záýi'

úč!ty9cLÁaě Touš.ň'
z utrvljiciLo 'Asdlli zltupit€LtB
koMného dn. 15. ÚsloDád! 2010. od 19100hodi..

Přilomi| Ing'Frališek Bďeš' Iíg.Michsl cin€Iqlng' Jiii Duchoň'Bc' .Ie FEudl'
Libor Konopka. Ladislal katochvll. Ál€Š lEh, MvDr' Jitka MysliveÚková
Ivma sfudničtov4Ludmila svobodová'Dfua Šaj.ová.Milá! Š!lc,Jsďlav Tihon'
I!tg'Lubošva]ehÉch'Mg.' v&!vojtišková
ztb{j.íí 4s.dá!i z'stupit.|stvl
j.ko ''zásfupitehtvo..)
byloahájeÍo
zedáni Zstupitehtva něstyseLááě Touleň(dáletéž
ja'o
v l9.oo bodindosavattnj
st'roglkounés'* LudÍilou svobodovou(.dde
.,ř€dse!ajíci..)'
oýědčenj
o aoletrj
ušUPn€
b
wa
něstys€
@láno
Čelákovice
bylo
čle!ůn
RegistdíIm úiadem
ělen.mzastupitelstv!obcepodles 53 zákonaě' 49l200l sb'' o volbáchdo bnrpitelslev obcIa
aěni' do vlastlich fukoupoštou'
o měně něke.i.h zákonů'v p]atném
Před9dajicísbúŽ tonstatová]4ž a9dánj b'lo řád'ě svolánolá}' aby se v sodadu s $ 9l
aěni, toMlo do 15dnůod€
odst' ' zjlona č-]28/2ooosb'' o obcích(obcni zřizeí'' v platném
dne lpjyNtl lhlty prc podliúúuhú sudu na lellatnost vo]ebÍebonlevfui 0nůtluplynda
dne29'1o'2olo. žÁdnýfrrun nobylpodá!).I]rfom&e podie$ 93 odst l ziloM o obcichbylana
d9se Úladu rěs1}5.Láalě Toušena€iejÉM v so!]adusezikonen po dobunejméně
úúe.tni
? díi. a to od 2.] l '20l0 do 15'1l '20l0. součŇě byla^eřejněm na 'elcl1rcdckéúiednldese..'
Pi€dse.I.jici sch'lze d'le z pEzmčni listiíy ďito@ých ólenů atupilelstva (lliloha č'l)
rcfupilelstYa),
kolslalovála' Žeplílomo je 14 čtmůafupitelstYá (z @lkovéholo.fu 15 členů
t.}žeatupitels1voje uýáš€nishopné (9 92 odgt'3 zákola o obcIch)'
opozdiá slib složipozdě.ji'
Pa LiboÍKonopkaý z PEonich dúvodú
složeli slibu čl€ny zsctupilehtvl
Předýdajici v souladus $ 69 odst' 2 zikom o obcichq'álá pítomé čl.nyafuPitelstE ke
složeíi slibu. Př€d složenln slibu předsedajicluPoŽomjlpHtorué čl€ny Atupitebtva' Že
odmihuli složitslib neboslož€ni slibu s ťhradouEá a úsled€k ánik nándifu (s 55 á&o@ č'
49l,l2ool sb'' o volbáchdo 4fupilElstev obci a o měíě někte.ýchzákono.v plat!émaě!i)'
s|o2.n|"'ibupro*h]ol!t. 2eptededaj|o
Plďd' .||bsMo\ ený\ $ 69 odll 2 Ž-ó}Ófu
slibujim stou čes|d .vedoml'/e svoiifrrílci.budu
republicé'
o obcrn -5'ibuji!emo{ Česl'é
!1tonáýalsvédoo!ě,\ 4jmu mésty*! jeho občMua ild.l * UqbtoJ a zÍ}on)ces\é
rcpubIib'.. a jnemliÉ waal pňlomé členyAtupitelstva Irc složnl íibu pron€mín slova
'.slibujl. a podpisen.a pti!É!ňém@hu (!řilob! č'2)
Ž&!lý čIfuBtupitclsfua !€odnitl složils]ibei nesloál slib s vl,t@dou'
Určeli !{vřbovékonise
PleGedajícÍmvňia ulčit náqbovou loDisi ve složenípm Jďoslav Tihon a In8' Luboš
K náwhunebylyvaeseny ádné potináÝhy.
vyjádiit ý ptlto@ým oběmún.
Pl€d bl@Ýiním dsl pMsedajíclmožnos1
výs|ed€k bla&Yání:Prc 14,rikdo íebyl protil Di|.do3crozdrž.l by|t schví|en.návúová
Ú3íge!í č.r byb scnv{|.úo.

