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Usnesení z 58. jednání  
Rady města Horažďovice 

konaného dne 26.04.2021 
  

 

Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu 

zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů 

 

Projednané body: 

1. Kontrola plnění usnesení ze dne 12.04.2021     (21/R58/1) 
2. Revitalizace sportovního areálu Lipky – dodatek ke smlouvě     (21/R58/2) 
3. Žádost o odkup pozemků v k.ú. Horažďovice – ………....   (21/R58/3) 
4. Odprodej pozemku v k.ú. Horažďovice – ………………..      (21/R58/4) 
5. Odprodej pozemku v k.ú. Horažďovice – ………………..    (21/R58/5) 
6. Odprodej pozemku v k.ú. Horažďovice – …………….      (21/R58/6) 
7. Směna pozemků v k.ú. Babín – …………      (21/R58/7) 
8. Záměr směny pozemků v k.ú. Komušín – ………       (21/R58/8) 
9. Záměr směny pozemků v k.ú. Babín – ČOV – ………    (21/R58/9) 
10. Záměr zveřejnění – skladové prostory v čp. 884       (21/R58/10) 
11. Rally Pačejov – průjezd obcemi       (21/R58/11) 
12. Věcné břemeno – ČEZ – Loretská p.č. 169/1 NN       (21/R58/12) 
13. Věcné břemeno – ČEZ – Peškova – VN, NN     (21/R58/13) 
14. Žádost o odkup bytové jednotky 878/2 - …………      (21/R58/14) 
15. Valorizace nájemného – byty       (21/R58/15) 
16. Sleva z nájemného – nebytové prostory        (21/R58/16) 
17. Znovupřidělení bytu –……….       (21/R58/17) 
18. Pronájem bytu – ……..          (21/R58/18) 
19. Ukončení nájmu bytu, pronájem bytu – ………….    (21/R58/19) 
20. Ukončení nájmu bytu – ……………….        (21/R58/20) 
21. Ukončení nájmu bytu – …………….      (21/R58/21) 
22. Rozpočtové opatření č. 2/2021         (21/R58/22) 
23. FRB – úvěry          (21/R58/23) 
24. Dotace – pečovatelská služba         (21/R58/24) 
25. Dotační program města – změna termínů      (21/R58/25) 
26. Dotace – KMŠ a ZŠ Blatenská         (21/R58/26) 
27. Konkurz – MŠ Na Paloučku       (21/R58/27) 
28. Odpisový plán – ZŠ Komenského         (21/R58/28) 
29. Poskytnutí dotace – Středisko výchovné péče Domažlice   (21/R58/29) 
30. Organizační struktura MěÚ – změna        (21/R58/30) 
31. Kontroly na MěÚ 2020 – KÚ PK       (21/R58/31) 
32. Kolový traktor – pořízení TS         (21/R58/32) 
33. Žací traktor – pořízení TS        (21/R58/33) 
34. Sečení travnatých ploch          (21/R58/34) 
35. Termíny jednání RM a ZM        (21/R58/35) 

 
Rada města Horažďovice:  
 

1. schválení zápisu a usnesení (21/R58/1) 
schvaluje zápis a plnění usnesení z 57. jednání RM konaného dne 12.04.2021  
 

2. Revitalizace sportovního areálu Lipky – dodatek ke smlouvě (21/R58/2)  
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v záležitosti realizace stavby „Revitalizace sportovního areálu Lipky, I. etapa – tréninkové hřiště“: 

a) schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na realizaci stavby „Revitalizace 

sportovního areálu Lipky, I. etapa – tréninkové hřiště, část A – revitalizace tréninkového 

hřiště“ uzavřené s Dušanem Divišem, Štětice 27, Ražice, jehož předmětem je změna lhůt 

plnění 

b) schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na realizaci stavby „Revitalizace 

sportovního areálu Lipky, I. etapa – tréninkové hřiště, část B – automatický závlahový systém“ 

uzavřené s Dušanem Divišem, Štětice 27, Ražice, jehož předmětem je změna lhůt plnění 

c) schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na realizaci stavby „Revitalizace 

sportovního areálu Lipky, I. etapa – tréninkové hřiště, část C – elektro“ uzavřené s Petrem 

