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Usnesení ze 77. jednání  
Rady města Horažďovice 

konaného dne 31.01.2022 
  

 

Projednané body: 

     
1. Kontrola plnění usnesení ze dne 10.01.2022    (22/R77/1) 

2. Oprava Palackého ulice – výběr zhotovitele     (22/R77/2) 

3. ZŠ Blatenská – revitalizace škol. areálu – PD – dodatek č. 1  (22/R77/3) 

4. Odstoupení od nabídky – odkup pozemku –   (22/R77/4) 

5. Odstoupení od nabídky – odkup pozemku –    (22/R77/5) 

6. Odstoupení od nabídky – odkup pozemku –   (22/R77/6) 

7. Odprodej p.č. 219/40 v k.ú. HD –     (22/R77/7) 

8. Směna pozemků –      (22/R77/8) 

9. Pacht pozemků – Behenský       (22/R77/9) 

10. Dodatek ke smlouvě – pronájem pozemků –     (22/R77/10) 

11. Ukončení nájmu pozemku –      (22/R77/11) 

12. Věcné břemeno – ČEZ – Strakonická čp. 945 – NN   (22/R77/12) 

13. Změna nájemce – reklamní zařízení – AUTO EDDY   (22/R77/13) 

14. Pozemkové úpravy k.ú. Pačejov       (22/R77/14) 

15. Záměr pronájmu – kino Otava       (22/R77/15) 

16. Pronájem části nebytových prostor čp. 39 – prodejna tabáku   (22/R77/16) 

17. Opakovaný pronájem bytu –     (22/R77/17) 

18. Pronájem bytu –       (22/R77/18) 

19. Pronájem bytu – DSP –     (22/R77/19) 

20. Podání žádostí o dotaci z PK       (22/R77/20) 

21. Poskytnutí daru – Na kole dětem       (22/R77/21) 

22. Smlouva o dílo – Dragon Press      (22/R77/22) 

23. Valorizace nájmů nebytových prostor a pozemků     (22/R77/23)  

24. Vlajka pro Tibet         (22/R77/24) 

25. Odprodej pozemků - Loreta       (22/R77/25) 

26. Odprodej části pozemku p.č. 809/1 v k.ú. HD –   (22/R77/26) 

27. Revitalizace sídliště Šumavská – výběr zhotovitele    (22/R77/27) 

28. ZTV Loreta – zvláštní užívání a uzavírka ulice Šumavská   (22/R77/28) 

29. Teamsters Bohemia – změnu nájemce (automat Aquapark)   (22/R77/29) 

30. Souhlas s umístěním plynové přípojky –     (22/R77/30) 

31. Dodatek ke smlouvě – úklidové služby – Šedivcová – Topp  (22/R77/31) 

32. Výpověď z nájmu nebytových prostor čp. 311 – pedikérské služby  (22/R77/32) 

33. Rybníky Svaté Pole – záměr pronájmu     (22/R77/33) 

34. Organizační struktura MěÚ – přechodné zvýšení počtu zaměstnanců  (22/R77/34) 

35. Termíny jednání RM a ZM       (22/R77/35) 
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Rada města Horažďovice:  
 

 

1. schválení zápisu a usnesení (22/R77/1) 

RM po projednání 
schvaluje zápis a plnění usnesení ze 76. jednání dne 10.01.2022  

 

2. Oprava Palackého ulice – výběr zhotovitele (22/R77/2) 

rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky účastníka Znakon a.s., Sousedovice 44, IČO: 26018055 

na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce, zadávané dle § 31 obecné 
výjimky ze zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek za nabídkovou cenu 
3.298.198,27 Kč bez DPH (3.990.819,91 Kč vč. DPH) a schvaluje uzavření příslušné smlouvy o 
dílo  

