
Zápis

ze 14.. zasedání Zastupitelstva městské části Praha-Troja,

konaného dne 1. 12. 2016, od 17:00 hodin.

Zahájení zasedání zastupitelstva

Zasedání Zastupitelstva městské části Praha-Troja (dále též jako „zastupitelstvďl bylo zahájeno

v 17:10 hodin starostou městské části lng. Tomášem Bryknarem (dále jako „předsedající").

Předsedající schůze konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace o svolání zasedání

byla na úřední desce Úřadu městské části Praha-Troja zveřejněna v souladu se zákonem po dobu

nejméně 7 dní, a to od 24. 11. 2016 do 2. 12. 2016. Současně byla zveřejněna na „elektronické

úřední desce".

Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha 1)

konstatoval, že přítomno je 9 členů zastupitelstva (z celkového počtu 9 všech členů

zastupitelstva), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné.

***

Určení ověřovatelů a volba návrhového výboru

Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu pana Daniela Sirotka a pana Jana Kavana.

Předsedající dále navrhl za členy návrhového výboru paní Ing. Otakaru Stavovčíkovou a paní Mgr.

Kateřinu Tůmovou.

K návrhům nebyly vzneseny žádné protinávrhy.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha-Troja

a) určuje ověřovateli zápisu pana Daniela Sirotka a pana Jana Kavana,

b) volí členy návrhového výboru paní lng. Otakaru Stavovčíkovou a paní Mgr. Kateřinu

Tůmovou

Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 88 bylo schváleno

* * *

Proti poslednímu zápisu nebyly vzneseny žádné námitky a považuje se za schválený

* * *

Schválení programu:

Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou zaslanou členům

zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce.



Předsedající dal hlasovat o návrhu programu.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha-Troja po projednání

5 c h v a l uj e

následující program zasedání:

1) Rozpočtové provizorium MČ Praha-Troja v roce 2017

2) Dotačníprogram městské části na rok 2017

3) Informace starosty

4) Diskuze, závěr

Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdrželi se O

Usnesení č. 89 bylo schváleno

***

Bod 1 — Rozpočtové provizorium MČ Praha-Troja v roce 2017

Předsedající požádal paní Markovou, aby přítomné seznámila s důvodovou zprávou, s vytvářením

rozpočtu včetně jeho položek a s rozpočtovým provizoriem.

Pan Němeček vznesl dotaz, proč rozpočet neschvalujeme dříve, ale na jeho otázku paní Marková

již odpověděla při seznámení se s rozpočtovým provizoriem.

Předsedající sdělil, že kdo by měl návrhy do rozpočtu, aby návrh dali paní Markové nebo e-mailem

na ÚMČ. Vrozpočtu HMP je vyčleněna 1 miliarda 200 tisíc korun pro investiční dotace pro

městské části. Pan Sirotek se ptá, co to znamená pro městskou část. Pan starosta vysvětluje, že

pokud jsme letos dostali dotaci na část rekonstrukce obvodových zdí hřiště MŠ, tak máme při

větším objemu prostředků určených pro městské části větší šanci na dotaci na zbývající část

obvodových zdí. Pan Sirotek — o investiční dotace žádáme na naše pozemky a budovy? Pan

starosta mu to potvrdil a sdělil, že je vrozpočtu hl.m.Prahy vyčleněna i dotace na dobrovolné

hasičské sbory 103 mil. Kč a dotace 200 mil. Kč na spoluúčast MČ na financování projektů

podpořených z Operačních programů EU.

Pan starosta požádal paní lng. Stavovčíkovou, aby přečetla Usnesení.

Zastupitelstvo městské části Praha-Troja po projednání

a) berena vědomí

důvodovou zprávu k pravidlům rozpočtového provizoria na rok 2017

b) 5 c h v a / uj e

Rozpočtové provizorium Městské části Praha-Troja na rok 2017, při němž bude postupováno dle

„Zásad pro hospodaření MČ Praha-Troja v období Rozpočtového provizoria MČ Praha-Troja na rok

2017", uvedených v příloze tohoto usnesení



c) ukládá starostovi

zabezpečit realizaci tohoto usnesení

Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 90 bylo schváleno.

