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M Ě S T O    I V A N Č I C E
V ý p i s

z  34. schůze rady města konané dne 06.11.2019
ve zveřejněném výpisu jsou vypuštěny osobní údaje ve smyslu z.č. 110/2019 Sb. (zákon o zpracování osobních údajů)
a nařízení EP a Rady (EU) 2016/679 (GDPR) v platném znění.

1. Uzavření mateřských škol a školních družin v době vánočních prázdnin

I. Návrh usnesení:
RM souhlasí s uzavřením mateřských škol Na Úvoze Ivančice, Chřestová Ivančice a
Řeznovice v termínu od 23. 12. 2019 do 3. 1. 2020 včetně a mateřských škol Ivančice-
Němčice a Ivančice-Alexovice v termínu od 23. 12. 2019 do 1. 1. 2020 včetně, a to
z organizačních důvodů.

Hlasování:
Pro: 5         Proti: 0         Zdrželo se: 0         Nepřítomno: 0

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2019/34/829

II. Návrh usnesení:
RM souhlasí s uzavřením školní družiny při Základní škole Ivančice-Němčice, v termínu
od 23. 12. 2019 do 1. 1. 2020,  při Základní škole Vladimíra Menšíka Ivančice a Základní
škole Ivančice-Řeznovice od 23. 12. 2019 do 3. 1. 2020, a to z organizačních důvodů.

Hlasování:
Pro: 5         Proti: 0         Zdrželo se: 0         Nepřítomno: 0

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2019/34/828

2. ZŠ a MŠ Ivančice-Řeznovice - možnost využití prostor nádvoří radnice

Návrh usnesení:
RM souhlasí s bezplatným využitím prostor nádvoří radnice a sociálního zařízení dne
12. 12. 2019 v době od 13.00 do 19.00 hodin příspěvkovou organizací Základní škola a
mateřská škola, Ivančice-Řeznovice na pořádání "Vánočního jarmarku a koncertu".

Hlasování:
Pro: 5         Proti: 0         Zdrželo se: 0         Nepřítomno: 0

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2019/34/830

3. GORDIC spol. s r. o. Jihlava - Dodatek č. 2 k servisní smlouvě

Návrh usnesení:
RM schvaluje Dodatek č. 2 k servisní smlouvě o komplexní podpoře provozu a užití
informačního systému mezi městem Ivančice a firmou GORDIC, spol. s r. o., Jihlava,
kterým se od 1. 1. 2020 mění udržovací poplatek a počet hodin technické podpory. Výše
udržovacího poplatku je 376 233,- Kč bez DPH a počet hodin technické podpory se zvyšuje
na 50 hodin ročně.

Hlasování:
Pro: 5         Proti: 0         Zdrželo se: 0         Nepřítomno: 0
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Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2019/34/831

4. Dodatek č. 1 ke Smlouvě č. JMK057343/19/OSV o poskytnutí finanční podpory na
poskytování sociálních služeb

Návrh usnesení:
RM schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě č. JMK057343/19/OSV o poskytnutí finanční
podpory na poskytování sociálních služeb z rozpočtu Jihomoravského kraje pro rok 2019
městu Ivančice, na jehož základě se městu Ivančice zvyšuje účelová finanční podpora na
jednotlivé sociální služby - Pečovatelskou službu a denní stacionář - o částku 3 900,- Kč.

Hlasování:
Pro: 5         Proti: 0         Zdrželo se: 0         Nepřítomno: 0

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2019/34/832

5. Úhrada nadstandardu v roce 2020 – autobusová linka do Řeznovic a Hrubšic a zpět

Návrh usnesení:

RM odkládá projednání bodu a pověřuje starostu města jednat se společností KORDIS
o výši úhrady požadované pro rok 2020.

