Obec Jeníkov
Zastupitelstvo obce Jeníkov
Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Jeníkov,
konané dne 19.10.2022, od 17:00 hodin
Přítomno:
7 členů zastupitelstva obce (viz prezenční listina)
Nepřítomno: 0
Ostatní přítomní: tajemnice OÚ Jeníkov pí. Endrštová, účetní obce pí. Mojžíšková
Občané: 13
Úvodní část zasedání:
Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání Zastupitelstva obce Jeníkov (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 17.00
hod. dosavadní starostkou obce paní Stanislavou Kubajkovou (dále jako „předsedající“), která
přivítala členy nově zvoleného zastupitelstva a občany na „Ustavujícím zasedání
Zastupitelstva obce Jeníkov“.
Před zahájením zasedání členové zastupitelstva obce předložili osvědčení o zvolení členem
zastupitelstva obce Jeníkov podle § 53 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, které obdrželi poštou od pověřeného
úřadu Městského úřadu Duchcov.
Předsedající schůze konstatovala, že zasedání bylo řádně svoláno tak, aby se v souladu s § 91
odstavce 1 zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů,
konalo do 15 dnů ode dne uplynutí lhůty pro podání návrhů soudu na neplatnost voleb nebo
hlasování (tato lhůta uplynula dne 7.10.2022, žádný návrh nebyl podán).
Informace podle § 93 odstavce 1 zákona o obcích byla na úřední desce Obecního úřadu Jeníkov
zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to od 10.10.2022 do 19.10.2022.
Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“.
Dále předsedající schůze konstatovala, že dle prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva
(příloha č. 1) je přítomno 7 členů zastupitelstva (z celkového počtu všech 7 členů
zastupitelstva), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (dle § 92 odst. 3 zákona o obcích).
Složení slibu členy zastupitelstva
Předsedající vyzvala v souladu s § 69 odstavce 2 zákona o obcích přítomné členy zastupitelstva
ke složení slibu. Před složením slibu předsedající upozornila přítomné členy zastupitelstva, že
odmítnutí složit slib nebo složení slibu s výhradou má za následek zánik mandátu (dle § 55
zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů).

Složení slibu proběhlo tak, že předsedající přečetla 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 Jeníkov a jejích občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky„.
Následně předsedající jmenovitě vyzvala přítomné členy zastupitelstva ke složení slibu
pronesením slova „ slibuji “ a stvrzení podpisem na připraveném archu (příloha č. 2).
Žádný z přítomných členů zastupitelstva neodmítl složit slib, ani nesložil slib s výhradou.
1) Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
Předsedající navrhla určit ověřovateli zápisu pana Martina Šťastného, pana Davida Groha a
zapisovatelem navrhla určit paní Blanku Endrštovou.
K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. Před hlasováním dala předsedající možnost
vyjádřit se přítomným občanům. Nikdo se nevyjádřil.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Jeníkov určuje ověřovateli zápisu pana Martina Šťastného a pana
Davida Groha a zapisovatelem paní Blanku Endrštovou.
Výsledek hlasování: Pro: 7 členů ZO
Proti: 0
Zdrželi se: 0
Usnesení č. 1 bylo schváleno.
2) Schválení programu
Předsedající seznámila přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům
zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. Předsedající vznesla dotaz,
zda někdo má návrh na doplnění uvedeného programu zasedání.
Žádný návrh na doplnění uvedeného programu podán nebyl.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Žádné stanovisko vzneseno nebylo.
Předsedající dala hlasovat o konečném programu.
Návrh usnesení:
3) Volba starosty a místostarosty
•
určení počtu místostarostů
•
určení funkcí, pro které budou členové zastupitelstva obce uvolněni
(§ 71 odst. 1 písm. a/ zákona o obcích)
•
určení způsobu volby starosty a místostarosty
•
volba starosty
•
volba místostarosty
4) Zřízení finančního a kontrolního výboru
•
určení počtu členů finančního a kontrolního výboru
•
volba předsedy finančního výboru
•
volba předsedy kontrolního výboru
•
volba členů finančního výboru
•
volba členů kontrolního výboru

5) Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva (§ 72 odst.
2 zákona o obcích)
6) Diskuse
Výsledek hlasování: Pro: 7 členů ZO
Usnesení č. 2 bylo schváleno.

