Komise pro kulturu a kulturní dotace Rady města Beroun

Zápis č. 1/2020
ze zasedání Komise pro kulturu a kulturní dotace Rady města Beroun, konaného dne
25. 2. 2020 od 16:00 hodin v zasedací místnosti Rady města Městského úřadu Beroun
Přítomni:
Členové komise:
Hosté:
Omluveni:

Lenka Kuhar Daňhelová, Radek Dolejš, Jiří Filip, Mgr. Karolina
Froňková, Mgr. Bohumila Vokáčová
Ing. Simona Boldi, Ing. Pavla Dvořáková
Mgr. Ivan Kůs, MUDr. Kateřina Táborská, Ing. Martin Tuček

Zapisovatel:
Ověřovatel zápisu:

Ing. Pavla Dvořáková
Mgr. Bohumila Vokáčová

Program jednání:
1. Zahájení
2. Informace o plnění usnesení z předešlého jednání a z jednání zastupitelstva a rady města
3. Schválení Plánu práce komise pro kulturu a kulturní dotace na rok 2020
4. Projednání členství města Beroun v Asociaci českých keramických měst
5. Informace o zajištění Mezinárodního hudebního festivalu Talichův Beroun v roce 2020
6. Informace o připravovaných významných kulturních akcích v roce 2020
7. Ceny města Beroun
8. Různé
Jednání:
K bodu 1 – Zahájení
Jednání komise zahájila a dále řídila její předsedkyně Lenka Kuhar Daňhelová, která určila
zapisovatelem Ing. Pavlu Dvořákovou a ověřovatelem zápisu Mgr. Bohumilu Vokáčovou.
Předsedkyně uvítala všechny přítomné.
Předsedkyně komise představila program jednání, který byl schválen ve shora uvedeném
znění.
Usnesení:
Hlasování:

Komise pro kulturu a kulturní dotace schvaluje program jednání.
5 pro – 0 proti – 0 zdržel se

K bodu 2 – Informace o plnění usnesení z předešlého jednání a z jednání zastupitelstva
a rady města

Informace ze ZM Beroun ze dne 18. 12. 2019
Usnesení č. 93/2019 Vyhodnocení žádostí podaných do dotačního programu
"Poskytování dotací na kulturní činnost ve městě Beroun v roce 2020"
Zastupitelstvo města Beroun
I. souhlasí s poskytnutím dotací z rozpočtu města Beroun na kulturní činnost v letech 2020
a 2021 podle návrhu zpracovaného komisí pro kulturu a kulturní dotace ze dne 7. 11. 2019,
včetně uzavření veřejnoprávních smluv na jejich poskytnutí.
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II. bere na vědomí odůvodnění rozdělení dotací na kulturní činnost, které předložila Komise
pro kulturu a kulturní dotace.
Usnesení: Přijato

Informace z RM Beroun ze dne 13. 11. 2019
528/30/RM/2019 Informace o možné spolupráci při organizování hudebního festivalu
Letorosty
I. Rada města bere na vědomí
informaci o možné spolupráci města Beroun s městem Králův Dvůr při organizování
hudebního festivalu Letorosty.
II. Rada města souhlasí
s touto spoluprací a doporučuje zastupitelstvu města souhlasit s uzavřením smlouvy v této
věci.
Termín: únor 2020
III. Rada města ukládá
l. Ing. Simoně Boldi, vedoucí odboru školství a volnočasových aktivit
1. 1. připravit ve spolupráci s Kanceláří tajemníka návrh smlouvy o spolupráci s městem
Králův Dvůr a předložit ho radě města.
Termín: 31. 1. 2020
Usnesení: Přijato