Hlasování:
Pro: 5         Proti: 0         Zdrželo se: 0         Nepřítomno: 0

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2019/34/833

6. Dodatek č. 1 k Závěrkovému listu č. PL20190325-1163-1

Návrh usnesení:
RM schvaluje Dodatek č. 1 k Závěrkovému listu č. PL20190325-1163-1 s dodavatelem
LAMA energy a.s., IČO 28260026, se sídlem Gudrichova 763, 747 41 Hradec nad Moravicí.
Dodatkem se upravuje soupis odběrných míst plynu.

Hlasování:
Pro: 5         Proti: 0         Zdrželo se: 0         Nepřítomno: 0

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2019/34/834

7. Smlouva na dodávku pitné vody a odvádění odpadních vod č. 05/314762

Návrh usnesení:
RM schvaluje Smlouvu na dodávku pitné vody a odvádění odpadních vod č. 05/314762
s dodavatelem VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., IČO 49455842, se sídlem
Soběšická 820/156, 638 00 Brno. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Hrazeno bude
z rozpočtu odboru investic, správy majetku a právního.

Hlasování:
Pro: 5         Proti: 0         Zdrželo se: 0         Nepřítomno: 0

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2019/34/835
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8. Dohoda o ukončení nájmu hrobového místa A 310

Návrh usnesení:
RM schvaluje dohodu o ukončení smlouvy o nájmu hrobového místa č. 001156/2006
s nájemcem S., bytem …, Ivančice. Nájem bude ukončen dohodou k 30. 11. 2019.

Hlasování:
Pro: 5         Proti: 0         Zdrželo se: 0         Nepřítomno: 0

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2019/34/836

9. Změna využití investičního příspěvku v PO TSMI - požadavek ředitele

Návrh usnesení:
RM schvaluje změnu využití investičního příspěvku PO Technické služby města Ivančice,
určeného na pořízení osobního vozidla ve výši 300 tis. Kč, k pořízení samochodné sekačky
na trávu a nákupu velkoobjemového kontejneru ke kontejnerovému vozidlu.

Hlasování:
Pro: 5         Proti: 0         Zdrželo se: 0         Nepřítomno: 0

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2019/34/837

10. Nabídka knihy Moravské hrady a zámky z nebe

Návrh usnesení:
RM akceptuje nabídku na dodávku knihy Moravské hrady a zámky z nebe.

Hlasování:
Pro: 1         Proti: 4         Zdrželo se: 0         Nepřítomno: 0

Usnesení nebylo přijato
11. Žádost o záštitu a finanční podporu projektu Na kole dětem – r. 2020

Návrh usnesení:
RM souhlasí s partnerstvím města Ivančice a převzetím záštity na projektu Na kole dětem
2020, jehož část se bude konat na území města Ivančice. Výše a forma finanční podpory této
akce bude projednána na dalším zasedání rady města.

Hlasování:
Pro: 5         Proti: 0         Zdrželo se: 0         Nepřítomno: 0

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2019/34/838

12. Senior klub Ivančice - žádost o poskytnutí finančního příspěvku

Návrh usnesení:
RM schvaluje poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu města Ivančice Senior klubu, z. s.
Ivančice, IČO 27034895.

Hlasování:
Pro: 2         Proti: 2         Zdrželo se: 1         Nepřítomno: 0

Usnesení nebylo přijato
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13. Žádost o navýšení rozpočtu starosty města pro r. 2019
Návrh usnesení:

RM schvaluje navýšení rozpočtu starosty města pro rok 2019 na propagaci města
o 50 000,- Kč. Bude financováno z provozní rezervy.

Hlasování:
Pro: 5         Proti: 0         Zdrželo se: 0         Nepřítomno: 0

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2019/34/839

14. Manželé J. - žádost o souhlas s vytyčením přístupové cesty
Návrh usnesení:
RM souhlasí s vytyčením přístupové cesty v Ivančicích, k. ú. Alexovice k p. č. 1395.
Vytyčení provede Státní pozemkový úřad. O vytyčení požádá OISMaP.

