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Zápis č. 2N.l2o2o
z řádného zasedání zastupitélsfua ob'ce Hlincová Hora dne 7. g. 2O2O

Místo konáníl obecní úřad Hlincová Hord - zasedací místnost oú
začátek zasedání! 18:oo hod.
zasedání řídil! Josef petrášek - starosta obce
PřítomniI Jiří [1úller, Jan Havelka, Josef Petrášel! Ilona Bláhová přiložena prezenčni
listina
Nepřítomní: Luděk Bárta, Aleš Feifar, JiřiJirka
Hosté: dle přlložené prezenční tistiny

starosťa obce zaháiil zasedánízastuDitelstya a přivítal přítomné
zastupitele l hosty, a informoval přítomné o pořžování
zvukového áznahu z Jednáni,
starosta konstatoval, že jsou přítomni 4 zastupite|é ze 7 a tudiž zastupitetstvo

usnášení§chopné,

ie

staro§ta navrhl zaplsovatele a ověřovatele ápi§u ze zasedání

zo

Zapisovatel: Ilona Bléhová, ověřovatelé: Jiří Múller, ian Havelka
Protinávrh žádný. Návrh byl schválen (hlasování +'eno, o cnol,
o zonŽer;

starosta konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno a oznámeno na úředních
deskách a elektronické úřednídesce obce.
starosta seznámil přítomné s programem jed

nán í zastupitelstva.

Prográmu zasedánli
l) složeníslibunov,ých členůzaslupitelstva

2)
3)
4)

5)
6)
7)

Rozpočet obce na rok 2o2o
spisový a skartačnířád
Uděleníplných fiocí právnímu žástupci pro zastupová ní zastupitelstva
obce a ieho členůV řízenívedeném u
NejvyššíhospráVního soudu
Kůrovec v lesích
odkup a prodej obecnich požemků
ostatni různé

starosta vyzvalpřítomné ke vznesenípřípadn,ich pozměňujíckh návrhů programu.
Nebyl vznesen žádný pozměňující
navrh, Zasedá n í zaslu pitelstva se bude řídit tímto'proqramám.
starosta také informoval přítomné o zápisu z,Ňdchozího za§edánízastupilelstva (1N/2o2o)
s tim, že došlo na základě
podnětu p.Lemocha k opíavě zápisu (piipomínka
týtaiícísechybně uvJlneho'uuioiáiotu.ul.

BoD Č. 1) §loření slibu novtúch členůzastuDitelstva
starosb uvedl, že s ohledem na neúčastzast_uPĚi!|ffifiqh se .loženi slibu
týká, je \^izva k
složeníbezpředmětná,
n9který techto zastupitelů dostavil v prtueÍ,u .."ááni, ura"-uffil'i-re'slo:eni ieho
stiou,
::!i9iJŤ
1
Pdnl PeÚanova ýznesla dotaz na jména neDřítomných žastupilelů.
starosta uvedl, že se jedná o zastupilele: Jiřiho Jirku,

Jana Bártu a Aleše Fejfara.

