Zápis z ustanovujícího zasedání ZO Tvrdonice 23.10.2018

ZÁPIS
z ustanovujícího zasedání Zastupitelstva obce Tvrdonice,
konaného dne 23.10.2018 v 18:00 hod. na Dělnickém
domě ve Tvrdonicích
Bod č. 1 - Zahájení
Zahájení Zastupitelstva obce Tvrdonice bylo zahájeno v 18:00 hodin dosavadním
starostou obce Ing. Zdeňkem Tesaříkem (dále jako „předsedající).
Bod č. 2 – Složení slibu zastupitelstva obce
Předsedající v souladu s § 69 odst. 2 zákona o obcích vyzval přítomné členy
zastupitelstva ke složení slibu. Složení slibu proběhlo tak, že předsedající přečetl slib
stanovený v § 69 odst. 2 zákona o obcích: „Slibuji věrnost České republice. Slibuji na
svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu obce
Tvrdonice a jejich občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky.“ Jmenovitě
vyzval přítomné členy zastupitelstva ke složení slibu pronesením slova „slibuji“ a
podpisem na připraveném archu (příloha č. 2). Žádný člen zastupitelstva neodmítl složit
slib ani nesložil slib s výhradou.
Členům zastupitelstva obce bylo předáno osvědčení o zvolení členem zastupitelstva
obce podle § 53 zákona č. 491/2001 Sb. o volbách do zastupitelstev obcí a o změně
některých zákonů, v platném znění.
Bod č. 3 – Schválení programu
Návrh usnesení č. 1:
Zastupitelstvo obce Tvrdonice schvaluje následující program zasedání:
1. Zahájení
2. Složení slibu zastupitelstva obce
3. Schválení programu
4. Volba ověřovatelů zápisu
5. Volba zapisovatelky
6. Volba starosty, místostarosty obce a členů rady obce
a) Určení počtu místostarostů
b) Určení funkcí, pro které budou členové zastupitelstva obce uvolnění
c) Určení způsobu volby starosty, místostarosty, rady obce
d) Volba starosty obce
e) Volba místostarosty obce
f) Volba rady obce
7. Zřízení finančního a kontrolního výboru a počty členů
a) Volba předsedy finančního výboru a členů výboru
b) Volba předsedy a členů kontrolního výboru
8. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkce neuvolněných členů zastupitelstva
9. Volba statutárních zástupců pro jednání s VaK Břeclav a Hodonín, Hantály
a.s., DSO Čistý Jihovýchod, Region Podluží, MAS Jižní Slovácko
10. Volba oddávajícího a jeho zástupců při uzavírání sňatků
11. Volba předsedů a členů kulturní a sociální komise
12. Závěr
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Hlasování č. 1
Usnesení č. 1 bylo schváleno

pro 15 – proti 0 – zdržel se 0

Bod č. 4 – Volba ověřovatele zápisu
Návrh usnesení č. 2:
Zastupitelstvo obce Tvrdonice určuje ověřovateli zápisu Jiřího Balgu a Bc. Marka
Hunkaře.
Hlasování č. 2
Usnesení č. 2 bylo schváleno.

pro 15 – proti 0 – zdržel se 0

Bod.č. 5 – Volba zapisovatele
Návrh usnesení č. 3:
Zastupitelstvo obce Tvrdonice určuje zapisovatelem zápisu Hanu Gaszczykovou.
Hlasování č. 3
Usnesení č. 3 bylo schváleno.

pro 15 – proti 0 – zdržel se 0

Bod č. 6 – Volba starosty, místostarosty obce a členů rady obce
a) určení počtu místostarostů
Návrh usnesení č. 4:
Zastupitelstvo obce Tvrdonice schválilo zvolení jednoho místostarosty.
Hlasování č. 4
Usnesení č. 4 bylo schváleno.

