Obec Velatice
Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Velatice
den zasedání: 28. června 2018

č. 3/2018

Zápis
1. Zahájení
Starosta obce přivítal zastupitele a přítomné občany a zahájil zasedání Zastupitelstva obce
Velatice č. 3/2018 v 18:05 hod.
Starosta následně konstatoval, že informace o konání zasedání zastupitelstva byla v souladu
se zákonem zveřejněna na úřední desce obecního úřadu.
Starosta konstatoval, že je přítomno 8 členů, omluvil se R. Ulrich. Zastupitelstvo je usnášení
schopné.
Starosta obce navrhl jako zapisovatele P. Drozda a za ověřovatele Z. Severu a M. Jaška.
Usnesení č. 1.1. – 3/2018
Zastupitelstvo volí za zapisovatele P. Drozda a za ověřovatele Z. Severu a M. Jaška.
Hlasování:
- pro
Neveselý)
- proti
- zdrželi se

6

(J. Grolich ml., T. Šenkyřík, J. Grolich st., P. Drozd, P. Maincl, M.

0
2

(Z. Severa,M. Jašek)

2. Schválení programu
Starosta přednesl ke schválení program, který byl uveden v pozvánce a navrhl, aby před
diskuzi byly zapracovány nové body:
- Radary na měření rychlosti
- Žádost o koupi pozemku p.č. 2225
- Darovací smlouva
- Energie na rok 2019
- Závěrečné účty DSO
Usnesení č. 2.1. – 3/2018
Zastupitelstvo schvaluje následující program zasedání:
1. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
2. Schválení programu
3. Schválení závěrečného účtu obce Velatice za rok 2017
4. Rozpočtová opatření
5. Vypořádání pozemků v areálu MŠ Velatice
6. Změna stanov Svazku pro vodovody a kanalizace Šlapanicko
7. Oprava sokolovny
8. Publikace k výročí obce
9. Projektové dokumentace
10. Smlouva o spolupráci – lípa svobody
11. Věcná břemena
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12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Údržba zeleně
Radary na měření rychlosti
Žádost o koupi pozemku p.č. 2225
Darovací smlouva
Energie na rok 2019
Závěrečné účty DSO
Diskuze
Závěr

Hlasování:
- pro
-

-

proti
zdrželi se

8

(J. Grolich ml., M. Jašek, T. Šenkyřík, Z. Severa, J. Grolich st.,
P. Drozd, P. Maincl, M. Neveselý)

0
0

3. Schválení závěrečného účtu obce Velatice za rok 2017
Starosta informoval, že veškeré podklady závěrečného účtu byly zastupitelům předloženy a
byly zveřejněny na úřední desce. Přezkum hospodaření za rok 2017 byl bez výhrad. Výsledek
hospodaření je v zisku 3 152 146,58 Kč a rozdíl stavu bankovních účtů je 2 876 757,17 Kč.
Celkově je k dnešnímu dni na bankovních účtech obce cca 6 milionů korun.
Usnesení č. 3.1. – 3/2018
Zastupitelstvo schvaluje závěrečný účet obce Velatice za rok 2017 bez výhrad.*
Hlasování:
- pro

8

(J. Grolich ml., M. Jašek, T. Šenkyřík, Z. Severa, J. Grolich st.,
P. Drozd, P. Maincl, M. Neveselý)

proti
0
- zdrželi se
0
*Závěrečný účet je přílohou č. 3 tohoto zápisu.
-

4. Rozpočtová opatření
Starosta předložil ke schválení rozpočtové opatření č. 4/2018, které do rozpočtu zapracuje na
straně příjmů i výdajů částky poskytnutých dotací od Jihomoravského kraje, dar 25.000,- od
Českomoravského cementu a náklady na pohřeb ve výši 30.000,- Kč.
Dalším rozpočtovým opatřením č. 5/2018 se do rozpočtu zapracuje na straně příjmů i výdajů
dotace OPŽP na projekt pořízení kompostérů.
Usnesení č. 4.1. – 3/2018
Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2018 a rozpočtové opatření č. 5/2018
v předloženém znění*
Hlasování:
- pro
-

-

proti
zdrželi se

8

(J. Grolich ml., M. Jašek, T. Šenkyřík, Z. Severa, J. Grolich st.,
P. Drozd, P. Maincl, M. Neveselý)

