Z-U-35/VZZ-15-09/2017

ZÁPIS
35. veřejné zasedání Zastupitelstva obce Kunějovice, funkční období 2014 – 2018,
15. 9. 2017, zasedací místnost OÚ
Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
Přítomní zastupitelé 4: Löwy Jiří, Ludvík Marek, Novák Miloslav, Šabacký Jan (řazeno abecedně)
Omluveni jmen.1: Král Václav
Zapisovatelkou jednání určena: Helena Ludvíková, zaměstnanec obce zařazený do OÚ
Hosté: Marek Hakr, Králová Květuše, Kateřina Levá Foldová, Antonín Levý

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 7. 9. do 15. 9. 2017 - 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 členové 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 JEDNÁNÍ35 (usn. 497/09/17a.), Ad 7.1 - 7.5.
1.2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Předsedající navrhl určit zapisovatelkou zápisu Helenu Ludvíkovou, ověřovateli Jana Šabackého, Marka Ludvíka.
Proti tomuto návrhu nebyly vzneseny žádné námitky.
► Návrh usnesení 498/09/17b): Zastupitelstvo obce Kunějovice určuje zapisovatelkou zápisu:
H. Ludvíkovou a ověřovateli pány: Jan Šabacký, Ludvík Marek.
Hlasování: 4 členi ZO pro: M. Novák, J. Löwy, M. Ludvík, J. Šabacký , 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. Úplné znění zápisu ze zasedání zastupitelstva obce je pro občany
starší 18-ti let s trvalým pobytem v obci Kunějovice nebo vlastníky nemovitosti v obci 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 zápisu34 ze ZZOK ze dne 18. 8. 2017
4. Kontrola plnění usnesení z posledních jednání
5. Přenesené body jednání z předchozího zasedání
Body jednání
6.1. Prohlášení, kulturní památka, rozhodnutí, č. j. MK-S9006/2016 OPP
6.2. Usnesení, č. j. 2 T 68/2016-136, TVO M. Hakr, Dohoda o realizaci výkonu trestu obecně prospěšných prací
k obecně prospěšným účelům
6.3. Návrh kupní smlouvy č. 05/15_09/2017, p. p. č. 25/4 + p. p. č. 837/5 (Záměr obce Kunějovice č. I/2017)
6.4. Závěrečná zpráva o realizaci činnosti s vyúčtováním poskytnutého neinvestičního příspěvku z rozpočtu obce
Kunějovice, DP-18/28-08/17
6.5. Žádost o poskytnutí jednorázové finanční dotace z rozpočtu obce, DP-19/28-08/17
6.6. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu – stavební práce, „Oprava místních
komunikací“; žádost o zpracování cenové nabídky
6.7. Oznámení zadavatele o zrušení výsledku zadávacího – výběrového řízení na veřejnou zakázku MR
„Stavební opravy Kaple sv. Anny“
6.8. Odstoupení od Smlouvy o dílo č. 01/18-08/2017
6.9. Stanovení minimálního počtu členů OVK, počet a sídlo volebního okrsku
6.10. Jmenování zapisovatele okrskové volební komise
6.11. Prošetření hluku, DP 20/04-09/2017
6.12. Žádost o prodej p. p. č. KN 49/2 , DP 23/15-09/2017

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. Vyjádření ke stížnosti a výzvě na podnět k vyjádření č. j. DP 20/04-09/17
7.4. Žádost o směnu pozemků dle GP 266-67/2016, DP 22/06-09/17
7.5. Reklamace liniové výsadby aleje ovocnými stromy na p. č. 841/5
8. Diskuse zastupitelů, diskuse občanů, různé
9. Návrh usnesení, usnesení, příloha č. 4 Z-35/VZZO; 15-09/2017, další přílohy, závěr
Po přečtení návrhu programu zasedání navrhl předsedající doplnit program o body: „Vyjádření ke stížnosti
a výzvě na podnět k vyjádření“, „Žádost o směnu pozemků “ a „Reklamace liniové výsadby aleje ovocnými
stromy“ a zařadit je jako body 7.3. - 7.5.
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. 497/09/17 a): Zastupitelstvo obce Kunějovice schvaluje program 35. veřejného zasedání