Proti: 0

Zdrželi se: 0

3) Volba starosty a místostarosty
a) Určení počtu místostarostů
Předsedající navrhla, aby zastupitelstvo volilo pouze jednoho místostarostu.
Jiné návrhy vzneseny nebyly, proto bylo hlasováno. Před hlasováním byla dána možnost
zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko vzneseno
nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Jeníkov schválilo zvolení jednoho místostarosty.
Výsledek hlasování: Pro: 7 členů ZO
Proti: 0
Zdrželi se: 0
Usnesení č. 3 bylo schváleno.
b) určení funkcí, pro které budou členové zastupitelstva obce uvolněni
Předsedající navrhla, aby členové zastupitelstva obce byli uvolněni pouze pro výkon funkce
starosty obce ve smyslu § 71 odst. 1 písm. a) zákona o obcích. Jiné návrhy nebyly vzneseny.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Jeníkov určuje tyto funkce, pro které budou členové zastupitelstva
uvolněni:
• starosta
Výsledek hlasování: Pro: 7 členů ZO
Usnesení č. 4 bylo schváleno.

Proti: 0

Zdrželi se: 0

c) určení způsobu volby starosty a místostarosty
Předsedající konstatovala, že pokud zastupitelstvo nestanoví jinak, probíhá volba starosty
a místostarosty veřejně hlasováním. Změnu způsobu hlasování musí schválit zastupitelstvo.
V případě tajné volby budou hlasy jednotlivými členy zastupitelstva odevzdány do připravené
hlasovací urny, následně budou předsedajícím spočítány a případným členům zastupitelstva
bude umožněno výsledek sčítání zkontrolovat.
Předsedající vyzvala členy zastupitelstva k přednesení návrhů na změnu způsobu hlasování.
Žádný návrh na změnu způsobu hlasování podán nebyl.
Předsedající dala hlasovat pro veřejnou volbu starosty a místostarosty.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Jeníkov schvaluje veřejný způsob volby starosty a místostarosty
postupem uvedeným předsedající.

Výsledek hlasování: Pro: 7 členů ZO
Usnesení č. 5 bylo schváleno.

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Dále předsedající upozornila, že nejdříve bude volen starosta a po jeho zvolení, případně po
nezvolení žádného kandidáta, bude přistoupeno k volbě místostarosty. O jednotlivých
kandidátech bude hlasováno v pořadí, v jakém byli navrženi, přičemž po platném zvolení
konkrétního kandidáta již nebude v hlasování pokračováno.
d) Navrhování kandidátů na funkci starosty a volba starosty
Předsedající vyzvala členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci starosty. Byl podán
následující návrh:
Člen zastupitelstva Mgr. Miroslav Cihelka navrhl zvolit do funkce starosty paní Stanislavu
Kubajkovou.
Jiné návrhy podány nebyly.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Jeníkov volí starostkou obce Jeníkov paní Stanislavu Kubajkovou
Výsledek hlasování:
Pro:
4 (Mgr. M. Cihelka, pí. A. Endrštová, p. M. Šťastný, pí. S. Kubajková)
Proti:
2 (p. M. Čulík, p. R. Kroupa)
Zdrželi se: 1 (p. D. Groh)
Usnesení č. 6 bylo schváleno.
Po zvolení starostky pokračovala starostka ve vedení zasedání (dále vedena jako
„předsedající“).
e) Navrhování kandidátů na funkci místostarosty a volba místostarosty
Předsedající vyzvala členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci místostarosty. Byly
podány následující návrhy:
Člen zastupitelstva pan Mgr. Cihelka navrhl zvolit do funkce místostarosty paní Alici
Endrštovou.
Člen zastupitelstva pan Roman Kroupa navrhl zvolit do funkce místostarosty pana Davida
Groha.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Žádné stanovisko sděleno nebylo. Bylo přistoupeno k hlasování.
Člen zastupitelstva p. Miroslav Čulík sdělil následující: „Já bych chtěl k tomu říct, nezlob se
Alice, ale víme všichni, že tady nebydlíš, máš tady pouze trvalé bydliště a mně to přijde jako
že na místostarostu, že je to takový trošku sporný“.
Pí. A. Endrštová sdělila: „Ale já tady bydlím“.
Starostka sdělila: „Míro, jak víš, že paní Endrštová tady nebydlí?“.
P. Čulík: „No asi když se znám s jejím manželem, tak asi vím, že tam bydlí s ním“.
Starostka sdělila: „Alice prosím, máš s sebou občanský průkaz?“.

