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ZÁPIS
46. veřejné zasedání Zastupitelstva obce Kunějovice, funkční období 2014 – 2018,
24. 8. 2018, zasedací místnost OÚ
Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
Přítomní zastupitelé: Král Václav, Ludvík Marek, Novák Miloslav, Šabacký Jan (řazeno abecedně)
Omluveni jmen.: Löwy Jiří
Zapisovatelkou jednání určena: Helena Ludvíková, zaměstnanec obce zařazený do OÚ
Hosté: Vladimír Habart, Aleksandr Maštaler, Ladislav Kadlec, Lucie Kubová
1.1. Úvodní část
Zahájení zasedání zastupitelstva, ověření usnášeníschopnosti
Zasedání zastupitelstva obce Kunějovice bylo zahájeno v 18.00 hodin starostou obce Miloslavem Novákem
(dále jako „předsedající“). Informace o konání zasedání zastupitelstva obce byla v souladu s § 93 odst. 1
zákona o obcích zveřejněna po dobu min. 7 dní, od 18. 8. do 24. 8. 2018 - na úřední desce Obecního úřadu
Kunějovice (příloha č. 1). Současně byla zveřejněna na elektronické úřední desce.
Předsedající zasedání z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha č. 2 Zápisu) konstatoval,
že jsou přítomni 4 členi zastupitelstva, ustanovení § 92 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, bylo naplněno.
Oproti programu, který byl zveřejněn na úředních deskách, došlo k dnešnímu dni ke změnám, viz. Upravený
program jednání46 (usn. 675/08/18a.), Ad 7.1 - 7.6.
1.2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Předsedající navrhl určit zapisovatelkou zápisu Helenu Ludvíkovou, ověřovateli Jana Šabackého
a Marka Ludvíka.
Proti tomuto návrhu nebyly vzneseny žádné námitky.
► Návrh usnesení 676/08/18 b): Zastupitelstvo obce Kunějovice určuje zapisovatelkou zápisu:
H. Ludvíkovou a ověřovateli pány: Jan Šabacký, Ludvík Marek.
Hlasování: 4 členi ZO pro: M. Novák, M. Ludvík, J. Šabacký, V. Král, 0 proti, 0 zdržel se
Schváleno čtyřmi hlasy

2.1.
Prezenční listinu podepsali 4 přítomní členové, 4 hosté.
Upozornění, pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu (anonymizováno) z důvodu dodržení přiměřenosti
rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a na základě "Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679, ze dne
27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto
údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES" ("Obecné nařízení o ochraně osobních údajů" nebo "GDPR"). Úplné znění
zápisu ze zasedání zastupitelstva obce je pro občany starší 18-ti let s trvalým pobytem v obci Kunějovice nebo fyz.
osoby - vlastníky nemovitosti v obci (§ 16 odst. 3 zákona o obcích) k nahlédnutí na obecním úřadě v úředních
hodinách. Nedílnou součástí zápisu je pořízený zvukový záznam.

2.2. Doplnění obsahu Návrhu programu veřejného zasedání, schválení
Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu zasedání v souladu s informací (pozvánkou)
zveřejněnou na úřední desce (příloha č. 1).
Upravený program
1.1. Úvodní část veřejného zasedání, zahájení
1.2. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
2.1. Prezenční listina, příloha č. 2 Zápisu
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2.2. Doplnění obsahu Návrhu programu veřejného zasedání, schválení
3. Projednání námitek k zápisu45 ze ZZOK ze dne 20. 07. 2018
4. Kontrola plnění usnesení z posledních jednání
5. Přenesené body jednání z předchozího zasedání
Body jednání
6.1 Návrh obecního znaku a praporu obce, V. Randa, DiS, Mgr. J. Tejkal (cenová nabídka realizace díla)
6.2 Revokace usnesení č. d) 655/06/18 – Kupní smlouvy č. 09/06/2018 a č. 10/06/18
6.3 Stanovení minimálního počtu členů OVK, informace o počtu a sídle volebních okrsků
6.4 Jmenování zapisovatele OVK
6.5. Přesun jednání finančního výboru ZOK
6.6. Žádost o poskytnutí jednorázové finanční dotace z rozpočtu obce dle „Pravidel“, část B, DP 21/20-08/18
6.7. Zajištění mapování strategických investic v obcích
6.8. Šetření nebytových budov a vybraných bytových budov