Hlasování:
Pro: 5         Proti: 0         Zdrželo se: 0         Nepřítomno: 0

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2019/34/840

15. Přechodné dopravní značení a uzavírka silnice nad Tescem
Návrh usnesení:

RM souhlasí s navrženým řešením přechodného dopravního značení, úplnou uzavírkou
spojovací silnice od Obchodního domu Tesco a ulice Okružní a objížďkou přes ulici Za
Ústavem. Předpokládaná délka uzavírky bude do konce roku 2019. Dokumentaci
vypracovala firma BS Morava spol. s r.o. za účelem dokončení silniční sítě mezi ulicí Boží
Hora a Okružní. Investorem stavebních prací je firma Přemysl Veselý stavební a inženýrská
činnost s.r.o.

Hlasování:
Pro: 5         Proti: 0         Zdrželo se: 0         Nepřítomno: 0

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2019/34/841

16. Vyjádření  k žádosti o souhlas se sjezdem a nájezdem na akci "Stavební úpravy a přístavba
RD v Budkovicích"
Návrh usnesení:

RM souhlasí se změnou stavby před dokončením, která spočívá v opravě stávajícího sjezdu
a nájezdu k rodinnému domu na pozemku p. č. st. 127, k. ú. Budkovice, dle vyjádření
č.j. OISMaP - 559/2019 ze dne 29. 10. 2019.

Hlasování:
Pro: 5         Proti: 0         Zdrželo se: 0         Nepřítomno: 0

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2019/34/842

17. Zvýšení nájmu nebytových prostor (město Ivančice jako pronajímatel) o 10% s účinností od
1.1.2020
Návrh usnesení:

RM odkládá projednání bodu a pověřuje místostarostu pana Sojku zpracováním návrhu
jednotkové ceny za m2.
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Hlasování:
Pro: 5         Proti: 0         Zdrželo se: 0         Nepřítomno: 0

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2019/34/843

18. Sjezd a nájezd z pozemku p. č. 6/16 na pozemek p. č. 2020/1 (dotčený pozemek v majetku
města), vše v k.ú. Letkovice

Návrh usnesení:
RM souhlasí s vybudováním sjezdu a nájezdu z pozemku p. č. 6/16, zahrada, o výměře 390 m2,
na pozemek p. č. 2020/1, ostatní komunikace (ostatní plocha), o výměře 5 057 m2 (dotčený
pozemek v majetku města), vše v k.ú. Letkovice, za podmínek vyjádřených v č.j.: OISMaP –
561/2019 ze dne 30. 10. 2019.

Hlasování:
Pro: 5         Proti: 0         Zdrželo se: 0         Nepřítomno: 0

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2019/34/844

19. Smlouva o výpůjčce části pozemku p. č. 2419/4 v k.ú. Kounické Předměstí

Návrh usnesení:
RM schvaluje smlouvu o výpůjčce části pozemku p.č. 2419/4 v k.ú. Kounické Předměstí
(část pozemku daná do výpůjčky má výměru 8 m2), mezi městem Ivančice, se sídlem:
Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice,  IČO 00281859, jako půjčitelem a H., bydliště: ..
Ivančice jako vypůjčitelem, a to bezúplatně na dobu 5 let (do 30.11.2024).

Hlasování:
Pro: 5         Proti: 0         Zdrželo se: 0         Nepřítomno: 0

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2019/34/845

20. Zápis č. 9 ze zasedání Komise pro regeneraci památkové zóny

Návrh usnesení:
RM schvaluje výrobu a umístění desky věnované Miroslavu Muchovi. RM bere na vědomí
připravené podklady pro nerezovou desku a její zpracování a ukládá OISMaP, aby ve
spolupráci s architektem určila, jestli je možné použít pro pamětní desky v Ivančicích nějaký
jednotící prvek, a na základě toho zvolila vizuál a materiál. Bude hrazeno z rozpočtu
OISMaP.