Uřče ověřoBtelů . apisovÚr.k
Předýdajlcí mub]a u!čit ověřovatetilPisu púi De! Šajnovoua
apisovďe]m pÚj Daielu Ry$onovou'K foivÍhuí.byly rmseíy ádné
?ied hldovánlm d.l pt€ds€dajici nožnostl)'jáďi1 se Přilomnýmobčmrln'
v$l€dek ht$ováni. Prc 14 .ikdo !€by| proti' ni|.do& rczd.ž€l byli
UmBóo| č.2bylo rchvll€ío.

PHýdajId ýmánila Přitomé s náthen prcg@! v souládus po4á!}ou pl€ílanou čl.nús
(!řibna č' 3). K !áuhu
atupitelstva a v souladu s infomací a€iEj!ěnou ú úbdli d€s
pogmu nebyly vaeseny úEhy M doplněni. Před hl6ovánin dal př€dsedajici ňoŽúost
!}'jládřil * pítomýn občmúm.
Pl€dsedájici &la 6oýat o oávlhu prcglmu.

1)
2)
3)

slib čl@úEtupite]stva Úěstyse
UÉed .áthové komi*, urč€ni ÓÝělowtelůálisu ($95 odst' 1 zílo@ o obcích)a
volbá starcst,miýtoŠesry6 čl@ůndy
a) určeiÍpočfunistostarostu
zs1upit€lstvd q'konÁvaljďo dloulodoběuvolněni
b) Účeni,kt€lé n[k€ budoučlmové
($ 71 ŽátoÓao obcich)'
c) učenjzpúsobu
volby slarcstya mistostarcsry

t

zíized 6núč'!hoa kontrobfio qboru
a) UÍčoipďfu člqú6fučííboa koíb|niho }Yboru
b) volbapředsdy finečniho!ýboru
c) volbaptedsdy tolEohjno Yýboru
d) volbačlenů
í@čnino výboru
€) volbaělenúkoftrclnfl'oÚbon

ó)

Rozhodluúo odríěúchu yýkonnti*cI neuvoběnýchďenn astupitelstva($ 72 zákona

výll.dek hlt$ví : Pro 14' bikdo !€by| pmri' kdo 3. nedřžel byl rcLvn|.! prugnn
ut!Ýuji.iho ág.dtnl astupit€|stý. městFe Láaě louí€ň.
UsĎ6.nI č'3 by|o3ctý.|cm.

vo|h Št'.mty a níst$raÍoýy:
ÚÍčeDipočrunílroí.roglů.
Předsedajici nawhl4 aby atulitelstvo volilo poE jedloho nistostarosfu' JinénávÍhy
nebJb \óecc0). Prcd tlNovď'Ť b).d únd moJosl ZeDif,|úr i pfi omyŤ obmůn
"dé||
s\é!bo|is|o' zádnesfuo\kko \aeseno nebJ|o'
výslod€k !b'ovíni: Pm 14 likdo mby| pŤoti' nikdo 30 nedÍžcl bylo mzhodluro o jedDom
UsnBen| č'.r byb gctYÁl.no'
Uřč.Íí' kleró íuÍkce budou čl€trovéza'Íupilehtvr t1koEÁv'l j!}o dloltodobě uvo|ně.i:
Pledsed'Ici dá€ mElrla' aby fiDlce stmsty obce byla r1konáváfu jako uvo]něnáve
myslu $ 7l aikona o obcích'Jinénáuhy nebyly vzreseny'
Před blaovánim byla dáDa mohoí mhrlit€lón
i p tomýň občúún sdělit své stanovisko'
zádnésuloÝisto sděIe.o nebylo'

