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Usnesení z 67. jednání  
Rady města Horažďovice 

konaného dne 30.08.2021 
  

 

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 09.08.2021        (21/R67/1) 

2. Sídliště Šumavská x Pod Vodojemem – aktualizace projektu    (21/R67/2) 

3. I/22 průtah – informace o podaných žádostech    (21/R67/3) 

4. Posílení zdrojů podzemních vod vodovodu HD – cen. nabídka    (21/R67/4) 

5. Mobilita pro všechny – změna – podání žádosti o dotace   (21/R67/5) 

6. Poskytnutí dotace z MK ČR – kostel sv. Jana Křtitele      (21/R67/6) 

7. Žádost o odkup části pozemku –     (21/R67/7) 

8. Pronájem části pozemku p.č. 2342 v k.ú. HD –     (21/R67/8) 

9. Pronájem pozemků v k.ú. HD – Rumpold      (21/R67/9) 

10. Dohoda o ukončení pachtovní smlouvy – K      (21/R67/10) 

11. Dohoda o ukončení náj. smlouvy – p.č. 1543/1 Veřechov –  (21/R67/11) 

12. Dodatek k nájemní smlouvě – Bytservis       (21/R67/12) 

13. Souhlas s dopravním připojením pozemku p.č. 832/70 –  (21/R67/13) 

14. Zvláštní užívání místní komunikace – chodník před čp. 12    (21/R67/14) 

15. Křižovatka Strakonická-Příkopy – přeložka – Cetin    (21/R67/15) 

16. HD kanalizace a likvidace odpadních vod – smlouva – ČEZ    (21/R67/16) 

17. HD Spolkový dům - věcné břemeno – GasNet    (21/R67/17) 

18. HD, KT – Strakonická p.č. 1768/24-NN - věcné břemeno – ČEZ    (21/R67/18) 

19. HD, KT – Předměstí p.č. 3004/1-NN – souhlas a věcné břemeno ČEZ  (21/R67/19) 

20. Pronájem bytu –         (21/R67/20) 

21. Pronájem bytu –      (21/R67/21) 

22. Aktualizace dispozičního oprávnění –  Směrnice o fin. kontrole    (21/R67/22) 

23. Změny v inventarizačních komisích 2021     (21/R67/23) 

24. Zvláštní užívání veřejného prostranství – Politické hnutí ANO     (21/R67/24) 

25. Poskytnutí dotace z rozpočtu města – Římskokat. farnost,  (21/R67/25) 

26. Povolení výjimky z počtu žáků – ZŠ Komenského      (21/R67/26) 

27. Změna – směrnice pro hospodaření s majetkem u příspěvkových org.  (21/R67/27) 

28. Elektrowin – smlouva – zpětný odběr elektrozařízení      (21/R67/28) 

29. Souhlas s přijetím dotace – Modernizace MKDS, výběr zhotovitele  (21/R67/29) 

30. Ukončení členství – Jihočeské cyklostezky, Euroregion Šumava    (21/R67/30) 

31. Rozpočtové opatření č. 7/21      (21/R67/31) 

32. Příprava 14. zasedání ZM          (21/R67/32) 

33. Kogenerace - výzva k podání nabídky na pronájem prostor  (21/R67/33) 

34. Oprava střechy kostela sv. Jana Křitele – dodatek ke smlouvě     (21/R67/34) 

35. Vyřazení majetku – KMŠ       (21/R67/35) 

36. Termíny jednání RM a ZM         (21/R67/36) 
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Rada města Horažďovice:  
 

1. schválení zápisu a usnesení (21/R67/1) 

RM po projednání 
schvaluje zápis a plnění usnesení z 66. jednání RM konaného dne 09.08.2021  
 

2. Sídliště Šumavská x Pod Vodojemem – aktualizace projektu (21/R67/2) 

doporučuje ZM schválit aktualizaci Projektu regenerace veřejného prostranství na sídlišti dle 

nařízení vlády 390/2017 Sb., ve znění pozdějších předpisů, jako povinnou přílohu žádosti o dotaci 
z „Programu regenerace sídlišť“ Státního fondu podpory investic pro rok 2022 pro akci s dotačním 
názvem „Regenerace sídliště Šumavská x Pod Vodojemem, Horažďovice – III. a IV. etapa“  
– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRMM  

 