Pintířem, Prácheňská 87, Horažďovice, jehož předmětem je změna lhůt plnění 
 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRMM  

 3. Žádost o odkup pozemků v k.ú. Horažďovice – …………… (21/R58/3) 

v záležitosti žádosti ……….. ………..: 

a) bere na vědomí zájem o odkup pozemků p.č. 1712/4 orná půda o výměře 2 085 m2 a p.č. 
1712/1 orná půda o výměře 2 631 m2 v k.ú. Horažďovice  

b) odkládá rozhodnutí o záměru odprodeje do doby, než bude provedeno majetkoprávní 

vypořádání pozemků v dané lokalitě 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRMM  
 

4. Odprodej pozemku v k.ú. Horažďovice – ……………..  (21/R58/4) 
doporučuje ZM projednat a schválit uzavření kupní smlouvy mezi městem Horažďovice 

(prodávající) a ………… a ………. ……….. , ……….. , …………  (kupující) na odprodej pozemku 

p.č. 832/197 zahrada o výměře 677 m2 v k.ú. Horažďovice za kupní cenu ve výši 171.882 Kč + 

náklady s prodejem související 
 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRMM   
 

5.    Odprodej pozemku v k.ú. Horažďovice – ………………. (21/R58/5)    
doporučuje ZM projednat a schválit uzavření kupní smlouvy mezi městem Horažďovice 

(prodávající) a ………… a …………. ………….. , …………… , Horažďovice (kupující) na 

odprodej pozemku p.č. 832/199 zahrada o výměře 419 m2 v k.ú. Horažďovice za kupní cenu ve 

výši 107.382 Kč + náklady s prodejem související 

 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRMM  
 

6. Odprodej pozemku v k.ú. Horažďovice – ………… (21/R58/6) 
doporučuje ZM projednat a schválit uzavření kupní smlouvy mezi městem Horažďovice 

(prodávající) a ………… ………… , ………….. , Horažďovice (kupující) na odprodej pozemku 

p.č. 832/198 zahrada o výměře 251 m2 v k.ú. Horažďovice za kupní cenu ve výši 65.382 Kč + 

náklady s prodejem související 
 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRMM   
 

7. Směna pozemků v k.ú. Babín – …………. (21/R58/7) 
doporučuje ZM projednat a schválit uzavření směnné smlouvy mezi městem Horažďovice a 
…………. …………. , …………. , kdy město převádí do vlastnictví …….. ……, ………….. nově 

vzniklý pozemek p.č.130/52 lesní pozemek o výměře 1 832 m2 oddělený z p.č. 130/3 v k.ú. 

Babín u Horažďovic za cenu 20 Kč/m2, zároveň……… …….. , ………….  převádí do vlastnictví 

města nově vzniklý pozemek p.č. 308/13 trvalý travní porost o výměře 1 826 m2 oddělený z p.č. 
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308/3 v k.ú. Babín u Horažďovic, nově vzniklý pozemek p.č. 385/8 ostatní plocha ostatní 

komunikace o výměře 6 m2 oddělený z p.č. 385/5 v k.ú. Babín u Horažďovic za cenu 20 Kč/m2 
s tím, že směna pozemků bude bez finančního vyrovnání  

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRMM  
 

8. Záměr směny pozemků v k.ú. Komušín – ………… (21/R58/8)  
 

odkládá záměr směny části p.č. 1372 ostatní plocha ostatní komunikace o výměře cca 42 m2 
v k.ú. Komušín z vlastnictví města Horažďovice do vlastnictví …………. ………., …….. , ……….  
a zároveň převod části p.č. 369/29 orná půda o výměře cca 46 m2 v k.ú. Komušín z vlastnictví 