Zastupitelstva obce Kunějovice dle přílohy č. 3, s úpravou doplnění o body č. 7. 3. - 7. 5.
Výsledek hlasování:
4 členi ZO pro: M. Novák, J. Löwy, M. Ludvík, J. Šabacký , 0 proti, 0 zdržel se
Schváleno ČTYŘMI hlasy
Usnesení č. 497/09/17 a) bylo schváleno čtyřmi hlasy, program přijat s úpravou doplnění o nové body jednání.
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3. Projednání námitek k zápisu34 z VZZOK ze dne 18. 8. 2017
Námitky proti zápisu vzneseny nebyly

Kontrola plnění usnesení z posledních jednání
4. Předsedající sdělil, že zápis z 34. zasedání zastupitelstva obce, konaného dne 18. 8. 2017, 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 jednání.
5. Přenesené body jednání z předchozího zasedání:
- [0]
6.1. Prohlášení, kulturní památka, rozhodnutí, č. j. MK-S9006/2016 OPP
Zastupitelé obce berou na vědomí usnesením č. 507/09/17b) Prohlášení bývalé školy č. p. 28 za kulturní památku,
rozhodnutí č. j. MK-S9006/2016 OPP.
Na vědomí
6.2.

Usnesení, č. j. 2 T 68/2016-136, TVO M. Hakr, Dohoda o realizaci výkonu trestu obecně prospěšných prací
k obecně prospěšným účelům

► Návrh usnesení 500/09/17d): Zastupitelstvo obce Kunějovice schvaluje usnesením č. 500/09/17d)

Dohodu o realizaci výkonu trestu obecně prospěšných prací k obecně prospěšným účelům (Usnesení, č. j. 2 T
68/2016-136, TVO), mezi Obcí Kunějovice a Markem Hakrem.
Hlasování: 4 členi ZO pro: M. Novák, J. Löwy, M. Ludvík, J. Šabacký , 0 proti, 0 zdržel se
Schváleno ČTYŘMI hlasy

6.3. Návrh kupní smlouvy č. 06/15_09/2017
Zastupitelé berou na vědomí usnesením č. 515/09/17j) Návrh kupní smlouvy č. 06/15_09/2017, p. p. č. 25/4 +
p. p. č. 837/5 (Záměr obce Kunějovice č. I/2017). Schválení se přesouvá z důvodu aktuálního průběhu vyložení
obnoveného katastrálního operátu k veřejnému nahlédnutí v katastrálním území, srovnávacího sestavení parcel.
Geometrický plán nemá p. Kudík potvrzen na KN, není dotažený do konce, nelze kupní smlouvu realizovat, nyní
je potřeba GP upravit podle nového stavu, podklady lze získat na KN po 12. říjnu 2017 (hranice zůstanou stejné,
nově bude výměra ((ze starých podkladů)) i čísla parcel.
Na vědomí
6.4. Závěrečná zpráva o realizaci činnosti s vyúčtováním poskytnutého neinvestičního příspěvku z rozpočtu
obce Kunějovice, DP-18/28-08/17
► Návrh usnesení 503/09/17g): Zastupitelstvo obce Kunějovice schvaluje usnesením č. 503/09/17g)
Závěrečnou zprávu o realizaci činnosti s vyúčtováním poskytnutého neinvestičního příspěvku z rozpočtu obce
Kunějovice, DP-18/28-08/17, FC Kunějovice, zastoupený Jiřím Bubeníčkem
Hlasování: 4 členi ZO pro: M. Novák, J. Löwy, M. Ludvík, J. Šabacký , 0 proti, 0 zdržel se
Schváleno ČTYŘMI hlasy

Žádost o poskytnutí jednorázové finanční dotace z rozpočtu obce, DP-19/28-08/17
► Návrh usnesení 499/09/17c): Zastupitelstvo obce Kunějovice schvaluje usnesením č. 499/09/17c)
6.5.

