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Usnesení z 85. jednání  
Rady města Horažďovice 

konaného dne 23.05.2022 
  

 

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 z 09.05.2022      (22/R85/1) 

2. Bytový dům Plzeňská – záměr výstavby a odprodeje pozemku    (22/R85/2) 

3. Průzkumné vrty Ostrov – výběr zhotovitele      (22/R85/3) 

4. Rekonstrukce Peškovy ulice – Rozhodnutí o posk. dotace (změna)   (22/R85/4) 

5. HD – podpora zajišťování peč. služby – žádost o dotaci     (22/R85/5) 

6. Pozemky Loreta – odprodej        (22/R85/6) 

7. Žádost o odprodej části pozemku v k.ú. Komušín –   (22/R85/7) 

8. Odprodej pozemku v k.ú. HD –     (22/R85/8) 

9. Odprodej pozemku v k.ú. HD – M       (22/R85/9) 

10. Směna pozemků –  x RSJ Land x město      (22/R85/10) 

11. Žádost o pronájem pozemku –        (22/R85/11) 

12. Dohoda – ukončení pronájmu pozemku –       (22/R85/12) 

13. Žádost o pronájem pozemku –      (22/R85/13) 

14. Pronájem pozemku – Fotbalgolf –      (22/R85/14) 

15. Pronájem pozemku p.č. 28 – vodní plocha – dodatek – úprava výměry   (22/R85/15) 

16. Výjimka ze stavební uzávěry – novostavba garáže u RD čp. 607  (22/R85/16) 

17. Věcné břemeno – ČEZ – Babín        (22/R85/17) 

18. Pronájem nebytových prostor – Mírové náměstí 11, HD – cukrárna   (22/R85/18) 

19. Pronájem nebytových prostor – Strakonická 16, HD – část budovy kina  (22/R85/19) 

20. Ukončení nájmu bytu, pronájem bytu –     (22/R85/20) 

21. Ukončení nájmu bytu –      (22/R85/21) 

22. Udělení souhlasu – přihlášení trvalého pobytu – J   (22/R85/22) 

23. Smlouva o využití systému nakládání s kom. odpadem – Kavárna Okružní  (22/R85/23) 

24. Úplata v mateřských školách        (22/R85/24) 

25. Vymáhání pohledávky v KMŠ        (22/R85/25) 

26. Dodatek kupní smlouvy – prodloužení termínu dodání RZA – JŠ Auto   (22/R85/26) 

27. Smlouva o centralizov. zadávání VZ – nákup plomb a lístků o původu zvěře  (22/R85/27) 

28. Zpráva o výsledcích odpad. hospodářství za rok 2021    (22/R85/28) 

29. Kontroly a účetní závěrky – školy        (22/R85/29) 

30. Změna provozní doby MěK – prázdninový provoz     (22/R85/30) 

31. Rozpočtové opatření č. 2/2022 – ZŠ Blatenská      (22/R85/31) 

32. Lesní naučná stezka HD – podání žádosti o dotaci    (22/R85/32) 

33. Revitalizace zámku – schválení PD        (22/R85/33) 

34. Termíny jednání RM a ZM         (22/R85/34) 

 

Rada města Horažďovice: 
 

1. schválení zápisu a usnesení (22/R85/1) 

RM po projednání 
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schvaluje zápis a plnění usnesení z 84. jednání konaného dne 09.05.2022  
 

2. Bytový dům Plzeňská – záměr výstavby a odprodeje pozemku (22/R85/2) 

a) doporučuje ZM schválit záměr výstavby bytového domu na pozemcích p. č. 3100, 202/2 
a části 3169 v k. ú. Horažďovice dle žádosti Ing. arch. Lubomíra Korčáka, Kyjevská 1375/13, 
Plzeň a studie „Bytový dům Plzeňská“ za podmínky, že bude odkoupen celý pozemek p. č. 
3169 vyjma chodníkových ploch a DUR bude vypracována dle podmínek města Horažďovice 
a schválena RM 

b) doporučuje ZM schválit záměr prodeje pozemku p. č. 3169 v k. ú. Horažďovice s oddělením 
chodníkových ploch 

c) pověřuje MěÚ, odbor IRM vyhotovením geometrického plánu s tím, že cena za plán bude 
připočtena ke kupní ceně 

