FINANČNÍ VÝBOR
Zastupitelstva Jihočeského kraje
Tajemník výboru: Bc. Markéta Zlata Remtová, tel. 386 72 04 82, e-mail.: remtovam@kraj-jihocesky.cz

České Budějovice 6.6.2022

ZÁPIS

č. 14

z jednání Finančního výboru Zastupitelstva Jihočeského kraje, které se konalo dne
6.6.2022 od 11:00 h videokonferenčně.
Přítomni:
Členové výboru: Ing. Petr Kalina, Josef Soumar, Ing. Tomáš Posekaný, Ing. František Dědič, Ing. Jiří
Šimánek, Ing. Jaromír Novák, PaedDr. Jan Váňa, Ing. Petra Blížilová, Ing. Ivo Ježek, Mgr. Petr
Hanzlík
Přizváni: Ing. Ladislav Staněk, Ing. Stanislav Bůžek, Ing. Ivan Sýkora, Ing. Tomáš Hajdušek
Omluveni: Mgr. Ing. Martin Doležal, Mgr. Pavel Talíř, Ing. Petr Holický
Jednání zahájil a řídil místopředseda PaedDr. Jan Váňa.
Konstatoval, že přítomno je 10 členů a Výbor je usnášeníschopný.
Program jednání byl odsouhlasen.
Program jednání:
1/ Informace o účetních závěrkách příspěvkových organizací zřízených Jihočeským krajem za rok
2021 /OEKO/
2/ Účetní závěrka Jihočeského kraje za rok 2021 /OEKO/
3/ Návrh – Závěrečný účet Jihočeského kraje za rok 2021 /OEKO/
4/ Informace o rozpočtových opatřeních za květen-červen 2022 /OEKO/
5/ Informace o daňových příjmech za leden-květen 2022 /OEKO/
6/ Harmonogram jednání Finančního výboru Zastupitelstva Jihočeského kraje na 2. pololetí 2022
/OEKO/
7/ Záměr prodeje částí pozemků v k. ú. Sedlec u Českých Budějovic /OHMS/
8/ Koupě pozemku v k. ú. České Budějovice 7 od ČR – Úřadu pro zastupování státu ve
věcech majetkových /OHMS/
9/ Záměr prodeje areálu "Chata Mládí" v k. ú. Stachy /OHMS/
10/ Různé
1/ Informace o účetních závěrkách příspěvkových organizací zřízených Jihočeským krajem za
rok 2021
Ing. Staněk: informativní materiál, jde o vyhrazenou pravomoc rady kraje podle § 59 odst. 1 písm. n)
zákona č. 129/2000 Sb., o krajích. Jihočeský kraj byl k 31. 12. 2021 zřizovatelem celkem 157
příspěvkových organizací, za rok 2021 bylo dosaženo následujících výsledků hospodaření:
- zisku u 148 PO (zisk celkem přes 57 mil. Kč),
- ztráty u 1 PO (Konzervatoř, České Budějovice, uzavření domova mládeže z důvodu pandemická
situace, ztráta kryta z rezervního fondu PO),
- nulového výsledku u 8 PO.
RK schválila 4. 5. 2022.
Ing. Hajdušek: u ztrátové PO šlo o celkovou ztrátu přes 7,4 tis. Kč.
Finanční výbor Zastupitelstva Jihočeského kraje
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bere na vědomí
informaci o schválení účetních závěrek, sestavených k 31. 12. 2021, u 157 příspěvkových organizací,
zřízených Jihočeským krajem, na 41. jednání Rady Jihočeského kraje dne 4. 5. 2022 dle důvodové
zprávy a příloh č. 2 a č. 3 materiálu č. FV_20220606_01.
Hlasování:
10/0/0
Usnesení bylo přijato.
2/ Účetní závěrka Jihočeského kraje za rok 2021
Ing. Hajdušek: zásadní materiál s doporučením ZK schválit, který je zpracovaný v souladu s vyhláškou
č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních
jednotek a směrnicí SM/125/ZK Směrnice ke schvalování účetní závěrky Jihočeského kraje účetní
závěrku, nedílnou součástí je Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Příloha, Přehled o peněžních tocích a
Přehled o změnách vlastního kapitálu. Materiál je podle ustanovení vyhlášky doplněn o:
- závěrečnou inventarizační zprávu za rok 2021,
- zprávu o výsledcích finančních kontrol za rok 2021,
- pololetní zprávy o kontrolní činnosti KÚ JčK za rok 2021,
- Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření Jihočeského kraje za rok 2021.
