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Z Á P I S 
 

ze 45. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného 

dne 26.9.2014 od 19.00 hodin do 20.15 hodin v zasedací místnosti úřadu 

městyse 

 

Přítomni: Josef Lněníček, Miloš August, Martin Kaše, Pavel Bartuška,                 

Vilém Dorn, Mgr. Zdenka Lněníčková, Josef Kříž, Ing. Jaroslav 

Vávra, Antonín Lněníček   

Omluveni:    0 

Hosté:  0 

 

Zasedání ZM je usnášeníschopné.  

 

45. zasedání ZM Nepomyšl bylo řádně vyhlášeno a svoláno. 

Diskuse probíhala ke každému bodu jednání samostatně. Po dobu jednání ZM 

nesměl nikdo z přítomných občanů do průběhu jednání svévolně zasahovat. 

Slovo bylo uděleno každému, kdo se o ně řádně přihlásil. Členové ZM se též o 

slovo během jednání hlásili a navzájem se nepřerušovali. Pokud by nebyla tato 

pravidla dodržena, přerušilo by se jednání ZM a svolalo se v náhradním 

termínu. 

 

ad 1)  Starosta městyse přivítal členy ZM. 

 

 

ad 2) PROGRAM 

 

1. Zahájení 

2. Schválení programu a ověřovatelů zápisu 

3. Zpráva z jednání kontrolního výboru 

4. Zpráva z jednání finančního výboru. 

5. Propachtování dle záměru městyse Nepomyšl č. 3/2014 – pozemku č. 

3476/3, druh vodní plocha o výměře 590 m2 v obci a k.ú. Nepomyšl 

6. Žádost Vladimíra Vondráčka, bytem Dvérce čp. 4 o  propachtování části 

pozemku č. 520/5 v obci Nepomyšl a k.ú. Dvérce  

7. Žádost Ivo Jandíka, bytem Na Hůrce 492, Vroutek o odprodej části 

pozemku    č. 520/1 o výměře 38 m2 v obci Nepomyšl a k.ú. Dvérce 

8. Žádost Sedleckého kaolinu, a.s. Božičany o souhlas s prodloužením 

platnosti průzkumného území Nepomyšl I  

9. Žádost Sedleckého kaolinu, a.s. Božičany o souhlas s prodloužením 

platnosti průzkumného území Nepomyšl II 
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10. Žádost manželů Pavla a Lenky Tučimových, bytem Nepomyšl čp. 238 o 

vybudování příjezdové cesty k RD čp. 238 v Nepomyšli 

11. Rozpočtové změny  

12. OZV č. 2/2014, kterou se upravují pravidla pro pohyb psů na veřejném 

prostranství v obci Nepomyšl a jejich místních částech Dvérce, Dětaň, 

Chmelištná a Nová Ves.  

 

Doplnění programu: 

13. Vícepráce firmy Podlahářství Václav Kaufner, Mladá Boleslav za  

       pokládku parketové podlahy v kulturním domě v Nepomyšli. 

  

    Hlasování:  pro: 9         proti: 0      zdrželi se: 0 

 

14. Diskuse 

15. Usnesení 

16. Závěr  

 

Schválení programu a ověřovatelů zápisu 

Starosta navrhl na ověřovatele zápisu pana Ing. Jaroslava Vávru a pana 

Martina Kašeho. 

 

USNESENÍ: 

ZM Nepomyšl schválilo program zasedání zastupitelstva městyse Nepomyšl             

po doplnění bodu 13) a ověřovatele zápisu pana Ing. Jaroslava Vávru a pana 

Martina Kašeho. 

 

Hlasování:  pro: 9                  proti: 0      zdrželi se: 0 

Dále starosta určil zapisovatelku Renatu Morávkovou. 

 

ad 3) 

Zpráva z jednání kontrolního výboru 

Se zprávou z jednání kontrolního výboru ze dne 24.9.2014 seznámil přítomné 

předseda kontrolního výboru Ing. Jaroslav Vávra. Byla provedena kontrola 

usnesení ze 44. zasedání zastupitelstva městyse Nepomyšl, konaného dne 

29.8.2014. 

 

 

USNESENÍ: 

ZM Nepomyšl bere na vědomí Zprávu z jednání kontrolního výboru ze dne 

24.9.2014. 
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ad 4) 

Zpráva z jednání finančního výboru. 

