Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Cerekvice nad Bystřicí konaného
dne 8. 12. 2021 od 18.00 hodin na OU v Cerekvici nad Bystřicí
Přítomni:

p. Milan Tobolka, p. Zdeněk Elfmark. p. Helena Vitvarová,
p. Radovan Málek, p. Marcela Bergmannová (odchod 20,05 hod.),
p. Michal Trousil, p. Miroslav Tobolka.

Nepřítomni: p. Miroslav Baláš, p. Milada Ulrichová - omluveni
Hosté:

p. Gregorová Jarmila

Zapisovatel: p. Zdeněk Elfmark
Ověřovatelé zápisu: p. Helena Vitvarová, p. Radovan Málek
Program:

1. Kontrola plnění usnesení z minulého Zastupitelstva obce
2. Rozpočtové opatření
3. Různé
4. Usnesení

Seznámení ZO s navrženým programem. Starosta navrhuje řídit se při jednání navrženým
programem. Pro program 7 hlasů, proti 0 hlasů, zdržel se 0 hlasů.
Starosta navrhuje výše uvedené ověřovatele. Pro návrh 7 hlasů, proti 0 hlasů, zdržel se 0
hlasů. ZO schvaluje navržený program a ověřovatele zápisu.
1. Kontrola plnění usnesení z minulého Zastupitelstva obce
a) Starosta informoval zastupitele obce o průběhu jednání ze dne 26.10.2021 se
zástupkyní České Pošty paní Kadidlovou o nabídce na snížení provozních nákladů
pošty při zachování dosavadního provozu. Paní Kadidlová zaslala návrh smlouvy o
provozování projektu „Pošta Partner“, který byl rozeslán všem členům
zastupitelstva k vyjádření. Z dnešního jednání zastupitelstva se paní Kadidlová
omluvila z důvodu nemoci. Paní Kadidlová přislíbila účast na dalším jednání
zastupitelstva v lednu 2022. ZO bere na vědomí.
Rozprava: p. Bergmannová – vznesla dotaz na náklady na provoz a zařízení –
odpověď p. starosty – zařízení pošta ponechává, na příštím zastupitelstvu se
dostaví zástupkyně České Pošty.
b) Dotace:
Ministerstvo zemědělství ČR – Státní zemědělský intervenční fond ČR (SZIF) –
dne 19. 11. 2021 provedena fyzická kontrola realizace projektu „Rekonstrukce
sociálního zařízení v MŠ Cerekvice nad Bystřicí“ dotované prostřednictvím MAS
Podchlumí. V rámci kontroly nebyly shledány nedostatky. Nyní bude žádost o
proplacení dotace postoupena finančním orgánům SZIF ČR k proplacení. ZO bere
na vědomí.
Rozprava: bez rozpravy
1

Česká republika – Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje – Účelová
neinvestiční dotace na výdaje jednotek sboru dobrovolných hasičů na rok 2021 JSDH_DOT_V2_2021 Odborná příprava, zásah, vybavení a opravy JSDH obcí.
Dotace z tohoto titulu byla schválena v požadované výši 39 000,- Kč. ZO bere na
vědomí.
Rozprava: bez rozpravy
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR – dotační titul č.117D8210 – Podpora obnovy a
rozvoje venkova. 117D8210H – Podpora budovaní a obnovy míst aktivního a
pasivního odpočinku – termín podání žádosti do 17. 12. 2021 do 12.00 hodin.
Dotace je ve výši maximálně 80 % uznatelných nákladů a maximálně do 2 miliónů
Kč. Pracovní schůzka na přípravu žádosti o dotaci na akci „Hřiště pro děti –
Cerekvice nad Bystřicí“, proběhla dne 16. 11. 2021 za účasti zástupce MŠ a
starosty. Žádost o dotaci je předpřipravena administrátorem. Aktualizovaný
rozpočet prvků projektu je ve výši 2 246 144,78 s DPH. Starosta navrhuje podat
žádost o dotaci ve výši aktuálního rozpočtu. Pro návrh 7 hlasů, proti 0 hlasů, zdržel
se 0 hlasů. Návrh byl přijat.
