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Zápis z 23. jednání Sněmu delegátů
konaného dne 23. 3. 2022
místo konání: zasedací místnost Líbeznice
čas konání: 8.15 až 10.10 hod.
přítomno:
7, starosta obce Líbeznice Mgr. Jan Havlíček, starosta obce Měšice Ing. Martin
Čacký, starosta obce Bořanovice Libor Řápek, starosta obce Zlonín Ing.
František Polák, starosta obce Bašť Mgr. Vítězslav Kaliba, starostka obce
Předboj Pavla Příšovská, starosta obce Nová Ves Jiří Melichar
v 8.40 jednání opustil Mgr. Vítězslav Kaliba, počet přítomných se snížil na 6
omluveni:
0
hosté:
1, Ing. Červínová – manažer projektu Výstavba Svazkové základní školy Pod
Beckovem, Ing. Cucová – administrátor Svazku
Zahájení
Zasedání sněmu delegátů zahájila předsedkyně svazku Pavla Příšovská v 8.15 hodin (dále
jen předsedající).
V úvodu přivítala přítomné a konstatovala, že v souladu s čl. VII, odst. 6 Stanov je přítomno 7
zástupců obcí a sněm delegátů je usnášeníschopný.
Určení zapisovatele a ověřovatele zápisu
Předsedající určila zapisovatelkou paní Ivu Cucovou a ověřovatelem zápisu pana Martina
Čackého.
Schválení programu
Předsedající seznámila přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou.
1. Usnesení přijatá per rollam
2. Smlouvy o právu stavby pro Svazek obcí
3. Smlouvy o souhlasu s provedením stavby pro Svazek obcí
4. Úprava Stanov Svazku
5. Další dotační možnosti financování projektu
6. Schválení podání žádosti o dotaci z výzvy NPŽP 12/2021
7. Nabídky na zpracování žádostí o dotaci z NPŽP
8. Plná moc k jednání se SFŽP pro vybraného administrátora
9. Aktuální stav přípravných prací projektu výstavby ZŠ
10. Navýšení měsíční odměny manažera projektu
11. Podpis ručitelských smluv s KB
Starosta Baště pan Mgr. Vítězslav Kaliba požádal o zařazení projednání Úpravy Stanov jako
první bod jednání, protože se z dalšího jednání Sněmu delegátů musí omluvit.
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Návrh usnesení:
Sněm delegátů schvaluje program 23. jednání sněmu delegátů takto:
1. Úprava Stanov Svazku
2. Usnesení přijatá per rollam
3. Smlouvy o právu stavby pro Svazek obcí
4. Smlouvy o souhlasu s provedením stavby pro Svazek obcí
5. Další dotační možnosti financování projektu
6. Schválení podání žádosti o dotaci z výzvy NPŽP 12/2021
7. Nabídky na zpracování žádostí o dotaci z NPŽP
8. Plná moc k jednání se SFŽP pro vybraného administrátora
9. Aktuální stav přípravných prací projektu výstavby ZŠ
10. Navýšení měsíční odměny manažera projektu
11. Podpis ručitelských smluv s KB
12. Různé
Výsledek hlasování: pro: 7, proti: 0 , zdržel se: 0
Usnesení 1/23/2022 bylo přijato.
1.
Úprava Stanov Svazku
Výzva poskytovatele dotace stanovuje podmínku, že ke dni podání žádosti v případě svazku
obcí jako žadatele musí být pozemek ve vlastnictví svazku obcí, nebo jednoho z členů svazku
obcí s tím, že svazek obcí musí mít v katastru nemovitostí pravomocně zapsáno právo stavby
na 99 let. Stávající Stanovy Svazku přezkoumal poskytovatel dotace MŠMT a doporučil
úpravu, aby byly v souladu s touto výzvou.
Návrh úpravy Stanov Svazku vypracovala Advokátní kancelář Fara s.r.o.
Článek II. odst. 4 stanov Svazku se mění na nové znění „Svazek se zakládá na dobu určitou
a to na dobu 99 let“. Článek X. stanov Svazku Majetek členů Svazku vložený do Svazku se
mění celý v rozsahu předloženého návrhu, který tvoří nedílnou součást zápisu jako příloha č. 1.
Návrh usnesení:
Sněm delegátů:
a) schvaluje předložený dodatek č. 3 Stanov Svazku obcí Pod Beckovem
b) ukládá starostům členských obcí jeho projednání v zastupitelstvech obcí a předání