P. Čulík: „Říkám, že bydliště má psaný tady“.
Starostka: „Má tady trvalé bydliště a bydlí tu“.
P. Čulík: „Já si myslím, že je to trošku podvod na voliče“.
Starostka: „Není to podvod na voliče“.
Starostka dala hlasovat na návrh pana Mgr. Miroslava Cihelky zvolit do funkce místostarosty
paní Alici Endrštovou.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Jeníkov volí místostarostou obce Jeníkov paní Alici Endrštovou.
Výsledek hlasování:
Pro: 4 (Mgr. M. Cihelka, pí. A. Endrštová, p. M. Šťastný, pí. S. Kubajková)
Proti: 3 (p. M. Čulík, p. R. Kroupa, p. D. Groh)
Zdrželi se: 0
Usnesení č. 7 bylo schváleno.
4) Zřízení finančního a kontrolního výboru
Úvodem tohoto bodu předsedající informovala o povinnosti zřídit finanční a kontrolní výbor
(dle § 117 odst. 2 a § 84 odst. 2 písmeno l) zákona o obcích), neboť funkční období výborů
předchozího zastupitelstva zaniklo spolu se zánikem původního zastupitelstva. Zastupitelstvo
určuje počet členů výboru, který musí být lichý (§ 118 odst. 2 zákona o obcích), přičemž
finanční a kontrolní výbor musí mít nejméně tři členy (§ 119 odst. 1 zákona o obcích). Členy
výboru mohou být členové zastupitelstva i jiné osoby, pouze předsedou výboru může být jen
člen zastupitelstva (§ 117 odst. 4 zákona o obcích). Členy kontrolního nebo finančního výboru
nemůže být starosta, místostarosta, tajemník obecního úřadu ani osoby zabezpečující
rozpočtové a účetní práce na obecním úřadu (§ 119 odst. 1 zákona o obcích).
Předsedající navrhla, aby zastupitelstvo zřídilo finanční výbor a kontrolní výbor, přičemž každý
z nich bude mít tři členy. Jiný návrh podán nebyl.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Člen zastupitelstva p. Miroslav Čulík sdělil: „Já bych sdělil stanovisko, že bych navrhl
Romana Kroupu na finanční výbor“.
Starostka sdělila: „Míro, poslouchal jsi, o čem hlasujeme? Hlasujeme o počtu členů“.
Miroslav Čulík: „No tak dobře, počkám později“.
Starostka sdělila: „Takže opakuji, navrhuji, aby zastupitelstvo zřídilo finanční výbor a
kontrolní výbor, přičemž každý z nich bude mít tři členy“.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Jeníkov zřizuje finanční výbor a kontrolní výbor. Oba výbory budou
tříčlenné.
Výsledek hlasování: Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0
Zdrželi se: 0
Usnesení č. 8 bylo schváleno.
Volba předsedy finančního výboru
Předsedající vyzvala členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci předsedy finančního
výboru. Byly podány následující návrhy:

Člen zastupitelstva pan Mgr. Miroslav Cihelka navrhl zvolit do funkce předsedy finančního
výboru pana Martina Šťastného.
Člen zastupitelstva pan Miroslav Čulík navrhl zvolit do funkce předsedy finančního výboru
pana Romana Kroupu.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům a přítomným občanům sdělit své
stanovisko.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Jeníkov volí předsedou finančního výboru pana Martina Šťastného.
Výsledek hlasování:
Pro: 4 (Mgr. M. Cihelka, pí. A. Endrštová, p. M. Šťastný, pí. S. Kubajková)
Proti: 3 (p. M. Čulík, p. R. Kroupa, p. D. Groh)
Zdrželi se: 0
Usnesení č. 9 bylo schváleno.