0
0

*Rozpočtové opatření č. 4/2018 je přílohou č. 4 a rozpočtové opatření č. 5/2018 je přílohou č.
5 tohoto zápisu.
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5. Vypořádání pozemků v areálu MŠ Velatice
Starosta informoval, že ještě neproběhla osobní prohlídka nabízeného pozemku v JZD
jednoho z kupujících. Z tohoto důvodu ještě není možné schválit vypořádání pozemků
v areálu MŠ a bude se projednávat na dalším zastupitelstvu.
6. Změna stanov Svazku pro vodovody a kanalizace Šlapanicko
Starosta informoval, že je potřeba schválit změnu stanov Svazku pro vodovody a kanalizace
Šlapanicko, kde se ruší hlavní a vedlejší činnost, vše bude v hlavní činnosti pro zjednodušení
účetnictví. Jde o sjednocení postupů v účetnictví všech podobných svazků.
Usnesení č. 6.1. – 3/2018
Zastupitelstvo schvaluje stanovy Svazku pro vodovody a kanalizace Šlapanicko*.
Hlasování:
- pro

8

(J. Grolich ml., M. Jašek, T. Šenkyřík, Z. Severa, J. Grolich st.,
P. Drozd, P. Maincl, M. Neveselý)

proti
0
- zdrželi se
0
*Znění stanov je přílohou č. 6 tohoto zápisu.
-

7. Oprava sokolovny
Starosta informoval, že poptal dodavatele na výměnu oken a opravu fasády.
Nabídky činí:
Výměna oken: 330.000,- Kč (dřevo), 235.000,- Kč (plast), 379.000,- Kč (plast včetně vnitřního
zapravení a parapetů)
Oprava fasády: 865.000,- Kč s levnější variantou omítky a 940.000,- Kč s dražší omítkou.
Bylo konstatováno, že nabídky na okna nejsou úplně srovnatelné, protože neobsahují
všechny položky – parapety, vnitřní zapravení apod.
U opravy fasády by bylo dobré zajistit srovnávací nabídky. U kalkulace omítek je třeba
počítat s tím, že se bude hradit skutečnost – není totiž předem jasné, kolik omítky přesně se
musí otlouct apod.
Bylo dohodnuto, že budou poptány další nabídky na okna tak, aby byly jasně srovnatelné a
pouze ve variantě plast a budou zajištěny i další nabídky na opravu fasády. Nabídky budou
znovu projednány v polovině července, aby bylo možné zajistit realizaci do konce roku.
Starosta uvedl, že i přes větší finanční náročnost navrhuje, aby se provedla kompletní
rekonstrukce fasády.
8. Publikace k výročí obce
Starosta předložil ke schválení účetní kalkulaci na pořízení publikace obce k výročí 730 let od
první zmínky. Z dotace JMK na výrobu publikace máme 49.500,- Kč a na grafiku 10.000,- Kč.
Kalkulace:
Náklad:
350 ks
Cena za 1:
147,00 Kč
Celková cena:
51 450,00 Kč
Počet stran
cca 150

500 ks
117,40 Kč
58 700,00 Kč
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Ceny jsou bez DPH – DPH by měla být jen 10%, když zajistím pro knihu ISBN.
Usnesení č. 8.1. – 3/2018
Zastupitelstvo schvaluje pořízení 500 ks publikace k výročí obce.
Hlasování:
- pro
-

proti
zdrželi se

8

(J. Grolich ml., M. Jašek, T. Šenkyřík, Z. Severa, J. Grolich st.,
P. Drozd, P. Maincl, M. Neveselý)