……… . ……….. , ……….. , ………… do vlastnictví města Horažďovice  
 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRMM  
 

9. Záměr směny pozemků v k.ú. Babín – ČOV – ………..  (21/R58/9) 
schvaluje v záležitosti majetkového vypořádání pro ČOV Babín v rámci projektu Horažďovice – 
kanalizace záměr směny části pozemku p. č. 317/1, vodní plocha, o výměře cca 15 m2, části 

pozemku p. č. 308/5, trvalý travní porost, o výměře cca 309 m2 a části pozemku p. č. 325, trvalý 

travní porost, o výměře cca 112 m2 v k.ú. Babín u Horažďovic z vlastnictví …….. ………… , 
……….. , …………. do vlastnictví města Horažďovice a části pozemku p. č. 123/3, trvalý travní 

porost  a části pozemku p. č. 123/5, trvalý travní porost v k.ú. Babín u Horažďovic o celkové 

výměře 436 mz (dle zákresu) z vlastnictví města Horažďovice do vlastnictví …………. …………. , 

……….., …………  bez finančního vyrovnání, pověřuje MěÚ, odbor IRMM zveřejněním záměru 

směny a vyhotovením geometrického plánu na oddělení pozemků 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRMM  
 

10. Záměr zveřejnění – skladové prostory v čp. 884  (21/R58/10) 
souhlasí s pronájmem části nebytových prostor skladu v č.p. 884, Prácheňská ulice, 

Horažďovice, která je součástí pozemku na st.p.č. 1190/2 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. 

Horažďovice o celkové výměře 25 m2, a to za účelem využití skladovacích prostor a pověřuje 
MěÚ, odbor IRMM  zveřejněním záměru pronájmu   
– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRMM  
 

11. Rally Pačejov – průjezd obcemi (21/R58/11) 
v záležitosti konání 42. ročníku INVELT RALLY Pačejov: 

a) schvaluje průjezd obcemi ve správě města Horažďovice Horažďovice předměstí (mimo) – 
„Háj“ – Mečichov (mimo) pro Automoto klub Pačejov v AČR při konání 42. ročníku INVELT 

RALLY Pačejov dne 02.10.2021 

b) schvaluje  průjezd obcemi ve správě města Horažďovice v úseku tratě rychlostní zkoušky 

Malý Bor – Třebomyslice, v rámci 42. ročníku INVELT RALLY Pačejov dne 01.10.2021 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRMM  
 

12. Věcné břemeno – ČEZ – Loretská p.č. 169/1 NN (21/R58/12) 
v záležitosti žádosti společnosti Senergos, a.s.: 

a) souhlasí se stavbou „Horažďovice, KT, Loretská pč. 169/1 – NN“ na pozemcích ve vlastnictví 

města Horažďovice p.č. 166, p.č. 169/1, p.č. 169/7 v k.ú. Horažďovice 

b) schvaluje ve veřejném zájmu uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného 
břemene a dohody o umístění stavby č. IV-12-0017404 k akci „Horažďovice, KT, Loretská pč. 

169/1 – NN“ mezi městem Horažďovice (budoucí povinná) a společností ČEZ Distribuce, a.s., 

Teplická 874/8, Děčín – Podmokly zastoupenou na základě plné moci společností Senergos, 

a.s., Družstevní 452/13a, Ostopovice 
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– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRMM  
 

13. Věcné břemeno – ČEZ – Peškova – VN, NN (21/R58/13)  
schvaluje ve veřejném zájmu uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 

a dohody o umístění stavby č. IZ-12-0000749/1/VB k akci „Horažďovice, KT, Peškova – VN, NN“ 

mezi městem Horažďovice (budoucí povinná) a společností ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 