Volba předsedy kontrolního výboru
Předsedající vyzvala členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci předsedy kontrolního
výboru. Byly podány následující návrhy:
Člen zastupitelstva pan Martin Šťastný navrhl zvolit do funkce předsedy kontrolního výboru
pana Miroslava Cihelku.
Člen zastupitelstva pan Miroslav Čulík navrhl zvolit do funkce předsedy kontrolního výboru
pana Davida Groha.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Žádné stanovisko sděleno nebylo. Bylo přistoupeno k hlasování.
Předsedající dala hlasovat o návrhu pana Martina Šťastného zvolit do funkce předsedy
kontrolního výboru pana Mgr. Miroslava Cihelku.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Jeníkov volí předsedou kontrolního výboru pana Mgr. Miroslava
Cihelku.
Výsledek hlasování:
Pro: 4 (Mgr. M. Cihelka, pí. A. Endrštová, p. M. Šťastný, pí. S. Kubajková)
Proti: 3 (p. M. Čulík, p. R. Kroupa, p. D. Groh)
Zdrželi se: 0
Usnesení č. 10 bylo schváleno.
Volba členů finančního výboru
Předsedající vyzvala členy zastupitelstva k podávání návrhů na členy finančního výboru.
Byly podány následující návrhy:
Člen zastupitelstva pan Martin Šťastný navrhl zvolit za členy finančního výboru pana Ing.
Milana Bittnera a pana Ondřeje Solara.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Jeníkov volí členy finančního výboru Ing. Milana Bittnera a pana
Ondřeje Solara.
Výsledek hlasování:
Pro: 4 (Mgr. M. Cihelka, pí. A. Endrštová, p. M. Šťastný, pí. S. Kubajková)
Proti: 3 (p. M. Čulík, p. R. Kroupa, p. D. Groh)
Zdrželi se: 0
Usnesení č. 11 bylo schváleno.
Volba členů kontrolního výboru
Předsedající vyzvala členy zastupitelstva k podávání návrhů na členy kontrolního výboru.
Byly podány následující návrhy:
Člen zastupitelstva Mgr. Miroslav Cihelka navrhl zvolit za členy kontrolního výboru paní
Vladislavu Bžochovou a paní Jitku Valentovou.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Jeníkov volí členy kontrolního výboru paní Vladislavu Bžochovou a
paní Jitku Valentovou.
Výsledek hlasování:
Pro: 5 (Mgr. M. Cihelka, pí. A. Endrštová, p. M. Šťastný, pí. S. Kubajková, p. M. Čulík)
Proti: 2 (p. R. Kroupa, p. D. Groh)
Zdrželi se: 0
Usnesení č. 12 bylo schváleno.
5) Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva
Předsedající navrhla, aby neuvolněným členům zastupitelstva byla v souladu s § 72 odstavec 2
zákona o obcích a nařízením vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních
samosprávných celků, v aktuálně platném znění, poskytována odměna ve výši 1.623,Kč/měsíc, a to ode dne 19.10.2022. Předsedající navrhla též odměnu ve výši 29.206,- Kč/měsíc
za výkon funkce neuvolněného místostarosty obce. Předsedající dále navrhla, aby neuvolněným
členům zastupitelstva byla v souladu s § 72 odst. 2 zákona o obcích a nařízením vlády č.
318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků, v aktuálně
platném znění poskytována odměna za výkon funkce předsedy výboru ve výši 3.245,Kč/měsíc, a to ode dne jejich zvolení do funkce předsedy výboru.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Člen zastupitelstva p. Čulík sdělil, že oproti minulému volebnímu období se to dost zvedlo.
Starostka sdělila, že ano.
Pan Čulík sdělil, že si myslí, že to je pro tuhle obec neadekvátní, že je to docela dost peněz.
Pan Groh sdělil, že i když ta možnost po dvou letech tam byla možnost zvýšení té částky. Že
po dvou letech byla tady možnost zvýšení té částky a neudělalo se to. Starostka se zeptala, zda
pan Groh podal někdy návrh. P. Groh sdělil, že ne, ale myslí si, že je to víceméně asi korektní.
Starostka sdělila, že dobře, zastupitelstvo přistoupí k hlasování.