Se zprávou z jednání finančního výboru ze dne 22.9.2014 seznámil přítomné 

předseda finančního výboru Miloš August. Byla provedena kontrola pokladních 

dokladů a pokladní knihy za období leden až červen 2014 a kontrola dodržování 

rozpočtu za období leden až srpen 2014. Nebylo shledáno žádných závad.           

 

USNESENÍ: 

ZM Nepomyšl bere na vědomí Zprávu z jednání finančního výboru ze dne 

22.9.2014. 

 

 

ad 5) 

Propachtování dle záměru městyse Nepomyšl č. 3/2014 – pozemku č. 3476/3, 

druh vodní plocha o výměře 590 m2 v obci a k.ú. Nepomyšl 

Na minulém zasedání zastupitelstva městyse Nepomyšl bylo schváleno přijetí a 

zveřejnění záměru městyse Nepomyšl č. 3/2014 o propachtování pozemku č. 

3476/3, druh vodní plocha o výměře 590 m2, v městysu a k.ú. Nepomyšl za cenu 

0,40 Kč/m2/rok na dobu neurčitou.  

 

Tento záměr obdrželi všichni zastupitelé společně s pozvánkami. Záměr byl 

vyvěšen na úřední a elektronické desce po zákonnou dobu. Jediným zájemcem o 

propachtování tohoto pozemku byla paní Martina Mimovičová, bytem Nepomyšl      

čp. 105. 

 

USNESENÍ: 

ZM Nepomyšl schválilo propachtování dle záměru městyse Nepomyšl č. 3/2014 

– pozemku č. 3476/3, druh vodní plocha o výměře 590 m2, v městysu a k.ú. 

Nepomyšl za cenu 0,40 Kč/m2/rok na dobu neurčitou paní Martině 

Mimovičové, bytem Nepomyšl č.p. 105. 

 

Hlasování:  pro: 9         proti: 0      zdrželi se: 0 

 

 

ad 6) 

Žádost Vladimíra Vondráčka, bytem Dvérce čp. 4 o  propachtování části 

pozemku         č. 520/5 v obci Nepomyšl a k.ú. Dvérce  

Dne 1.9.2014 byla doručena žádost pana Vladimíra Vondráčka, bytem Dvérce 

čp. 4 o propachtování části pozemku č. 520/5, druh silnice, ostatní plocha o 

výměře 2 m2 v obci Nepomyšl a k.ú. Dvérce. Tuto žádost obdrželi všichni 

zastupitelé společně s pozvánkami. 
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USNESENÍ: 

ZM Nepomyšl schválilo přijetí a zveřejnění záměru městyse Nepomyšl o 

propachtování pozemku č.520/5, druh silnice, ostatní plocha o výměře 2 m2 

v obci Nepomyšl a k.ú. Dvérce za cenu 0,40 Kč/m2/rok na dobu neurčitou. 

 

Hlasování:  pro: 9         proti: 0      zdrželi se: 0 

 

 

 

ad 7) 

Žádost Ivo Jandíka, bytem Na Hůrce 492, Vroutek o odprodej části pozemku         

č. 520/1 o výměře 38 m2 v obci Nepomyšl a k.ú. Dvérce 

Dne 8.9.2014 byla doručena žádost pana Ivo Jandíka, bytem Na Hůrce 492, 

Vroutek o odprodej části pozemku č. 520/1, druh ostatní komunikace, ostatní 

plocha o výměře 38 m2 v obci Nepomyšl a k.ú. Dvérce. Tuto žádost obdrželi 

všichni zastupitelé společně s pozvánkami. 

 

USNESENÍ: 

ZM Nepomyšl schválilo, aby městys Nepomyšl investoval do oddělení pozemku        

č. 520/1, druh ostatní komunikace, ostatní plocha, v obci Nepomyšl a k. ú. 

Dvérce pro přijetí a zveřejnění záměru městyse Nepomyšl z důvodu žádosti o 

koupi části tohoto pozemku. Tato investice bude přeúčtována kupujícímu.  

