Město Nové Město nad Metují
Pro schválení zápisu

V

ZÁPIS ZM 128
ustavující veřejné zasedání Zastupitelstva města Nové Město nad Metují
ZM 128 (ve volebním období 1. zasedání) ze dne: 30.10.2018
zámek rodiny Bartoň - Dobenín
od 16:00 hodin
Výše uvedené zasedání Zastupitelstva města Nové Město nad Metují je oficiálně označeno
jako ZM 1 a jedná se o 1. zasedání ZM ve volebním období 2018 - 2022.
Účast na jednání ZM 128 :
Účastníci
1
Mgr. Jana Balcarová
2
Ing. Jan Čopík Ph.D.
3
Ing.et Ing Pavel Dostál
4
Petr Hable
5
Jiří Hladík
6
Ing. Libor Hovorka
7
Mgr. Josef Hylský
8
Miroslav Jarolímek
9
PhDr. Zdeňka Kulhavá
10 Mgr. Irena Kupková
11 Ing. Vilém Maur MBA
12 Ing. Jan Němeček
13 Ing. Petr Neumann
14 Mgr. Soňa Paarová
15 Marie Petruželková
16 Ing. Martin Prouza
17 Radek Prouza
18 Bc. Jiří Sláma
19 Ing. Milan Slavík
20 Ing. Jiří Tymel
21 Markéta Žahourková

Pozice
zastupitelka (Zastupitelstvo města)
zastupitel (Zastupitelstvo města)
zastupitel (Zastupitelstvo města)
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zastupitel (Zastupitelstvo města)
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Příchod Přerušení Odchod
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Jednání byli dále přítomni pracovníci městského úřadu a občané města

Záznam a ověření zápisu ZM 128 :
Ověřovatel zápisu

Ing. Libor Hovorka
Ing. Martin Prouza

Zapisovatelka

STIS
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Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS ZM 128
ustavující veřejné zasedání Zastupitelstva města Nové Město nad Metují
ZM 128 (ve volebním období 1. zasedání) ze dne: 30.10.2018
zámek rodiny Bartoň - Dobenín
od 16:00 hodin
Výše uvedené zasedání Zastupitelstva města Nové Město nad Metují je oficiálně označeno
jako ZM 1 a jedná se o 1. zasedání ZM ve volebním období 2018 - 2022.
Program:
Účast na jednání ZM 128 :
Účastníci
1
Mgr. Jana Balcarová
2
Ing. Jan Čopík, Ph.D.
3
Ing.et Ing Pavel Dostál
4
Petr Hable
5
Jiří Hladík
6
Ing. Libor Hovorka
7
Mgr. Josef Hylský
8
Miroslav Jarolímek
9
PhDr. Zdeňka Kulhavá
10 Mgr. Irena Kupková
11 Ing. Vilém Maur, MBA
12 Ing. Jan Němeček
13 Ing. Petr Neumann
14 Mgr. Soňa Paarová
15 Marie Petruželková
16 Ing. Martin Prouza
17 Radek Prouza
18 Bc. Jiří Sláma
19 Ing. Milan Slavík
20 Ing. Jiří Tymel
21 Markéta Žahourková

Pozice
zastupitelka (Zastupitelstvo města)
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Jednání byli dále přítomni pracovníci městského úřadu a občané města

Určení ověřovatelů a zapisovatele zápisu ZM 128 :
Ověřovatel zápisu
Zapisovatelka

Ing. Libor Hovorka
Ing. Martin Prouza
Simona Hoffmannová

Schválení zápisu z předcházejícího jednání (to je z ZM 127) :
Ověřovatelé zápisu z předcházejícího jednání, to je z ZM 127 ze dne 20.9.2018 :

Mgr. Josef Hylský
Marie Petruželková
Bez připomínek k zápisu, zápis byl schválen.
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Zvoleny komise ve složení:
Návrhová komise - předs.
Návrhová komise - člen

Ing. Jiří Tymel
Bc. Jiří Sláma
Ing. Petr Neumann

Město Nové Město nad Metují
Čl. 1

ZÁPIS Z PORADY ZM 128
V

Kontrola úkolů v počtu

Řazení:vzestupně podle čísla úkolu

ZM 126- 7732/18

Věc : Návrh na ocenění občanů u příležitosti 28. října - podnět KKULT (Viz RM 397 čl.5/5)

22 043 Vznik úkolu: 14.6.2018

Termín :

28.10.2018

Garant :

ST

Provede:

OF Odbor finanční, OSKS Oddělení školství, kultury a sportu - Nositel: KupV
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:
Usnesení:

24.10.2018 Plnění:

ZM schvaluje veřejné ocenění formou čestného občanství města, čestného uznání města a
poděkování města jako ocenění činnosti pro město navrženým občanům města ve znění přílohy
č. ZM 126 - 6/1. Ocenění budou předána na slavnostním večeru u příležitosti oslav 28. října 2018
na zámku rodiny Bartoň - Dobenín.
Splněno, ocenění byla předána.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.

STIS
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Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

Čl 1

ZM 128 - 30.10.2018

Zahájení-slib zastupitelů

16:00

ST

1.1 Úvodní slovo dosavadního starosty města Nové Město nad Metují
Identifikace:
V úvodu zahájí zasedání Zastupitelstva města Nové Město nad Metují (dále jen "ZM") dosavadní starosta p. Petr
Hable. Podle platné legislativy zároveň ST řídí zasedání ZM, až do zvolení nového ST. Z přítomných zastupitelů
předsedající určí 2 ověřovatele zápisu. Z přítomných zaměstnanců MěÚ, kteří budou technicky a administrativně
zajišťovat průběh zasedání, pak ST určí zapisovatelku zasedání.
K rozhodnutí:
Odůvodnění:
Vysvětlení: Petr Hable zastupitel Zastupitelstvo města

Z podrobnějšího projednání:

Ustavující zasedání Zastupitelstva města Nové Město nad Metují (dále jen „ZM“) zahájil dosavadní starosta (dále jen
„ST“) v 16:00 hodin ve Velkém sále zámku rodiny Bartoň - Dobenín. ST podal přítomným stručnou informaci o
výsledku voleb do ZM, určil 2 ověřovatele zasedání: pana Ing. Libora Hovorku a pana Ing. Martina Prouzu a za
zapisovatelku určil Simonu Hoffmannovou. Poté zazněl návrh programu zasedání ZM. Program jednání byl schválen
21 hlasy "pro", přítomných zastupitelů města Nové Město nad Metují. Proti postupu, navrženému ST, nevznesl nikdo
námitku. Podle § 91 zákona o obcích, ustavujícímu zasedání ZM zpravidla předsedá dosavadní ST do doby, než je
zvolen ST nebo místostarosta (dále jen "MST"). Podrobnosti viz zvukový záznam z jednání ZM, který dle Jednacího
řádu ZM je nedílnou součástí zápisu ze ZM a je společně se zápisem dostupný i na webu města.
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Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

ZM 128 - 30.10.2018

1.2 Schválení programu ZM 1 a Jednacího řádu Zastupitelstva města Nové Město nad Metují
Identifikace:

Zdroj. dokum.: ZM 128/1 - 1/2 Příloha: ZM 128/1 - 1/2

Byl navržen následující program ustavujícího zasedání ZM, který byl schválen na zasedání dosavadní RM č. 407 dne
22.10.2018: 1. Zahájení-slib zastupitelů, 2. Volby, 3. Projev starosty/starostky, 4. Různé, 5. Diskuse.
Kromě toho je také třeba vyslovit souhlas s tím, že toto zasedání se bude řídit dle dosavadního platného Jednacího
řádu Zastupitelstva města Nové Město nad Metují (viz příloha č. ZM 128/1 - 1/2), který byl naposledy aktualizován na
ZM dne 11.12.2014 a platí ode dne 11.12.2014 až dosud. Návrh Jednacího řádu Zastupitelstva města Nové Město
nad Metují na volební období 2018 - 2022 bude předložen ke schválení na ZM 2 (2. zasedání ve volebním období
2018 - 2022), které se uskuteční dne 13.12.2018.
K rozhodnutí:
Odůvodnění:
Vysvětlení: Petr Hable zastupitel Zastupitelstvo města

Z podrobnějšího projednání:

Ustavující zasedání ZM je usnášení schopné za přítomnosti 21 zastupitelů. ST podal stručnou informaci k průběhu a
výsledku komunálních voleb v Novém Městě nad Metují: "V našem městě pracovalo 12 okrskových volebních komisí v
12 okrscích města. Celkový počet osob zapsaných do seznamu voličů činil 7827, celkový počet voličů, kterým byly
vydány úřední obálky, byl 4300 a celkový počet odevzdaných úředních obálek byl 4277. Celkem tak bylo odevzdáno
78868 hlasů a volební účast v našem městě činila 54,94 %. Zvoleno bylo 21 členů ZM, přičemž: 1 mandát získala
volební strana - ČSSD, 1 mandát získala volební strana - KSČM, 6 mandátů získala volební strana - Volba pro Nové
Město, 3 mandáty získala volební strana - Nové město, 3 mandáty získala volební strana - KDU-ČSL, 4 mandáty
získala volební strana - ODS, 3 mandáty získala volební strana - VÝCHODOČEŠI Nové Město nad Metují." Po této
stručné informaci bylo dále postupováno podle procedur daných příslušnými právními předpisy. Poté zastupitelé
schválili program ustavujícího zasedání ZM, který byl následující: 1. Zahájení: 1.1 - Úvodní slovo starosty, 1.2 Schválení programu ustavujícího zasedání ZM a Jednacího řádu ZM, 1.3 - Informace o ověření mandátů, 1.4 Složení slibu členů ZM, 1.5 - Volba návrhové komise; 2. Volby: 2.1 - Schválení Volebního řádu ZM, 2.2 - Volba volební
komise, 2.3 - Volba starosty / starostky města, 2.4 - Volba místostarosty / místostarostky města, 2.5 - Volba členů /
členek RM; 3. Projev nového starosty / starostky: 3.1 - Projev nového ST; 4. Různé: 4.1 - Termíny nejbližších
zasedání RM a ZM, 4.2 - Odměňování neuvolněných zastupitelů ode dne 01.11.2018; 5. Diskuse. Nikdo z členů ZM
neměl návrh na doplnění programu, program byl schválen 21 hlasy „pro“. Dále bylo odsouhlaseno, že zasedání ZM
bude probíhat dle dosavadního platného Jednacího řádu ZM, který byl naposledy aktualizován na ZM dne 11.12.2014
a platí od tohoto dne, až dosud. Nový Jednací řád ZM na toto nové volební období bude předložen ke schválení na
ZM 2, které se uskuteční dne 13.12.2018. Proti tomuto postupu nebyla také žádná námitka. Navržené znění usnesení
bylo schváleno 21 hlasy „pro“. Podrobnosti viz zvukový záznam z jednání ZM, který dle Jednacího řádu ZM je
nedílnou součástí zápisu ze ZM a je společně se zápisem dostupný i na webu města.
K čl. 1. 2 USNESENÍ č. ZM 128- 7763/18
ZM schvaluje navržený program ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Nové Město nad Metují: 1. Zahájení-slib
zastupitelů, 2. Volby, 3. Projev starosty/starostky, 4. Různé, 5. Diskuse. ZM souhlasí s tím, že toto ustavující zasedání se
bude řídit dle dosavadního platného Jednacího řádu Zastupitelstva města Nové Město nad Metují ze dne 11.12.2014, ve
znění přílohy č. ZM 1 - 1/2.
ZM 128 Schvaluje.
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Hlasy Pro: 21. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
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ZM 128 - 30.10.2018