7.1. Nově zařazené body jednání, hlasování o upraveném programu jednání
7.2. Dle požadavků, připomínek a podnětů zastupitelů, občanů, ostatních účastníků zasedání
7.3. Vyhodnocení nabídek prodlouženého záměru č. III/07/18, výpůjčky nebytových prostor
přízemí obecní budovy, Zpráva z řízení o výběru nejvhodnější nabídky
7.4. Vícepráce - položkový rozpočet (fa), rekonstrukce zasedací místnosti OÚ
7.5. Předávací protokol – záznam o předání a převzetí díla - rekonstrukce zasedací místnosti OÚ
7.6. Cenová nabídka na vyhotovení geometrického plánu pro rozdělení pozemku a náčrt_návrh GP
8. Diskuse zastupitelů, diskuse občanů, různé
9. Návrh usnesení, usnesení, příloha č. 4 Z-46/VZZO; 24-08/2018, další přílohy, závěr
Po přečtení návrhu programu zasedání navrhl předsedající doplnit program o body: „Vyhodnocení
nabídek prodlouženého záměru č. III/07/18, výpůjčky nebytových prostor přízemí obecní budovy, Zpráva
z řízení o výběru nejvhodnější nabídky“, „Vícepráce - položkový rozpočet (fa), rekonstrukce zasedací
místnosti OÚ“, „Předávací protokol – záznam o předání a převzetí díla - rekonstrukce zasedací místnosti
OÚ“, „Cenová nabídka na vyhotovení geometrického plánu pro rozdělení pozemku, náčrt_návrh GP“
a zařadit je jako body 7.3. - 7.6.
2.2 Hlasování o upraveném programu jednání
Následoval dotaz, zda má někdo z přítomných připomínku k programu v souvislosti s plněním § 83 odstavec
2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 491/2001 Sb.,
o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákona
č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů.
Proti návrhu nebyly vzneseny žádné námitky
► Návrh usnesení č. 675/08/18 a): Zastupitelstvo obce Kunějovice schvaluje program 46. veřejného

zasedání Zastupitelstva obce Kunějovice dle přílohy č. 3, s úpravou doplnění o body č. 7. 3. - 7. 6.
Výsledek hlasování:
4 členi ZO pro (M. Novák, M. Ludvík, J. Šabacký, V. Král), 0 proti, 0 zdržel se
Usnesení č. 675/08/18 a) bylo schváleno čtyřmi hlasy, program přijat s úpravou doplnění o nové body jednání.
3. Projednání námitek k zápisu45 ze ZZOK ze dne 20. 7. 2018
Námitky, výhrady proti zápisu vzneseny nebyly
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Kontrola plnění usnesení z posledních jednání
4. Předsedající sdělil, že zápis ze 45. zasedání zastupitelstva obce, konaného dne 20. 7. 2018, byl řádně
ověřen a je uložen k nahlédnutí. K minulým jednáním konstatuje, že úkony dotýkající se schválených
usnesení z posledních jednání jsou splněny. Do dnešního zasedání se nepřesouvá žádný bod z předchozích
jednání 5. Přenesené body jednání z předchozího zasedání:
- [0]
6.1. Návrh obecního znaku a praporu obce, Dis.V. Randa, Mgr. J. Tejkal(cenová nabídka realizace díla)
► Návrh usnesení 677/08/18 c): Zastupitelstvo obce Kunějovice schvaluje usnesením č. c) 677/08/18 Návrh
obecního znaku a praporu obce, V. Randa, DiS, J. Tejkal, Mgr., ve variantě 2., příloha č. 5 Zápisu a Cenovou
nabídku díla: Kč 14.990,- včetně převedení autorské licence na nabyvatele díla;
Cena zahrnuje:
- 5 barevných variant návrhu znaku obce (v bezvýhradném souladu s heraldickými zásadami);
- 5 barevných variant návrhu vlajky obce (v bezvýhradném souladu s vexilologickými zásadami);
- odbornou terminologií vypracovaný popis symbolů;
- případnou přiměřenou úpravu předložených variant návrhu znaku a vlajky na základě případ. připomínek
a dalších námětů ze strany zadavatele (za předpokladu slučitelnosti s heraldickými a vexilologickými
zásadami);
- počítačové zpracování znaku a vlajky (ve formátu náhledu a ve vektorovém formátu pro další snadnou
aplikaci znaku a vlajky);
- formální zajištění schvalovací procedury (vypracování žádosti s přílohami k podání do Parlamentu dle
metodických pokynů Podvýboru pro heraldiku a vexilologii PS P ČR);
http://heraldika.webnode.cz
Hlasování: 4 členi ZO pro: M. Novák, M. Ludvík, J. Šabacký, V. Král, 0 proti, 0 zdržel se
Schváleno čtyřmi hlasy

