
Zápis z36, zasedání Zastupitelstva obce v Záměli konaného
rlne 18. 11.2013 v 18.00 hodin v Penzionu Orlice.

Přítomni: Josef Novotný' Milena Kaplanová, Ing. Miroslav Rozkot CSc''
Ing. Milena Krupičková, Ing. Josef Myšák, Jaroslava Pišlová a
Jan Stašák
Omluven: -

Přítomno: 21 občanů

Jednání řídí: Josef Novotný, starosta

Kon<lato\ dl. 7ť,/csedani je usna(eni'chopllé.

vážené dámy, vážení pánové, občané obce,
Srdečně vás vítám na dnešním 3ó. jednríní zastupite1stva obce.

Zapisovatelkou dnešního jednalí jmenuji: Milenu Kaplanovou

sčítáním blasů pověřuji: Jaloslavu Pišlolou
ověřovateli zápisujnrenuji: Ing. Milenu Krupičkovou a Ing' Josefa Myšáka

Hlasování:
Kdo je pro: 7 hlasťr

Kdo ie píoti: 0 hlasů
Kdo se zdrŽe] hlasovárrí: 0 hlasů

Návrh usnesení:
la5LupilelsLvo obťe lamél bere na \édon'í.

Usnesení č. 1 bvlo pŤijalq

Propram dnešního iednání:

1. Kontrola přija|ých usneseni
2, Zpríva o činnosti obce
3. Záležitosti předklárlané zastupitetstvu k projednání a schválení
4. Diskuze
5. Usnesení
6. Závér

Má něktlo připomínky nebo doplnění k dnešnímu programu?
Pokud nikdo nemá připomínky, dávám hlasovat o předloženém programu:
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Hlasování:
Kdo ie Pto:
Kdo ie Proti:
}. alo 5e 7'dlŽelh]aso\ lLlI:

7 lrlasů
0 hlasů
0 hlasů

Návrh usneseni: 
', _-."'..',,''" "'ngrun' 

dnešního ]eclnánj zastupite]stva obce Za!.ěl'

1a\nrpiteli1\o obťe 1alněl sch\alu]š |'''

t]sneserrí č.2 bvlo qiLj@

r. Kontrpr.a pil,iltisI_ls-l9-s-9Í 
a lng- Miroslava Roz'kota CSc' a pani Milenri

-:;'1illil i:;l,:i;:'ir;il;'.:::::::;:í)í.]l;:l. ' p.rn' Perruu \o\"'noJ. b)leŤ
''T'')'.'''.l'et.''oob.ť1álrél |o\.lu]e nď:"Č"i_'; 

l. l1j._5u-',uoor"n'.l-n.'.'.'
z.",j,'p'_i:s " 

*""ru sn'čn} pozť]n

oRi i a 
roii l. .rr.ric sr,rn.ru zu.riiri.r"l: r:.""'"',:"1:'i'..01,"r'.tn",r.,

8. ,z".rupiL.l.i'o ob." /"':] !:::],lld, ;" )ir"rii*.r nerladan' ' udndd)

' o.eraČnlho progrlnlu zi\ otnL]1o pB)|

i'.n.i.",."i,'J'.*l.n',o'ě')',^^'r^^'chr]e"L.rrr.tr'rodPi'cnr^-'"l'LNr'''oL..'pi1'97emlur
ó. /.l-LL'IiLel.t' ,' 

' 'hc). "Ti] |]]'"z;'*r Čp'5i u r.e'lu ]- 45t]'-Kc'

s parc. ť' 7i8 I od |aLla Pe1IJ L]\cZLl)

Návrh usnesení] ,^_.''' n... nu \eJoln'. /ť NonL"ola pil.|é\\o\e orcarlzric 1š

6. Znstupil'ls1\(r obce len]el UšLt

/.;el iť:lé rel'l.Jnihl"' .' ' _ť n.l''cd.,lni. ic pol{JcL,t:'r:ll]:niďi'l|!]''"i , ,.
7. 7:,stuoiL'r'Ltoor^i'-i"l;;;;;..;;en1 p,,).n*u ' parc ': l-t'r ':'

\o\olnUu. b\|ť'n /dlncl Cp.' L:' " '"'"-'
..zenrcl .pirc'e'oE"'"]o8 ]:' íťno\éJon'l' /ť b}l, poJrnJ-/ado'll.lo'"1'"o.,' .". ' 