1.3 Ověření platnosti mandátů
Identifikace:
Podle zákona mandát člena zastupitelstva vzniká zvolením - na základě toho bylo všem zvoleným členům ZM
předáno Osvědčení o zvolení. Platnost volby pak ověřuje obecní zastupitelstvo na prvním zasedání, jehož se člen ZM
zúčastní. K tomuto ověření je třeba buď zvolit mandátovou komisi, nebo určit konkrétní osobu, která pak porovná
originál zápisu o výsledku voleb a jednotlivá osvědčení o zvolení za člena ZM tím, že k osvědčení musí být zároveň
předložen občanský průkaz zvoleného člena ZM. Po kontrole je pak ustavujícímu zasedání ZM sdělen výsledek
ověření. Z uvedených důvodů je třeba, aby všichni zastupitelé přinesli na zasedání ZM "Osvědčení o zvolení" a platný
občanský průkaz. Bylo doporučeno, aby k provedení ověření platnosti mandátů byl pověřen vedoucí Odboru
správního, Městského úřadu Nové Město nad Metují (dále jen "OS"), p. Mgr. Josef Petera.
K rozhodnutí:
Odůvodnění:
Vysvětlení: Petr Hable zastupitel Zastupitelstvo města

Z podrobnějšího projednání:

ST informoval přítomné, že podle zákona mandát člena ZM vzniká zvolením - na základě toho bylo všem zvoleným
členům ZM předáno Osvědčení o zvolení. Platnost volby se ověřuje na 1. zasedání ZM, jehož se člen ZM zúčastní.
Toto ověření provedl vedoucí OS, Mgr. Josef Petera. Ověření bylo provedeno tak, že originál zápisu o výsledku voleb
byl porovnán s jednotlivými osvědčeními o zvolení za člena ZM. V 16:08 hodin vyzval ST pana Mgr. Peteru, aby
provedl ověření platnosti mandátů. Po přezkoumání předložených osvědčení o zvolení s originálem zápisu o výsledku
voleb Mgr. Petera konstatoval, že v dokumentech nebylo shledáno závad ani rozporů a všichni přítomní členové ZM
byli řádně zvoleni. Hlasováno - 21 pro, 0 proti, zdržel se 0. Usnesení bylo schváleno. ST poděkoval Mgr. Peterovi za
provedené ověření. Podrobnosti viz zvukový záznam z jednání ZM, který dle Jednacího řádu ZM je nedílnou součástí
zápisu ze ZM a je společně se zápisem dostupný i na webu města.
K čl. 1. 3 USNESENÍ č. ZM 128- 7764/18
ZM bere na vědomí, že proběhlo ověření platnosti mandátů přítomných členů ZM, které provedl na základě pověření ZM pan
Mgr. Josef Petera, vedoucí Odboru správního, Městského úřadu Nové Město nad Metují.
ZM 128 Bere na vědomí.

Odpovídá: ST, Provede: OSU, Termín: 30.10.2018
Hlasy Pro: 21. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

1.4 Složení slibu členů Zastupitelstva města Nové Město nad Metují
Identifikace:
Podle § 69 odst. 1 zákona o obcích, mandát člena zastupitelstva obce vzniká zvolením, ke zvolení dojde ukončením
hlasování ve volbách. Mandáty členů ZM zvoleného na volební období 2018 - 2022 tedy vznikly dnem 06.10.2018.
V § 69 odst. 2 zákona o obcích, je stanoveno, že člen ZM skládá na začátku 1. zasedání zastupitelstva obce, jehož se
po svém zvolení zúčastní, zákonem předepsaný slib. Slib zde veřejně přednese nejmladší člen zastupitelstva města.
Členové zastupitelstva města skládají pak slib před zastupitelstvem města pronesením slova „slibuji“ a složení slibu
potvrdí svým podpisem u předsedajícího.
Text slibu zní: „Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat
svědomitě, v zájmu města a jeho občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky.“
K rozhodnutí:
Odůvodnění:
Vysvětlení: Petr Hable zastupitel Zastupitelstvo města

Z podrobnějšího projednání:

ST informoval přítomné o tom, že podle § 69 odst. 1 zákona o obcích, mandát člena zastupitelstva obce vzniká
zvolením, ke zvolení dojde ukončením hlasování ve volbách. Mandáty členů ZM zvoleného na volební období 2018 2022 tedy vznikly dnem 06.10.2018. V § 69 odst. 2 zákona o obcích, je stanoveno, že člen zastupitelstva skládá na
začátku 1. zasedání zastupitelstva obce, jehož se po svém zvolení zúčastní, zákonem předepsaný slib. Slib veřejně
přednese nejmladší člen zastupitelstva. Členové ZM skládají pak slib před ZM pronesením slova „slibuji“ a složení
slibu potvrdí svým podpisem u předsedajícího. Nejmladším členem našeho ZM je pan Ing. et Ing. Pavel Dostál. ST
pana Ing. et Ing. Pavla Dostála vyzval k přečtení zákonem předepsaného slibu (pozn.: u mikrofonu), a zároveň
požádal všechny přítomné, aby k tomuto slavnostnímu slibu povstali. Ing. et Ing. Dostál přečetl slib ve znění: "Slibuji
věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu města a
jeho občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky." Po přečtení slibu ST požádal jednotlivé členy ZM, aby
podle pořadí, jak bude pan tajemník (dále jen "TAJ") číst, postupně přistupovali k předsednickému stolu, kde potvrdí
svůj slib ústně slovem „slibuji“ a podpisem. V 16:17 hodin poděkoval ST všem zastupitelům za složení slibu.
Podrobnosti viz zvukový záznam z jednání ZM, který dle Jednacího řádu ZM je nedílnou součástí zápisu ze ZM a je
společně se zápisem dostupný i na webu města.
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1.5 Volba návrhové komise
Identifikace:
Na zasedání ZM je vždy třeba navrhnout a schválit předsedu a 2 členy návrhové komise, která v průběhu ustavujícího
zasedání ZM zaznamená usnesení.
K rozhodnutí:
Odůvodnění:
Vysvětlení: Petr Hable zastupitel Zastupitelstvo města

