.D.
RMČ BS

Hlasování: 37 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 5 nehlasoval
Program byl přijat.
K bodu 3 - Hovory s občany
V rámci tohoto bodu nikdo nevystoupil.
K bodu 4 - Dispozice s majetkem - Předkupní právo p.č. 169/29, k.ú. Staré Brno (Trýbova)
Pan starosta vyzval přítomné k rozpravě.
Usnesení ZMČ/2018/27/04 Dispozice s majetkem - Předkupní právo p.č. 169/29, k.ú. Staré Brno
(Trýbova)
ZMČ BS na 27. zasedání, konaném dne 21.03.2018,
nesouhlasí
s využitím předkupního práva k nabytí nemovité věci (stavba garáže bez č.p. /č.e.) na
pozemku p.č. 169/29 o vým. 18 m2, k.ú. Staré Brno, dle nabídky pana
z úrovně MČ Brno-střed dle článku 11 odst. 2 písm. a) Statutu města Brna do
majetku města a
ukládá
vedoucí odboru dopravy a majetku sdělit stanovisko ZMČ BS Majetkovému odboru
Magistrátu města Brna.
Termín: 06.04.2018
Hlasování: 37 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 5 nehlasoval
Usnesení k bodu 4 bylo přijato.
K bodu 5 - Dispozice s majetkem - Předkupní právo p.č. 169/18, k.ú. Staré Brno (Trýbova)
Pan starosta vyzval přítomné k rozpravě.
Usnesení ZMČ/2018/27/05 Dispozice s majetkem - Předkupní právo p.č. 169/18, k.ú. Staré Brno
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(Trýbova)
ZMČ BS na 27. zasedání, konaném dne 21.03.2018,
nesouhlasí
s využitím předkupního práva k nabytí nemovité věci (stavba garáže bez č.p. /č.e.) na
pozemku p.č. 169/18 o vým. 18 m2, k.ú. Staré Brno, dle nabídky paní
z úrovně MČ Brno-střed dle článku 11 odst. 2 písm. a) Statutu města
Brna do majetku města a
ukládá
vedoucí odboru dopravy a majetku sdělit stanovisko ZMČ BS Majetkovému odboru
Magistrátu města Brna.
Termín: 06.04.2018
Hlasování: 39 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 3 nehlasoval
Usnesení k bodu 5 bylo přijato.
K bodu 6 - Dispozice s majetkem - Prodej Veselá 2/Zámečnická 8
Pan starosta vyzval přítomné k rozpravě.
Ing. Kotěra vznáší protinávrh:
Usnesení Dispozice s majetkem - Prodej Veselá 2/Zámečnická 8
ZMČ BS na 27. zasedání, konaném dne 21.03.2018,
souhlasí
se zařazením nemovitých věcí pozemku p.č. 529, jehož součástí je bytový dům č.p.
173 (Veselá 2/Zámečnická 8), k.ú. Město Brno, do seznamu „Bytové a rodinné domy,
které budou připravovány k prodeji“ schváleného Zastupitelstvem města Brna na
Z7/16. zasedání konaném dne 15.3.2016 a
ukládá
vedoucí odboru dopravy a majetku sdělit stanovisko ZMČ BS žadateli.
Termín: 06.04.2018
Hlasování: 12 pro, 8 proti, 9 zdržel se, 13 nehlasoval
Návrh nebyl přijat.
Pan starosta dal hlasovat o původním návrhu usnesení:
Usnesení ZMČ/2018/27/06 Dispozice s majetkem - Prodej Veselá 2/Zámečnická 8
ZMČ BS na 27. zasedání, konaném dne 21.03.2018,
nesouhlasí
se zařazením nemovitých věcí pozemku p.č. 529, jehož součástí je bytový dům č.p.
173 (Veselá 2/Zámečnická 8), k.ú. Město Brno, do seznamu „Bytové a rodinné domy,
které budou připravovány k prodeji“ schváleného Zastupitelstvem města Brna na
Z7/16. zasedání konaném dne 15.3.2016 a
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ukládá
vedoucí odboru dopravy a majetku sdělit stanovisko ZMČ BS žadateli.
Termín: 06.04.2018
Hlasování: 25 pro, 5 proti, 4 zdržel se, 8 nehlasoval
Usnesení k bodu 6 bylo přijato.
K bodu 7 - Změna Prohlášení vlastníků budovy o vymezení jednotek (Stojanova 9/Grohova 43)
Pan starosta vyzval přítomné k rozpravě.