BoD Č.2) RozDočet obce na rok 2o2o
starosta sdělil, Že NáVrh rozpočtu na rok 2o2o. byl řádně vyvěšen
na úředních deskách oú a ebktronické desce od
18,8,2020 a tím bYla sPlněna zákonná lhůta, oáte'staroita
iáiormov]i i" pl, jiu,i t"lr"t" vyvéšeni mají občanéobce
moŽnost \rznáŠétpodněty a přiDomínkv. starosta poděkoval paníStroteié,
ti"ia--]i".lu připominky k náVrhu rozpočtu a
které dne 7.9.2o2o zaslata na oú'o.ulte., s óni"J"ň-';" -řil;'"^ú"§.í'iu"i
strolené a úcetníobce pání
christelbauerové na zasedán í staíosta sdělil, že r." .poi"enei"anoirir"e
pifrridJr, proorut na .i.te.
oJv
NejpNe se staro'ta dotázal paní strolené na přip;mínku
;hbdně l"iir,,j !aá""i
návrh ro7poňu nebyl zveřejněn
v souIadU se Zákonem Č.23l2o17 sb, o oravidlech'rozpoctoř
it."r"na
.acrlrul i"-na"ir".ipoetl"iu
rok 2020 nebyl dle zákona zveřeiněn
scnuiÉným"Jp"-"§"áitlp-#
-i,;asnt.se
upolornil na vyvěšený
schválený rozpoět na rok 2019, kteŇ §p nactrází na webu 'o6ce.;;iši;,"{"ňr;;
'tarosta
na
chybném
způsobu zveřeiněni,
kdY má..být zveřejněn návrh iozpo&u spoletně se ,Jr,"ar"iviri
iii)ňJdi-ii-piiiinorir,o
roku.
1,4iďostarostka
obce
upoŽornila na splněni součinnosLi časového zv_eřejněníobou
rorúáů
ur"nroni.rc
třednídesce
a
na
to_
že zákon nespecifikuje místo, ale současnou
iň'Ňl;:;""á::iffiř"
prošetřeni této záležitostl s tím, že Dnklld
J;'il'i
l" m.iŘi prái"áiiraá;;
, možnou penalizací. Nicméně
konstatoval, Že uvedená námitia lv nem;L tránit projea"ai,r
i.ň*6"-i
á)ř,iai.
Óáte
se panístrolená a účetníobce
v
VYjádňlY, k dalšim sděleným prip"ri"Ú, ".
"
iÍ"l
ais]i"'ili;ii]il
původnínávrh rozpočtu,
,liíi"iĚ
"di§kusi,
i"
PíPominkY
Paní strolené a uoravenÝ návrh, rozpoáu ate'pripominer.
""nápravě.
so-řlliitj1.oto
,api.u. paní strolená se mimo
iióu
5vé sdělené připominkv dotazala n; óolnžku š9o1 n".pl.m.r"ýiň'iá",
návrhu rozpočttr. účetníobce
VYsvětlila, že se iedná o vywáření rezerv při řeš;i;ailryl:l,
ř".-nJiiili.řii"ure,Íř"r)li..i oou.nino hospodařeni,

L

;ň.ň;;;';i;i9.

n;i;;;ii5..ři
áó"" d*il;";;;;;;#ář;il;
fi;iT;t;i;p"k

";;;;.

staro,sta na žávěr diskuse připomenul, Že za dva měsíce se bude zpracovávat dalšínávrh rozpočtu na rok 2021 s tím, žé
Věří, že získanézkušenosti při zpracováván í tohoto rozpočtu budou následně ku prospěchu.

ZastYpitel Havelka vr2dvihl přehlednost a srožumitelnost zpracování návrhu rozpoó! ve srovnání s minulými lety, kdy
poloŽky byly wým oznaČenímmnohdy zavádějíci a nejasné. Rovněž ostatní přiLomní se vy;áariti s pani Úátniá'pa-rii
strolenou ke srozulňitelnosli a přehlednosti náVrhu rozpočtu V rámci živédisku;e. Na konci dLkuse starosta znovu výzval
přítomné, zda chtěiívznéstjeŠtěpiipomínlry před schválením, Nikdo s přítomných nevznesl nové námitlq
a paní stóbná
na výzvu,uvedla,
sv_é připomínky již uvedla. starosta rovněž uvedl,;e schvalovaný návrh rozpočtu by měl b,ýt
_Že_veŠkelé
schvalovan_spoléČŇ se_slředn&obým V}ihledem rolpočtu na období2-5 let. ale lze použítstáVajíci v,riňtea roipočtu na
roky 2019-2021, střednědobý v,ýhled rozpočtu bude připravován spolu s rozpočtem na iok 2021.
Návrh usnesení č.9: ížádnÝDrotinávrh')
Zastupitelsťvo obce projednalo a schválilo rozpočet obce Hlincová Hora na rok 2o2o. Rozpočet obce na rok 2o2o je
stanoven jako Ňbytko\^i. z rozdílu mezi přúmy a \^idaii budou spláceny splátky dlouhodobých a kátkodobých přijatý;h
finančních prostředků.
Návrh bylschválen (hlasování4 PRo, o PRoTI, o

ZDťEL).
UsNEsENl č. 9
za§tupitelstvo obce projednalo a schválilo rozpočétobce Hlincová Hora na rok 2o2o. Rozpočet obce na řok
2020 je stanove__n jako přebytkový. z řozdílu mezi příjmy a výdaji budou spláceny splátky dlouhodobých a
krátkodobých přijatých finančních přostředků,
Rozpočet obce Hlincová Hora na rok 2020 je přílohou zápisu.

