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Usnesení z 5. jednání  
Rady města Horažďovice 

konaného dne 12.12.2022 
  

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 ze 07.11.2022 a 21.11.2022                                               (22/R5/1) 

2. Revitalizace části zámku – zřízení depozitáře – žádost o dotaci      (22/R5/2) 

3. Odstranění havarijního stavu elektroinstalace MŠ Loretská – žádost o dotaci  (22/R5/3) 

4. Průzkumné vrty Ostrov – dodatek ke smlouvě         (22/R5/4) 

5. Souhlas s umístěním a napojením odtoku z DČOV HD Lhota –   (22/R5/5) 

6. Záměr odprodeje bytové jednotky 933/8         (22/R5/6) 

7. Záměr odprodeje bytové jednotky 878/12      (22/R5/7) 

8. Žádost o odprodej části pozemku 364/1 v k.ú. Babín –     (22/R5/8) 

9. Žádost o rozšíření kupní smlouvy na odprodej pozemku – Loreta – (22/R5/9) 

10. Pronájem pozemku  p.č. 109 v k.ú. HD –        (22/R5/10) 

11. Žádost o pronájem pozemků p.č. 1780/4 a 1775/9 v k.ú. HD –   (22/R5/11) 

12. Pronájem nebytových prostor Blatenská 311 – ZZS PK       (22/R5/12) 

13. Pronájem bytu –          (22/R5/13) 

14. Pronájem bytu –             (22/R5/14) 

15. Znovupřidělení bytu –          (22/R5/15) 

16. Ukončení nájmu bytu – DPS –         (22/R5/16) 

17. Žádost o dotaci z rozpočtu města – FK a Tenis klub      (22/R5/17) 

18. Pořízení konvektomatu – školní jídelna ZŠ Komenského       (22/R5/18) 

19. Souhlas s realizací projektu MŠ Na Paloučku – „Na Paloučku všichni spolu“   (22/R5/19) 

20. Povolení akce – Betlémské světlo         (22/R5/20) 

21. Poskytnutí vstupenek v režimu 1+1 pro veřejnost pro rok 2023 do Aquaparku (22/R5/21) 

22. Poskytnutí volných vstupenek do Aquaparku – účastníci Tříkrálové sbírky     (22/R5/22) 

23. Rozpočtové opatření č. 10/2022        (22/R5/23) 

24. Úprava rozpočtu roku 2022           (22/R5/24) 

25. Rozpočet města 2023         (22/R5/25) 

26. Rozpočtový výhled 2024-2027          (22/R5/26) 

27. Rozpočet DSO Radina          (22/R5/27) 

28. Poskytnutí dotace Oblastní charitě HD – pečovatelská služba      (22/R5/28) 

29. Poskytnutí dotace Oblastní charitě HD – občanská poradna     (22/R5/29) 

30. Pronájem velkého sálu MěM na svatební obřad – výše nájemného      (22/R5/30) 

31. Příprava zasedání ZM          (22/R5/31) 

32. Hlubinné úložiště             (22/R5/32) 

33. Schválení určeného zastupitele pro územní plánovací dokumentaci     (22/R5/33) 

34. Zpráva o uplatňování územního plánu          (22/R5/34) 

35. Uzavření MěM – vánoční svátky         (22/R5/35) 

36. I-22 Horažďovice – průtah – dodatek ke smlouvě       (22/R5/36) 

37. Termíny jednání RM a ZM                                                                                            (22/R5/37) 
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Rada města Horažďovice: 
 

1. schválení zápisu a usnesení (22/R5/1) 

schvaluje zápis a plnění usnesení ze 4. jednání RM konaného dne 28.11.2022  
 

2. Revitalizace části zámku – zřízení depozitáře – žádost o dotaci (22/R5/2) 

a) schvaluje realizaci akce „Revitalizace části zámku – zřízení depozitáře“ s předpokládanými 
náklady ve výši 13.300.000 Kč a předpokládaným termínem realizace 10/2024 – 06/2025 

b) schvaluje podání žádosti o dotaci na akci „Revitalizace části zámku – zřízení depozitáře“ do 
Integrovaného regionálního operačního programu 2021 - 2027 MMR ČR 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRM  
 