,'' 
'8. /.asrJoi,el-r\o o..: '*: ::;:1,;.j:;;)^,or',nin, nor'.oun' - "opo'

' l)n.r'acnLho plolrafuLr ži\lltnlnL) p

i']i.]'.^"i"o.ťi.', 1-''')__'.' ^."" ", \-'don'. /ť neh\|a o.\dep'!na 'n'lou\J l ncD)]a
'"''ó')".,up',.''''o 

"o." 1..l ::': ";;""o i"'. ř";; "'"ro,. 
/an\ťl Čp' j4 /d ccn'l

usLuteaněrrir kUu|é pozem[Ll S p'Lro

27 150,-Kč.

L]sneserrí č' j bylrl p!!ja!q

tL Zaměstnancj provedli opravu cest'Y fťezir']genl \' íové zástarbě a uklízeti spedané listí

v obci.

' ' 
l)né l{'.tl -'0I i plobšhlo \ maL(ř-lém cš'ltrt| rrtonr obcanl'u' Piirrtorr nrti \aleni!nl

t*,ť]lu]i.,,,' ť'''6io'"' 'r''' Blahclec' ]'r\'-rh Korri d \;nron Kd/eK'

2.3. Sociální a kultuml vj_bor poz..l:jvoJ;::ir'['J:ťťi'"q]' 
občan) ke shlédnutí

frřd"Ln't',,' piedsta' cul \ PI'17e pod na



-

2.4. P.n Jo'c' lreilnar /aiisLil a 'ťildil 'pin;nl \erejneho o'\ČIlcnl' k|ť|e no'IJ\iI poŤnci

íaloup"r}.'' "'tron..miel''crl 
'prnac'cn hJoii'' ''on'án'o"tj" 

nu tiecnna i'rii ndbčma

mlsto' CeLko\á cena Činj l5 64j'_Kc'

2.5. Pan Jan sl_šeň provedl zalrrar1nické a kanenické pláce na zahradě ZŠ Z'anlěl' Celková

-na činí 71 870'-Kč'

2.Ó. ,/:r.]nru \IINrole!ior R}'lÚc\'Lo ' \dť obee poz'-rdall o'pir'péleL rr:r'n"\up techliL1

i--a .rdrzbu ' eicine z'l"n" t'' t p"'''"n r'io' 'n_ol<z 
\ l il znd'lrberz;nort'V)"ťp"l'l.e\kJciri

I; ;;ó.:ř. a ' 1'e na'i. '' /JroiL Či'rl ' j o]O'_Kč'

N ávrh usnesen i:
/á\iuoilel.l\(. ol'cť /ďail bcre na \coon'l'

3. Zátcá!$Épjcdklé né zastupite|stvu k proied

3.l. \ávrh na koupi pozemLu od pana Perra Hr :i1i ' :l:u'_""l .,"'
Z1'pit'lq'u.rkc /arref le nicLfoz;11r1rtt 'ra loupt po''cnl\u ' parc j -61 -l o \)rere

l'' n': o'l pan' PctrJ lÍ\ě/d}' 'u'"' '|'u'in na Lor-rpi pouenůu s parc' Č''58 l o \\Ťčie
Zastupitelrtr r-r ',bce Zátúel je predLoŽelr ]

i"ořl,: 
"a 

pa1. Pclro H\é./d)' /al1él čt"' 5 L'

Návrh usnesení '' 'rni oo/ťlŤ'kL 5 parc' 
' 

7hl _] cd prra-Petra llrezdy'
/aslur'iLe|.l\ ',^obce 

z'''e] '.|1:|'Iil3ii''ř"o"'."""i.aa.anutdl]a'.'5U.-KČ'

'lT:l,i:i:i'J;í::)iJ"1)li"ul 

í ";;"";;;t;ň' '"ht;lilo 
k''u''po'uemlrr ' palc' c'

7>8 l oJ po'la Pctro H\é/.:l)' /l'ni| '";r' 
P;;;"k '"" 

'\méru 

lUq8 rr:' Kupni cetrr ie

onhoon'lJ |la 2o 5'U'-Ki' '' ro\lLL oooDiscm smlolt) no kc.rri 1ozenlů s porc' c'

