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Zápis č. 5
ze zasedání Zastupitelstva městského obvodu Hrabová, konaného dne 17.6. 2019
viz prezenční listina (příloha č. 1)
Vladislava Kopitzová - omluvena, zpočátku nepřítomni Milan Pospěch,
Ing. Bohumil Rundt
Jednání řídil:
Igor Trávníček – starosta, zahájeno v 16:03 hod., ukončeno v 18:35 hod.
Zapisovatel:
Ing. Jana Faicová
Návrhová komise: Petr Balušek, Ing. Radomír Orkáč
Přítomno:
9 občanů a 2 úřednice
Přítomni:
Nepřítomni:

Starosta Trávníček všechny přivítal a konstatoval, že je přítomno 12 zastupitelů.
Zapisovatelem zápisu bude Ing. Jana Faicová. Starosta navrhnul ověřovatele zápisu: MUDr.
Rostislava Gromnicu a pana Milana Slívu. Oba navržení s nominací souhlasili. Starosta nechal o
návrhu hlasovat.
5/59.) Zastupitelstvo městského obvodu Hrabová
určuje
za ověřovatele zápisu z 5. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Hrabová MUDr. Rostislava
Gromnicu a pana Milana Slívu.
Hlasování: pro: 11 ,

proti: 0 ,

zdržel se: 1 /MUDr. Gromnica/

5/60.) Zastupitelstvo městského obvodu Hrabová
schvaluje
zprávu ověřovatelů zápisu Mgr. Alici Strništové a Romana Šimůnka o ověření zápisu
ze 4. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Hrabová, konaného dne 25.2. 2019.
Hlasování: 12 p ř í t o m n ý m i j e d n o m y s l n ě s c h v á l e n o
5/61.) Zastupitelstvo městského obvodu Hrabová
schvaluje
členy návrhové komise pro 5. zasedání
pana Petra Baluška a Ing. Radomíra Orkáče.