Starostka navrhuje schválit následující odměny neuvolněným členům zastupitelstva:
- za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva - ve výši 1.623,- Kč za měsíc.
Odměna bude poskytována ode dne přijetí tohoto usnesení a v případě náhradníka ode dne
prvního zasedání zastupitelstva, jehož se zúčastní.
- za výkon funkce předsedy výboru - ve výši 3.245,- Kč za měsíc.
Odměna bude poskytována ode dne zvolení do funkce předsedy výboru.
- za výkon funkce neuvolněného místostarosty ve výši 29.206,- Kč za měsíc.
Odměna bude poskytována ode dne zvolení do funkce místostarosty.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Jeníkov stanoví odměnu za výkon funkce neuvolněného člena
zastupitelstva obce ve výši 1.623,- Kč za měsíc.
Odměna bude poskytována ode dne přijetí tohoto usnesení a v případě náhradníka ode
dne prvního zasedání zastupitelstva, jehož se zúčastní.
Zastupitelstvo obce Jeníkov stanoví odměnu za výkon funkce místostarosty jako
neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši 29.206,- Kč za měsíc.
Odměna bude poskytována ode dne zvolení do funkce místostarosty.
Zastupitelstvo obce Jeníkov stanoví odměnu za výkon funkce předsedy výboru
zastupitelstva ve výši 3.245,- Kč za měsíc.
Odměna bude poskytována ode dne zvolení do funkce předsedy výboru.
Výsledek hlasování:
Pro: 4 (Mgr. M. Cihelka, pí. A. Endrštová, p. M. Šťastný, pí. S. Kubajková)
Proti: 3 (p. M. Čulík, p. R. Kroupa, p. D. Groh)
Zdrželi se: 0
Usnesení č. 13 bylo schváleno.
6) Diskuse
Předsedající sdělila, že do příštího zasedání ZO projednají předsedové výborů účast svých
nových členů.
Předsedající požádala členy zastupitelstva, aby si přečetli dokumenty týkající se ochrany
osobních údajů (GDPR), které obdrželi a následně své souhlasy v příštím týdnu doručili na
obecní úřad.
Člen zastupitelstva pan Groh sdělil, že vždycky víceméně od devadesátých let, bylo ne pravidlo,
ale vždycky …... bylo způsobem, že starosta byl z jedné obce a místostarosta byl z druhé obce,
jeden byl z Jeníkova a druhý z Oldřichova. Teď je to poprvé, kdy oba jsou z Oldřichova a
Jeníkov je víceméně odříznutý.
Starostka sdělila, že tento příspěvek bude zapsán do zápisu. Dále sdělila, že to není
protizákonné.
Člen zastupitelstva pan Groh vznesl dotaz: „výbory, co se týče stavebního a životního prostředí,
vždycky tady byly“. Starostka sdělila, „ ano, já jsem navrhla výbory, které musíme mít ze
zákona a další výbory nikoli a řeknu důvod. Během minulého volebního období stejně tyto
výbory moc nepracovaly a pokud budou chtít zastupitelé pracovat, tak samozřejmě to není
problém“.

Člen zastupitelstva p. Čulík sdělil: „já bych měl k tomu – oni ty výbory pracovaly, ale bohužel
starostka jako nebrala na vědomí, ať se řeklo cokoli, vše si udělala podle svého. Máme tady
svědka, že výbory pracovaly, že se chodilo, že jo, navrhovalo se, co by se mohlo změnit“.
Starostka sdělila, že navrhovat mohou zastupitelé stále, jako členové zastupitelstva.
Člen zastupitelstva p. Groh se zeptal přítomného občana pana Knorra: „Jindro, ty jsi měl životní
prostředí, je to tak? Takže souhlasíš, že jsi nic nedělal skoro 4 roky?“
Pan Knorr sdělil, že neslyšel, že by se nic nedělalo, ale nedělalo se tolik, jak by ten výbor měl
pracovat. Starostka poděkovala panu Knorrovi.
P. Čulík: „No když k tomu nebyl přístup, to se špatně něco dělá“.
Starostka sdělila, že neví, jaký má p. Čulík na mysli přístup.
P. Čulík sdělil, že nějaké akce, že se řeklo, že se mají dělat nějakým způsobem, a starostka si je
udělala podle svého. Starostka sdělila, že toto se nechá na další zasedání, to nepatří na ustavující
zasedání.
Pan Knorr sdělil, že zastupitelstvo si přeci může na dalším zasedání navrhnout další výbory, že
může hlasovat na dalším zasedání. Starostka sdělila, že ano, ale tento bod se nechá na příští
zasedání.
Další body do diskuse nebyly podány a starostka konstatovala, že tímto považuje ustavující
zasedání zastupitelstva obce za ukončené.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Jeníkov bere na vědomí informace z bodu Diskuse a).
Starostka obce (předsedající) poděkovala všem přítomným za účast na dnešním ustavujícím
zasedání a ukončila zasedání zastupitelstva v 17:25 hod.
Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina
2) Listina prokazující složení slibu členů zastupitelstva obce
3) Zveřejněná informace o konání ustavujícího zasedání podle § 93 odst. 1 zákona o obcích
Zápis byl vyhotoven dne 19.10.2022, čistopis zápisu dokončen dne 21.10.2022

Zapisovatel: Blanka Endrštová

…………………………….

Ověřovatelé: Martin Šťastný

……………………………. dne ………………

Starostka:

David Groh

……………………………. dne ………………

Stanislava Kubajková

……………………………. dne ………………