Děčín – Podmokly zastoupenou na základě plné moci společností INVEST TEL s.r.o., 

Průmyslová 824, Klatovy (budoucí oprávněná)  
– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRMM  
 

14. Žádost o odkup bytové jednotky 878/2 – ………………  (21/R58/14)  
 

v záležitosti žádosti ………… ………..  o odkup bytové jednotky č. .. , …………… , Horažďovice 

pověřuje MěÚ, odbor IRMM vyhotovením znaleckého posudku na ocenění bytové jednotky 
 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRMM  
 

15. Valorizace nájemného – byty (21/R58/15) 

schvaluje uplatnění valorizace smluvního nájemného z bytů v majetku města s platností od 

01.07.2021 
– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRMM  

 
16. Sleva z nájemného – nebytové prostory (21/R58/16) 

v záležitosti poskytnutí slevy na nájmu nájemcům nebytových prostor, kteří museli kvůli krizovým 

mimořádným opatřením v souvislosti s pandemií onemocnění covid-19 omezit provoz nebo 
dočasně uzavřít provozovny pro maloobchodní činnost a poskytování služeb zákazníkům 

schvaluje na období leden, únor, březen 2021 poskytnutí slevy ve výši 50 % 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRMM  
 

17. Znovupřidělení bytu – ……………..  (21/R58/17) 

schvaluje pronájem bytu č. .. (2+1), …………… , Horažďovice  na dobu určitou od 01.05.2021 

do 30.04.2022 za nájemné 44,89 Kč/m2 ……… a ………. ……….. , ……….. , Horažďovice 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRMM  
 

18. Pronájem bytu – …….  (21/R58/18)  

schvaluje pronájem  bytu č. ..  (1+2), ……….. , Horažďovice ……….. …………. , …………., 

………. s platností od 01.05.2021 na dobu neurčitou  za nájemné ve výši 44,89 Kč/m2 
s uplatněním slevy pro rok 2021 ve výši 5,80 Kč/m2 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRMM  
 

19. Ukončení nájmu bytu, pronájem bytu – …………..  (21/R58/19) 

v bytových záležitostech:  

a) schvaluje uzavření dohody o ukončení nájmu bytu č… ,  …………. , Horažďovice s …….. 

……….. ke dni 31.05.2021 

b) schvaluje pronájem bytu č. .. (1+1), ………. , Horažďovice manželům …….. a ………. 

……………. , …………… , Horažďovice s platností od 01.06.2021 na dobu neurčitou  za 

nájemné ve výši 44,89 Kč/m2 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRMM  
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20. Ukončení nájmu bytu – ………..  (21/R58/20) 

schvaluje uzavření dohody o ukončení nájmu bytu č. .., ……………. , Horažďovice s  ………….. 
ke dni 30.04.2021  

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRMM  
 

21. Ukončení nájmu bytu –  ………………  (21/R58/21) 

schvaluje uzavření dohody o ukončení nájmu bytu č. ..,  …………. , Horažďovice s …… 

………… ke dni 30.04.2021 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRMM  
 

22. Rozpočtové opatření č. 2/2021 (21/R58/22) 

provádí rozpočtové opatření č. 2/2021, kterým se zvyšují příjmy o 2.222.920 Kč a zvyšují výdaje 

o 2.222.920  Kč  

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, FO  
 

23. FRB (21/R58/23) 

doporučuje ZM na základě protokolu o výběrovém řízení pro poskytování zvýhodněných úvěrů 

z Fondu rozvoje bydlení města Horažďovice ze dne 20.04.2021 schválit uzavření smlouvy o 

poskytnutí úvěru ……….. ………… , …………….. úvěr ve výši 100 tis. Kč se splatností 4 roky a 

úrokovou sazbou 1,0 % p.a. a schválit uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru Společenství 

vlastníků Jiráskova 220 Horažďovice, IČO: 720 63 866, sídlo Jiráskova 220, Horažďovice, úvěr 

ve výši 960 tis. Kč (80 tis. Kč/ 1 byt) se splatností 4 roky a úrokovou sazbou 1,0 % p.a. 
– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, FO  
 