–  za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRM  
 

3. ZŠ Blatenská – revitalizace škol. areálu – PD – dodatek č. 1 (22/R77/3)  

schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na zhotovení projektové dokumentace stavby 
„ZŠ Blatenská – revitalizace školního areálu“ včetně výkonu inženýrské činnosti a autorského 
dozoru uzavřené s Jiřím Urbánkem, Velké náměstí 54, Strakonice, jehož předmětem je změna 
rozsahu díla a navýšení ceny o 893.500 Kč + DPH, změna lhůt plnění, uznání smluvní pokuty ve 
výši 422.585 Kč a souhlas s jejím zápočtem 

–  za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRM  

 

4. Odstoupení od nabídky – odkup pozemku –  (22/R77/4)  

bere na vědomí odstoupení od záměru odkupu 
pozemku p.č. 832/150 orná půda o výměře 1 017 m2 v k.ú. Horažďovice za cenu 2.102 Kč/m2 

včetně DPH, pozemek bude zařazen do dalšího kola prodeje pozemků 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRM  

 

5. Odstoupení od nabídky – odkup pozemku –  (22/R77/5)  

bere na vědomí odstoupení Jaroslavy Roubalové, Karla Němce 980, Horažďovice od záměru 
odkupu pozemku p.č. 832/141 orná půda o výměře 1 010 m2 v k.ú. Horažďovice za cenu 2.703 
Kč/m2 včetně DPH, pozemek bude zařazen do dalšího kola prodeje pozemků 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRM  
  

6. Odstoupení od nabídky – odkup pozemku –  (22/R77/6) 

bere na vědomí odstoupení  od záměru odkupu pozemku p.č. 
832/195 orná půda o výměře 800 m2 v k.ú. Horažďovice za cenu 2.255 Kč/m2 včetně DPH, 
pozemek bude zařazen do dalšího kola prodeje pozemků 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRM  

 

7. Odprodej p.č. 219/40 v k.ú. HD –  (22/R77/7) 

doporučuje ZM projednat a schválit odprodej nově vzniklého pozemku p.č. 219/40 zahrada o 
výměře 42 m2 v k.ú. Horažďovice odděleného z p.č. 219/23 v k.ú. Horažďovice do společného 
jmění manželů  za kupní cenu ve výši 
17.155 Kč + náklady s prodejem související a uzavření kupní smlouvu mezi městem Horažďovice 
(prodávající) a manželi e (kupující - SJM) 

s tím, že kupní cena ve výši 17.155 Kč bude uhrazena do 3 měsíců od schválení ZM 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRM  
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8. Směna pozemků –  (22/R77/8) 

doporučuje ZM projednat a schválit směnu nově vzniklého pozemku p.č. 277/13 ostatní plocha  
o výměře 30 m2 odděleného z p.č. 277/1 v k.ú. Svaté Pole u Horažďovic za cenu 150 Kč/m2 + 

náklady s prodejem související z vlastnictví města Horažďovice do vlastnictví F , 
 a zároveň směnu nově vzniklého pozemku p.č. 1679/2 ostatní plocha o výměře 24 

m2 odděleného z p.č. 1679 v k.ú. Horažďovice za cenu 30 Kč/m2 + náklady s prodejem související 
z vlastnictví F  do vlastnictví města Horažďovice a uzavření 
směnné smlouvy  mezi (první smluvní strana) a městem 
Horažďovice (druhá smluvní strana), kdy  uhradí městu doplatek ve výši 3.780 
Kč do 3 měsíců od schválení ZM 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRM  
 

9. Pacht pozemků – Behenský (22/R77/9)  

schvaluje uzavření pachtovní smlouvy mezi městem Horažďovice (propachtovatel) a Petrem 
Behenským, Babín 29 (pachtýř) na propachtování pozemků p.č. 354/9 trvalý travní porost o 
výměře 1 410 m2, p.č. 354/8 trvalý travní porost o výměře 795 m2 v k.ú. Babín u Horažďovic za 
pachtovné ve výši 3.373,5 Kč/ha + DPH v zákonem stanovené sazbě s účinností od 01.02.2022 
na dobu neurčitou a roční výpovědní lhůtou 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRM  
 

