
 1 

Zápis z 84. jednání  
Rady města Horažďovice 

konaného dne 09.05.2022 
  

Přítomni: Ing. Michael Forman, Ing. Hana Kalná, Bc. Michal Šedivý, Bc. Karel Šmrha, Mgr. Alena 

Průchová 
 

Omluven: - 
 

Za MěÚ:  Marcela Kuldová  
 

Hosté:  - 
 

Hlasování: pro - proti - zdržel se (uvedeno v závorce) – aklamace 
 

Jednání bylo zahájeno dne 09.05.2022 ve 14:00 hod.    
 

Pořad schůze: 
 

1. Kontrola plnění usnesení z 25.04.2022      (22/R84/1) 

2. Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací 2022-2031     (22/R84/2) 

3. I/22 Horažďovice – smlouva o poskytnutí fin. prostředků – SFDI   (22/R84/3) 

4. Částečná uzavírka – oprava objízdných tras        (22/R84/4) 

5. Pozemky Loreta – odprodej        (22/R84/5) 

6. Záměr odprodeje části st.p.p. 1067 a p.č. 1153/4 – kotelna Okružní ul.     (22/R84/6) 

7. Žádost o odprodej pozemku – Povodí Vltavy      (22/R84/7) 

8. Žádost o odprodej části pozemku p.č. 1209/3 v k.ú. Veřechov –    (22/R84/8) 

9. Pacht pozemků – Babín         (22/R84/9) 

10. Ukončení pronájmu části pozemku p.č. 263/10 v k.ú. HD –     (22/R84/10) 

11. Žádost o pronájem části pozemku p.č. 263/10 v k.ú. HD – J  (22/R84/11) 

12. Výjimka ze stavební uzávěry –        (22/R84/12) 

13. Věcné břemeno – ČEZ – HD, KT, Plzeňská, p.č. 832/70 – NN   (22/R84/13) 

14. Věcné břemeno – ČEZ – HD, KT, Peškova, p.č. 791 – NN     (22/R84/14) 

15. Masné krámy – smlouvy o právu provést stavbu na cizím pozemku   (22/R84/15) 

16. Zvláštní užívání místní komunikace – restaurace U Hlaváčků      (22/R84/16) 

17. Zvláštní užívání místní komunikace – Zámecká cukrárna    (22/R84/17) 

18. Pronájem bytu –         (22/R84/18) 

19. Udělení výjimky – zařazení do evidence žadatelů o pronájem bytu  (22/R84/19) 

20. Valorizace smluvního nájemné z bytů v majetku města       (22/R84/20) 

21. Rozpočtové opatření č. 1/2022       (22/R84/21) 

22. Vyřazení majetku – ZŠ, MŠ          (22/R84/22) 

23. Bezplatný pronájem a poskytnutí prostor – hotel Prácheň    (22/R84/23) 

24. Poskytnutí dotace – Diakonie ČCE         (22/R84/24) 

25. Poskytnutí dotace – Hospic svatého Lazara      (22/R84/25) 

26. Žádost o dotaci – Linka bezpečí         (22/R84/26) 

27. Částečné opravy čp.  70-71 a Červené brány – financování    (22/R84/27) 

28. Bezúplatné nabytí majetku od HZS         (22/R84/28) 

29. ZŠ Komenského – souhlas – pořízení kompenzační pomůcky   (22/R84/29) 

30. Termíny jednání RM a ZM          (22/R84/30) 



 2 

Schůzi řídil starosta města Ing. Michael Forman 
 

 

Jednání: 
 

RM schvaluje pořad jednání – (5-0-0). 
 

1. schválení zápisu a usnesení (22/R84/1) 

RM po projednání 
schvaluje zápis a plnění usnesení z 83. jednání dne 25.04.2022 – (5-0-0). 

 

2. Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací 2022-2031 (22/R84/2) 

RM po projednání návrhu předloženého MěÚ, odborem IRM, týkající se financování obnovy 
vodovodů a kanalizací: 
doporučuje ZM schválit Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací na období 2022 až 2031 – 

aktualizace 2022 

–  za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRM – (5-0-0). 