–  za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRM  
 

3. Průzkumné vrty Ostrov – výběr zhotovitele (22/R85/3)  

a) přijímá nabídku účastníka Stavební geologie - geoprůzkum České Budějovice, spol. s r.o., 
Pekárenská 257/81, České Budějovice, IČO: 15769976  na realizaci veřejné zakázky malého 
rozsahu na stavební práce s názvem „Průzkumné vrty Ostrov“, zadávané dle § 31 výjimky pro 

zakázky malého rozsahu ze zákona č. 134/2016 Sb, o zadávání veřejných zakázek za 

nabídkovou cenu 1.207.080 Kč bez DPH (1.460.566,80 Kč vč. DPH) 
b) schvaluje využití částky 1.460.566,80 Kč z „nespecifikované rezervy – investice, opravy“ na 

akci „Průzkumné vrty Ostrov“ v návaznosti na usnesení ZM 22/Z17/7b dle rozpisu rozpočtu 
předloženého v příloze důvodové zprávy 

c) doporučuje ZM projednat a schválit uzavření příslušné smlouvy o dílo 

–  za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRM  
 

4. Rekonstrukce Peškovy ulice – Rozhodnutí o posk. dotace (změna) (22/R85/4)  

bere na vědomí změnu Rozhodnutí o poskytnutí dotace z Programu MMR Podpora a rozvoj 
regionů 2019+ na akci „Rekonstrukce Peškovy ulice – I. etapa“, které se vydává z důvodu převodu 
bilance do roku 2022 a současně z důvodu prodloužení termínu pro předložení závěrečného 
vyhodnocení akce 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRM  
 

5. HD – podpora zajišťování pečovatelské služby – žádost o dotaci (22/R85/5)  

bere na vědomí podání žádosti o dotaci z programu Plzeňského kraje „Podpora pro obce, které 
mají uzavřenu smlouvu s registrovaným poskytovatelem sociálních služeb na zajišťování 
pečovatelské služby na území Plzeňského kraje v roce 2022“ na spolufinancování provozu Charity 

Horažďovice při poskytování pečovatelské služby v roce 2022 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRM  
 

6. Pozemky Loreta – odprodej (22/R85/6) 

a) schvaluje záměr odprodeje pozemků 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 veřejnou dvoukolovou soutěží s minimální cenou ve 
výši 1.900 Kč/m2 včetně DPH v zákonem stanovené sazbě 

b) doporučuje ZM projednat a schválit uzavření kupních smluv na nemovitost se zřízením 
věcného zákazu zcizení a zatížení a výhradou zpětné koupě jako práva věcného mezi městem 
Horažďovice (prodávající) a kupujícími: 
  na odprodej pozemku p.č. 832/150 

orná půda o výměře 1 017 m2 v k.ú. Horažďovice za kupní cenu ve výši 2.085.867 Kč včetně 
DPH v zákonem stanovené sazbě 

  na odprodej pozemku p.č. 832/152 orná 
půda o výměře 851 m2 v k.ú. Horažďovice za kupní cenu ve výši 1.813.481 Kč včetně DPH 
v zákonem stanovené sazbě 
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  na odprodej pozemku p.č. 832/155 orná 
půda o výměře 995 m2 v k.ú. Horažďovice za kupní cenu ve výši 2.199.945 Kč včetně DPH 
v zákonem stanovené sazbě 

 na odprodej pozemku p.č. 
832/195 orná půda o nové výměře 800 m2 v k.ú. Horažďovice za kupní cenu ve výši 
1.585.600 Kč včetně DPH v zákonem stanovené sazbě 

 č na odprodej pozemku p.č. 
832/157 orná půda o výměře 862 m2 v k.ú. Horažďovice za kupní cenu ve výši 1.775.720 Kč 
včetně DPH v zákonem stanovené sazbě  

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRM  
 

7. Žádost o odprodej části pozemku v k.ú. Komušín –  (22/R85/7) 

schvaluje na základě žádosti záměr odprodeje části pozemku p.č. 1389/18 ostatní 
plocha ostatní komunikace o výměře cca 55 m2 v k.ú. Komušín za cenu ve výši 150 Kč/m2 + 

náklady s prodejem související, pověřuje MěÚ, odbor IRM vyhotovením geometrického plánu na 
rozdělení pozemku s tím, že cena za plán bude připočtena ke kupní ceně a zveřejněním záměru 
odprodeje části pozemku 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRM  
 

8. Odprodej pozemku v k.ú. HD – (22/R85/8)  

doporučuje ZM projednat a schválit uzavření kupní smlouvy na nemovité věci mezi městem 
Horažďovice (prodávající) a I í 

 a  (kupující – SJM) na odprodej 

nově vzniklého pozemku p.č. 809/56 ostatní plocha zeleň o výměře 384 m2 v k.ú. Horažďovice 
odděleného z p.č. 809/1 v k.ú. Horažďovice za cenu ve výši 348.322 Kč s tím, že kupní cena bude 
uhrazena do 3 měsíců od schválení prodeje v ZM  