***

Bod 2 — Dotační program městské části na rok 2017

Pan starosta seznámil zastupitele sdůvodovou zprávou a sdělil, že podporované oblasti jsou

stejné jako v roce 2016. Navrhuje diskutovat o 2 záležitostech — zda se nějaký okruh nepřidá a zda

se navýší či sníží rozpočet. Část prostředků do grantového řízení získáváme z podílu na odvodu z

výherních automatů. Pan Sirotek se dotazuje, kolik zůstalo z loňského roku. Paní Marková sděluje,

že z loňského roku zůstalo cca 20 tisíc korun. Pan Němeček se dotazuje, zda nejde na dotační

program požádat o dotaci MHMP a paní Marková mu odpověděla, že nikoliv, jelikož dotační

program není investiční záležitost.

Pan Němeček je pro zachování výše rozpočtu, jelikož se podporují sportovní a kulturní akce

zgrantu. Pan starosta — seznamuje, že vyúčtování dotací poskytnutých vroce 2016 se musí

zpracovat do 15.01. 2017 a poté se dotace vyhodnotí.

Pan starosta shrnul, že se okruhy nebudou rozšiřovat. Všichni zastupitelé souhlasili.

V 17:22 přišel p. Knittel na zasedání zastupitelstva.

Pan starosta se ptá, sjakými finančními prostředky můžeme počítat z výherních automatů. Paní

Marková sdělila, že se do února dozvíme zbývající část z roku 2016, ale ještě ne na rok 2017. Paní

Mgr. Tůmová se ptá, zda-li se může částka určená na dotace upravit. Paní Ing. Marková jí to

odsouhlasila. Pan starosta seznamuje s rozdělením rozpočtu a upozorňuje, že se celková částka

nemusívyčerpat, záleží na podaných žádostech.

Ing. arch. Drdácký informoval, že v minulosti byla grantová komise jmenována na každý rok zvlášť

z důvodu kompetentnosti a druhý důvod je, aby nebyli v komisi zástupci žadatelů. Přál by si, aby

komise byla obměněna nebo doplněna z důvodu věrohodnosti. Pan starosta souhlasí a sděluje, že

předsedkyní komise na grantyje paní Mgr. Tůmová. A sděluje, že sám nemusí být u grantů, kde se

bude rozhodovat 0 TJ Sokol Troja. A navrhuje, aby se grantová komise sešla, jakmile se podklady

pročtou. Paní Mgr. Tůmová - komisi sestavovala z důvěryhodných lidí. Pan Němeček se ptá kolik

je členů komise. Paní Marková sdělila, že komise má 11 členů. Paní Mgr. Tůmová seznamuje

zastupitelstvo s několika členy. A dále navrhuje, aby žadatelé o grant byli zváni na jednání komise,

aby se lépe žádosti vyhodnotili. Pan ing. arch. Drdácký by chtěl upravit hodnotící komisi, aby byla

jmenována panem starostou z členů grantové komise s ohledem na to, aby to nebyli členové, kteří

žádají o granty. Pan starosta se ptá zastupitelů, zda by někoho doporučili či se sami osobně

přihlásili do komise. Paní Marková — sděluje, že se termín jednání komise hůře domlouvá, jelikož

se komise schází v únoru, kdy jsou různé akce -— hory apod. A bylo těžké sehnat lidi, aby se komise

sešla. Pan starosta navrhnul, že se budou snažit, aby hodnotící komise byla jmenována zčlenů

grantové komise s ohledem na to, aby to nebyli členové, kteří žádají o granty.



Pan starosta požádal paní Mgr. Tůmovou, aby přečetla usnesení.

Zastupitelstvo městské části Praha-Troja po projednání

a) bere na vědomí

důvodovou zprávu o průběhu grantového řízení na rok 2016

b) 5 c h v a I uj e

vyhlášení Programu pro poskytování dotací z rozpočtu Městské části Praha —Troja s názvem

„Podpora projektů v oblasti rozvoje, krajiny, občanské společnosti, vybaven/', služeb a

volnočasových aktivit vprostoru trojské kotliny pro rok 2017", který je přílohou č. 1 tohoto

usnesení

c) u kl á d á

tajemníci ÚMČ vyhlásit Program pro poskytování dotací zrozpočtu Městské části Praha-Troja

„Podpora projektů voblasti rozvoje, krajiny, občanské společnosti, vybavení, služeb a

volnočasových aktivit v prostoru trojské kotliny pro rok 2017".

Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 91 bylo schváleno.

***

Bod 3 - Informace starosty

Předsedající seznamuje zastupitele, že do informací starosty zařadil seznámení zastupitelů se

studií krozšíření kapacity Základní školy Trojská 110. Záměr vznikl, když se řešilo nevhodné

umístěníjídelny v ZŠ. Paní Mgr. Tůmová oslovila_aMČ zadala zpracování

architektonické studie. Na nákladech na zpracování studie se bude podílet Trojské gymnázium,

pan ředitel _přislíbil spoluúčast SO tisíc Kč. Pan starosta předává slovo paní Mgr.

Tůmové, aby seznámila s podmínkami, které byly dány panu_ který se snažil těmto

podmínkám vyhovět. Paní Mgr. Tůmová - potvrzuje slova pana starosty a vysvětluje situaci v ZŠ a

gymnáziu. Chtěla by požádat o grant a po schůzce vZŠ se rozhodli využít výzvy č.23 z OP PPR.

Rozšíření kapacit tříd — nové třídy — začlenit děti s defektem do menšího kolektivu ke vzdělávání.

Plán je rozšířit základní školu — nechat 5 kmenových tříd, které by byli větší a měli by relaxační

prostor. V nových prostorách by byli rozlišení mladší žáci 5 relaxačním prostorem a starší žáci. |

první stupeň základní školy se dělí na dvě části. V nově vybudovaném patře ZŠ, kde by nebyly

třídy, by mohly být možná různá setkání, relaxační prostory pro děti, kterým třeba učení moc

nejde. A také by se vybudovaly speciální třídy zvlášť na jazyky, jelikož ve třídách je více než 24 žáků

a musí se na jazyky rozdělovat. Nové šatny pro ZŠ a pro gymnázium a také nová jídelna by se

vybudovala. Byla by ráda, kdyby se tato rekonstrukce brala jako zlepšení výukových prostor a

naplnění potřeb školy apod. Pan Sirotek se obává toho, že by rekonstrukce mohla vést ke

zmenšení tříd. Paní Mgr. Tůmová to potvrzuje, že kdyby to bylo možné, tak se tak stane, jelikož by

to bylo efektivnější pro děti. Pan Němeček souhlasí s paní Mgr. Tůmovou, architektonicky je to

krásně vymyšleno. Rekonstrukce je modernistická, že by využívala dnes nevyužitý dvůr a dále se



ptá, zda-li pan -dodal rozpočet. Pan Sirotek mu sdělil, že architekt rozpočet dodal a seznámil

ho s částkou. Pan Němeček sdělil, že by se asi lépe hodily využít peníze z rozpočtu MHMP určené

pro MČ než z dotace EU, které jsou omezené časem. Pan starosta — otázka je v termínu — žádost

musíme podat do března 2017, do října 2017 komise rozhodne, zda přidělí dotaci a vjaké výši a

v r. 2018 musí být realizována stavba. S tímto faktem byl seznámen i architekt, který mu sdělil, že

by se za rok rekonstrukce mohla zvládnout. Pan starosta se na tuto akci dívá i z pohledu občana

Troji, zda-li je opravdu nezbytně nutné podstupovat tuto rekonstrukci, zda nemáme důležitější

věci, na které bychom peníze svelkou jistotou dostali. Na tento projekt bude nutné zažádat u

evropských fondů a u MHMP. Při nákladu na rekonstrukci 50 milionů by spoluúčast MČ byla 10

miliónů a na tuto spoluúčast bychom mohli získat 5 milionů a ještě bychom museli požádat o další

dotaci z rozpočtu HMP. Poté se také ptá, jak by se to vyřešilo s panem ředitelem gymnázia panem

_kdyby chtěl spolufinancovat tento projekt. Zda by se mu odpustilo nájemné nebo se

to jinak právně vyřešilo. Pan Sirotek — podporuje projekt, říká, že by byla škoda promarnit šanci,