BoD ě. 3) sDiso\.ý á skártačnířád

starosta obce předal slovo místostarostce, jež přípravu a Zpracování skartačního a spisového řádu realizovala, Paní
místostarostka informovaIa o zákonné povinnosti obecních úřadůVést spisovou službu podle zákonem daných náležitostí,
jeŽ nebyly v minulosti řádně plněny, obecnímu úřadu chyběl skartačnía spiso\^i, řád a plán, Dále zakládánídokumentó
nebylo vedeno_ řádně a rovněŽ (dle upozorněni statního archivu Třeboň) nebylá řádně
brováděna skartace a archivace
dokumentŮ. l.rlÍstostarostka sdělila, že na základě těchto zjištěných skutďnostiobec zakoupila součást (modul) softwaru
KEo4,.jeŽ umoŽňuje vést spisovou službu elektroniclry, a dále v součinnoďi se státním árchlvem řeboň oyi vywořen
skaltaČnía spiso\.ý řád, jeŽ je nyní předkládán ke schválení. starosta doplnil, že elektronický systém KEo 4 má V rámci
vedenÍ,spisové sluŽby.nesporné v,ýhody- přehledná evidence všech přijatých ivydaných áokumentů různéhopůvodu
(datová schránka, mail, ]istinná p,odoba,,,), nemožnost zpětného zásahu do zaevidovaných materiálů, možnost tvorby
spisů pro dokumenty společných Věcných skupin. přehlednost a cenová dostupnost.
starosta vrzval přítomné zaďupitele, kteří se měli možnost se zněním spisoveho a skartačního řádu sežnámit, ke sdělení

PříPadn'ých připomínek a.námětů. Zastupitel Havelka zmínil, že po prostudování navrhovaného řádu siledal jeho

zpracoviinÍ.za velmi kvalitně zpracované. Pan Pavel Múller (z řad veřejnosti) Vznésl dotaz, zda je v tomto systému móžno
některé přhhozí emaily smazat, čl zpětně měnit. starosta Vy§Větlil, žénehe, evidenci spisové služby neká zpětně nijak
upravovat.
Návrh Usneseníč. 10: (žádnÝ orotinávrh)
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo spisov,ý a skartačnířád obce Hlincová Hora.
Návrh byl schválen (hldsování4 PRo, o PRoTI, o ZDťEL).

usNESENI č. 10
zastupitelstvo obce přoJednalo á schválilo spisový a skartáční řád obce Hlincová Hora,
spisový a skartačnířád je přílohou tohoto ápisu,
BoD Č._4) udělénÍ.plnÝch Toc! Drávnímu zástuDci oro zastuDování zastuDitelstva obce a ieho č|€nú v řízení
vedeném u NeiwššíhosDrávního soudu
starosta připomenul sloŽitou situaci s ustanovením zastupitelstva a zmínil snahy ke zpochybnění stiávajícího stavu.
Připomenul Ča§o\.ý sled událostí v této žáležitosti a informoval o bezkomenúřovém' zveřejnění udáÉstía s tím
sowisejících dokumentŮ na Webu obce. Dále _starosta informoval o současně probíhajícíchávou žalobách
- proti
zastupitelstvu obce a proti mjnisterctvu vnitra Českérepublilq. V případě první žátoby (Žabbci jsou obec zastoupená
p.Fouse( p,strolený, p,PetĚelka a p,fujfaD, která je podaná k Nejlyššíínusprávnírmu soudu v Brně jako
P.Fo']s!emJ,
kasaČnístiŽnost, je nezbytně nutné udělit pro právní zastupování Žalovaných zistupitelů plnou moc pro zmocněňého
advokáta. skrosta dodal, že souhlas s plnou mocí v právním zasboupenídáVají zastuóiteÉ ÓÉhová, Petrášek, Havelka a
MŮller, žastupitelé Bárta, Jirka a Fejfar argumentují s tím, že žastupiteli ne$ou a ňecht§í se nechat coby' zastupitelé