10. Dodatek ke smlouvě – pronájem pozemků – R  (22/R77/10)  

schvaluje uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě mezi , 
 (pronajímatel) a městem Horažďovice (nájemce), kterým se navyšuje pronájem o 

pozemek p.č. 2343/1 ostatní plocha o výměře 144 m2 a část pozemku p.č. 2340/16 trvalý travní 
porost o výměře 297 m2 v k.ú. Horažďovice 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRM  

 

11. Ukončení nájmu pozemku –  (22/R77/11)  

schvaluje uzavření dohody o ukončení nájemní smlouvy na pronájem pozemku mezi městem 
Horažďovice (pronajímatel) a  (nájemce) ke dni 
31.12.2021 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRM  
 

12. Věcné břemeno – ČEZ – Strakonická čp. 945 – NN (22/R77/12)  

schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-0016881/VB/1 

k akci „Horažďovice, KT, Strakonická čp. 945 – NN“ mezi městem Horažďovice (strana povinná)  
a společností ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín – Podmokly zastoupenou na základě 
plné moci společností MONTPROJEKT, a.s., Arnošta z Pardubic 2082, Pardubice (strana 

oprávněná) za jednorázovou náhradu ve výši 10.000 Kč + DPH v zákonem stanovené sazbě 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRM  
 

13. Změna nájemce – reklamní zařízení – AUTO EDDY (22/R77/13)  

schvaluje změnu nájemní smlouvy z fyzické osoby Eduard Vrána, Tyršova 356, Horažďovice na 
právnickou osobu AUTO EDDY s.r.o., Tyršova 356, Horažďovice, IČO: 09150307, pověřuje MěÚ, 
odbor IRMM zveřejněním záměru na změnu nájemce  
– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRM  
 

14. Pozemkové úpravy k.ú. Pačejov (22/R77/14)  

bere na vědomí oznámení Státního pozemkového úřadu, Pobočka Klatovy, Čapkova 127, Klatovy  
o zahájení komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Pačejov a schvaluje přistoupení města 
Horažďovice jako účastníka řízení o pozemkových úpravách 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRM  
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15. Záměr pronájmu – kino Otava (22/R77/15)  

souhlasí s pronájmem části nebytových prostor v budově kina Otava, Strakonická čp. 16, 

Horažďovice, která je součástí pozemku na st.p.č. 1109 zastavěná plocha v k. ú. Horažďovice,  
o celkové výměře 45,8 m2 za účelem provozování hudební zkušebny a pověřuje MěÚ, odbor IRM 
zveřejněním záměru pronájmu 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRM  
 

16. Pronájem části nebytových prostor čp. 39 – prodejna tabáku (22/R77/16)  

schvaluje (na základě protokolu o výběrovém řízení) pronájem části nebytových prostor 
Ševčíkova 39, Horažďovice o výměře 19 m2 Rudolfu Hájkovi, se sídlem Rybářská 488, 
Horažďovice, IČO: 49168371 za účelem provozování prodejny s platností od 01.03.2022 na dobu 

neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou za nájemné ve výši 2.557 Kč/m2/rok + DPH v zákonem 
stanovené sazbě 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRM  
 

17. Opakovaný pronájem bytu – (22/R77/17)  

schvaluje tzv. opakovaný pronájem bytu č. 4 (2+1),  , Horažďovice J  

 na dobu dvou let s platností od 01.02.2022 do 31.01.2024 za nájemné ve výši 
44,82 Kč/m2 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRM  
 

18. Pronájem bytu –  (22/R77/18)  

schvaluje pronájem bytu č. 4, 5, Horažďovice , 
 na dobu neurčitou s platností od 01.02.2022 za nájemné ve výši 46,51 Kč/m2 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRM  
 