Usnesení ZMČ/2018/27/07 Změna Prohlášení vlastníků budovy o vymezení jednotek (Stojanova
9/Grohova 43)
ZMČ BS na 27. zasedání, konaném dne 21.03.2018,
bere na vědomí
„Změnu prohlášení vlastníka budovy o vymezení jednotek“ předloženou
Společenstvím vlastníků jednotek domu č.p. 136, Stojanova 9, Brno, IČ 262 48 115,
která je přílohou č. 1 tohoto usnesení,
souhlasí
se „Změnou prohlášení vlastníka budovy o vymezení jednotek“ předloženou
Společenstvím vlastníků jednotek domu č.p. 136, Stojanova 9, Brno, IČ 262 48 115,
ukládá
starostovi MČ BS podepsat „Změnu prohlášení vlastníka budovy o vymezení
jednotek“ dle první části tohoto usnesení a
ukládá
vedoucí odboru dopravy a majetku ÚMČ BS zajistit podpis „Změny prohlášení
vlastníka budovy o vymezení jednotek“ dle první části tohoto usnesení.
Termín: 30.04.2018
Hlasování: 39 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 3 nehlasoval
Usnesení k bodu 7 bylo přijato.
K bodu 8 - Zpráva o hospodaření městské části Brno-střed k 31. 12. 2017
Pan starosta vyzval přítomné k rozpravě. K bodu proběhla diskuze, v níž vystoupil Ing. Straka,
pan starosta, vedoucí EO a M. Říha.
Usnesení ZMČ/2018/27/08 Zpráva o hospodaření městské části Brno-střed k 31. 12. 2017
ZMČ BS na 27. zasedání, konaném dne 21.03.2018,
bere na vědomí
výsledky hospodaření městské části Brno-střed k 31. 12. 2017, které tvoří přílohu č. 1
tohoto materiálu, a plán výnosů a nákladů vedlejší hospodářské činnosti k 31. 12.
2017, který tvoří přílohu č. 2 tohoto materiálu.
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Termín: 30.03.2018
Hlasování: 24 pro, 2 proti, 8 zdržel se, 8 nehlasoval
Usnesení k bodu 8 bylo přijato.
K bodu 9 - Rozpočtové opatření č. 5 na rok 2018
Pan starosta vyzval přítomné k rozpravě. K bodu proběhla diskuze, v níž vystoupil zastupitel
Říha, Mgr. Šťástka, pan starosta, tajemník ÚMČ BS, P. Pacal a Mgr. Oplatek.
Usnesení ZMČ/2018/27/09 Rozpočtové opatření č. 5 na rok 2018
ZMČ BS na 27. zasedání, konaném dne 21.03.2018,
schvaluje
rozpočtové opatření č. 5 na rok 2018, které tvoří přílohu č. 1 tohoto materiálu.
Termín: 30.03.2018
Hlasování: 25 pro, 2 proti, 5 zdržel se, 10 nehlasoval
Usnesení k bodu 9 bylo přijato.
K bodu 10 - Žádost o prominutí pohledávky - Křídlovická 60, Brno
Pan starosta vyzval přítomné k rozpravě.
JUDr. Závodský navrhuje přijmout toto usnesení:
Usnesení Žádost o prominutí pohledávky - Křídlovická 60, Brno
ZMČ BS na 27. zasedání, konaném dne 21.03.2018,
schvaluje
prominutí pohledávky - poplatků z prodlení ve výši 50 % z celkové částky 23.761,31
Kč (dle pravomocného rozsudku Městského soudu v Brně č.j. 243 C 108/2013-55),
tzn. 11.880,655 Kč, k bytu č.
, Křídlovická 60, Brno, žadatelé:
(
)a
(
), za podmínky, že zbývající poplatky z prodlení ve
výši 11.880,655 Kč budou uhrazeny z ½ do 6 měsíců od konání ZMČ BS, na
kterém bylo prominutí poplatků z prodlení schváleno, a z ½ do 12 měsíců od
konání ZMČ BS, na kterém bylo prominutí poplatků z prodlení schváleno, bez
možnosti uzavření dohody o splátkách a
ukládá
bytovému odboru seznámit žadatele s usnesením ZMČ BS.
Termín: 21.04.2018
Hlasování: 12 pro, 1 proti, 17 zdržel se, 12 nehlasoval
Návrh nebyl přijat.