3. I/22 Horažďovice – smlouva o poskytnutí finančních prostředků – SFDI (22/R84/3)  

RM po projednání návrhu předloženého MěÚ, odborem IRM a smlouvy o poskytnutí finančních 
prostředků na stavbu „I/22 Horažďovice – průtah“: 
schvaluje uzavření smlouvy č. 339/C1/2022 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního 
fondu dopravní infrastruktury na rok 2022 mezi Státním fondem dopravní infrastruktury, Sokolovská 
1955/278, Praha 9 (poskytovatel) a městem Horažďovice (příjemce) v rámci stavby „I/22 Horažďovice 

- průtah (úsek trať ČD – konec obce)“ 
–  za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRM – (5-0-0).  

 

4. Částečná uzavírka – oprava objízdných tras (22/R84/4)  

RM po projednání návrhu předloženého MěÚ, odborem IRM, týkající se částečné uzavírky místních 
komunikací:   
schvaluje v rámci stavby „Oprava objízdných tras Strakonické ulice“ částečnou uzavírku provozu  
a) na místní komunikaci v 

 v Šumavské ulici v obci Horažďovice (úsek mezi Mayerovou a Palackého ulicí)  
 v Blatenské ulici v obci Horažďovice (úsek mezi Bezručovou ulicí po konec obce ve směru  

k Předměstí), mezi Horažďovicemi a Předměstím a v Předměstí 
 na Lavičkové cestě p. č. 2979/1 v k.ú. Horažďovice 

b) na silnici III/17214 v Nábřežní ulici 
ve dnech od 17.05.2022 do 30.06.2022 s tím, že etapy na sebe budou plynule navazovat a každý 
úsek bude realizován max. v délce 4 dnů 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRM – (5-0-0).  

    

5. Pozemky Loreta – odprodej (22/R84/5)  

RM po projednání návrhu předloženého MěÚ, odborem IRM, týkající se druhého kola prodeje 
pozemků na Loretě:  
a) bere na vědomí protokol o otevírání obálek z druhého kola výsledků veřejné soutěže prodeje 

pozemků na Loretě a na základě výsledků 
b) doporučuje ZM projednat a schválit prodej p.č. 832/150 v k.ú. Horažďovice za cenu 2.051 Kč/m2 

včetně DPH 
c) doporučuje ZM projednat a schválit prodej p.č. 832/152 v k.ú. Horažďovice za cenu 2.131 Kč/m2 

včetně DPH 
d) doporučuje ZM projednat a schválit prodej p.č. 832/155 v k.ú. Horažďovice za cenu 2.211 Kč/m2 

včetně DPH 
e) doporučuje ZM projednat a schválit prodej p.č. 832/157 v k.ú. Horažďovice za cenu 2.060 Kč/m2 

včetně DPH 
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f) doporučuje ZM projednat a schválit prodej p.č. 832/195 v k.ú. Horažďovice za cenu 1.982 Kč/m2 
včetně DPH 

g) bere na vědomí, že pozemky p.č. 832/98, p.č. 832/97, p.č. 832/100, p.č. 832/141, p.č. 832/142, 
p.č. 832/178 v k.ú. Horažďovice zůstaly po výběrovém řízení neobsazeny 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRM – (5-0-0).   

  

6. Záměr odprodeje části st.p.p. 1067 a p.č. 1153/4 – kotelna Okružní ul. (22/R84/6) 

RM po projednání návrhu předloženého MěÚ, odborem IRM, týkající se záměru odprodeje části 
st.p.č. 1067 včetně stavby čp. 882 technická vybavenost (nově dle g.  plánu st.p.č. 1067/4) a části 
p.č. 1153/4 (nově dle g. plánu p.č. 1153/18) v k.ú. Horažďovice:  
schvaluje záměr odprodeje části st.p.č. 1067 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 241 m2 včetně 
části stavby čp. 882 technická vybavenost (nově dle g. plánu st.p.č. 1067/4) a části p.č. 1153/4 ostatní 
plocha manipulační plocha o výměře 1 582 m2 (nově dle g. plánu p.č. 1153/18) v k.ú. Horažďovice a 

pověřuje MěÚ, odbor IRM zveřejněním záměru odprodeje 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRM – (5-0-0).   