práVné zastupovat.
Pání Petráňová _ý2nesla dotaz, zda NejvyŠšísprávní soud vyzval k doložení tohoto souhlasu. starosta odpověděl, že
NejvyššíspráVní soud vyzval k doložení plných mocí a zastupitelstvem uděleného souhlasu k zastupováni v této Věci
formou usnesení (zápisu), Všechny Mo náležitosti mají být doručeny Nejvyššímusprávnímu soudu do lb.9.2o2o.
Pan P.Múller se dotazoval i na okolnosti dalšížaloby.starosta uvedl, že se jedná o žalobu na MVčR (žalokijsou obec
zastoupená p.Fouskem, p. Fousek a sl. lYaxová) §rkajicíse stanoviska MVČR ve věci \,yjádření k ustano;ní zaďúpitelstva.
starosta Vysvětlil, že v tóto kauze obec a zastupitelé Vystupujíjen jako tzv. osoba zúča;tněná.

.,/rh usneseníč. 11i ížádnÝprotináVrh)

-astupitelsbyo obce Hlincová Hora schvaluje u!ělení plné moci Mgr, Lukáši Kučerovi, advokátovi ev.č. 11686, 5e sídlem
llici 869/17, Ceské Budéjovice, PSČ 37OO1 k zastupování zastupitelstva v řízeníu Nejvyššiho spíáv;iho soudu
v Brně pod sp. zn. 6 As 233/2o2o,
Návrh byl schválen (hlasováni4 PRo, o PRoTI, o ZDRŽEL).
V LiPe_nské

USNESENÍ č. 11

zastupitelstvo obce Hlincová Hora schvaluje udělení plné moci Mgr. Lukáši Kučerovi, advokátovi ev.č,
11686/_ se sídlem v Lipenské ulici 869/t7,_české Budějovice, Psč 37oo1 k za§tupování zastupitelsúa
v řízeníu Nejvyššíhospřávního soudu v Bmě, pod sp. zn.trc zás7zozo.
BoD

č,5) Kůrovec v lesí.h

V tomto bodu programu stafosta seznámil veřejnost 5 možnosti dotace posMované na těžbu kůrovcovéhodřeva, která
Proběhla V minulém roce. Uvedl. že obec je vlastníkem několika lesníctr porosiů, ray ptošně nuluétgi ini.n r" po oir"Jini
rovněŽ naPaden kŮrovcem. Vlastníci lesů mají zákonnou povinnost kůrovcem napáoiné porosty odtěžit a-žajistit novou
\^ýsadbu stťomkÚ. starosta jnformoval, že v sousedsťví obecnich lesů již t§ba 'poškoze;ých áievin prorcr,Ía.
Óuec ie
V konLaktu s íirmou p. l4areše (Třeboň), která tyto práce v sousedních ikkevních ieshh póáaáu u ná
kerou
zatím
žiskánY kladné reference, Také naznačil možnévarianty odtěenía zpracování kůrovcoGho dřeva, Lesní hosp;dář byljiž

'sou
a obec naplánuje těžbu kůrovcovéhodřeva vco nejbližšídobě, aby se plocha napadeného
poÓJtu

také

"kontaktován
nezvětŠovala.
DotaČnítitul na kŮrovcové dřevo bude otevřen i V příštímroce (za těžbu v r.2o2o) a obéc by mohIa dotaci
získat. Mistostnrostka zmínila i možnost zapojenísedo projeku ;obnovme Jiňočeskélesy" s panem Liborám N4oravcem,
což by pro obec znamenalo značnou ú.poru především v zajištění pracovní síIy na osázení plocň nov,ými stromky.