Smlouvu o poskytnutí provozního příspěvku na činnost, 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
2017/2018, IV. třídy okresního přeboru Plzeň - sever, souvisejících s celoroční činností vyplývající ze stanov
a rozpočtu příjemce a v souladu se žádostí o příspěvek na tyto náklady č. ŽDP 19/28-08/2017 (náklady na hřiště,
přestupy, sportovní potřeby a rozhodčí); název akce: „Dotace na provozní výdaje FC Kunějovice, z. s.“; termín
plnění: 9/2017, cílová skupina: dorost, muži.
Hlasování: 4 členi ZO pro: M. Novák, J. Löwy, M. Ludvík, J. Šabacký , 0 proti, 0 zdržel se
Schváleno ČTYŘMI hlasy
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6.6.
Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu – stavební práce, „Oprava místních
komunikací“; žádost o zpracování cenové nabídky
► Návrh usnesení 501/09/17e): Zastupitelstvo obce Kunějovice schvaluje usnesením č. 501/09/17e)
Výzvu k předložení cenové nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu – stavební práce, „Oprava místních
komunikací“.
Hlasování: 4 členi ZO pro: M. Novák, J. Löwy, M. Ludvík, J. Šabacký , 0 proti, 0 zdržel se
Schváleno ČTYŘMI hlasy

Oznámení zadavatele o zrušení výsledku zadávacího – výběrového řízení na veřejnou zakázku MR
„Stavební opravy Kaple sv. Anny“
► Návrh usnesení 504/09/17h): Zastupitelstvo obce Kunějovice schvaluje usnesením č. 504/09/17h)
Oznámení zadavatele - Rozhodnutí o zrušení výsledku zadávacího – výběrového řízení na veřejnou zakázku MR
„Stavební opravy Kaple sv. Anny“
Hlasování: 4 členi ZO pro: M. Novák, J. Löwy, M. Ludvík, J. Šabacký , 0 proti, 0 zdržel se
6.7.

Schváleno ČTYŘMI hlasy

6.8.

Odstoupení od Smlouvy o dílo č. 01/18-08/2017

►

Návrh usnesení 502/09/17f): Zastupitelstvo obce Kunějovice schvaluje usnesením č. 502/09/17f)
Odstoupení od Smlouvy o dílo č. 01/18-08/17, ze dne 18. 8. 2017, mezi:
● objednatelem - Obcí Kunějovice, zastoupenou starostou Miloslavem Novákem, sídlo: Kunějovice 28, 330 35
Kunějovice, IČO: 00573086, DIČ: CZ00573086 a
● zhotovitelem - Aleksandrem Maštalerem, Kunějovice .., 330 35 Kunějovice, RČ: ……….. , IČO: 76278565,
na veřejnou zakázku/dílo „Stavební opravy Kaple sv. Anny“
Hlasování: 4 členi ZO pro: M. Novák, J. Löwy, M. Ludvík, J. Šabacký , 0 proti, 0 zdržel se
Schváleno ČTYŘMI hlasy

6.9. Stanovení minimálního počtu členů OVK, počet a sídlo volebního okrsku
Pro účely konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konané ve dnech 20. a 21. října
2017:
1) stanoven minimální počet členů okrskové volební komise dle § 14 c písm. c) zákona na: 4;
2) je počet volebních okrsků: 1;
3) je sídlo volebního okrsku: Obecní úřad Kunějovice, Kunějovice 28, 330 35 Kunějovice
|Založeno na úřední desce dne: 21. 8. 2017//účinnost od: 21. 8. 2017/EÚD-30/08/17|Datum sejmutí z úřední desky dne: 23. 10. 17
Vytvořeno: 19. 8. 2017| Zveřejněno způsobem umožňující dálkový přístup po dobu od: 21. 8. 2017 | do: 23. 10. 2017 ||