 

Hlasování:  pro: 9         proti: 0      zdrželi se: 0 

 

 

 

ad 8) 

Žádost Sedleckého kaolinu, a.s. Božičany o souhlas s prodloužením platnosti 

průzkumného území Nepomyšl I  

Dne 29.8.2014 byla doručena žádost Sedleckého kaolinu, a.s. Božičany o 

souhlas s prodloužením platnosti průzkumného území Nepomyšl I. Tuto žádost 

obdrželi všichni zastupitelé společně s pozvánkami. 

 

USNESENÍ: 

ZM Nepomyšl schválilo souhlas městyse Nepomyšl s prodloužením platnosti 

průzkumného území Nepomyšl I do 30.11.2019 Sedleckému kaolinu Božičany 

a.s., Božičany 167,  362 26 Božičany.  

 

Hlasování:  pro: 9         proti: 0      zdrželi se: 0 
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ad 9) 

Žádost Sedleckého kaolinu, a.s. Božičany o souhlas s prodloužením platnosti 

průzkumného území Nepomyšl II 

Dne 29.8.2014 byla doručena žádost Sedleckého kaolinu, a.s. Božičany o 

souhlas s prodloužením platnosti průzkumného území Nepomyšl II. Tuto žádost 

obdrželi všichni zastupitelé společně s pozvánkami. 

USNESENÍ: 

ZM Nepomyšl schválilo souhlas městyse Nepomyšl s prodloužením platnosti 

průzkumného území Nepomyšl II do 30.9.2019 Sedleckému kaolinu Božičany 

a.s., Božičany 167,  362 26 Božičany.  

 

Hlasování:  pro: 9         proti: 0      zdrželi se: 0 

 

 

ad 10) 

Žádost manželů Pavla a Lenky Tučimových, bytem Nepomyšl čp. 238 o 

vybudování příjezdové cesty k RD čp. 238 v Nepomyšli 

Dne 18.9.2014 byla doručena žádost manželů Pavla a Lenky Tučimových, bytem 

Nepomyšl čp. 238 o vybudování příjezdové cesty k RD čp. 238 v Nepomyšli. 

Tuto žádost obdrželi všichni zastupitelé společně s pozvánkami. 

 

USNESENÍ: 

ZM Nepomyšl schválilo uvolnění finančních prostředků z rozpočtu městyse 

Nepomyšl na zpevnění povrchu k rodinnému domu manželů Pavla a Lenky 

Tučimových čp. 238 v Nepomyšli na p.č. 3021/12 dle vyznačeného návrhu. 

 

Hlasování:  pro: 9         proti: 0      zdrželi se: 0 

 

 

ad 11) 

Rozpočtové změny  

Starosta seznámil přítomné s návrhy rozpočtových změn č. 9-13/2014 

Návrh těchto rozpočtových změn obdrželi všichni zastupitelé.  

 
č. 9/2014 

- zvyšují se příjmy – ostatní neinvestiční přijaté dotace ze SR    + 208 tis. Kč 

- zvyšují se výdaje – platy pracovníků VPP      + 208 tis. Kč 

 

USNESENÍ: 

ZM Nepomyšl schválilo rozpočtovou změnu č. 9/2014 

Hlasování:  pro: 9         proti: 0      zdrželi se: 0 
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č. 10/2014 

- snižují se výdaje  – bytové hospodářství – budovy,haly,stavby    -  85 tis. Kč 

- zvyšují se výdaje – odvádění a čištění odpadních  vod – nákup ost. služeb + 10  tis. Kč 

- zvyšují se výdaje – rozhlas a televize – nákup ostatních. služeb   +   1  tis. Kč 

- zvyšují se výdaje – ostatní záležitosti kultury a sdělovacích prostředků –                                                                                                                              

                                 opravy a udržování       +   3  tis. Kč 

- zvyšují se výdaje – nebytové hospodářství -  ostatní osobní výdaje  + 15  tis. Kč 

- zvyšují se výdaje – nebytové hospodářství -  drobný hmotný dlouhodobý majetek+ 15  tis. Kč 

- zvyšují se výdaje – nebytové hospodářství -  nákup materiálu   + 41  tis. Kč 

 

USNESENÍ: 

ZM Nepomyšl schválilo rozpočtovou změnu č. 10/2014 

Hlasování:  pro: 9         proti: 0      zdrželi se: 0 

 