v$|cdek hl8ovÁ!i. Pfu 14' .ikdo lebyl Proli' Íikdo 3e nedŤ'el bylo Í@hodíuto o
r1koDlvání funkce st!Ťostyj'ko d|oulodoběuvo|ně!é.
U3be*úič.5bY|oschví|eno.
v l9.l5 hodin 'loEi' na uslawjici 4edánl něstyse Lázrě Toušeňalupilel pm libor
Konopk& Před$dajicl bo infomovala o složenislibu. Pl€čďla mu slib a Pr Konopka slib slo'l'
UÍ..úízpůsobuvo|by í'Iocty ! íÍÍBrrfulty:
Před.edajicl kofutltovata" ř lesialoviJi ^tupiteh!ýo jiíat. probihá volba siarosty
a ňislosláŇsly veiejnéInsoúnim' Zněnu zpfuobu b]óováli mui scbváh ^fupilelstvo'
v piipádě tajnévolby budou nlay jednodi\ýdi élenyAfuPitelstva odevzdány do pňpúvené
sovaci my' násled!ě budou předFdajicíD spďItjry a členúnatupíelstÝa bude pípadně
možněoo \iJedet .či!áni^onroloM|' PEdledaJri 'y\J clmJ eEoile|.t.a I pMe.eru
ÍáM húfu děr j áúobu Nso\ m ' 2jdnc Dwhy neb] ) podán)
výs|ed.k b|ÚoýÁíí: Pro 15' trikdo rcbyl proti' Iikdo 9. íedÍž.l by|o Íobodluto o volbě
U3.es.!i č.6 by|o schv{|c!o.
Přcd$dajlcl dále upo2ofuila' ž nejďive bude voI€n slamsta a po jeho roleol. plipadně po
n€'oleni ']idnéhokúdidáta bud€ Přisloupao k volbě nhtoslafusty' o jerlnodivých kfudidálech
bude hlNÍilo
v poladi. v jďén byli na!ŤŽeni,piičenú po plat]rémuolcni kon}B!Ího
jiŽ
kedidát.
ncbudc v nlasváni pokbúováno'

Předsedajicivyaal č]ay zstupnebtva t podávánínáuhú na frDkci s!áÍosty'Byiy podáDy
Ďásledujiciúťhy: clen Atulitehtva lng' Jifi DuchoňMwN aolÍ do funtce sí.rostypúí
MvDr' Jitku Myslivečkou
Dolšináth lodal čImafupi1€líaa pe ládisláv KJaiehvi| Náwh| dÓ fÚkce s@sry pÚa
Pied I sová!ím byla d'!a nožnosr b1upitelůn i přitomýn
Zádnéstlrovisko sdělenonebylo'

obČmůmsdělil svéslfuovisko'

zdsr.Ú.ktfu

fužs1'seLó4ě Toukň w|í stamýol paní MyD|. Jí|hl M'sliveěkoýoL

vý3!.dek h|.Jov{trl Pío 1| ' Ilruri 4 ' Íikdo 50 ngzdrž€l by|o no|€!a
LIíZDěToÚšeňp.!i M\DÍ' Jitka MysÚl€čkoví.

st.rcsrkou měsr$e

Usnes.DÍ
č.7 bylo schv{l.ía
Po aolení sl@slly

něst,s. Lázně Touleň pieYzala staloslka veded 6edáni (dále v€dena

NavrboYáni kaídidÁtů Ď. funkci bkrosttřosty ! volbg nísroýlřoŠty.
Piedsedajici ry^'ala ěl€ny BtupitclsNa t podáváli návihúna |Úkci nistosl&osly.
Byly podóny !áslcdujici návlhyi Čl€n étupitelstÝa Ing. Jiři Duchoň naw zlolit do tilrie
nís1oslalos9 M8t, věru vojliškolou. Jiný návÍhnebyl podó'
Pied hlsovánií byla dÁnamožlost afuPilelúm i přitomýn občmůnsdělit svésleovisko'
zádnést.novisko sděIenonebylo'
zLýupi|elsr,o narrý
výl|dck

hllsová

Ló4ě ToL|.ň ýoI LýosÍo|oslo!]|lgL yéfu vojtBko@u.

: Přo 11' pÍoti 4' íikdo rc Í@dr'C| byl! ryol.It bfutoll!rcltko!

nělfyge

Usn€ s eni č.8by|oschvÁ|eno.
vo|b. č|eúů
řady městyse
PředPdajíci mÚlna pěličl.mou 6du městr$ a volbu veiejíýn hlevánÍn' vyzala členy
as1upitelstva * podáni náÝrhuna početčleíúúdy něs!'se g fomu volby'
Před hlNovjnin bvla d]ínánožnost7^luoitelůh i Diítomím občmůnsdělí slé stanovisko'
Žálné slanovisko sdělenonebylo'
zaslup eklw něý,ý

L|iuě Íolíeň wlí počelělenůrdd, hals.