výpisů usnesení o jeho schválení MAS Nad Prahou do 25. 4. 2022
c) ukládá MAS Nad Prahou zajištění jeho zápisu do Rejstříku dobrovolných svazků.
Výsledek hlasování: pro: 7, proti: 0 , zdržel se: 0
Usnesení 2/23/2022 bylo přijato.
V 8.40 hod. jednání opustil Mgr. Vítězslav Kaliba, počet přítomných se snížil na 6.
2. Usnesení přijatá per rollam
Předsedající seznámila přítomné s výsledky 21. a 22. jednání Sněmu delegátů, která proběhla
per rollam.
21. jednání Sněmu delegátů per rollam proběhlo ve dnech 14. – 17. 2. 2022.
Sněm delegátů schválil uzavření smlouvy o připojení k distribuční soustavě mezi Svazkem
obcí Pod Beckovem a Pražskou plynárenskou distribuce, a.s. č. 004078165 (pro objekt ZŠ
Měšice, tělocvična) a pověřil předsedkyni Svazku podpisem smlouvy.
Výsledek hlasování: pro: 7, proti: 0, nehlasoval: 0 .
Usnesení 1/21PR/2022 bylo přijato.
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Sněm delegátů schválil uzavření smlouvy o připojení k distribuční soustavě mezi Svazkem
obcí Pod Beckovem a Pražskou plynárenskou distribuce, a.s. č. 004078169 (pro objekt ZŠ
Bašť) a pověřil předsedkyni Svazku podpisem smlouvy.
Výsledek hlasování: pro: 7, proti: 0, nehlasoval: 0 .
Usnesení 2/21PR/2022 bylo přijato.
22. jednání Sněmu delegátů per rollam proběhlo ve dnech 28. 2. – 3. 3. 2022.
Sněm delegátů schválil dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo mezi Svazkem obcí Pod Beckovem a
Atelierem M1 architekti s.r.o. ze dne 7. 6. 2021 a pověřil předsedkyni Svazku jeho podpisem.
Výsledek hlasování: pro: 7, proti: 0, nehlasoval: 0 .
Usnesení 1/22PR/2022 bylo přijato.
Návrh usnesení:
Sněm delegátů bere na vědomí zprávu o výsledcích jednání 21. a 22. Sněmu delegátů,
která proběhla per rollam.
Výsledek hlasování: pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0
Usnesení 3/23/2022 bylo přijato.
3. Smlouvy o právu stavby pro Svazek obcí
Zřízení práva stavby je podmínkou poskytovatele dotace MŠMT. Ke dni podání žádosti v
případě svazku obcí jako žadatele musí být pozemek ve vlastnictví svazku obcí, nebo jednoho
z členů svazku obcí s tím, že svazek obcí musí mít v katastru nemovitostí pravomocně
zapsáno právo stavby na 99 let.
Návrhy smluv vypracovala Advokátní kancelář Fara, s.r.o. a byly projednány jak se zástupci
Katastrálního úřadu Praha – východ, tak se zástupci poskytovatele dotace MŠMT.
Předsedající seznámila přítomné s návrhem smlouvy o právu stavby ZŠ Měšice mezi Obcí
Měšice a Svazkem obcí Pod Beckovem. Záměr byl zveřejněn na úřední desce obce Měšice
ve dnech 27. 1.- 12. 2. 2022, smlouvu schválilo Zastupitelstvo obce Měšice usnesením
4/2022/7 dne 9. 3. 2022.
Obec Měšice zřizuje právo stavby pro Svazek k pozemku parc. č. st. 10, jehož součástí je
stavba, budova s č.p. 297, pozemku parc. č. st. 11, jehož součástí je stavba, budova
bez č.p./č.e., ve zbytkové výměře po rozdělení na základě Geometrického plánu č. 1368129/2021, vyhotoveného Ing. Vladimírem Pokorným, Vinohradská 135, Praha 3, IČ:
15898814, ověřeného Ing. Vladimírem Pokorným, úředně oprávněným zeměměřičským
inženýrem, dne 30. 12. 2021, pod č. 302/2021, schválený Katastrálním úřadem pro
Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Praha-východ dne 7. 1. 2022, pod č.j. PGP-39/2022209, pozemku parc. č. 16/22, který vznikl na základě Geometrického plánu rozdělením
z pozemku parc. č. 16/13, pozemku parc. č. 26/4, vzniklý sloučením dílů na základě
Geometrického plánu, pozemku parc. č. 26/8, který vznikl, na základě Geometrického plánu,
rozdělením z pozemku parc. č. 26/1, pozemku parc. č. st. 348, jehož součástí je stavba,
budova bez č.p./č.e., pozemku parc. č. 614, který vznikl na základě Geometrického plánu,