Vazba na souběžně projednávaný materiál „Návrh – Závěrečný účet Jihočeského kraje za rok 2021“
projednaný v RK 2. 6. 2022, následně projednává ZK 16. 6. 2022.
Finanční výbor Zastupitelstva Jihočeského kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit účetní závěrku Jihočeského kraje za rok 2021.
Hlasování:
10/0/0
Usnesení bylo přijato.
3/ Návrh – Závěrečný účet Jihočeského kraje za rok 2021
Ing. Hajdušek: zásadní materiál s doporučením schválit ZK, který je zpracovaný podle ustanovení § 17
zákona č. 250/2000 Sb. Příjmy, výdaje a saldo za rok 2021 po konsolidaci:
- celkové příjmy 21 845,25 mil. Kč / plnění rozpočtu 100,21 %,
- celkové výdaje 21 153,27 mil. Kč / plnění rozpočtu 96,21 %,
- saldo (přebytek) +691,98 mil. Kč.
- zůstatek disponibilních prostředků +311,057 mil. Kč s návrhem na převod do FRR.
Materiál projednala RK 2. 6. 2022, následně projedná ZK 16. 6. 2022.
PaedDr. Váňa: celý rozpočet sestavovala koalice, nastavené je to docela dobře.
Ing. Novák: 87 % plnění investic je slušný výsledek, při těchto daňových příjmech je to jednodušší.
Rozum mi nebere, proč se smlouva vloží před podpisem, prosím o vysvětlení.
Ing. Hajdušek: tento problém se vyskytl na odboru veřejných zakázek, ale nemělo to vliv na vše
důležité, veškeré důležité povinnosti kraje ve věci hospodaření byly dodrženy, při přezkoumání nebyla
zjištěna žádná ekonomická rizika.
Ing. Staněk: komunikoval jsem s ministerstvem, jde o izolovanou chybu, selhání jednotlivce, ale
nejsme povinni přijímat nápravná nařízení. Souhlasím s panem náměstkem.
Ing. Hajdušek: navrhuje se přidělit celý zůstatek disponibilních prostředků do FRR.
Finanční výbor Zastupitelstva Jihočeského kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit Závěrečný účet Jihočeského kraje za rok 2021 s usnesením ve znění:
Zastupitelstvo Jihočeského kraje:
I. schvaluje
1. Závěrečný účet Jihočeského kraje za rok 2021 podle příloh č. 1 až č. 8 návrhu č. 190/ZK/22 s
vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením bez výhrad včetně vykázaného kumulovaného
výsledku hospodaření kraje k 31. 12. 2021 v celkové výši +3 973 253 463,92 Kč,
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2. užití zůstatku disponibilních prostředků hospodářského výsledku za rok 2021 v objemu
311 057 394,21 Kč převodem ve prospěch Fondu rezerv a rozvoje Jihočeského kraje;
II. bere na vědomí
obsah Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření Jihočeského kraje za rok 2021 dle přílohy č. 9
návrhu č. 190/ZK/22.
Hlasování:
10/0/0
Usnesení bylo přijato.
4/ Informace o rozpočtových opatřeních za květen-červen 2022
Ing. Hajdušek: informativní materiál k odsouhlasení a s doporučením ZK schválit; jde o soubor
rozpočtových opatření schválených v RK dne 26. 5. 2022 a v RK dne 2. 6. 2022, celkem 26
rozpočtových opatření, z toho 8 rozpočtové opatření v kompetenci ZK a 18 rozpočtových opatření
v kompetenci RK.
Zvýšení povoleného schodku celkem o 18,8 mil. Kč:
- převod části první tranše přijatého kompenzačním bonusu pro rok 2022 do FRR (snížení schodku
o 17,2 mil. Kč),
- koupě pozemku v obci Srubec návazně na potřebu budoucí realizace stavby „Přeložka silnice II/157
obchvat Srubce a Zanádražní komunikace 6. etapa“ (zvýšení schodku o 28,0 mil. Kč),
- realizace akce „Demolice objektu bývalé výdejny PHM SO č. 054“ (zvýšení schodku o 8,0 mil. Kč),
Upravený schodek 2 032,1 mil. Kč.