Zastupitelstva

městského

obvodu

Hrabová

Hlasování: 12 p ř í t o m n ý m i j e d n o m y s l n ě s c h v á l e n o
Dále se starosta dotázal zastupitelů, zda mají výhrady k navrženému programu zasedání.
Ing. Ospalíková chtěla vědět, proč není na programu zasedání „petice ohledně dopravy a
zpoplatnění Místecké“. Starosta sdělil, že ohledně toho má sjednanou schůzku s náměstkem
hejtmana a bude předloženo na příští jednání zastupitelstva v září, kdy bude znám i výstup z jednání
s náměstkem hejtmana.
Starosta nechal hlasovat o programu zasedání tak, jak bylo v pozvánce.
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5/62.) Zastupitelstvo městského obvodu Hrabová
schvaluje
program zasedání 5. zastupitelstva městského obvodu Hrabová dle předložené pozvánky.
Hlasování: 15 p ř í t o m n ý m i j e d n o m y s l n ě s c h v á l e n o
Program zasedání:
1) Zpráva o plnění rozpočtu statutárního města Ostrava, městského obvodu Hrabová za leden
až březen 2019
2) Účetní závěrka za rok 2018 a účetní převod výsledku hospodaření
3) Seznámení s projekty a stavebními akcemi MOb v roce 2019
4) Rozpočtová opatření zastupitelstva MOb Hrabová v roce 2019
5) Projednání petice „STOP kyselině sírové v Hrabové“
6) Projednání petice „STOP drcení odpadů v Hrabové“
7) Informace o činnosti RMOb mezi 3. a 4. Zasedáním ZMOb
8) Různé
Ad1) Zpráva o plnění rozpočtu statutárního města Ostrava, městského obvodu Hrabová
za leden až březen 2019
5/63.) Zastupitelstvo městského obvodu Hrabová
bere na vědomí
předloženou „Zprávu o plnění rozpočtu statutárního města Ostrava, městského obvodu Hrabová za
leden až březen 2019“
Starosta přečetl zápis Finančního výboru, kdy FV doporučuje zastupitelstvu vzít „Zprávu o plnění
rozpočtu……….“ na vědomí.
Hlasování: 12 p ř í t o m n ý m i j e d n o m y s l n ě s c h v á l e n o
Po hlasování přišel Ing. Bohumil Rundt.
Ad2) Účetní závěrka za rok 2018 a účetní převod výsledku hospodaření
5/64.) Zastupitelstvo městského obvodu Hrabová
schvaluje
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a) účetní závěrku statutárního města Ostravy, městského obvodu Hrabová sestavenou
k rozvahovému dni 31. 12. 2018 za účetní období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018,
b) účetní převod výsledku hospodaření ve schvalovacím řízení (účet 431) vykázaný za účetní
období roku 2018 ve výši plus 15 653 257,44 Kč do výsledku hospodaření předcházejících
účetních období (účet 432).
Starosta přečetl část zápisu FV, který doporučuje zastupitelstvu schválit účetní závěrku na r. 2018
a účetní převod výsledku hospodaření za rok 2018.
Následovalo hlasování.
Hlasování: 13 p ř í t o m n ý m i j e d n o m y s l n ě s c h v á l e n o
Po hlasování přišel Milan Pospěch.
Ad 3) Seznámení s projekty a stavebními akcemi MOb v roce 2019
5/65.) Zastupitelstvo městského obvodu Hrabová
bere na vědomí
přehled rozpracovanosti projektů a stavebních akcí městského obvodu schválených v rozpočtu
městského obvodu Hrabová na rok 2019.
Starosta sdělil, že součástí tohoto materiálu je tabulka s přehledem rozpracovanosti projektů
a stavebních akcí MOb Hrabová a dotázal se, zda k materiálu má někdo ze zastupitelů dotaz.
Starosta podal vysvětlení k jednotlivým stavebním akcím. Např. uvedl, zda má význam začít
realizovat výstavbu chodníku k hasičské zbrojnici, když už máme půl roku za sebou. Starosta
navrhuje realizaci přesunout na příští rok.
Dále starosta sdělil, že již na minulém zastupitelstvu byl navýšen rozpočet na § 3113 na 12 mil.Kč
/škola/ a jedná se o rozšíření školní družiny. Výběrové řízení bude ukončeno až 2.7.2019, ale
všichni zúčastnění jsou si vědomi, že realizace musí proběhnou během prázdnin. Starosta navrhnul
další navýšení financí na tuto akci, kdy podle něj je lepší mít rezervu, než aby se dle rozpočtu
financí nedostávalo.
Paní Kelnarová se dotázala, zda se jedná o rozšíření o byt školníka. Starosta sdělil, že nejen o byt
školníka – celá družina se přesune do původního bytu školníka a budou se předělávat i učebny.
Starosta požádal, aby se zastupitelé dohodli a odsouhlasili navýšení financí o další 4 mil. Kč.
Na dotaz p. Šimůnka ohledně výtahu starosta sdělil, že výtah se zatím stavět nebude – výtah bude
jinde, než bude rozšíření družiny.
Občan Richter se dotázal, proč se zvyšují náklady – starosta odpovídá: abychom měli rezervu.
K tomu se přidává Jiří Dolejška – rozpočet na rozšíření družiny se tvořil cca před 2 roky.
Svým vyjádřením podporuje navýšení rozpočtu i Radomír Orkáč.
Paní Hrabovská sdělila, že v roce 2019 byl návrh na tuto akci v rozpočtu 10 mil, což jí připadalo
přemrštěné. Dále se ptala, o kolik m2 se jedná /snad 135 m2/. Na 135 m2 se jí zdá 13 mil. Kč moc.
Starosta odpověděl, že se posuzoval projekt, a bylo konstatováno, že to tak finančně je. Dle názoru
paní Hrabovské měl být vypracován oponentní posudek na zadání.
Milan Slíva navrhuje svolání mimořádného zastupitelstva na den 3.7.2019, kdy už bude známa
nabídka firem ve výběrovém řízení. Starosta souhlasí s jednáním zastupitelstva dne 3.7.2019.
Paní Hrabovská apelovala, ať se zastupitelé zamyslí nad částkou 13 mil. – co se dá za ní postavit.
Jiří Dolejška sděluje, že v případě školní družiny musejí být dodrženy normy ohledně školských
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-3zařízení a určitě to vyjde dráž, než když si nechá udělat stavební úpravy občan.
Radomír Orkáč sděluje - za sebe měním názor na zvýšení částky.
Jiří Dolejška – není povinnost podepsat smlouvu. Bohumil Rundt sděluje, že se kloní k názoru
Milana Slívy na jednání mimořádného zastupitelstva 3.7.2019.
Radomír Orkáč znovu sděluje, že souhlasil s 12 mil. Kč /což je v rozpočtu/, ale nesouhlasí
s navýšením. Pak zastupitelé diskutovali o tom, zda už jsou podané nabídky uchazečů.
Pak starosta uzavřel debatu s tím, že se zastupitelstvo sejde dne 3.7.2019 na mimořádném zasedání.
Starosta pak uvedl informace k dalším položkám. 250 tis. Kč je rozpočtováno na přístřešek
autobusové zastávky Kostelík. Starosta sdělil, že částka 250 tis. Kč je částka s rezervou – už teď má
obvod informace, že to bude třeba za polovinu. Starosta by i tak v rozpočtu nechal raději částku 250
tis. Kč. Bohumil Rundt uvedl, že v zápise finančního výboru je výhrada k této částce – FV
doporučuje částku 150 tis. Kč. K tomu sděluje starosta – třeba v Nové Bělé /60 tis.Kč/ je to cena
bez montáže.
Občance Gromnicové připadá cena 250 tis. Kč jen za přístřešek za přemrštěnou. Starosta
vysvětluje, že svépomocí by to jistě bylo za méně peněz, ale úřad to nemůže nechat udělat
svépomocí, toto bude dělat firma.
Miroslav Houžvička se dotazuje, zda jde doplnit, že částka bude na 2 zastávky.
Radomír Orkáč vysvětluje, že to je částka vyhrazená s rezervou.
Ing. Faicová sděluje, že se uvažuje o stejném typu zastávky, jako je na zastávce Bělská.
Občan Poláček navrhuje, aby se nechaly přístřešky vyrobit přímo u Dopravního podniku.
Starosta sděluje, že Dopravní podnik vlastní pouze tramvajové zastávky. Svého času byl z města
názor, že všechny autobusové zastávky budou pod městem a měly by vypadat na celém území
města stejně, ale zatím k převodu nedošlo.
V závěru diskuze navrhnul Milan Slíva, aby se schválilo 250 tis. Kč do rozpočtu s tím, že si
zastupitelstvo vymiňuje schválení smlouvy.
Pak starosta přečetl návrh usnesení a proběhlo hlasování.
Hlasování: pro: 10 ,
Ing. Ospalíková/