Hlasování:
Pro: 5         Proti: 0         Zdrželo se: 0         Nepřítomno: 0

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2019/34/846

21. Veřejná zakázka - zjednodušené podlimitní řízení "Rekonstrukce Besedního domu
v Ivančicích" - schválení Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo

Návrh usnesení:
RM schvaluje pro veřejnou zakázku s názvem „Rekonstrukce Besedního domu
v Ivančicích“ Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 5. 11. 2018 se společností OSP



6

spol. s r. o., IČO 44026421, se sídlem Okružní 394, 672 01  Moravský Krumlov.
Dodatek č. 2 upravuje v důsledku okolností, které mají vliv na změnu stavby, čl. 3 Termíny
a místo plnění SOD, a to termín dokončení stavebních prací (Díla) do 463 kal. dnů ode dne -
termínu zahájení stavebních prací. Ostatní články SOD zůstávají v platnosti.

Hlasování:
Pro: 5         Proti: 0         Zdrželo se: 0         Nepřítomno: 0

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2019/34/847

22. Veřejná zakázka malého rozsahu "Výkon technického dozoru investora a koordinátora
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro město Ivančice" - schválení výzvy a zadávací
dokumentace

Návrh usnesení:
RM schvaluje na základě doporučení Komise pro zadávání veřejných zakázek znění textu
výzvy a zadávací dokumentace vč. příloh pro zakázku malého rozsahu s názvem „Výkon
technického dozoru a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro město
Ivančice“. Hrazeno bude z rozpočtu OISMaP.

Hlasování:
Pro: 5         Proti: 0         Zdrželo se: 0         Nepřítomno: 0

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2019/34/848

23. Veřejná zakázka malého rozsahu "Zhotovení interpretačního plánu, libreta a scénáře
k výstavě Muzea Alfonse Muchy v Ivančicích" - přidělení zakázky a schválení smlouvy
o dílo

Návrh usnesení:
RM schvaluje přidělení veřejné zakázky malého rozsahu s názvem "Zhotovení
interpretačního plánu, libreta a scénáře k výstavě Muzea Alfonse Muchy v Ivančicích" firmě
Sdružení pro interpretaci místního dědictví ČR, z. s., se sídlem Grymov 26, 751 21, IČO
22764186 s nabídkovou cenou 387 200,- Kč vč. DPH.
Osloveny byly 3 firmy, podána byla 1 nabídka. Hrazeno bude z rozpočtu OISMaP.

Hlasování:
Pro: 5         Proti: 0         Zdrželo se: 0         Nepřítomno: 0

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2019/34/849

24. Podlimitní veřejná zakázka "Oprava místních komunikací, Ivančice - Budkovice" - schválení
výzvy a zadávací dokumentace
Návrh usnesení:

RM schvaluje na základě doporučení Komise pro zadávání veřejných zakázek znění textu
výzvy a zadávací dokumentace vč. příloh pro podlimitní veřejnou zakázku s názvem
„Oprava místních komunikací, Ivančice - Budkovice“.
Hrazeno bude z rozpočtu OISMaP.

Hlasování:
Pro: 5         Proti: 0         Zdrželo se: 0         Nepřítomno: 0

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2019/34/850
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25. Podlimitní veřejná zakázka "Oprava účelových a místních komunikací, Ivančice - Řeznovice
a Hrubšice" - schválení výzvy a zadávací dokumentace

Návrh usnesení:
RM schvaluje na základě doporučení Komise pro zadávání veřejných zakázek znění textu
výzvy a zadávací dokumentace vč. příloh pro podlimitní veřejnou zakázku s názvem
„Oprava účelových a místních komunikací, Ivančice - Řeznovice a Hrubšice“.
Hrazeno bude z rozpočtu OISMaP.