 

7. Žádost o odprodej pozemku – Povodí Vltavy (22/R84/7) 

RM po projednání návrhu předloženého MěÚ, odborem IRM a žádosti společnosti Povodí Vltavy o 
odprodej pozemků v k.ú. Horažďovice: 
v záležitosti žádosti společnosti Povodí Vltavy, státní podnik, Praha schvaluje záměr odprodeje 
pozemků p.č. 1686/5 vodní plocha koryto vodního toku umělé o výměře 9 046 m2, st.p.č. 1779 

zastavěná plocha vodní dílo jez o výměře 1 210 m2, st.p.č. 1858 zastavěná plocha vodní dílo jez o 
výměře 24 m2, st.p.č. 1859 zastavěná plocha vodní dílo jez o výměře 80 m2 vše v k.ú. Horažďovice, 
pověřuje MěÚ, odbor IRM zveřejněním záměru odprodeje, znalecký posudek bude vyhotoven na 
náklady společnosti Povodí Vltavy 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRM – (5-0-0).  

 

8. Žádost o odprodej části pozemku p.č 1209/3 v k.ú. Veřechov –  (22/R84/8)  

RM po projednání návrhu předloženého MěÚ, odborem IRM a žádosti , 
T  o odprodej části pozemku p.č. 1209/3 v k.ú. Veřechov:  
v záležitosti žádosti odkládá záměr odprodeje části pozemku p.č. 1209/3 trvalý travní 
porost o výměře cca 736 m2 v k.ú. Veřechov 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRM – (5-0-0).   

 

9. Pacht pozemků – Babín (22/R84/9) 

RM po projednání návrhu předloženého MěÚ, odborem IRM, týkající se nabídek na pacht pozemků 
v k.ú. Babín:  
a) bere na vědomí protokol o otevírání obálek s nabídkami na pacht pozemku p.č. 362/3 orná půda 

o výměře 4 228 m2, část pozemku p.č. 352/2 orná půda o výměře cca 470 m2 v k.ú. Babín u 
Horažďovic, kdy nejvyšší nabídku podal MVDr. František Kraml, Tyršova 358, Horažďovice ve 
výši 8.050 Kč + DPH v zákonem stanovené sazbě 

b) schvaluje uzavření pachtovní smlouvy mezi městem Horažďovice  (propachtovatel) a MVDr. 
Františkem Kramlem, Tyršova 358, Horažďovice (pachtýř) na propachtování p.č. 362/3 orná půda 
o výměře 4 228 m2 a části p.č. 362/2 orná půda o výměře 470 m2 v k.ú. Babín u Horažďovic za 
pachtovné ve výši 8.050 Kč/ha + DPH v zákonem stanovené sazbě s účinností od 01.06.2022 na 
dobu neurčitou a roční výpovědní lhůtou 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRM – (5-0-0). 

 

10. Ukončení pronájmu části pozemku p.č. 263/10 v k.ú. HD – M (22/R84/10)  

RM po projednání návrhu předloženého MěÚ, odborem IRM, týkající se ukončení pronájmu části p.č. 
263/10 (díl č. 6) v k.ú. Horažďovice: 
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schvaluje uzavření dohody o ukončení nájemní smlouvy mezi městem Horažďovice (pronajímatel) a 
J  (nájemce) na pronájem části p.č. 263/10 v k.ú. 
Horažďovice ke dni 30.04.2022 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRM – (5-0-0).  