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRM  
 

9. Odprodej pozemku v k.ú. HD –  (22/R85/9) 

doporučuje ZM projednat a schválit uzavření kupní smlouvy na nemovité věci mezi městem 
Horažďovice (prodávající) a (kupující) na odprodej 
nově vzniklého pozemku p.č. 809/57 ostatní plocha zeleň o výměře 65 m2 v k.ú. Horažďovice 
odděleného z p.č. 809/1 v k.ú. Horažďovice za cenu ve výši 61.223 Kč s tím, že kupní cena bude 
uhrazena do 3 měsíců od schválení prodeje v ZM 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRM  
 

10. Směna pozemků – x RSJ Land x město (22/R85/10)  

doporučuje ZM projednat a schválit uzavření směnné smlouvy mezi , 

, společností RSJ Land II s.r.o., Na Florenci 2116/15, Praha – Nové 
Město (první smluvní strana) a městem Horažďovice (druhá smluvní strana), kdy město převádí 
do spoluvlastnictví I a společnosti RSJ Land II s.r.o., každému jednu ideální 
polovinu dílu „a“ o výměře 829 m2 odděleného z p.č. 548/1 v k.ú. Komušín a slučujícího se s p.č. 
621/2 v k.ú. Komušín, dále dílu „d“ o výměře 11 m2 odděleného z p.č. 548/1 v k.ú. Komušín a 
slučujícího se s p.č. 621/3 v k.ú. Komušín.  a společnost RSJ Land II s.r.o. 
převádí do vlastnictví města p.č. 87/1 trvalý travní porost o výměře 427 m2 v k.ú. Komušín, díly „a“ 
o výměře 1 m2 a „b“ o výměře 99 m2 oddělené z p.č. 124/3 v k.ú. Komušín a slučující se s p.č. 
124/6 v k.ú. Komušín, díle díl „b“ o výměře 36 m2 oddělený z p.č. 621/2 v k.ú. Komušín  a slučující 
se s p.č. 548/1 v k.ú. Komušín, díly „e“ o výměře 95 m2 a „c“ o výměře 182 m2 oddělené z p.č. 
621/3 v k.ú. Komušín a slučující se s p.č. 548/1 v k.ú. Komušín, směna pozemků je bez finančního 
vyrovnání 
– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRM  
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11. Žádost o pronájem pozemku –  (22/R85/11)  

schvaluje záměr pronájmu části pozemků p.č. 223/1 a p.č. 232/2 (díl „k“) o výměře cca 47 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  
 

12. Dohoda – ukončení pronájmu pozemku – (22/R85/12)  

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 31.05.2022 

 – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRM  
 

13. Žádost o pronájem pozemku –  (22/85/13)  

schvaluje záměr pronájmu části pozemku p.č. 263/10 (díl č. 5) ostatní plocha o výměře cca 65 
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  
 

14. Pronájem pozemku – Fotbalgolf – N  (22/R85/14)  

schvaluje uzavření nájemní smlouvy mezi městem Horažďovice (pronajímatel) a , 
, Sušice (nájemce) na pronájem pozemků p.č. 2857 ostatní plocha neplodná 

půda o výměře 6 626 m2 a p.č. 2856 trvalý travní porost o výměře 7 848 m2 v k.ú. Horažďovice na 
dobu neurčitou s účinností od 01.06.2022 s tříměsíční výpovědní lhůtou a za nájemné ve výši 1 

Kč/m2/rok do zahájení provozu, poté 2,50 Kč/m2/rok 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRM  
 

15. Pronájem pozemku p.č. 28 – vodní plocha – dodatek – úprava výměry (22/R85/15)  

schvaluje uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě mezi městem Horažďovice (pronajímatel) 
a Sborem dobrovolných hasičů Třebomyslice, Třebomyslice 1 (nájemce), kterým se upravuje 
výměra pronajatého pozemku p.č. 28 vodní plocha v k.ú. Třebomyslice u Horažďovic 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRM  
 

16. Výjimka ze stavební uzávěry – novostavba garáže u RD čp. 607 (22/R85/16)  

schvaluje umístění stavby a výjimku ze stavební uzávěry pro novostavbu garáže při domu čp. 
607 na pozemku st. p.č. 145/2 v k.ú. Zářečí u Horažďovic dle předložené projektové dokumentace 
stavby a žádosti manželů 
– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRM  
 