Hlasování:
Pro: 5         Proti: 0         Zdrželo se: 0         Nepřítomno: 0

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2019/34/851

26. Revokace usnesení č. RM/2019/27/664

Návrh usnesení:
RM schvaluje revokaci usnesení č. RM/2019/27/664 ze dne 28. 8. 2019 z důvodu změny
názvů veřejných zakázek takto:
RM schvaluje plnou moc pro H., nar. .., bytem .. Moravský Krumlov, k zastupování při
organizování veřejných zakázek na stavební práce s názvem „Oprava účelových a místních
komunikací, Ivančice - Řeznovice a Hrubšice" a „Oprava místních komunikací, Ivančice -
Budkovice".

Hlasování:
Pro: 5         Proti: 0         Zdrželo se: 0         Nepřítomno: 0

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2019/34/852

27. Veřejná zakázka malého rozsahu "Úplná aktualizace územně analytických podkladů
správního území obce z rozšířenou působností - Ivančice 2020, 2024 a 2028" - přidělení
zakázky a schválení smlouvy o dílo

Návrh usnesení:
RM schvaluje přidělení veřejné zakázky malého rozsahu s názvem  "Úplná aktualizace
územně analytických podkladů správního území obce s rozšířenou působností - Ivančice
2020, 2024 a 2028" firmě GEPRO, spol. s r. o., se sídlem Štefánikova 77/52, 150 00
Praha 5, IČO 44851529 s nabídkovou cenou 1 875 500,- Kč vč. DPH.
Osloveno bylo 5 firem, podána byla 1 nabídka. Hrazeno bude z rozpočtu ORR.

Hlasování:
Pro: 5         Proti: 0         Zdrželo se: 0         Nepřítomno: 0

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2019/34/853

28. Program regenerace MPZ Ivančice pro rok 2020

Návrh usnesení:
RM souhlasí se zařazením akcí uvedených v příloze do Programu regenerace MPZ Ivančice
na rok 2020 a schvaluje aktualizaci Programu regenerace MPZ Ivančice.

Hlasování:
Pro: 5         Proti: 0         Zdrželo se: 0         Nepřítomno: 0
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Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2019/34/854

29. ZŠ V. Menšíka Ivančice - povolení výjimky z počtu žáků

Návrh usnesení:
RM souhlasí s udělením výjimky z počtu žáků  6. a 7. ročníku pro výuku tělesné výchovy
pro Základní školu Vladimíra Menšíka Ivančice – 34 žáků na třídu pro školní rok
2019/2020.

Hlasování:
Pro: 5         Proti: 0         Zdrželo se: 0         Nepřítomno: 0

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2019/34/855

30. Převod movitého majetku (panelová cesta), k. ú. Ivančice

Návrh usnesení:
RM schvaluje nabytí movitého majetku (panelové cesty) na pozemcích p. č. 3037/13,
3027/51, 3027/53, 3027/54 a 3027/52, k. ú. Ivančice, jejichž vlastníkem je město Ivančice.

Hlasování:
Pro: 5         Proti: 0         Zdrželo se: 0         Nepřítomno: 0

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2019/34/856

31. Záměr prodeje nebo pronájmu pozemku p. č. st. 1710 a částí pozemků p. č. 2121/55 a
2121/60, k. ú. Ivančice, o výměře cca 2096 m2

I. Návrh usnesení:
RM doporučuje zastupitelstvu schválit záměr prodeje pozemku p. č. st. 1710 a částí
pozemků p.č. 2121/55 a 2121/60,  k. ú. Ivančice, o výměře cca 2096 m2.

Hlasování:
Pro: 0         Proti: 5         Zdrželo se: 0         Nepřítomno: 0

Usnesení nebylo přijato

II. Návrh usnesení:
RM schvaluje záměr pronájmu pozemku p. č. st. 1710 a částí pozemků p.č. 2121/55 a
2121/60,  k. ú. Ivančice, o výměře cca 2096 m2.

