č,j.23,7/20|2

ZAPIS
o průběhuveřejnéhozasedáníZastupitelstva obce Nezdice
konanéhodne25.6.2012od 19.00hod v zasedacímístnostioÚ v Nezdicích
Ad 1) Veřejnou schůzi zahájl|a starostka obce Hana Bouchnerová v 19.00 hod a všechny
přítomnépřivítala. Předsedajícíkonstatovala, že informace o konání zasedáni byla zveřejněna
na uřední desce obecního uřadu Nezdice a na internetových stránkách s.ylw.QbsQ:r:qz{iic$"cz,
a to sedm dní přede dnem konaní zasedáni. Veřejné zasedáni bylo tedy svoliíno řádně a včas
v souladu s ustanovením $92 a $93 zákona o obcích a dá|e konstatovala, že je přítomno 7
Přítomni jsou 4 občanéz obce
členůzastupitelstva, zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné.
Nezdice. Prezenčnílistina je součástítohoto zápísu
Ad 2) Za ověŤovatelezápisu byli nawŽeni ing. Boleslava Pilcová a ing. Jan Kukla. Bylo také
navrženo,Že po celou dobu trvání veřejnéhozasedáni se bude hlasovat veřejně.
Výsledek hlasování: pro 7 členů
proti 0 členů
zdržel se 0 členů
Přijaté usnesení: Zastupitelstvo obce Nezdice schvaluje za ověŤovatelezápisu o pruběhu
zasedénízastupitelstva obce ing. Boleslavu Pilcovou a ing. Jana Kuklu a schvaluje veřejný
způsobhlasování po celou dobu trvání veřejnéhozastupitelstva.
Ad 3) Zapisovatelem byla jmenována paní Kateřina Hofmeisterová.
Aď 4) Předsedajícípřednesla návrh programu zasedénil vu. pI. |l:
1. Zabájení
2. Volba ověřovatelů zápisu
3. Volba zapisovatele
4. Schválení programu vZoZ
5. Kontrola usnesenízYZoZ

z I9.3.20I2

6. Zpráva starostky obce
7. Proj ednanía schválení celoročníhohospodďen i a Závěrečného
účtuza rok 20II
8. Projednanía schválení 3. rozpočtovéhoopatřeníRozpočtu obce 2012
9. Projednanía schválení 4. rozpočtovéhoopatřeníRozpočtu obce 2012
1.0.Projednánía schválení 5. rozpočtovéhoopatřeníRozpočtu obce2012
1"1..
Schválení Dohody o poskýnutí dotace z PRV čj.I20l20l2 na projekt ,,Výněna a
instalace strojnětechnologického zařizeni úprawy vody v obci Nezdice...
12. Projedniánía schválení Smlouvy o přijetí úvěruve ýši I II5 760 Kč na předfinancoviíní
projektu ,,Výměna a instalace strojně-technologického zaŤízeníúpravny vody v obci
Nezdice".
13. Stav výběru místníchpoplatků zarok20|2
14. Schválení beáplatného nabýí pozemku p.ě. 2921 1 v hodnotě 42.970 Kč a pozemku
p.č.298lI v hodnotě 2I.737 Kč (k.ú.Nezdice nad Úhlavou) od Českérepubliky - Úradu
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pro Zastupovanístátu ve věcech majetkových a schválení smlouvy o bezúplatnémpřevodu
těchtonemovitostíčj. UZSVM1P l I I0I2|20I2.HMSU.
15. Schválení bezúplatnéhonabýi pozemku p.č. I35l24 v k.ú. Nezdice nad Úhlavou od
Pozemkového fondu ČR.
1ó. SchváleníSmlouvy ěj.23212012 _iplatné nabytí pozemku p.č.900/10v k.ú.Borovy o
výměře 58m2 zakupní cenu2 510 Kč ( cesta na úpravnuvody).
17. Schválení Smlouvy ěj.23312012 - iryIatnénabýí 1/18 pozemku p.č. 900/3 vk'ú.
Borovy o výměře I65m" zakupni cenu 400 Kč ( cesta na úprarmuvody).
18. Výběrové Íizeni _ projekt ,, Výměna a instalace
v úpravněvody obce Nezdice.