 

11. Žádost o pronájem části pozemku p.č. 263/10 v k.ú. HD –  (22/R84/11)  

RM po projednání návrhu předloženého MěÚ, odborem IRM a žádosti o pronájem 
části pozemku p.č. 263/10 (díl č. 6) v k.ú. Horažďovice: 
schvaluje záměr pronájmu části pozemku p.č. 263/10 (díl č. 6) ostatní plocha o výměře cca 61 m2 

v k.ú. Horažďovice za cenu ve výši 9 Kč/m2/rok za účelem zřízení zahrádky, pověřuje MěÚ, odbor 

IRM zveřejněním záměru pronájmu 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRM – (5-0-0). 

 

12. Výjimka ze stavební uzávěry –  (22/R84/12)  

RM po projednání návrhu předloženého MěÚ, odborem IRM a žádosti manželů  o 
výjimku ze stavební uzávěry:  
schvaluje výjimku ze stavební uzávěry pro stavbu přístřešku pro stání automobilů na pozemku p.č. 
1480/4 v k.ú. Horažďovice dle předložené projektové dokumentace a žádosti manželů  

 – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRM – (5-0-0). 

 

13. Věcné břemeno – ČEZ – HD, KT, Plzeňská, p.č. 832/70 – NN (22/84/13)  

RM po projednání návrhu předloženého MěÚ, odborem IRM,  týkající se zřízení věcného břemene: 
schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-0018111/VB001 k akci 

„Horažďovice, KT, Plzeňská, pč. 832/70 – NN“ mezi městem Horažďovice (strana povinná) a 
společností ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín – Podmokly zastoupenou na základě plné 
moci společností Senergos, a.s., Družstevní 452/13, Ostopovice (strana oprávněná) za jednorázovou 
náhradu ve výši 3.400 Kč + DPH v zákonem stanovené sazbě 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRM – (5-0-0). 

 

14. Věcné břemeno – ČEZ – HD, KT, Peškova, p.č. 791 – NN (22/R84/14)  

RM po projednání návrhu předloženého MěÚ, odborem IRM, týkající se zřízení věcného břemene:  
schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-0018059/VB/001 

k akci „Horažďovice, KT, Peškova, pč. 791 – NN“ mezi městem Horažďovice (strana povinná) a 
společností ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín – Podmokly zastoupenou na základě plné 
moci společností Senergos, a.s., Družstevní 452/13, Ostopovice (strana oprávněná) za jednorázovou 
náhradu ve výši 1.000 Kč + DPH v zákonem stanovené sazbě 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRM – (5-0-0).  

 

15. Masné krámy – smlouvy o právu provést stavbu na cizím pozemku (22/R84/15)  

RM po projednání návrhu předloženého MěÚ, odborem IRM, týkající se práva provedení stavby na 

cizím pozemku: 
a) schvaluje uzavření smlouvy o právu provést stavbu na cizím pozemku s manželi  a 

 ve věci umístění elektroměrového 
rozvaděče a elektrického kabelu NN  

b) schvaluje uzavření smlouvy o právu provést stavbu na cizím pozemku s M , 
ve věci umístění elektrického kabelu NN 

vše pro zajištění elektrického napájení masného krámku ve vlastnictví města umístěného na pozemku 

p.č. st. 108 v k.ú. Horažďovice 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRM – (5-0-0). 
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16. Zvláštní užívání místní komunikace – restaurace U Hlaváčků (22/R84/16)  

RM po projednání návrhu předloženého MěÚ, odboru IRM, týkající se zvláštního užívání místní 
komunikace: 

souhlasí s povolením zvláštního užívání místní komunikace – parkoviště na p.č. 2694/9 v k.ú. 
Horažďovice ulice Strakonická v Horažďovicích v úseku před restaurací U Hlaváčků čp. 186 z důvodu 
umístění předzahrádky pro hosty restaurace v termínu od 01.05.2022 do 31.10.2022 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRM – (5-0-0). 