pro 15 – proti 0 – zdržel se 0

b) – určení funkcí, pro které budou členové zastupitelstva obce uvolnění
Návrh usnesení č. 5
Zastupitelstvo obce Tvrdonice v souladu s § 71 odst. 1 písm. a) zákona o obcích určuje,
že pro výkon funkce starosty obce bude člen zastupitelstva uvolněn.
Hlasování č. 5
Usnesení č. 5 bylo schváleno

pro 15 – proti 0 – zdržel se 0

c) určení způsobu volby starosty, místostarosty, rady obce
Návrh usnesení č. 6:
Zastupitelstvo obce Tvrdonice schvaluje způsob volby starosty, místostarosty a radních
veřejným hlasováním.
Hlasování č. 6
Usnesení č. 6 bylo schváleno

pro 15 -proti 0 – zdržel se 0

d) volba starosty obce
Návrh usnesení č. 7:
Zastupitelstvo obce Tvrdonice volí starostou obce Tvrdonice Ing. Leoše Doskočila,
Ph.D.
Hlasování č. 7
Usnesení č. 7 nebylo schváleno.

pro 7 – proti 2 – zdržel se 6
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Návrh usnesení č. 8:
Zastupitelstvo obce Tvrdonice volí starostou obce Tvrdonice Ing. Zdeňka Tesaříka.
Hlasování č. 8
Usnesení č. 8 bylo schváleno.

pro 8 – proti 5 – zdržel se 2

Předsedajícím obce Tvrdonice zůstává nově zvolený starosta obce Tvrdonice Ing.
Zdeněk Tesařík.
e) volba místostarosty obce
Návrh usnesení č. 9:
Zastupitelstvo obce Tvrdonice volí místostarostou obce Tvrdonice Milana Trechu.
Hlasování č. 9
Usnesení č. 9 bylo schváleno.

pro 8 – proti 2 – zdržel se 5

e) volba rady obce
Návrh usnesení č. 10:
Zastupitelstvo obce Tvrdonice volí za člena rady obce Tvrdonice Milana Mašku.
Hlasování č. 10
Usnesení č. 10 bylo schváleno.

pro 8 – proti 0 – zdržel se 7

Návrh usnesení č. 11:
Zastupitelstvo obce Tvrdonice volí za člena rady obce Tvrdonice Ing. Dagmar
Pavlíkovou Nešporovou.
Hlasování č. 11
Usnesení č. 11 bylo schváleno.

pro 9 – proti 0 – zdržel se 6

Návrh usnesení č. 12:
Zastupitelstvo obce Tvrdonice volí za člena rady obce Tvrdonice Josefa Gála.
Hlasování č. 12
Usnesení č. 12 bylo schváleno.

pro 8 – proti 1 – zdržel se 6

Bod č. 7 – Zřízení finančního a kontrolního výboru a počty členů
Návrh usnesení č. 13:
Zastupitelstvo obce Tvrdonice zřizuje finanční výbor a kontrolní výbor. Oba výbory
budou pětičlenné.
Hlasování č. 13
Usnesení č. 13 bylo schváleno.

pro 15 – proti 0 – zdržel se 0

a) volba předsedy finančního výboru a členů výboru
Návrh usnesení č. 14:
Zastupitelstvo obce Tvrdonice volí předsedou finančního výboru Jiřího Balgu.
Hlasování č. 14
Usnesení č. 14 bylo schváleno.

pro 12 – proti 0 – zdržel se 3
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Návrh usnesení č. 15:
Zastupitelstvo obce Tvrdonice volí členem finančního výboru Bc. Vladimíru
Zlámalovou.
Hlasování č. 15
Usnesení č. 15 bylo schváleno.

pro 13 – proti 0 – zdržel se 2

Návrh usnesení č. 16:
Zastupitelstvo obce Tvrdonice volí členem finančního výboru Dalibora Adámka.
Hlasování č. 16
Usnesení č. 16 bylo schváleno.

pro 14 – proti 0 – zdržel se 1

Návrh usnesení č. 17:
Zastupitelstvo obce Tvrdonice volí členem finančního výboru Ing. Petra Čecha.
Hlasování č. 17
Usnesení č. 17 bylo schváleno.

pro 9 – proti 0 – zdržel se 6

Návrh usnesení č. 18:
Zastupitelstvo obce Tvrdonice volí členem finančního výboru Ing. Barboru
Rebendovou.
Hlasování č. 18
Usnesení č. 18 bylo schváleno.

pro 13 – proti 0 – zdržel se 2

b) volba předsedy kontrolního výboru a členů výboru
Návrh usnesení č. 19:
Zastupitelstvo obce Tvrdonice volí předsedou kontrolního výboru Ing. Leoše Doskočila,
Ph.D.
Hlasování č. 19
Usnesení č. 19 bylo schváleno.