17. Věcné břemeno – ČEZ – Babín (22/R85/17)  

schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění 
stavby k akci „Babín, KT, pč. 130/48 – 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 (budoucí oprávněná) 
k pozemkům p.č. 130/55, p.č. 130/53, p.č. 130/3, p.č. 375/2, p.č. 130/1 vše v k.ú. Babín u 
Horažďovic 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRM  
 

18. Pronájem nebytových prostor – Mírové náměstí 11, HD – cukrárna (22/R85/18)  

schvaluje pronájem nebytových prostor o výměře 166,47 m2  v čp. 11, Mírové náměstí, 
Horažďovice Lence Soukupové, se sídlem Blatenská 529, Horažďovice, IČO: 01252909 za 
účelem provozování prodejny cukrářských výrobků s platností od 01.08.2022 na dobu neurčitou 
s tříměsíční výpovědní lhůtou za nájemné ve výši 715 Kč/m2/rok  (prodejna, soc. zařízení, 
přípravna, chodba, šatna, výrobna,   sklady) a schvaluje uzavření příslušné nájemní smlouvy 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRM  
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19. Pronájem nebytových prostor – Strakonická 16, HD – část budovy kina (22/R85/19)  

schvaluje pronájem části nebytových prostor o výměře 47,88 m2 v čp. 16, ulice Strakonická, 
Horažďovice (budova kina) za účelem provozování hudební 
zkušebny s platností od 01.06.2022 na dobu neurčitou  s  tříměsíční výpovědní lhůtou za nájemné 
ve výši 1.000 Kč/rok, schvaluje paušální platbu za vodné a stočné a teplo ve výši 12.000 Kč 
včetně DPH/rok, elektřina bude fakturová zvlášť a schvaluje uzavření příslušné nájemní smlouvy 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRM  
 

20. Ukončení nájmu bytu, pronájem bytu –  (22/R85/20)  

a) schvaluje uzavření dohody o ukončení nájmu bytu č. , 0, Horažďovice 
s  ke dni 31.05.2022 

b) schvaluje pronájem  bytu č. , ,  Horažďovicích , 
 na dobu neurčitou s platností od 01.06.2022 za nájemné ve výši 47,53 Kč/m2 

do 30.06.2022, od 01.07.2022 za nájemné ve výši 49,95 Kč/m2 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRM  
 

21. Ukončení nájmu bytu – M (22/R85/21)  

schvaluje uzavření dohody o ukončení nájmu bytu č. 8, P , Horažďovice s J  

a  ke dni 31.05.2022 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRM  
 

22. Udělení souhlasu – přihlášení trvalého pobytu – J  (22/R85/22)  

schvaluje udělení písemného souhlasu s přihlášením trvalého pobytu v bytě č. , , 
Horažďovice  

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRM  
 

23. Smlouva o využití systému nakládání s komunálním odpadem – Kavárna Okružní 
(22/R85/23)  

schvaluje uzavření smlouvy s firmou Kavárna Okružní s.r.o., Okružní 1172,  Horažďovice, IČO: 
14312701 na využití systému nakládání s komunálním odpadem od 01.05.2022 na dobu neurčitou  
– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, FO  
 

24. Úplata v mateřských školách (22/R85/24)  

schvaluje změnu vnitřní směrnice Křesťanské MŠ DUHA a MŠ Na Paloučku pro úplatu za 
předškolní vzdělávání s částkou pro celodenní docházku 500 Kč/měsíc s platností od 01.09.2022 

(vydaná směrnice bude zaslána do datové schránky města) 
– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK  
 

25. Vymáhání pohledávky v KMŠ (22/R85/25)    

souhlasí s tím, že v případě Křesťanské MŠ DUHA ve věci pohledávek za dlužné stravné ve výši 
1.347 Kč nebudou tyto pohledávky (spolu s náklady, které MŠ již s vymáháním 
vznikly) dále vymáhány prostřednictvím právního zástupce města soudní cestou 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK  
 

26. Dodatek ke kupní smlouvě – prodloužení termínu dodání RZA – JŠ Auto (22/R85/26)  

schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke kupní smlouvě na pořízení Rychlého zásahového automobilu 
(RZA) pro JPO III SDHO Horažďovice uzavřené se společností JŠ Auto, s.r.o., 9. května 244/8,  

Hořovice, IČO: 09045058, jehož předmětem je změna termínu dodání z 30.05.2022 na 29.07.2022 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor KS  
 

27. Smlouva o centralizovaném zadávání VZ – nákup plomb a lístků o původu zvěře (22/R85/27)  

schvaluje uzavření smlouvy o centralizovaném zadávání veřejné zakázky na zajištění nákupu 
a distribuce plomb a lístků o původu zvěře orgány statní správy myslivosti podle zákona č. 