 

17. Zvláštní užívání místní komunikace – Zámecká cukrárna (22/R84/17)  

RM po projednání návrhu předloženého MěÚ, odboru IRM, týkající se zvláštního užívání místní 
komunikace: 

souhlasí s povolením zvláštního užívání místní komunikace – chodníku na Mírovém náměstí 
v Horažďovicích, v úseku před čp. 11, z důvodu umístění venkovního zařízení pro hosty Zámecké 
cukrárny v rozsahu 2 x 6 metrů v termínu od 05.05.2022 do 15.06.2022, v rozsahu 3 x 7 metrů 
v termínu od 16.06.2022 do 15.09.2022   

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRM – (5-0-0).  

 

18. Pronájem bytu –  (22/R84/18)  

RM po projednání návrhu předloženého MěÚ, odboru IRM, týkající se pronájmu bytu: 
schvaluje pronájem bytu č. 3, , Horažďovice  a J , 

 na dobu určitou s platností od 01.06.2022 do 31.05.2024 za nájemné ve 
výši 44,82 Kč/m2 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRM – (5-0-0). 

 

19. Udělení výjimky – zařazení do evidence žadatelů o pronájem bytu (22/R84/19)  

RM po projednání návrhu předloženého MěÚ, odboru IRM a žádosti : 
schvaluje udělení výjimky , ,  dle č. 3, odst. 4 

Zásad pronájmu obecních bytů ve vlastnictví města Horažďovice a zařazení do evidence uchazečů o 
pronájem obecního bytu 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRM – (5-0-0). 

 

20. Valorizace smluvního nájemné z bytů v majetku města (22/R84/20)  

RM po projednání návrhu předloženého MěÚ, odborem IRM, týkající se valorizace smluvního 
nájemného z bytů:  
schvaluje uplatnění valorizace smluvního nájemného z bytů v majetku města s platností od 
01.07.2022 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRM – (5-0-0). 

 

21. Rozpočtové opatření č. 1/2022 (22/R84/21)  

RM po projednání návrhu předloženého MěÚ, FO, týkající se rozpočtového opatření: 
provádí rozpočtové opatření č. 1/2022, kterým se zvyšují příjmy o 1.438.821,83 Kč a zvyšují výdaje 
o 1.438.821,83 Kč 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, FO – (5-0-0). 

 

22. Vyřazení majetku – ZŠ, MŠ (22/R84/22)  

RM po projednání návrhu předloženého MěÚ, odborem PPŠK, týkající se vyřazení majetku:  
v záležitosti vyřazení majetku příspěvkové organizace: 

a) na základě předloženého seznamu majetku souhlasí s návrhem a způsobem vyřazení drobného 
dlouhodobého hmotného majetku MŠ Na Paloučku v celkové pořizovací hodnotě 36.694 Kč 

b) na základě předloženého seznamu majetku souhlasí s návrhem vyřazení drobného 
dlouhodobého hmotného majetku ZŠ Komenského v celkové pořizovací hodnotě 15.990 Kč, 
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žíněnky budou nabídnuty k odprodeji (pokud nebude zájem u volnočasových aktivit v působnosti 
města), poté mohou být vyřazeny s ostatním majetkem do sběrného dvora 

c) na základě předloženého seznamu majetku souhlasí s návrhem vyřazení drobného 
dlouhodobého hmotného majetku ZŠ Blatenská v celkové pořizovací hodnotě 15.313 Kč, u inv. č. 
Zš310 0112 bude upraven název Notebook HP, pořizovací hodnota beze změn  (8.734,40 Kč) 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK – (5-0-0).  

 

23. Bezplatný pronájem a poskytnutí prostor – hotel Prácheň (22/R84/23)    

RM po projednání návrhu předloženého MěÚ, odborem PPŠK a žádosti ZŠ Blatenské: 
schvaluje bezplatný pronájem sálu hotelu Prácheň pro účely slavnostního rozloučení se žáky 9. tříd 
ZŠ Blatenská ul. Horažďovice dne 30.06.2022 v čase od 08:00 – 11:00 hod.  

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK – (5-0-0). 