proti: 0 , zdrželi se: 4 / MUDr. Gromnica, p. Kelnarová, p. Pospěch,

Ad4) Rozpočtová opatření zastupitelstva MOb Hrabová v roce 2019
5/66.) Zastupitelstvo městského obvodu Hrabová
bere na vědomí
rozpočtové opatření městského obvodu Hrabová č. 7, kterým se:
zvýší
běžné výdaje
§ 3613, pol. 5909
o

20 tis. Kč

sníží
běžné výdaje
§ 3612, pol. 5909

20 tis. Kč,

o

schvaluje
rozpočtové opatření městského obvodu Hrabová č. 8, kterým se zapojí volné prostředky
r. 2018 a
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financování
pol. 8115

o

1 250 tis. Kč

zvýší
běžné výdaje
§ 3900, pol. 5169
§ 2212, pol. 5171
§ 5512, pol. 5171
§ 3612, pol. 5171
§ 6171, pol. 5169

o
o
o
o
o

40 tis. Kč
58 tis. Kč
12 tis. Kč
1 000 tis. Kč
140 tis. Kč

bere na vědomí
rozpočtové opatření městského obvodu Hrabová č. 9, kterým se
zvýší
běžné výdaje
§ 3745, pol. 5156
§ 3632, pol. 5151
§ 6171, pol. 5151
§ 3113, pol. 5331

o
o
o
o

25 tis. Kč
1 tis. Kč
17 tis. Kč
200 tis. Kč

sníží
běžné výdaje
§ 6171, pol. 5156
§ 3613, pol. 5151
§ 5512, pol. 5151
§ 3612, pol. 5153
§ 3113, pol. 5137

o
o
o
o
o

25 tis. Kč
1 tis. Kč
8 tis. Kč
9 tis. Kč
200 tis. Kč,

bere na vědomí
rozpočtové opatření Rady města Ostravy, kterým se:
zvýší
neinvestiční přijaté transfery z VPS SR
pol. 4111, ÚZ 98348, org. 521