pro 11 – proti 0 – zdržel se 4

Návrh usnesení č. 20:
Zastupitelstvo obce Tvrdonice volí členem kontrolního výboru Mgr. Kláru Létalovou.
Hlasování č. 20
Usnesení č. 20 bylo schváleno.

pro 15 – proti 0 – zdržel se 0

Návrh usnesení č. 21:
Zastupitelstvo obce Tvrdonice volí členem kontrolního výboru Bc. Marka Hunkaře.
Hlasování č. 21
Usnesení č. 21 bylo schváleno.

pro 11 – proti 0 – zdržel se 4

Návrh usnesení č. 22:
Zastupitelstvo obce Tvrdonice volí členem kontrolního výboru Ing. Dagmar Pavlíkovou
Nešporovou.
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Hlasování č. 22
Usnesení č. 22 bylo schváleno.

pro 14 – proti 0 – zdržel se 1

Návrh usnesení č. 23:
Zastupitelstvo obce Tvrdonice volí členem kontrolního výboru Ing. Martinu
Hanzelkovou.
Hlasování č. 23
Usnesení č. 23 bylo schváleno.

pro 10 – proti 0 – zdržel se 5

Bod č. 8 – Rozhodnutí o odměnách za výkon funkce neuvolněných členů
zastupitelstva
Návrh usnesení č. 24:
Zastupitelstvo obce Tvrdonice stanovuje svým neuvolněným členům za výkon funkce
odměny za měsíc v následujících částkách:
- místostarosta: 17.000,- Kč,
- člen rady: 6.000,- Kč,
- předseda výboru nebo komise: 2.000,- Kč,
- člen výboru nebo komise: 1.000,- Kč,
- člen zastupitelstva bez dalších funkcí: 500,- Kč,
- nečlenové zastupitelstva - člen komise nebo výboru: 300,- Kč.
Odměna bude poskytována ode dne přijetí tohoto usnesení. V případě nástupu
náhradníka na uprázdněný mandát člena zastupitelstva bude odměna poskytována ode
dne složení slibu. V případě budoucích změn v obsazení jednotlivých funkcí bude
odměna poskytována ode zvolení do příslušné funkce.
Hlasování č. 24
Usnesení č. 24 bylo schváleno

pro 14 – proti 0 – zdržel se 1

Bod č. 9 – Volba vedoucího příspěvkové organizace Služby obce Tvrdonice
Návrh usnesení č. 25
Program bude doplněn o bod Volba vedoucího příspěvkové organizace Služby obce
Tvrdonice.
Hlasování č. 25
Usnesení č. 25 bylo schváleno

pro 15 – proti 0 – zdržel se 0

Návrh usnesení č. 26
Zastupitelstvo obce Tvrdonice volí místostarostu Milana Trechu vedoucím příspěvkové
organizace Služby obce Tvrdonice.
Hlasování č. 26
Usnesení č. 26 bylo schváleno

pro 12 – proti 1 – zdržel se 2

Bod č. 10 – Volba statutárních zástupců pro jednání s Vak Břeclav a Hodonín,
Hantály, a.s., DSO Čistý Jihovýchod, Region Podluží, MAS Jižní Slovácko
Návrh usnesení č. 27
Zastupitelstvo obce Tvrdonice deleguje za Obec Tvrdonice starostu obce Ing. Zdeňka
Tesaříka do orgánů Vodovody a kanalizace Břeclav a.s., Vodovody a kanalizace
Hodonín a.s., Hantály a.s. Velké Pavlovice, DSO Čistý Jihovýchod, dobrovolného
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svazku obcí Regionu Podluží a MAS Jižní Slovácko, a to na dobu neurčitou ode dne
přijetí tohoto usnesení. Zastupitelstvo Obce Tvrdonice deleguje jako náhradníka za
Obec Tvrdonice místostarostu obce Milana Trechu do orgánů Vodovody a kanalizace
Břeclav a.s., Vodovody a kanalizace Hodonín a.s., Hantály a.s. Velké Pavlovice, DSO
Čistý Jihovýchod, dobrovolného svazku obcí Regionu Podluží a MAS Jižní Slovácko, a
to na dobu neurčitou ode dne přijetí tohoto usnesení.
Hlasování č. 27
pro 13 – proti 0 – zdržel se 2
Usnesení č. 27 bylo schváleno
Bod č. 11 – Volba oddávajícího a jeho zástupců při uzavírání sňatku
Návrh usnesení č. 28
Zastupitelstvo obce Tvrdonice volí oddávajícími při uzavírání sňatků starostu Ing.
Zdeňka Tesaříka, místostarostu Milana Trechu, Ing. Dagmar Pavlíkovou Nešporovou,
MUDr. Lenku Čapkovou a Milana Mašku.
Hlasování č. 28
Usnesení č. 28 bylo schváleno