Informace z RM Beroun ze dne 27. 11. 2019
537/31/RM/2019 Vyhodnocení žádostí podaných do dotačního programu "Poskytování
dotací na kulturní činnost ve městě Beroun v roce 2020"
I. Rada města bere na vědomí
zápis z jednání komise pro kulturu a kulturní dotace č. 5/2019 ze dne 7. 11. 2019, vč. jeho
příloh.
II. Rada města souhlasí
s poskytnutím dotací z rozpočtu města Beroun na kulturní činnost v letech 2020 a 2021 podle
návrhu zpracovaného komisí pro kulturu a kulturní dotace ze dne 7. 11. 2019.
III. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
schválit poskytnutí dotací na kulturní činnost v letech 2020 a 2021 podle návrhu
zpracovaného komisí pro kulturu a kulturní dotace ze dne 7. 11. 2019, včetně uzavření
veřejnoprávních smluv na jejich poskytnutí s jednotlivými žadateli.
IV. Rada města ukládá
l. Ing. Simoně Boldi, vedoucí odboru školství a volnočasových aktivit
1. 1. zajistit uzavření veřejnoprávních smluv se subjekty, kterým byla přidělena dotace
Zastupitelstvem města Beroun.
Termín: 31. 1. 2020
Usnesení: Přijato

Informace z RM Beroun ze dne 11. 12. 2019
572/32/RM/2019 Smlouva o spolupráci při zajištění systému využití vratných vánočních
hrnků
I. Rada města souhlasí
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s uzavřením smluv o spolupráci s níže uvedenými subjekty, jejichž předmětem je spolupráce
při zajištění systému využití vratných vánočních hrnků v období l. 12. 2019 - 31. 12. 2019,
v předloženém znění.
l. Roman Sládek, s. r. o., se sídlem Na Tržišti 575/12, 266 0l Beroun-Město, IČ: 02099918;
2. Antonín Kaiser, se sídlem Masarykova 25, 273 04 Kačice, IČ: 06123325;
3. Doba medová, s. r. o., se sídlem Husovo nám. 175, Beroun-Centrum, 266 0l Beroun; IČ:
24804304;
4. Mgr. Martin Onderka, se sídlem K Dědu 1700, 266 0l Beroun-Město, IČ: 13754572.
II. Rada města ukládá
l. Ing. Simoně Boldi, vedoucí odboru školství a volnočasových aktivit
1. 1. zajistit realizaci tohoto usnesení.
Termín: 13. 12. 2019
Usnesení: Přijato

Informace z RM Beroun ze dne 18. 12. 2019
592/33/RM/2019 Dodatek č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu
města Beroun ev. č. 0007/2019/DOT/OŠVA uzavřené dne 23. 1. 2019
I. Rada města souhlasí
s uzavřením Dodatku č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu města
Beroun ev. č. 0007/2019/DOT/OŠVA, s příjemcem dotace Dobromysl, z.ú., se sídlem
Bezručova 928, 266 01 Beroun, IČ: 24198412, v předloženém znění. Předmětem dodatku je
změna podmínek pro použití dotace tak, že dotace bude použita na akci "Benefiční koncert
pro Dobromysl" s termínem konání dne 22. 12. 2019.
II. Rada města ukládá
1. Ing. Simoně Boldi, vedoucí odboru školství a volnočasových aktivit
1.1. zajistit uzavření Dodatku č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu
města Beroun ev. č. 0007/2019/DOT/OŠVA v předloženém znění.
Termín: 22. 12. 2019
Usnesení: Přijato

Informace z RM Beroun ze dne 15. 1. 2020
5/34/RM/2020 Žádost o souhlas zřizovatele se zapojením Městského kulturního centra
Beroun do Programu na podporu informačních center Středočeského kraje pro rok
2020
I. Rada města souhlasí
se zapojením Městského kulturního centra Beroun se sídlem Holandská 118, 266 0l Beroun,
IČ: 00335371, do Programu na podporu informačních center Středočeského kraje pro rok
2020.
II. Rada města ukládá
l. Ing. Simoně Boldi, vedoucí odboru školství a volnočasových aktivit
1. 1. informovat ředitele Městského kulturního centra Beroun o udělení souhlasu.
Termín: 31. 1. 2020
Usnesení: Přijato

Informace z RM Beroun ze dne 29. 1. 2020
27/35/RM/2020 Souhlas zřizovatele s podáním žádosti o poskytnutí dotace na akci
"Berounské hradby 2020" do programu Středočeského kraje
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I. Rada města souhlasí
s tím, aby Městské kulturní centrum Beroun, Holandská 118, Beroun-Centrum, 266 0l
Beroun, IČ: 00335371 podalo žádost o poskytnutí dotace prostřednictvím veřejnoprávní
smlouvy z "Programu 2020 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze
Středočeského Fondu kultury a obnovy památek" v rámci tematického zadání "Podpora
kultury".
II. Rada města souhlasí
s případným přijetím dotace z "Programu 2020 pro poskytování dotací z rozpočtu
Středočeského kraje ze Středočeského Fondu kultury a obnovy památek" v rámci tematického
zadání "Podpora kultury" na akci "Berounské hradby 2020".
III. Rada města ukládá
l. Zdeňkovi Veselému, řediteli MKC Beroun
1. 1. zajistit plnění ve smyslu přijatého usnesení.
Termín: 31. 8. 2020
Usnesení: Přijato