Pan starosta dal hlasovat o původním návrhu usnesení:
Usnesení ZMČ/2018/27/10 Žádost o prominutí pohledávky - Křídlovická 60, Brno
ZMČ BS na 27. zasedání, konaném dne 21.03.2018,
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schvaluje
prominutí pohledávky - poplatků z prodlení ve výši 30 % z celkové částky 23.761,31
Kč (dle pravomocného rozsudku Městského soudu v Brně č.j. 243 C 108/2013-55),
tzn. 7.128,39 Kč, k bytu č. , Křídlovická 60, Brno, žadatelé:
(
)a
(
), za podmínky, že zbývající poplatky z prodlení ve výši
16.632,92 Kč budou uhrazeny do 6 měsíců od konání ZMČ BS, na kterém bylo
prominutí poplatků z prodlení schváleno, bez možnosti uzavření dohody o splátkách,
za podmínky úhrady zbývajících závazků vůči MČ BS souvisejících s užíváním bytu/ů
a za podmínky úhrady závazků vůči MČ BS souvisejících s užíváním bytu č. , Příční
24, Brno, evidovaných na
(dříve
)
(
), a to vše
nejpozději ke dni úhrady zbývajících poplatků z prodlení ve výši 16.632,92 Kč a
ukládá
bytovému odboru seznámit žadatele s usnesením ZMČ BS.
Termín: 21.04.2018
Hlasování: 26 pro, 0 proti, 4 zdržel se, 12 nehlasoval
Usnesení k bodu 10 bylo přijato.
K bodu 11 - Žádost o prominutí pohledávky - nebytový prostor č. 104, Orlí 8, Brno
Pan starosta vyzval přítomné k rozpravě.
Usnesení ZMČ/2018/27/11 Žádost o prominutí pohledávky - nebytový prostor č. 104, Orlí 8, Brno
ZMČ BS na 27. zasedání, konaném dne 21.03.2018,
neschvaluje
prominutí pohledávky - dluhu na nájemném a službách ve výši 18.545,- Kč a úrocích z
prodlení ve výši 6.679,- Kč (úroky z prodlení vyčísleny ke dni konání ZMČ BS dne
21.03.2018), nebytový prostor č. 104, Orlí 8, Brno, bývalý nájemce: BEKAM spol. s
r.o., IČ: 449 63 246 a
ukládá
bytovému odboru seznámit bývalého nájemce s usnesením ZMČ BS.
Termín: 21.04.2018
Hlasování: 34 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 8 nehlasoval
Usnesení k bodu 11 bylo přijato.
K bodu 12 - Směrnice na evidenci a vymáhání pohledávek
Pan starosta vyzval přítomné k rozpravě. K bodu proběhla diskuze, v níž vystoupil zastupitel
Říha, pan starosta, 1. místostarostka JUDr. Dumbrovská, Mgr. Sázavský a B. Toman.
Usnesení ZMČ/2018/27/12 Směrnice na evidenci a vymáhání pohledávek
ZMČ BS na 27. zasedání, konaném dne 21.03.2018,
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schvaluje
Směrnici na evidenci a vymáhání pohledávek za nájemci či uživateli bytů a
nebytových prostor v domech svěřených městské části Brno-střed (viz příloha č. 6),
pověřuje
starostu MČ Brno-střed podpisem Směrnice na evidenci a vymáhání pohledávek za
nájemci či uživateli bytů a nebytových prostor v domech svěřených městské části
Brno-střed (viz příloha č. 6) a
ukládá
bytovému odboru zajistit podpis výše uvedeného dokumentu.
Termín: 21.04.2018
Hlasování: 26 pro, 0 proti, 5 zdržel se, 11 nehlasoval
Usnesení k bodu 12 bylo přijato.
K bodu 13 - Obecně závazná vyhláška SMB č. 11/2017, o nočním klidu
Pan starosta vyzval přítomné k rozpravě. K bodu proběhla diskuze, v níž vystoupil JUDr. Kerndl,
vedoucí OPO, M. Říha, pan starosta, Mgr. Šťástka a Mgr. Sázavský.
Mgr. Sázavský navrhuje přijmout toto usnesení:
Usnesení ZMČ/2018/27/13 Obecně závazná vyhláška SMB č. 11/2017, o nočním klidu
ZMČ BS na 27. zasedání, konaném dne 21.03.2018,
odkládá
do příštího ZMČ BS.
Hlasování: 31 pro, 0 proti, 4 zdržel se, 7 nehlasoval
Usnesení k bodu 13 bylo přijato.
K bodu 14 - Zpráva o činnosti Finančního výboru ZMČ BS
Pan starosta vyzval přítomné k rozpravě.