6.2. Revokace usnesení č. d) 655/06/18 – Kupní smlouvy č. 09/06/2018 a č. 10/06/18
► Návrh usnesení 681/08/18 g): Zastupitelstvo obce Kunějovice usnesením č. g) 681/08/18 Revokuje
usnesení č. 655/06/18 d), ze dne 22. 6. 2018, schválení Kupních smluv č. 09/06/2018 a č. 10/06/18;
o převodu nemovitostí p. č. 821/4 a 86/6, mezi účastníky:
1) Obec Kunějovice, IČO: 00573086, DIČ: CZ00573086, se sídlem Kunějovice 28, PSČ 330 35,
zastoupená starostou Miloslavem Novákem;
2) Hana Habartová, Vladimír Habart, ……… .. , … .. ……...;
Předmět:
1) Pozemek p. č. 821/4: parcela katastru nemovitostí, plocha veřejného prostranství, v zastavěném území
obce, v k. ú. Kunějovice [677191], vlastník Vladimír Habart, Hana Habartová, zaps. na LV číslo .., pro k. ú.
a obec Kunějovice u KÚ pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Plzeň – sever;

- druh pozemku: ostatní komunikace, ostatní plocha, o výměře 32 m2; cena obvyklá v místě a čase Kč 1 920,-,
[cena znaleckého posudku č.: 2626/16/18) nemovitosti ve výši Kč 4 840,- uhrazena kupujícím společnosti
PRA REAL, s. r. o., na účet č. …………………., dne 25. 4. 2018] ;
- se převede Obci Kunějovice;
2) Pozemek p. č. 86/6: parcela KN, způsob využití, druh: lesní pozemek, zaps. na LV číslo 358, v k. ú.
Lhotka u Nekmíře [702706], výměra 420 m2; cena obvyklá v místě a čase Kč 3 750,-/420 m 2/|Kč 9,-/1 m2,
znalecký posudek č. 736 – 17/18 nemovitosti činí Kč 3 200,-, celkem Kč 6 950,-; - se převede manželům
Habartovým;
Hlasování pro revokaci usnesení: 4 členi ZO pro: M. Novák, M. Ludvík, J. Šabacký, V. Král, 0 proti,
0 zdržel se
Usnesení č. 655/06/18 d) zrušeno čtyřmi hlasy
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6.3. Stanovení minimálního počtu členů OVK, informace o počtu a sídle volebních okrsků
6. srpna 2018 byl stanoven minimální počet členů okrskové volební komise pro účely konání voleb
do zastupitelstva obce, konaných ve dnech 5. a 6. října 2018 (§ 15 odst. písm. d) zákona), v souvislosti
s konáním voleb do zastupitelstev obcí a na základě zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“), a vyhlášky Ministerstva
vnitra č. 59/2002 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev
obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „vyhláška“);
Informace o počtu a sídle volebních okrsků volebním stranám zveřejněním na ÚD OÚ:
- 1) stanoven minimální počet členů okrskové volební komise dle § 15 písm. d) zákona na: 4;
- 2) je počet volebních okrsků : 1 (§ 15 odst. 1 písm. g) zákona)
- 3) je sídlo volebního okrsku: Obecní úřad Kunějovice, Kunějovice 28, 330 35 Kunějovice
Založeno na úřední desce dne: 6. 8. 2018 // účinnost od: 6. 8. 2018|Založila, jméno a podpis: Ludvíková/E, El.ÚD27/08/18| Datum sejmutí z úřední desky dne: 8. 10. 2018|Oprávněná osoba/za správnost: Helena Ludvíková|Vytvořeno: 3. 8.
2018| Zveřejněno způsobem umožňující dálkový přístup po dobu od: 6. 8. 2018 | do: 8. 10. 2018 ||