K založení do volební dokumentace Volby 2017

Na vědomí

6.10. Jmenování zapisovatele okrskové volební komise
Pro účely konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, konané ve dnech 20. a 21. října
2017, dojmenoval starosta na neobsazené místo zapisovatelkou okrskové volební komise, podle ust. § 14 písm. e)
odst.
7
zák.
o
volbách,
dne
8.
9.
2017
paní
Veroniku
Novákovou
.
Na vědomí
6.11. Prošetření hluku, DP 20/04-09/2017
VÝZVA, Podnět k vyjádření
Na podkladě stížnosti č. j.: DP 20/04-09/17, ze dne 4. 9. 2017, ve věci obtěžování, rušení nepříznivými účinky
překročení hygienického limitu permanentního hluku provozem stacionárního zdroje - ventilátoru tepelného
zařízení, umístěného u RD č. p. .., Obecní úřad Kunějovice zažádal o vyjádření, hodnocení uvedených
skutečností
(
hladin
hluku
).
6. 9. 2017 se ……. …. oslovený vyjádřil ke stížnosti: „tepelné čerpadlo je v provozu více než rok. Do podání
stížnosti na obec nebyla registrována žádná námitka ani upozornění ze strany stěžovatele;
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1. Tepelné čerpadlo bylo testováno v akreditované zkušební laboratoři, kalibrovaným zvukoměrem a měřícím
mikrofonem. Protokol o měření je dispozici k nahlédnutí zástupci obce. Naměřené hodnoty nepřekračují
hygienické hladiny hluku předepsané zákonem jak pro den, tak pro noc, proto jakýkoliv výsledek neoficiálního
měření údajně neúměrného hluku považuji za irelevantní;
2. Upozorňuji na skutečnost, že tepelné čerpadlo je v provozu od 30. 6. 2016. Stěžovatel nabyl nemovitost
s právními účinky ke dni … . ….. Domnívám se, že nemovitost stěžovatel užívá pouze rekreačně (trvalé bydliště
mimo obec), hluk neregistruji a proto považuji stížnost za neopodstatněnou. Nicméně v rámci dobrých
sousedských vztahů by mohl být po výměně pozemků vybudován plot, který by mohl údajný hluk snížit.“
Na vědomí usnesením č. e) 510/09/17e)
6.12. Žádost o prodej p. p. č. KN 49/2, DP 23/15-09/2017
15. 9. 2017 zažádala paní …. …….., Kunějovice .., o odkoupení obecního pozemku – zahrady - v obci
a k. ú. Kunějovice, pozemku p. č. 49/2, o výměře 47m2.
► Návrh usnesení 505/09/17: Zastupitelstvo obce Kunějovice neschvaluje usnesením č. 505/09/17
prodej obecního pozemku p. č. 49/2 o výměře 47m2.
Hlasování: 4 členi ZO proti: M. Novák, J. Löwy, M. Ludvík, J. Šabacký , 0 pro, 0 zdržel se Ⅹ
Neschváleno ČTYŘMI hlasy

Pozn.: Zastupitelé uvádí, že je možné směnit uvedenou výměru p. č. 49/2 za stejnou výměru kolem kaple „L - cca
4m šíře“ (severní a východní strana dle situačního plánu), s ohledem na přístup ke stavbě pro případ oprav.
Další variantou je zvážení prodeje pozemku s věcným břemenem.
K bodu 7.

Nově zařazené body jednání

Na vědomí z datových zpráv

: 7.1.