pro 14 – proti 0 – zdržel se 1

Bod č. 12 – Volba předsedů a členů kulturní a sociální komise
Předsedající seznámil zastupitele obce s navrženými členy kulturní a sociální komise a
sdělil, že schvalování těchto komisí je v pravomoci rady obce.
Kulturní komise: Petr Bartošová, Zdeňka Šlichtová, Bc. Zlata Mrláková, Vratislava
Láníčková, Mgr. Pavlína Brabcová, Ing. Alena Studenitsch Janotová.
Sociální komise: MUDr. Lenka Čapková, Bc. Jana Tučková, Petra Bartošová. Vyzval
občany a zastupitele, kdo má dále zájem pracovat v těchto komisích, může se přihlásit.
Bod č. 13 - Závěr
Předsedající se závěrem dotázal, zda má někdo z přítomných nějaký dotaz nebo
připomínku.
O slovo požádal člen zastupitelstva Ing. Leoš Doskočil, Ph.D: „Já bych chtěl poděkovat
předně všem občanům, že letos přišli v tak hojném počtu k volbám, neboť po roce 2000,
bylo to vlastně druhá nejvyšší volební účast. Zvláště bych chtěl poděkovat těm voličům,
kteří podpořili nás za stranu lidovou, naše kandidáty. Velice si toho vážíme a bereme to
zodpovědně. Rovněž bych také rád poděkoval všem devadesáti kandidátům, za jejich
projev vůle aktivně a zodpovědně se podílet na podobě naší obce. Rostoucí volební
účast po roce 2000 a velký počet uskupení naznačuje, že lidé se zajímají o dění v obci a
že chtějí nějakou změnu. Ano, naše strana lidová, nezávislý Petra Čecha a ODS jsou
v opozici. To nicméně neznamená, že bychom nově zvolenému vedení obce házeli
klacky pod nohy. Naopak, chceme být konstruktivní a zodpovědní v zájmu naší obce,
v zájmu Tvrdonic. Konstruktivní a zodpovědný znamená, že podpoříme jakýkoliv
návrh, který nebude protěžovat úzkou a vybranou skupinu lidí bez řádného a
smysluplného zdůvodnění a takové návrhy, které by postrádali transparentnost a
hospodárnost. Třeba že jsme v opozici, chceme předkládat a prosazovat vlastní návrhy,
byť je zřejmé, že s ohledem na výsledek voleb bude obtížné prosazovat body
z programu opozičního uskupení. Nicméně věříme, že se nám podaří nalézt společnou
řeč v rámci celého zastupitelstva, bez vzájemných a zbytečných svárů, neboť mi jsme
připraveni a chceme pracovat pro Tvrdonice.“
Dále si vzal slovo starosta obce: „Děkuji všem občanům, kteří svými hlasy rozhodli o
obsazení obce a samozřejmě děkuji i já za vaši důvěru. Mrzí mě ovšem, že bylo
nabídnuto místo v radě obce nezávislým kandidátům i kandidátům KDU-ČSL, tito
ovšem tuto nabídku neakceptovali. Před volbami, jsem apeloval na stávající zastupitele,
aby vedli pokud možno volby korektně, bez osobních útoků. Bohužel ze strany ODS a
KDU-ČSL případně na FB stránkách se opět objevili pomluvy a lži a to nejen na
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starostu obce. Stačí jen kdyby si zastupitelé tyto informace ověřili na obecním úřadě.
Nikdy jsme ČOV nepronajali cizímu subjektu, nehospodařili jak se říká na nulu. Ba
naopak, zůstatky na našich finančních účtech několik let vykazují přes 4 mil. korun a na
rezervním účtu u ČNB přes 1,6. Abychom vyvrátili jakékoliv řeči na tolik omílanou
smuteční síň, ve výběrovém řízení jsme umožnili být panu Janulíkovi, Zháňalovi,
Doskočilovi. Jako stavební dozor nám pan Janulík doporučil pana Ilčíka, to aby to byl
nezaujatý odborník z Hodonína, který vedl v Břeclavi smuteční síň, opravy v Hodoníně,