Zvýšení rozpočtové rezervy o 8,2 mil. Kč:
- převod části první tranše přijatého kompenzačním bonusu pro rok 2022 do rozpočtové rezervy
(zvýšení rezervy o 10,0 mil. Kč),
- přijetí vratky dotace od SK Dynamo ČB akademie na projekt „Složiště“ (zvýšení rezervy o 1,4 mil.
Kč),
- individuální dotace na realizaci mistrovských výukových kurzů v ČB pod záštitou houslisty Pavla
Šporcla (snížení rezervy o 0,5 mil. Kč),
- poskytnutí darů pro Volejbalový klub Jihostroj ČB (250 000,00 Kč) a HC Motor ČB (950 000,00 Kč)
jako ocenění za reprezentaci kraje a jejich sportovních výsledků v soutěžích (snížení rezervy
o 1,2 mil. Kč),
- poskytnutí daru ve výši 1,5 mil. Kč pro Statutární město České Budějovice na podporu kandidatury
"Evropské hlavní město kultury 2028" (snížení rezervy o 1,5 mil. Kč),
Upravený stav rozpočtové rezervy 18,5 mil. Kč,
Snížení krizové rezervy o 0,6 mil. Kč na krytí mimořádných mzdových výdajů za výpomoc pracovníků
KÚ a zdravotníků ČČK vynaloženou v souvislosti s jejich službami v KACPU.
Upravený stav krizové rezervy 14,4 mil. Kč.
Projednává ZK 16. 6. 2022.
Finanční výbor Zastupitelstva Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
1. schválení rozpočtových opatření č. 136/R–143/R na jednání rady kraje dne 26. 5. 2022,
2. předložení rozpočtových opatření č. 148/R–157/R na jednání rady kraje dne 2. 6. 2022;
II. souhlasí
s předložením rozpočtových opatření č. 133/Z–135/Z, 144/Z–147/Z a 158/Z na jednání zastupitelstva
kraje dne 16. 6. 2022;
III. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit rozpočtová opatření č. 133/Z–135/Z, 144/Z–147/Z a 158/Z.
Hlasování:
10/0/0
Usnesení bylo přijato.

5/ Informace o daňových příjmech za leden-květen 2022
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Ing. Hajdušek: informativní materiál, plnění na 39,3 % platného ročního rozpočtu příjmů ze sdílených
daní (loni 34,1 %). V porovnání se stejným obdobím roku 2021 (leden až začátek června – 11 tranší)
jde o vyšší příjem ze sdílených daní o 428 mil. Kč:

Finanční výbor Zastupitelstva Jihočeského kraje
bere na vědomí
informaci o naplnění sdílených daňových příjmů Jihočeského kraje za leden-květen 2022
na 39,3 % ročního rozpočtu daňových příjmů.
Hlasování:
10/0/0
Usnesení bylo přijato.
6/ Harmonogram jednání Finančního výboru Zastupitelstva Jihočeského kraje na 2. pololetí
2022
Ing. Hajdušek: termíny jednání jsou navrhovány ve vazbě na návrh harmonogramu zasedání
zastupitelstva kraje na II. pololetí roku 2022 (projednala RK dne 2. 6. 2022). Návrh vychází
ze zavedené praxe, tzn. jednání FV budou svolávána vždy týden před jednáním ZK, pravidelně
v pondělí, navržené termíny jednání FV jsou: 5. 9., 10. 10., 28. 11. a 5. 12. 2022.
Součástí materiálu je návrh rámcového programu jednotlivých jednání FV se zaměřením na agendu
ekonomického odboru s možností jeho operativního doplnění podle potřeby projednávání dalších
aktuálních bodů.
Ing. Hajdušek: 5. 12. 2022 navrhuji výjezdní zasedání do Třeboně.
