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Město Horažďovice 
Usnesení  

z  27.  jednání  Rady města Horažďovice  konaného  
 dne 18.01.2016 

 
Zveřejněna  je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů 

podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

 
Rada města Horažďovice:  

1. schvaluje  zápis  a  bere  na  vědomí  zprávu  o  kontrole  plnění  přijatých  usnesení   z 26. schůze 
RM ze dne 21.12.2015  

2. v záležitosti podání vybraných žádostí o dotaci v roce 2016: 

a) schvaluje podání žádosti o dotaci do Programu stabilizace a obnovy venkova Plzeňského 
kraje 2016 na akci „Boubín – rekonstrukce hasičské zbrojnice“ 

b) schvaluje podání žádosti o dotaci do Státního programu na podporu úspor energie a využití 
obnovitelných a druhotných zdrojů energie, tzv. EFEKT, na akci „Rekonstrukce kotelny ZŠ 
Komenského“ 

c) schvaluje podání žádosti o dotaci do programu Zachování a obnova kulturních památek 
Plzeňského kraje na akci „Oprava vybraných částí parkánových zdí – Příčná“ 

d) schvaluje podání žádosti o dotaci do programu Obnova historického stavebního fondu 
v památkových rezervacích a zónách a staveb drobné architektury na území Plzeňského kraje 
na akci „Oprava kaple v obci Veřechov“ 

e) schvaluje podání žádosti o dotaci do programu Ministerstva kultury ČR, Program obnovy 
kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností na akci  „Oprava kaple v obci 
Horažďovická Lhota“    

      – za realizaci usnesení  zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města 

3. rozhodla o přijetí nabídky společnosti Macán projekce DS s.r.o., K letišti 441, Klatovy na zhotovení 
projektové dokumentace stavby „Dopravní připojení Nového Dvora“ včetně výkonu inženýrské 
činnosti ve výši 126.500 Kč + DPH – za realizaci usnesení  zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje 
a majetku města  

4. v záležitosti akce „Oprava vodních nádrží Komušín, Třebomyslice“ odkládá rozhodnutí týkající se 
odpuštění smluvní pokuty ve výši 19.578 Kč vůči firmě Vodospol s.r.o., Ostravská 169, Klatovy – za 
realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

5. schvaluje nejvyšší nabídkovou cenu prodávané p.č. 3115/5 v k.ú. Horažďovice pro výstavbu 
rodinného řadového domu a p.č. 3115/3, p.č. 3115/4 v k.ú. Horažďovice pro budoucí odprodej ve 
výši 808 Kč/m2 bez DPH – za realizaci usnesení  zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku 
města  

6. v záležitosti veřejné soutěže na odprodej pozemku st. p. č.  361/1 vč. budovy čp. 425 a pozemku st. 
p.č.. 361/2 vč. budovy čp. 426 vše v k.ú. Horažďovice neschvaluje přihlášení se do veřejné soutěže 
na koupi uvedených nemovitostí – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a 
majetku města  

7. schvaluje záměr propachtování pozemku p.č. 31/5 vodní plocha o výměře 528 m2 v k.ú. Boubín a 
pověřuje MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města zveřejněním záměru pachtu – za realizaci 
usnesení  zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  
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8. souhlasí s umístěním vodovodní přípojky do pozemku města p. č. 238/6 v k. ú. Horažďovice pro 
novostavbu RD na pozemku p. č. 238/88 v k.ú. Horažďovice a schvaluje smlouvu o podmínkách 
zřízení stavby mezi městem Horažďovice a ………………, ……………  – za realizaci usnesení 
zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

9. schvaluje podání žádosti města Horažďovice ke společnosti ČEZ, a.s. o zrušení budoucí smlouvy o 
připojení plánovaného domova pro seniory k distribuční soustavě do napěťové hladiny 22 kV (VN) za 
účelem změny připojení k napěťové hladině NN – za realizaci usnesení  zodpovídá MěÚ, odbor 
investic, rozvoje a majetku města  

10. bere na vědomí opatření obecné povahy o vydání Národního plánu povodí Labe, Národního plánu 
povodí Odry, Národního plánu povodí Dunaje – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor 
investic, rozvoje a majetku města   

11. bere na vědomí opatření obecné povahy o vydání Plánu pro zvládání povodňových rizik v povodí 
Labe – za realizaci usnesení  zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