že by se mělo využít podpory od HMP a od evropských fondů, i kdyby se měla realizovat jen část

projektu. Paní Marková vysvětlila, že když se bude žádat o finance z evropského fondu, tak se

projekt musí realizovat celý nikoli jen částečně a nelze zrealizovat z toho jiný projekt. Pan starosta

- kdybychom grant nezískali, tak by náklady šly z rozpočtu městské části. Pan Sirotek - byla by

možná participace od pana _před tím, než by se zažádalo o peníze u MHMP. Proběhla

diskuze k tomuto návrhu, kde se vysvětlovaly podmínky. Paní Ing. Stavovčíková navrhuje, že by se

projekt rozdělil na část 1 a na část 2, že by projekt nebyl tak velký finančně a bylo by to

realizovatelnější. Pan starosta —z evropských fondů by se dělala většina prostor základní školy a

jídelna a suterén by se dělaly zjiných fondů a je možné, že by budova byla rozestavěná 2 nebo 3

roky. Paní Mgr. Tůmová oponuje, že byjídelna nestačila náporu školy, když by se navyšovaly třídy.

Ing.arch. Drdácký — shrnuje, co je v projektu a o co se přesně jedná. A ptá se na rozvržení budovy,

které mu vysvětluje paní Mgr. Tůmová na projektu. Dále se pan Ing.arch. Drdácký ptá, co bude se

správcem. Pan starosta informuje, že vtomto návrhu není zapracován byt správce. Místo

původního bytu je třída. Pan Němeček se informuje, zda škola bude bezbariérová. Pan starosta

mu informaci potvrzuje a sděluje, že to byla jedna z podmínek tohoto projektu. Ing.arch. Drdácký

se ptá, zda je ideální, že by byla ZŠ přes 4 podlaží. Paní Mgr. Tůmová informuje, že ZŠ bude ve 2

patrech — učebně a dole bude jídelna se šatnami. Pan Němeček se informuje, zda by bylo možné

rozeslat tento projekt zastupitelům. Pan starosta sděluje, že určitě a budou muset vybrat

zpracovatele projektové dokumentace — oslovit některé architekty a také, že by se tento projekt

měl projednat na stavební komisi. Studie je na CD a bude zastupitelům zaslána. Zadá se

projektová dokumentace na 1,5 milionu Korun. Paní Marková- v letošním rozpočtu již nelze zadat

projektovou dokumentaci, jelikož bychom museli mýt peněžní prostředky v rozpočtu. Je možné

žádat až na příští rok, což je do března. Diskuse, kde se probírá čas, zda by se do března

projektovou dokumentaci zvládlo udělat a i zažádat o grant HMP. Pan Tesař se informuje, zda je

nutné zvětšovat školu pro „cizí" děti nikoli trojské, jelikož trojských dětíje menšina. Touto akcí se

rozpočet vyčerpá na několik let. Paní Mgr. Tůmová ho informuje, že z 27 dětí ve třídě má jen 3

„cizí“. Dále by chtěla zajistit nultý ročník, ale určitě se ZŠ nebude budovat pro „cizí" děti.

Informuje, že kapacitně jsou již plní, že už mají 130 studentů, tudíž by dnes trojské děti museli

zažádat na jiné škole. Pan starosta oznámil, že byt správce není nutný, aby byl v ZŠ, ale je možné

toto řešit. Paní Mgr. Tůmová oznamuje, že nechce vyhodit nikoho z bytu —je to jen jedna z variant

projektu, je možné byt do projektu zapracovat. Paní Ing. Stavovčíková se ptá, zda se uvažuje, jak



by fungovala škola po dobu rekonstrukce. Paní Mgr. Tůmová sděluje, že ZŠ je schopna 3 měsíce

vroce vyklidit budovu mimo hlavních prázdnin — školy v přírodě, ředitelské volna apod. Záleží

samozřejmě, jak by to bylo stavebně možné. Pan -jí sdělil, že by projekt byl na etapy.