Rozprava: bez rozpravy
Dotační titul POV Královéhradeckého kraje pro rok 2022, kde je možno podat
žádost v období od 1. 12. 2021 do 31. 1. 2022. Zastupitelstvo projednalo jednotlivé
tituly – DT1 – DT4. Starosta navrhuje požádat o dotaci z DT 2 – Obnova
památkového fondu na projekt opravy střechy kaple zvěstování Panně Marii
v maximální výši 500 000,- Kč. Pro návrh 7 hlasů, proti 0 hlasů, zdržel se 0 hlasů.
Návrh byl přijat.
Rozprava: p. Trousil – požádal o vysvětlení úskalí jednotlivých dotačních
programů – odpověď p. starosta pokud bude realizace projektu zahájena z dotace
od KHK, nebylo by možno následně žádat o dotaci z MK ČR.
c) Starosta obce informoval zastupitele obce o postupu vyšetřování požáru objektu
zázemí na fotbalovém hřišti. Dne 19. 11. 2021 obec obdržela „Vyrozumění
poškozeného“, čímž bylo vyšetřování ze strany Policie ČR ukončeno a předáno
HZS KHK k došetření jako přestupek o požární ochraně. Dne 22. 11. 2021 byl
stavebním úřadem při MěÚ Hořice vydán „Souhlas“ s obnovením vyhořelého
objektu. Pan Ing. Řada vypracoval rozpočet a výkaz výměr na obnovu konstrukcí
objektu poškozených požárem. Starosta navrhuje vypsat výběrové řízení na
dodavatele této rekonstrukce ve smyslu směrnice obce č.1/2020 o zadávání
zakázek malého rozsahu oslovením minimálně 3 uchazečů o tuto zakázku. Pro
návrh 7 hlasů, proti 0 hlasů, zdržel se 0 hlasů. Návrh byl přijat.
Rozprava: bez rozpravy
d) Starosta předložil Zastupitelstvu obce návrh Obecně závazné vyhlášky č.3/2021
(OZV) o poplatku za komunální odpad na území obce Cerekvice nad Bystřicí
vypracovaný v souvislosti se změnou legislativy. V rámci metodické pomoci
oddělení dozoru Ministerstva vnitra ČR byly zastupitelstvu předloženy 2 druhy
OZV. První – OZV o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
a druhá – OZV o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité
věci se základem poplatku podle kapacity soustřeďovacích prostředků na odpad.
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Starosta seznámil zastupitele s náklady a výnosy odpadového hospodářství za rok
2021 a propočtem sazby poplatku.
Starosta navrhuje schválit OZV o místním poplatku za odkládání komunálního
odpadu z nemovité věci se základem poplatku podle kapacity soustřeďovacích
prostředků na odpad č.3/2021 se sazbou poplatku ve výši 0,70 Kč /litr. Pro návrh 7
hlasů, proti 0 hlasů, zdržel se 0 hlasů. Návrh byl přijat.
Rozprava: zastupitelé obce se shodli, že druhá varianta je finančně výhodnější pro
obyvatele obce a motivující ke třídění odpadu.
e) Starosta obce seznámil zastupitele s textem zaslaným řediteli VOS a.s. Jičín a
reakcí - vyjádřením starosty obce Jeřice zaslaným emailem. Se starostou obce
Boháňka konzultováno telefonicky s návrhem svolání jednání k řešení kvality pitné
vody – zejména tvrdosti. ZO bere na vědomí.
Rozprava: p. Trousil vznesl dotaz, jestli jsou nějaké výsledky z jednání o navýšení
kapacity vodojemu – odpověď p. starosta – proběhla jen prohlídka k možné
prostorové realizaci ze strany VOS a.s. Jičín.
f) Starosta obce informoval zastupitele o proběhlém jednání ve věci řešení převodu a
následné rekonstrukce rybničního potoku Formanka v Třebověticích, které se
konalo 11. 11. 2021 na Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových
(ÚZSVM) v Hradci Králové za účasti zástupců Povodí Labe s.p., Katastrálního
úřadu pro Královéhradecký kraj a obce Cerekvice nad Bystřicí. Povodí Labe s.p. se
mělo do konce listopadu 2021 vyjádřit k návrhu smlouvy o předání majetku
z ÚZSVM do majetku Povodí Labe s.p. Vyjádření jsme k dnešnímu dni
neobdrželi. Zástupci Katastrálního úřadu navrhli vyřešit geodetickou problematiku
koryta rybničního potoka v rámci obnovy katastrálního operátu novým mapováním
do formy digitální katastrální mapy (DKM) se zahájením procesu v říjnu 2022. ZO
bere na vědomí.