Z podrobnějšího projednání:

Posledním bodem prvního článku „Zahájení-slib zastupitelů“ byl bod 1/5 Volba návrhové komise. Návrhová komise
byla schválena ve složení: Ing. Jiří Tymel (předseda), p. Ing. Petr Neumann (člen) a p. Bc. Jiří Sláma (člen). K
navrženým členům nebyly žádné připomínky ani námitky. Hlasováno - 18 pro, 0 proti, 3 se zdrželi - návrhová komise
byla schválena. ST zvolenou návrhovou komisi vyzval, aby se ujala svých úkolů. Podrobnosti viz zvukový záznam z
jednání ZM, který dle Jednacího řádu ZM je nedílnou součástí zápisu ze ZM a je společně se zápisem dostupný i na
webu města.
K čl. 1. 5 USNESENÍ č. ZM 128- 7765/18
ZM volí návrhovou komisi pro ustavující zasedání ZM ve složení: Ing. Jiří Tymel (předseda), Ing. Petr Neumann (člen) a Bc.
Jiří Sláma (člen).
ZM 128 Volí.
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Volby

ST

2.1 Schválení Volebního řádu Zastupitelstva města Nové Město nad Metují
Identifikace:

Zdroj. dokum.: ZM 128/1 - 2/1 Příloha: ZM 128/1 - 2/1

V příloze č. ZM 128/1 - 2/1 byl předkládán Volební řád Zastupitelstva města Nové Město nad Metují (dále jen "Volební
řád ZM"). Dále pak byl předložen návrh na počet uvolněných členů ZM a návrh na počet členů RM. Poté bylo třeba
schválit způsob volby těchto orgánů. K platnému usnesení ZM, rozhodnutí nebo volbě je dle § 87 zákona o obcích
třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech členů ZM. Ve volebním období 2014 - 2018 byl počet uvolněných členů ZM
2 - tj. starosta a místostarosta. Stejný počet je navrhován i pro volební období 2018 - 2022. Pro volební období 2018 2022 je dále navrženo, aby RM tvořilo opět 7 členů. Dle § 99 odst. 3 zákona o obcích, je RM tvořena starostou,
místostarostou a dalšími členy RM volenými z řad členů ZM. Počet členů RM je lichý a činí nejméně 5 a nejvýše 11
členů, přičemž nesmí přesahovat jednu třetinu počtu členů ZM. Volby všech těchto orgánů jsou navrženy provést
tajnou volbou.
K rozhodnutí:
Odůvodnění:
Vysvětlení: Petr Hable zastupitel Zastupitelstvo města

Z podrobnějšího projednání:

ST - bod 2/1 schválení Volebního řádu ZM. Pro volební období 2018 - 2022 je navrženo, aby RM tvořilo celkem 7
členů. Přednesené bylo schváleno 21 hlasy "pro". Volby ST, MST a členů RM budou provedeny tajným hlasováním.
Podrobnosti viz zvukový záznam z jednání ZM, který dle Jednacího řádu ZM je nedílnou součástí zápisu ze ZM a je
společně se zápisem dostupný i na webu města.
K čl. 2. 1 USNESENÍ č. ZM 128- 7766/18
ZM schvaluje pro volební období 2018 - 2022 počet uvolněných členů ZM na 2, tj. starosta a 1 místostarosta a počet členů
RM na 7. ZM dále schvaluje Volební řád Zastupitelstva města Nové Město nad Metují, ve znění přílohy č. ZM 1 - 2/1, s tím, že
volby ST, MST a členů RM budou provedeny tajným hlasováním.
ZM 128 Schvaluje.

STIS

Stránka 8 z 16

Odpovídá: ST, Provede: OSU, Termín: 30.10.2018
Hlasy Pro: 21. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 8.11.2018

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

ZM 128 - 30.10.2018

2.2 Volba volební komise
Identifikace:
Dle platného volebního řádu se zřizuje v případě, kdy volby probíhají tajným hlasováním, volební komise ZM (dále jen
"komise"). Tato komise řídí a organizuje volby. Komise je složena z členů ZM delegovaných politickou stranou,
politickým hnutím nebo koalicí, nebo jinou volební stranou, která získala v ZM zastoupení (volební strana) a jejichž
zástupci jsou přítomni na příslušném zasedání ZM. Každá volební strana má právo delegovat do komise jednoho
člena ZM. Městský úřad zabezpečí svými zaměstnanci administrativní práce související s činností komise. Tito
zaměstnanci nejsou členy komise a o činnosti komise a průběhu hlasování jsou povinni zachovat mlčenlivost. Práci
komise řídí předseda vybraný z řad členů komise losem. Rozhodnutí komise jsou přijímána nadpoloviční většinou
hlasů všech členů komise. V případě sudého počtu členů komise a rovnosti hlasů má hlas rozhodný předseda komise.
K rozhodnutí:
Odůvodnění:
Vysvětlení: Petr Hable zastupitel Zastupitelstvo města

Z podrobnějšího projednání:

ST - dle platného Volebního řádu ZM se v případě, kdy volby probíhají tajným hlasováním, zřizuje volební komise ZM.
Tato komise řídí a organizuje volby. Komise je složena z členů ZM delegovaných politickou stranou, politickým hnutím
nebo koalicí, nebo jinou volební stranou, která získala v ZM zastoupení (volební strana) a jejichž zástupci jsou
přítomni na příslušném zasedání ZM. Každá volební strana má právo delegovat do komise 1 člena. Městský úřad
zabezpečí svými zaměstnanci administrativní práce související s činností komise. Za MěÚ jsou to: Mgr. Josef Petera
a pí Ivana Stolínová. Tito zaměstnanci nejsou členy komise a o činnosti komise a průběhu hlasování jsou povinni
zachovat mlčenlivost. Práci komise řídí předseda komise vybraný z řad členů komise losem. Rozhodnutí komise jsou
přijímána nadpoloviční většinou hlasů všech členů komise. V případě sudého počtu členů komise a rovnosti hlasů má
hlas rozhodný předseda komise. ST poprosil zástupce politických stran (ČSSD, KSČM, Volba pro Nové Město, Nové
město, KDU-ČSL, ODS a VÝCHODOČEŠI Nové Město nad Metují) o jejich návrhy. Navrženi byli: ČSSD - Ing. Jan
Čopík, Ph.D., KSČM - PhDr. Zdeňka Kulhavá, Volba pro Nové Město - p. Jiří Hladík, Nové město - Bc. Jiří Sláma,
KDU-ČSL - Ing. et Ing. Pavel Dostál, ODS - Mgr. Irena Kupková a VÝCHODOČEŠI Nové Město nad Metují - Mgr. Jana
Balcarová. Hlasováno - 20 pro, 0 proti, 1 se zdržel - usnesení bylo schváleno. Předsedou volební komise byl
vylosován p. Jiří Hladík. Podrobnosti viz zvukový záznam z jednání ZM, který dle Jednacího řádu ZM je nedílnou
součástí zápisu ze ZM a je společně se zápisem dostupný i na webu města.
K čl. 2. 2 USNESENÍ č. ZM 128- 7767/18
ZM volí volební komisi pro provedení tajných voleb starosty, místostarosty a členů RM ve složení: Ing. Jan Čopík, Ph.D.,
PhDr. Zdeňka Kulhavá, p. Jiří Hladík, Bc. Jiří Sláma, Ing. et Ing. Pavel Dostál, Mgr. Irena Kupková a Mgr. Jana Balcarová.
ZM 128 Volí.
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2.3 Volba ST
Identifikace:
Zvolení zástupci volebních stran mají možnost navrhnout kandidáta na starostu/starostku města Nové Město nad
Metují na volební období 2018 - 2022. Hlasování bude dle platného Volebního řádu ZM navrženo provést tajnou
volbou.
K rozhodnutí:
Odůvodnění:
Vysvětlení: Petr Hable zastupitel Zastupitelstvo města

Z podrobnějšího projednání:

ST informoval o tom, že zvolení zástupci volebních stran mají možnost navrhnout kandidáta na starostu/starostku
města Nové Město nad Metují pro volební období 2018 - 2022. Hlasování bylo provedeno tajnou volbou. Volba se
uskutečnila dle platného Volebního řádu ZM. ST vyzval zástupce volebních stran, aby jednotlivě přistoupili k
mikrofonu a vyjádřili se, koho navrhují na funkci starosty/starostky. Poté ST požádal volební komisi o přípravu
volebních (hlasovacích) lístků. Po vytištění hlasovacích lístků je předseda volební komise všechny podepsal a byly
rozdány všem zastupitelům. Po jejich obdržení odcházeli všichni členové ZM postupně za zástěnu a poté k volbě do
připravené urny. ST opět poprosil o provedení volby v pořadí od pana Ing. Jana Čopíka, Ph.D., a připomněl, že se
volba na hlasovacím lístku provádí zakroužkováním pořadového čísla před jménem kandidáta. Jiný způsob hlasování
je neplatný. Jako první odvolila volební komise a potom ostatní zastupitelé ve stejném pořadí jako přistupovali ke
slibu. Po tajném hlasování se volební komise odebrala do místnosti, kde spočítala hlasy. Po návratu volební komise
ST vyzval předsedu volební komise, p. Jiřího Hladíka, aby seznámil přítomné o výsledku volby ST. Pan Hladík uvedl,
že starostou města Nové Město nad Metují pro volební období 2018 - 2022 byl zvolen, p. Petr Hable, který získal 16
hlasů. ST poděkoval všem za projevenou důvěru. Podrobnosti viz zvukový záznam z jednání ZM, který dle Jednacího
řádu ZM je nedílnou součástí zápisu ze ZM a je společně se zápisem dostupný i na webu města.
K čl. 2. 3 USNESENÍ č. ZM 128- 7768/18
ZM volí starostou města Nové Město nad Metují na volební období 2018 - 2022 p. Petra Hableho.
ZM 128 Volí.

Odpovídá: ST, Provede: OSU, Termín: 30.10.2018
Hlasy Pro: 16. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

2.4 Volba MST
Identifikace:
Zvolení zástupci volebních stran mají možnost navrhnout kandidáta na místostarostu/místostarostku města Nové
Město nad Metují na volební období 2018 - 2022. Hlasování bude dle platného Volebního řádu ZM navrženo provést
tajnou volbou.
K rozhodnutí:
Odůvodnění:
Vysvětlení: Petr Hable zastupitel Zastupitelstvo města

Z podrobnějšího projednání:

Následujícím bodem byla volba místostarosty/místostarostky města Nové Město nad Metují, která proběhla stejným
způsobem jako volba ST, tzn., dle platného Volebního řádu ZM. Zvolení zástupci volebních stran navrhli svého
kandidáta na místostarostu/místostarostku města Nové Město nad Metují, volební komise připravila hlasovací lístky,
předseda volební komise všechny hlasovací lístky podepsal, poté byly hlasovací lístky rozdány všem členům ZM a
jednotliví členové ZM provedli volbu MST tajným hlasováním. Po tajném hlasování se volební komise odebrala do
místnosti, kde spočítala hlasy. Po návratu volební komise ST vyzval předsedu volební komise, p. Jiřího Hladíka, aby
seznámil přítomné o výsledku volby MST. Pan Hladík uvedl, že místostarostou města Nové Město nad Metují pro
volební období 2018 - 2022 byl zvolen Ing. Libor Hovorka a získal 17 hlasů. ST požádal MST, aby přijal místo u
předsednického stolu. Podrobnosti viz zvukový záznam z jednání ZM, který dle Jednacího řádu ZM je nedílnou
součástí zápisu ze ZM a je společně se zápisem dostupný i na webu města.
K čl. 2. 4 USNESENÍ č. ZM 128- 7769/18
ZM volí místostarostou města Nové Město nad Metují na volební období 2018 - 2022 pana Ing. Libora Hovorku.
ZM 128 Volí.
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2.5 Volba členů RM
Identifikace:
Starosta a místostarosta jsou zároveň členy Rady města Nové Město nad Metují (dále jen "RM"), takže pokud budou v
předchozích volbách již zvoleni, tak je třeba zvolit ještě 5 členů RM. Zvolení zástupci volebních stran mají možnost
navrhnout kandidáty na členy RM na volební období 2018 - 2022. Hlasování bude dle platného Volebního řádu ZM
navrženo provést tajnou volbou. Volba se provádí zakroužkováním pořadového čísla před jménem kandidáta, v 1.
kole volby je možno volit max. 5 kandidátů.
K rozhodnutí:
Odůvodnění:
Vysvětlení: Petr Hable zastupitel Zastupitelstvo města

