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Z   Á   P   I   S
z 40. zasedání VALNÉ HROMADY 

dobrovolného svazku obcí

MIKROREGION IVANČICKO
konané dne 25. října 2012 v 15:00 hod. ve školícím areálu PERMONIUM - Strojírna 

Oslavany - areál Kukla, Padochovská 31, Oslavany
___________________________________________________________________________

Přítomni : 9 zástupců valné hromady, viz presenční listina
Omluveni : Ing. Karel Kuča, Josef Obršlík

PROGRAM  ZASEDÁNÍ
_________________________________________________________________________

1) Zahájení 
2) Prezentace externích subjektů
3) Zpráva o činnosti Mikroregionu Ivančicko
4) Vstup Mikroregionu Ivančicko do místní akční skupiny Brána Brněnska, o.s.
5) Plán inventur a ustanovení inventarizační komise
6) Zpráva revizní komise
7) Regiontour a kalendáře Mikroregionu 2013
8) Údržba cyklostezek jihozápadní Moravy ve vlastnictví MR Ivančicko
9) Odměny za činnost pro Mikroregion
10) Různé, podněty, rozprava
11) Usnesení
12) Závěr

1. ZAHÁJENÍ 

Zahájení provedl předseda správního výboru Ladislav Veselý.  Přivítal účastníky zasedání, 
přednesl návrh programu. Zeptal se, zda má někdo návrh na pozměnění, doplnění. 

Vzhledem k tomu, že nikdo nic dalšího neměl, nechal o předloženém návrhu hlasovat: 

ANO NE ZDRŽELO SE
Výsledek hlasování            9 0 0

2. PREZENTACE EXTERNÍCH SUBJEKTŮ

Na základě pozvání předsedy správního výboru provedla prezentaci ohledně připravované 
důchodové reformy a možných důsledků dopadů pro občany zástupkyně firmy Kapitol, 
poradkyně Eva Michalčíková. Nabídla zástupcům možnost konzultací přímo v obcích. 
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3. ZPRÁVA O ČINNOSTI MIKROREGIONU

Zprávu o činnosti Mikroregionu přednesl tajemník Mikroregionu Ing. Bohumil Smutný. 
Zpráva obsahovala činnost svazku od 22. 6. 2012 do 25. 10. 2012. Valná hromada vzala 
zprávu o činnosti na vědomí.

4. VSTUP MIKROREGIONU IVANČICKO DO MAS BRÁNA BRÁNA BRNĚNSKA, 
O.S.

Předseda správního výboru a tajemník seznámili valnou hromadu s doporučením 
správního výboru, který proběhl dne 22.8.2012. Zasedání se jako hosté zúčastnili zástupci 
Místních akčních skupin – Živé pomezí Krumlovsko – Jevišovicko a Brána Brněnska. 
Zástupci místních akčních skupin představili své sdružení a poskytli základní informace o 
činnosti. Místní akční skupiny jsou svou formou občanské sdružení, které působí na 
vymezeném uceleném venkovském území, sdružují subjekty z veřejné i komerční sféry. 
Součástí jsou tak ve stejném poměru obce, firmy i neziskové organizace (občanská sdružení). 
Území Mikroregionu Ivančicko doposud není součástí žádné místní akční skupiny. Mezi 
hlavní výhody patří možnost čerpat evropské dotace a realizovat projekty v rámci 
strategického plánu Leader, na který by samotné obce jinak nedosáhly. Zejména malé obce 
mohou z členství v místní akční skupině profitovat díky tomu, že jim otevřou možnosti 
například realizovat investiční projekty typu rekonstrukce budov, památek, úprav veřejných 
prostranství, výstavby, ale i neinvestiční opravy a podobné. Z územního hlediska se může 
Mikroregion Ivančicko stát součástí 2 místních akčních skupin - Živého pomezí Krumlovska 
– Jevišovicka nebo Brány Brněnska, protože s nimi Ivančicko bezprostředně sousedí. 
Zástupci správního výboru pečlivě zhodnotili prezentace obou subjektů.  Živé pomezí 
Krumlovsko – Jevišovicko působí již od roku 2006  a sdružuje 49 obcí zejména ze 
Znojemska. Má za sebou již úspěšně realizované projekty, bohaté zkušenosti z prací a 
úspěšně vyčerpané evropské dotace na podporu území. Svým zaměřením, působením a 
realizací projektů však silně akcentuje region Znojemska. Vzhledem k již dlouhodobému 
fungování a již definovaných strategických cílech by Mikroregion Ivančicko po vstupu do 
tohoto sdružení neměl zásadní možnosti ovlivnit strategické cíle a směřování sdružení. 