0
0

9. Projektové dokumentace
Starosta předložil přehled aktuálně rozpracovaných projektů a kalkulace (ceny bez DPH) na
zpracování projektových dokumentací.
Bytový dům:
- aktuální náklady
94.000,- Kč
- dokončení včetně DUR a DPS
144.000,- Kč
- kompletní PD včetně DPS a projednání
280.000,- Kč
Dalším nákladem by byla úhrada za připojení pro E.on ve výši 85.000,- Kč.
Zpevněná plocha pro kontejnery:
- jednoduchá verze
15.000,- Kč
- podrobnější verze
26.500,- Kč
Odvedení dešťových vod Za mlýnem:
- dešťová kanalizace 46.500,- Kč
- přidání plynovodu
37.500,- Kč
- projednání
20.000,- Kč
Bytový dům:
P. Maincl se dotázal, jestli za 94.000,- Kč bude všechno zakresleno, jen to nebude posláno na
stavební úřad.
Starosta odpověděl, že ne, že pro dokončení projektu tak, aby byl připravený k podání na st.
úřad by bylo nutné uhradit dalších 50.000,- za dokončení všech profesních výkresů a
dokončení dokumentace. Navíc by bylo nutné současně i vyřešit dokumentaci pro parkování
a odvod dešťových vod.
T. Šenkyřík navrhl, aby se práce na dokumentaci zastavily, rozpracovaný projekt nechal do
budoucna, kdy se třeba objeví nějaká dotační příležitost.
M. Neveselý podotkl, že stávající výkresy tedy nemají žádnou hodnotu a někdo je bude
muset dokončit.
P. Maincl, konstatoval, jestli nebude lepší dovést projekt do nějaké lepší fáze, například za
dalších 50.000,- a toto rozeslal k vyjádření dotčeným orgánům, abychom alespoň něco
hotového měli.
Starosta uvedl, že pokud se nebude řešit současně i PD na parkování a odvod dešťových
vod, a nebudou pořízeny vyjádřený dotčených orgánů včetně zapracování jejich
připomínek, nebude projekt stejně nachystaný k podání na st. úřad.
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M. Neveselý dodal, že většina vyjádření a souhlasů má platnost rok, takže by se to
pravděpodobně muselo řešit znovu.
J. Grolich st. podotkl, že riziko nevyužití dokumentace je stejné i s dalšími investicemi do
projektu. Jen to bude dražší. Proto by v tuto chvíli nedával do projektu další peníze.
Starosta: konstatoval, že projekt se začal připravovat ve chvíli, kdy byla reálná dotace ve výši
95%, vzhledem k tomu, že se podmínky zpřísnily a projekty musím mít udržitelnost po dobu 20
let namísto původních 5 let, je to pro obec v podstatě nereálný projekt. Údajně se plánují
státní dotace, kde by měla být opět udržitelnost 5 let, ale menší dotace, asi 70%. Dokud toto
ale nebude jisté, dokumentaci by nedokončoval. Bez dotací pro obec je tento projekt
nerentabilní.
Usnesení č. 9.1. – 3/2018
Zastupitelstvo schvaluje zastavení prací na projektové dokumentaci bytového domu a
úhrady stávající nákladů ve výši cca 94.000,- Kč bez DPH.
Hlasování:
- pro
-

-

proti
zdrželi se

7
0
1

(J. Grolich ml., M. Jašek, T. Šenkyřík, Z. Severa, J. Grolich st.,
P. Drozd, M. Neveselý)
(P. Maincl)

Zpevněná plocha pro kontejnery:
M. Neveselý se dotázal, kdy je potřeba kontejnery přestěhovata jestli s náklady počítáme
v rozpočtu.
Starosta uvedl, že máme možnost získat další domek od Asekolu, který by byl na přelomu
srpna a září. Do té doby bylo potřeba plochu alespoň vyasfaltovat. Odhad nákladů na
vyasfaltování je něco přes 100.000,- Kč.
M. Neveselý se dotázal, jestli je nám někdo schopný asfalt zrealizovat?
Starosta uvedl, že už zjišťoval možné dodavatele. Práce by měly poměrně jednoduché,
protože v místě je již v podstatě zhutněný štěrkový podklad.
Usnesení č. 9.2. – 3/2018
Zastupitelstvo schvaluje pořízení dokumentace a zajištění územního souhlasu na oplocení
zpevněné plochy za 15.0000,- Kč bez DPH.
Hlasování:
- pro

-

7
(J. Grolich ml., M. Jašek, T. Šenkyřík, Z. Severa,
P. Drozd, M. Neveselý)
proti
0
zdrželi se
1
(J. Grolich st.)

Odvedení dešťových vod Za mlýnem
Starosta uvedl, že nacenění plynovodu je na návrh projektanta, že je takto možné ušetřit
náklady na poplatky za stavební povolení a projednávání. Vzhledem k ceně projektu a tomu,
že není konkrétním záměrem obce plynovod budovat, by tuto část projektu neřešil.