atd. Výběrová řízení zadáváme vždy podle litery zákona. Pokud můžeme dát nabídku
odpovídající ceně a neporušíme zákon, tak se snažíme ji nabídnout i naším občanům.
Např. projekt na rekonstrukci ZŠ panu Janulíkovi cca 200.000,- Kč a máme projekt v
šuplíku. Dále dostal i projekt na zateplení ZŠ, tam jsme uspěli a získali jsme dotaci a
zateplení je již provedeno. Dle výběrového řízení prováděl zateplení pan Maška. Zrovna
tak dle výběrového řízení uspěli i na další opravy a rekonstrukce firma Drábek nebo pan
Polách. Přesto si myslím, že rozvoj naší obce i nadále pokračuje. Z našich vlastních
prostředků proběhli opravy chodníků Revoluční, Padělky - 4 mil Kč, oprava střechy
MŠ, parkoviště u školy atd. Je mně vyčítáno auto v osobním užívání, za které mimo jiné
platím 7.000,- Kč měsíčně. Před rokem jsem řekl, že se budu snažit získat nenárokové
dotace pro obec. Tady aspoň krátký výčet – v roce 2017 innogy - 100.000,- Kč,
Jihomoravský kraj – 600.000,- Kč (oprava zařízení MŠ, oprava knihovny, chodníku v
MŠ, TNS), Frujo 200.000,- Kč. V roce 2018 innogy 450.000,- Kč (oprava hřiště),
Jihomoravský kraj 307.000,-Kč. Ano, nezastírám, neuspěli jsme v žádosti o nové dětské
hřiště na Plynárenské ulici a na opravu tříd ZŠ. Přesto se snažíme dál a v listopadu
budeme navrhovat ke schválení projekt z peněz EU mezi Gbely a naší obcí. Myslím si,
že já osobně nemám problém si vyslechnout a komunikovat s občany ať už staršími
nebo mladými, jiné sexuální orientace či jiného náboženského vyznání, jak dokazuje
moje vyjednané setkání na biskupství a příslib financí na opravu kostela v obci. Po
volbách se pak volá po zakopání válečné sekery a tak podobně. Je to úplně zbytečné
jednání, které se před volbami opakuje jak přes kopírák. Přitom před 4 lety bývaly
radnice v barevném složení ze stran KDU-ČSL, ODS, ČSSD i KSČM.“
Dále starosta pokračoval: „Měl jsem za to, že v klidu všechny strany zhodnotíme
výsledky a podělíme se na řízení obce. Že tomu tak není, není mou vinou a každý ať si
sáhne na své svědomí sám. Jsme malá obec, lidi se tady znají a není snad nutné se řídit
nějakými stranickými poučkami z Prahy. Bohužel tomu tak je, ale to vůbec neprospívá
rozvoji obce ba naopak. Je snad prvořadé, abychom všichni vycházeli ze svých
volebních programů a snažili se je, pokud možno, dotáhnout do konce, protože to
děláme pro svou obec. Je nutné se dívat dopředu a ne pořád sklouzávat do klišé
rozdělení lidí podle stranické příslušnosti. Samozřejmě vítám všechny náměty a
připomínky od občanů obce pro další činnost a doufám, že jak slíbili zastupitelé ve
svém slibu, budou pracovat ve prospěch obce. Občané nám dali důvěru a my musíme
společně dokázat, že dali hlas těm správným lidem.
Poděkování, jak už tady bylo řečeno panem Doskočilem, patří všem, kteří byli na
kandidátkách a hlavně těm, kteří se nedostali třeba do zastupitelstva a nestli to triko a
někdy si na ně občané i poukazují: co tam děláte, stejně ses tam nedostal. Ale i těmto
lidem patří velké poděkování.
Ještě jednou děkuji a přeji příjemný večer a doufám, že se budeme potkávat na
zastupitelstvech i nadále.
Zastupitel obce Ing. Leoš Doskočil, Ph.D: „Já bych ještě rád připomenul, že zbytečně
se to možná vyostřilo, ale musím taky zmínit, že i my jsme měli snahu vyjednávat. Ano,