3. Odstranění havarijního stavu elektroinstalace MŠ Loretská – žádost o dotaci (22/R5/3)  

a) schvaluje realizaci akce „Odstranění havarijního stavu historické elektroinstalace MŠ Loretská“ 
s předpokládanými náklady ve výši 2.800.000 Kč a předpokládaným termínem realizace 06/2023 
– 08/2023 

b) schvaluje podání žádosti o dotaci na akci „Odstranění havarijního stavu historické 
elektroinstalace MŠ Loretská“ do programu Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické 
základny regionálního školství  Ministerstva financí ČR 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRM  
 

4. Průzkumné vrty Ostrov – dodatek ke smlouvě (22/R5/4)  

schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo na realizaci stavby „Průzkumné vrty Ostrov“ 
uzavřené se společností Stavební geologie - geoprůzkum České Budějovice, spol. s r.o., Pekárenská 
257/81, České Budějovice, jehož předmětem je změna rozsahu díla a navýšení ceny o 227.150 Kč + 
DPH 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRM  
 

5. Souhlas s umístěním a napojením odtoku z DČOV HD Lhota –  (22/R5/5) 

schvaluje umístění a napojení odtoku z domovní čistírny, nacházející se na p.č. 17/4 k.ú. 
Horažďovická Lhota (ČOV pro čp. 29) do Pačejovského potoka na pozemku p.č. 529/1 v k.ú. 
Horažďovická Lhota a schvaluje uzavření  smlouvy o právu provést stavbu na cizím pozemku mezi 
městem Horažďovice (vlastník) a J (stavebník) 
– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRM  
 

6. Záměr odprodeje bytové jednotky 933/8 (22/R5/6) 

a) bere na vědomí nepřijetí žádné nabídky v prvním kole veřejné soutěže na odprodej bytové 
jednotky č. 933/8 v Palackého ulici v Horažďovicích 

b) schvaluje nový záměr odprodeje bytové jednotky č. 933/8 v Palackého ulici v Horažďovicích 
o výměře 39,3 m2, nacházejícím se v bytovém domě čp. 933, 934 stojícím na stavební parcele 
parc.č.st. 1185 v k.ú. Horažďovice se spoluvlastnickým podílem 393/22180 na společných částech 
domu čp. 933 a 934 a na stavební parcele parc.č.st. 1185 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 
493 m2 v k.ú. Horažďovice veřejnou dvoukolovou soutěží za minimální cenu ve výši 1.708.000 Kč, 
pověřuje MěÚ, odbor IRM zveřejněním záměru odprodeje bytové jednotky 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRM  
 

7. Záměr odprodeje bytové jednotky 878/12 (22/R5/7) 

a) bere na vědomí nepřijetí žádné nabídky v prvním kole veřejné soutěže na odprodej bytové 
jednotky č. 878/12 v Palackého ulici v Horažďovicích 

b) schvaluje nový záměr odprodeje bytové jednotky č. 878/12 v Palackého ulici v Horažďovicích 
o výměře 59,8 m2, nacházejícím se  v bytovém domě čp. 877, 878 stojícím na stavební parcele 
parc.č.st. 1069/1 v k.ú. Horažďovice se spoluvlastnickým podílem 598/12381 na společných 
částech domu čp. 877 a 878 a na stavební parcele parc.č.st. 1069/1 zastavěná plocha a nádvoří 
o výměře 416 m2 v k.ú. Horažďovice veřejnou dvoukolovou soutěží za minimální cenu ve výši 
2.600.000 Kč a pověřuje MěÚ, odbor IRM zveřejněním záměru odprodeje bytové jednotky 
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– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRM  
 