5

P. Maincl se dotázal, jestli by byla varianta, kdy by se to dělalo současně s odvodněním
bytového domu.
Starosta odpověděl, že se zde jedná o projektování hlavního řadu odvodnění v celé lokalitě,
částka u bytového domu byla za konkrétní řešení pro bytový dům a parkoviště, tj. systém, jak
se dešťová voda řešila v rámci stavby – odvod do retenční nádrže, regulovaný přepad a
vsak.
Usnesení č. 9.3. – 3/2018
Zastupitelstvo schvaluje pořízení dokumentace na odvedení dešťových vod v lokalitě Za
mlýnem za částku 46.500,- Kč bez DPH a zajištění projednání za 20.000,- Kč bez DPH.
Hlasování:
- pro

-

8
(J. Grolich ml., M. Jašek, T. Šenkyřík, Z. Severa,
P. Drozd, M. Neveselý, J. Grolich st.)
proti
0
zdrželi se
0

10. Smlouva o spolupráci – lípa svobody
Starosta informoval, že byl osloven v rámci projektu 100 lip – 100 oslav k umístění jedné z lip na
území obce. Byla vybrána lokalita u kříže, který jsme přestěhovali z pole u Podolí. Lípa by měla
být vysazena v rámci oslavy 730 let výročí obce v sobotu 8. září. Za tímto účelem je potřeba
schválit smlouvu o spolupráci s Jihomravským krajem, jejíž součástí je souhlas s umístěním
stromu na pozemku p.č. 1431 a závazek JMK zajistit všechny potřebné materiály k výsadbě
stromu.
Usnesení č. 10.1. – 3/2018
Zastupitelstvo schvaluje uzavření smlouvy s Jihomoravským krajem o spolupráci v rámci
projektu 100 lip – 100 oslav.
Hlasování:
- pro
-

proti
zdrželi se

8

(J. Grolich ml., M. Jašek, T. Šenkyřík, Z. Severa, J. Grolich st.,
P. Drozd, P. Maincl, M. Neveselý)

0
0

11. Věcná břemena
Starosta předložil ke schválení smlouvu o zřízení věcného břemene s CETIN na umístění
komunikačního zařízení veřejné komunikační sítě v ulici Lány na pozemku p.č. 256/1.
Usnesení č. 11.1. – 3/2018
Zastupitelstvo schvaluje uzavření smlouvy o služebnosti se společností Česká telekomunikační
infrastruktura a.s na umístění komunikačního zařízení na pozemku p.č. 256/1.
Hlasování:
- pro
-

proti
zdrželi se

8

(J. Grolich ml., M. Jašek, T. Šenkyřík, Z. Severa, J. Grolich st.,
P. Drozd, P. Maincl, M. Neveselý)