19. Pronájem bytu – DSP –  (22/R77/19)  

schvaluje pronájem bytu  č. 7, , Horažďovice  
H  na dobu neurčitou s platností od 01.02.2022 za nájemné ve výši 34,90 Kč/m2 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRM  
 

20. Podání žádostí o dotace z PK (22/R77/20)  

a) schvaluje podání žádosti o dotaci z dotačního programu „Podpora rozvoje venkovského 
cestovního ruchu v Plzeňském kraji pro rok 2022“ 

b) schvaluje podání žádosti o dotaci z dotačního programu „Mikrogranty Plzeňského kraje na 
podporu a oživení kulturních a uměleckých aktivit pro rok 2022“ 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK  

 

21. Poskytnutí daru – Na kole dětem (22/R77/21)  

schvaluje uzavření darovací smlouvy o poskytnutí daru nadačnímu fondu Josefa Zimovčáka Na 

kole dětem, IČO: 29235715 ve výši 5.000 Kč 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK  
 

22. Smlouva o dílo – Dragon Press (22/R77/22)  
schvaluje uzavření Smlouvy o dílo se společností  DRAGON PRESS, s.r.o., Dukelská 228,  
Klatovy, IČO: 00255513 a městem Horažďovice, jejímž předmětem je grafické zpracování, tisk a 
dodání měsíčníku Obzor 
– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK  
 

23. Valorizace nájmů nebytových prostor a pozemků (22/R77/23)  
schvaluje valorizaci nájemného z nebytových prostor a pozemků v roce 2022 ve výši průměrné 
roční míry inflace za rok 2021 – 3,8 % 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor FO  
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24. Vlajka pro Tibet (22/R77/24)  
souhlasí  (na základě rozhodnutí ZM č. 5 ze dne 29.09.1999) s připojením města Horažďovice  
k vyvěšení tibetské vlajky dne 10.03.2022 na budově radnice  
– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, SO  
 

25. Pozemky Loreta – kupní smlouvy (22/R77/25)  
a) schvaluje rozšíření prodeje pozemku p.č. 832/147 v k.ú. Horažďovice do podílového 

spoluvlastnictví 1 a  
e 

b) doporučuje ZM projednat a schválit uzavření kupních smluv na nemovitost ze zřízením 
věcného zákazu zcizení a zatížení a výhradou zpětné koupě jako práva věcného mezi městem 
Horažďovice (prodávající) a kupujícími: 
 manželi J  na odprodej pozemku 

p.č. 832/143 orná půda o výměře 1 013 m2 v k.ú. Horažďovice za kupní cenu ve výši 
2.542.630 Kč včetně DPH v zákonem stanovené sazbě 

 manželi  na odprodej pozemku 
p.č. 832/146 orná půda o výměře 1 273 m2 v k.ú. Horažďovice za kupní cenu ve výši 
2.563.822 Kč včetně DPH v zákonem stanovené sazbě 

 manželi I  na odprodej 
pozemku p.č. 832/148 orná půda o výměře 1 016 m2 v k.ú. Horažďovice za kupní cenu ve výši 
2.101.088 Kč včetně DPH v zákonem stanovené sazbě 

 manželi  na 
odprodej pozemku p.č. 832/159 orná půda o nové výměře 773 m2 v k.ú. Horažďovice za kupní 
cenu ve výši 1.650.355 Kč včetně DPH v zákonem stanovené sazbě 

  na odprodej pozemku p.č. 832/153 
orná půda o výměře 996 m2 v k.ú. Horažďovice za kupní cenu ve výši 2.051.760 Kč včetně 
DPH v zákonem stanovené sazbě 

  na odprodej pozemku p.č. 832/154 orná půda  
o výměře 995 m2 v k.ú. Horažďovice za kupní cenu ve výši 2.238.750 Kč včetně DPH 
v zákonem stanovené sazbě 

  na odprodej pozemku p.č. 832/97 orná půda  
o výměře 945 m2 v k.ú. Horažďovice za kupní cenu ve výši 2.466.450 Kč včetně DPH 
v zákonem stanovené sazbě 

