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Obec Vlkov 

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vlkov č. 38/2017 
konaného dne 15. 12. 2017  

 

 

 

Místo konání: kancelář OÚ ve Vlkově 
Čas konání: 19.09 – 21.51 h 
Přítomni: Jiří Nepokoj, Ing. Alena Bartošová, Václav Bartoš, Vladimír Vávrů, Helena Rezková, 
Jan Rezek  
Omluven:  PhDr. Ondřej Tikovský, Ph.D. (příchod 19.31 h) 
Hosté: dle prezenční listiny 
 

Starosta obce Jiří Nepokoj uvítal přítomné a oznámil, že zastupitelstvo je usnášeníschopné. 
Upozornil přítomné, že jednání zastupitelstva bude nahráváno.  

Program:                                                                                                                                                                                                                                                          

1. Smlouva o poskytnutí dotace SDH Vlkov z rozpočtu Obce Vlkov na rok 2018  
2. Žádost o dotaci z rozpočtu obce Vlkov na rok 2018 – Obecný zájem 
3. Darovací smlouva Ateliér Chmelař 
4. Pacht Hospůdky Pod lipami od 1. 1. 2018 
5. Plán obnovy vodovodu 2017-2026 
6. Cenové nabídky – webové stránky obce 
7. Podklady pro výběrové řízení - ZTV pro RD Vlkov 
8. Revokace usnesení 
9. Rozpočtové provizorium na rok 2018  
10. Ceny za svoz komunálního odpadu od 1. 1. 2018 
11. Žádost T. J. Sokol Vlkov o dotaci z rozpočtu obce Vlkov na rok 2018 
12. Různé 

Schváleno 6 hlasy. 

Zapisovatelem byla navržena účetní obce Ing. Věra Dytrychová, jako ověřovatelé zápisu byli 
určeni Václav Bartoš a Helena Rezková. Schváleno 6 hlasy. 
 
Úvodem starosta předal slovo hostům - zástupcům hasičů a poté Ing. Miloši Konečnému. 
 

Došlo k situaci, kdy ples hasičů i Sokola je v příštím roce naplánován na stejný termín. 
Zastupitelstvu nepřísluší o uvedeném rozhodovat, a tak starosta vyzval oba spolky k dohodě.  
(Příchod Dr. Tikovského v 19.31 h)   
 

Ing. Miloš Konečný požádal obec o dvě publikace „Po stopách obchodníků, řemeslníků, 
hospodských a rolníků v minulém století i dávnějších dobách ve Vlkově, v Rasoškách 
a v Habřině“, které by byly zaslány vlkovským rodákům z větve Adamírových do Francie. 
Zastupitelé neměli námitek k darování publikací a jejich odeslání prostřednictvím obce. 
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Ad 1) Smlouva o poskytnutí dotace SDH Vlkov z rozpočtu Obce Vlkov na rok 2018   

Zastupitelům byla předložena smlouva o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce 
v roce 2018 pro SDH Vlkov ve výši 30 000 Kč. Poskytnutí dotace bylo schváleno na základě 
žádosti na zasedání Zastupitelstva obce Vlkov dne 16. 10. 2017 usnesením číslo 1/37/2017. 
Termín ukončení projektu je 15. 12. 2018. 

Hlasování: pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0. 

Závěr 1/38/2017: Zastupitelstvo obce Vlkov schvaluje smlouvu o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu 
Obce Vlkov v r. 2018 SDH Vlkov ve výši 30 000 Kč a pověřuje starostu jejím podpisem. 

Ad 2) Žádost o dotaci z rozpočtu obce Vlkov na rok 2018 – Obecný zájem 

Zastupitelům byla předložena žádost o dotaci z rozpočtu obce Vlkov na rok 2018 od 
pečovatelské služby Obecný zájem, z. ú. Smiřice ve výši 15 000 Kč. Ve výši dotace došlo 
k navýšení oproti letošnímu roku o 5 000 Kč. Navýšení je zdůvodněno rozšířením provozní 
doby o sobotách, nedělích a svátcích (od září 2017) a poskytováním širší škály úkonů 
odlehčovací služby. Pečovatelská služba poskytuje své služby 2 občanům z naší obce. 
V diskuzi se zastupitelé k uvedenému vyjádřili a přistoupili k hlasování. 