o

116 tis. Kč

zvýší
běžné výdaje
§ 6117, pol. 5175, ÚZ 98348
§ 6117, pol. 5139, ÚZ 98348
§ 6117, pol. 5169, ÚZ 98348
§ 6117, pol. 5021, ÚZ 98348
§ 6117, pol. 5031, ÚZ 98348
§ 6117, pol. 5032, ÚZ 98348
§ 6117, pol. 5161, ÚZ 98348
§ 6117, pol. 5173, ÚZ 98348

o
o
o
o
o
o
o
o

1 tis. Kč
1 tis. Kč
4 tis. Kč
67 tis. Kč
16 tis. Kč
6 tis. Kč
20 tis. Kč
1 tis. Kč,
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rozpočtové opatření Rady města Ostravy, kterým se:
zvýší
ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR
pol. 4116, ÚZ 13011

o

590 tis. Kč

zvýší
běžné výdaje
§ 4329, pol. 5011, ÚZ 13011
§ 4329, pol. 5031, ÚZ 13011
§ 4329, pol. 5032, ÚZ 13011

o
o
o

450 tis. Kč
100 tis. Kč
40 tis. Kč,

a bere na vědomí
rozpočtové opatření Rady města Ostravy, kterým se:
zvýší
převody mezi statut. městy a městskými obvody-příjmy
§ 6330, pol. 4137, ÚZ 93, org. 521
o