strojně- technologického zařízení

19. Projednártt aschválení úhradyfaktury č.20120037 ve výši 42 37O,8OKč z Fondu obnovy
ponornéhočerpadlav úpravněvody).
vodovodu a úpravnyvody ( v]ýrrněna
20. Yýazení nefunkčníhomajetku z majetku obce
21. Schválení Smlouvy o výpůjčce- socha sv.Vojtěcha ( záměr vyvěšen 12.6.2011, záněr
schválen Y ZoZ 29.6.20|I')
22. Seznámeníse ZávěreěnýmúčtemDSo Přešticko za rok 2011
23. Projednáníostatníchzáležítostíorganizačnípovahy
24. Diskuze
25. Závěr
Diskuze: nikdo se nepřihlásil
Výsledek hlasování: pro 7 členů
proti 0 členů
zdržel 0 členů
Přijaté usnesení: OZprogram schválilo.
Ad 5) Předsedajícízkontrolovala usneseníz posledního YZOZ, kterése konalo 19.3. 2012 a
konstatovala,že ing. Janu Kuklovi a panu Václal.u Tikalovi bylo uloženo:
o

zjistit náležitostipro likvidaci nefunkčníhorrrtupitnévody _ termíndo 31.5,2012
Vrt bude vprůběhu stavebníchprací při opravě úpravny vody zasypán a zabetonován,
ing. Jan Kukla a Václav Tiknl navrhují nefunkčnívrt pitné vody vyřadit z majetku obce.

.

zjistit a nawhnout zabezpečenínebo likvidaci přečerpávacíchpožárníchstanic, tak aby
nehrozilo nebezpečíztaněni obyvatel - do 3|.5.2012
Přečerpávací stanice byly fyziclq) zkontrolovány, jsou v pořádku a nehrozí žódné
pro obyvatele.Dva vrý pitné vody ,, Na Behnách,, ( inv.č,02I-15,16) byty
nebezpečí
uzamčenyvisacím zámkem, klíčeod vrtůjsou uloženyv kanceláři o(I. Studna ,,(J Beštů,,
je nefunkčnía je zasypána. Ing. Jan Kukla a Vóclav Tikal navrhují studnu ,,U Beštů,,
vyřadit z majetku obce.

o

zjistit a nawhnout zabezpečenínebo likvidaci studny ,, Na průhoně.otak, aby nehrozilo
nebezpečízraněníobyvatel.-do 3|.5. 2012
Studnu ,, Na průhoně,, je třeba ohradit, aby pasoucí se dobytek neměl ke studni přístup.
Pan Tikal bude kontaktovat pana Kadlece z Agromachine Švihov,seznómí ho s danou
situací a domluvířešení.Bude vyřešenodo příštíhoVZOZ.
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se zprávou (viz. příloha č.
Ad 6) Starostka obce ing. Hana Bouchnerová seznttm1|apřítomné

2).