Rozprava: bez rozpravy
2. Rozpočtové opatření, příprava rozpočtu 2022
a) Starosta předkládá rozpočtové opatření č. 15/2021 ke dni 30. 11. 2021 ve výši
50 000,- Kč jak na straně příjmů, tak na straně výdajů, které schválil ve smyslu
udělené pravomoci. Rozpočtové opatření je nedílnou součástí tohoto zápisu.
Celkový rozpočet na rok 2021 je ve výši 22 303 300,- Kč. ZO bere na vědomí.
Rozprava: bez rozpravy
b) Návrh rozpočtu obce na rok 2022. Starosta seznámil s návrhem rozpočtu obce
na rok 2022 ve výši 18 603 800,- Kč na straně příjmů i na straně výdajů.
Rozpočet byl vyvěšen na úřední desce k připomínkování, nebyly vzneseny ani
doručeny žádné připomínky ze strany veřejnosti, pouze byl ze strany obecního
úřadu doplněn paragraf 6402 – Finanční vypořádání minulých let (vratka volby
2021) ve výši 22 000,- Kč, kdy tato suma byla odečtena z paragrafu 3322 –
Zachování a obnova kulturních památek – upravená výše je 1 862 800,- Kč.
Starosta navrhuje schválit toto doplnění rozpočtu. Pro návrh 7 hlasů, proti 0
hlasů, zdržel se 0 hlasů. Návrh byl přijat.
Rozprava: bez rozpravy
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c) p. Trousil navrhuje – v rozpočtu obce na rok 2022 z paragrafu 3631(Veřejné
osvětlení), položky 6121(Budovy, haly a stavby), přesunout 250 000,-Kč do
paragrafu 3322 (zachování a obnova kulturních památek), položky 5171
(Opravy a udržování). Cílem návrhu je zahájit přípravy na opravu zámecké zdi.
Pro návrh 3 hlasy (p. Trousil, p. Bergmannová, p. Vitvarová) proti 0 hlasů,
zdržel se 4 hlasů (p. Tobolka Milan, p. Elfmark, p. Málek, p. Tobolka
Miroslav). Návrh nebyl přijat.
Rozprava: bez rozpravy
d) V rozpočtu obce na rok 2022 z paragrafu 3639 (Komunální služby a územní
rozvoj), položky 6121 (Budovy, haly a stavby), přesunout 200 000,- Kč do
paragrafu 3429 (Ostatní zájmová činnost a rekreace), položky 5117 (Opravy a
udržování). Cílem návrhu je příprava opravy „koupaliště“ v Cerekvici nad
Bystřicí. Pro návrh 2 hlasy (p. Trousil, p. Bergmannová), proti 4 hlasy (p.
Tobolka Milan, p. Elfmark, p. Málek, p. Vitvarová), zdržel se 1 hlas (p.
Tobolka Miroslav). Návrh nebyl přijat.
Rozprava: bez rozpravy
e) V rozpočtu obce na rok 2022 z paragrafu 3639 (Komunální služby a územní
rozvoj), položky 6121 (Budovy, haly a stavby), přesunout 30 000,- Kč do
paragrafu 3429 (Ostatní zájmová činnost a rekreace), položky 5117 (Opravy a
udržování). Cílem návrhu je příprava na obnovu starého turistického značení
pro pěší turisty. Pro návrh 4 hlasy (p. Trousil, p. Bergmannová, p. Tobolka
Miroslav, p. Málek), proti 0 hlasů, zdržel se 3 hlasy (p. Elfmark, p. Tobolka
Milan, p. Vitvarová.) Návrh nebyl přijat.
Rozprava: bez rozpravy
f) Starosta navrhuje schválit navržený rozpočet s projednanými změnami na rok
2022. Rozpočet je nyní navržen jako vyrovnaný. Závazným ukazatelem
rozpočtu je paragraf. Pro návrh 5 hlasů (p. Tobolka Milan, p. Elfmark, p.