Hlasování: pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0. 

Závěr 2/38/2017: Zastupitelstvo obce Vlkov schvaluje žádost o dotaci z rozpočtu Obce Vlkov na r. 2018 
společnosti Obecný zájem, z. ú. Smiřice ve výši 15 000 Kč. 

Na základě schválené žádosti byla zastupitelům předložena smlouva o poskytnutí 
individuální dotace z rozpočtu obce na r. 2018 společnosti Obecný zájem, z. ú. Smiřice ve 
výši 15 000 Kč. 

Hlasování: pro:  7, proti: 0, zdržel se: 0. 

Závěr 3/38/2017: Zastupitelstvo obce Vlkov schvaluje smlouvu o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu 
Obce Vlkov v r. 2018 společnosti Obecný zájem, z. ú. Smiřice ve výši 15 000 Kč a pověřuje starostu jejím 
podpisem. 

Ad 3) Darovací smlouva Ateliér Chmelař 

Zastupitelé již dříve navrhli kmen z pokácené lípy, který obec kvůli poškození nepoužije, 
darovat pro umělecké účely. Zájem projevil pouze řezbář Martin Chmelař. Zastupitelům byla 
předložena darovací smlouva na kmen. Náklady na manipulaci a odvoz kmenu hradí 
obdarovaný. 

Hlasování: pro:  7, proti: 0, zdržel se: 0. 

Závěr 4/38/2017: Zastupitelstvo obce Vlkov schvaluje darovací smlouvu s Martinem Chmelařem - Ateliér 
Chmelař Hořice a pověřuje starostu jejím podpisem. 

Ad 4) Pacht Hospůdky Pod lipami od 1. 1. 2018 

Dne 22. 11. 2017 byl zveřejněn záměr pachtu nebytových prostor č. p. 120 na p. č. 19/2 – 
Hospůdka Pod lipami. Ukončení příjmu žádostí bylo 15. 12. 2017 ve 12 hodin. S nabídkou se 
přihlásil 1 zájemce – Erika Molnárová, Jaroměř. Zájemkyně splňuje vypsané požadavky. 
Nabízí minimální otevírací dobu hospůdky 4 dny v týdnu a nájemné 3 500 Kč měsíčně.  
Ing. Bartošová upozornila, že je třeba od pachtýře doložit pojistnou smlouvu na rizika 
z podnikatelské činnosti pro případ škodní události vzniklé z tohoto pachtovního vztahu. 
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Současně upozornila na to, že kávovar, který obec zakoupila, není v hospůdce používán, 
přičemž návštěvníci hospůdky by uvítali nabídku více druhů kávy. Zajistí starosta obce. 

Hlasování: pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0. 

Závěr 5/38/2017: Zastupitelstvo obce Vlkov schvaluje Eriku Molnárovou jako pachtýře Hospůdky Pod 
lipami od 1. 1. 2017 s tím, že doloží pojistnou smlouvu za rizika z podnikatelské činnosti pro případ škodní 
události, a současně pověřuje starostu podpisem smlouvy. 

Ad 5) Plán obnovy vodovodu 2017-2026 

Zastupitelům byla předložena aktualizace plánu financování obnovy vodovodu na roky 2017-
2026, zpracovaný Ing. Kordou na základě většinového požadavku zastupitelstva ze společné 
pracovní schůzky. V plánu obnovy je řešeno financování obnovy vodovodu ve výši roční 
částky 30 000 Kč.  Ing. Bartošová nesouhlasí a vznesla připomínku, že spočítaná částka na 
obnovu je v rozporu s vyhláškou. Současně uvedla, že plán je zpracovaný pouze na vodovod 
a měl by být zpracován i na kanalizaci. H. Rezková sdělila, že z pracovní schůzky 
s Ing. Kordou vyplynulo, že plán bude zpracovaný na vodovod a je na odpovědnosti 
zastupitelstva, jaká částka bude ukládána. V současné době je na fondu vodovod uloženo 
973 663 Kč. V obci je vodovod z roku 1985 a fond na obnovu ještě nebyl použitý.  
Po diskuzi zastupitelé přistoupili k hlasování. Ing. Bartošová požaduje, aby bylo v zápisu 
uvedeno: plán obnovy je v rozporu s vyhláškou a všichni zastupitelé hlasující pro jsou si 
vědomi právní odpovědnosti za své hlasování. 