Ad 7) Starostkaobce předala slovo úěetníKateřině Hofineisterové,aby seznámllapřítomné
účtuza rok 20II, Závěrečnýúčetbyl
s hospodďením obce a s náwhem Závéreěného
zveřejněn na uřední desce nejméně15 dní před konaním YZoZ a nyní byl náwh
( viz. příloha č.3).
dataprojektoru
Závěreěného
úětuznovaprezentovánpomocí
Diskuze:Nikdo se nepřihlásil.
Výsledek hlasování:pro 7 členů
proti 0 členů
zdrželse 0 členů
Přijatéusnesení:
hospodďeníobce a závěreěnýúčetobceza rok 2011 včetnězprávy o
oZ schvaluje celoroční
hospodďeníobce za rck 201't bez výhrad.
výsledku přezkoumiíní
Ad 8) Paní Kateřina Hofrneisterová sezniímilapřítomnés 3. rozpočtovýmopatřením
Rozpočtuna rok 20|2 a to ve znění:
Rozpočtové
opatření
č.3 - rozpočet2}|2(podrobně viz. příloha č.4)
3 182 687Kě u/
Celkovéprij*v rozpočtuve ýši
140 560 Kč -/
Financoviíní
ve výši
3 323 247 Kčr'
Celkovézdroje
3 L33 247 Kč
Běžnévýdaje
190000 Kč
Kapitálovévýdaje
qýši
3 323 247 Kč,/
Celkovévýdaje rozpočtuve
Diskuze:nikdo se nepřihlásil.
Výsledek hlasování:pro 7 členů
proti 0 členů
zdrže|se 0 členů
Rozpočtu2012.
opatření
Přijatéusnesení: oZ schvaluje3. rozpočtové
Ad 9) Paní Kateřina Hofrneisterová seznámila přítomnés 4. rozpočtovýmopatřením
Rozpočtuna rok 2012 a to ve znění:
Rozpočtové
2012(viz. příloha č.5)
opatřeníč,.4_ rozpočet
3 184 687 Kč ,/
Celkovépříjmyrozpočtuve výši
I29 272Kě u.
Financování
ve výši
Celkovézdroje
3 313 959 Kč,/
Běžnévýdaje
3 123 959 Kč
190 000 Kč ,/
Kapitálovévýdaje
3 313 959Kč r'
Celkovévýdajerozpočtuve ýši
Diskuze:nikdo se nepřihlásil.
Výsledek hlasování:pro 7 členů
proti 0 členů
zdrželse 0 členů
Přijaté usnesení: OZ schva|uje4. rozpočtové
opatřeníRozpočtu2012.
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Ad 10) Paní Kateřina Hofmeisterová seznámila přítomnés 5. rozpočtovýmopatřením
Rozpočtuna rok 2012 ato ve znění:
2012(viz. přílohač.6)
opatřeníč.5 - rozpočet
Rozpočtové
3 l87 687 Kč
qýši
CelkovépřÍrny rozpočtuve
172 054Kě
ve výši
Financování
359 74IKč
3
Celkovó z.i1iro3e
3124 460 Kč
výcaje
Běžné
235 281Kč)
Kapitáiovévýdaje
3 359 74tKč
Celirovévýďaje rozpočtuve ýši
Diskuze:nikdo se nepřihlásil.
pro 7 členů
VýsEedekla&asevání:
proti 0 členů
zďrželse 0 členů
opatřeníRozpočtu2012.
PřijaÉéalsnesení: oZ schvaluje5. rozpočtové
j.I20l2012 na
Ad 11) Starostkaobce seznámilapřítomnés Dohodou o poskyrrrrtídotaceč.
úpravnyvody v obci Nezdice...
zaŤízeru
projekt
,,Výn:ěnaa instalacestrojně-technologického
^ro,t,un*out.1em
dotace ve výšj 836 82O,-Kč je Státnízemědělskýintervenčnifond MZE
jsou 1. 115.760Kč.
zPragramurozvoje venkova ČR. Celkovéschválenévýdaje projektu
(vlz. příloha č.7).
je stanovenna 31.10.2012
Ternr;nŽádost;oproplacení
pro 7 členů
VýslerÍekEaŘasování:
proti 0 členů
zďrže|se 0 členů
Přij*té usnese:lí:
a instalace
oZ schvaLuje}ohodrr o poskýnutí dotace ěj.I20l20|2 na projekt ,,Výměna
zírízeru úpravnyvody v obci Nezdice.o z Programu rozvoje venkova
strojně-tech*ác1ogického

Čn.