Z podrobnějšího projednání:

ST - nyní přistoupíme k bodu 2/5, tj. Volba členů RM. Navrženi byli: ČSSD a KSČM - neměli žádného kandidáta. KDUČSL navrhla Mgr. Josefa Hylského, ODS - p. Miroslava Jarolímka, Volba pro Nové Město - Ing. Viléma Maura, MBA, a
Ing. Jana Němečka. Volební strana Nové město - neměla kandidáta a VÝCHODOČEŠI Nové Město nad Metují navrhli
Ing. Martina Prouzu. V 17:19 hodin předseda volební komise, p. Jiří Hladík, oznámil výsledky hlasování. Pro volební
období 2018 - 2022 byli ve volbě členů RM zvoleni: Mgr. Josef Hylský - 19 hlasů, p. Miroslav Jarolímek - 15 hlasů, Ing.
Vilém Maur, MBA - 17 hlasů, Ing. Jan Němeček - 16 hlasů a Ing. Martin Prouza - 16 hlasů. ST zvoleným členům RM
pro volební období 2018 - 2022 srdečně poblahopřál a pozval je k předsednickému stolu. Podrobnosti viz zvukový
záznam z jednání ZM, který dle Jednacího řádu ZM je nedílnou součástí zápisu ze ZM a je společně se zápisem
dostupný i na webu města.
K čl. 2. 5 USNESENÍ č. ZM 128- 7770/18
ZM volí na volební období 2018 - 2022 členy Rady města Nové Město nad Metují: Mgr. Josefa Hylského, p. Miroslava
Jarolímka, Ing. Viléma Maura, MBA, Ing. Jana Němečka a Ing. Martina Prouzu.
ZM 128 Volí.
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Projev starosty/starostky

ST

3.1 Projev ST
Identifikace:
Projev nového starosty/nové starostky města Nové město nad Metují, zvolené/ho na volební období 2018 - 2022.
K rozhodnutí:
Odůvodnění:
Vysvětlení:

Z podrobnějšího projednání:

MST pan Ing. Hovorka vyzval ST, p. Petra Hableho, k projevu ST u řečnického pultu. ST - "Vážené zastupitelky,
vážení zastupitelé, vážení občané, dovolte mi úvodem mého vystoupení ještě jednou poděkovat Vám zastupitelům i
všem voličům Nového Města nad Metují za projevenou důvěru, kterou jste ve mne vložili. Nesmírně si ji vážím a je pro
mne zavazující. Velký dík patří kolegyním a kolegům z Volby pro Nové Město za podporu, která měla podstatný vliv
na náš volební výsledek. Musím bohužel konstatovat, že situace před volbami se, pro Nové Město nad Metují
nezvykle vyhrotila. Pomluvy a nesmyslná obvinění ze strany přípravného výboru vedená snahou ovlivnit výsledek
referenda a voleb překročila všechny únosné hranice a nemůže zůstat bez odezvy. Na základě volebních výsledků
následovalo bezprostředně po volbách vyjednávání o vytvoření koalice. Volba pro Nové Město nabídla spolupráci
ODS, Východočechům a KDU-ČSL. Čtrnáct dní probíhala jednání mezi zastupiteli zvolenými za VPNM,
Východočechy a KDU-ČSL a po dvou týdnech váhání se k nám připojila ODS. Na většině z nás zanechalo dlouhé
vyjednávání o utvoření koalice šrámy na duši. Jsem ale přesvědčen, že společnou prací pro naše krásné město
budou velmi brzy zahojeny. V rozhodování o personálním obsazení vedení města, převládla vůle respektovat
výsledek voleb nad osobními zájmy některých jedinců z pozadí. Toho si velmi vážím. Jako koaliční partneři jsme se
dohodli na programovém prohlášení, ze kterého mi dovolte podstatnou část odcitovat: S vědomím vysoké
zodpovědnosti za dlouhodobý a trvale udržitelný rozvoj Nového Města nad Metují uzavírají koaliční partneři toto
programové koaliční prohlášení. Prohlášením vyjadřují koaliční partneři v rámci své činnosti podporu a vzájemnou vůli
ke spolupráci zejména v těchto oblastech a případných projektech ve prospěch Nového Města nad Metují:
- Pečovat o historické a kulturní dědictví a rozvíjet turistickou atraktivitu města.
- Zahájit diskuzi, zda je možné a vhodné vyjednání změny oficiálního vedení trasy silnice I/14 s podmínkou opravy
komunikace přes náměstí.
- Iniciovat využití budovy kláštera Milosrdných bratří v souladu se zájmy a potřebami města.
- Opravit každý rok funkčního období minimálně jednu městskou komunikaci, výběr bude proveden dle stavu
projektové dokumentace a aktuálních možností rozpočtu
- Prosazovat realizaci cyklostezek, AMMANN - Vrchoviny, Vrchoviny - Letiště - Krčín, Budín - K Sirkárně, Krčín - Spy Chlístov.
- Prosazovat přeměnu oblasti „Zlatého trojúhelníku“ v moderní centrum s dostatečnou parkovací kapacitou.
- V postupných etapách realizovat přeměnu areálu „kasáren“ s ohledem na potřeby občanů, rozvinout podporu
bydlení pro mladé rodiny.
- Důsledně prosazovat proaktivní podporu rozvoje středního školství ve městě.
- Prosazovat aktivní a přímou komunikace vedení města s občany, širší využití moderních komunikačních technologií.
- Prosazovat rozšíření služeb a kapacit terénní pečovatelské služby a prověřit možnost zavedení městské sociální
dopravy.
- Prosazovat systémové řešení ekologie, městské zeleně, rekreace a odpadového hospodářství.
- Podporovat spolkovou činnost v oblasti kultury, sportu a zájmových aktivit. Podporovat dobrovolnickou činnost.
- Rozšířit počet parkovacích míst ve městě.
- Podporovat místní podnikatele a živnostníky.
Prohlášení koaličních partnerů obsahuje i vyjádření shody o obsazení funkce starosty, místostarosty a Rady města.
Vážení spoluobčané, chci Vás všechny ujistit, že učiním maximum pro to, aby zásadní rozhodnutí orgánů města,
obzvlášť Rady města, byly přijímány po všeobecné vzájemné diskusi se snahou dospět k dohodě a že se budu snažit
být vstřícným starostou všem obyvatelům našeho města bez ohledu na to, komu dali ve volbách svůj hlas. Mohu Vám
všem slíbit i to, že se nenechám ovlivnit tlakem jakýchkoliv zájmových skupin, i když mne budou nesmyslně
pomlouvat, případně používat jiné neférové postupy. Pevně věřím, že nově zvolené Zastupitelstvo města je
předpokladem stability a naplnění představ o dalším rozvoji našeho města a života jeho občanů.
Vážení zastupitelky a zastupitelé, jsem přesvědčen, že společně vynaložíme všechny síly k tomu, aby Nové Město
nad Metují bylo město krásné, rozvíjející se, ale hlavně, aby bylo přívětivé ke všem svým občanům, kterým se v něm
bude dobře žít. Děkuji za pozornost."
V 17:27 hodin dokončil ST svůj proslov. MST poděkoval ST za projev a předal mu slovo v řízení jednání ZM.
Podrobnosti viz zvukový záznam z jednání ZM, který dle Jednacího řádu ZM je nedílnou součástí zápisu ze ZM a je
společně se zápisem dostupný i na webu města.
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Různé