 I  na odprodej pozemku p.č. 832/144 
orná půda o výměře 1 086 m2 v k.ú. Horažďovice za kupní cenu ve výši 2.264.310 Kč včetně 
DPH v zákonem stanovené sazbě 

  na odprodej pozemku p.č. 832/149 orná 
půda o výměře 1 017 m2 v k.ú. Horažďovice za kupní cenu ve výši 2.240.451 Kč včetně DPH 
v zákonem stanovené sazbě 

  na odprodej pozemku p.č. 832/158 orná půda  
o výměře 811 m2 v k.ú. Horažďovice za kupní cenu ve výši 1.617.945 Kč včetně DPH 
v zákonem stanovené sazbě 

  a D , 
H e (podílový spoluvlastníci) na odprodej pozemku p.č. 832/147 orná půda o výměře 
1 017 m2 v k.ú. Horažďovice za kupní cenu ve výši 2.341.134 Kč včetně DPH v zákonem 
stanovené sazbě  

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRM  
 

26. Odprodej části pozemku p.č. 809/1 v k.ú. HD – k (22/R77/26)  
schvaluje záměr odprodeje části pozemku p.č. 809/1 ostatní plocha ostatní komunikace o výměře 
cca 517 m2 v k.ú. Horažďovice za cenu 900 Kč/m2 pozemku + náklady s prodejem související, 
pověřuje MěÚ, odbor IRM zveřejněním záměru odprodeje části pozemku 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRM  
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27. Revitalizace sídliště Šumavská – výběr zhotovitele (22/R77/27)  
a) rozhodla v záležitosti veřejné zakázky „Revitalizace sídliště Šumavská, Pod Vodojemem, 

Horažďovice - III. a IV. etapa“ o výběru nejvhodnější nabídky účastníka COLAS CZ, a.s., Praha 
9, Vysočany, Rubeška 215/1, IČO: 26177005 na realizaci podlimitní veřejné zakázky na 

stavební práce, zadávané dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve 
zjednodušeném podlimitním řízení za nabídkovou cenu 17.290.000 Kč bez DPH (20.920.900 

Kč vč. DPH) a schvaluje uzavření příslušné smlouvy o dílo 

b) ukládá výdaje ve výši 20.920.900 Kč zahrnout do návrhu rozpočtu pro rok 2022 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRM  
 

28. ZTV Loreta – zvláštní užívání a uzavírka ulice Šumavská (22/R77/28)  
souhlasí pro účely stavby „Základní technická vybavenost Loreta“ dle navrženého DIO v termínu 
od 01.02.2022 do 31.03.2022: 

- se zvláštním užíváním a úplnou uzavírkou části místní komunikace ulice Šumavská na pozemku 
p.č. 2722/15 v k. ú. Horažďovice v úseku od křižovatky Palackého do křižovatky Josefa Pavla 

- se zvláštním užíváním ulice Palackého v místě křižovatky s ulicí Šumavská 
- s vedením objízdné trasy po zastavěném území obce Horažďovice ulicí Palackého a Plzeňské  

a obcí Velký Bor a Babín 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRM  
 

29. Teamsters Bohemia – změnu nájemce (automat Aquapark) (22/R77/29)  
schvaluje změnu nájemní smlouvy ze společnosti BIO COMMERCE, spol. s r.o., Hulická 1158, 
Praha 9, IČO: 48040282 na společnost TEAMSTERS Bohemia, spol. s r.o., Aranžérská 1099/36, 
Praha 914, IČO: 08294623 a pověřuje MěÚ odbor IRM zveřejněním záměru na změnu nájemce 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRM  
 