33 tis. Kč

zvýší
běžné výdaje
§ 6171, pol. 5492, ÚZ 93
§ 2212, pol. 5139, ÚZ 93

30 tis. Kč
3 tis. Kč

o
o

K tomu se po vyzvání starostou k dotazům nikdo ze zastupitelů nepřihlásil.
Poté se přihlásil Ing. Rundt s připomínkou za Finanční výbor k položce 18 250 tis. Kč - aby tato
částka byla ponechána v rezervním fondu.
Dále Ing. Rundt sdělil, že FV se zdá částka na realizaci chodníku vč. lávky k hasičské zbrojnici
vysoká. Odpověď starosty: dle jeho názoru toto letos nelze zrealizovat.
Občanka Hrabovská – když se ví, že to letos nebude zrealizováno, tak do rozpočtu nepatří.
Radomír Orkáč podává protinávrh: u rozpočtového opatření č. 8 schvalujeme zvýšení financování
pol. 8115 a o kapitálových výdajích § 3113, 2221, 2219 a 3111 rozhodneme na jednání 3.7.2019.
Pak proběhlo hlasování o proti návrhu R. Orkáče – 14 přítomných bylo pro.
Ing. Faicová sděluje, že do příštího zasedání /v září 2019/ už budeme znát cenu autobusové
zastávky.
Hlasování: o proti návrhu R. Orkáče: 14 přitomnými jednomyslně schváleno
Ad 5) a 6) Projednání petice „STOP kyselině sírové v Hrabové“
Projednání petice „STOP drcení odpadů v Hrabové“
5/67.) Zastupitelstvo městského obvodu Hrabová
bere na vědomí
petici „STOP kyselině sírové v Hrabové“
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s předmětným záměrem.
5/68.) Zastupitelstvo městského obvodu Hrabová
bere na vědomí
petici „STOP drcení odpadů v Hrabové“
a nesouhlasí
s předmětným záměrem.
Starosta uvedl, že bude mluvit k oběma peticím najednou. Rada města projednávala obě petice cca
před 14 dny a minulý týden znova. Dne 19.6.2019 toto bude projednávat zastupitelstvo města.
Náměstkyně primátora p. Šebestová přislíbila, že starosta pokud to bude možné, promluví před
zastupiteli města, aby o problému věděli. Starosta se dotázal Ing. Richtera, zda podal přihlášku
do diskuze. Odpověď Ing. Richtera – ne. Dle názoru Jiřího Dolejšky by bylo dobré, aby na jednání
zastupitelstva města bylo co nejvíce lidí, kterých se to bezprostředně týká.
Miroslav Houžvička – je zásadně proti oběma provozům. Sám svolal schůzky s občany, kdy se tam
byli podívat – sešlo se málo lidí. Dle sdělení p. Houžvičky se na prohlídce sešlo jednak málo lidí
a jednak tam nebyli lidé z bezprostředního okolí zamýšlených provozů. Majitel navrhoval různá
opatření proti hluku apod.
Ing. Richter sděluje, že nikdo nebyl pozván. Toto potvrzuje Jiří Dolejška.
Ing Richter dále sděluje, že syn majitele kontaktoval jen spolek Zelená Hrabová – je nikdo
nepozval. Na další schůzce byla paní Lyčková za Zelenou Hrabovou.
Jako zástupce občanů ul. Na Farském Ing. Richter sděluje, že už nevěří tomu, co říkají firmy.
Ing. Richter se dotazoval, zda je možnost poskytnout mu materiál k peticím z rady města. Starosta
přislíbil, že mu bude zaslán. A dále sdělil, že materiál je veřejně přístupný na webu města –
materiály pro zastupitelstvo.
Radomír Orkáč sděluje, že dle sdělení Ing. Vltavské je investorem požádáno o změnu užívání,
řízení je přerušeno a odešla výzva k doplnění.
Jiří Dolejška přečetl závěry z materiálů pro zastupitelstvo města.
Pak proběhla krátká diskuze mezi zastupiteli ohledně zápachu z haldy, Bremba, ITT.
Následovalo hlasování k oběma peticím.
Hlasování: 14 p ř í t o m n ý m i j e d n o m y s l n ě s c h v á l e n o
Ad7) Informace o činnosti RMOb mezi 4. a 5. zasedáním ZMOb
5/69.) Zastupitelstvo městského obvodu Hrabová
bere na vědomí
informaci o činnosti Rady městského obvodu Hrabová mezi 4. a 5. zasedáním Zastupitelstva
městského obvodu Hrabová.
Starosta se dotázal zastupitelů, zda má někdo z nich dotaz k činnosti rady.
Miroslav Houžvička měl dotaz k usnesení rady č. 13/411 /co v té pronajaté místnosti můžu dělat/
a zodpověděl mu starosta a Jiří Dolejška.
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Hlasování: 14 p ř í t o m n ý m i j e d n o m y s l n ě s c h v á l e n o
Ad8) Různé
Starosta dal prostor pro připomínky a návrhy do různého.
Občanka Hrabovská se dotázala, v jakém stavu je dotace na školku. Starosta sdělil, že dotace byla
zamítnuta /nabytí právní moci staveb. povolení o 2 dny později, než to posuzovali/. Odvolání bylo
rovněž zamítnuto. Momentálně se sepisuje odvolání proti rozhodnutí.
K tomu sděluje Jiřina Kelnarová, že poslala emailový dotaz na Ministerstvo školství, …….. , během
hodiny měla odpověď – finance jsou rozdány a dotace bude příští rok na školky vypisovat
Ministerstvo pro místní rozvoj. Dále sdělila, že jí vadí, že se v Hrabové nečerpají žádné dotace –
vše jde z peněz obvodu.
Alica Strnišťová sděluje, že o dotaci lze žádat i 3 roky zpětně.