ý počlu' člehůýeřéjhýh

vftled€k hl$ovini: Přo 15, .ikdo í€by| proti, íikdo !e n*dr'el
Ílda Úěstyl€ ' sbvtle.. v€řejbI vo|bt j€ji.b ět.Ín.
Usíeseníč.9 bylo scbv'ileno.

byl! Určcí! pěličlebnú

PředsedajiciD'aaIa Óleny Atupit€lstva k podánl návrhu m ] ' členaády néstyse'
clen ^fuPitehtva InB' Jin Duchoň lodal návÍbna l . členaúdy Ing. Luboševarehncha.
clcn afupitchtva I'g' l.retiše( Beeš poda]náuh na l. členarada Bc' Jfua Freudla'
výslgd.k hl$oyíni: Pm 10' p.oti 5' nikdo 3e nedÉel r'yl no|Cn 1. čleí€b ndy In& LUboš
o druhéE nívřhu nebylo jD h|asovÍno.
Us!6c.í č.l0 by|o schvá|em.
Pi€.lsed.jici ryaala ěl€ny zastupiteIslaak !.dáni náÚhu na 2. čle.aŘdy'
Ólon 4tupitelstva Libor Konopka podal náuh na 2. čleíaÍadypM Milana Šulce'

výs|odel b|.soYÁ.í|Přo l1, pÍoti4'Iikdo se DedÉ.| by| aolcn 2' člen€ b rudy paD Mi|'D
Usnes. d lt by|oscbvít.no.
?iedsdajici Dmla členyatupilelstva k podáni návlhu na 3' ólena 'ady'
clen zsfupnelýv! Libor Konopla podal návrh .a 3' ěl€na Edy pea AÉšeLeEha'
výsledek hl.lov.ni: Ph 1l' proti 4' Dikdo 5e.g'ldřže|by| aole.3. č|cnenřády pa. Áteš
UMeseni č'12 bylo scbi{l.Ío'
zízgDi finlbčniho ! kontroln'ho Yýbon:
zříreíi výbo.ů a uřč€íi počtujeji.b čle'ů:
Piedsdajici úvod€m toholo bodu infomoýal o lovibnosri áidn nnmčni a lont'olní výbor
.
6 | i o&'' 2 l $ 84 ods. l ohm' ||zďo1"ooodch|' ncbol Enl.ni obdob|!)bor piedcm/i|o
2Ntupitehrva miklo spolu se zánikefo oůvodnihozstuDitelstva'
zslupilelstvo učuje pďd ěIenitÚboru' kery nusi bý [cný ($ I 17 odst' 3 zá]ronao obcich)'
pnúehžfin&ěni a konÍolni Úbot nui mil nejnéně tři čl€ny (6 l]9 odí'l zikom o obc'cb)'
c|enj nboru fiohol bý c|.1oqeAfuPie's|\a l |inéo.oby.poL^ piÉd.edoÚ
!)bo[ mue bi
(len
í{
a
ás|dp:|e|sna
||7
Ódn
áto|a
J{
o oďth)' Č|c\ 'onfroJi|o tbo jnÚtn|fu
nenújie
bý slarcstaj nístostmsta. tzjemik ob*nito úiadu ei osby abeeeiuiici
Úbofu
rc/po. o\e a j(eh ptre d obecl|Í Ú}aou(! ||o od.'' | fuona o obc|cl,
Předsedajici Davrbl4 aby afupit€heÓ
didilo fDmč.i Úbor . 3 ělemý a konÍoltri ýýbor5 ÓleňnÝ
Óen Átupnehtva ]ns' rmtišek Breš naÚhl' aby kontmlnl !ybo' byl třičI€mý'
PŤd t]bolmm b\|a d4a moJos| 4'Uple|ůr ' pr|oúnýmobÓfuE ..l,A.l5.e sroLiqko
zládnéjinefuov sIo 5dé|eno
neb!lÓ'
z6l,pitéls|ýo ňžsl!'e LliÚě Íolšeň ziieje Íňinčnl Ýjbo| a kohlÍolht yýbol Fir\nč,í
*o,tmlnl ',boÍ b"de lříčl.,tj.
výsl€dck h|!sování: Přo 15! nikdo nebyl proti' nikdo 3e nadÍžo| byly z.stupitc|stv€b
bělryl.7ř'ctr) yíbolufinsďDílkoDrfu|li'ob'rh.|.nni.
UsíseDíč'13 bý|oschvá|€ ! o.
vo|bl př.drcdy fiÍmčÍího
fýboru:
Pledsd'jici ryTala Úleíy atuPilelstva k podáváni návÍhůna nb}ci předsedy |nmčnibo
výbofu' clen afupitelstva InB' Luboš valehmch narlí zvolit do nnkce předsedy finmčního
výboru ing' Jiřího Duchoně'
Jinénáýby nebyly podány.
Před hlóovánim byla dála nožnost aýupíelům i přiloÚnýn obÓfuůn sdělil s!é sl..ovisko'
Zidné st.lovhko sdělenonebylo,