 

24. Poskytnutí dotace – Diakonie ČCE (22/R84/24)  

RM po projednání návrhu předloženého MěÚ, odborem SVZ a žádosti Diakonie ČCE, Praha: 
schvaluje dotaci Diakonii ČCE – středisko celostátních programů a služeb, Čajkovského 1640/8, 
Praha, IČO: 48136093 ve výši 2.000 Kč na poskytování sociální služby rané péče a schvaluje 

uzavření příslušné veřejnoprávní smlouvy 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor SVZ – (5-0-0). 

 

25. Poskytnutí dotace – Hospic svatého Lazara (22/R84/25)  

RM po projednání návrhu předloženého MěÚ, odborem SVZ a žádosti Hospice svatého Lazara, z.s., 
Plzeň:  
schvaluje dotaci Hospici svatého Lazara, z.s., Sladkovského 2472/66a,  Plzeň, IČO: 66361508 ve 

výši 3.000 Kč na poskytování hospicové péče (zdravotnický materiál a léky) a schvaluje uzavření 
příslušné veřejnoprávní smlouvy 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor SVZ – (5-0-0). 

 

26. Žádost o dotaci – Linka bezpečí (22/R84/26)  

RM po projednání návrhu předloženého MěÚ, odborem SVZ a žádosti Linky bezpečí, z.s., Praha 8:   
neschvaluje žádost Linky bezpečí, z.s., Ústavní 95, Praha 8, IČO: 61383198 o dotaci na provoz linky 

ve výši 15.000 Kč 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor SVZ – (5-0-0). 

 

27. Částečné opravy čp.  70-71 a Červené brány – financování (22/R84/27)  

RM po projednání návrhu předloženého MěÚ, odborem IRM, týkající se financování stavby  
„Částečné opravy čp. 70-71 a Červené brány“: 
schvaluje využití částky 2.236.525,12 Kč z „nespecifikované rezervy – investice, opravy“ na akci 
„Částečné opravy čp. 70-71 a Červené brány“ v návaznosti na usnesení ZM 22/Z17/7b dle rozpisu 
rozpočtu předloženého v příloze důvodové zprávy 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRM – (5-0-0). 

 

28. Bezúplatné nabytí majetku od HZS (22/R84/28)  

RM po projednání návrhu předloženého MěÚ, odboru KS, týkající se bezúplatného nabytí movitého 
majetku:  

v záležitosti bezúplatného nabytí movitého majetku od HZS ČR pro JPO III SDHO Horažďovice 

schvaluje uzavření Smlouvy o bezúplatném převodu majetku mezi ČR – Hasičským záchranným 
sborem, Krajské ředitelství, Plzeňského kraje (HZS KŘ PK) a městem Horažďovice v celkové účetní 
hodnotě 104.482 Kč  
– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor KS  – (5-0-0). 

 

 



 7 

29. ZŠ Komenského – souhlas – pořízení kompenzační pomůcky (22/R84/29) 

RM po projednání návrhu předloženého MěÚ, odborem PPŠK a žádosti ZŠ Komenského: 
schvaluje podání investičního záměru Základní školy Horažďovice, Komenského 211, příspěvková 
organizace do dotačního programu MŠMT ČR „Podpora zajištění vybraných investičních podpůrných 
opatření při vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami - podprogram 

133D 351“ na pořízení kompenzační pomůcky ve výši 89.990 Kč pro žáka s těžkou zrakovou vadou 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK – (5-0-0). 

 

30. Termíny jednání RM a ZM (22/R84/30) 

RM v záležitosti jednání RM a ZM schvaluje: 

 termíny jednání RM:  23.05.2022 ve 14:00 hod. 

      06.06.2022 ve 14:00 hod. 

      20.06.2022 ve 14:00 hod. 

 

 termín jednání ZM:  není určen 

   – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor KS – (5-0-0). 

 

 

   

 Jednání skončilo dne 09.05.2022 v 16:00 hod. 

 

 

 

 

 

Ing. Michael Forman      Ing. Hana Kalná  
starosta města      místostarostka města  

 

 

 

 

Zapsala:  

Marcela Kuldová 

       