Finanční výbor Zastupitelstva Jihočeského kraje
schvaluje
1. harmonogram jednání finančního výboru na 2. pololetí 2022:
5. 9. 2022
3. 10. 2022
31. 10. 2022
5. 12. 2022;
2. rámcový program jednání dle přílohy materiálu FV_20220606_6.
Hlasování:
10/0/0
Usnesení bylo přijato.
7/ Záměr prodeje částí pozemků v k. ú. Sedlec u Českých Budějovic
Ing. Sýkora: odboru hospodářské a majetkové správy byla doručena žádost Ředitelství silnic a dálnic
ČR o odkoupení částí výše uvedených pozemků dotčených již dokončenou stavbou „I/20 Sedlec –
úprava křižovatky včetně zabezpečení chodců“. ŘSD předložilo OHMS dosud nezapsaný geometrický
plán č. 264-2/2022, který z pozemků pozemkových parcel č. 107/4 a č. 107/5 odděluje pozemky
pozemkové parcely č. 107/4 o výměře 109 m2 a 107/7 o výměře 11 m2. Nově vzniklé pozemky, které
jsou předmětem prodeje jsou zastavěny stavbou nadchodu pro chodce přes silnici I. třídy č. I/20 a
ŘSD je potřebuje k zabezpečení údržby a výkonu svojí činnosti.
Cena v místě a čase obvyklá stanovená znaleckým posudkem č. 1006/2021 vypracovaným Ing.
Janem Roučkou byla stanovena na 100 Kč/m2, celkem tedy 12 000 Kč za oba pozemky.
KŠH s prodejem částí pozemků souhlasí.
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Finanční výbor Zastupitelstva Jihočeského kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit Záměr prodeje částí pozemků v k. ú. Sedlec u Českých Budějovic
s usnesením ve znění:
Zastupitelstvo Jihočeského kraje
I. schvaluje
záměr prodeje částí pozemků pozemkových parcel KN č. 107/4 a č. 107/5 v k. ú. Sedlec u Českých
Budějovic, a to pozemků pozemkových parcel KN č. 107/4 a 107/7 nově oddělených dosud
nezapsaným geometrickým plánem č. 264-2/2022, do vlastnictví ČR – Ředitelství silnic a dálnic ČR,
Na Pankráci 546/56, Nusle, 140 00 Praha, IČO 65993390, za cenu v místě a čase obvyklou
stanovenou znaleckým posudkem + náklady spojené s prodejem;
II. ukládá
JUDr. Lukáši Glaserovi, řediteli krajského úřadu
1. zveřejnit záměr prodeje částí pozemků na úřední desce krajského úřadu po dobu zákonné lhůty,
2. po splnění části II. 1. usnesení připravit návrh na prodej částí pozemků k projednání v orgánech
kraje.
Hlasování:
10/0/0
Usnesení bylo přijato.
8/ Koupě pozemku v k. ú. České Budějovice 7 od ČR – Úřadu pro zastupování státu ve
věcech majetkových
Ing. Sýkora: jedná se o koupi pozemku pod obslužnou komunikací k Jihočeské vědecké knihovně v
Českých Budějovicích v k. ú. České Budějovice 7, a to na základě dosud nezapsaného geometrického
plánu č. 4563-13/2021 z parcely KN č. 62/1 nově oddělené parcely č. 62/7 o výměře 479 m2
z vlastnictví ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, za cenu sjednanou ve výši
695 000 Kč + náklady spojené s koupí do vlastnictví Jihočeského kraje dle návrhu smlouvy v příloze č.
4 návrhu č. 207/ZK/22. Obslužná komunikace byla vybudována na předmětném pozemku se
souhlasem jeho vlastníka v rámci stavby „Přístavba Jihočeské knihovny v Českých Budějovicích
a stavební úpravy stávající knihovny“. Pozemek nemohla ČR – ÚZSVM v té době Jihočeskému kraji
prodat, neboť byl součástí privatizačního projektu. V současné době je již možné s tímto pozemkem
nakládat. Jeho vlastnictví je nezbytné pro zajištění obslužnosti knihovny. Majetkovým vypořádáním
mezi ČR – ÚZSVM a Jihočeským krajem dojde k uvedení uživatelského vztahu do souladu se
vztahem vlastnickým. Úhrada kupní ceny bude provedena v souladu s čl. 23 odst. 2 písm. b)
RŘ/90/REDI, z fondu investic JVK odvodem finančních prostředků do rozpočtu zřizovatele ORJ 11 –
OKPP. OKPP prostřednictvím OEKO předloží ke schválení rozpočtové opatření k převodu nařízeného
odvodu.