̻̻

117 DDZ_495163490_Volební materiály pro obce č. 6
118 DDZ_495657874_Žádost o informace
119 DDZ_495693329_2T68/2016, usnes. č. 136 s PM 2/9
120 DDZ_496222668_rozhodnutí
121 DDZ_496508109_MSP_61_2017_OSZ_CR0_1
122 DDZ_496701152_Seminář Transfery ÚSC
123 DDZ_498871297_Sdělení o ukončení agendy
124 DDZ_499003393_Volební materiály pro obce č. 7_objednávání voličských průkazů_doplnění
125 DDZ_499233900_Sdělení o registraci agendy
126 DDZ_499694983_Informační sdělení, realizace par. 53_57 zák. č. 111_2009 Sb.
127 DDZ_499734321_Informační sdělení, id 499734321
128 ODZ_499739634_ Poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106_1999
129 DDZ_500143809_Informace obcím č. 8_zaregistrované kandidátní listiny a adresář zmocněnců
130 DDZ_500482849_Info obcím ZKL
131 DDZ_500732000_Sdělení o registraci změny agendy
132 DDZ_501673764_Volební materiály pro obce č. 9 _ odvolání zmocněnců.doc
133 DDZ_501680021_Volební materiály pro obce č. 1_Harmonogram úkolů a lhůt pro volbu prezidenta ČR 2018
134 DDZ_503041663_Pozvánka na metodický den 21. 10. 2017_obce okresu Plzeň – sever
135 DDZ_503062640_Změna chování eGON služby
8. Diskuse zastupitelů, diskuse občanů, různé
9. Návrh usnesení, usnesení, příloha č. 4 Z-35/VZZO; 15-09/2017, další přílohy, závěr
7.2. Dle požadavků, připomínek a podnětů zastupitelů, občanů, ostatních účastníků zasedání
7.3. Vyjádření ke stížnosti a výzvě na podnět k vyjádření, č. j. DP 20/04-09/17
+ viz. Ad 6.11.
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7.4. Žádost o směnu pozemků dle GP 266-67/2016, DP 22/06-09/17
Zastupitelé berou na vědomí usnesením č. 512/09/17g) Žádost o směnu pozemků dle geometrického plánu
č. 266-67/2016.
Schválení záměru prodeje (směny) není možné z důvodu starého, nepotvrzeného GP v Katastru nemovitostí.
Geometrický plán nemá žadatel dokončený, proto nelze realizovat Záměr ani Směna či Prodej (kupní smlouva).
Nyní je potřeba jej upravit podle nového stavu, dle podkladů v KN po 12. říjnu 2017, po průběhu vyložení
obnoveného katastrálního operátu k veřejnému nahlédnutí v katastrálním území, srovnávacího sestavení parcel
(hranice zůstanou stejné, nově bude výměra i číslování parcel.
Na vědomí usnesením č. 512/09/17g.
7.5. Reklamace liniové výsadby aleje ovocnými stromy
Zastupitelstvo obce bere na vědomí usnesením č. 513/09/17h) vznesení reklamace díla výsadby ovocných stromů
po obou stranách cesty Kunějovice – Slatina, zhotoviteli Jiřímu Pláničkovi, v místě plnění poz. p. č. 841/5,
k. ú. Kunějovice.
Obsahem reklamace díla výsadby stromů je jejich zánik, seschnutí, ve složení: 8 ks třešeň, 2 ks švestka, 6 ks
hrušeň, 5 ks jabloň. Jiří Plánička uvádí, že kontrolou potvrzuje uvedený stav a navrhují zastupitelstvu novou
výsadbu ovocných stromů - švestek (na zvážení), kterým se tento rok dařilo, kdežto třešeň, hrušeň a jabloň
zaznamenala na více místech výsadby hromadný zánik.
Na vědomí usnesením č. 513/09/17h)
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 v 21:40 hodin
ukončil zasedání.
9. Sum. návrh U S N E S E N Í UZ_35-U-VZZO-15-09/2017, příloha č. 4 Zápisu
Přílohy:
- příloha č. 1 Pozvánka, návrh programu 35, 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 Prohlášení, kulturní památka, rozhodnutí, č. j. MK-S9006/2016 OPP
- příloha č. 6 Žádost o prodej p. p. č. KN 49/2 , DP 23/15-09/2017
- příloha č. 7 Žádost o směnu pozemků dle GP 266-67/2016, DP 22/06-09/17

Zápis hlasitě přečten a na důkaz souhlasu v prezenční listině podepsán.
Použité zkratky:
VZZOK – veřejné zasedání Zastupitelstva obce Kunějovice
ÚD – úřední deska
KN – Katastr nemovitostí
p. p. č. - pozemek parcelního čísla
DP – doručená pošta
GP – geometrický plán
OVK – okrsková volební komise
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VZ MR – veřejná zakázka malého rozsahu
DDZ – doručená datová zpráva
ODZ – odeslaná datová zpráva

Zápis ověřili:

Jan Šabacký

Zápis četli:

Jiří Löwy

Marek Ludvík

starosta Miloslav Novák

15. září 2017 ve 22:16 hodin v obci Kunějovice zapsala, za správnost zodpovídá: Helena Ludvíková

__7________________________________________________
Zápis a Usnesení_35. veřejné zasedání Zastupitelstva obce Kunějovice_15. 09. 2017
● ● (2017) Obec Kunějovice

7/7