BoD č. 6) odkuD a Drodei obecních Dozemků
starosta s polítováním konstatoval, Že tento bod jednáni zastupitelstvd proběhne pouze informováním o podané žádostl
k"odkupu pozemku od..manŽelŮ Hansových. Bohužel nepřítomnos! zbylých zastupiielů znemožňuje podle jednaciho řádu
pn]lmat usneseni Ve VěcI převodu nemovitého majetku (usnesenímůžebýt přUato, jestliže pro
návrh hlasuje tříĚinová
Většina Všech členůzastupitelstva obce. tj, alespoň 5 členů).
starosta alespoň obČany informoval o souvislostech potané ádosti manželů Hansových. Jejich pozemek u vjezdu na
Kodetku I a II v minulosti obec zastáVěla bez jejich Vědomí zésti obecním chodníkem a zčásti 'korytem a ka.ennou
vpustÍ. Letos v souvis|osti se áměrem zahájit projektové práce ke sbvbě domu manželéHansovi ténto skutečný stav
objevili, starosta uvedl, Že manželéHansovi navrhují, aby zastavěný pozemek obec odkoupila. Zaměření pozemku já byb
provedeno. starosta bude manŽele Hansovlo aktuální situaciz hlediska zastupitelstva infórmovat. paní pináňová'zmír,rila
v této souvislosť možnost uzavření nájemnísmlouvy mezi obcía majiteli pozemku do doby možného odkoupení
starosta uzavřel bod jednání s tím, že počet přftomnkh žastupitáů na zasedání zastupitelstva znemožňuie schválení
odkupu pozemku a dovoluje nyní tedy pouze informovat o požadavku manželů Hansorr,ýih o vyřešení vlaď;ickkh práv
s obcí u jejich nemovitosti (parc.č.;145r/184).
BoD

č.7) ostatní a různé

obdŽelo Žádost o finančnípodporu od obce na uskutečněnou akci ,,Pohádková stezka.. (proběhlo dne
5.9.2020) formou proplacení předložených dokladů do,r'ýše maximálně 1o0o,-Kč.
Déle_ zastupllelstvo obce obdrželo žádost o finančnípod'poru od obce na ak;i
,.sportovní den pro děti a večerníposezení
při žiVé.hudbě" (která proběhla ve dnech 11,7. a 12.7.2o2o) proplacením
6éatožen9ctr oón"at a" wge má"irir"c
1000l-Kč.

lu_.|uP]!"].yo

NáVrh usneseníč. 12 : (žádnÝ Drotjnávrh)
Zas|upitelstvo oke Hlincová Hora schvaluje finanČnípodporu na akci,,Pohádková stezka,, uskut€čněnou dne
5.9,2o2o do
vyse maximálné 1000,-Kč dle předložených dokladů.
Návrh byl schválen (hlasování4 PRo, o PRo'n, o ZDRŽEL).

usNESENI č. 12
zastupitelstvo obce Hlincová Hora schvaluje finančnípodporu na akci ,pohádková stezka'. uskutečněnou
dne 5.9.2020 do výšémaximátně tooo.-Kč dle předložených dokladů.

Návrh usneseníč. 13 : ížádnýDrotinávrh)
Za jugitelstvo obcé_Hlincová Hora schvaluje finanční podporu na akci ,.sportovníden pro děti a večerní posezení při žiVé
hudbe" (klerá proběhla ve dnech 11.7. a 12,7.2o2o) do \^iše maximáIná 1ooo,-Kč dlepředložených
dokiadů.
Návrh byl schválen (htasováni4 PRo, o PRoTI, o ZĎRŽELI.
lJsNESENI č. 13

zastupitelswo obce Hlincová Hora §chvaluje finančni podporu na akci,.spoftovní den pro děti a večerní
poseze_ní při živéhudbď (kt€rá proběhla ve dnech ri,7.'a 12.7,2o2o)';ó t/ýše
maximálně looo,:i;;i;
Předložených dokladú.

k předloŽeni návrhů projednání dalších bodů. Přihlásil se pan liří luúller
.9fu.,uy-:| zastupitele
|_áJ:!lŠ_:9i:.9
(predšeda kontrolniho
\^ýboru) a připomenul pověřeni

kontrolniho výboru zaďupitelstvem na minulém zaiedáníohledně
nad,spravou a,řízením sportovniho areálu sK Hlincovka. Pan J.Múller přečell zpráVu kontrolniho
:,?ll"_:'_"
_!9ly"|I
\,yooru a seznamil
veřejnost se závěry činnosti výboru. pan Můller vyzdvihnul nezbytnost úpravy smlouvy (ať již