ST

4.1 Termíny zasedání RM a ZM
Identifikace:

Zdroj. dokum.: ZM 128/1 - 4/1 Příloha: ZM 128/1 - 4/1

První zasedání RM se bude konat v pondělí dne 05.11.2018 od 13:00 hodin. Druhé řádné zasedání ZM bude svoláno
na čtvrtek dne 13.12.2018. Na tomto zasedání ZM bude pak mj. projednáván nový Jednací řád ZM a především zde
bude projednán a schvalován rozpočet města Nové Město nad Metují na rok 2019. K rozpočtu bude ve 2. polovině
listopadu 2018 svolán seminář pro všechny zastupitele. Informaci o kalendáři ostatních zasedání RM i ZM jste
obdrželi v příloze č. ZM 1 - 4/1.
K rozhodnutí:
Odůvodnění:
Vysvětlení: Petr Hable zastupitel Zastupitelstvo města

Z podrobnějšího projednání:

Jednání ZM pokračovalo dle v úvodu schváleného programu. MST předal slovo ST. ST přednesl „Identifikaci“ bodu v
článku Různé, tj. Kalendář termínů a zasedání RM a ZM v roce 2018 a v roce 2019, a uvedl termín konání 1. řádného
neveřejného zasedání RM 1 ve volebním období 2018 - 2022, které se uskuteční v pondělí dne 05.11.2018 od 13:00
hodin v kanceláři ST. V pátek 02.11.2018 obdrží všichni radní písemné i elektronické materiály na RM 1. Řádné
veřejné zasedání ZM 2 je naplánováno na čtvrtek 13. prosince 2018 od 16:00 hodin v přednáškovém sále Městské
knihovny Nové Město nad Metují. Na tomto zasedání ZM bude mj. projednáván nový Jednací řád ZM a především zde
bude projednán a schvalován rozpočet města Nové Město nad Metují na rok 2019. K samotnému rozpočtu bude ve 2.
polovině listopadu 2018 svolán seminář pro všechny zastupitele města Nové Město nad Metují. Informaci o kalendáři
termínů konání ostatních zasedání RM i ZM obdrželi zastupitelé v příloze č. ZM 1 - 4/1 - viz pozvánka na dnešní
zasedání ZM. TAJ, kterému bylo poté předáno slovo, informoval o zásadní změně zpracovávání podkladů (pozvánek
a zápisů) na RM / ZM a nástup nového uživatelského programu Konsiliář. Program Konsiliář umožní dálkový přístup
pro všechny radní a zastupitele. V případě nejasností pozveme zájemce na krátké zaškolení v programu. Poté bylo
hlasováno o usnesení k tomuto bodu. Hlasováno - 21 pro, 0 proti, 0 se zdržel. Podrobnosti viz zvukový záznam z
jednání ZM, který dle Jednacího řádu ZM je nedílnou součástí zápisu ze ZM a je společně se zápisem dostupný i na
webu města.
K čl. 4. 1 USNESENÍ č. ZM 128- 7771/18
ZM schvaluje kalendář konání řádných zasedání RM a ZM v roce 2018 a 2019 ve znění přílohy č. ZM 1 - 4/1.
ZM 128 Schvaluje.
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4.2 Odměňování neuvolněných zastupitelů ode dne 01.11.2018
Identifikace:

Zdroj. dokum.: ZM 128/1 - 4/2 Příloha: ZM 128/1 - 4/2

V § 72 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, se uvádí: Neuvolněnému členovi zastupitelstva obce může obec
poskytovat za výkon funkce odměnu. V takovém případě se odměna poskytuje ode dne stanoveného zastupitelstvem
obce, nejdříve však ode dne přijetí usnesení zastupitelstva obce, kterým odměnu stanovilo. V § 72 odstavci 3 zákona
o obcích je také uvedeno: Usnesení podle odstavce 2 pozbývá účinnosti ukončením funkčního období zastupitelstva
obce, které odměnu ustanovilo. Z důvodu skončení funkčního období zastupitelstva ke dni 05.10.2018, je novému
zastupitelstvu předkládán návrh odměn neuvolněným členům zastupitelstva. Výše odměny uvolněným zastupitelům
podle § 72 odst. 1 vyplývá z Nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních
samosprávných celků. Návrh odměn je předkládán ve stejné výši, jako tomu bylo dosud. Výše maximálních odměn je
uvedena v tabulce - viz Příloha k nařízení vlády č. 318/2017 Sb. v příloze č. ZM 1 - 4/2. Nařízením vlády č. 202/2018
Sb., se mění dosavadní Nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných
celků, a to s platností ode dne 01.01.2019. Dochází k navýšení maximálních možných částek o 7 %. Z tohoto důvodu
je možné ode dne 01.01.2019 odměny neuvolněným zastupitelům případně zvýšit. Proto také bude problematika výše
odměn zařazena i na příštím zasedání ZM. Týká se to nejen neuvolněných členů ZM a RM, ale i předsedů Výborů ZM,
předsedů Osadních výborů, předsedů a členů některých Komisí RM, které by měly být tou dobou již ustaveny a u
kterých byla odměna v minulosti schvalována a vyplácena.
K rozhodnutí:
Schválit výši odměn v navrhovaných částkách nebo schválit jiné výše odměn neuvolněným zastupitelům.
Odůvodnění:
Podle § 72 odst. 3 zákona o obcích, pozbylo platnost dne 05.10.2018 - ukončení funkčního období ZM - usnesení ZM
č. 122-7625/17 týkající se odměn neuvolněným zastupitelům. Z tohoto důvodu je navrhováno nové usnesení ZM
týkající se odměn neuvolněným zastupitelům.
Vysvětlení: Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad
Z podrobnějšího projednání:
Druhým bodem článku Různé bylo schvalování odměn neuvolněných zastupitelů ode dne 01.11.2018. TAJ citoval §
72 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, dále § 72 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, a zmínil se také o §
72 odst. 1, který vyplývá z Nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních
samosprávných celků. Návrh odměn je předkládán ve stejné výši, jako tomu bylo dosud. Výše maximálních odměn je
uvedena v tabulce - viz Příloha k nařízení vlády č. 318/2017 Sb. v příloze č. ZM 1 - 4/2. Dále ještě upozornil, že
Nařízením vlády č. 202/2018 Sb., se mění dosavadní Nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů
zastupitelstev územních samosprávných celků, a to s platností ode dne 01.01.2019. Z tohoto důvodu je možné ode
dne 01.01.2019 odměny neuvolněným zastupitelům zvýšit. Z tohoto důvodu bude o této problematice jednáno na
prosincovém řádném veřejném zasedání ZM 2. Týká se to nejen neuvolněných členů ZM a RM, ale i některých
předsedů výborů ZM a předsedů a členů některých komisí RM, které by měly být tou dobou již ustaveny a u kterých
byla odměna v minulosti schvalována a vyplácena. ST přečetl navržené usnesení ve znění: „ZM schvaluje s platností
ode dne 01.11.2018 měsíční odměny pro neuvolněné zastupitele takto: odměnu pro člena RM ve výši 2.860 Kč,
odměnu pro člena ZM ve výši 800 Kč. Hlasováno - 20 pro, 0 proti, 1 se zdržel. Podrobnosti viz zvukový záznam z
jednání ZM, který dle Jednacího řádu ZM je nedílnou součástí zápisu ze ZM a je společně se zápisem dostupný i na
webu města.
K čl. 4. 2 USNESENÍ č. ZM 128- 7772/18,
(uložen úkol číslo 22063).
ZM schvaluje s platností ode dne 01.11.2018 měsíční odměny pro neuvolněné zastupitele takto: odměnu pro člena RM ve
výši 2.860 Kč, odměnu pro člena ZM ve výši 800 Kč.
ZM 128 Schvaluje.
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Diskuse

5.1 Diskuse a závěr jednání
Identifikace:
Posledním článkem programu ustavujícího zasedání ZM byla Diskuse.
K rozhodnutí:
Odůvodnění:
Vysvětlení: Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad

Z podrobnějšího projednání:

V 17:35 hodin vyzval ST přítomné k vystoupení v Diskusi. Nikdo se do diskuse nepřihlásil, ST poděkoval všem za
pozornost, ještě jednou poděkoval voličům a poblahopřál všem zvoleným zastupitelům se slovy, že se bude těšit se
všemi na spolupráci. Závěrem slavnostního zasedání ZM všichni přítomní povstali ke státní hymně, kterou bylo
zasedání ustavujícího veřejného ZM ukončeno (v 18:05 hodin). Podrobnosti viz zvukový záznam z jednání ZM, který
dle Jednacího řádu ZM je nedílnou součástí zápisu ze ZM a je společně se zápisem dostupný i na webu města.

..........................................................................................................

..........................................................................................................

Ing. Libor Hovorka
místostarosta
Město

Petr Hable
starosta
Město

Čas ukončení jednání ZM 128:

30.10.2018 18:05:00

Příští porada bude: ZM 129, 13.12.2018, přednáškový sál Městské knihovny Nové Město nad Metují od
16:00:00
Rozdělovník zápisů - listinná forma:
ÚPLNÝ ZÁPIS: 2x : Radní - ověřovatelé zápisu (2x)
Rozdělovník zápisů - elektronická forma (.PDF):
ÚPLNÝ ZÁPIS: Radní - ověřovatelé zápisu, Vedení města, Vedoucí odborů, Městská policie, Technické služby, První
novoměstská teplárenská, Městská knihovna, Mandl, www.novemestonm.cz

STIS

Stránka 16 z 16

Tisk: 8.11.2018