rozdělením z pozemku parc. č. st. 7/1; pozemku parc. č. 23/1, ve zbytkové výměře po
rozdělení na základě Geometrického plánu a pozemku parc. č. 615, který vznikl, na základě
Geometrického plánu, rozdělením z pozemku parc. č. st. 6.
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Návrh usnesení:
Sněm delegátů:
a) schvaluje předložený návrh Smlouvy o zřízení práva stavby, kterou se zřizuje ve
prospěch Svazku obcí Pod Beckovem právo stavby k nemovitostem ve vlastnictví
Obce Měšice vymezeným v návrhu Smlouvy o zřízení práva stavby;
b) pověřuje předsedkyni Svazku případnými zpřesňujícímu úpravami návrhu Smlouvy
o zřízení práva stavby, které vyplynou z požadavků Ministerstva školství, mládeže a
tělovýchovy České republiky v případě upřesnění výzvy MŠMT k podání žádostí o
poskytnutí dotace v rámci dotačního programu s názvem „133 340 Podpora rozvoje
infrastruktury základního vzdělávání zřizovaného obcemi a dobrovolnými svazky
obcí“, podprogram 133D 341 Podpora vybraných projektů rozvoje výukových
kapacit základního vzdělávání zřizovaného obcemi a dobrovolnými svazky obcí.
c) pověřuje předsedkyni Svazku podpisem návrhu či zpřesněného návrhu Smlouvy o
zřízení práva stavby včetně podpisu návrhu na zahájení vkladového řízení u
příslušného katastrálního úřadu a jeho podání k tomuto úřadu.
Výsledek hlasování: pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0
Usnesení 4/23/2022 bylo přijato.
Předsedající seznámila přítomné s návrhem smlouvy o právu stavby ZŠ Bašť mezi Obcí Bašť
a Svazkem obcí Pod Beckovem. Záměr byl zveřejněn na úřední desce obce Bašť ve dnech
24. 1. – 8. 2. 2022, smlouvu schválilo Zastupitelstvo obce Bašť usnesením 7/031 dne 15. 3.
2022.
Obec Bašť zřizuje právo stavby pro Svazek k pozemku parc. č. st. 1/1, jehož součástí je
stavba, budova s č.p. 20, objekt k bydlení v části obce Bašť, druh pozemku zastavěná plocha
a nádvoří, ve zbytkové výměře po rozdělení na základě Geometrického plánu č. 1421129/2021, vyhotoveného Ing. Vladimírem Pokorným, Vinohradská 135, Praha 3, IČ:
15898814, ověřeného Ing. Vladimírem Pokorným, úředně oprávněným zeměměřičským
inženýrem, dne 1. 12. 2021, pod č. 283/2021, schválený Katastrálním úřadem pro Středočeský
kraj, Katastrální pracoviště Praha-východ dne 7. 12. 2021, pod č.j. PGP-4310/2021-209 a
pozemku parc. č. 42/2.
Návrh usnesení:
Sněm delegátů:
a) schvaluje předložený návrh Smlouvy o zřízení práva stavby, kterou se zřizuje ve
prospěch Svazku obcí Pod Beckovem právo stavby k nemovitostem ve vlastnictví
Obce Bašť vymezeným v návrhu Smlouvy o zřízení práva stavby;
b) pověřuje předsedkyni Svazku případnými zpřesňujícímu úpravami návrhu Smlouvy
o zřízení práva stavby, které vyplynou z požadavků Ministerstva školství, mládeže a
tělovýchovy České republiky v případě upřesnění výzvy MŠMT k podání žádostí o
poskytnutí dotace v rámci dotačního programu s názvem „133 340 Podpora rozvoje
infrastruktury základního vzdělávání zřizovaného obcemi a dobrovolnými svazky
obcí“, podprogram 133D 341 Podpora vybraných projektů rozvoje výukových
kapacit základního vzdělávání zřizovaného obcemi a dobrovolnými svazky obcí.
c) pověřuje předsedkyni Svazku podpisem návrhu či zpřesněného návrhu Smlouvy o
zřízení práva stavby včetně podpisu návrhu na zahájení vkladového řízení u
příslušného katastrálního úřadu a jeho podání k tomuto úřadu.
Výsledek hlasování: pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0
Usnesení 5/23/2022 bylo přijato.
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Smlouvy o souhlasu s provedením stavby pro Svazek obcí