zas|upi|els|'ohaqse Lóuě roLšeňyollpieds..roufino"ěnlho ýlbfu hE' JíříhoDucho,ě.

výsledck hlfuWíni: Po 15' dikdo nebyl pmti! nikdo 3e nedřž.I byl To|en pře.ls€dou
fi.lDčíího ýýboru lúg.Jiří Duchoň'
U.rseli č.1! bylo schvál€novo|b! před9cdy koltrolnito yýboru:
Piedsdajici }fmla členyzasfupitelstvat podávánínóBhú na frD}ci pledsedykonlÍolnito
Úbon' clen afupnelstv. Ladislav KÉtochlil nawhl Tolit do ňnkce piedscdytoítrolniho
výbofu Ing. FmtiŠka Beše'
Před blboýfiin byl! dána noŽnost mfupitolům i piiloEým občeůmsdělit svést.lovhko.
zádnésl.novisko sděIelo nebylo'
Zaýupnekfuo něsl's. Lóuě ToušeÁýolípředsalou kontm! ho ý,bo|a I,& FRhlišI.a
v$l.d€k
bbovÍÍí: lro 1!' íikdo rcby| pmti, zdržel s. 1' byl 'ole.
kontřolriho ťboru I.g' Fnntiš.k Bařď.
Usn€s€ní č'15 bylo !chvÁ|.Ío.

přcds€dou

vo|b! č|onů
fiI'nčúiLoťboru:
Pň:ds'lajhi lyzlalE óleny z6tupitelstva k podáváni níwhúna posfupnouvolbu členůfinmčoího
výbofu' Byly podány iísl€duj íci íáEhy: Čl€n Atupitelstva Ing. Ffutiš€k B@š mwhl Tolil 2'
č'lenenfúmčniholjboru pÚl Helenu Dudovou, cožrcni ělm bupnektva
clen rufupilektva I!8' .Jiři Dúhoň Mrbl aolit 2' ělcn€o fifuč.iho ťbon lng' zbÉkl vila
a jako 3. členapeE Mil@ Šulce

zLn,píl.k|w |h'sl'se LdÚě Toaý.ňwn čbfufr,odnlho |Úbornp.II E.l.n. D,.lo|oL
výsled€k b|$oÝÁDí:Pm .r!přoti t 1' kdo $ tred.ž€l ncbyla p.ni He|en. D!.tovd ao|o.!.
zlýup elstýoněslls. Láaě roašeiíýrlíěIel.find,čního ýiboÍulhg' zb'ňka vilL
vý'|edok h|isov{ : Prc ll' pÍoti 4' likdo ce .edŽe| byl 'ol€D 2. č|.ngn ťDaDčlIho
výbon hg. zblněk vír.
zBlapiléIs|ýohěsllse Ló4ě roušeň
vý|€dek hl.soví | Přo 11' proti

ýjboÍupohnMiIMa sulce'
byl 'olel 3. č|eftn fDs.čniho

U3íBeni č'ló by|o$|rvá|eno.
PředsedajicirelopilulovaIa uolenéčlenyfimčnilÚ yýboru:
Pi€dseda I.e' Iří Duchoí