8. Žádost o odprodej části pozemku 364/1 v k.ú. Babín – (22/R5/8)  

nedoporučuje ZM schválit záměr odprodeje části pozemku p.č. 364/1 ostatní plocha ostatní 
komunikace o výměře cca 62,8 m2 v k.ú. Babín u Horažďovic, jelikož se na pozemku nachází dešťová 
kanalizace odvodňující západní část obce Babín  
– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRM  

9. Žádost o rozšíření kupní smlouvy na odprodej pozemku – Loreta – (22/R5/9) 

doporučuje ZM projednat a schválit rozšíření kupní smlouvy na odprodej pozemku p.č. 832/150 orná 
půda o výměře 1 017 m2 v k.ú. Horažďovice o tedy do 
společného jmění manželů , , a úpravu 
kupní smlouvy v článku V. odst. 2, kde dochází k doplnění, že část kupní ceny bude uhrazena 
z hypotečního úvěru a část kupní ceny bude hrazena z vlastních zdrojů kupujících 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRM  
 

10. Pronájem pozemku  p.č. 109 v k.ú. HD – S (22/R5/10)  

schvaluje uzavření nájemní smlouvy mezi městem Horažďovice (pronajímatel) a manželi  
a , S , H  (nájemce) na pronájem pozemku p.č. 109 
zahrada o výměře 371 m2 v k.ú. Horažďovice za cenu 9 Kč/m2/rok s účinností od 01.01.2023 na dobu 
neurčitou a tříměsíční výpovědní lhůtou  

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRM  
 

11. Žádost o pronájem pozemků p.č. 1780/4 a 1775/9 v k.ú. HD –  (22/R5/11)  

schvaluje záměr pronájmu části pozemků p.č. 1780/4 ostatní plocha manipulační plocha o výměře 
cca 1 140  m2 a p.č. 1775/9 ostatní plocha jiná plocha o výměře cca 273 m2 v k.ú. Horažďovice za 
účelem vybudování samoobslužné mycí linky a souvisejícího vybavení a pověřuje MěÚ, odbor IRM 
zveřejněním záměru pronájmu 
– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRM  
 

12. Pronájem nebytových prostor Blatenská 311 – ZZS PK (22/R5/12)  

schvaluje pronájem nebytových prostor o výměře 155,60 m2, Blatenská 311, Horažďovice  
Zdravotnické záchranné službě Plzeňského kraje, příspěvkové organizaci, Klatovská třída 2960/200i, 
Plzeň, IČO: 45333009 za účelem provozování zdravotnického zařízení – záchranné služby na dobu 
určitou od 01.01.2023 do 31.12.2023 s tříměsíční výpovědní lhůtou za nájemné ve výši 31.120 Kč/rok 
a schvaluje uzavření příslušné nájemní smlouvy 

 – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRM  
 

13. Pronájem bytu –  (22/R5/13)  

schvaluje pronájem bytu č. , , Horažďovice ,  
, H  na dobu určitou s platností od 01.01.2023 do 31.12.2023 za nájemné ve výši 

48,88 Kč/m2 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRM  
 

14. Pronájem bytu –  (22/R5/14)  

schvaluje pronájem bytu č. , , Horažďovice , 4, 
 na dobu určitou s platností od 01.01.2023 do 31.12.2023 za nájemné ve výši 

48,88 Kč/m2 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRM  
 

15. Znovupřidělení bytu – H  (22/R5/15)  

schvaluje pronájem bytu č.  (2+1), , Horažďovice , H , 
 na dobu určitou od 01.01.2023 do 30.06.2023 za nájemné  ve výši 48,88 Kč/m2 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRM  
 