Místní akční skupina Brána Brněnska je teprve vznikající subjekt, který nemá za sebou 
historii a zkušenosti s realizací projektů. Územně se zaměřuje na západní Brněnsko, 
konkrétně je tvořena mikroregiony: Kahan, Kuřimka, Čebínka, Porta, Ponávka, Svazek obcí 
Pnaství hradu Veveří, Domašovsko a obce Lipůvka, Jinačovice a Lažany. Díky tomu, že 
místní akční skupina se utváří, vzniká i pro Ivančicko možnost  se od začátku podílet na 
utváření a strategickém směřování této místní akční skupiny a získání zastoupení v orgánech 
sdružení. Ivančicko má dále bližší územní návaznost, protože logicky patříme spíše 
k Jihozápadnímu Brněnsku, než-li k severnímu Znojemsku. Pokud by se Mikroregion 
Ivančicko rozhodl stát součástí některé z výše jmenovaných místních akčních skupin, bude 
nutné též hradit členské příspěvky tomuto sdružení, což by sebou pravděpodobně neslo 
zvýšení členského příspěvku jednotlivým členským obcím. To by se však obcím mohlo vrátit 
v případě možností předkládání projektů k financování z evropských dotací. Správnímu 
výboru byly prezentovány i další podrobné informace o činnostech obou sdružení. Po 
důkladné diskuzi, zvážení všech možných výhod i nevýhod, na základě prezentovaných 
informací, správní výbor jednomyslně doporučil valné hromadě projednat možnost začlenění 
Mikroregionu Ivančicko do Místní akční skupiny Brána Brněnska, o.s.  

K danému tématu proběhla napříč jednotlivými zástupci živá diskuze ohledně důvodu 
vstupu, výhod/nevýhod, možných přínosů, příležitostí a hrozeb. Mnozí zástupci 
argumentovali, že k danému schválení vstupu Mikroregionu Ivančicko do MAS Brána 
Brněnska není v tuto chvíli dostatek informací, co to bude konkrétně pro Mikroregion 
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znamenat a také nemají k tomuto zásadnímu rozhodnutí kompetenci od obecních 
zastupitelstev. Předseda a tajemník potvrdili, že je nutné, aby následně příslušnost k území 
MAS Brána Brněnska schválila jednotlivá zastupitelstva členských obcí. K dané problematice 
bude zasláno více informací a je zde možnost pozvání zástupců MAS Brána Brněnska, kteří 
poskytnou podrobné informace přímo na zastupitelstvech.      

Předseda svazku Ladislav Veselý po vyjádření názorů všech členů valné hromady přednesl 
návrh usnesení, které znělo:

VH schvaluje vstup Mikroregionu Ivančicko do Místní akční skupiny (MAS) Brána 
Brněnska, o.s.  Dále jmenuje 2 zástupce do valné hromady MAS: 1) Mgr. Miloše 
Musila, 2) Karla Zalabu.

Po předložení návrhu tohoto usnesení byl zástupci valné hromady upozorněn, že v této 
podobě není možné usnesení schválit, neboť k tomu nemá nikdo mandát od zastupitelstev 
členských obcí. Nelze předvídat, jak se zachovají zastupitelstva a zda-li vstup do MAS 
členské obce podpoří, aby mohlo být vytvořeno souvislé území.  Nejdříve bude nutné nechat 
členské obce projednat schválení poskytnutí území na zastupitelstvech, poté může 
Mikroregion Ivančicko vstoupit s těmi obcemi, kde bude území k MAS Brána Brněnska 
poskytnuto. Na základě této informace se členové valné hromady shodli na tom, aby návrh 
usnesení byl upraven místo „schvaluje vstup“ na „schvaluje záměr vstupu“. Předseda 
potvrdil, že takto byl návrh usnesení původně zamýšlen a mělo by se schválit v této navržené 
podobě. Po projednání zastupitelstvy členských obcí bude schválen vstup MAS Brána 
Brněnska, o.s.
K takto podanému návrhu již nebyly námitky. 