Vitvarová, p. Tobolka Miroslav, p. Málek), proti 0 hlasů, zdržel se 1 hlas (p.
Trousil). Návrh byl přijat.
Rozprava: bez rozpravy
g) Místostarosta navrhuje zmocnit starostu k provedení nezbytných rozpočtových
opatření v období od 9. 12. 2021 do 31. 12. 2021 v neomezeném rozsahu tak,
aby nedocházelo k překračování rozpočtu obce. Provedené rozpočtové změny
budou následně projednány v zastupitelstvu obce. Pro návrh 5 hlasů (p. Tobolka
Milan, p. Elfmark, p. Vitvarová, p. Tobolka Miroslav, p. Málek), proti 1 hlas (p.
Trousil), zdržel se 0 hlasů. Návrh byl přijat.
Rozprava: bez rozpravy
h) Starosta seznámil zastupitelstvo obce s návrhem rozpočtu na provoz
příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Cerekvice nad Bystřicí
na rok 2022 ve výši 1 800 000,- Kč. ZO seznámeno, bere na vědomí.
Rozprava: bez rozpravy
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3. Různé
a) Místostarosta navrhuje vyplatit řediteli p. o. Základní škola a mateřská škola
Cerekvice nad Bystřicí, mimořádnou roční odměnu ve výši 60 000,- Kč, ve
výplatním termínu prosinec 2021. Pro návrh 5 hlasů (p. Tobolka Milan, p.
Elfmark, p. Vitvarová, p. Tobolka Miroslav, p. Málek), proti 1 hlas (p. Trousil),
zdržel se 0 hlasů. Návrh byl přijat.
Rozprava: p. Trousil – částečně seznámil zastupitele se zápisem ze školské rady
Je proti navržené odměně z následujících důvodů:
Nejméně od roku 2014 není zajištěná plná aprobace výuky AJ pro 1. Stupeň
Nejsou aktualizovány informace na stránkách školy
Nejsou uváděny personální informace a způsob vyhledávání zaměstnanců na
stránkách školy
Proč paní Vitvarová jako předseda školské rady nerozeslala zastupitelům zápis
ze školské rady – odpověď p. Vitvarové – byla zvolena za rodiče, proto nevidí
důvod informovat zastupitele obce. Za obec jsou zvoleni P. Trousil a p.
Ulrichová, kteří by měli informovat zastupitele obce.
p. Vitvarová – vznesla dotaz, proč p. Trousil tyto nedostatky nepřednesl na
školské radě, přímo na pana ředitele, p. Trousil odpověděl, že některé
nedostatky panu řediteli sdělil.
b) Knihovna Václava Čtvrtka – spolufinancování výměnného knižního fondu.
Starosta navrhuje uzavřít darovací smlouvu na finanční dar na nákup knih do
výměnného fondu v rámci regionálních knihovnických služeb na rok 2022
s knihovnou Václava Čtvrtka v Jičíně IČ: 00370967 ve výši 16 000,- Kč. Pro
návrh 6 hlasů, proti 0 hlasů, zdržel se 0 hlasů. Návrh byl přijat. ZO pověřuje
starostu k uzavření smlouvy.
Rozprava: bez rozpravy
c) Starosta předložil zastupitelstvu obce návrh termínů jednání ZO na I. Q. 2022.
Pro návrh 6 hlasů, proti 0 hlasů, zdržel se 0 hlasů. Návrh byl přijat.
Rozprava: bez rozpravy
d) Starosta seznámil zastupitele se zvýšením ceny stočného od firmy Čepro o 5 %.
ZO bere na vědomí. S ohledem na výše uvedené navýšení ceny stočného a
vydaného nového povolení k nakládání s odpadními vodami, s čímž souvisí
zvýšené náklady zejména na čtvrtletní vzorkování vypouštěných vod, navrhuje
starosta navýšit cenu stočného pro rok 2022 v místní části Cerekvice nad
Bystřicí na 23,10 Kč včetně DPH a v místní částí Třebovětice na 12,60 Kč
včetně DPH. Pro návrh 6 hlasů, proti 0 hlasů, zdržel se 0 hlasů. Návrh byl
přijat.
Rozprava: bez rozpravy
e) Starosta obce seznámil zastupitele se způsobem vyřazení vozidel Škoda Felicia
a VW Carawelle. ZO bere na vědomí.