Rozdělovník k ČJ: ADM/VZO-02/06-08/volby 2018-Lu
č.

Adresát
stejnopis se doručí, účastníci (dodejky)

01 ÚD, El. ÚD
02 K založení do volební dokumentace

Adresa

Forma

Odesláno

od: 6. 8. 2018 | do: 8. 10. 2018 ||

Volby_zastupitelstvo obce 2018

Obdrží
Na vědomí

6.4. Jmenování zapisovatele OVK
24. srpna 2018, podle § 17, odst. 6 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky Ministerstva vnitra č. 59/2002 Sb., o provedení
některých ustanovení zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů, pro účely konání voleb do zastupitelstev obcí, konaných ve dnech 5. a 6. října
2018, byl jmenován zapisovatel okrskové volební komise.
Rozdělovník k ČJ: ADM/VZOK-03/24-08/volby 2018-Lu
č.

Adresát
stejnopis se doručí, účastníci (dodejky)

01 Zapisovatel
02 Úřední deska

03 K založení do volební dokumentace

Adresa

Veronika Nováková, ………….,
… .. ……….
Založeno na ÚD dne:
Založila Ludvíková/ElÚD-29/08/18
Datum sejmutí z ÚD dne:
Volby do zastupitelstev obcí 2018

Forma

Odesláno

do v. r.
24. 08. 2018
24. 8. 2018
8. 10. 2018
Obdrží

6.5.
Přesun jednání finančního výboru ZOK
► Návrh usnesení 682/08/17h): Zastupitelstvo obce Kunějovice schvaluje usnesením č. h) 682/08/18 - Přesun
jednání finančního výboru ZOK z důvodu nemoci předsedy FV (na 21. 9. 2018);
Hlasování: 4 členi ZO pro: M. Novák, M. Ludvík, J. Šabacký, V. Král, 0 proti, 0 zdržel se
Schváleno čtyřmi hlasy
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6.6. Žádost o poskytnutí jednorázové finanční dotace z rozpočtu obce dle „Pravidel“, část B, DP 21/20-08/18
► Návrh usnesení 683/08/18 i): Zastupitelstvo obce Kunějovice schvaluje usnesením č. i) 683/08/18
Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí provozního příspěvku na činnos t, jednorázové finanční dotace ve výši požadované částky, odpovídající 70% předpokládaných nákladů, t. j. Kč 35 000,-, z rozpočtu obce
dle „Pravidel“, část B, mezi Obcí Kunějovice a SK FC Kunějovice, ……… .. . Účel poskytnutí příspěvku:
úhrada části nákladů pro provoz sezóny 2018/2019, IV. třídy okresního přeboru Plzeň - sever, souvisejících s
celoroční činností vyplývající ze stanov a rozpočtu příjemce a v souladu s žádostí o příspěvek na tyto
náklady č. ŽDP 21/20-08/2018 (náklady na hřiště, přestupy hráčů, sportovní potřeby a platby
za rozhodčí), název akce: „Dotace na provozní výdaje FC Kunějovice, z. s.“; termín plnění: 9/2018, cílová
skupina: dorost, muži;
Hlasování: 4 členi ZO pro: M. Novák, M. Ludvík, J. Šabacký, V. Král, 0 proti, 0 zdržel se
Schváleno čtyřmi hlasy

6.7. Zajištění mapování strategických investic v obcích + 6.8. Šetření nebytových budov a vybraných
bytových budov se přesouvají na příští zasedání

K bodu 7.