bylo nám nabídnuto jedno místo radního, ale s ohledem na výsledek voleb nepovažovali
jsme to za adekvátní, vzhledem k tomu, že bychom byli tzv. páté kolo u vozu. My jsme
chtěli dva radní, z toho jednoho místostarostu a udělat šiřší koalici s vedením panem
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starostou Tesaříkem. Toto nebylo přijato, proto je situace taková jaká je. My jsme v
opozici a opakoval bych se. Ale není pravdou, že bychom nevyjednávali a že bychom
neměli vlatní představu. Druhá věc, co tady padli za jisté připomínky např. ano, my
jsme byli ve výběrové komisy, to je pravda , ale my jako výběrová komise, byl tam Petr
Janulík, Zháňal a já, nemáme žádný vliv na konkrétní cenu za smuteční síň. To je jedna
z věcí. Mohli bychom pokračovat dál, ale myslím, že je to zbytečné, abych tady jeden
bod podruhé rozebíral.“
Starosta obce poděkoval za přípomínku a konstatoval, že tuto debatu již nebude dále
rozebírat.
O slovo se přihlásil zastupitel Ing. Petr Janulík: „Nevím, proč na ustanovujícím
zastupitelstvu se tady zmiňují nějaké částky, za které třeba pracovali zastupitelé obce.
Když bychom mohli zveřejňovat i jiné částky za jiné akce, které by kdekoho překvapili.
Já jsem pracoval na nějakých projektech pro Tvrdonice za nějaké místní obvyklé ceny.
Jenom pro souhrn, Tvrdonice si museli vzít úvěr na nějakou akci. Pro srovnání Kostice,
kde vlastně vedení 16 let taky vedla KSČM, mají zůstatek na účtě 70 mil.“
Starosta obce reagoval: „Myslím, že reakce je úplně zbytečná, že se srovnává
nesrovnatelné. Já jenom třeba řeknu, že my máme základní školu, na kterou jdou ročně
3 mil. Kč, tak krát 4 roky je to 12 mil. Kč. Kostice nedávají ani korunu, ale nechci
zabíhat do dalších podrobností. Děkuji.“
Dále se přihlásila o slovo zastupitelka Ing. Dagmar Pavlíková Nešporová: „Já jenom pro
doplnění, asi vše tady bylo řečeno, ale měli bychom se od všeho odprostit a pokud
chceme, aby Tvrdonice nějakým způsobem vypadaly, tak bychom měli začít nějak
vzájemně komunikovat. A prosím, vážení zastupitelé, že se tady sejdeme 4x nebo 5x do
roka neznamená, že pro vás tato práce končí. Všichni moc dobře víte, kdo se na jakých
akcích podílí. Bylo by dobré, aby nás 15, co tady teď sedí,
šlo příkladem a účastnili se akcí, které dělají Tvrdonice. Měli bysme tady být pro
občany, tak si to všichni uvědomte. Taky si uvědomte, že to opravdu není o tom, jen se
tady sejít na zastupitelstvu. Veškeré informace jsou dostupné na obci. Za 4 roky se o
dění v obci zajímali jen 4 zastupitelé. Ono to na tom zastupitelstvu jenom nestačí. Toť
ode mě vše.
Protože již nikdo nepožádal o slovo, předsedající poděkoval za diskuzi a dále poděkoval
všem, kteří volili kohokoliv z tohoto zastupitelstva. Dodal, že povedou obec dál tak, aby
se pokud možno splnily volební sliby. Ještě jednou poděkoval přítomným občanům za
účast a podotkl, že doufá, že se nadále budou potkávat i na akcích v obci, což je v
nejbližší době mikulášský jarmark. Tím všechny srdečně pozval.
Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 18:56 hod.
Přílohy zápisu:
1/ Prezenční listina
2/ Listina prokazující složení slibu členů zastupitelstva
3/ Pozvánka o konání ustavujícícho zasedání zastupitelstva obce
Zápis byl vyhotoven dne 29.10.2018
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