 
č. 11/2014 

- snižují se výdaje  – bytové hospodářství – budovy,haly,stavby    -  33 tis. Kč 

- zvyšují se výdaje – komunální služby a územní rozvoj  - nákup materiálu   + 20  tis. Kč 

- zvyšují se výdaje – komunální služby a územní rozvoj  - služby školení 

                                 a vzdělávání         +   3  tis. Kč 

- zvyšují se výdaje – komunální služby a územní rozvoj  - náhrady mezd  

                                 v době nemoci         +   3  tis. Kč 

- zvyšují se výdaje – péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň – nákup ost. služeb +   5  tis. Kč 

- zvyšují se výdaje – PO-dobrovolná část – léky     +   1  tis. Kč 

- zvyšují se výdaje – PO-dobrovolná část – služby školení a vzdělávání  +   1  tis. Kč 

 

USNESENÍ: 

ZM Nepomyšl schválilo rozpočtovou změnu č. 11/2014 

Hlasování:  pro: 9         proti: 0      zdrželi se: 0 

 

 
č. 12/2014 

- zvyšují se příjmy – pohřebnictví - příjmy z poskytování služeb a výrobků  + 1 tis. Kč 

- zvyšují se příjmy – odvod z loterií a her       + 13 tis. Kč 

- zvyšují se příjmy – činnost místní správy – příjmy z poskytování služeb a výrobků 

            + 17 tis. Kč 

- zvyšují se příjmy – činnost místní správy – ostatní příjmy z vlastní činosti  + 1 tis. Kč 

- zvyšují se příjmy – činnost místní správy – příjmy z prodeje krátkodobého a  

                                 drobného dlouhodobého majetku     + 1 tis. Kč 

- zvyšují se výdaje – zachování a obnova kulturních památek – el. energie    + 33  tis. Kč 

 

USNESENÍ: 

ZM Nepomyšl schválilo rozpočtovou změnu č. 12/2014 

Hlasování:  pro: 9         proti: 0      zdrželi se: 0 
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č. 13/2014 

- zvyšují se příjmy – komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené –  

                                 přijaté pojistné náhrady       + 7 tis. Kč 

- snižují se výdaje  – bytové hospodářství – budovy,haly,stavby    -  3 tis. Kč 

- zvyšují se výdaje – komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené –  

                                 poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady      + 10 tis. Kč 

 

USNESENÍ: 

ZM Nepomyšl schválilo rozpočtovou změnu č. 13/2014 

 

Hlasování:  pro: 9         proti: 0      zdrželi se: 0 

 

ad 12) 

OZV č. 2/2014, kterou se upravují pravidla pro pohyb psů na veřejném 

prostranství v obci Nepomyšl a jejich místních částech Dvérce, Dětaň, 

Chmelištná a Nová Ves.  

Všichni zastupitelé obdrželi návrh OZV č. 2/2014, kterou se upravují pravidla 

pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Nepomyšl a jejich místních 

částech Dvérce, Dětaň, Chmelištná a Nová Ves. Ing. Jaroslav Vávra upozornil, 

aby bylo opraveno v čl.2, odst.1b)ii. st.p.č.34/2 a část p.p.č. 122/1, dále v čl. 4 

opravit na st.p.č. 90/1, 90/2, 91/1, 91/2 a p.p.č. 130/1 a 130/2. Dále v čl. 3a) 

požádal vyjmout ovocný sad u cesty směrem ke hřišti po pravé strany (p.p.č. 

578/1 v k.ú. Nepmyšl), vzhledem k tomu, že Ing. J. Vávra má část tohoto 

pozemku o výměře 1.080 m2 propachtovanou od městyse Nepomyšl..  

Zastupitelé proto navrhli pozemek za obchodem Jednoty (p.p.č.68 v k.ú. 

Nepomyšl) a pozemky pod kopcem tzv. Beňák (p.p.č. 3405/1, p.p.č. 125 a st.p.č. 

85 vše v k.ú. Nepomyšl).  

 

USNESENÍ: 

ZM Nepomyšl schválilo OZV č. 2/2014, kterou se upravují pravidla pro pohyb 

psů na veřejném prostranství v obci Nepomyšl a jejich místních částech 

Dvérce, Dětaň, Chmelištná a Nová Ves. 