3. I/22 průtah – informace o podaných žádostech (21/R67/3)  

a) neschvaluje  odstoupení od podané žádosti o dotaci na Státní fond dopravní infrastruktury na 
akci "I/22 Horažďovice - průtah (úsek trať ČD - konec obce)" - rekonstrukce levostranného 
chodníku za účelem zřízení společné stezky pro chodce a cyklisty z důvodu aktuální informace 
o rozhodnutí Výboru SFDI o schválení příspěvku 

b) bere na vědomí nevybrání podané žádosti o dotaci na akci „I/22 Horažďovice - průtah (úsek 
trať ČD - konec obce)" - prodloužení pravostranného chodníku + 5 míst pro přecházení (z toho 
1 jako vjezdová brána do obce) + 1 autobusová zastávka na pravé straně k podpoře ze SFDI 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRMM  

 

4. Posílení zdrojů podzemních vod vodovodu HD – cenová nabídka (21/R67/4)  

a) schvaluje záměr podání žádosti o dotaci na posílení zdrojů podzemních vod vodovodu 

Horažďovice do příslušného dotačního titulu 

b) přijímá cenovou nabídku společnosti ČEVAK a.s., Severní 2264/8, České Budějovice na 
zpracování odborného posudku a podání žádosti o dotaci včetně administrace do příslušného 
dotačního titulu za nabídkovou cenu 41.000 Kč bez DPH (49.610 Kč vč. DPH) a schvaluje 

uzavření příslušné objednávky 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRMM  
 

5. Mobilita pro všechny – změna – podání žádosti o dotace (21/R67/5)  

a) schvaluje podání žádosti o dotaci do oblasti „BEZPEČNOST“ Státního fondu dopravní 
infrastruktury ČR na spolufinancování akce „Mobilita pro všechny – Úprava přechodů pro 
chodce s omezenou schopností pohybu a orientace – změna přechodu č. 2, č. 3 a č. 5“ 

b) schvaluje realizaci akce „Mobilita pro všechny – Úprava přechodů pro chodce s omezenou 

schopností pohybu a orientace – změna přechodu č. 2, č. 3 a č. 5“ pouze za podmínky získání 
dotace a ukládá zahrnout výdaje na realizaci do návrhu rozpočtu pro rok 2022 a 2023 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRMM  

 

6. Poskytnutí dotace z MK ČR – kostel sv. Jana Křtitele (21/R67/6) 

bere na vědomí Rozpis účelové dotace poskytnuté ze státního rozpočtu v Programu regenerace 

MPR a MPZ na rok 2021 pro městskou památkovou zónu Horažďovice s částkou pro akci „Oprava 
střechy kostela sv. Jana Křtitele v Horažďovicích“ ve výši 300.000 Kč a schvaluje přijetí dotace 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRMM  
 

7. Žádost o odkup části pozemku – (21/R67/7) 

neschvaluje záměr odprodeje části pozemku p.č. 1768/10 ostatní plocha manipulační plocha  
o výměře cca 1 167 m2 v k.ú. Horažďovice 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRMM  
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8. Pronájem části pozemku p.č. 2342 v k.ú. HD –  (21/R67/8) 

schvaluje uzavření nájemní smlouvy mezi a J
(pronajímatel) a městem Horažďovice (nájemce) na pronájem části pozemku p.č. 2342 trvalý 
travní porost o výměře 260 m2 v k.ú. Horažďovice za nájemné ve výši 1 Kč/m2/rok s účinností od 
01.01.2021 do 31.12.2035 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRMM 

 

9. Pronájem pozemků v k.ú. HD – Rumpold (21/R67/9) 

schvaluje uzavření nájemní smlouvy mezi městem Horažďovice (pronajímatel) a společností 
RUMPOLD-P s.r.o., Čs. armády 29, Příbram (nájemce) na pronájem pozemků st.p.č. 1344/1 o 
výměře 562 m2, st.p.č. 1344/2 o výměře 120 m2,  p.č. 1782/7 o výměře 179 m2, p.č. 1782/14 o 
výměře 11 m2, p.č. 1782/17 o výměře 62 m2 a části pozemkových parcel: p.č. 1782/2 o výměře 27 
m2,  p.č. 1782/6 o výměře 110 m2, p.č. 1782/9 o výměře 213 m2, p.č. 1782/11 o výměře 158 m2, 

p.č. 1782/12 o výměře 50 m2, p.č. 1782/13 o výměře 277 m2, p.č. 1782/15 o výměře 55 m2 a p.č. 
1782/16 o výměře 282 m2, vše v k.ú. Horažďovice za nájemné ve výši 37 Kč/m2/rok s účinností od 
01.10.2021 do 30.09.2026 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRMM  

 