4.

Souhlas vlastníka nemovitostí s umístěním a zřízením stavby technické a inženýrské
infrastruktury, jež souvisí s výstavbou budov Svazkové základní školy Pod Beckovem je
podmínkou pro správní řízení a slouží jako vyjádření souhlasu účastníka řízení.
Návrhy smluv vypracovala Advokátní kancelář Fara, s.r.o.
Předsedající seznámila přítomné s návrhem smlouvy o souhlasu s provedením stavby mezi
Obcí Měšice a Svazkem obcí Pod Beckovem.
Návrh usnesení:
Sněm delegátů schvaluje předložený návrh Smlouvy o souhlasu s provedením stavby
mezi Obcí Měšice a Svazkem obcí Pod Beckovem a pověřuje předsedkyni Svazku
podpisem návrhu Smlouvy o souhlasu s provedením stavby.
Výsledek hlasování: pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0
Usnesení 6/23/2022 bylo přijato.
Předsedající seznámila přítomné s návrhem smlouvy o souhlasu s provedením stavby mezi
Obcí Bašť a Svazkem obcí Pod Beckovem.
Návrh usnesení:
Sněm delegátů schvaluje předložený návrh Smlouvy o souhlasu s provedením stavby
mezi Obcí Bašť a Svazkem obcí Pod Beckovem a pověřuje předsedkyni Svazku
podpisem návrhu Smlouvy o souhlasu s provedením stavby.
Výsledek hlasování: pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0
Usnesení 7/23/2022 bylo přijato.
5. Další dotační možnosti financování projektu (informace o výzvách NPŽP/NPO č.
10/2021 a č. 12/2021
Iva Cucová seznámila přítomné s možnostmi dalšího financování výdajů na realizaci projektu
Výstavba Svazkové základní školy Pod Beckovem z Národního plánu obnovy. Národní
program životního prostředí vyhlásil Výzvy č. 10/2021 na udržitelné a efektivní hospodaření
s vodou v obcích. V rámci této výzvy je možné podpořit:
• výměnu nepropustných zpevněných povrchů za propustné zpevněné a propustné
povrchy se součinitelem odtoku každého z nových povrchů do 0,5 včetně (při součiniteli
odtoku původního nepropustného zpevněného povrchu 1,0),
• budování propustných zpevněných povrchů se součinitelem odtoku každého z povrchů
do 0,5 včetně,
• výstavbu střech s akumulační schopností (vegetační, retenční) se součinitelem odtoku
do 0,7 včetně.
Žádost bude možné podat až po získání pravomocného stavebního povolení.
Dále Národní program životního prostředí vyhlásil Výzvu č. 12/2021 na snížení energetické
náročnosti veřejných budov. V rámci této výzvy je možné podpořit:
•
•