Hlasování: pro: 5, proti: 1 (Ing. Bartošová), zdržel se: 1 (V. Bartoš). 

Závěr 6/38/2017: Zastupitelstvo obce Vlkov schvaluje aktualizaci Plánu financování obnovy vodovodu na 
roky 2017-2026. 

Ad 6) Cenové nabídky – webové stránky obce  

Na základě poptávkového řízení došly na obec cenové nabídky na zhotovení nových 
webových stránek obce. Nabídky došly od tří společností: 
Firma       Cenová nabídka  
     webové stránky   webhosting 1 rok 
Drualas s. r. o., Praha    78 925 Kč (neplátce DPH) 2 000 Kč (neplátce DPH) 
Antee s. r. o., Praha   26 620 Kč vč. DPH  3 630 Kč vč. DPH 
Regis-on-line s. r. o. Smiřice  30 000 Kč vč. DPH  3 900 Kč vč. DPH  
Cenové nabídky jsou v souladu s funkčností webových stránek požadovanou obcí v poptávce.  
Po diskuzi se zastupitelé na základě kritéria funkčnosti, nejkvalitněji zpracované nabídky 
a referencí rozhodli hlasovat o firmě Drualas s. r. o. 

Hlasování: pro: 6, proti: 0, zdržel se: 1 (Ing. Bartošová). 

Závěr 7/38/2017: Zastupitelstvo obce Vlkov schvaluje cenovou nabídku společnosti Drualas s. r. o. Praha 
na zhotovení nových webových stránek obce ve výši 80 000 Kč a na poskytování webhostingu v roční výši 
2 000 Kč. Zhotovitel je neplátce DPH.  

Ad 7) Podklady pro výběrové řízení - ZTV pro RD Vlkov 

Ing. Pohořelý, zpracovávající zadávací dokumentaci veřejné zakázky na výběr zhotovitele 
projektové dokumentace akce ZTV pro RD Vlkov v oblasti Z5, zaslal k projednání podklady 
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pro výběr zhotovitele: Výzvu k podání nabídky – zadávací podmínky a Smlouvu 
o vypracování projektové dokumentace. 
Realizace projektové dokumentace může probíhat současně s tvorbou konceptu 
architektonické studie obce, kterou zajišťuje Dr. Tikovský ve spolupráci s Centrem pro 
evropskou architekturu. 

Hlasování: pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0. 

Závěr 8/38/2017: Zastupitelstvo obce Vlkov schvaluje podklady pro zadávací dokumentaci veřejné 
zakázky na výběr zhotovitele projektové dokumentace akce ZTV pro RD Vlkov v oblasti Z5, a to Výzvu 
k podání nabídky – zadávací podmínky a Smlouvu o vypracování projektové dokumentace.    

Ad 8) Revokace usnesení 

Na zasedání zastupitelstva 16. 10.2017 bylo usnesením 1/36/2017 schváleno podání žádosti 
na zapojení do knihovního systému Tritius v ceně do 15 000 Kč vč. DPH. U projektu na 
přechod na Tritius došlo k navýšení ceny o 3 000,- Kč (oproti schválené částce). V zaslaném 
podkladu nebylo uvedeno školení a základní nastavení. Žádost o podání dotace na Tritius je 
na celkovou výši 18 000 Kč (výše dotace 12 000 Kč, vlastní prostředky 6 000 Kč). Z důvodu 
změny celkové částky v žádosti o dotaci na knihovní systém Tritius zastupitelé přistoupili 
k hlasování o revokaci usnesení č. 1/36/2017 z důvodu změny celkové výše částky žádosti. 

Hlasování: pro: 6, proti: 0, zdržel se: 1 (V. Bartoš). 