 6 

449/2001 Sb., číslo smlouvy (DMS): 465-2022-16233 mezi subjekty Česká republika - Ministerstvo 

zemědělství, IČO: 00020478, Těšnov 65/17, Praha 1 – Nové Město a městem Horažďovice 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor ŽP  
 

28. Zpráva o výsledcích odpadového hospodářství za rok 2021 (22/R85/28)  

bere na vědomí Zprávu o výsledcích odpadového hospodářství města Horažďovice za rok 2021 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor ŽP  
 

29. Kontroly a účetní závěrky – školy (22/R85/29)  

a) bere na vědomí protokol o kontrole - Křesťanská mateřská škola DUHA, Horažďovice, 
příspěvková organizace  (čj. MH/04101/2022), Mateřská škola Na Paloučku, Horažďovice, 
příspěvková organizace (čj. MH/05464/2022) a Základní umělecká škola Horažďovice, 
příspěvková organizace (čj. MH/06984/2022) 

b) schvaluje účetní závěrku a výsledek hospodaření organizace Křesťanská mateřská škola 
DUHA, Horažďovice, příspěvková organizace za rok 2021, IČO: 75005565 a ukládá  zisk ve 
výši 54.950,18 Kč převést do rezervního fondu příspěvkové organizace 

c) schvaluje účetní závěrku a výsledek hospodaření organizace Mateřská škola Na Paloučku, 
Horažďovice, příspěvková organizace za rok 2021, IČO: 75005280 a ukládá  zisk ve výši 
61.425,09 Kč převést do rezervního fondu příspěvkové organizace 

d) schvaluje účetní závěrku a výsledek hospodaření organizace Základní umělecká škola 
Horažďovice, příspěvková organizace za rok 2021, IČO: 71294929 a ukládá zisk ve výši 
25.863,85 Kč převést do rezervního fondu příspěvkové organizace 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK   
 

30. Změna provozní doby MěK – prázdninový provoz (22/R85/30)  

schvaluje uzavření Městské knihovny Horažďovice v době od 01.08.2022 do 12.08.2022 
a schvaluje změnu provozní doby knihovny o  letních prázdninách dle předloženého návrhu 

– za realizaci usnesení zodpovídá OS, MěK  
 

31. Rozpočtové opatření č. 2/2022 – ZŠ Blatenská (22/R85/31) 

provádí rozpočtové opatření č. 02/2022, kterým se snižuje rezerva u příspěvkových organizací § 
6409 položka 5901 o 86.000 Kč a zvyšuje se příspěvek (investiční) ZŠ Blatenská o 86.000 Kč 

(org. 212 § 3113 položka 6351)  

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK  
 

32. Lesní naučná stezka HD – podání žádosti o dotaci (22/R85/32) 

a) schvaluje záměr akce „Lesní naučná stezka Horažďovice“ s předpokládanými náklady ve výši 
372.492 Kč bez DPH (450.716 Kč vč. DPH) 

b) schvaluje podání žádosti o dotaci na akci „Lesní naučná stezka Horažďovice“ prostřednictvím 
vyhlášené výzvy Místní akční skupiny Pošumaví, z.s. do Programu rozvoje venkova 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRM  
 

33. Revitalizace zámku – schválení PD (22/R85/33) 

schvaluje projektovou dokumentaci pro územní a stavební řízení připravované stavby 
„Revitalizace zámku“ 
– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRM  
 

34. Termíny jednání RM a ZM (22/R85/34) 

schvaluje termíny jednání RM:  06.06.2022 ve 14:00 hod. 

        20.06.2022 ve 14:00 hod. 

        11.07.2022 ve  14:00 hod. 

        25.07.2022 ve 14:00 hod.  

        15.08.2022 ve 14:00 hod.  

        29.08.2022 ve 14:00 hod.  

        12.09.2022 ve 14:00 hod.  
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 schvaluje termíny jednání ZM:   20.06.2022  v   18:00 hod. 

        12.09.2022  v  18:00 hod. 

    

 

 

    

 

 

 

 Ing. Michael Forman v.r.      Ing. Hana Kalná v.r. 

 starosta města      místostarostka města 

     
  