ANO NE ZDRŽELO SE
Výsledek hlasování          9 0 0

VH schvaluje záměr vstupu Mikroregionu Ivančicko do Místní akční skupiny (MAS) 
Brána Brněnska, o.s.  Dále jmenuje 2 zástupce do valné hromady MAS: 1) Mgr. Miloše 
Musila, 2) Karla Zalabu.

5. PLÁN INVENTUR A USTANOVENÍ INVENTARIZAČNÍ KOMISE

Předseda svazku upozornil na nutnost ustanovení inventarizační komise a plánu inventur. 
Vyzval přítomné členy valné hromady k podání návrhů na její složení. Vzhledem k tomu, že 
žádné návrhy podány nebyly, navrhl tajemník svazku, aby složení této komise bylo jako 
v loňském roce:

předseda Ing. Jan Černý
člen Josef Obršlík
člen Pavel Kovařík

Vzhledem  k tomu, že nikdo nic nenamítal, dal předseda o návrhu hlasovat.

ANO NE ZDRŽELO SE
Výsledek hlasování 9 0 0

VH schvaluje plán inventur za rok 2012 dle přílohy a jmenuje inventarizační komisi ve 
složení: předseda Ing. Jan Černý, člen: Josef Obršlík, člen: Pavel Kovařík.
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6. ZPRÁVA REVIZNÍ KOMISE

Předseda svazku Ladislav Veselý předal slovo předsedovi revizní komise Ing. Janu Černému, 
který přednesl obsah zápisu z jednání revizní komise dne 01. 10. 2012. Zápis a rekapitulace 
usnesení je přílohou tohoto zápisu. 

ANO NE ZDRŽELO SE
Výsledek hlasování           9 0 0

VH schvaluje předloženou zprávu revizní komise ze dne 1.10.2012. 

7. REGIONTOUR A KALENDÁŘE MIKROREGIONU 2013

Regiontour 2013

Předseda a tajemník seznámili valnou hromadu s průběhem jednání, které byly vedeny za 
účelem přípravy prezentace na mezinárodním veletrhu cestovního ruchu REGIONTOUR na 
brněnském výstavišti. Jednání proběhlo se Strojírnou Oslavany s.r.o., která se obrátila na 
Mikroregion Ivančicko se žádostí o výstavní poskytnutí plochy v rámci expozice 
Mikroregionu. Náklady na tuto část výstavní plochy (velikost 10 m2) by si hradila firma 
Strojírna Oslavany, s.r.o., stejně tak i zhotovení expozice. Mikroregion by nesl část nákladů, 
která by se nezměnila oproti předešlým ročníkům, tedy 55 m2. Strojírna Oslavany je zapojena 
do akce jako partner, tj. objednatelem celé plochy je Mikroregion Ivančicko a na základě 
využité plochy budou poměrné náklady přefakturovány na Strojírnu Oslavany.
Co se týká výstavní plochy Mikroregionu Ivančicko, bude provedeno výběrové řízení na 
realizátora expozice.
Tajemník dále uvedl, že obdobně jako v předchozích letech ponesou největší podíl na 
nákladech spojených s prezentací na Regiontouru 3 města - Ivančice, Oslavany a Dolní 
Kounice, proto by měly být vyzvány se žádostí o uvolnění mimořádného finančního 
příspěvku na zjištění spolufinancování. 
K danému bodu nikdo neměl námitky, ani připomínky, proto nechal předseda hlasovat o 
návrhu předloženého usnesení.

VH schvaluje prezentaci MR Ivančicko na mezinárodním veletrhu cestovního ruchu 
REGIONTOUR 2013 na ploše 65 m2 a úhradu částky 137.750,- bez DPH (registrační 
poplatek + pronájem plochy) firmě Veletrhy Brno a.s. VH souhlasí se zapojením 
partnera do výstavní plochy, firmy STROJÍRNA OSLAVANY s.r.o. Partner se bude 
spolupodílet poměrným způsobem na úhradě nákladů dle využité plochy, vybavení své 
části expozice si hradí v plné výši. VH dále ukládá správnímu výboru svazku na základě 
průzkumu trhu provést výběr vhodného dodavatele pro realizaci atypické výstavní 
expozice MR Ivančicko. VH se současně obrací na příslušné orgány měst Oslavany, 
Ivančice a Dolní Kounice se žádostí o uvolnění mimořádného příspěvku zajištění 
financování nákladů spojených s účastí na Regiontour 2013.