24. Dotace – pečovatelská služba (21/R58/24) 

schvaluje podání žádosti do programu Podpora pro obce, které mají uzavřenou smlouvu s 

registrovaným poskytovatelem sociálních služeb na zajišťování pečovatelské služby na území 

Plzeňského kraje v roce 2021, vyhlášeného Radou Plzeňského kraje 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, FO  
 

25. Dotační program města – změna termínů (21/R58/25) 

v záležitosti dotačního programu města Horažďovice pro rok 2021 – „Podpora volnočasových 

aktivit a podpora činnosti neziskových organizací v roce 2021“:  

a) schvaluje změnu termínu pro uzávěrku podání žádosti o dotaci z dotačního programu města 

Horažďovice pro rok 2021 – „Podpora volnočasových aktivit a podpora činnosti neziskových 

organizací v roce 2021“, který se mění z 31.03.2021 na 31.05.2021 

b) schvaluje změnu termínu pro rozhodnutí o přidělení dotace z dotačního programu města 

Horažďovice pro rok 2021 – „Podpora volnočasových aktivit a podpora činnosti neziskových 

organizací v roce 2021“, který se mění z 21.05.2021 na 30.06.2021 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK  
 

26. Dotace – KMŠ a ZŠ Blatenská (21/R58/26) 

schvaluje podání žádosti Křesťanské mateřské školy DUHA, Horažďovice, příspěvková 

organizace  a Základní školy Horažďovice, Blatenská 540, příspěvková organizace o individuální 

dotaci Plzeňského kraje na úhradu vzniklých nákladů při zajištění péče o děti ve věku 2-10 let 
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v době nouzového stavu, případné přijetí dotace a její vypořádání v souladu s ustanovením § 27 

odst. 7 a § 28 zákona č. 250/2000 Sb. 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK  
 

27. Konkurz – MŠ Na Paloučku (21/R58/27) 

v záležitosti MŠ Na Paloučku: 

a) odvolává ředitelku Mateřské školy Na Paloučku, Horažďovice, příspěvková organice Bc. Jitku 

Černou k 31.07.2021 

b) rozhodla vyhlásit konkursní řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ředitelky 

Mateřské školy Na Paloučku, Horažďovice, příspěvková organizace. Náležitosti vyhlášení 

konkursu podle § 3 vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních 

komisích, ve znění pozdějších předpisů, jsou stanoveny v příloze, která je nedílnou součástí 

návrhu usnesení 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK  
 

28. Odpisový plán – ZŠ Komenského (21/R58/28) 
v záležitosti odpisového plánu ZŠ Komenského:  

a) revokuje usnesení  č. 21/R55/5 ze dne 22.03.2021 odpisový plán ZŠ Komenského 

b) schvaluje odpisový plán ZŠ Komenského  u pořízeného dlouhodobého hmotného majetku – 
vodní lázeň v pořizovací hodnotě 93.654 Kč, s dobou odpisování 8 let (CZ-CPA 27.90.11). 
Odpisy provedené v letošním roce ve výši 9.756 Kč bude příspěvková organizace krýt ze 

schváleného neinvestičního příspěvku na rok 2021 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK  
 

29. Poskytnutí dotace – Středisko výchovné péče Domažlice (21/R58/29) 

schvaluje dotaci ve výši 5.000 Kč na provoz Střediska výchovné péče Domažlice – zážitková 

pedagogika v rámci internátního pobytu pro klienty ze sociálně slabých a znevýhodněných rodin 

pořádaných v roce 2021 a schvaluje uzavření příslušné veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí 

dotace 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor SVZ  
 

30. Organizační struktura MěÚ – změna (21/R58/30) 

schvaluje s platností od 01.06.2021 úpravu organizační struktury Městského úřadu Horažďovice 