 

Hlasování:  pro: 9         proti: 0      zdrželi se: 0 

 

ad 13)  

Vícepráce firmy Podlahářství Václav Kaufner, Mladá Boleslav za pokládku    

parketové podlahy v kulturním domě v Nepomyšli. 

Dne 19.9.2014 obdržel městys Nepomyššl konečnou fakturu od firmy 

Podlahářství Václav Kaufner z Mladé Boleslavi za pokládku parketové podlahy 

v kulturním domě v Nepomyšli. Tuto konečnou fakturu obdrželi zastupitelé při 

jednání zastupitelstva. Cena víceprací činí 11.756,- Kč.  
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USNESENÍ: 

ZM Nepomyšl schválilo uvolnění finančních prostředků z rozpočtu městyse 

Nepomyšl na úhradu  víceprací firmě Podlahářství Václav Kaufner, Mladá 

Boleslav ve výši 11.756,- Kč s DPH za pokládku parketové podlahy 

v kulturním domě v Nepomyšli. 

 

Hlasování:  pro: 9         proti: 0      zdrželi se: 0 

 

 

ad 14) DISKUSE 

 

Josef Lněníček –  na základě diskuse při jednání zastupitelstva podal dne  

                             22.7.2014 městys Nepomyšl žádost na Městský úřad  

                             Podbořany, odbor dopravy, na umístění 7 značek na bývalé  

                             vojenské komunikaci (tanková cesta) v Nepomyšli. Po naší  

                             telefonické urgenci nám bylo oznámeno, že  tato žádost byla  

                             postoupena Policii  ČR a po dohodě s Vojenskou správou  

                             bude tato komunikace osazena požadovanými značkami.  

  

- v sobotu 27. září 2014  se koná od 14.00 hodin v kulturním 

domě v Nepomyšli vítání občánků  

 

- dne 18.9.2014 proběhlo dílčí přezkoumání hospodaření 

městyse Nepomyšl za 1. pololetí 2014 za účasti kontrolorek 

z odboru kontroly Krajského úřadu Ústeckého kraje 

s výsledkem – nebyly zjištěny chyby a nedostatky 

 

 

Ing. Jaroslav Vávra  

- seznámil přítomné o jednání Dozorčí rady Skládky Vrbička, 

s.r.o., která proběhla dne 25.9.2014 – výsledek hospodaření 

za 1-8/2014 činí zisk ve výši 1.501.580,96 Kč, za tuto dobu 

bylo uloženo celkem 25.369 tun odpadu 

 

- dále Ing. J. Vávra podal zastupitelům informaci o tom, že 

firma REWAST spol. s r.o. z Kutné Hory oslovila jednatele 

Skládky Vrbička s.r.o. s nabídkou zainvestování třídičky 

odpadu na skládce Vrbička 
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ad 15) USNESENÍ 

 

Starosta předložil návrh na usnesení ZM Nepomyšl ze 45. zasedání, konaného 

dne 26. září 2014  

 

I. bere na vědomí: 

 

1) Zprávu z jednání kontrolního výboru ze dne 24.9.2014  

 

2) Zprávu z jednání finančního výboru ze dne 22.9.2014  
      
II. schvaluje: 
 

1) Program zasedání zastupitelstva městyse Nepomyšl po doplnění bodu 13) a  

     ověřovatele zápisu pana Ing. Jaroslava Vávru a pana Martina Kašeho . 

 

2) Propachtování dle záměru městyse Nepomyšl č. 3/2014 – pozemku č. 3476/3,  

     druh vodní plocha o výměře 590 m2, v městysu a k.ú. Nepomyšl za cenu            

     0,40 Kč/m2/rok na dobu neurčitou paní Martině Mimovičové, bytem  

     Nepomyšl čp. 105. 

 

3) Přijetí a zveřejnění záměru městyse Nepomyšl o propachtování pozemku  

    č.520/5, druh silnice, ostatní plocha o výměře 2 m2 v obci Nepomyšl a k.ú.  

    Dvérce za cenu 0,40 Kč/m2/rok na dobu neurčitou. 

 

4) Aby městys Nepomyšl investoval do oddělení pozemku č. 520/1, druh ostatní   

     komunikace, ostatní plocha, v obci Nepomyšl a k.ú. Dvérce pro přijetí a  

     zveřejnění záměru městyse Nepomyšl z důvodu žádosti o koupi tohoto  

     pozemku. Tato investice bude přeúčtována kupujícímu.  