10. Dohoda o ukončení pachtovní smlouvy –  (21/R67/10)  

schvaluje uzavření dohody o ukončení pachtovní smlouvy mezi městem Horažďovice 
(propachtovatel) a , (pachtýř) k 30.09.2021 na část pozemku p.č. 
123/6 v k.ú. Babín u Horažďovic 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRMM  
 

11. Dohoda o ukončení nájemní smlouvy – p.č. 1543/1 Veřechov – (21/R67/11) 

schvaluje uzavření dohody o ukončení nájemní smlouvy mezi městem Horažďovice 
(pronajímatel) a J  (nájemce) k 31.07.2021 na část 
pozemku p.č. 1543/1 v k.ú. Veřechov s tím, že nájemci bude vráceno poměrné nájemné ve výši 
29 Kč 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRMM  
 

12. Dodatek k nájemní smlouvě – Bytservis (21/R67/12) 

schvaluje uzavření dodatku č. 20 k Nájemní smlouvě ze dne 15.10.2001 mezi městem 
Horažďovice (pronajímatel) a Bytservisem Sušice spol. s r.o.,  Příkopy 86, Sušice, IČO: 45359601 

(nájemce) na změnu výměry a nájmu pronajaté kotelny, Okružní 882, v návaznosti se snížením 
výměry na 320 m2 (dodatek bude účinný od 01.09.2021  na dobu neurčitou) 
– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRMM  
 

13. Souhlas s dopravním připojením pozemku p.č. 832/70 – (21/R67/13) 

schvaluje  dopravní připojení pozemku p. č. 832/70 na účelovou komunikaci na pozemku p. č. 
809/3 v k. ú. Horažďovice dle žádosti  za 
podmínek stanovených ve smlouvě o právu provést stavbu na cizím pozemku 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRMM  
 

14. Zvláštní užívání místní komunikace – chodník před čp. 12 (21/R67/14) 

souhlasí s povolením zvláštního užívání místní komunikace – chodníku na Mírovém náměstí před 
čp. 12 v Horažďovicích, v úseku dle doložené situace, z důvodu umístění přenosného prodejního 
zařízení typu „A“ a oploceného přenosného prodejního zařízení na ploše 6 x 3 metry v termínu od 
02.08.2021 do 02.08.2022   

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRMM  
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15. Křižovatka Strakonická - Příkopy – přeložka – Cetin (21/R67/15) 

schvaluje smlouvy s vlastníkem technické infrastruktury mezi městem Horažďovice a společností 
CETIN, a.s., Českomoravská 2510/19, Praha 9 v rámci stavby „Křižovatka Strakonická - Příkopy“ 
o podmínkách realizace přeložky vedení na náklady města 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRMM  
 

16. HD kanalizace a likvidace odpadních vod – smlouva – ČEZ (21/R67/16)  

schvaluje uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného elektrického 
zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV pro pozemek p.č. 547/57 v k.ú. 
Veřechov mezi městem Horažďovice a ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín a souhlasí 
s úhradou podílu na nákladech ve výši 12.500 Kč 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRMM  
 

17. HD Spolkový dům - věcné břemeno – GasNet (21/R67/17) 

schvaluje ve veřejném zájmu uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 
č. 8800104871/1/BVB/P mezi městem Horažďovice (budoucí povinný) a společností GasNet 
s.r.o., Klíšská 940/96, Ústí nad Labem zastoupenou na základě plné moci společností GasNet 
Služby s.r.o., Plynárenská 499/1, Brno (budoucí oprávněná) k akci „Horažďovice – výstavba 
nového objektu spolkového domu a revitalizace okolních ploch“, týkající se přeložky STL 
plynovodu a plynovodní přípojky v pozemcích p.č. 2756/3, p.č. 2756/10, p.č. 2807, p.č. 2756/15 
v k.ú. Horažďovice 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRMM  
 

18. HD, KT – Strakonická p.č. 1768/24-NN - věcné břemeno – ČEZ (21/R67/18) 

schvaluje ve veřejném zájmu uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a 
dohodu o umístění stavby číslo IV-12-00017509/2/VB k akci „Horažďovice, KT, Strakonická, pč. 
1768/24-NN“ mezi městem Horažďovice (budoucí povinný) 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 oprávněný) k pozemku p.č. 1768/10 v k.ú. Horažďovice 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRMM  
 