Závěr 9/38/2017: Zastupitelstvo obce Vlkov revokuje usnesení č. 1/36/2017 z 16. 10. 2017. 
 

Zastupitelé přistoupili k hlasování o usnesení, které nahradí revokované usnesení. 

Hlasování: pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0. 

Závěr 10/38/2017: Zastupitelstvo obce Vlkov schvaluje podání žádostí na zapojení do knihovního systému 
Tritius v ceně do 18 000 vč. DPH. 

Ad 9) Rozpočtové provizorium na rok 2018  

Rozpočet Obce Vlkov na rok 2018 nebude schválen do 31. 12. 2017, proto se financování 
obce bude řídit podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 
rozpočtovým provizoriem. 
V období rozpočtového provizoria: 

1. Obec hradí jenom nejnutnější výdaje zabezpečující provoz obecního úřadu a obce, 
přičemž dbá na hospodárnost a efektivní vynakládání rozpočtových prostředků. 

2. Hradí závazky vyplývající z již uzavřených smluv.  
3. Hradí výdaje nutné na odvrácení škod na majetku. 
4. Případné výdaje přesahující nejnutnější výdaje musí odsouhlasit zastupitelstvo obce. 

Po schválení rozpočtu na rok 2018 se příjmy a výdaje rozpočtového provizoria stávají příjmy  
a výdaji rozpočtu po jeho schválení. 

Hlasování: pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0. 

Závěr 11/38/2017: Zastupitelstvo obce Vlkov schvaluje rozpočtové provizorium Obce Vlkov na rok 2018. 

Ad 10) Ceny za svoz komunálního odpadu od 1. 1. 2018 

Zastupitelům byly předloženy ceny za svoz komunálního odpadu od 1. 1. 2018, které jsou 
dodatkem ke smlouvě na sběr, svoz a odstranění odpadu s firmou Marius Pedersen, a. s. 
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Hlasování: pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0. 

Závěr 12/38/2017: Zastupitelstvo obce Vlkov schvaluje dodatek ke smlouvě na sběr, svoz a odstranění 
odpadu s firmou Marius Pedersen a. s., obsahující ceny za svoz komunálního odpadu od 1. 1. 2018. 

Ad 11) Žádost T. J. Sokol Vlkov o dotaci z rozpočtu obce Vlkov na rok 2018 

Obec obdržela žádost T. J. Sokol Vlkov o dotaci z rozpočtu obce na r. 2018 ve výši 80 000 Kč. 
Dotace bude použita na úhradu energií v sokolovně, obnovu inventáře a technickou údržbu 
sokolovny, výdaje na akce (sletové oblečení, výdaje na pobyt na sletu, úhrada jízdného na 
sportovní akce), zajištění akcí zejména pro děti ve Vlkově (Dětský karneval, Velikonoční 
náves, Vlkovské prázdniny, divadelní představení v sokolovně a další akce).  
Z přítomných zastupitelů účastnících se hlasování jsou čtyři zastupitelé členy T. J. Sokol Vlkov 
(Helena Rezková, Jan Rezek, Václav Bartoš, Vladimír Vávrů). 

Hlasování: pro: 4, proti: 0, zdržel se: 3 (Ing. Bartošová, V. Vávrů, V. Bartoš). 

Závěr 13/38/2017: Zastupitelstvo obce Vlkov schvaluje žádost T. J. Sokol Vlkov o dotaci z rozpočtu obce na 
r. 2018 ve výši 80 000 Kč. 

Na základě schválené žádosti byla zastupitelům předložena smlouva o poskytnutí 
individuální dotace z rozpočtu obce v roce 2018 pro T. J. Sokol Vlkov ve výši 80 000 Kč. 
Termín ukončení projektu je 15. 12. 2018. 

Hlasování: pro: 4, proti: 0, zdržel se: 3 (Ing. Bartošová, V. Vávrů, V. Bartoš). 

Závěr 14/38/2017: Zastupitelstvo obce Vlkov schvaluje smlouvu o poskytnutí individuální dotace 
z rozpočtu Obce Vlkov v r. 2018 T. J. Sokol Vlkov ve výši 80 000 Kč a pověřuje starostu jejím podpisem. 