16. Ukončení nájmu bytu – DPS – Ř  (22/R5/16)  
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schvaluje uzavření dohody o ukončení smlouvy o nájmu bytu č. , , Horažďovice 
(DPS) s Boženou Řeháčkovou, Palackého 1061, H e k 31.12.2022 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRM  
 

17. Žádost o dotaci z rozpočtu města – FK a Tenis klub (22/R5/17)  

a) doporučuje ZM schválit poskytnutí dotace spolku Fotbalový klub Horažďovice, z.s., IČO: 
69981981 na provozní náklady v roce 2023 ve výši 340.000 Kč a schválit uzavření veřejnoprávní 
smlouvy o poskytnutí dotace  

b) schvaluje poskytnutí dotace spolku Tenis klub Horažďovice, z.s., IČO: 61785377 na provozní 
náklady v roce 2023 ve výši 40.000 Kč v případě schválení rozpočtu města ZM dne 19.12.2022 a 
schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK  
 

18. Pořízení konvektomatu – školní jídelna ZŠ Komenského (22/R5/18)  

v záležitosti ZŠ Komenského:  
a) schvaluje nabídku Centrum gastronomie Sušice s.r.o., Volšovská 1214, Sušice,  IČO: 26382644 

na dodávku konvektomatu Retigo B2011b s nabídkovou cenou 580.514,44 Kč  
b) schvaluje úpravu neinvestičního příspěvku roku 2022 v položkách energií snížení ve výši 

301.000 Kč a schvaluje investiční příspěvek roku 2022 ve výši 301.000 Kč 
c) souhlasí s převodem částky 176.300 Kč z rezervního fondu do fondu investic na pořízení 

konvektomatu Retigo B2011b  
d) schvaluje použití fondu investic na dofinancování pořízení konvektomatu Retigo B2011b 
e) souhlasí s vyřazením dlouhodobého hmotného majetku konventomatu Retigo DA 2011 inv. č. 

2251000008 v pořizovací hodnotě 325.818 Kč a způsobem vyřazení ekologickou likvidací 
– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK  
 

19. Souhlas s realizací projektu MŠ Na Paloučku – Na Paloučku všichni spolu (22/R5/19)  

a) souhlasí s podáním žádosti o podporu projektu OP JAK – Šablony pro MŠ I. – „Na Paloučku 
všichni spolu…“ organizace Mateřská škola Na Paloučku, Horažďovice, příspěvková organizace, 
IČO: 75005280 do programu Operační program Jan Amos Komenský (OP JAK) v rámci Výzvy č. 
02_22_002 OP JAK - Šablony pro MŠ a ZŠ I 

b) souhlasí s uzavřením dohody o provedení práce Bc. Jitky Černé pro výkon administrativní práce 
spojené se zajištěním služeb a aktivit výše uvedeného projektu 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK   
 

20. Povolení akce – Betlémské světlo (22/R5/20)  

schvaluje konání akce rozdávání Betlémského světla skautskou skupinou Junák  - Svaz skautů 
a skautek ČR, středisko Prácheň Horažďovice na Mírovém náměstí u Mariánského sloupu dne 
23.12.2022 v době od 15:00 do 18:00 hod. 
– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK  
 

21. Poskytnutí vstupenek v režimu 1+1 pro veřejnost pro rok 2023 do Aquaparku (22/R5/21) 

schvaluje poskytnutí 300 ks volných vstupenek v režimu 1 + 1 do Aquaparku Horažďovice určených 
pro veřejnost pro rok 2023 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK  
 

22. Poskytnutí volných vstupenek do Aquaparku – účastníci Tříkrálové sbírky (22/R5/22) schvaluje 

poskytnutí sponzorského daru Oblastní charitě Horažďovice formou volných vstupenek do maximální 
výše 300 ks pro děti do 15 let na jednu hodinu do Aquaparku Horažďovice účelově pro děti účastnící 
se Tříkrálové sbírky 2023 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK  
 