/e.tupircr.tr n nl-cc ./anlťl po\ iřu|< su'o'r: i.:l ':^'] ""]]:.;1 ."" , l,j ;bu.-rc'
7nl {.r 758 l oJ pdnc P(Lra H'ezo'' zom'l ip'5] 

"o 
jťlkc\oJ cenJ 2'l 5(l0'-K

lIlasování:
Kdo je Prc:
Kdo jl: proti:
Kdo se zď'zel hlcsor áni:

7 hlasů
0 hlasů
0 hlasir

Usncsení č.5 bvlo přli4lq

3'2.Příspěveknadofinancováníprojektu,,Dovybavenídopravníhohřiště
]R-vchnově nad Kněžnou 

r ke schválení nabídka na spoJupráci na projektu
z-.,i,^;r"t"t. 

'r 
,rbee Zamcl le predlozen'

::J::i;"l;';;;-ň"no ''i "c ' 
R\Jl'no\ě nno Kne7nou"
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Zamél schvaluje prrspě\'ek na projekt 

" 
Do\'ybavení dopravního hřiště

, n..ino'e nua Kne/noL _ \ť \ )(i 2 n00'-Kc'

7 hlasů
0 hlasů
0 lr1asů

Hlasování:
Kdo je Pro:
Kdo je Proti:
Kdo 5e zdrzel hla\o\ áni:

Usnesení č' 6 bv1o přiiato'

Hlasování:
Kdo je pro:

Kdo je proti:
Kdo se zdržel hlasováni:

uslcsed!-i-bUa Piti4a.

6 hlasů
0 hlasů
i h1asů lng. JosefMyšák

3.3. Žádost o dotaci na Ministerstvo místního rozYoje na tlětské hřiště

íŽŠza-ct.
ZastuĎiteistvu obce Zamélje předloŽena ke schválení Žádost o podání dotace Da Ministerstvo

.i.i"il","r'qi l]J Clcl'Ne hii'le tl /s 7arlél'

Návrh usnesen í:
Zastuoitelstvo obce Zarněl schvaiuje podaní žádostj o dotaci na Ministerst\'o 

'místního 
rozvole

ne .lěiské hřiště u ZŠ Za-er. c"rto"e oaňuii-iJpiesanro. o:o ooo'-rt' výše dotaceie 70%'

a martrlálnt r jse oorrce ic 400 000'-Kč

3.4. Nabidka od společnosti Farma Tichj a spol' a' s"Záměl 226'

ffi"oi"ř;:ň:"'1" ii"aro'"n nu"l'-n"'io"pi pá'*(" oo 
"polečno'li 

t"'ma lichj

1:oor a' t'.,/á|né| 2]h \ parc' c' .)o - o ''ln"t' lJ( ln'd po/cmnu ' parc Č -7l 6

l, iii.i; 
'": 

. t.aoclen< 
geonetrickjrn pl.'ner 428-l jb 20ll

Nár rh usnesení: L'-"... fi.h
);:,;'i" ;,;;"* 7amel tchlaluje louoi po/elrkLlod spolcčno]i' 

l i::'':l'
n.ooi' u..'. lj.Č' 2)o t pdrc c' r:s : o 'in'tie 

li5 m a pozcrrlJ ' parc Č' -7l 6

: li;;.;;"i il .i*"nJ g"o*"'.'ď''' pl-en 
: 
a:s-.l ]: *] ) "

C.na je .tonore'a .d'2< Ki'- ''a ' :j;:.i;;ilil::i''l,i'áll,''l. 
^."', 

poz_<mlu ocl

Íffťif]řl:,"jx í:il"] $iT' : j';.;; iri' ' pu'"' t' 75i ') o \ ýméie ] 15 m' a po,emlll

.:"J1. .. ;;,; ;' ; ;'i"' r'''- oaair""i geome'ricr) n planem'l2E- I 3o'0 I 1

celko\ a čdstkn je 6 ]00 KČ'-'



Hlasování:
Kdo je pro: 7 \ as-
Kdo je proti:

/ Kdo sc zdrzel nrasor át'tl 0 hle:uf! | slle{el]i Č' 8 n\lo nriialo'

J.5. zádost o dotaci na OPZP na techniku pro sběrné dvory a

-kom 
postá rny.