30. Souhlas s umístěním plynové přípojky – Š (22/R77/30)  
souhlasí s umístěním STL plynové přípojky do pozemku města p.č. 2760/9 v k.ú. Horažďovice 
v rámci stavby „Horažďovice – Podbranská č.p. 1114, p.č.st. 102/2 a 2760/9 plynofikace rodinného 
domu“ za podmínky, že stavebník předloží písemný předávací protokol, sepsaný a podepsaný 
mezi ním a Technickými službami (TS) města Horažďovice, v němž TS Horažďovice prohlásí, že 
před započetím stavby bylo staveniště předáno stavebníkovi, po dokončení stavby budou povrchy 
obnoveny a protokolárně předány zpět zástupci TS Horažďovice, před záhozem bude provedena 
kontrola pracovníkem MěÚ, odboru IRM (Pavlem Matouškem) a po ukončení stavby bude 
uzavřena smlouva o zřízení věcného břemene na základě geodetického zaměření skutečného 
provedení stavby, protokol bude podkladem ke smlouvě 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRM  
 

31. Dodatek ke smlouvě – úklidové služby – Šedivcová – Topp (22/R77/31)  
schvaluje  uzavření dodatku č. 7 ke smlouvě o dílo na provedení čisticích a úklidových prací 
z 12.06.1996 na zvýšení ceny za úklid v Městském zdravotnickém zařízení Blatenská 311, 
Horažďovice na 7.608 Kč bez DPH/měsíc (9.206 Kč s 21% DPH)  mezi městem Horažďovice a 
firmou Šedivcová – Topp, servisní úklidové služby, Měchurova 395,  Klatovy, IČO: 49170694 

s účinností od 01.01.2022 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRM  
 

32. Výpověď z nájmu nebytových prostor čp. 311 – pedikérské služby (22/R77/32)  
a) schvaluje uzavření dohody o ukončení nájemní smlouvy na prostor sloužící k podnikání mezi 

Martinou Markovou, se sídlem Předměstí 1029, Horažďovice, IČO: 03813215 (nájemce) a 
městem Horažďovice  (pronajímatel) ke dni 28.02.2022 (nebytový prostor Blatenská 311, 
Horažďovice - provozování pedikérských služeb) 

b) schvaluje záměr pronájmu nebytových prostor za účelem provozování péče o tělo a pověřuje 
MěÚ, odbor IRM zveřejněním záměru pronájmu 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRM  
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33. Rybníky Svaté Pole – záměr pronájmu (22/R77/33) 

schvaluje záměr pronájmu pozemků p.č. 191/12 vodní plocha vodní nádrž umělá o výměře 402 
m2, p.č. 191/13 vodní plocha vodní nádrž umělá o výměře 217 m2, p.č. 191/14 vodní plocha vodní 
nádrž umělá o výměře 142 m2, p.č. 191/15 vodní plocha vodní nádrž umělá o výměře 153 m2, p.č. 
191/16 vodní plocha vodní nádrž umělá o výměře 224 m2, části p.č. 191/11 ostatní plocha jiná 
plocha o výměře cca 3 680 m2 vše v k.ú. Svaté Pole u Horažďovic za účelem chovu ryb a přístupu 
k vodním plochám, pověřuje MěÚ, odbor IRM zveřejněním záměru pronájmu 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRM  
 

34. Organizační struktura MěÚ – přechodné zvýšení počtu zaměstnanců (22/R77/34) 

a) schvaluje přechodné navýšení počtu zaměstnanců MěÚ Horažďovice (odbor dopravy) na 
období cca 2 měsíce, tj. 01.02.2022 – 31.03.2022   

b) pověřuje realizací procesu MěÚ, odbor kancelář starosty 

– za realizaci usnesení zodpovídá tajemník MěÚ  
 

35. Termíny jednání RM a ZM (22/R77/34) 

schvaluje: 

 termíny jednání RM:  14.02.2022 ve 14:00 hod. 

      28.02.2022 ve 14:00 hod. 

      14.03.2022 ve 14:00 hod. 

      28.03.2022 ve 14:00 hod. 

 

termín jednání ZM:  14.03.2022  v  18:00 hod.  

 

 

  

 

 

 

 

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