qýši
Ad i2} Starcstka obce seznámila přítomnés návrhem Smlouvy o přijetí úvěru ve
1 115 760,- KČ na předfinancováníprojektu ,,Výměna a instalace strojně-technologického
Úvěr poskýuje Komerčníbankaa je splatqýdo 30.6.
uoáy u obci Nezdice^...
zaÍízeníúpra.rny
za13.V přípacě,ze obecsplatíúvěrdříve,nebudeza to pokutoviína.Obec za svt$ závazek
smlouly je zdarma(
úvěrové
2,6yio.Zpracovéní
ničímneiurl. Výšeúrokovó sazbynepřekročí
viz. piiloha č's )"
pro 7č1enů
Výsledekhlas{.vání:
ploti 0 členů
zdrželse 0 členů
: aZ schvalujeuzavření smlouvy o přijetí úvěruve výši 1,.115.760Kč od
Přijató :lsgaege*í
Kor:rerčníbank.,v na předfinancování projektu ''Výměna a instalace strojně-technologického
vodýv obci Nezdice... Splatnost úvěrubude v červnu2013.
zaŤizey,íúpravny
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Ad 13) Dalšímbodem veřejnéhozasedtntoZby|o sezniímení
členůzastupitelstvao stavu
poplatků.
výběrumístních
Poplatekze psů - všeuhrazeno
Poplatekza komunálníodpad- 23 majitelůnemovitostív katastrální,ízemiobce (rekreanti)
- dosud neuhradilo.
Služby 20I2l20I3 místníhŤbitov_ 18 nájemcůhrobovéhomístaz celkových 140 dosud
neuhradilo.
Diskuze:nikdo se nepřihlásil.
Přijaté usnesení: oZvzalo informacio stavuvýběrupoplatkůna vědomí.
Ad 14) Starostkaobce seznámila přítomnés moŽnostibezúp|atného
nabýí pozemku p.č.
292lI v hodnotě42 970,-Kč a pozemku p.č.298lI v hodnotě2| 737,- Kč (k.ú.Nezdicenad
Úhlavou) od Českérepubliky - Úradu pro zastupovánístátu ve věcech majetkových.
Pozemek p.č.298l| je místníkomunikacízačínajici
u domu pč.52 ve směru na Ze|enéa
končícíza zatradoudomučp.51. obec by rádatuto cestuv budoucnuvyuživa|a.
A pozemek
p.ě.292l| je místníkomunikace,kterávedek areálubývaléhoJZD, v Uzemnímplánu obce
je tento areá|navrženjako prumyslová zóna a komunikacevedenána p. ě. 292lI je jedinou
přístupovoucestou.
StarostkaobceNawhlaoZ schválit Smlouvuo bezúplatném
převodutěchtonemovitostíčj.
UZSVM/PlI|0l2l20|2-HMSU do majetkuobce( viz. přílohač.9).
Diskuze:nikdo se nepřihlásil.
Výsledek hlasování:pro 7 členů
proti 0 člen
zdrželse 0 členů
Přijaté usnesení:
OZ schvaluje:
a) bezuplatného
nabýí pozemkup.č.29211 v hodnotě42.9,70Kč a pozemku p.č'298lI
vhodnotě 21.737Kč (k.ú.Nezdice nad Úhlavou) od Českérepubliky _ Uřadu pro
zastupoviání
státuve věcechmajetkových.
b) Smlouvu o bezíplatném
převodu pozemkůp.č:.292l|
a p,č.298llv k.ú.Nezdice nad
Uhlavou čj'UZSVM/P1II0|2120I2-HMSUmezi obcí Nezdice a ČeskourepublikouUřadempro zastupovrání
státuve věcechmajetkoých.
Ad 15) Starostkaobce sezniímilas možností
bezúplatného
nabytípozemkup.č:'I35l24 v k.ú.
Nezdice nad Úhlavou od Pozemkovéhofondu Čn. reana .. o io""'nek v hórníchNezdicích,
kterýje v Územnímplánu obceNezdice zahrnutdo zóny určené
pro bydlení.
Diskuze:nikdo se nepřihlásil.
Výsledek hlasování:pro 7 členů
proti 0 členů
zďrže|se0 členů
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Přijaté usnesení: oZ schvalujebezuplatnénabýí pozemkup.ě. t35l24 v k.ú.Nezdice nad
Úhlavou od PozemkovéhofonduCR.
Ad 16) Starostkaobce seznámila přítomnése zněnímSmlouvy o prodeji nemovitostičj.
nabýí pozemkup.č.900/10v k.ú.Boróvy o výměře58m2 za
232l20|2.Jednáse o úplatné
kupní cenu2510,-Kč áo majetkuobóe Nezdice. Jednáse o částkomunikacek úpravněvody.
Starostkaobcedoporuéi\aoZSmlouvuo prodejinemovitostischválit.