Rozprava: bez rozpravy
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f) Starosta předložil „Plán inventur majetku obce“ k 31. 12. 2021, který předá
předsedkyni finančního výboru. ZO bere na vědomí.
Rozprava: bez rozpravy
g) Starosta obce seznámil zastupitele s Věstníkem právních předpisů KHK, ročník
2021, částka 6, ze dne 9. 11. 2021. ZO bere na vědomí.
Rozprava: bez rozpravy
h) Starosta informoval zastupitelstvo obce o nových žádostech o stavební
pozemek v lokalitě „Za Pekárnou“. Uchazeči budou zapsáni do seznamu
žadatelů o výstavbu. Celkový počet žadatelů je aktuálně 43. ZO bere na
vědomí.
Rozprava: bez rozpravy
i) Pan Trousil navrhuje zvýšení informovanosti občanů o činnosti orgánů obce –
pokud to bude technicky možné, vedení obce bude zápisy ze zastupitelstev a
jeho výborů zveřejňovat na úřední desce včetně příloh těchto dokumentů.
Vedení obce aktualizuje složení výborů na webových stránkách obce – kapitola
Popis úřadu. Pro návrh 1 hlas (p. Trousil), proti 1 hlas (p. Málek), zdržel se 4
hlasy (p. Tobolka Milan, p. Elfmark, p. Vitvarová, p. Tobolka Miroslav). Návrh
nebyl přijat.
Rozprava: bez rozpravy
4) Usnesení
Zastupitelstvo obce schvaluje pod číslem usnesení:
č. 109/2021 Podat žádost o dotaci na Ministerstvo pro místní rozvoj ČR – dotační titul
č.117D8210 – Podpora obnovy a rozvoje venkova. 117D8210H – Podpora
budovaní a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku na akci „Hřiště
pro děti – Cerekvice nad Bystřicí“ ve výši aktuálního rozpočtu
2 246 144,78 s DPH. Pro návrh 7 hlasů, proti 0 hlasů, zdržel se 0 hlasů.
Návrh byl přijat.
č. 110/2021 Podat žádost o dotaci z Dotačního titulu POV Královéhradeckého kraje
pro rok 2022 - DT 2 – Obnova památkového fondu na projekt opravy
střechy kaple zvěstování Panně Marii v maximální výši 500 000,- Kč. Pro
návrh 7 hlasů, proti 0 hlasů, zdržel se 0 hlasů. Návrh byl přijat.
č. 111/2021 Vypsat výběrové řízení na dodavatele rekonstrukce objektu zázemí na
fotbalovém hřišti po požáru ve smyslu směrnice obce č.1/2020 o zadávání
zakázek malého rozsahu oslovením minimálně 3 uchazečů o tuto zakázku
Pro návrh 7 hlasů, proti 0 hlasů, zdržel se 0 hlasů. Návrh byl přijat.
č. 112/2021 OZV o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité
věci se základem poplatku podle kapacity soustřeďovacích prostředků na
odpad č.3/2021 se sazbou poplatku ve výši 0,70 Kč /litr. Pro návrh 7
hlasů, proti 0 hlasů, zdržel se 0 hlasů. Návrh byl přijat.
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č. 113/2021 Doplnění zveřejněného rozpočtu obce na rok 2022 o paragraf 6402 –
Finanční vypořádání minulých let (vratka volby 2021) ve výši 22 000,Kč, kdy tato suma byla odečtena z paragrafu 3322 – Zachování a obnova
kulturních památek – upravená výše je 1 862 800,- Kč. Pro návrh 7 hlasů,
proti 0 hlasů, zdržel se 0 hlasů. Návrh byl přijat.
č. 114/2021 Navržený rozpočet obce s projednanými změnami na rok 2022. Rozpočet
je nyní navržen jako vyrovnaný. Závazným ukazatelem rozpočtu je
paragraf. Pro návrh 5 hlasů, proti 0 hlasů, zdržel se 1 hlas. Návrh byl
přijat.
č. 115/2021 Zmocnění starosty k provedení nezbytných rozpočtových opatření
v období od 9. 12. 2021 do 31. 12. 2021 v neomezeném rozsahu tak, aby
nedocházelo k překračování rozpočtu obce. Provedené rozpočtové změny
budou následně projednány v zastupitelstvu obce. Pro návrh 5 hlasů, proti
1 hlas, zdržel se 0 hlasů. Návrh byl přijat.