Usnesení ZMČ/2018/27/14 Zpráva o činnosti Finančního výboru ZMČ BS
ZMČ BS na 27. zasedání, konaném dne 21.03.2018,
bere na vědomí
zprávu o činnosti Finančního výboru ZMČ Brno-střed, vypracovanou pro 27. zasedání
Zastupitelstva MČ Brno-střed.
Termín: ihned
Hlasování: 32 pro, 2 proti, 0 zdržel se, 8 nehlasoval
Usnesení k bodu 14 bylo přijato.
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K bodu 15 - Zpráva o činnosti Kontrolního výboru ZMČ BS
Pan starosta vyzval přítomné k rozpravě.
Usnesení ZMČ/2018/27/15 Zpráva o činnosti Kontrolního výboru ZMČ BS
ZMČ BS na 27. zasedání, konaném dne 21.03.2018,
bere na vědomí
zprávu o činnosti Kontrolního výboru ZMČ Brno-střed, vypracovanou pro 27.
zasedání Zastupitelstva MČ Brno-střed.
Termín: ihned
Hlasování: 40 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 2 nehlasoval
Usnesení k bodu 15 bylo přijato.
K bodu 16 - Kontrola usnesení ZMČ BS
Pan starosta vyzval přítomné k rozpravě.
Usnesení ZMČ/2018/27/16 Kontrola usnesení ZMČ BS
ZMČ BS na 27. zasedání, konaném dne 21.03.2018,
bere na vědomí
rekapitulaci plnění usnesení ZMČ BS dle přílohy č 1.
Termín: ihned
Hlasování: 37 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 5 nehlasoval
Usnesení k bodu 16 bylo přijato.
K bodu 17 - Dotazy, podněty, připomínky, informace členů ZMČ BS
Zastupitel Říha se dotázal na interaktivní model, poděkoval za to, že Kontrolní výbor ZMČ BS
obdržel CD interaktivního modelu, nicméně zastupitel Říha žádal na minulém zasedání ZMČ
BS, aby byla udělána veřejná prezentace toho CD a na tom nadále trvá. Prosí o veřejnou
prezentaci CD, aby pan starosta ukázal občanům i zastupitelům, co si městská část za 750 tis. Kč
koupila. Zastupitel Říha se dotazuje, co s tím modelem bude dál, jestli se na tom bude pracovat a
jestli se využije objekt Tržnice Brno, zda se tam využije toho volného patra a ten model tam
bude znovu nainstalován, protože ten prostor volný je. A dále se dotazuje, zda někdo dělal
posouzení toho vlastního CD, co tam vlastně je a jakou má hodnotu ta práce na tom CD.
Pan starosta odpověděl, že v rámci materiálu, který byl projednáván v KV ZMČ BS, byl i
znalecký posudek, který o tomto hovoří, takže určitě ano a co se týká zorganizování veřejné
prezentace, pan starosta sdělil, že si nedokáže představit prezentování něčeho, co není hotové,
stále se prověřuje, kam umístit ten uvedený model, tak jak městské části uložilo ZMB.
Zastupitel Říha se vyjádřil, že si to CD prohlédl a myslí si, že lze tu práci prezentovat, ať lidé
opravdu vědí, co se za těch 750 tis. Kč koupilo, protože pro zastupitele Říhu to byl dle jeho slov
opravdu zážitek, sdělil, že tam našel pár odkazů, kde se dozvěděl, kde nakoupit panďuláky do
toho modelu, kde nakoupit autíčka, některé odkazy těch internetových obchodů už neexistují,
takže by byl rád, kdyby se to všechno odprezentovalo, ať to všichni vědí.
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JUDr. Kerndl se pana starosty dotázal, jak pokročilo jednání s Crankazylem/Bajkazylem, jelikož
dostali nabídku od paní jednatelky, že se tam mají zítra dostavit na to hlukové měření, aby se
přesvědčili o tom, že to je všechno v pořádku. Prosí pana starostu o pár slov k tomuto a dále se
dotazuje, že měření hluku má probíhat zítra v 17:30 hod., JUDr. Kerndl se vyjádřil, že neví, jestli
tento čas je zrovna nejvhodnější k tomu měření, myslí si, že měřit by se mělo v noci.