výměnu a renovace (repase) otvorových výplní
realizaci opatření majících prokazatelně vliv na energetickou náročnost budovy nebo
zlepšení kvality vnitřního prostředí (např. rekonstrukce a modernizace vnitřního
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osvětlení, systémy měření a regulace vytápění a větrání, opatření zlepšující
prostorovou akustiku, opatření zabraňující letnímu přehřívání)
• výměnu zdroje pro vytápění, chlazení nebo přípravu teplé užitkové vody s výkonem
nižším než 5 MW využívajícího fosilní paliva nebo elektrickou energii za účinné zdroje
využívající biomasu, tepelná čerpadla, kondenzační kotle na zemní plyn nebo zařízení
pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla nebo chladu využívající obnovitelné zdroje
nebo zemní plyn.
• instalaci fotovoltaického systému, včetně akumulace elektrické energie
Návrh usnesení:
Sněm delegátů bere na vědomí informaci o dalších možnostech financování projektu
Výstavba Svazkové základní školy Pod Beckovem a ukládá MAS Nad Prahou pravidelné
monitorování výzev na dotace i finanční nástroje.
Výsledek hlasování: pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0
Usnesení 8/23/2022 bylo přijato.
6. Schválení podání žádosti o dotaci z výzvy NPŽP 12/2021
Iva Cucová informovala přítomné, že možnost podání žádosti o dotaci na Snížení energetické
náročnosti budov Svazkové základní školy Pod Beckovem byla konzultována v rámci
koordinovaného jednání mezi SFŽP, MŠMT a Svazkem. Aby bylo možné žádost podat, je
nutné prokázat splnění podmínky 30 % úspory primární energie z neobnovitelných zdrojů
oproti původnímu stavu, který musí být u všech objektů určených k rekonstrukci modelován,
protože objekty nebyly v minulosti využívané. Proto již bylo objednáno zpracování
energetického posouzení a odborného posudku k výskytu obecně a zvláště chráněných
synantropních druhů živočichů. Oba dokumenty jsou povinnými přílohami k podání žádosti.
Předpoklad podání žádosti je do 25. 4. 2022 (nevyžaduje vydané stavební povolení).
Návrh usnesení:
Sněm delegátů schvaluje podání žádosti o dotaci z Národního programu životního
prostředí v rámci Národního plánu obnovy, Výzvy č. 12/2021 na realizaci projektu
Snížení energetické náročnosti budov Svazkové základní školy pod Beckovem a
financování vlastního podílu ve výši max. 55%.
Výsledek hlasování: pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0
Usnesení 9/23/2022 bylo přijato.
7. Nabídky na zpracování žádostí o dotaci z NPŽP
MAS Nad Prahou předložila nabídku na zpracování a podání jedné žádosti o dotace z NPŽP
ve výši 42 000 Kč bez DPH, tj. 50 820 Kč včetně DPH s tím, že v případě získání bude dotace
administrována MAS Nad Prahou v rámci měsíčního smluvního paušálu na administraci
Svazku.
Návrh usnesení:
Sněm delegátů schvaluje nabídku MAS Nad Prahou na zpracování a podání žádostí
z Národního programu životního prostředí v rámci Národního plánu obnovy a ukládá
MAS Nad Prahou předložení návrhu smlouvy na další jednání Sněmu delegátů.
Výsledek hlasování: pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0
Usnesení 10/23/2022 bylo přijato.
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8. Plná moc k jednání se SFŽP pro vybraného administrátora
Plná moc pro konkrétního pracovníka je povinnou přílohou žádosti o dotaci z Výzvy
NPŽP/NPO č. 12/2021. Předsedající navrhla, aby k jednání se SFŽP v rámci zpracování a
podání žádosti o dotaci byla pověřena Iva Cucová.
Návrh usnesení:
Sněm delegátů schvaluje plnou moc k jednání se SFŽP pro Ivu Cucovou a pověřuje
předsedkyni Svazku podpisem plné moci.
Výsledek hlasování: pro:6, proti: 0, zdržel se: 0
Usnesení 11/23/2022 bylo přijato.
9. Aktuální stav přípravných prací projektu výstavby ZŠ
Ludmila Červínová seznámila přítomné s aktuálním stavem přípravných prací projektu
Výstavba Svazkové základní školy Pod Beckovem.
V pátek 18. 3. 2022 byla v souladu s dodatkem ke smlouvě s Atelierem m1 architekti podána
žádost na stavební úřad o vydání UR/SP pro školu v Měšicích. Chybí pouze závazné
stanovisko hygieny z důvodu nutnosti podat novou žádost o vyjádření – původní žádostí se