Informace z RM Beroun ze dne 19. 2. 2020
45/36/RM/2020 Žádost o Záštitu města Beroun pro "Workshop zimního řezu ovocných
stromů a velký úklid Židovského hřbitova"
I. Rada města souhlasí
s poskytnutím Záštity města Beroun pro akci "Workshop zimního řezu ovocných stromů
a velký úklid Židovského hřbitova", jejímž organizátorem je Berounská zeleň, z. s. se sídlem
Smetanova 242/16, Beroun-Závodí, 266 Ol Beroun, IČ: 08172480. Akce se bude konat dne
14. 3. 2020 od 10. 00 hodin.
II. Rada města ukládá
l. Ing. Simoně Boldi, vedoucí odboru školství a volnočasových aktivit
1. 1. zajistit zpracování a předání záštity pro akci "Workshop zimního řezu ovocných stromů
a velký úklid Židovského hřbitova", jejímž organizátorem je Berounská zeleň, z. s. se sídlem
Smetanova 242/16, Beroun-Závodí, 266 Ol Beroun, IČ: 08172480, a která se bude konat dne
14. 3. 2020 od 10. 00 hodin.
Termín: 28. 2. 2020
Usnesení bylo: Přijato
46/36/RM/2020 Žádost o Záštitu města Beroun pro akci "Vinný košt v Berouně"
I. Rada města souhlasí
s konáním akce "Vinný košt v Berouně", jejímž organizátorem je Vinný Košt s. r. o. se sídlem
Hlavní 375, 277 14 Dřísy, IČ: 07788410 v termínu 17. 10. 2020 a s tím souvisejícím zrušením
pravidelných trhů konaných každou sobotu na Husově náměstí.
II. Rada města souhlasí
s poskytnutím Záštity města Beroun pro akci "Vinný košt v Berouně", jejímž organizátorem
je Vinný Košt s. r. o. se sídlem Hlavní 375, 277 14 Dřísy, IČ: 07788410. Akce se bude konat
dne 17. 10. 2020 na Husově náměstí v Berouně.
III. Rada města ukládá
l. Ing. Simoně Boldi, vedoucí odboru školství a volnočasových aktivit
1. 1. zajistit zpracování a předání záštity pro akci "Vinný košt v Berouně", jejímž
organizátorem je Vinný Košt s. r. o. se sídlem Hlavní 375, 277 14 Dřísy, IČ: 07788410,
konanou v termínu 17. 10. 2020 na Husově náměstí.
Termín: 28. 2. 2020
Usnesení bylo: Přijato
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47/36/RM/2020 Žádost o Záštitu města Beroun pro projekt "Kořeny osobností"
I. Rada města souhlasí
s poskytnutím Záštity města Beroun projektu "Kořeny osobností", jehož organizátorem je
Botanická zahrada hl. m. Prahy se sídlem Trojská 800/196, 171 00 Praha 7 - Trója, IČ:
00064572, v termínu l. 4. - 30. 4. 2020 na Husově náměstí v prostorách před Pražskou bránou.
II. Rada města ukládá
l. Ing. Simoně Boldi, vedoucí odboru školství a volnočasových aktivit
1. 1. zajistit zpracování a předání záštity pro projekt "Kořeny osobností", jehož organizátorem
je Botanická zahrada hl. m. Prahy se sídlem Trojská 800/196, 171 00 Praha 7 - Trója, IČ:
00064572, v termínu l. 4. - 30. 4. 2020 na Husově náměstí v prostorách před Pražskou bránou.
Termín: 28. 2. 2020
Usnesení: Přijato
52/36/RM/2020 Vyhodnocení žádostí o poskytnutí dotací z rozpočtu města Beroun v roce
2020 na zájmovou činnost
I. Rada města souhlasí