č. 116/2021 Udělit řediteli p. o. Základní škola a mateřská škola Cerekvice nad
Bystřicí mimořádnou roční odměnu ve výši 60 000,- Kč ve výplatním
termínu prosinec 2021. Pro návrh 5 hlasů, proti 1 hlas, zdržel se 0 hlasů.
Návrh byl přijat.
č. 117/2021 Darovací smlouvu na finanční dar na nákup knih do výměnného fondu
v rámci regionálních knihovnických služeb na rok 2022 s knihovnou
Václava Čtvrtka v Jičíně IČ: 00370967 ve výši 16 000,- Kč. ZO pověřuje
starostu k uzavření darovací smlouvy. Pro návrh 6 hlasů, proti 0 hlasů,
zdržel se 0 hlasů. Návrh byl přijat.
č. 118/2021 Termíny zasedání zastupitelstva obce Cerekvice nad Bystřicí na první
čtvrtletí 2022. Pro návrh 6 hlasů, proti 0 hlasů, zdržel se 0 hlasů. Návrh
byl přijat.
č. 119/2021 Navýšit cenu stočného pro rok 2022 v místní části Cerekvice nad Bystřicí
na 23,10 Kč včetně DPH a v místní částí Třebovětice na 12,60 Kč včetně
DPH. Pro návrh 6 hlasů, proti 0 hlasů, zdržel se 0 hlasů. Návrh byl přijat.
Zastupitelstvo obce neschvaluje pod číslem usnesení:
č. 120/2021 V rozpočtu obce na rok 2022 z paragrafu 3631 (Veřejné osvětlení),
položky 6121 (Budovy, haly a stavby), přesunout 250 000,-Kč do
paragrafu 3322 (Zachování a obnova kulturních památek), položky 5171
(Opravy a udržování). Cílem návrhu je zahájit přípravy na opravu
zámecké zdi. Pro návrh 3 hlasy proti 0 hlasů, zdržel se 4 hlasů. Návrh
nebyl přijat.
č. 121/2021 V rozpočtu obce na rok 2022 z paragrafu 3639 (Komunální služby a
územní rozvoj), položky 6121 (Budovy, haly a stavby), přesunout
200 000,- Kč do paragrafu 3429 (Ostatní zájmová činnost a rekreace),
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položky 5117 (Opravy a udržování). Cílem návrhu je příprava opravy
„koupaliště“ v Cerekvici nad Bystřicí. Pro návrh 2 hlasy, proti 4 hlasy,
zdržel se 1 hlas. Návrh nebyl přijat.
č. 122/2021 V rozpočtu obce na rok 2022 z paragrafu 3639 (Komunální služby a
územní rozvoj), položky 6121 (Budovy, haly a stavby), přesunout
30 000,- Kč do paragrafu 3429 (Ostatní zájmová činnost a rekreace),
položky 5117 (Opravy a udržování). Cílem návrhu je příprava na obnovu
starého turistického značení pro pěší turisty. Pro návrh 4 hlasy, proti 0
hlasů, zdržel se 3 hlasy. Návrh nebyl přijat.
č. 123/2021 Zveřejňování na úřední desce zápisů ze zastupitelstev obce a jeho výborů
včetně příloh těchto dokumentů pokud je to technicky možné. Vedení
obce aktualizovat složení výborů na webových stránkách obce – kapitola
Popis úřadu. Pro návrh 1 hlas, proti 1 hlas, zdržel se 4 hlasy. Návrh nebyl
přijat.
Zapsáno, přečteno a podepsáno 8. 12. 2021 v 22.00 hodin.
Řádné zasedání zastupitelstva obce se bude konat dne 19. ledna 2022 od 18.00 hodin na
obecním úřadu v Cerekvici nad Bystřicí 53.
Předpokládaný program dalšího ZO:
1.
2.
3.
4.

Kontrola usnesení
Rozpočtové opatření
Různé
Usnesení

Zapsal: p. Zdeněk Elfmark
Ověřili: p. Helena Vitvarová, p. Radovan Málek
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