0
0
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12. Údržba zeleně
Starosta informoval, že pracovník z dotace úřadu práce je v dlouhodobé neschopnosti, a
proto je potřeba zajistit pomocníka na údržbu zeleně. Je to potřeba také z důvodu zlepšení
údržby zeleně, např. vyhrabání posečené trávy apod. Navrhl zajistit přes sezonu pomocníky
brigádnicky, kteří by měli na starosti sekání trávy na určitých místech a střídali by se.
Předpokládané náklady jsou cca 5.000,- Kč za měsíc.
J. Grolich st. se dotázal, o co se nám zvedly plochy zeleně za posledních 8 let.
Starosta odpověděl, že o Zelenou oázu, Klidovou zónu, prostory kolem OÚ. V podstatě se za
posledních 8 let zvedly plochy zeleně o 100%, protože před tím se takto neudržovaly.
M. Neveselý podotkl, že dříve byla údržba zeleně řešena tak, že se jednou za čas objednalo
sekání externě.
Starosta dodal, že zjišťoval, kolik pracovníků mají v okolních obcích a jsou to 2-4 pracovníci
podle velikosti obce.
P. Maincl se dotázal, co je potřeba k tomu schvalovat, jestli hodinovou sazbu.
Starosta uvedl, že chtěl zastupitelstvo seznámit s tímto problémem, a aby se vyjasnilo, jestli
s tímto postupem souhlasí a že s tím budou vyšší náklady. Chtěl nechat hlasovat o měsíčním
finančním objemu, který se na to vyhradí.
M. Neveselý konstatoval, že by bylo lepší pracovníky platit podle úkolu a ne podle
odpracovaných hodin.
T. Šenkyřík navrhl, aby se na zastupitelstvu neřešil konkrétní systém, jak budou brigádníci
odměňování, ale aby se bez schvalování usnesení tento systém zavedl, přestože bude stát
něco navíc.
13. Radary na měření rychlosti
Starosta předložil kalkulaci na pořízení dvou radarů na měření rychlosti při vjezdech do obce.
Celkové náklady jsou 135.000,- Kč vč. DPH. Obec musí zajistit zabetonování jednoho sloupku.
V rozpočtu je na projekt počítáno s částkou 160.000,- Kč.
Starosta představil navržená místa pro radary dle konzultací s dopravní policií, která umístění
schvaluje.
P. Maincl se dotázal, proč je radar při příjezdu od Maxlůvky umístěn až v obci (o odbočky ke
garážím) a ne na začátku obce.
Starosta odpověděl, že policie chtěla radar v místě blíže křižovatky pod obecním úřadem,
protože řidiči údajně před radarem zpomalí a potom opět zrychlí. Proto nedoporučili dát
radar na úplný začátek obce.
T. Šenkyřík uvedl, že nebezpečná je i zatáčka při vjezdu do obce a radar by měl být hned na
vjezdu, aby řidiči zpomalili ještě před zatáčkou.
P. Drozd dodal, že lidi, kteří na radar zareagují, zpomalí po celou dobu. Pro ty, co následně
zrychlí, nemá smysl žádný radar.
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Starosta konstatoval, že pokud je to většinový názor, zajistí povolení na radar před obcí. Jen
je potřeba počítat s o něco vyššími náklady než jsou nabídce, protože v tomto místě není
možné radar umístit na sloup veřejného osvětlení.
Usnesení č. 13.1. – 3/2018
Zastupitelstvo schvaluje pořízení radarů měření rychlosti od společnosti Bártek rozhlasy.
Hlasování:
- pro
-

-

proti
zdrželi se

7
0
1

(J. Grolich ml., M. Jašek, T. Šenkyřík, Z. Severa, J. Grolich st.,
P. Drozd, P. Maincl)
(M. Neveselý)

14. Žádost o koupi pozemku p.č. 2225
Starosta představil žádost o koupi pozemku p.č. 2225 (ostatní plocha, zeleň) o výměře 221 m 2
za částku 100,- Kč / m2. Jedná se o pozemek vedle silnice na ulici Za Školou, který obec
nedávno odkoupila za částku 50,- Kč / m2 a koupi mají zájem majitelé domu, kteří se o
pozemek starají. Ostatní pozemky v této lokalitě jsou v soukromém vlastnictví majitelů domů.
P. Maincl se dotázal, proč bychom se měli zbavovat pozemku, který obec nedávno koupila.
Starosta odpověděl, že pozemek se kupoval spolu se sousedním pozemkem pod silnicí, obec
chtěla mít vyřízené tyto pozemky, ale majitel chtěl prodat pozemky jen současně. Ostatní
pozemky v této lokalitě podél silnice jsou v majetku vlastníků domů. Všechny pozemky by tam
byly ve stejném režimu.
P. Maincl dodal, že p. Ulrich upozornil na to, že v Podškolí se zahrady prodávaly za 200,- Kč /
m2.
Starosta uvedl, že cena 100,- Kč / m2 je navržená ze strany zájemce a můžeme se o ní bavit a
navrhnout svoje podmínky.
Z. Severa uvedl, že obec tento pozemek nijak nevyužije. O pozemky se starají majitelé domů,
a pokud si obec pozemek nechá, majitel domu se o pozemek starat nebude a bude to
muset dělat obec. Cena 200,- Kč / m2 mu přijde vysoká.
M. Neveselý uvedl, že prodej pozemků je vždy potřeba posuzovat případ od případu a
rozumí tomu, proč Petr Maincl nechce pozemek prodávat.
Starosta konstatoval, že dnes ještě není potřeba schvalovat prodej za konkrétních podmínek,
je potřeba si pouze říct, jestli je obec ochotna o prodeji jednat a případně proto to schválit
záměr na prodej pozemku.
Usnesení č. 14.1. – 3/2018
Zastupitelstvo schvaluje záměr na prodej pozemku p.č. 2225.
Hlasování:
- pro