Ing. arch. Drdácký se ptá na využití — kolik bude mít ZŠ žáků a zaměstnanců. Sepsat, zda se u

mimoškolních aktivit zvýší počet lektorů apod. Gymnázium žádá o 13 tříd, je to nutné? A u ZŠ

napsat kritéria, které by se poté předložili MHMP. Nástavba na tělocvičně se může jevit jako

zbytečná, když tato kritéria nezná.

Pan starosta se snaží ukončit rozpravu — pan-představil studii na jednání Komise pro školství,

kam byli zastupitelé pozváni, ale sešlo se zastupitelů málo. Proto si to nyní zastupitelé musí nyní

nechat projít hlavou. I to, co získá Troja, jaký to má vliv na Troju apod. Termín do 15. 12.. Potom

pan starosta navrhuje další neformální setkání s diskuzí o tomto projektu. Informuje o hodnotících

kritériích, např. že by se měla snížit o 15% kapacita tříd. Pan Němeček souhlasí, že by měla

vzniknout důvodová zpráva — souhlasíi pan starosta.

Diskuze ukončena, pan starosta žádá, aby zastupitelé poslali svá vyjádření a znovu se sešli ktéto

diskuzi a bylo by dobré, kdyby projekt do té doby projednala stavební komise.

***

Bod 4 — Diskuse, závěr

P. starosta informoval o jednání s firmou FCC, která zajišťuje biokontejnery. Panu řediteli vyjádřil

nespokojenost občanů s jejich službami a požádal o dodržování doby přistavení kontejnerů a lepší

spolupráci zaměstnanců FCC s občany. Dále by chtěl poděkovat paní Mgr. Tůmové a paní _

_že výborně zajistily Trojský clen — Den pro zdravý životní styl. Shrnul, že akce byla

úspěšná, na akci jsme dostali dotaci z MHMP. Dále informuje, že vTrojském pivovaru jsou Vánoční

trhy. Majitelé chtějí znovu otevřít prostory veřejnosti v dubnu a přes léto každý víkend. Poté se

projednávalo, kdo by mohl být o víkendu ve stánku Městské části Praha-Troja a prodávat

publikace. Nabídla 5 pam’ Ing. Stavovčíková a pan Němeček.

Pan starosta zve na 06. 12. 2016 na rozsvícení Vánočního stromu a také informuje, že 26. 12. je

Vánoční koncert od 16 hod. a dále zve po skončení koncertu všechny na sklenici vína, které

objednal u pana_Trojský bál se bude konat 25.02. 2017 v tělocvičně ZŠ a shrnul, že již je

moderátor, předtančení a půlnoční překvapení zajištěno.

Pan Kavan není spokojen s umístěním nového místa pro tříděný odpad a žádá, zda by se nenašlo

jiné místo, kde je možné tyto kontejnery umístit. Pan starosta sdělil, že si myslel, že toto se řešilo

na komisi životního prostředí, kde to měla sdělit paní lng. Ceplová. Tyto kontejnery se tam

umístily, jelikož část občanů toto chtěla. Toto špatné umístění je chyba městské části. Navrhnul,

aby pan Kavan přišel na úřad, aby našli pozemek MČ nebo hl.m.Prahy, kam by šlo umístit

kontejnery. Ing. arch. Drdácký sdělil, že se tam řeší parkování a zda to není v kolizi. Pan Kavan

sdělil, že nejspíše ano. Pan Knittel sdělil, že toto se na komisi neřešilo. Paní Marková informuje, že

tato záležitost byla zadána před delší dobou. Pan starosta oznamuje, že jsou 2 možnosti — ozelenit

nebo kontejner přesunout, ale je nutné to projednat se sousedy. Aby pan Kavan za ním přišel a

vyřešilo se to třeba až v lednu, ale určitě se tato situace napraví.



Pan MUDr. Petkov by byl rád, kdyby v Podhoří chataři měli své popelnice a komise vytipovala další

místa, kde by se kontejnery na tříděný odpad měly posílit. Pan starosta chataře požádá, aby si

pořídili popelnice.