Radomír Orkáč odpověděl k dotazu, proč nebyla předložena na jednání zastupitelstva „petice
o dopravě“ – byla určena pro stavební odbor, na ni odpověděla Ing. Faicová. Rada se k ní vyjádřila
také. Jiřina Kelnarová sděluje, že petice měla být předložena i zastupitelům.
Občanka Hrabovská se dotazovala k pokračování ve Strategickém plánu konkrétně k sestavení
pracovní skupiny. Odpověď starosty – bylo posláno všem subjektům.
Radomír Orkáč se vrátil k zaslaným dotazům p. Holiše - ke kanalizaci na jihu Hrabové
a zkapacitnění odlehč. kanálu - nic nového.
Školka a školní družina – starosta rekapituloval již dnes řečené. Parkoviště u ZŠ – tam propadly
nějaké vyjadřovačky – dokumentace se doplňuje. Ing. Faicová doplňuje: bude se žádat o stavební
povolení.
Kulturák – přístavba – je hotová dokumentace pro územ. řízení. Pokud dostaneme dotace na školku,
můžeme příští rok soutěžit zhotovitele.
K Pilíkům /splaškům z Paskova/ - dle sdělení starosty Paskova lesní potok napájí Kuboň, kanalizace
není napojena na lesní potok. Starosta sdělil, že bude jednat s OKD.
Rostislav Gromnica upozornil, že výstavbou prodl. Mostní byla změněna trasa ul. Ve Stromoví.
Obyvatelé i zahrádkáři musejí používat ul. Poplužní. R. Gromnica požádal Ing. Skalského
o projednání v komisi možnost výstavby chodníku.
Kristina Ospalíková sdělila, že KV poslal návrh jednacího řádu a chtějí vědět, kdo ho bude
schvalovat. Odpověď – zastupitelstvo. Starosta – pan tajemník připraví na jednání zastupitelstva
v září.
Občan Poláček žádal zajištění měření hlučnosti z Místecké na sídliště Šídlovec - Ing. Skalský
odpovídá: s hygienou už jednal – pokud najdeme místo vhodné k měření /najít byty- okno obývané
místnosti, kde se provádí měření/ - zatím se nám nepodařilo najít občana, který by propůjčil byt
k měření. Občan Šumbera nabízí svůj byt /V.Huga/ k měření.
Ing. Faicová sděluje, že když měření objedná obvod tak se platí, když objedná občan je to bez
úhrady. K problému hluku se přidala Kristina Ospalíková – hluk náklaďáků z Paskova.
Občan Šumbera měl dotaz, zda bude elektronizace úřední desky. Odpověď starosty – budeme řešit
spolu s přístavbou kulturního prostoru.
Jiřina Kelnarová se dotázala, zda má někdo na úřadě na starost dotace, nebo poskytuje přehled
o dotacích magistrát. Odpověď starosty – některé dotace nám posílá magistrát.
Radomír Orkáč navrhuje, aby se zřídila samostatná emailová adresa pro tipy na dotace – nabídl se,
že to probere s tajemníkem. Občanka Hrabovská se domnívá, že by se tím měl někdo konkrétní
zabývat. Dále proběhla debata mezi zastupiteli.
Petr Balušek sděluje, že někdo vysypal recyklát na ul. K Pilíkům a jsou tam díry. Jiřina Kelnarová
sděluje, že tam jela v neděli a je to uválcované.
Občan Richter měl dotaz, zda se neuvažovalo o instalaci „sdílených kol“ v Hrabové - poslední
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-8stanice je v Hrabůvce u podchodu Benzina. Starosta – zatím jsme to neřešili. P. Richter žádá, aby
se obvod o to zajímal. Starosta přislíbil projednání.
Občan Veselý se dotázal, zda se řeší oprava cesty kolem Pilíků. Starosta odpovídá – cesty nejsou
naše. Máme cenovou nabídku jednoho dodavatele, ale nemáme vyjádření všech vlastníků pozemků.
Další dotaz p. Veselého na oplocení kanálu – starosta sděluje, že dotace šla Zelené Hrabové.
Jiří Dolejška sděluje, že Zelená Hrabová asi na podzim realizuje oplocení kanálu.
Dle sdělení p. Veselého se mluví o tom, že kanál se bude likvidovat. Odpověď starosty – spíše ne.
Radomír Orkáč sdělil, že rada projednala oznámení o čerpání finančních prostředků OKD na
rekultivaci. Ing. Faicová k tomu upřesňuje – na Pilíku 3 navážejí zeminu a osazují to, je to jen na
biologickou rekultivaci. Bohumil Rundt sděluje, že než louka by byly lepší stromy.
Občan Gromnica ml. se dotázal k bezpečnostnímu incidentu, zda už je vyřešeno přesměrování
agendy. Starosta sděluje, že bezpečnostní incident je vyřešen. Radomír Orkáč sděluje, že emaily
nikdy nechodily na soukromý server.
Pak následovala diskuze mezi Radomírem Orkáčem a občany Poláčkem, Gromnicou ml.
V 18.24 hod. odešel Milan Pospěch.
Občanka Gromnicová upozornila, že minule se řešilo, aby se materiály promítaly. Odpověděl
starosta – technicky je to náročné a pro příští zastupitelstvo materiály budou zveřejňovány na webu
obce. Radomír Orkáč oznamuje, že on zveřejňuje na webu „hrabova.info“.

Starosta poděkoval za účast, připomenul termín dalšího zasedání ZMOb Hrabová a zasedání
ukončil.
Zasedání bylo ukončeno v 18.35 hodin.
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