zabývala Bc. Malatincová, která před vydáním stanoviska dala výpověď. Mgr. Podlenová, která
projekt dostala na starost, se musí důkladně s problematikou seznámit, ale přislíbila vydat
stanovisko co nejdříve do 30.3.2022.
Žádost o UR/SP na školu v Bašti je také podána, zde se musí doplnit souhlasné stanovisko
Odboru územního plánování ohledně dodržení limitu zastavěnosti (projekt upraven a žádost
podána). Zároveň zhotovitel PD upravuje projekt dle požadavku Povodí Labe o nutnosti dvou
výústních objektů dešťové kanalizace a přečištěné vody z kořenové čističky do vodního toku.
Po doplnění bude zahájeno stavební řízení.
Manažerka projektu dále informovala o dalším postupu pro vklad práva stavby na 99 let ve
prospěch svazku obcí do katastru nemovitostí – SU byl požádán o rozhodnutí na dělení a
scelování pozemků na základě předloženého GP; samotný vklad do katastru bude moci být
učiněn až po získání stavebního povolení a umístění staveb.
Obě architektonické kanceláře pracují na prováděcí dokumentaci, která bude zároveň
dokumentací pro výběr zhotovitele. Každých 14 dní se konají kontrolní dny s projektanty obou
škol.
Návrh usnesení:
Sněm delegátů bere na vědomí informaci manažerky projektu Výstavba Svazkové
základní školy Pod Beckovem o aktuálním stavu přípravných prací projektu.
Výsledek hlasování: pro: 6, proti: 0 , zdržel se: 0
Usnesení 12/23/2022 bylo přijato.
10. Navýšení měsíční odměny manažera projektu
Jan Havlíček v souvislosti s nárůstem objemu prací a vzhledem ke složitosti projektu Výstavba
Svazkové základní školy Pod Beckovem navrhuje navýšení měsíční odměny manažera
projektu na 20 000 Kč čistého, což v hrubé mzdě představuje 27 100 Kč.
Návrh usnesení:
Sněm delegátů:
a) schvaluje měsíční odměnu manažera projektu Výstavba Svazkové základní školy
Pod Beckovem ve výši 27 100 Kč od 1. 4. 2022;
b) pověřuje předsedkyni Svazku podpisem dodatku k dohodě o provedení práce
s Lídou Červínovou a
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c) ukládá MAS Nad Prahou přihlášení zaměstnance Svazku k sociálnímu a
zdravotnímu pojištění.
Výsledek hlasování: pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0
Usnesení 13/23/2022 bylo přijato.
11. Podpis ručitelských smluv s KB
Na jednání se dostavil zástupce Komerční banky Ing. Jiří Kačer k podpisu ručitelských smluv.
12. Různé
• Předsedající informovala o zahájení správního řízení. Přestupku se DSO Svazek obcí
Pod Beckovem měl dopustit tím, že v rozporu s § 16 odst. 5 zákona o rozpočtových
pravidlech nezveřejnil rozpočtové opatření č. 1 (schváleno sněmem delegátů dne 6.
11. 2020) na svých internetových stránkách do 30 dnů ode dne jeho schválení. Dále
se měl svazek obcí dopustit přestupku tím, že v rozporu s § 39 odst. 10 zákona o
rozpočtových pravidlech nezveřejnil závěrečný účet za rok 2019 včetně zprávy o
výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2019 (schváleno sněmem delegátů dne 18.
5. 2020) na svých internetových stránkách do 30 dnů ode dne jeho schválení.
Systémové opatření bylo přijato na 10. sněmu delegátů dne 21. 12. 2020.
• Předsedající informovala o zájmu potenciálních zhotovitelů na realizaci projektu
Výstavba Svazkové základní školy Pod Beckovem. Informace nemohou být nikomu
poskytovány, odkazovat pouze na zveřejnění na profilu zadavatele a na Věstníku
veřejných zakázek.
• Starosta obce Nová Ves pan Jiří Melichar vznesl požadavek na zorganizování
prezentace projektu po získání stavebního povolení na společném jednání ZO
členských obcí.
• Termín dalšího jednání Sněmu delegátů je stanoven na středu 27. dubna od 8.30
hodin na OÚ Líbeznice.

Zapsala dne 25. 3. 2022

Iva Cucová

Ing. Iva
Cucová,
MBA

Ověřil dne 30. 3. 2022

Martin Čacký

Ing. Martin Ing. Martin Čacký
Datum: 2022.04.01
Čacký
09:13:25 +02'00'

Předsedkyně Svazku

Pavla Příšovská
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Digitálně podepsal
Ing. Iva Cucová,
MBA
Datum: 2022.03.30
11:16:04 +02'00'

Digitálně podepsal

Digitálně podepsal
Pavla
Pavla Příšovská
2022.04.01
Příšovská Datum:
10:01:59 +02'00'