dodatkem Či smlolJvou novou) mezi sK Hlincovka a obcí tak, aby byla v souladu s alduálními právními předpisy a zákony,
a zdŮrdznil. rovněŽ potřebu narovnání mezilidských vztahů V obci, jež stojí z velké části za neshodami a nesciopností ée
domluvit při řeŠenínáprav smluvního \rZtahu mezi obcía sK Hlin;ovka. iato zpráVa
ie přílohou tohoto zápisu zasedání
žastupitelstva.
starosta poděkoval za zpracovanou zpráVu s tím, že ji zastupitelstvo bere na vědomí a shrnul ávěry kontrolního \.ýboru
s tír'n, Že momentálně probihá řízení Ve věci dodatečného stavebního povolení a nápravy nedostatků. oále slarosta
oznámil, že jsou s právnftem konzultovány návrhy na úpravu či doplnění smlouvy. novněž nyo zdůrazněno, že i přes
zjiŠtěnénedosLatky nejen ve věci sK Hlincovka, ale i např. v případÉrealizace chódníku u hřjŠtě mezi původní a nóvou
ástiobce se obec bude snažit, aby došlo k nápravě s minimálními négativními dopady pro obwatele obce.
MÍstostarosLka informovala přítomné o zajištění obecniho kronikářé. obecním kronikářeň se stal Ing.Pavel Múller (ze
staré části obce). obec má povinnost mit kronikáře, toto v minulém obdobísplněno nebylo a obci hrozil; pokuta.

9ta]9sta 9b_ce rovná. informoval obČany o rozhodnutí zastupitelů a členůrnýbor0 Vrátit odměny za měsíc květen, kdy
ryziclv ještě nevykonávali funkce v zastupitelstvu a obecním úřadu,
starosta zmínil, Že do konce roku lyjde jeŠtěpodzimníčísloHlincohorslcých novln. Paní Miťková upozornila, že nedostala
\^itisk periodika. starosta zmínil, že noviny jsou i V digitální podobě na Webu obce. Bylo také oznámeno, že je povinnost
několik VýtiskŮ zasílat na různéinstituce (knihovny, archivy apod.), což se nedě'o. z tohoto důvodu a áůvodu'navýšení
počtu obyvatel v obci bude počet \^itisků nav,ýšen.

Paní Pekáňouá vznesla podnět na poseČenípozemků v oblasti KoDETKA II. starosta uvedl, že všichni majitelé pozemků,
kteři nesplnili wou povinnost ze zákona o posečeníbyli obe§láni s tím, že někteří z nich na výzvu reagovali,' případné
vyuŽili nabídky obce k poseČeníza Úplatu. Bohužel někteíé v,ýzvy nebyly reflektovány a v těchto případech bude ne'plnění
zákonem ukládané povinnosti po§toupeno nadřazenému úřadu, odboru životního pro;tředí
Do diskuzé se přihlásil pan Benjak za ČsZ, Kromě poděkování redakčníradě Hlincohorských novin za obnovené Vydání
obecního periodika poděkoval rovněž panu starosbovi za přistavení dru hého kontejneru pro komunálníodpad.

Pan Pavel lqúlb} lznesl podnět oh|edně odložených a nevyužívanýchkontejnerů na odpady na Kodetce Il. starosta
souhlasil s tím, Že jeiich umístění není na stiáVajícím místě vhodné. Vysvětlil, že §e již řeší místo pro jejich trvalé umístění
v obytné ásti KoDETKA III, Me budou mít logické využití a s postupnou zástavbou Kodetlq III buáou i nutné, nicméně
nejprve je nutné na tomto místě vhodně upravit a zpevnit povrch. obec plánuje tuto úpravu realizovat ještě letos na
podzim a následně kontejnery přesune. s ohledem na i dalšístižnostibudou §^o kontejnery do doby trvatého umístění
přesunuty dočasně jinam.

Paní PetrŮ vznesla dotaz na podporu obce akce setkáníseniorů. Paní účetnízmínila, že v rozpočtu s podporou této akce
poČÍ[áno.Termín akce bude (s dalšímijako např. l4ikulášská besídka) upřesněn na přištím zasódání za;tu pitelstva.

Paní strolená.'ýznesla dotaz na zpŮsob lykazování přfmu z dobrovolného Vstupného na akci ,,sportovní den pro děti a
Posezení Při ŽiVé hudbě'. Paní účetnísdělila, že se nejednalo o přfem obce. Dobrovolné vstupné sloužilo Ř ěstečné
Úhradě nákladŮ na akci (např. za kapelu). organizátor akce vysúvíprohlášení, kde využiti získaných proďředků
z dobrovolného vstupného uvede.
zasedání zastupitelstva by|o ukončeno Ve 2o;o8 hod.
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Termín přĚtího zasedání bude oznámen pozvánkou
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