ANO NE ZDRŽELO SE
Výsledek hlasování           8 0 1
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Kalendáře 2013

Tajemník svazku uvedl, že co se týká vydání kalendářů na rok 2013, byly zatím předběžně 
vytipovány 2 firmy k předložení nabídek. Do jednání valné hromady však nebylo ještě 
stanoveno závazné množství objednaných kusů od všech členských obcí a subjektů
v Mikroregionu, proto budou firmy závazně poptány k předložení nabídek, jakmile bude 
znám přesný počet kusů a na základě provedeného průzkumu trhu provede výběr vhodného 
zpracovatele správní výbor svazku. Dále tajemník uvedl, že kompletní fotografická 
dokumentace pro kalendáře byla zajištěna občanským sdružením FOTKI, o.s. Spolupráci 
s tímto občanským sdružením dříve již projednala valná hromada. Vzhledem k tomu, že 
členové sdružení této činnosti věnovali hodně svého volného času, bylo by vhodné jejich 
snahu ocenit. Tajemník dále upozornil, že do kalendářů budou použity výhradně fotky 
nafocené tímto občanským sdružením, aby byl zachován jednotný styl kalendáře, proto by 
nebylo vhodné, aby zástupci obcí dodávali své fotky. K tomu se ohradil starosta Nových 
Bránic, pan Zdeněk Kališ, že o žádné takové exkluzivitě Mikroregion nerozhodnul a navíc 
není spokojen průběhem focení a výběrem fotek. Problém se dotýká např. záměny dodaných
fotek Moravských a Nových Bránic, či nevhodného nafocení některých záběrů, například
konkrétně nákladního automobilu stojícího na návsi, přičemž problém mohl být vyřešen, 
pokud by se s ním občanské sdružení zkontaktovalo a domluvilo na tom, jaké záběry má fotit. 
K tomu tajemník odpověděl, že bylo úmyslně zvoleno téma „jinýma očima, a proto členové 
sdružení FOTKI o.s. pracovali samostatně bez domluvy a ovlivňování ze strany zástupců 
obcí. Zdeněk Kališ dodal, že v době digitálních fotografií není problém zhotovit desítky fotek 
k výběru, poskytnuto jich bylo obcím málo. Také ostatní zástupci obcí se přidali k názoru, že 
mnohdy výběr z dodaných fotek byl i pro ně obtížný, ale nakonec si vybrali. Předseda svazku 
následně ukončil diskuzi k tomuto bodu a navrhnul nechat hlasovat o usnesení:

VH schvaluje vydání kalendářů na rok 2013 v množství dle objednávek jednotlivých 
členských obcí a ukládá správnímu výboru svazku na základě průzkumu trhu provést 
výběr vhodného dodavatele ke grafickému zpracování a vytištění kalendářů.  VH
schvaluje úhradu částky ve výši 4.000,- Kč občanskému sdružení FOTKI, o.s. za 
pořízení fotografických podkladů pro kalendáře. 

ANO NE ZDRŽELO SE
Výsledek hlasování 9 0 0

8. ÚDRŽBA CYKLOSTEZEK JIHZÁPADNÍ MORAVY VE VLASTNICTVÍ MR 
IVANČICKO

Mgr. Miloš Musil prezentoval záměr podat v roce 2013 žádost o dotaci na údržbu cyklostezek
na Jihomoravský kraj, které vyznačil a vybavil Mikroregion Ivančicko z dotací JMK a 
Skupiny ČEZ v předchozích letech. 
K předloženému návrhu neměl nikdo námitky ani připomínky. 

ANO NE ZDRŽELO SE
Výsledek hlasování 9 0 0

VH souhlasí se záměrem údržby cyklostezek jihozápadní Moravy roce 2013, které jsou 
ve vlastnictví MR Ivančicko a schvaluje podat  žádost o dotaci na jejich financování.  
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9. ODMĚNY ZA ČINNOST PRO MIKROREGION IVANČICKO

Tajemník předložil návrh na udělení odměn za činnost v souvislosti se zabezpečením chodu, 
působením v komisích a poradenstvím pro Mikroregionu Ivančicko níže uvedeným osobám: 
Ladislav Veselý, Ing. Jan Černý, Ing. Ivana Krejčová, Mgr. Miloš Musil, Pavel Kovařík, 
Miloš Dostalý a Martin Jacko. Předseda správního výboru navrhl, aby odměna byla také 
udělena tajemníkovi svazku Ing. Bohumilu Smutnému. Výše odměn je uvedena v příloze,
celkem bylo rozděleno 30.000,- Kč.