Finanční výbor Zastupitelstva Jihočeského kraje
doporučuje zastupitelstvu kraje přijmout toto usnesení:
Zastupitelstvo Jihočeského kraje:
I. schvaluje
1. koupi pozemku v k. ú. České Budějovice 7, a to na základě dosud nezapsaného geometrického
plánu č. 4563-13/2021 z parcely KN č. 62/1 nově oddělené parcely č. 62/7 o výměře 479 m2 z
vlastnictví ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží
390/42, 128 00 Nové Město, Praha 2, IČO 69797111, za cenu sjednanou ve výši 695 000 Kč +
náklady spojené s koupí do vlastnictví Jihočeského kraje dle návrhu smlouvy v příloze č. 4 návrhu č.
207/ZK/22,
2. předání uvedeného majetku dle části I. 1. tohoto usnesení k hospodaření se svěřeným majetkem
Jihočeské vědecké knihovně v Českých Budějovicích, IČO 00073504, zřizované krajem, ke dni podání
návrhu na vklad vlastnického práva z kupní smlouvy do katastru nemovitostí;
II. ukládá
JUDr. Lukáši Glaserovi, řediteli krajského úřadu:
1. zabezpečit provedení potřebných úkonů vedoucích k realizaci části I. 1. tohoto usnesení,
2. zajistit po vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí změnu v příloze příslušné zřizovací
listiny vymezující svěřený majetek v souladu s částí I. 2. tohoto usnesení;
III. bere na vědomí
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informaci, že rada schválila nařízený odvod z fondu investic Jihočeské vědecké knihovně v Českých
Budějovicích, IČO 00073504, do rozpočtu kraje k úhradě kupní ceny za pozemek uvedený v části I. 1.
tohoto usnesení.
Hlasování:
10/0/0
Usnesení bylo přijato.
9/ Záměr prodeje areálu "Chata Mládí" v k. ú. Stachy
Ing. Sýkora: areál byl po dvouleté pauze znovu zprovozněn po vynaložení nemalých finančních
nákladů, ale očekávání nebyla naplněna. Školy neprojevily zájem o ubytování v podstatě vůbec.
Obsazenost nedosáhla ani v sezóně 100 %. Stávající ubytovací a společné prostory již nevyhovují
současným potřebám, požadavkům a nárokům. Proto se vedení KŠH rozhodlo pro rekonstrukci. Areál
byl opět uzavřen z důvodu vládních nařízení v souvislosti s nákazou Covid 19. Rekonstrukce již
nebyla realizována vzhledem k aktuální situaci a předpokládanému nedostatku finančních prostředků.
Vedení KŠH proto navrhuje prodej celého areálu, a proto nechalo zpracovat znalecký posudek na
ocenění předmětných nemovitostí (posudek z 07/2021). Ten stanovil cenu v místě a čase obvyklou na
částku 29 mil. Kč. Je nutné zmínit 2 faktory, které by mohly ovlivnit prodej a cenu areálu: 1) probíhající
řízení na určení charakteru účelové komunikace nacházející se na pozemcích st. parc. č. 175/3 a na
pozemkové parc. č. 1672/8 a procházející napříč celým areálem, 2) užívání výše uvedené komunikace
jako jediné příjezdové cesty k nemovitostem ve vlastnictví fyzických osob – starousedlíků, která jimi
byla a je využívána od nepaměti se souhlasem Jihočeského kraje.
Areál nebyl v minulosti nikdy uzavřen či oplocen. V případě, že by tomu tak do budoucna bylo, je
nutné o tomto informovat nového potencionálního vlastníka, aby byl i nadále zajištěn přístup a příjezd
pro starousedlíky. Bez ohledu na platnost Směrnice č. SM/116/RK – Pracovní postup pro nakládání s
majetkem kraje čl. 2, odst. 2, porada vedení kraje v dubnu rozhodla o zcizení nemovitého majetku
formou veřejné dobrovolné dražby.