s uzavřením veřejnoprávních smluv s žadateli o dotace na zájmovou činnost v roce 2020
a poskytnutím dotací v následujícím znění:
l. Nadačnímu fondu GAUDEAMUS, IČ: 25228633, se sídlem Nerudova 2283/7, Cheb, na
"XXIX. ročník Dějepisné soutěže studentů gymnázií České a Slovenské republiky", konaný
26. 11. 2020, ve výši 5.000,- Kč.
2. DDM Beroun, příspěvkové organizaci, IČ: 71294643, se sídlem U Stadionu 787, Beroun,
na "Celoroční aktivity ve spolupráci s městem Beroun" ve výši 20.000,- Kč.
3. Pionýrské skupině Beroun - Závodí - Pionýr, z.s., IČ: 47559535, se sídlem Slapská 1499,
Beroun, na projekt "Jarní prázdniny na horách - zimní tábor (2x)", který bude realizován
v období 8. 2. - 15. 2. 2020, ve výši 10.000,- Kč.
4. Rodinnému centru Slunečnice, z.ú., IČ: 26615509, se sídlem Bezručova 928, Beroun, na
celoroční projekt "Cvičení nás baví, veselí jsme i zdraví" ve výši 15.000,- Kč.
5. Školnímu sportovnímu klubu při 2. ZŠ Beroun Preislerova 1335, IČ: 47515520, se sídlem
Preislerova 1335, Beroun, na "Příměstský sportovní tábor", ve výši 15.000 Kč.
6. Křesťanskému klubu Beroun, z.s., IČ: 47515121, se sídlem Seydlovo nám. 24/5, Beroun,
na projekt "Vytváříme rodinu V ROCE 2020 - výtvarné a rukodělné aktivity pro děti z rodin
ohrožených sociálním vyloučením" konaný v období l. l. - 30. 6. 2020, ve výši 10.000,- Kč.
7. Základní kynologické organizaci Beroun č. 260, IČ: 47559756, se sídlem Hostímská 488,
Beroun, na celoroční aktivitu "Výcvik a výchova psů", ve výši 15.000,- Kč.
8. Mladým ochráncům přírody, z.s. Trilobit, IČ: 04616391, se sídlem kpt. Jaroše 1047,
Beroun, na akci "Práce s dětmi/den dětí", ve výši 5. 000,- Kč.
9. Petru Novákovi, IČ: 87504642, se sídlem Trojanova 430, 272 0l Kladno, na celoroční
projekt "Cestovatelské večery v Berouně", ve výši 10.000,- Kč.
10. Charitě Beroun, IČ: 47514329, se sídlem Cajthamlova 169, Beroun, na akci "Ples Dobré
vůle Charity Beroun", který se bude konat 21. 11. 2020, ve výši 10.000,- Kč.
II. Rada města ukládá
l. Ing. Simoně Boldi, vedoucí odboru školství a volnočasových aktivit
1. 1. zajistit uzavření veřejnoprávních smluv a poskytnutí dotací subjektům, jimž byla tímto
rozhodnutím Rady města přidělena dotace na zájmovou činnost.
Termín: 31. 3. 2020
Usnesení: Přijato
54/36/RM/2020 Dodatek č. 3 Zřizovací listiny Městského kulturního centra Beroun
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
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schválit Dodatek č. 3 Zřizovací listiny Městského kulturního centra Beroun s účinností od
l. 5. 2020, v radou města upraveném znění.
Usnesení: Přijato
K bodu 3 – Schválení Plánu práce komise pro kulturu a kulturní dotace na rok 2020
Předsedkyně komise představila přítomným Plán práce komise pro kulturu a kulturní dotace
na rok 2020, který byl schválen v přiloženém znění.
Usnesení:
Hlasování:

Komise pro kulturu a kulturní dotace schvaluje Plán práce komise pro kulturu
a kulturní dotace na rok 2020.
5 pro – 0 proti – 0 zdržel se

K bodu 4 - Projednání členství města Beroun v Asociaci českých keramických měst
Komise pro kulturu a kulturní dotace vstup města Beroun do Asociace českých keramických
měst (dále jen „Asociace“) projednávala na svém jednání dne 18. 6. 2018, kde byly přínosy
členství již diskutovány. Rada města následně vstup města Beroun do Asociace neschválila.
Od posledního jednání komise ohledně vstupu do Asociace přibyl lednový vstup Asociace do
Evropského uskupení pro územní spolupráci keramických měst (AEuCC). Členství ostatních
českých obcí zůstávají nezměněna. Členský roční příspěvek činí 500 euro za obec a dále 10
centů za každého obyvatele.
Z diskuze vyplynuly následující závěry:
- výše členského příspěvku (cca 60 tis. Kč ročně) není úměrná přínosu členství města,
- alternativou by mohl být vstup Muzea berounské keramiky do Asociace. Výhodou by
byl přímý (nikoli zprostředkovaný přes město Beroun) kontakt s Asociací
a pravděpodobně i nižší členské příspěvky.
Usnesení:

Hlasování:

Komise pro kulturu a kulturní dotace nedoporučuje vstup města Beroun do
Asociace českých keramických měst. Komise pro kulturu a kulturní dotace
navrhuje Muzeu berounské keramiky zjistit si podmínky pro individuální vstup
organizace a zvážit takovýto individuální vstup Muzea berounské keramiky do
zmíněné asociace.
5 pro – 0 proti – 0 zdržel se

K bodu 5 - Informace o zajištění Mezinárodního hudebního festivalu Talichův Beroun
v roce 2020
Ing. Simona Boldi na základě informací poskytnutých od ředitelky Talichovo Berounska, z.ú.
(dále jen „TB“) Terezy Králové shrnula informace o zajištění Mezinárodního hudebního
festivalu Talichův Beroun v roce 2020, a to v následujících bodech:
- dramaturgie na tento ročník je připravena;
- letos bude poprvé spuštěn open Air koncert – v září na Husově náměstí (hlavní
program Žesťový soubor – Czech Brass, během dne bude podium využito k prezentaci
mladých umělců, žáků ZUŠ);
- v současné době probíhají jednání se sponzory, byla podána žádost o dotaci na
Středočeský kraj, v jednání je žádost o dotaci od Středočeského kraje v rámci
cestovního ruchu a také dotační programy na podporu mladých umělců;
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rozvoj doprovodných akcí – novinkou budou dirigentské kurzy, které proběhnou
v únoru 2021.
Karolina Froňková doplnila, že byla navázána spolupráce se Střední pedagogickou školou
Beroun.
Radek Dolejš navrhl uskutečnit výstavu TB na Streetgalery, kdy další využití vzniklých
grafických materiálů spatřuje při konání koncertů TB na KD Plzeňka.
-

Usnesení:
Hlasování:

Komise pro kulturu a kulturní dotace bere na vědomí informace o zajištění
Mezinárodního hudebního festivalu Talichův Beroun v roce 2020.
5 pro – 0 proti – 0 zdržel se

K bodu 6 - Informace o připravovaných významných kulturních akcích v roce 2020
Ing. Simona Boldi představila významné akce pro rok 2020, které pořádá nebo je
spolupořadatelem město Beroun. Dále všem členům komise byl rozdán Přehled kulturních
a sportovních akcí na leden - červen 2020, v němž své akce mají možnost uveřejňovat všichni
poskytovatelé služeb provozující své aktivity na území města Beroun.
Usnesení:
Hlasování:

Komise pro kulturu a kulturní dotace bere na vědomí Informace
o připravovaných významných kulturních akcích v roce 2020.
5 pro – 0 proti – 0 zdržel se

K bodu 7 - Ceny města Beroun
Členové komise otevřeli otázku periodicity udělování Ceny města Beroun. Členové kulturní
komise se shodli na oddělení udělování Ceny města Beroun od oslav vzniku ČSR a na
prodloužení periodicity udělování ceny města z 1x ročně na 1x za 2 roky. Jedním z důvodů je
nedostatečné množství navrhovaných a vhodných kandidátů. Diskutována byla také
návštěvnost a zájem obyvatelů města Beroun o výše uvedenou akci. Dále byla projednávána
podoba obou akcí tj. 1. oslav vzniku ČSR a 2. udělování Ceny města Beroun. Ing. Simona
Boldi uvedla, že k tématu je potřeba přistupovat citlivě.
Komise se shodla, že cílem je zachování vážnosti udělování cen města.
Navrženo:
1. Oslavy vzniku ČSR zůstanou každoroční akcí ve formě piety na Husově náměstí,
s výjimkou kulatých výročí, kdy se připraví slavnostní večer v KD Plzeňka.
2. Udělování ceny města se bude konat jednou za 2 roky a ponese formu slavnostního
večera. Diskutovány byly varianty spojení akce s TB nebo Adventem. Ani na jedné
z variant se členové komise neshodli.
Usnesení:

Hlasování:

Komise pro kulturu a kulturní dotace navrhuje oddělit udělování Ceny města
Beroun od oslav vzniku ČSR a současně prodloužit periodicitu udělování ceny
města z 1x ročně na 1x za 2 roky. Oslavy vzniku ČSR navrhuje ve formě
pietního aktu soustředit na Husovo náměstí.
5 pro – 0 proti – 0 zdržel se

K bodu 8 – Různé
A. Mgr. Bohumila Vokáčová otevřela diskuzi nad Adventem 2019 a zmínila svůj názor,

že se z dané akce s duchovním významem stává příliš komerční záležitost. Vyslovila
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nespokojenost s příliš dlouhým programem promítání videa na budovu radnice
a časovou prodlevou rozsvícení vánočního stromku (oproti plánu prodleva cca 20
minut).
Ostatní členové komise hodnotili připravený program pozitivně. Společně se shodli, že
je důležité dodržet čas rozsvícení stromku uvedený na programu.
Kulturní komise doporučuje na příště plnit časový program akce.
B. Předsedkyně komise oznámila přítomným odstoupení člena komise pro kulturu Mgr.
Pavla Veselého a vyzvala přítomné k navržení osoby, které by byl navržen post člena
kulturní komise. Po diskuzi se komise shodla na dvou osobách, které budou osloveny
v daném pořadí: 1. Bc. Michaela Škeříková, ředitelka MKB; 2. Mgr. Kristina
Škorpilová, vedoucí MBK.
Kulturní komise doporučuje oslovit s nabídkou členství v kulturní komisi následující
osoby v daném pořadí - Bc. Michaelu Škeříkovou, ředitelku MKB; 2. Mgr. Kristinu
Škorpilovou, vedoucí MBK.
C. Ing. Pavla Dvořáková informovala členy kulturní komise o nabídce Berounské zeleně,
která spolupracuje s Židovskou obcí. Ta nabídla, že by k užívání poskytla dva objekty,
které jsou v rámci hřbitovního areálu a nyní nejsou užívané. Jelikož spolek Berounská
zeleň dosud nemá a v nejbližší době ani nebude mít kapacity na to tyto dva malé
objekty plnohodnotně využívat, nabídl tuto možnost přímo městu, které by je mohlo
využít pro místní spolky, kterým se prostor nedostává. Kulturní komise vyslovila
souhlas s oživením dané lokality prostor i budov, avšak současně připomněla nutnost
vše provádět v souladu s pietou k danému místu.
Kulturní komise doporučuje vyčkat na výsledky jednání Berounské zeleně
s Židovskou obcí a poté zvážit možnost využití prostor pro případné sdružování místní
komunity.
D. Komise otevřela otázku možnosti spolupráce pořadatelů kulturních akcí
s Českobratrskou církví evangelickou, jejíž farář PhDr. Vymětal otevírá zajímavý
koncertní prostor v centru města nejrůznějším žánrům a duchovním proudům. Mgr.
Bohumila Vokáčová navrhuje podpořit daný subjekt a doplnit nabídku těchto prostor.
Zmíněna byla např. možnost nabídnout Českobratrské církvi evangelické konání
koncertů Kruhu přátel hudby Beroun. Mgr. Vokáčová sdělila, že byla jako zástupce
jednoho z účinkujících subjektů vedením církve informována o zamýšlené
rekonstrukci objektu. Radek Dolejš připomenul Program regenerace městské
památkové zóny, jehož podmínky by daná nemovitost pravděpodobně splňovala.
Přílohy:
Příloha 1: Plán práce komise pro kulturu a kulturní dotace na rok 2020
Zapsala:

Ing. Pavla Dvořáková

………………………………………..

Ověřil:

Mgr. Bohumila Vokáčová

………………………………………..

Předsedkyně komise: Lenka Kuhar Daňhelová
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………………………………………..