19. HD, KT – Předměstí p.č. 3004/1-NN – souhlas a věcné břemeno ČEZ (21/R65/19) 

a) souhlasí se stavbou „Horažďovice, KT, Předměstí pč. 3004/1 – NN“ na pozemku ve vlastnictví 
města Horažďovice p.č. 2912/1 v k.ú. Horažďovice 

b) schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o 
umístění stavby číslo IV-12-0018154/VB/001 k akci „Horažďovice, KT, Předměstí pč. 3004/1 - 
NN“ mezi městem Horažďovice (budoucí povinný) a společností ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 
874/8, Děčín – Podmokly zastoupenou na základě plné moci společností ENERGON Dobříš, 
s.r.o., Průmyslová 1665, Dobříš (budoucí oprávněný) k pozemku p.č. 2912/1 v k.ú. 
Horažďovice 

 – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRMM  
 

20. Pronájem bytu – (21/R65/20)  

schvaluje pronájem  bytu č. , , Horažďovice , 
 na dobu určitou s platností od 01.09.2021 do 28.02.2022 za nájemné ve výši 

46,51 Kč/m2 s uplatněním slevy pro rok 2021 ve výši 5,80 Kč/m2 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRMM  
 

21. Pronájem bytu –  (21/R67/21) 

schvaluje pronájem bytu č. ,  Horažďovice B , 
 na dobu určitou s platností od 01.09.2021 do 31.8.2022 za nájemné ve výši 46,51 Kč/m2 

s uplatněním slevy pro rok 2021 ve výši 5,80 Kč/m2 
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– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRMM  
 

22. Aktualizace dispozičního oprávnění –  Směrnice o finanční kontrole (21/R67/22) 

v záležitosti změny dispozičního oprávnění k provádění řídící kontroly podle zákona č. 320/2001 
Sb. schvaluje dispoziční oprávnění k provádění řídící kontroly podle zákona č. 320/2001 Sb. 
uvedené v Příloze č. 1 směrnice SO 02 (původně č. 7/2014) o finanční kontrole z 17.12.2014 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, FO  

 

23. Změny v inventarizačních komisích 2021 (21/R67/23) 

schvaluje změny v inventarizačních komisích  na kalendářní rok 2021 dle přílohy a pověřuje 

starostu města jmenováním nových členů inventarizačních komisí 
– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor FO  
 

24. Zvláštní užívání veřejného prostranství – Politické hnutí ANO (21/R67/24) 

schvaluje zvláštní užívání veřejného prostranství v rozsahu cca 6x5 m na Mírovém náměstí 
v Horažďovicích dne 03.09.2021  pro Politické hnutí ANO za účelem konání předvolebního setkání 
s voliči 
– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor FO  
 

25. Poskytnutí dotace z rozpočtu města – Římskokatolická farnost, Hanzíkovi (21/R67/25) 

a) doporučuje ZM schválit poskytnutí dotace ve výši 230.000 Kč Římskokatolické farnosti 
Horažďovice, Mírové náměstí 10,  Horažďovice, zastoupené administrátorem farnosti P. ThLic. 
Mariuszem Piwowarczykem, na akci obnovy krytiny a krovu na severovýchodní boční lodi 
kostela sv. Petra a Pavla – II. etapa (dokončení), Mírové náměstí, Horažďovice, r. č. 21979/4-

2912 ÚSKP, kterou město získalo na základě Rozhodnutí Ministerstva kultury ČR z Programu 

regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na rok 2021 ze 
dne 04.082021, č. j. MK 51489/2021 OPP a uzavření příslušné veřejnoprávní smlouvy o 
poskytnutí dotace 

b) doporučuje ZM schválit poskytnutí dotace ve výši 100.000 Kč manželům , 
 na akci obnovy stodoly – I. etapa (lokální oprava krovu, nová 

krytina, oprava uvolněného zdiva, stažení štítového rohu táhly na jižní části stodoly) náležící k 
městskému domu   čp. , Podbranská ulice, r. č. 27215/4-2939 ÚSKP, kterou město získalo 
na základě Rozhodnutí Ministerstva kultury ČR z Programu regenerace městských 
památkových rezervací a městských památkových zón na rok 2021 ze dne 04.08.2021, č.j. 
MK 51489/2021 OPP a uzavření příslušné veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK  
 

26. Povolení výjimky z počtu žáků – ZŠ Komenského (21/R67/26)  

schvaluje dle § 23 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, 
výjimku z nejvyššího počtu žáků ve třídě stanoveného § 4 odst. 5 vyhlášky č. 48/2005 Sb., 
v platném znění, a to na maximální počet 34 žáků ve třídě při výuce některých předmětů v devátém 
ročníku ZŠ Komenského pro školní rok 2021/2022 za předpokladu, že zvýšení počtu žáků nebude 
na újmu kvalitě vzdělávací činnosti školy a budou splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví 
– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK 