Ing. Hajdušek: je to věc politická, my jsme to stopli na prvním jednání RK po volbách, nebyli jsme si
jisti, zda můžeme uzavřít smlouvu v řádech desítek milionu korun a musím říct, že jsme udělali dobře.
Nejsme zejména personálně vybaveni pro podnikání v cestovním ruchu. Veřejná dražba je
transparentní, pro zájemce jsou to férové podmínky. Máme již k dispozici aktuální znalecký posudek.
Cena se příliš nezměnila.
Ing. Novák: můj pohled je rozdílný, nebudu se ale přít. Nemyslím si, že by kraj nemohl podnikat.
Upozorním, že odhad je 30 mil., budu hlasovat proti.
Ing. Kalina: projekt byl megalomanský, je to problematické, otázkou je příjezd, seriózní je to dát do
podmínek dražby, že bude zajištěn vstup pro majitele pozemků. Kraj by se k tomu měl postavit čelem.
Ing. Hajdušek: podle mého není možné do dražební vyhlášky dávat tyto podmínky. Zájemci musí
přizpůsobit svou strategii v případně dražby. Nejsme schopni jako stávající vlastník uzavřít dohodu o
zřízení věcných břemen ještě před dražbou.
Ing. Kalina: právně je to asi v pořádku, ale morálně s tím tedy asi nic neuděláme, je to zřejmě
nereálné. Je na to třeba ale upozornit.
Ing. Hajdušek: děkuji, vnímáme toto s kolegou Sýkorou, budeme se snažit, aby vše bylo v dražební
vyhlášce dopodrobna popsáno.
Ing. Novák: v minulosti místní komunikace pokračovala a správce majetku byl benevolentní, silnice je
zdevastovaná a není pravda, že je to jediný přístup. V geometrickým plánu je to přesně vidět.
Ing. Šimánek: 5 % je z jaké ceny?
Ing. Sýkora: je to z vydražené ceny.
Ing. Šimánek: další možný způsob je určit pevnou část odměny a pohyblivou část počítat až
z vydražené částky nad vyvolávací cenu.
Finanční výbor Zastupitelstva Jihočeského kraje po projednání předloženého návrhu
doporučuje Zastupitelstvu kraje přijmout toto usnesení:
Zastupitelstvo Jihočeského kraje
I. schvaluje
záměr prodeje areálu „Chaty Mládí“ zahrnující tyto nemovitosti, a to pozemky stavební parc. č. 175/1,
jehož součástí je budova čp. 23, č. 175/2, jehož součástí je budova bez čp, č. 175/3, č. 175/4, č.
175/5, jehož součástí je budova bez čp. a pozemků pozemkových parc. č. 1663/11, č. 1672/8, č.
1672/10, č. 1680/3 a č. 1680/4 vše v k. ú. Stachy, formou veřejné dobrovolné dražby ve smyslu
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zákona č. 26/2000 Sb., v platném znění, s vyvolávací cenou ve výši znaleckého posudku, s
podmínkou, že nejnižší podání nebude možné licitátorem snížit, uhrazení výše dražební jistoty podle
dražební vyhlášky, odměna dražebníka bude ve výši maximálně 5 % z vydražené ceny včetně DPH a
nákladů dražby, při neúspěšné dražbě náleží dražebníkovi úhrada nákladů ve výši maximálně 10 000
Kč včetně DPH;
II. ukládá
JUDr. Lukáši Glaserovi, řediteli krajského úřadu:
1. zveřejnit záměr prodeje na úřední desce po dobu zákonné lhůty,
2. po splnění části I. 1. usnesení připravit k projednání orgánům kraje podmínky prodeje veřejnou
dobrovolnou dražbou.
Hlasování:
9/0/1
Usnesení bylo přijato.
Konec jednání FV v 12:10 hod.
Místopředseda výboru poděkoval přítomným za účast.
Další jednání FV se uskuteční 5. 9. 2022 od 11:00 h.
Materiály s pozvánkou v elektronické formě budou všem v čas rozeslány.

Zapsala: Bc. Markéta Zlata Remtová, tajemnice
Ověřil: PaedDr. Jan Váňa, místopředseda
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