Předseda správního výboru se zeptal, zda-li má někdo pozměňující, doplňující nebo jiný 
návrh. Vzhledem k tomu, že žádné návrhy nebyly, nechal předseda o návrhu hlasovat.

ANO NE ZDRŽELO SE
Výsledek hlasování 9 0 0

Odměny za činnost v souvislosti se zabezpečením chodu, působením v komisích a 
poradenstvím pro Mikroregionu Ivančicko v roce 20012 byly schváleny dle 
předloženého návrhu.

10. RŮZNÉ, PODNĚTY, ROZPRAVA

Úhrada faktury obci Čučice – reklamní plnění pro Skupinu ČEZ za rok 2009

Tajemník uvedl, že se na něj obrátila obec Čučice se žádostí úhrady faktury za reklamní 
plnění provedené pro Skupinu ČEZ v roce 2009. Tato částka nebyla doposud obci Čučice ze 
strany Mikroregionu uhrazena, protože Mikroregion žádnou neuhrazenou fakturu obci Čučice 
neevidoval. Obec Čučice proto nyní zaslala opis této fakury. Tajemník uvedl, že není důvod, 
proč by tato oprávněná částka neměla být uhrazena, předseda proto nechal hlasovat o návrhu 
usnesení:

ANO NE ZDRŽELO SE
Výsledek hlasování 9 0 0

VH schvaluje úhradu faktury č. 500002 obci Čučice – reklamní plnění pro Skupinu ČEZ 
za rok 2009 ve výši 20.000,- Kč. 

Reklamní plnění obce Čučice pro Skupinu ČEZ v roce 2012

Obec Čučice se obrátila na Mikroregion Ivančicko se žádostí o umožnění dodatečného 
čerpání příspěvku za reklamní plnění pro Skupinu ČEZ v roce 2012, ačkoliv v řádném 
termínu nepodala žádost o čerpání tohoto příspěvku a nepředložila ke schválení žádný 
projekt. Součástí objednávky na reklamní plnění vůči Skupině ČEZ letos na jaře tedy nebyl 
žádný projekt, ani jiná aktivita obce Čučice a valná hromada neschválila uvolnění částky 
15.000,- Kč pro obec Čučice v roce 2012. Jestliže nyní obec Čučice žádá o příspěvek 
dodatečně, musí o této žádosti rozhodnout valná hromada a stanovit podmínky, za kterých 
může být příspěvek proplacen. Obec Čučice navrhla, že provede reklamní plnění v rámci 
předloženého projektu, vykáže reklamní plnění, které bude předloženo Skupině ČEZ do 
konce roku 2012 jako náhradní / doplňující reklamní plnění. K uvedenému neměl nikdo 
námitky, ani jiné návrhy, proto nechal předseda hlasovat o návrhu usnesení:
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ANO NE ZDRŽELO SE
Výsledek hlasování 9 0 0

VH schvaluje předložený projekt obce Čučice jako náhradní/doplňující plnění k již 
schváleným projektům realizovaným Mikroregion Ivančicko v roce 2012 a souhlasí 
s proplacením částky 15.000,- obci Čučice na základě provedeného reklamní plnění.

Zeleň pro Mikroregion Ivančicko - podnět obce Hlína

Starosta obce Hlína Miloš Dostalý zmínil problémy, ke kterým došlo na Hlíně v rámci 
výsadby stromů firmou Halámek Vojtěch v rámci realizace projektu Obnova zeleně 
Mikroregionu Ivančicko v roce 2010 a stav doposud není vyřešen. 

11. USNESENÍ 

Viz příloha. Předseda správního výboru Ladislav Veselý uvedl, že všechny návrhy usnesení 
byly průběžně čteny a členové valné hromady je obdrželi též v písemné formě. Zeptal se, zda 
má někdo z přítomných připomínky. Vzhledem k tomu, že žádné připomínky, ani další 
návrhy nebyly a valná hromada hlasovala průběžně o všech jednotlivých bodech usnesení, 
bylo tímto usnesení přijato.  