Pan lng. Němeček informuje, že by byla dobrá značka slepá ulice U Trojského zámku, neboť pokud

tam vjede kamión, tak se nemá kde otočit. Zda by bylo možné za točnu autobusu dát značku

slepá ulice, aby tam kamiony nejezdily. Pan Sirotek informuje, že v ulici Trojská u domu 181 cjsou

2 značky bez značek (jen tyče) — buďto demontovat nebo nějak vyřešit. Pan MUDr. Petkov - u

kruhového objezdu v Povltavské ulici je původní zákaz vjezdu a za ním další značky vrozporu

s první značkou. Pan starosta si myslí, že tento úsek není zkolaudován, proto je tam ještě původní

značka —je nutné to ověřit.

Pan Ing. Němeček - parking u pošty — řetězy u pošty. Pan starosta se domlouval spanem

_měl slibeno odstranění řetězu, zatím se tak nestalo.

V 18:55 hod. opustil zasedání p. Kavan.

Pan lng. Němeček má prosbu, aby se posílali avíza na akce městské části včas ve—mailu. Pan

starosta mu vysvětluje, jak se postupně informují občané v časopise, e-mailem, na webu apod..

Určitě budou dostávat občané informace dříve než dva dny před konáním akce.

Den pro zdravý životní styl — paní Mgr. Tůmová hodnotí akci pozitivně, že např. lidé přicházeli v 10

a odcházeli v 16 hod. A seznamuje zastupitele s programem. A upozorňuje, že by bylo dobré, aby

se akce nestřetávaly a byla by lepší komunikace mez institucemi.

Paní Mgr. Tůmová - zpomalovače nad školou a pod školou. Pan starosta - toto je v řešení sTSK.

Horní retardér je realizovatelný, bezpečný přechod. Ohledně spodního retardéru se jednalo i na

IPRu — námět, zda by se neměla přesunout zastávka. A informuje, že do 14 dní bude stříška u

vchodu do ZŠ.

Pan Tesař upozorňuje na holé elektrické kabely u značky pozor děti u školy.

Ing.arch. Drdácký— redukce dopravy u kanálu je nutná.

Praha 8 nám posla návrh kvyjádření na uzavření Trojská podél tramvaje. Pan starosta to chce

projednat s Prahou 8. Jaké by byly kompenzace za toto uzavření, nikoli jen puštění dalších aut do

ulice kBohnicím. Komise pro výstavbu a dopravu vydá stanovisko a pan starosta to projedná

s Městskou částí Praha 8.

Pan starosta informuje, že s otevřením nové komunikace kvodáckému areálu UK bude možné

omezit automobilový provoz v ulici Vodácká podél sportovního kanálu. Omezení bude řešeno

zákazem vjezdu od lávky nebo od Trojského mostu. Pan starosta toto projedná na dopravní komisi

Praha 7.

Paní Ing. Stavovčíková společně s paní Zajícovou znovu osloví instituce, abychom včas věděli o

pořádáníjejich akcí a dokázali naše akce s nimi koordinovat, aby měli větší účast.

Pan starosta dává slovo panu Knittelovi, který žádá, aby v ulici Vodácká byly správně umístěny

dopravní značky zákaz zastavení, které jsou zde nyní osazeny nesprávně (opačně). Panský statek -

pan starosta informuje, že žádali o možnost vozit vybouraný materiál auty s návěsem, což on

odmítl. 04. 12. je diskuze v ZOO od 14hod., tato diskuze měla být minulý rok, aby měla smysl. Pan

starosta se připojuje, že bude rád, když se této diskuze zúčastní i další lidé než jen on a pan Ing.

arch. Drdácký.



Pan Knittel — křižovatka Na Kovárně, jak to s nívypadá. Pan starosta informuje, Že rekonstrukce do

konce roku nebude, nejspíše bude až na jaře, ale bude o tom jednat.

* * *

Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 19:42 hod.

Přílohy zápisu:

1) Prezenční listina

2) Zveřejněné informace o konání ustavujícího zasedání podle § 92 ve spojitosti s ě 61 odst. 1

zákona č. 131/2000 Sb.,o hlavním městě Praze, v platném znění.

Zápis byl vyhotoven dne 1. 12. 2016

Zapisovatel: lng. Daniela Laryšová

Ověřovatelé: Daniel Sirotek

Jan Kavan

 

Starosta: Ing.Tomáš Bryknar

Razítko obce:


