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Z a s t u p i t e l s t v o  m ě s t a  P ř e r o v a  

 Přerov 9.11.2017 

Návrh pro 33. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 20. 11. 

2017 

Zpravodaj:  Pavel Košutek, náměstek primátora 

Navrhovatel:  Rada města Přerova 2014 - 2018 

Zpracovatel:  Ing. Miloslav Dohnal, vedoucí odboru 

Mgr. Lucie Soldanová, vedoucí oddělení 

Pavel Stoklasa, referent 

Název návrhu: 

Úplatné převody nemovitých věcí z vlastnictví statutárního města Přerova do vlastnictví 

společnosti Technické služby města Přerova, s.r.o. 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

1. schvaluje úplatný převod nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerova – části 

pozemku p.č. 5088/2 (ostatní plocha – ostatní komunikace) v k.ú. Přerov označené v 

geometrickém plánu č. 6477-130/2016 ze dne 7.6.2017 jako díl „a“ o výměře 104 m2, části 

pozemku p.č. 6577/186 (ostatní plocha – ostatní komunikace) v k.ú. Přerov označené v 

geometrickém plánu č. 6477-130/2016 ze dne 7.6.2017 jako díl „b“ o výměře 124 m2 a 

pozemku p.č. 6577/271 (ostatní plocha – ostatní komunikace) o výměře 191 m2 v k.ú. Přerov, 

které se na základě geometrického plánu č. 6477-130/2016 ze dne 7.6.2017 slučují do nově 

vzniklého pozemku p.č. 6577/271 (ostatní plocha – ostatní komunikace) o výměře 418 m2 v 

k.ú. Přerov, z vlastnictví statutárního města Přerova do vlastnictví společnosti Technické 

služby města Přerova, s.r.o., IČ 27841090, se sídlem Na Hrázi 3165/17, Přerov I-Město, 750 

02 Přerov, za kupní cenu ve výši 220.000,- Kč, která bude navýšena o daň z přidané hodnoty 

v platné sazbě daně a uzavření kupní smlouvy ve znění přílohy č. 1. 

 

 

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018 

Termín: 31.12.2017 

 

2. schvaluje úplatný převod nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerova – 

pozemků p.č. 1474 (orná půda) o výměře 564 m2, p.č. 1475 (orná půda) o výměře 910 m2, 

p.č. 1532 (trvalý travní porost) o výměře 1306 m2, p.č. 1535 (ostatní plocha – ostatní 



komunikace) o výměře 408 m2, p.č. 1536 (ostatní plocha – ostatní komunikace) o výměře 67 

m2, p.č. 1538/1 (orná půda) o výměře 5524 m2 a p.č. 1538/10 (ostatní plocha – manipulační 

plocha) o výměře 676 m2, vše v k.ú. Žeravice a p.č. 1222/18 (ostatní plocha – jiná plocha) o 

výměře 188 m2 v k.ú. Čekyně z vlastnictví statutárního města Přerova do vlastnictví 

společnosti Technické služby města Přerova, s.r.o., IČ 27841090, se sídlem Na Hrázi 

3165/17, Přerov I-Město, 750 02 Přerov, za kupní cenu ve výši 1.800.000,- Kč, která bude 

navýšena o daň z přidané hodnoty v platné sazbě daně a uzavření kupní smlouvy ve znění 

přílohy č. 4. 

 

 

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018 

Termín: 31.12.2017 

 

3. pověřuje náměstka primátora Pavla Košutka k jednání o uzavření právních jednání dle bodů 

1. a 2. usnesení včetně jejich podpisu a k podpisu návrhů na vklad práva do katastru 

nemovitostí na základě těchto právních jednání. 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Rada města Přerova: 

Rada města Přerova přijala na své 52. schůzi konané dne 8.9.2016 usnesení č. 1922/52/7/2016, kterým 

schválila záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí ve vlastnictví 

statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 5088/2 (ostatní plocha – ostatní komunikace) o 

výměře 120 m2, části pozemku p.č. 6577/186 (ostatní plocha – ostatní komunikace) o výměře cca 150 

m2 a pozemku p.č. 6577/271 (ostatní plocha – ostatní komunikace) o výměře 191 m2, vše v k.ú. 

Přerov. Občanská veřejnost byla s tímto záměrem seznámena jeho zveřejněním na úřední desce obce 

ve dnech 12.9. – 27.9.2016 a opětovně ve dnech 26.9. – 11.10.2017. 

 

Rada města Přerova přijala na své 73. schůzi konané dne 13.7.2017 usnesení č. 2952/73/7/2017, 

kterým schválila záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí ve vlastnictví 

statutárního města Přerova, které jsou uvedeny v bodě 2. návrhu na usnesení. Občanská veřejnost byla 

s tímto záměrem seznámena jeho zveřejněním na úřední desce obce ve dnech 18.7. – 3.8.2017. 

 

Rada města Přerova přijala na své 80. schůzi konané dne 2.11.2017 usnesení č. 3288/80/7/2017, 

kterým podala návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný převod nemovitých věcí dle bodu 

1. návrhu na usnesení a usnesení č. 3289/80/7/2017, kterým podala návrh Zastupitelstvu města Přerova 

schválit úplatný převod nemovitých věcí dle bodu 2. návrhu na usnesení. 

 

 

Důvodová zpráva: 

Informace k bodu 1. návrhu na usnesení: 
  

Statutární město Přerov je vlastníkem pozemků p.č. 5088/2 (ostatní plocha – ostatní komunikace) o 

výměře 2801 m2, p.č. 6577/186 (ostatní plocha - ostatní komunikace) o výměře 883 m2 a p.č. 

6577/271 (ostatní plocha - ostatní komunikace) o výměře 191 m2, vše v k.ú. Přerov, které přiléhají 

k areálu sídla společnosti Technické služby města Přerova, s.r.o., IČ 27841090, se sídlem Na Hrázi 

3165/17, Přerov I-Město, 750 02 Přerov (dále jako „TSMPr, s.r.o.“). Na částech výše uvedených 

pozemků se nachází parkoviště, které užívají TSMPr, s.r.o. a její zákazníci. 

  



Dne 6.6.2016 byla statutárnímu městu Přerov doručena žádost TSMPr, s.r.o. o úplatný převod části 

pozemku p.č. 6577/186 o výměře cca 120 m2 a pozemku p.č. 6577/271 v k.ú. Přerov z vlastnictví 

statutárního města Přerova do vlastnictví TSMPr, s.r.o. za cenu v místě a čase obvyklou dle 

znaleckého posudku. TSMPr, s.r.o. ve své žádosti uvedly, že na předmětných pozemcích je umístěna 

ostatní komunikace, kterou využívají TSMPr, s.r.o. a její zákazníci. 

  

Vzhledem k tomu, že se předmětné parkoviště nachází nejen na částech pozemků p.č. 6577/186 a p.č. 

6577/271 v k.ú. Přerov, o jejichž převod TSMPr, s.r.o. požádaly statutární město Přerov dne 6.6.2016, 

ale rovněž na části pozemku p.č. 5088/2 v k.ú. Přerov, doporučila koordinanční skupina na svém13. 

jednání konaném dne 1.7.2016 rovněž převod části pozemku p.č. 5088/2 v k.ú. Přerov. 

  

Předloha na 19. zasedání Komise pro záměry byla zpracována variantně, kdy obsahem VARIANTY I 

bylo schválení záměru úplatného převodu pozemků dle žádosti TSMPr, s.r.o. a obsahem VARIANTY 

II bylo schválení záměru úplatného převodu pozemků dle doporučení koordinanční skupiny. 

  

Komise pro záměry na svém 19. zasedání, které se konalo dne 10.8.2016, přijala usnesení, kterým 

doporučila Radě města Přerova schválit záměr úplatného převodu pozemků dle VARIANTY II, tj. dle 

doporučení koordinanční skupiny. 

  

Rada města Přerova přijala na své 52. schůzi konané dne 8.9.2016 usnesení č. 1922/52/7/2016, kterým 

schválila záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí ve vlastnictví 

statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 5088/2 (ostatní plocha – ostatní komunikace) o 

výměře 120 m2, části pozemku p.č. 6577/186 (ostatní plocha – ostatní komunikace) o výměře cca 150 

m2 a pozemku p.č. 6577/271 (ostatní plocha – ostatní komunikace) o výměře 191 m2, vše v k.ú. 

Přerov. Občanská veřejnost byla s tímto záměrem seznámena jeho zveřejněním na úřední desce obce 

ve dnech 12.9. – 27.9.2016 a opětovně ve dnech 26.9. – 11.10.2017. 

  

Rada města Přerova přijala na své 80. schůzi konané dne 2.11.2017 usnesení č. 3288/80/7/2017, 

kterým podala návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný převod nemovitých věcí dle bodu 

1. návrhu na usnesení.  

  

Znaleckým posudkem č. 6038-80/2017, který vyhotovil znalec Ing. Přemysl Klas dne 14.9.2017, byla 

stanovena cena nemovitých věcí jako předmětu převodu v místě a čase obvyklá na 220.000,- Kč. 

  

Informace k bodu 2. návrhu na usnesení:  
Statutární město Přerov je vlastníkem níže uvedených nemovitých věcí v k.ú. Žeravice a k.ú. Čekyně, 

které se nacházejí v areálu skládky TKO Přerov – Žeravice (dále jako „skládka“) a sousedství této 

skládky, která je téměř výlučně ve vlastnictví TSMPr, s.r.o.: 

  

- p.č. 1474 (orná půda) o výměře 564 m2, p.č. 1475 (orná půda) o výměře 910 m2, p.č. 1532 

(trvalý travní porost) o výměře 1 306 m2, p.č. 1535 (ostatní plocha – ostatní komunikace) o 

výměře 408 m2, p.č. 1536 (ostatní plocha – ostatní komunikace) o výměře 67 m2, p.č. 1538/1 

(orná půda) o výměře 5 524 m2 a p.č. 1538/10 (ostatní plocha – manipulační plocha) o výměře 

676 m2, vše v k.ú. Žeravice, 

  

- p.č. 1222/18 (ostatní plocha – jiná plocha) o výměře 188 m2 v k.ú. Čekyně.  

  

Dne 28.2.2017 byla statutárnímu městu Přerov doručena žádost TSMPr, s.r.o. o úplatný převod výše 

uvedených nemovitých věcí a dále pozemků p.č. 1534 (orná půda) o výměře 60 m2, p.č. 1538/22 

(zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 153 m2 včetně garáže bez čp/če, která je součástí tohoto 

pozemku, p.č. 1690/13 (ostatní plocha – ostatní komunikace) o výměře 298 m2 a p.č. 1690/14 

(ostatní plocha – ostatní komunikace) o výměře 40 m2, vše v k.ú. Žeravice, z vlastnictví 



statutárního města Přerova do vlastnictví TSMPr, s.r.o. za cenu v místě a čase obvyklou dle 

znaleckého posudku. TSMPr, s.r.o. svoji žádost odůvodnily tím, že na předmětných pozemcích 

provozují skládku komunálního odpadu, přičemž vedení TSMPr, s.r.o. v rámci přijaté strategie 

společnosti rozhodlo o tom, aby nemovité věci, na kterých TSMPr, s.r.o. provozují svoji činnost, byly 

v majetku TSMPr, s.r.o.  

  

Místní výbor Čekyně vyslovil na svém 23. zasedání, které se konalo dne 10.3.2017, souhlas s 

prodejem pozemku p.č. 1222/18 v k.ú. Čekyně z vlastnictví statutárního města Přerova do vlastnictví 

TSMPr, s.r.o.  

  

Místní výbor Žeravice dne 23.3.2017 sdělil, že nemá připomínky k převodu nemovitých věcí v k.ú. 

Žeravice z vlastnictví statutárního města Přerova do vlastnictví TSMPr, s.r.o. 

  

Žádost TSMPr, s.r.o. ze dne 28.2.2017 projednala koordinanční skupina na svém 6. jednání, které se 

konalo dne 24.3.2017, s tím, že nedoporučila převod pozemků p.č. 1474, p.č. 1475, p.č. 1532, p.č. 

1536, p.č. 1534, p.č. 1690/14 a částí pozemků p.č. 1535 a p.č. 1538/1, vše v k.ú. Žeravice, které jsou 

územním plánem vymezeny pro biokoridor, pozemku p.č. 1690/13 v k.ú. Žeravice, neboť je součástí 

příjezdové komunikace v majetku města, ani pozemku p.č. 1222/18 v k.ú. Čekyně, neboť je součástí 

ucelené plochy pozemků v majetku města. 

  

Vzhledem k tomu, že oddělení koncepce a rozvoje města na 6. jednání koordinanční skupiny navrhlo, 

aby u pozemku p.č. 1538/22 v k.ú. Žeravice, jehož součástí je garáž bez čp/če, byla prověřena 

udržitelnost projektu „FERMENTOR“, na který byla poskytnuta dotace, požádal odbor správy 

majetku a komunálních služeb odbor řízení projektů a investic o zaslání podrobných informací k 

projektu „FERMENTOR“. Dotazem bylo zjištěno, že technologie „FERMENTOR“ (aerobní fermetor 

pro zpracování kuchyňského odpadu BM 1500 včetně odsávače par a odpadového vzduchu, drtič 

kuchyňského odpadu D3 a šnekový dopravník pro dopravu materiálu do fermentoru) byla pořízena v 

rámci projektu „Kompostárna Přerov – Žeravice“ a je umístěna v objektu bývalé garáže bez čp/če, 

která je součástí pozemku p.č. 1538/22 v k.ú. Žeravice. Vzhledem k tomu, že podle smlouvy o dotaci 

je příjemce dotace povinen zabezpečit, že po dobu 5 let od ukončení realizace akce (tj. od 22.12.2015) 

nebude předmět podpory, kterým se pro účely smlouvy rozumí nejen věci pořizované s dotací, ale i 

budovy (stavby) a pozemky, ve kterých (na kterých) mají být tyto věci umístěny, převeden na jinou 

osobu ani právně zatížen, zejména zastaven ve prospěch jiné osoby, nelze až do uplynutí 5 let od 

ukončení realizace akce (tj. do 22.12.2020) převést pozemek p.č. 1538/22 v k.ú. Žeravice včetně 

garáže bez čp/če, která je jeho součástí, z vlastnictví statutárního města Přerova do vlastnictví TSMPr, 

s.r.o., aniž by došlo k porušení podmínek poskytnutí dotace.  

  

Komise pro závěry přijala na svém 29. zasedání konaném dne 26.4.2017 usnesení č. 

UZKBZS/29/3/4/2017, kterým doporučila Radě města Přerova schválit usnesení ve znění, které bylo 

následně schváleno Radou města Přerova na její 69. schůzi konané dne 11.5.2017 jako usnesení č. 

2725/69/7/2017 (viz níže). 

  

S ohledem na možné odchylky při měření výměr částí pozemků p.č. 1535 a p.č. 1538/1 v k.ú. Přerov, 

na kterých se nenachází biokoridor a které by v souladu se stanoviskem koordinanční skupiny mohly 

být převedeny z vlastnictví statutárního města Přerova do vlastnictví TSMPr, s.r.o., byly výměry 

těchto částí pozemků nadsazeny pro účely přijetí záměru o cca 10 %. 

  

Rada města Přerova přijala na své 69. schůzi konané dne 11.5.2017 následující usnesení č. 

2725/69/7/2017: 

  

„Rada města Přerova po projednání:  

  

1. schvaluje záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí ve vlastnictví 

statutárního města Přerova – pozemků p.č. 1538/10 (ostatní plocha – manipulační plocha) o výměře 

676 m2, části pozemku p.č. 1535 (ostatní plocha – ostatní komunikace) o výměře cca 200 m2 a části 



pozemku p.č. 1538/1 (orná půda) o výměře cca 700 m2, vše v k.ú. Žeravice.  

  

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit záměr statutárního města Přerova - úplatný 

převod nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerova – pozemků p.č. 1474 (orná půda) o 

výměře 564 m2, p.č. 1475 (orná půda) o výměře 910 m2, p.č. 1532 (trvalý travní porost) o výměře 1 

306 m2, p.č. 1534 (orná půda) o výměře 60 m2, části pozemku p.č. 1535 (ostatní plocha – ostatní 

komunikace) o výměře cca 208 m2, p.č. 1536 (ostatní plocha – ostatní komunikace) o výměře 67 m2, 

části pozemku p.č. 1538/1 (orná půda) o výměře cca 4 824 m2, p.č. 1538/22 (zastavěná plocha a 

nádvoří) o výměře 153 m2 včetně garáže bez čp/če, která je součástí tohoto pozemku, p.č. 1690/13 

(ostatní plocha – ostatní komunikace) o výměře 298 m2 a p.č. 1690/14 (ostatní plocha – ostatní 

komunikace) o výměře 40 m2, vše v k.ú. Žeravice a pozemku p.č. 1222/18 (ostatní plocha – jiná 

plocha) o výměře 188 m2 v k.ú. Čekyně.“ 

  

Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí dle bodu 1. výše uvedeného 

usnesení Rady města Přerova č. 2725/69/7/2017 ze dne 11.5.2017 byl zveřejněn na úřední desce obce 

ve dnech 17.5. – 5.6.2017.  

  

Dne 2.6.2017 byla statutárnímu městu Přerov doručena žádost společnosti TRIKO s.r.o., IČ 26840081, 

se sídlem Komenského 1035/4, Přerov I-Město, 750 02 Přerov, o převod pozemků, které jsou uvedeny 

v bodě 1. usnesení Rady města Přerova č. 2725/69/7/2017 ze dne 11.5.2017. Společnost TRIKO s.r.o. 

ve své žádosti uvedla, že má zájem využívat předmětné pozemky, které jsou v těsné blízkosti pozemků 

ve vlastnictví této společnosti, pro svůj podnikatelský záměr. Pro úplnost uvádíme, že podle údajů 

katastru nemovitostí je společnost TRIKO s.r.o. vlastníkem pozemků p.č. 1528/3 (ostatní plocha – 

dobývací prostor) o výměře 8 079 m2, p.č. 1528/4 (ostatní plocha – dobývací prostor) o výměře 

347 m2 a p.č. 1572 (orná půda) o výměře 14 862 m2, vše v k.ú. Žeravice.   

Následně dne 14.6.2017 byla statutárnímu městu Přerov doručena nová žádost TSMPr, s.r.o. o úplatný 

převod nemovitých věcí z vlastnictví statutárního města Přerova do vlastnictví TSMPr, s.r.o. za cenu v 

místě a čase obvyklou dle znaleckého posudku, ve které TSMPr, s.r.o. uvedly, že na základě 

projednání celé věci s vedením města dne 12.6.2017 upřesňují svoji žádost ze dne 27.2.2017 v tom 

směru, že žádají pouze o převod pozemků p.č. 1474, p.č. 1475, p.č. 1532, p.č. 1535, p.č. 1536, p.č. 

1538/1 a p.č. 1538/10, vše v k.ú. Žeravice a p.č. 1222/18 v k.ú. Čekyně. 

  

V návaznosti na novou žádost TSMPr, s.r.o. přijala Rada města Přerova na své 73. schůzi konané dne 

13.7.2017 následující usnesení č. 2952/73/7/2017: 

  

„Rada města Přerova po projednání  

  

1. ruší usnesení Rady města Přerova č. 2725/69/7/2017, které přijala na své 69. schůzi konané dne 

11.5.2017. 

2. schvaluje záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí ve vlastnictví 

statutárního města Přerova – pozemků p.č. 1474 (orná půda) o výměře 564 m2, p.č. 1475 (orná půda) 

o výměře 910 m2, p.č. 1532 (trvalý travní porost) o výměře 1 306 m2, p.č. 1535 (ostatní plocha – 

ostatní komunikace) o výměře 408 m2, p.č. 1536 (ostatní plocha – ostatní komunikace) o výměře 67 

m2, p.č. 1538/1 (orná půda) o výměře 5 524 m2 a p.č. 1538/10 (ostatní plocha – manipulační plocha) 

o výměře 676 m2, vše v k.ú. Žeravice a pozemku p.č. 1222/18 (ostatní plocha – jiná plocha) o výměře 

188 m2 v k.ú. Čekyně.“ 

  

Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí dle bodu 2. výše uvedeného 

usnesení Rady města Přerova č. 2952/73/7/2017 ze dne 11.5.2017 byl zveřejněn na úřední desce obce 

ve dnech 18.7. – 3.8.2017. 

  



Vzhledem k tomu, že podle čl. I odst. 5, 6 a 7 vnitřního předpisu č. 12/2017 vydaného Radou města 

Přerova (Pravidla pro postup při přípravě podkladů pro rozhodování Rady města Přerova a 

Zastupitelstva města Přerova o majetkoprávních jednáních) je podmínkou projednání žádosti o převod 

věci z vlastnictví statutárního města Přerova do vlastnictví žadatele prohlášení žadatele o tom, že nemá 

vůči statutárnímu městu Přerov a jím zřízeným či založeným subjektům dluhy a o dalších 

skutečnostech, zproštění mlčenlivosti žadatelem podle ust. § 52 odst. 2 zákona č. 280/2009 Sb., 

daňový řád, ve znění pozdějších předpisů a písemný souhlas žadatele s úhradou nákladů na 

vypracování znaleckého posudku, požádal odbor správy majetku a komunálních služeb dne 8.9.2017 

společnost TRIKO s.r.o. o doručení výše uvedených prohlášení a současně ji upozornil na to, že v 

opačném případě nebude možné projednat její žádost o převod v orgánech obce.  

  

Jelikož do dne vyhotovení předlohy na 80. schůzi Rady města Přerova nedoručila společnost TRIKO 

s.r.o. odboru správy majetku a komunálních služeb požadovaná prohlášení, byla Radě města Přerova 

předložena k projednání pouze žádost TSMPr, s.r.o. 

  

Rada města Přerova přijala na své 80. schůzi konané dne 2.11.2017 usnesení č. 3289/80/7/2017, 

kterým podala návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný převod nemovitých věcí dle bodu 

2. návrhu na usnesení. 

Znaleckým posudkem č. 6049-91/2017, který vyhotovil znalec Ing. Přemysl Klas dne 24.9.2017, byla 

stanovena cena nemovitých věcí jako předmětu převodu v místě a čase obvyklá na 1.800.000,- Kč. 

  

Předmětem předlohy je schválení úplatných převodů nemovitých věcí z vlastnictví statutárního 

města Přerova do vlastnictví společnosti Technické služby města Přerova, s.r.o. – části pozemku 

p.č. 5088/2, části pozemku p.č. 6577/186 a pozemku p.č. 6577/271 v k.ú. Přerov, které se na 

základě geometrického plánu č. 6477-130/2016 ze dne 7.6.2017 slučují do nově vzniklého 

pozemku p.č. 6577/271 v k.ú. Přerov, a pozemků p.č. 1474, p.č. 1475, p.č. 1532, p.č. 1535, p.č. 

1536, p.č. 1538/1 a p.č. 1538/10, vše v k.ú. Žeravice a p.č. 1222/18 v k.ú. Čekyně. 

  

Odbor správy majetku a komunálních služeb pro úplnost dodává, že převod nemovitých věcí dle 

bodu 1. návrhu na usnesení a převod nemovitých věcí dle bodu 2. návrhu na usnesení byly 

spojeny do jedné předlohy pro jednání Zastupitelstva města Přerova na základě pokynu 

náměstka primátora Pavla Košutka.   
Příloha č. 1 – kupní smlouva pro převod dle bodu 1. návrhu na usnesení 

Přílohy č. 2, 3 – snímky k převodu dle bodu 1. návrhu na usnesení 

Příloha č. 4 - kupní smlouva pro převod dle bodu 2. návrhu na usnesení 

Příloha č. 5, 6, 7 – snímky k převodu dle bodu 2. návrhu na usnesení  

 

 