Diskuze:nikdo se nepřihlásil.
Výsledek hlasování:pro 7 členů
proti 0 členů
zdrželse 0 členů
_irylatnénabýi pozemkup.č.900/10
Přijatéusnesení: oZ schváIiloSmlouvuěj.23212012
v krr. Borovy o výměře 58rr? zakupnícenl'2 510,-Kč ( viz. příloha č.10).
Ad 17) Předsedajícístarostkaobce seznámíIapřítomnése zněním Smlouvy o prodeji
nabýí 1/18pozemkup.č.900/3vk.ú.Borovy
nemorítostiě.i.23312012.Jednáse o úplatné
o výměře rcsÁ, zakvpttícenu400 Kč do majetkuobceNezdice. Jednáse o částkomunikace
k úpravněvody. StarostkaobcedoporučtLaoZSmlouvuo prodejinemovitostischválit.
Výsledekhlasování:pro 7 členů
proti 0 členů
zdrŽe|se 0 členů
Přijatéusnesení: oZ schválilo Smlouvu čj. 233120Í2 ap|atnénabýí 1/18pozemkup.ě.
goótz v k.ú.Borovy o výměře 165Í} zakupni cenu400 Kč ( viz. příloha č.11).
na projekt
Ad ls) Starostkaobce seznámilapřítomnéo pruběhua výsledku výběrovéŤ_izení
zařízenívúpralměvody obceNezdice...
,, Výměna a instalace strojně-technologického
Dne 5.6. 2Ot2 obec Nezdice - zadavatelvypsal qiběrové Ťizenína dodavatelezakáaky
zatizertíúpravnyvody v obci
maléhorozsahu,,Výměnaa instalacestrojně-technologického
Nezdice".
Zaďavate|stanovil:
Lhůtupro podánínabídky:25.6.2012do 16,00hod.
Místopodanínabídek: obec Nezdice( budovaoÚ) Nezdice 46,3340I Přeštice
obálek: 25.6.2012v 16,15hod.
Termínotevírání
nabídek:25. 6.201I v 16,30hod.
a hodnocení
Termínposuzování
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Hodnotícímkriteriembyla nejnižšícenová nabídka.Hodnotícísedmičlenná
komise složená
ze členů
zastupitelstvav čeles předsedouing. Viktorem Szalatnayem-ředitelemKAV Starý
Plzenec.
Byly oslovenyčtyři firmy :
ProMinentDosiertechnik,CS spol s.r.o.
VODASERVIS s.r.o.
EUROWATER, spol.sr.o.
aquina,s.r.o.
Ve stanovenýčasse sešlyvšechnyčtyřinabídky.Dvě nabídky( EUROWATER, spol. s.r.o.a
aquina,s.r.o.byly výazeny pro nesplněnípožadavkůdle zadávacídokumentace.Zbývajicí
dvě byly hodnoceny,a to nabídkafirmy VODASERVIS s.r.o. * celková nabizenácenavč.
DPH 1 115760,-Kča nabídkafirmy ProMinentDosiertechnik,
CS spol s.r.o. S cenou 1 488
240,-Kč( nejvyšší
cenaze všechčtr ).
Určená komise zhodnotila obsah nabídek.Rozhodujícímkritériembyla nejnižšícena.
Rozhodnutí zadavatele o přidělení zakázky odpovídápořadí nabídekpodle hodnotící
komise_ zvitězi|dodavatel:
voDAsERvIS s.r.o.,Jamská 2362153,591
01 Žtar nad Sázavou
IČ : 26277 84t, CZ 26277 841
S dodavatelembudepodepsiína
smlouvado 25.července
2012.Tato smlouva budeobsahovat
veškerépožadavky,kterébyly uvedenyv zadávacídokumentaciVŘ.
Diskuze:nikdo se nepřihlásil.
Yýsledek hlasování:pro 7 členů
proti 0 členů
zdrže|se0 členů
Přijaté usnesení: oZ schvaluje
Ad 19) Starostkaobce informovalapřítomnéo dubnovéporušeponornéhočerpadlaCVXU
vúprarmě vody. Staré čerpadlobylo zvrtu výaženo a nahlrazenonovýn ponorným
čerpadlem.V;iměna čerpadlaza nové stá|a 42 370,80 Kč. Starostka obce navrhuje
zastupitelům
obce uhraditfakturuč,.20|20037zavýaženístaréhoa osazeninového
čerpaďa
uhraditz Fondu obnovyvodovodua úpravnyvody ( viz. příloha č.|2.
Výsledekhlasování:pro 7 členů
proti 0 členů
zdrže|se0 členů
Přijaté usnesení: oZ schváLiloúhradufaktury č'2OI20O37
ve výši 42 370,80Kč z Fondu
obnovyvodovodua úprarmyvody.
Ad 20) Nawhuje se vladit zmajetl<ttobce
tentonefunkční
majetek:
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1 ks
1 ks
l ks