Zastupjtelstvu obce Záněl je předloŽena kc schválení žádost o podání dolace na fond OPZP
na tcchniku pro sbčrné clvory a konpostárny. Maxirrráiní výše dotace činí 90% uznate1ných

nákladů'

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Zi1n]ěl sclrva1uje podanl záJosti U dotaci nc fond oPŽP na tecbniku pro

sběmé dvory a kompostrím'v' Maximální výše dotace čini 90% rrznatelných nákladů'
Zastupitelstvo obce Zátrrěl pol'ěřuje starostLt podpisem snr1ouvy s Ing. Davidem PlíŠtilem.
Ph'D'' Za stadionen 3812,276 01 Mě]ník na zp]'acování žádosti o dotaci na techniku pro

sběmé dvor-Y a konpostámy.

I{lásování:
Kdo je pro: 7 hlasů
Kdo je prorr: 0 I la.u
KJo se zdrŽel \la'oranr: 0lrll.ů

t]snesení č. 9 bl]o piiiato'

3.6. Žádost o dotaci z programu oPŽP na snížení spotřeby energie
v budově obecního úřadu v Zámě|i.
Zastupjtelstvu obce Zánlčlie předloŽena ke sch\'álení žádost o podá]í dotace Z proglamu

oPŽP a snížení spotieby cnergie v budově obecního Íriadu v Záměli'

Návrh usnesení:
ZastupitelstÝo obce Záměl schvaluje podanl zádosti o Clotaci z prograllu oPŽP na snížení
spotřeby energie v budově obecního úřadu v Zámě1i'

Zastupitelstvo obce Ziáměl pověřu.je starostu podpisem srnloLrvy s IDg' Davidem plištilem'

Ph.D., Za stadionem 3 812,2'76 oI Mělník naZpracováni žáclosti o dotaci z prograrnu oPŽP
na sníže1 spotřeby energie v budově obecního uiadu v Záměli.
Zastllpitelst\'o obce Zámě1 bere na vědomi zpracování energetickébo auditu spo]cčností
DEKTPRoJEKT s. r. o.' Továrni9l5,/40' olonouc-Hodo1an'v 772 00'

Hlasováníi
Kdo ie prol 7 hlasů
Kdo ie ploti| 0 hlasů
(.hJ se ZďŽel l lJs,'\Jni: 0 hla. t

l]snesení č. ]0 bv1o plijolq

0 h]asů



!L Nájemní smlouva č.3/2013 se společností DIMATEX CZ, spol' s'r'o'

se sídlem Stará 2,l, Stráž nad Nisou 463 03.
Zastupitelstvu obce Zán,tělje předloŽena ke schválení nájernní snrloul'a č' 3/2o_1] se

spoleinosti DIMATEX CZ' spol. s.r'o. se síd1em stará 24, Stráž nad Nisou 463 03'

p'.".":i"'l","l 
"t* 

z'i''ěl pierlechá do nájnu Dájernci DIMATEX cZ' spol' s'r'o' pozemek

s parc. č' 1091/2 Za Ílčelen unísténí 1 ks kontejneru na texti]'

Návrh usneseni:
Zastupitelstvo obce Zaměl schvaluje nájemní sm]ouvu č' 3/2013 se společnoStí DIMATEX

CZ,. spol. s'r.o. se sídlem stará 2;l. StIáŽ nad Nisou 463 03'
p._o'nái.o'"t on"" zaměl přenechá do nájrnu nájenci DIMATEX CZ' _spol' s'I'o' pozemek

. ,,arc. c' 1091/2 za úee]em umístění 1 ks kor'rtejnerů na tcxtil' Plocha l kontejneru činí ca

l'ď. Nájenné je stanoveno na částku l ' 
50o Kč ']_ DPH ročnč za každé stanoviště'

IIlásování:
Kdo je pro:
Kdojc proti:
Kdo se zdrŽcl hlasování:

l]snesení č' l l b!'lo přii4la.