vo|bs č|.nůkotrtfu|ííboÝýbon:
Předsedajíciq''.la člmy btrrpitehtm k podávfui ná[hů ía postupno! volbu čleíů
kontrohino výboru-Byly pod]íny sledujjcl návrhy:cle'lQ Efupitehwa Mgr' vě6 vojíšková
navrbla aolit a 2' člma koní.ohfto výboru Inc' Michala cÍtka
ČleÓ4fupitelstB IIg. Flmlišet Bmš @vr zvolit 2' členm kontÍobino Úbofu pma Jma
(nilí]G'|ilery neni člúen z.stupitelslva městyseljalo 3' čl€na pma Ladhlaýl Klatochvila'
z61,Pi|.lstfr hžslrséLóÚě Íoušeňýor čIe,alaohlfulntho ýýbon Ina' Mi.hola cjikd
výledel h|t.ovínl: Pro 10, proti 5' .ikdo se !@dřž.l byt 'olo. 2. č|cÍeí kÓbtro|Ílbo
Ýýboru lng. Mi.td cin.l.
Usn4eri í 17 by|o schvá|cno'
zÚfupn.krýo

ňěs|rse Ló1iě

I.oušeň ýor 3' člena tonnolnlho

ýýbofu PaIa Ladísla'a

výsled.khllsotón'.Pro14'íikdon€ b ylpruti,zdrž.l9.1byl^'olen3.čl.Deokontřo|rího
lýboru p.I L8dblN Kntocbýí'
Usn$€ í i č.18 bylo $bÝÁleío'
Předsedgjiciftkapitulolalazvole.éÓlenykontlolrrihovýboru'
Př€dseda lry' Ffutišek BďeŠ
2' čIenIng. Micha] cin9k
3' čl€n Ladislav Kmlochýil
Rozhodnuri o odDěú.b za yýkon furk.I Deuvo|.ěÍých č|€nůa3tupile|stvl})
Členálupilelsrla hg. Luboš va]ehEch mEN, aby neuýolně!ým členúmEfupitehNa bylá v
$uladu s $ '2 ákona o obc'cb a nďizeni vlády ě' ]71200] sb., o odftěnálh a ríkon fiúke
člfil)$ 4tupit€lsrva, vč-nistostaloŠtypíaána odoěm ve ťŠi dle pi.dlo}.!ébo nÁvřhu přilohÁě, 4'. a to odedn€ l5. Ll.20l0.
Před hlsov'nim nebyIyčlenyalupne|$va něsrys. podány žádnéníÝh' a občeéněsty*
neupIátnili ádú stanoviska'
z61cpikhtýo fuaýse Ldz"ě roušeň ý fulladu s s72 ds u oíI'L 2 PIse n).ókona o obckh
s|fuoýí o.lně
z" uýhor Íukkc. |.uýolnžného čIena zds|ýpteb|ýa obce něsíěně .Ie
a ý př.padě
př.]1loženéhondwhL odněnd bude Poskýoýina ode dne pilJé't{loho|o MMí
j.hož
ý .účannil
ráhradníka ode dnepd,fuo zdý.'án/ zú|upi'els.W
výsled€k b|asoÝÁíi: Pm 15, likdo nebyl prori, nikdo 3e n@dřž€l by| schvíl.í př.d|ož..ý
návrh odběí !€uvo|ně.ým čleÍůE'!gt!pňehrýr.
Us!*eni t. 19 by|oschvá|eno.
Do disloý se přihlásilá odstupujiclstlsslks Ludnila svobodová' v€ svén tnil&émpmslon
áodlotita up\Tulé volebni obdobi a poděkovalavšeh člfuÚn zastulitelíaa. sPolkfm a
pfuoEikúÍí U}aduá spoluPnici'
Novés&rošta MvDr' Ji&a Myslivečko!á po&kovara a páci končiciLudnil. svobodÓvé'
N'ivřh usn€s€li př€dns| ttr& Luboš vd€hncb.
výŠl.dek bl.govínl: Pro 15, likdo n.byl pfuii nikdo 3€ 'gdrž€l

byl přij't !ávrb mDsscÍi'

Předs€d'jíci ulo!či|ustiwjlc,í2*djli

AfuliEIsN.

E.stys bzÉ ToušeňE 20.15bodiú'

glože!Í
z lisliB!rct4jioi
sIibučlfuůasfulitÓlslva něst]se
3/áeřéj!ě.Á iDfurbe o ko!áDlultawjlcínoed&í poďe s 93 ot|$. l átom o obch
4/últt ďoěB Ňběnýb
čleíÚnefupit€|6t9' w' El.t6tasíty

v [,ááích Tou}@i d@ 15' 11'2010
zspiloval.l DdoielaR'stonÓYá
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MvDi Jilq M}Ťlivečkold
st.ulka Eěstis
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