Pan starosta sdělil, že informaci k tomu, kdy měření proběhne a pozvánku k tomuto měření
nezaregistroval, nicméně co se týká toho setkání, kterého se zúčastnili kolegové, kteří tady sedí v
sále, se zúčastnili i stěžovatelé a zástupci petičního výboru a jedna petentka, zastoupení byli i
příslušníci městské policie i státní policie a železniční policie, pod kterou ta stavba samotná
spadá s tím, že poté co se dostali do režimu, kdy mohli s chladnou hlavou řešit podstatu
problému, vymezili si, že ten problém je ryze technický, že dojde ke změření těch efektů, ke
kterým dochází u stěžovatelů u nich v domě nebo bytech s tím, že byl zpracován seznam znalců,
který dala k dispozici Krajská hygienická stanice s tím, že z úrovně pana tajemníka bude
uhrazeno měření pomocí specialisty, kterého si stěžovatelé vyberou. Domluvili se na tom, aby
byly rozptýleny veškeré pochybnosti o tom, jakým způsobem toto měření bude probíhat, tak v
rámci těch dvou provozoven bude přítomen někdo od zástupců petičního výboru, stejně tak bude
přítomen i v rámci toho měření v domě nebo bytech přes ulici, tak aby nebyla jakákoli
pochybnost o tom, že tam dochází k manipulaci, ale co se týká toho samotného termínu, tak o
tom zprávu pan starosta neměl.
Bc. Hollan doplnil odpověď pana starosty a sdělil, že pozvánku na měření hluku zaslala paní
jednatelka klubu Bajkazyl, paní Přikrylová, že zve všechny zastupitele města, kteří o přidělení
dotace mají rozhodovat na dubnovém zastupitelstvu, pan náměstek Hollan nechal tuto pozvánku
rozeslat i všem členům kulturní komise, aby si mohli udělat svůj vlastní obrázek, jaké má, nebo
nemá Bajkazyl dopady na venek, když spustí aparaturu na úroveň koncertu a jsou tam zavřené
dveře, je tam to odhlučnění, které tam mají, tak aby si to tam každý mohl poslechnout. Sdělil, že
on sám se tam byl podívat asi před dvěma týdny v noci, aby sám slyšel, jakým způsobem to tam
rezonuje nebo proniká hluk do veřejného prostoru, myslí si, že to je naprosto v limitech, je to
nějakým způsobem slyšet, jsou tam basy nahlas, ale není to nic dramatického a rozhodně to
nemůže dolehnout k těm bytům, co tam jsou, ovšem náměstek Hollan není schopen garantovat,
že tehdy, když tam byl, že to bylo puštěno na tu hlasitou úroveň, kterou tam hrají a proto na zítra
pozval Bajkazyl všechny zastupitele města, aby se o tom mohli na vlastní uši přesvědčit. Bc.
Hollan doporučuje tuto pozvánku využít, ať ten, kdo o tom rozhoduje, ať ví, jak to tam skutečně
je, ať nemá informace jen z doslechu předané z jedné nebo druhé strany a ať to všichni slyší.
Pan starosta k tomuto doplnil, že v rámci toho setkání si potvrdili názor a závěr, že se jedná o
technickou věc, která je měřitelná a stejně tak bude měřitelné i její odstranění, takže v tomto
duchu jsou v očekávání navrženého termínu měření, který ukáže, kde je problém a jaké
frekvence se jakým způsobem linou. V rámci jiného projektu si pan starosta uvědomil, že
spojnicí mezi dvorem, který je pod inkriminovanými domy, kde žijí stěžovatelé, je kolektor, tak
je možné, že v rámci toho kolektoru tam může k něčemu docházet, ale pan starosta věří tomu, že
znalec bude natolik zdatný, že poradí, v čem případně se ten problém nachází.
JUDr. Kerndl se dotázal pana starosty, že jestli tomu dobře rozumí, tak to zítřejší měření není to
měření, o kterém pan starosta hovořil, které teprve proběhne. Pan starosta uvedl, že vůbec neví o
nějaké zítřejší akci a stále čeká a kancelář pana tajemníka čeká na avízo od petentů, že si vybrali
nějakého ze znalců a bod v programu těch dvou institucí, aby to bylo z jejich pohledu co
nejobjektivnější. JUDr. Kerndl poděkoval, protože tak jak zaznělo ústy na ZMB panem
Freundem, že se zde přítomným panem Filipem Chvátalem právě byl na nějaké kontrole, tak to
bylo právě taky odpoledne a to není úplně ideální čas. Pan starosta sdělil, že mají plnou důvěru v
zástupce petičního výboru, že zvolí tak, aby byli s tím měřením spokojení.

9

K bodu 18 – Závěr
Pan starosta ukončil zasedání ZMČ BS v 16.58 hodin.

Martin Landa
starosta MČ BS
Ověřovatelé: S. Bartík a Mgr. Flamiková
Zapsala: M. Válková
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