-

proti
zdrželi se

6
1
1

(J. Grolich ml., M. Jašek, T. Šenkyřík, Z. Severa, J. Grolich st.,
P. Drozd)
(P. Maincl)
(M. Neveselý)
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15. Darovací smlouva
Starosta předložil ke schválení darovací smlouvu na částku 12.000,- Kč ve prospěch
Jihomoravské rady dětí a mládeže, z.s. Jedná se o spolek, který stejnou částku věnuje a
dohromady profinancuje letošní občanský projekt stárků na pořízení kordul, malovaných
džbánků. Celkově tak budou moci stárci využít na svůj projekt částku 24.000,- Kč. Projekt už
realizují a je téměř dokončen.
Usnesení č. 15.1. – 3/2018
Zastupitelstvo schvaluje uzavření darovací smlouvy s Jihomoravskou radou dětí a mládeže na
částku 12.000,- Kč.
Hlasování:
- pro
-

proti
zdrželi se

8

(J. Grolich ml., M. Jašek, T. Šenkyřík, Z. Severa, J. Grolich st.,
P. Drozd, P. Maincl, M. Neveselý)

0
0

16. Energie na rok 2019
Starosta předložil návrh smlouvy o spolupráci s obcí Blatnička, která umožnuje nákup energií
na další rok prostřednictvím Organizačně správního institutu. Poplatek za zprostředkování
nákupu na burze je 1.000,- Kč.
J. Grolich st. uvedl, že nákup energií konzultoval s odborníky a výsledkem bylo, že uzavírat
nyní kontrakt na 2-3 roky není ideální. Uzavřel by smlouvu na rok, stejně jako letos.
Usnesení č. 16.1. – 3/2018
Zastupitelstvo schvaluje uzavření smlouvy o spolupráci s obcí Blatnička.
Hlasování:
- pro
-

proti
zdrželi se

8

(J. Grolich ml., M. Jašek, T. Šenkyřík, Z. Severa, J. Grolich st.,
P. Drozd, P. Maincl, M. Neveselý)

0
0

17. Závěrečné účty DSO
Starosta informoval, že je potřeba, aby členské obce dobrovolných svazků obcí brali na
vědomí závěrečné účty DSO. Předkládá je tedy zastupiteltsvu.
Usnesení č. 17.1. – 3/2018
Zastupitelstvo bere na vědomí závěrečné účty za rok 2017 dobrovolných svazků:
- Mikroregion Roketnice
- Svazek pro vodovody a kanalizace - Šlapanicko
- Dobrovolný svazek obcí Šlapanicko.
Hlasování:
- pro
-

proti
zdrželi se

8

(J. Grolich ml., M. Jašek, T. Šenkyřík, Z. Severa, J. Grolich st.,
P. Drozd, P. Maincl, M. Neveselý)

0
0
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18. Diskuse
Vysílač na sokolovně
M. Neveselý se dotázal, jestli je už zprovozněný vysílač na sokolovně.
Starosta odpověděl, že vysílač je hotový a je zpřístupněný mobilním operátorům, aby přes něj
svůj signál zprovoznili. Telefonica O2 je už napojena a v provozu, T-Mobile je ještě v řešení.
19. Závěr
Zasedání zastupitelstva bylo ukončeno ve 20:19 hod.
Přílohy zápisu:
Příloha č. 1
Prezenční listina (volná příloha)
Příloha č. 2
Zveřejněná informace o konání ustavujícího zasedání podle § 93 odst. 1
zákona o obcích (volná příloha)
Příloha č. 3
Závěrečný účet za rok 2017 (volná příloha)
Příloha č. 4
Rozpočtové opatření č. 4/2018 (volná příloha)
Příloha č. 5
Rozpočtové opatření č. 5/2018 (volná příloha)
Příloha č. 6
Stanovy Svazku pro vodovody a kanalizace Šlapanicko (volná příloha)

Zápis byl vyhotoven dne: 2. 7. 2018
Starosta

___________________
Mgr. Jan Grolich

Ověřovatelé

__________________
Z. Severa
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__________________
M. Jašek