23. Rozpočtové opatření č. 10/2022 (22/R5/23)  

provádí rozpočtové opatření č. 10/2022, kterým se zvyšují příjmy ve třídě 4 (Přijaté transfery) 

o 5 382 859,95 Kč a zvyšují se výdaje ve třídě 5 (Běžné výdaje) o 55 155,70 Kč a výdaje ve třídě 6 
(Kapitálové výdaje) o 5 327 704,25 Kč 
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– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, FO   
 

24. Úprava rozpočtu roku 2022 (22/R4/25)  

doporučuje ZM:  

a) schválit rozpočet města Horažďovice na rok 2022 v upravené podobě: 
 

 Schválený Upravený 

příjmy  175 157 620 Kč 204 157 620 Kč 

výdaje  263 157 620 Kč 248 157 620 Kč 

financování 88 000 000 Kč  44 000 000 Kč 

 

b) stanovit závazné ukazatele rozpočtu města na rok 2022 na straně příjmů, výdajů a financování 
dle nejvyššího druhového třídění rozpočtové skladby v upravené podobě takto: 
 

 Schválený Upravený 

a) třída 1 – Daňové příjmy 89 600 000 Kč 106 100 000 Kč 

b) třída 2 – Nedaňové příjmy 24 951 940 Kč 32 451 940 Kč 

c) třída 3 – Kapitálové příjmy 36 000 000 Kč 31 000 000 Kč 

d) třída 4 – Přijaté transfery 24 605 680 Kč 34 605 680 Kč 

e) třída 5 – Běžné výdaje 152 016 620 Kč 152 016 620 Kč 

f)  třída 6 – Kapitálové výdaje 111 141 000 Kč 96 141 000 Kč 

g) třída 8 – Financování 88 000 000 Kč 44 000 000 Kč 

  

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor FO   
 

25. Rozpočet města 2023 (22/R5/25)  

a) schválit rozpočet města Horažďovice na rok 2023 jako schodkový, tj.: 
 

příjmy  217 187 000 Kč 
výdaje  282 987 000 Kč 

financování 65 800 000 Kč  
 
b) stanovit závazné ukazatele rozpočtu města na rok 2023 na straně příjmů, výdajů a financování 

dle nejvyššího druhového třídění rozpočtové skladby takto: 
 
a) třída 1 – Daňové příjmy 112 155 000 Kč 
b) třída 2 – Nedaňové příjmy 66 179 000 Kč 
c) třída 3 – Kapitálové příjmy 20 500 000 Kč 
d) třída 4 – Přijaté transfery 16 520 000 Kč 

Příjem fondů 1 833 000 Kč 

e) třída 5 – Běžné výdaje 201 867 000 Kč 
f)  třída 6 – Kapitálové výdaje  81 120 000 Kč 
g) třída 8 – Financování 65 800 000 Kč 

 
c) vzít na vědomí rozpis rozpočtu předložený v příloze důvodové zprávy 

 
d) zmocnit RM Horažďovice k provádění rozpočtových opatření: 

- z důvodů přijetí dotací, darů a pojistných plnění 
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- z důvodů výdajů způsobených živelnou pohromou nebo havarijní situací 
- ostatní v rozsahu max. 500 tis. Kč v jednotlivém případě 

 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor FO  
 

26. Rozpočtový výhled 2024-2027 (22/R5/26)  

doporučuje ZM schválit střednědobý výhled rozpočtu na období 2024-2027 v předloženém znění 
– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, FO  
 

27. Rozpočet DSO Radina (22/R5/27)  

doporučuje ZM vzít na vědomí rozpočet  DSO Radina na rok 2023 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor KS  
 

28. Poskytnutí dotace Oblastní charitě HD – pečovatelská služba (22/R5/28)  

doporučuje ZM schválit poskytnutí dotace Oblastní charitě Horažďovice, IČO: 66344999 ve výši 
1.750.000 Kč na zajištění pečovatelské služby v roce 2023 a schválit uzavření příslušné veřejnoprávní 
smlouvy o poskytnutí dotace 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, FO  
 