Nově zařazené body jednání

: 7.1.

Na vědomí z datových zpráv ̻ ̻
110 DDZ_596663654_MSP_42_2018_OSZ_SP_3
111 DDZ_596814697_Mapování strategických investic obcí_NIP
112 DDZ_597478887_Výkaz nedoplatků_44007_210_8013_8_8_2018_350_446_Ka
113 DDZ_597574240_Volby_odpověď na žádost ze dne 24. 7.2018
114 DDZ_599552210_Informace o registraci kandidátních listin
115 DDZ_600108512_Školení volby
116 DDZ_600600462_Seznam zaregistrovaných přihlášek k registraci_volební obvod č. 8
117 DDZ_600761586_Sdělení o registraci agendy
118 DDZ_601091504_Sdělení o registraci změny agendy
7.1. Nově zařazené body jednání, hlasování o upraveném programu jednání
7.2. Dle požadavků, připomínek a podnětů zastupitelů, občanů, ostatních účastníků zasedání
7.3. Vyhodnocení nabídek prodlouženého záměru č. III/07/18, výpůjčky nebytových prostor přízemí
obecní budovy, Zpráva z řízení o výběru nejvhodnější nabídky
► Návrh usnesení 678/08/18 d): Zastupitelstvo obce Kunějovice schvaluje usnesením č. d) 678/08/18
Vyhodnocení nabídek prodlouženého Záměru č. III/07/2018 (výpůjčky nebytových prostor přízemí obecní
budovy č. p. 28); Zprávu z řízení o výběru nejvhodnější nabídky;
Lucie Kubová vstoupí do výpůjčky části budovy – přízemí – prostor ve stavebním objektu adresního místa
č. p. 28 po realizaci rekonstrukce místnosti ke společenským účelům ze strany obecního úřadu
(elektroinstalace, výmalba, osvětlení, zajišťovací předměty, vybavení – pódium, nábytek, projekční zařízení
s ozvučením, výměna vstupních dveří);
Hlasování: 4 členi ZO pro: M. Novák, M. Ludvík, J. Šabacký, V. Král, 0 proti, 0 zdržel se
Schváleno čtyřmi hlasy

7.4. Vícepráce - položkový rozpočet (fa), rekonstrukce zasedací místnosti OÚ
► Návrh usnesení č. e) 679/08/18 – Zastupitelstvo obce Kunějovice schvaluje usnesením č. 679/08/18/18 e)
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 09/20-07/18, položkový rozpočet víceprací, rekonstrukce zasedací
místnosti OÚ, mezi objednatelem: Obec Kunějovice, Kunějovice 28, 330 35 Kunějovice a zhotovitelem:
Aleksandr Maštaler, ………. .. . … .. ……...;
Hlasování: 4 členi ZO pro: M. Novák, J. Šabacký, M. Ludvík, V. Král, 0 proti, 0 zdržel se
Schváleno čtyřmi hlasy
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7.5. Předávací protokol – záznam o předání a převzetí díla - rekonstrukce zasedací místnosti OÚ
► Návrh usnesení 680/08/18 f): Zastupitelstvo obce Kunějovice schvaluje usnesením č. f) 680/08/18
Předávací protokol – záznam o předání a převzetí díla - rekonstrukce zasedací místnosti OÚ;
mezi předávajícím: Aleksandr Maštaler, ……… .. , ……... a přejímajícím: 1) Miloslav Novák,
starosta obce Kunějovice, IČO: 00573086, se sídlem Kunějovice 28, 330 35,
2) Jan Šabacký, místostarosta, 3) Ladislav Kadlec, stavební dozor; dílo bylo objednateli řádně předáno
a bylo jím bez výhrad řádně převzato. Předávající prohlašuje, že k dílu mu nejsou známy žádné vady.
Přejímající potvrzuje, že uvedený stav je v souladu se stavem faktickým a při předání nezjistil žádné vady.
Protokol je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. 09/20-07/18, ze dne 20. 7. 2018;
Hlasování: 4 členi ZO pro: M. Novák, M. Ludvík, J. Šabacký, V. Král, 0 proti, 0 zdržel se
Schváleno čtyřmi hlasy