Hlasováníi
Kdo je pro:
Kdo je proti:
Kdo se zdťe] hlasováni:

Usneserrí č. l2 br_lo př|ato'

7 hlasú
0 hlasťt
0 hlasů

![ Pronájem pozemků od společnosti Farma Tichý a spol' s' r' o''

Zímél226.
Žastupitelstvu obce Zámě]je předložena ke schvá]ení Žádost o přonájen pozemků od

spot"inosti tarmu tichi a.spo1'. s. r' o'' zaměl226, které slorrží pro zenědělskou činnost'

Návrh usnesení:
Zastupíte]st!o obce Zámč] schva]uje žádost o pronájem pozenkil od spo1ečnosti Fama'Iichý

a spoi'' s. r. o.. Záměl 226, které slouží pro zemědělskou činnost'

l"áJ s" o po'".ty s parc. č' 'l83' '185, 487' ] 012' 25/1, 982' 793 |2^ Io0l2'' 96616' 19116'

966/,1. 68112, 69i 11, 100/38, 100i 18

zu,tupit"t.t* ou"" záměl pověřuje starostu podpisem srrrlowy se-společností Farma Tichý

a spoi' s' r' o'' ZriněJ 226 na pronijenr pozenrků s pttŤc' č' 483,485, 487' 1012' 25/1' 982'

1932, 10012, 96616, 1gll6, 96614. 6812. 69/1 1' 100/38. 100/18.

7 hlasů
0 h]asů
0 hlasů

3.9. Dodatek č. l2 smlouvy o dílo na služby spojené s tříděním odpadu se

silečností EKOLA české Liuchar'1 s. r. o., české Libchavy 172,561 14'

Z'astupitelstl'u obce Záměl.je předložen Dodatek č' ]2 smlollv!'o dílo na sluŽi-'_ spojené

, iiiáéni- oap"au." .pol"ěnorti lrole České Libchavy s' r' o', České Libchavy l72'

561 r1.



Návrh usnesení:
Zastupitelsrvo obce Zá1něl bere na vědoní Dodatek č. 12 sm]our'y o díIo na sluŽb'v spo.jené
s tŤídě1'ím odpadu se společností EKOLA Čcské Libchavy s. r. o', České Libchavy 172,
561 1'l. Tento dodatek č' 12 nrění Přílohu č' J srllouvy o dí1o na s1uŽby spojené s tříděním
odpadu ve specílikaci staDovišť sběmých nádob najcdnotlivé dr.rrh-v odpadů.

3.10. Úč€lová dotace z Královéhradeckého kraje na vybavení
jednotek SDH.
Zastupitelstvu obce Z{ílnělje předloŽeno ke schvá]ení přijeri účclové dotace
z Králol'élrradeckého kraje na vybavení jedno1ek SDH'

Návrh usnesení:
Zastupitclstvo obce Zríněl schl'alu.je přijelí účelor'é dotace z Králové1uadeckého kraje na
v1'baveni jedr'rotck SDH' Dotace je ve výši 53 000'-Kč.
Zastrrpitelstvo obcc Záměl poVéřuie stalostu podpisenr smlouvy s Králor'éhradcckýn krajem
na úče]ovou dotaci na vybavení jednotek SDH'

Hlasování:
Kdo jc pro:
Kdo.je protir
Kdo se zdrŽel hlasování:

Usnesení č. 13 bvlo při.jato.

Hlasování:
Kdo je pro:
Kdo je ploti:
Kdo se zdťe1 l aso\'ániI

Usnesení č. 1'1 b\lo při.iato'

7 h1asů
0 hlasů
0 hlasfr

7 h]asů
0 hlasíl
0 hlasů

].!! Zádost o poskytnutí úč€lové dotace Z Programu obnoYy venkova
Královéhradeckého kraje 20l4 na \"ýměnu oken ZŠ a tělocvičny,
Zámél čp. 126.
Zastupitelstvu obce Záměl.je předloŽena ke schválení žádost o účclovou dotaci Z Prognmu
obnovy r'enkova Královéhradeckého kraje 2014 na výměnu oken ZŠ a tělocvičny, Záměl
čp. 126.

Návrh usnesení:
Zastupjtelstvo obce Zráměl schvaluje podání žádosti o účelovou dotaci Z Ploglanu obnovy
venkova l(rálovéltadeckého kraje 201,1 nc \ ) ménLl okcl] lŠ a téIocvicny, Zamél čp. 126.
Celková jnl'estice činí ] j 16 999.-Kč' Ma\imálni výše dotace je 600 000.-Kč'
Zastupitelstvo obce Zaměl schvaluje dofinancování z vIastnich 7dloiů v částce 716 999'-Kč.