12. ZÁVĚR

Závěrem poděkoval předsedající přítomným za účast. Poté 40. VALNOU 
HROMADU v 17:45 ukončil.

V Oslavanech, dne 25. října 2012

Zapsal :                                   zápis ověřil :

...................................... ...........................................
Ing. Bohumil  S M U T N Ý Ladislav  V E S E L Ý   
tajemník svazku předseda správního výboru

svazku
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V Ý P I S  U S N E S E N Í
z 40. zasedání valné hromady dobrovolného svazku obcí

MIKROREGION IVANČICKO
40. zasedání valné hromady se konalo dne 25. října 2012 ve školícím areálu 

PERMONIUM - Strojírna Oslavany - areál Kukla, Padochovská 31, Oslavany a zúčastnilo se 
jej 9 zástupců členských obcí svazku – dle presenční listiny, která je nedílnou součástí zápisu. 

Valná hromada:

1) Schválila program zasedání.
2) Vzala na vědomí informace prezentované externími subjekty.
3) Vzala na vědomí zprávu o činnosti Mikroregionu.
4) Schválila záměr vstupu Mikroregionu Ivančicko do Místní akční skupiny (MAS) 

Brána Brněnska, o.s.  Dále jmenovala 2 zástupce do valné hromady MAS: 1) Mgr. 
Miloše Musila, 2) Karla Zalabu

5) Schválila plán inventur za rok 2012 dle přílohy a jmenovala inventarizační komisi ve 
složení: předseda Ing. Jan Černý, člen: Josef Obršlík, člen: Pavel Kovařík.

6) Schválila předloženou zprávu revizní komise ze dne 1.10.2012. 
7) Schválila prezentaci MR Ivančicko na mezinárodním veletrhu cestovního ruchu 

REGIONTOUR 2013 na ploše 65 m2 a úhradu částky 137.750,- bez DPH (registrační 
poplatek + pronájem plochy) firmě Veletrhy Brno a.s. VH souhlasí se zapojením 
partnera do výstavní plochy, firmy STROJÍRNA OSLAVANY s.r.o. Partner se bude 
spolupodílet poměrným způsobem na úhradě nákladů dle využité plochy, vybavení 
své části expozice si hradí v plné výši.  VH dále ukládá správnímu výboru svazku na 
základě průzkumu trhu provést výběr vhodného dodavatele pro realizaci atypické 
výstavní expozice MR Ivančicko. VH se současně obrací na příslušné orgány měst 
Oslavany, Ivančice a Dolní Kounice se žádostí o uvolnění mimořádného příspěvku 
zajištění financování nákladů spojených s účastí na Regiontour 2013. 

8) Schválila vydání kalendářů na rok 2013 v množství dle objednávek jednotlivých 
členských obcí a ukládá správnímu výboru svazku na základě průzkumu trhu provést 
výběr vhodného dodavatele ke grafickému zpracování a vytištění kalendářů.  VH 
schvaluje úhradu částky ve výši 4.000,- Kč občanskému sdružení FOTKI, o.s. za 
pořízení fotografických podkladů pro kalendáře. 

9) Souhlasila se záměrem údržby cyklostezek jihozápadní Moravy roce 2013, které jsou 
ve vlastnictví MR Ivančicko a schvaluje podat  žádost o dotaci na jejich financování.  

10) Schválila odměny za činnost v souvislosti se zabezpečením chodu, působením 
v komisích a poradenstvím pro Mikroregionu Ivančicko v roce 20012 dle 
předloženého návrhu.

11) Schválila úhradu faktury č. 500002 obci Čučice – reklamní plnění pro Skupinu ČEZ 
za rok 2009 ve výši 20.000,- Kč. 

12) Schválila předložený projekt obce Čučice jako náhradní/doplňující plnění k již 
schváleným projektům realizovaným Mikroregion Ivančicko v roce 2012 a souhlasí 
s proplacením částky 15.000,- obci Čučice na základě provedeného reklamní plnění.

V Oslavanech dne 25. 10. 2012

Zapsal :                                   zápis ověřil :
...................................... ...........................................
Ing. Bohumil  S M U T N Ý      Ladislav  V E S E L Ý   
tajemník svazku předseda správního výboru

svazku