 

5) Souhlas městyse Nepomyšl s prodloužením platnosti průzkumného území  

    Nepomyšl I do 30.11.2019 Sedleckému kaolinu Božičany a.s., Božičany 167,               

    362 26 Božičany.  

 

6) Souhlas městyse Nepomyšl s prodloužením platnosti průzkumného území  

    Nepomyšl II do 30.9.2019 Sedleckému kaolinu Božičany a.s., Božičany 167,               

    362 26 Božičany.  

 

7) Uvolnění finančních prostředků z rozpočtu městyse Nepomyšl na zpevnění  

     povrchu k rodinnému domu manželů Pavla a Lenky Tučimových čp. 238  

     v Nepomyšli na p.č. 3021/12 dle vyznačeného návrhu.  
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8)  Rozpočtové změny č. 9 – 13/2014. 

 

9) OZV č. 2/2014, kterou se upravují pravidla pro pohyb psů na veřejném  

    prostranství v obci Nepomyšl a jejich místních částech Dvérce, Dětaň,  

    Chmelištná a Nová Ves.  

 

10) Uvolnění finančních prostředků z rozpočtu městyse Nepomyšl na úhradu  

      víceprací firmě Podlahářství Václav Kaufner, Mladá Boleslav, ve výši  

      11.756,- Kč včetně DPH za pokládku parketové podlahy v kulturním domě  

      v Nepomyšli.  

 

III. neschvaluje: 

XXX 

 

 

IV. ukládá starostovi 

XXX         

                            

 

 

 

                                                   ad 16) ZÁVĚR 

 

Poté poděkoval starosta městyse všem přítomným za účast a jednání ve 20.15 

hodin ukončil. 

 

 

……………………….....……    ……………………………… 

        ověřovatel zápisu                                                      ověřovatel zápisu            

      Ing. Jaroslav  Vávra      Martin Kaše  

                                  

 

 

 

 

     ………………………….. 

                                                     starosta 

                      Josef Lněníček  
 

 

 
V Nepomyšli dne 6.10.2014 
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Zapsala: Morávková Renata, zápis obsahuje 11 stran + 14 příloh 

- Prezenční listina 

- Pozvánka na 45. zasedání zastupitelstva městyse Nepomyšl 

- Zpráva z jednání kontrolního výboru ze dne 24.9.2014  

- Zpráva z jednání finančního výboru ze dne 22.9.2014 

- Záměr městyse Nepomyšl č. 3/2014 o propachtování pozemku č. 3476/3 o výměře 590 m2, druh 

vodní plocha, v obci a k.ú. Nepomyšl  

- Žádost Vladimíra Vondráčka, bytem Dvérce čp. 4 o propachtování části pozemku č. 520/5, druh 

silnice, ostatní plocha o výměře 2 m2 v obci Nepomyšl a k.ú. Dvérce   

- Žádost Ivo Jandíka, bytem Na Hůrce 492, Vroutek o odprodej části pozemku č. 520/1, druh  ostatní 

komunikace, ostatní plocha v obci Nepomyšl a k.ú. Dvérce  

- Žádost Sedleckého kaolinu, a.s. Božičany o souhlas s prodloužením platnosti průzkumného území 

Nepomyšl I 

- Žádost Sedleckého kaolinu, a.s. Božičany o souhlas s prodloužením platnosti průzkumného území 

Nepomyšl II 

- Žádost manželů Pavla a Lenky Tučimových, bytem Nepomyšl čp. 238 o vybudování příjezdové cesty 

k rodinnému domu čp. 238 v Nepomyšli  

- Rozpočtové změny č. 9-13/2014 

- Návrh OZV, kterou se upravují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v o obci Nepomyšl 

a jejich místních částech Dvérce, Dětaň, Chmelištná a Nová Ves 

- Vícepráce firmy Podlahářství Václav Kaufner, Mladá Boleslav za pokládku parketové podlahy 

v kulturním domě v Nepomyšli (faktura č. 14VF0022) 

- Zápis z jednání DR Skládky Vrbička s.r.o. konané dne 25.9.2014 v Podbořanech  