7.6. Cenová nabídka na vyhotovení geometrického plánu pro rozdělení pozemku a náčrt_návrh GP
► Návrh usnesení 684/08/18 j): Zastupitelstvo obce Kunějovice schvaluje usnesením č. 684/08/18 j)
Cenovou nabídku na vyhotovení geometrického plánu pro rozdělení pozemku a náčrt_ návrh GP, př. č. 6
Zápisu, předání zaměření v terénu 25. 9. 2018 v 10:00;
Hlasování: 4 členi ZO pro: M. Novák, M. Ludvík, J. Šabacký, V. Král, 0 proti, 0 zdržel se
Schváleno čtyřmi hlasy

8. Diskuse proběhla převážně v průběhu projednávaných bodů.
Pozn. Ludvíková: Pravidla pro míru podrobnosti zápisu diskuze nejsou stanovena právním předpisem. Záleží na vůli
zastupitelstva obce, jak podrobně bude diskuze ze zasedání zastupitelstva zaznamenána. V případě srozumitelnosti
bude použit doslovný přepis diskuze z pořízené nahrávky nebo bude stručně konstatován obsah diskuze s tím,
že pokud některý ze zastupitelů požádá o doslovný záznam, bude mu vyhověno.

Do další diskuse se nikdo z přítomných nepřihlásil, starosta poděkoval všem přítomným za účast a ve 22:00
hodin ukončil zasedání.
9. Sum. návrh U S N E S E N Í UZ_46-U-VZZO-24-08/2018, příloha č. 4 Zápisu
Přílohy:
- příloha č. 1 Pozvánka, návrh programu 46, zveřejnění informace o konání jednání zastupitelstva - ÚD
Zveřejnění informace o konání jednání zastupitelstva - el. úřední deska – dálkový přístup
- příloha č. 2 Prezenční listina
- příloha č. 3 Upravený program jednání
- příloha č. 4 Usnesení
- příloha č. 5 DP22/24-08/18, L. Kubová do prodlouženého záměru III.
- příloha č. 6 Cenová nabídka na vyhotovení GP pro rozdělení pozemku p. č. 821/2

Námitky či výhrady členů zastupitelstva proti obsahu a správnosti předloženého návrhu zápisu ze zasedání,
proti výsledkům hlasování či obsahu zachycených usnesení, včetně uvedení důvodů, pro které odmítli návrh
zápisu podepsat
Označení stanoviska:

………………………………………………….…………………………………………..…….----------------(O námitkách členů zastupitelstva obce proti zápisu rozhodne nejbližší zasedání zastupitelstva obce, v režimu
§ 95 odst. 2 zákona o obcích. )
Právní předpis: zákon č. 128/200 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
Ustanovení: § 95 odst. 2

Předložené návrhy k zařazení na pořad jednání připravovaného 47. zasedání zastupitelstva obce (21. 9. 2018):
…………..……………………..……………………………………………..……………
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Zápis hlasitě přečten, návrh zápisu odpovídá realitě, ověřena správnost předloženého zápisu, na důkaz
souhlasu v prezenční listině a níže podepsáni

ověřovatelé:

1) Jan Šabacký

2) Marek Ludvík

starosta Miloslav Novák

24. srpna 2018 ve 22:54:58 hodin v obci Kunějovice zapsala, za správnost zodpovídá: Helena Ludvíková
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