Ad 12) Různé 

a) Cenová nabídka – dveře a okna do márnice 
Starosta obce předložil zastupitelům cenovou nabídku na zhotovení dveří a 2 oken do 
márnice od Jiřího Nejmana v celkové ceně 17 000 Kč (neplátce DPH). 

Hlasování: pro:  7, proti: 0, zdržel se: 0. 

Závěr 15/38/2017: Zastupitelstvo obce Vlkov schvaluje cenovou nabídku Jiřího Nejmana, Rasošky, na 
zhotovení dveří a 2 oken do márnice za cenu 17 000 Kč (neplátce DPH). 

b) Rozpočtové opatření č. 25 - 32/2017 
Účetní obce informovala zastupitelstvo o rozpočtových opatřeních č. 25-32/2017, 
schválených starostou v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve 
znění pozdějších předpisů, na základě usnesení č. 13/28/2016 z 22. 12. 2016.  

 Rozpočtové opatření č. 25/2017: navýšení rozpočtových výdajů o 856 Kč § 6171 pol. 
5166 (právní služby).  

 Rozpočtové opatření č. 26/2017: navýšení rozpočtových výdajů ve výši 13 000 Kč 
u § 2321 pol. 5169 (doplnění pasportu kanalizace – geometrické zaměření). 

 Rozpočtové opatření č. 27/2017: navýšení rozpočtových výdajů o 19 000 Kč u § 3319 
pol. 5169 (doprava zájezd Drážďany). 

 Rozpočtové opatření č. 28/2017: navýšení rozpočtových výdajů o 1 370 Kč u § 5512 
pol. 5154 (elektřina zbrojnice), přesun rozpočtových výdajů ve výši 242 Kč v rámci 
§ 6171 z pol. 5153 na pol. 5151 (vodné). 



6 

 

 Rozpočtové opatření č. 29/2017: přesun rozpočtových příjmů ve výši 9 381 Kč 
v rámci daňových příjmů (z pol. 1112 na pol. 1111). 

 Rozpočtové opatření č. 30/2017: přesun rozpočtových výdajů v rámci § 6171 
(2640 Kč z pol. 5011 na pol. 5424 a 110 Kč z pol. 5173 na 5167), přesun 
rozpočtových výdajů 1308 Kč v rámci § 3319 (z pol. 5041 na pol. 5175), přesun 
rozpočtových výdajů 31 Kč v rámci § 3745 (z pol. 5156 na pol. 5139). 

 Rozpočtové opatření č. 31/2017: přesun rozpočtových výdajů v rámci § 5512 ve výši 
7891 Kč (na pol. 5137 – DDHM JSDH), navýšení rozpočtových výdajů o 400 Kč 
u § 3319 pol. 5194 (Mikulášské balíčky). 

 Rozpočtové opatření č. 32: navýšení daňových příjmů o 145 272,04 Kč (pol. 1111, 
1211 a 1511), přesun rozpočtových výdajů 10 297,10 Kč v rámci § 6171 (z pol. 5137 
na pol. 5172 – programové vybavení), navýšení rozpočtových výdajů o 1180 Kč 
(§ 2310 pol. 5139 – vodoměr), navýšení rozpočtových výdajů o 400 Kč (§ 3741 pol. 
5139 – obnova aleje) a o 6353 Kč (§ 6171 pol. 5166 – právní služby). 

Zastupitelé vzali rozpočtová opatření na vědomí. Rozpočtová opatření budou přílohou 
zápisu. 

c) Pověření starosty podpisem rozpočtových opatření na konci roku 

Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce podpisem rozpočtových opatření na konci roku 
2017 přesahující kompetenci starosty obce k provádění jednotlivých rozpočtových opatření 
dle usnesení č. 13/28/2016 . 

Hlasování: pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0. 