29. Poskytnutí dotace Oblastní charitě HD – občanská poradna (22/R5/29) 

doporučuje ZM  schválit poskytnutí dotace Oblastní charitě Horažďovice, IČO: 66344999 na provoz 

občanské poradny v roce 2023 ve výši 125.000 Kč 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor FO  
 

30. Pronájem velkého sálu MěM na svatební obřad – výše nájemného (22/R5/30)  

schvaluje nájemné  velkého sálu a ostatních reprezentačních prostor Městského muzea Horažďovice 
při pronájmu na svatební obřad ve výši 3.000 Kč s platností od 01.01.2023  

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor KS a MěÚ, SO  
 

31. Příprava zasedání ZM (22/R5/31)  

doporučuje ZM schválit program 3. zasedání ZM a navrhuje ověřovatele zápisu MUDr. Jana Jehlíka, 
Josefa Růtu a návrhovou komisi: Mgr. Naděždu Chládkovou, Mgr. Jiřího Lukeše                             

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor KS   
 

32. Hlubinné úložiště (22/R5/32)  

doporučuje ZM nesouhlasit: 

a) aby na celém správním území města Horažďovice včetně jeho přidružených obcí bylo stanoveno 
průzkumné území pro možnost vybudování úložiště vyhořelého jaderného paliva a radioaktivních 
odpadů 

b) s vybudováním podzemního úložiště vyhořelého jaderného paliva a ostatních radioaktivních 
odpadů na celém správním území města Horažďovice včetně jeho přidružených částí 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor KS  
 

33. Schválení určeného zastupitele pro územní plánovací dokumentaci (22/R5/33)  

doporučuje ZM schválit určeného zastupitele Bc. Michala Šedivé pro spolupráci s pořizovatelem 
a projektanty na činnosti týkající se územně plánovací dokumentace města Horažďovice 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor VÚP  
 

34. Zpráva o uplatňování územního plánu (22/R5/34)  

doporučuje ZM: 
a) schválit Zprávu o uplatňování Územního plánu Horažďovice (2018 – 2022) ve smyslu § 6 odst. 5 

písm. e) stavebního zákona 

b) vzít na vědomí vyhodnocení požadavků, připomínek a podnětů, podaných v rámci projednání 
návrhu Zprávy o uplatňování Územního plánu 

c) schválit pořízení změny Územního plánu Horažďovice zkráceným postupem 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor VÚP  
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35. Uzavření MěM – vánoční svátky (22/R5/35)  

schvaluje uzavření Městského muzea v Horažďovicích pro veřejnost  od 13.12.2022 do 02.01.2023 

– za realizaci usnesení zodpovídá OS Městské muzeum  
 

36. I-22 Horažďovice – průtah – dodatek ke smlouvě (22/R5/36)  

schvaluje změnu během výstavby ZBV č. 6 dle smlouvy o dílo na realizaci stavby „I/22 Horažďovice 
- průtah“ uzavřené se společnostmi Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, Praha 4, 
ZNAKON, a.s., Sousedovice 44, Strakonice, PORR a.s., Dubečská 3238/36, Praha 10 a  M - SILNICE 

a.s., Husova 1697, Pardubice, jejímž předmětem je změna rozsahu díla a snížení ceny o 1.114.643,31 
Kč + DPH (z toho podíl města ve výši -518.108,69 Kč + DPH) 
– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRM  
 

37. Termíny jednání RM a ZM (22/R5/37) 

schvaluje: 

 termín jednání RM:  09.01.2023 ve 14:00 hod. 

      23.01.2023 ve 14:00 hod.  

       

 termín jednání ZM:   19.12.2022 v 18:00 hod. 

  

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor KS  
 

 

  

 

 

  

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

 starosta města      místostarostka města   