 

27. Změna – směrnice pro hospodaření s majetkem u příspěvkových org. (21/R67/27) 

schvaluje zapracování změny postupu vymáhání pohledávek u příspěvkových organizací do 
vnitřního předpisu školy „Směrnice pro hospodaření s majetkem“ dle přílohy a s účinností od 
01.09.2021 (upravená směrnice školy bude zaslána do datové schránky města) 
– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK  
 

28. Elektrowin – smlouva – zpětný odběr elektrozařízení (21/R67/28) 
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schvaluje uzavření smlouvy o využití obecního systému odpadového hospodářství a zajištění 
zpětného odběru elektrozařízení mezi městem Horažďovice a spol. Elektrowin a.s., Michelská 
300/60, Praha  

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor ŽP  
 

29. Souhlas s přijetím dotace – Modernizace MKDS, výběr zhotovitele (21/R67/29) 

a) schvaluje přijetí finanční dotace z rozpočtu Plzeňského kraje  do rozpočtu města Horažďovice 
ve výši 549.500 Kč 

b) schvaluje uzavření smlouvy mezi Plzeňským krajem a městem Horažďovice o  poskytnutí 
účelové dotace z dotačního titulu „Podpora obcí Plzeňského kraje při zajišťování bezpečnosti 
2021“ -  „Podpora obcí Plzeňského kraje při zajišťování bezpečnosti 2021“ 

c) schvaluje výběr navrhovaného zhotovitele a přímé zadání společnosti Šumava Net s.r.o., 
Jiřího z Poděbrad 234, Horažďovice, IČO: 25228978 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor KS  
 

30. Ukončení členství – Jihočeské cyklostezky, Euroregion Šumava (21/R67/30) 

a) doporučuje ZM schválit ukončení členství města Horažďovice vystoupením ze spolku Nadace 
Jihočeské cyklostezky, Boženy Němcové 49/3,  České Budějovice k 31.12.2021 

b) doporučuje ZM schválit ukončení členství města Horažďovice vystoupením ze spolku 
Euroregion Šumava - jihozápadní Čechy, z. s., nám. Míru 63/1,  Klatovy k 31.12.2021 

 – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK  
 

31. Rozpočtové opatření č. 7/2021 (21/R67/31) 

provádí rozpočtové opatření č. 7/2021, kterým se zvyšují příjmy o 1.342.590 Kč a zvyšují výdaje 
o 1.342.590 Kč 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor FO  
 

32. Příprava 14. zasedání ZM (21/R67/32) 

doporučuje ZM schválit program 14. zasedání ZM a navrhuje ověřovatele zápisu: Mgr. Karla 
Zrůbka a Bc. Karla Šmrhu a návrhovou komisi: MUDr. Jana Jehlíka a Bc. Michala Šedivého 

– za realizaci usnesení zodpovídá starosta města   
 

33. Kogenerace - výzva k podání nabídky na pronájem prostor (21/R67/33) 

schvaluje výzvu k podání nabídky včetně dokumentace pro podání nabídky na pronájem části 
prostoru kotelny CZT čp. 882 a části kotelny a zázemí v budově Aquaparku čp. 1052 pro umístění 
kogenerační jednotky s dodáním tepla a elektřiny do soustavy TZB v majetku města 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRMM  

 

34. Oprava střechy kostela sv. Jana Křitele – dodatek ke smlouvě (21/R67/34) 

schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo na realizaci stavby „Oprava střechy kostela sv. 

Jana Křtitele v Horažďovicích“ se společností STAFIS – KT s.r.o., Pačejov – nádraží 74, jehož 
předmětem je zvýšení rozsahu díla a zvýšení ceny o 68.330 Kč bez DPH 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRMM  
 

35. Vyřazení majetku - KMŠ (21/R67/35) 

na základě předloženého seznamu majetku Křesťanské MŠ DUHA souhlasí s návrhem vyřazení 
drobného dlouhodobého hmotného majetku v celkové pořizovací hodnotě 36.717,45 Kč a 
způsobem vyřazení fyzickou likvidací (sběrný dvůr), pokud nebude úspěšná nabídka jiným 
mateřským školám nebo mateřským centrům 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRMM  

 

36. Termíny jednání RM a ZM (21/R67/36) 
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schvaluje: 

 termíny jednání RM:  20.09.2021 ve 14:00 hod. 

      04.10.2021 ve 14:00 hod. 

      18.10.2021 ve 14:00 hod. 

      

termín jednání ZM:  06.09.2021 v  18:00 hod.   

 

  

 

  

 

    

 

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