Hlasování:
Kdo je pro:
Kdo je proti:
Kdo se zdržei h]asování:

usosse-l!ě ]l_b!q!

Hlasováníi
Kdo je pro:
Kdo.ie protil
Kdo se zdržel hlasování:

Usnesení č- 16 bY]o Diijalo'

HlasovánÍ:
Kdo je pro:

Kdo je proti:
Kdo se Zdržel hlasování:

Usnesení č. 17 by]o ptij_?úq

7 hlasů
0 hlasů
0 hlastt

3.l2. Smlouva o dílo na vypracování dokumentace skutečnébo provedení

riÁnort ) kanalizace r'částiobce Záměl'
)'l."',iřl'' 

' 'i"u." 
u rel ie niedlo7crla Kc "c\\ Jlc'']i 'm loL\ a o d''o ' pancm

í'-:'i"J;'i"':. ů'*;"' ili;J,'t', R'chlo\ nal K'e/n''Ll 5lÓ0l ra\}pr"co\áni

il?'#''i;": ilt".l',;ň'p.u"a""i i pá'p't l kanalizace na pozcmcích s parc' č 576/27'

576/21. 1009124' 598 v části oboe Záměl'

Návrh usnesení:
Ž"u"o*i'i'" 

"u"" 
zámčl schva1u.je smloul'u o cli]o s panen] ing' LadislavernNoskem'

_rutooi' 
{ nl'.rlllo' nad KněŽnou 516 01 na vyplacovírri iloktrnr_entace 

-skutečnélro 
Ptovedení

ii".rlu.t r'i*oriru." l]a pozťmclch s palc' č ' šiatzl ' slatzt' 1009/24' 598 v čásliobce

linrcl' t en_ d''a ie 'LaaU\enJ 
\c \\'i lU 000'-Kč'

7.''"iři.,"" ,,u"" zanlcl po\ ěruj; stalostu podpisem smJorrvy o dilo s panen

i. " i]"ái'i". ". No't.-' ůlod"i u, Rvchnov nad KněŽnou 516 01 na vypracovmL

;:?#fi;;. il;:;ň;'i-.".a"ni (p"'po't 1 kanalizace na pozcrrrcích s parc' č 576/27'

576/2]. 1009i24. 598 v části obce Zálě]'

7 h]asů
0 hlasů
0 hlasů

3.13. Žádost pana Petra Hvěztly, Záměl 5'l o pronájem části pozemku

s narc. č.82l/1 a kupní smlouva; smlouvě buáoucí na část tohoto pozemku.

;.Li;';"i;"-;;;"_ň!i," p."ár.''"* r.." *hvá1ení žádost pana Petra Hvězdy' Záméi 54

íl'.'l'í,lj"i" i".řii,"";a,"' l*.' " rl: r lr a kuprrí smlouva o smlouvě budouci na část tohoto

pozemku.

Návrh usnesení:
/á'lllniLcljL\ o obce /o1lél 'chV.luje zadosl pana Pťlra H\ c/d} ' /árél 5d o píollajem c;tli
,oj;;;i'. 

"';;,;';' ň i-"i.o' 'n'ruu'uo''lnlou\ébuooLcl 1aČ'j(t toholu po'elalL

7 hlasů
0 hlasů
0 hlasú



3,14. R:ozpočtové onatÍeni č.22.23.24 l2103
Zastupitelstvo obce zámě1je seznámeno s rozpočtovým opatřením č.22,23,24 l 2013 / viz
příloha.

Návrh usnesení:
Zastupitelstlo obce Záměl bere na vědonrí rozpočtové opatření č. 22,23,24 l 2a13 / viz
pří1oha.

Lsnesení č. 18 bvlo pŤijaB.

4. Diskuze.

jtl Do diskuze nebyl vznesen žádný příspěvek.

5. Usnesení

Usnesení bylo scl'tváleno dle piipnveného návrhu.

6. Závér

Pan stalosta poděkoval přítonrnim Za účast a ukončilveřejné zasedrírí č. 36 / 2013
Zastupitelstva obce Záměl'

Skončeno v: 19.l5 hodin

Milena Kaplanová

Starosta: .Iosef NovotnÝ

ověřili: Ing. Milena Krupičková a Ing' JosefMyšák