Závěr 16/38 /2016: Zastupitelstvo obce Vlkov pověřuje starostu obce podpisem rozpočtových opatření na 
konci roku 2017 přesahující kompetenci starosty obce k provádění jednotlivých rozpočtových opatření dle 
usnesení č. 13/28/2016. 

d) Kompetence starosty obce k provádění jednotlivých rozpočtových opatření na rok 
2018 

Zastupitelstvo obce stanovuje v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích, ve znění pozdějších předpisů, kompetenci starosty obce k provádění jednotlivých 
rozpočtových opatření na rok 2018 do výše 30 000 Kč. 
Zastupitelstvo si vyhrazuje právo na informaci o každém rozpočtovém opatření provedeném 
v kompetenci starosty na nejbližším zasedání zastupitelstva konaném po schválení 
rozpočtového opatření starostou a jejího stručného odůvodnění (lze podat i ústně). 

Hlasování: pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0. 

Závěr 17/38/2017: Zastupitelstvo obce Vlkov schvaluje a stanovuje v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, kompetenci starosty obce k provádění 
jednotlivých rozpočtových opatření na rok 2018 do výše 30 000 Kč. 

e) Odměňování zastupitelstva od 1. 1. 2018 
Účetní obce informovala zastupitele o nové právní úpravě odměňování zastupitelů od 
1. 1. 2018.  Zastupitelé se rozhodli ponechat výši měsíčních odměn ve stávající výši. Starosta 
bude odměňován v souladu se zákonem, výše jeho měsíční odměny bude 12 297 Kč. 
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f) Cestopisná přednáška  
PaedDr. L. Turek zaslal obci návrhy termínů na cestopisnou přednášku začátkem roku 2018. 
Zastupitelé vybrali termín 24. 3. 2018 a téma přednášky Francie – Švýcarsko – Rakousko – 
Itálie 2017. 

g) Použití finančního daru  
Obec Rasošky zaslala poděkování a sdělení o využití finančního daru poskytnutého obcí 
Vlkov v r. 2017. Finanční dar ve výši 15 000 Kč byl použit na úhradu provozních nákladů 
ZŠ a MŠ Rasošky. 

h) Informace starosty 

 Obec obdržela k vyplnění formulář, který bude podkladem pro aktualizaci Plánu 
rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje (PRVKUK). Ing. Korda 
vyplnil základní údaje. Data ohledně odhadu prodlužování vodovodu, kanalizace 
a ČOV musí doplnit obec. Co nebude uvedeno v PRVKUK, na to nebude v budoucnu 
poskytnuta dotace. Zastupitelé navrhují požádat Ing. Kordu doplněním údajů 
ohledně projektované kanalizace a ČOV a odhad prodlužování vodovodu. Zajistí 
Ing. Bartošová. 

Hlasování: pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0.  

Závěr 18/38/2017: Zastupitelstvo obce Vlkov požádá Ing. Kordu vypracováním doplnění 
podkladů Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje se zahrnutím veškerých 
ploch určených pro zástavby dle schváleného územního plánu. 

 Na poptávku po pracovníkovi na úklid a údržbu obce se nikdo nepřihlásil. Personální 
zajištění úklidu a údržby obce bude v dalším roce stejné jako doposud. 

 Výměnu oken v knihovně uskuteční R. Šrámek, zednické práce provede V. Vávrů. 

 Práce na opravě márnice, které provádí M. Malota, stále probíhají. 

i) Diskuze 

 H. Rezková pozvala přítomné na Putování k Betlému 22. 12. 2017 a na Sokolský 
předsilvestr  30. 12. 2017. 

 Dr. Tikovský poděkoval všem, kteří pomohli se sázením jabloní ve Vlkovské aleji. 
Současně informoval o možnosti uskutečnění besedy pana Davida Stojana s občany, 
týkající se další výsadby. 

 Dr. Tikovský informoval o jednání s Centrem pro evropskou architekturu ohledně 
urbanistické studie vzhledu obce. 

 
Starosta obce poděkoval přítomným za účast, popřál všem pěkné Vánoce, bohatého Ježíška 
a hodně zdraví do nového roku. Termín příštího zastupitelstva stanovil na 15. 1. 2018 od 
19 hodin.  
 
 
 
Jiří Nepokoj  
starosta obce 
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Ověřovatelé: Václav Bartoš 
  Helena Rezková 
 
 
 
Zapsala dne 20. 12. 2017 Věra Dytrychová 