(příloha č. 1, Organizačního řádu městského úřadu Horažďovice – Struktura úřadu) dle 

předloženého návrhu 

– za realizaci usnesení zodpovídá tajemník MěÚ  
 

31. Kontroly na MěÚ 2020 – KÚ PK (21/R58/31)  

bere na vědomí výsledky kontrol výkonu přenesené působnosti svěřené Městskému úřadu 

Horažďovice provedených Krajským úřadem Plzeňského kraje v průběhu roku 2020  

 na odboru správním – matrika, přestupková agenda, přestupky na úseku bezpečnosti 

silničního provozu, přestupky na úseku pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou 

provozem vozidla, přestupky o střetu zájmů, přestupky na úseku zdravotnictví  
 na odboru sociálních věcí a zdravotnictví – standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí, 

zacházení a evidence tiskopisů s modrým pruhem (omamné látky)  
 na odboru ŽP – ochrana přírody a krajiny, zemědělský půdní fond  
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 na odboru dopravy – silniční správní úřad a speciální stavební úřad, agenda vozidel, řidičů, 
taxislužby, autoškol, stanic měření emisí  

 na odboru výstavby a územního plánování – územní rozhodování a stavební řád, zápisy 
do RÚIANu 

 na odboru kanceláře starosty – stížnosti, petice, informace dle zákona č. 106/1999 Sb. 
 na odboru finančním – místní poplatky (odpady) 
  

– za realizaci usnesení zodpovídá tajemník MěÚ     
 

32. Kolový traktor – pořízení TS (21/R58/32) 

v záležitosti nákupu kolového traktoru YANMAR YT 235:  

a) schvaluje výjimku ze směrnice S10 pro nákup kolového traktoru YANMAR YT 235 

b) schvaluje nákup kolového traktoru YANMAR YT 235 od firmy Y-CZ s.r.o., Neplachov 129,  
Dolní Bukovsko a schvaluje uzavření příslušné kupní smlouvy 

– za realizaci usnesení zodpovídá organizační složka TS  
 

33. Žací traktor – pořízení TS (21/R58/33) 

v záležitosti nákupu žacího traktoru ISEKI SXG 323 HL: 

a) schvaluje výjimku ze směrnice S10 pro nákup žacího traktoru ISEKI SXG 323 HL 

b) schvaluje nákup žacího traktoru ISEKI SXG 323 HL od firmy Agrowest a.s., Božkovská 

397/15, Plzeň – Východní předměstí a schvaluje uzavření příslušné kupní smlouvy  

– za realizaci usnesení zodpovídá organizační složka TS  
 

34. Sečení travnatých ploch (21/R58/34) 

v záležitosti sečení travnatých ploch v částech obcí města Horažďovice: 
a) schvaluje uzavření smlouvy o dílo mezi městem Horažďovice a SH ČMS - SDH Boubín 
b) schvaluje uzavření smlouvy o dílo mezi městem Horažďovice a SH ČMS - SDH 

Horažďovická Lhota 
c) schvaluje uzavření smlouvy o dílo mezi městem Horažďovice a SH ČMS – SDH 

Třebomyslice 
d) schvaluje uzavření smlouvy o dílo mezi městem Horažďovice a SH ČMS – SDH  Komušín 
e) schvaluje uzavření smlouvy o dílo mezi městem Horažďovice a TJ Sokol Veřechov 
– za realizaci usnesení zodpovídá organizační složka TS 
 

35. Termíny jednání RM a ZM (21/R58/35) 
v záležitosti jednání RM a ZM schvaluje: 

 termíny jednání RM: 10.05.2021 ve 14:00 hod. 
      24.05.2021 ve 14:00 hod.  
      07.06.2021 ve 14:00 hod.  
       21.06.2021 ve 14:00 hod.  
    
   termín jednání ZM:  31.05.2021 v 18:00 hod.   

 

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