inv.č.028_ 61
inv.č.028 _ 59

l ks

inv.ě,022_ 10
_29
inv.č.02|

l ks

inv.č.02| .4|

3 ks

i nv ,č. 3 2

monitor|7,,z obecnrknihovny
v hodnotě 2 500,-Kč
křovinořez Hondaz roku 2004 -nefunkční.
oprava se nevyplatí v hodnotě 16 00l..
Kč

ponornéěerpadlo- nefunkční

vrt ve vodiárně- nefi'rnkční
přečerpávací
staniceu Beštů_ nefunkční

v hodnotě4| 029,.Kě
v hodnotě57 719,-Kě
v hodnotě

135,. Kč

magnetickátabule - silněpoškozenél ks/ 60 Kč,
celkemza l80 Kč
Výsledekhlasoviání:pto 7 členů
proti 0 členů
zdrže|se0 členů
Přijaté usnesení: oZ schvá|ilovyřazenímajetku
v hodnotě 117 564,-Kčz majetkuobce.

Ad 21) Starostka obce
.seznámila přítomnése zněním-Smlouvy o výpůjčcesochy sv.
Vojtěcha.Socha se nachází
'u po".ňku p.p.č.202l| 't..i. Nezdice nuďijfuuuou,
kterýje
zapsán u Katastrálníhoúřadupro Plzeňit1i trai,
rv iooot. Předmětem výpůjčkybude
současněi pozemek na p.č. žoztt v k.ú. Nezáice
Ú;i;;,;;;;ídající
velikosti
půdorysu
podstavce,na němŽje sochaumístěna.
Zámil""ibyl vyvěše
n
12.6.
2011
aschválen
vZoZ 29.6.2011.
Touto smlouvouobe.cNezdicepůjčuje
-,bziu.n.
,o"hu sv. VojtěchaoS Aktivios za
její obnovy,při
účelem
projektu
spolupráó
společněpamátky a pověsti
1ea|izaci
zmísttajemných
i kouzelných..ná
dóbu ureitouá to do 31.12.2Oi7,obecNezdice
má právo
ukončitvypůjčkupřed uplynutímtétolhůty v pripaot'.3.
Aktivios
by
uŽívala
výše
uvedenousochuv rozporus toutosmlouvou.( viz. příloha 9s
č.13).
Výsledekhlasování:pro 7 členů
proti 0 členů
zdtže|se0 členů
Přijaté usnesení: oZ schváliloSmlouvuo výpůjčce
sochy^
sv. Vojtěcha a pozemku p.č.

odpovídajrci
ueritŇipůdorysu.podstavce,
je
naněmž
:ri:,*;1;il.í*T"Ti ,Y}1i]i,
Ad22)

Starostkaobce přeče1ladopis, který obrŽel oÚ
Nezdice od paníPěchoučkové,
paní
Kalčíkové
a paníMíkovéjáko podÉkov
ěníza zorganizaváníkulturníhoodpolednese
seniory,kterése uskutečnilo
v sobotu5. květnazďú r"i,prlotu č.14).
PaníAdamcová si v e.mailu opět stěŽujena nedod
ržovénirychlosti
v obci i přesto,Že
byly nainstaloviíny
dopravníziačkyomezujícírychlostnu lor.*n,oa.
Co na to paníAdamcovéodpovědět?Po.konzultaci
s policií a takése starosty,které
majízkušenostisinstalacízpomalovacích
pásů_ t<onkretnězdetakénic nevyřeší.
V tomto případěby mohla ď tute měla pomoci policie
a od viníkůvybíratpokuty.
Pokusímese v tom to směrus Policií Čniianat.
Obecnízastupite|stvo vza|oad 22)na vědomí.
-8-
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Ad 23) Starostkaobce otevřeladiskuzi.
Nikdo se do diskuzenepřihlásil.
Ad24) Závěr
Starostkaobce poděkovalavšempřítomnými zastupitelttmza účast
a popřá|avšemkrásnou
dovolenou.
VeřejnézasedáníoZskončilov 20. 10 hod.

ověřovatelézápisu : ing. BoleslavaPilcová

0----i

LO

ing. Jan Kukla

Y

Zápis provedla:Kateřina Hofrneisterová

V Nezdicíchdne 25.6.20|2

9/r-

íffin
\wy /

JUDr. Jan Drda
místostarosta

ing. Hana Bouchnerová
starostka
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