Hlasování:
Pro: 5         Proti: 0         Zdrželo se: 0         Nepřítomno: 0

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2019/34/857

32. Záměr prodeje části pozemku p. č. 1605/19, k. ú. Němčice u Ivančic

Návrh usnesení:
RM odkládá projednání bodu a požaduje doplnit stanovisko ORR - úřadu územního
plánování a stanovisko Osadního výboru Němčice.

Hlasování:
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Pro: 5         Proti: 0         Zdrželo se: 0         Nepřítomno: 0
Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2019/34/858

33. Záměr pronájmu části pozemku p. č. 2607/53, lesní pozemek, k. ú. Kounické Předměstí
Návrh usnesení:

RM schvaluje záměr pronájmu části pozemku p. č. 2607/53, lesní pozemek, o výměře
20 m2, k. ú. Kounické Předměstí.

Hlasování:
Pro: 5         Proti: 0         Zdrželo se: 0         Nepřítomno: 0

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2019/34/859

34. Záměr prodeje části pozemku p. č. 2382/1 v k. ú. Budkovice

Návrh usnesení:
RM doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodeje části pozemku p. č. 2382/1,
ostatní komunikace, (ostatní plocha), v k.ú. Budkovice, (výměra k prodeji 10,5 m2).

Hlasování:
Pro: 0         Proti: 5         Zdrželo se: 0         Nepřítomno: 0

Usnesení nebylo přijato
35. Vyjádření k přípojce vody a sjezdu a nájezdu, dotčený pozemek v majetku města Ivančice

p. č. 2012/3 v k. ú. Letkovice

Návrh usnesení:
RM souhlasí se stavbou přípojky vody pro RD na ulici … a se stavbou nového sjezdu a
nájezdu na pozemek p. č. 2011/2, orná půda, dotčený pozemek v majetku města p. č. 2012/3,
orná půda, vše v k. ú. Letkovice, za podmínek stanovených v č.j.: OISMaP – 331/2019 ze
dne 13. 6. 2019.

Hlasování:
Pro: 5         Proti: 0         Zdrželo se: 0         Nepřítomno: 0

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2019/34/860

36. Prováděcí projektová dokumentace na akce "Chlazení budovy radnice - Ivančice" a "Chlazení
budovy OSČ - Ivančice"

Návrh usnesení:
RM schvaluje objednání u společnosti FourClima s.r.o., náměstí Republiky 366/1, 61400
Brno, vypracování prováděcí projektové dokumentace /projekční práce/ na profesi chlazení
na akci "Chlazení budovy radnice - Ivančice" v ceně 192.000,- Kč /bez DPH/ a na akci
"Chlazení budovy OSČ - Ivančice" v ceně 82.000, Kč /bez DPH/. Projekční práce budou
hrazeny z rozpočtu OISMaP z paragrafu 6171.

Hlasování:
Pro: 5         Proti: 0         Zdrželo se: 0         Nepřítomno: 0

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2019/34/861
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37. Pojištění vozu značky Škoda Octavia (s radarem)

Návrh usnesení:

RM schvaluje pojištění vozu značky – Škoda Octavia s radarem u České pojišťovny a.s.,
následujícím způsobem:
Dodatkem do rámcové pojistné smlouvy č. 18619454-11, pod číslem podsmlouvy
43840774-01 u ČP a.s., IČO 45272956, ve výši 14 402,- Kč/rok.
Pojištění kryje:
pojištění v rozsahu povinné ručení s limity 100mil./100mil.Kč za 1 352,- Kč,
havarijní pojištění za 12 330,- Kč s limitem plnění 5%, minimálně však 5 000,- Kč a
pojištěním všech skel za 720,- Kč, roční pojistné celkem je ve výši 14 402,- Kč.
Bude hrazeno z provozní rezervy.

Hlasování:
Pro: 5         Proti: 0         Zdrželo se: 0         Nepřítomno: 0

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2019/34/862