12. bere na vědomí stanovisko ke koncepci „Plán odpadového hospodářství Plzeňského kraje pro 
období 2016-2026“, který byl podroben posouzení vlivů na životní prostředí podle zákona č. 
100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí – za realizaci usnesení  zodpovídá MěÚ, 
odbor investic, rozvoje a majetku města  

13. v rámci ukončené stavby „Horažďovice Předměstí – kanalizace“ schvaluje smlouvy o zřízení 
věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě mezi:  

a) …………………… , ……...  ………………  (povinný) a městem Horažďovice, Mírové náměstí 1, 
Horažďovice (oprávněný), věcné břemeno se zřizuje bezúplatně 

b)   …………….. a ……………………. (povinný) a městem Horažďovice, Mírové náměstí 1, 
Horažďovice (oprávněný), věcné břemeno se zřizuje bezúplatně 

c) …………….., …………………, ………………………… , ……………………………..  a městem 
Horažďovice, Mírové náměstí 1, Horažďovice (oprávněný), věcné břemeno se zřizuje 
bezúplatně 

      – za realizaci usnesení  zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

14. souhlasí s povolením zvláštního užívání – vyhrazené parkovací místo na pozemku p. č. 813/2 v k.ú. 
Horažďovice pro vozidlo RZ: 1AM3738 přepravující osobu těžce pohybově postiženou na dobu 5 let 
od vydání povolení zvláštního užívání, realizaci zajistí organizační složka Technické služby na 
náklady města Horažďovice  – za realizaci usnesení  zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a 
majetku města  

15. v záležitosti souhlasu umístění sídla spolků:  

a) souhlasí s umístěním sídla spolku Sbor dobrovolných hasičů Horažďovická Lhota na adrese 
Horažďovická Lhota 12, st.p.č. 24 v k.ú. Horažďovická Lhota a se zápisem sídla spolku do 
spolkového rejstříku 

b) souhlasí s umístěním sídla spolku Sbor dobrovolných hasičů Horažďovice na adrese Loretská 
235, Horažďovice, st. p.č. 734/1 v k.ú. Horažďovice a se zápisem sídla spolku do spolkového 
rejstříku   

c) souhlasí s umístěním sídla spolku Sbor dobrovolných hasičů Komušín na adrese Komušín 69, 
st. p.č. 79 v k.ú. Komušín a se zápisem sídla spolku do spolkového rejstříku  

d) souhlasí s umístěním sídla spolku Sbor dobrovolných hasičů Boubín na adrese Boubín 5, st. 
p.č. 10 v k.ú. Boubín a se zápisem sídla spolku do spolkového rejstříku  

e) souhlasí s umístěním sídla spolku Sbor dobrovolných hasičů Veřechov na adrese Veřechov 5, 
st. p.č. 23 v k.ú. Veřechov a se zápisem sídla spolku do spolkového rejstříku  
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f)    souhlasí s umístěním sídla spolku Sbor dobrovolných hasičů Třebomyslice na adrese 
Třebomyslice 1, st. p.č. 1 v k.ú. Třebomyslice a se zápisem sídla spolku do spolkového 
rejstříku 

 – za realizaci usnesení  zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

16. schvaluje smlouvu o odepisování technického zhodnocení najatého majetku v nebytovém prostoru 
Mírové náměstí čp. 2, Horažďovice, nájemce Česká pošta, s.p., Politických vězňů 909/4, Praha 1 – 
montáž rozvodů ke klimatizaci do prostoru pro zákazníky - za podmínky, že v případě ukončení 
nájemního vztahu pronajímatel zůstatkovou cenu nájemci neuhradí a bude trvat na uvedení objektu 
do původního stavu (pokud se s nájemcem nedohodne písemně jinak)  – za realizaci usnesení  
zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

17. schvaluje smlouvu o odepisování technického zhodnocení najatého majetku v nebytovém prostoru 
Mírové náměstí čp. 2,  Horažďovice, nájemce Česká pošta, s.p., Politických vězňů 909/4, Praha 1 –  
demontáž klece na uložení balíků a vestavbu sádrokartonové příčky za podmínky, že v případě 
ukončení nájemního vztahu pronajímatel zůstatkovou cenu nájemci neuhradí a bude trvat na 
uvedení objektu do původního stavu (pokud se s nájemcem nedohodne písemně jinak) – za realizaci 
usnesení  zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

18. schvaluje pronájem části nebytových prostor o výměře 58 m2  v prvním nadzemním podlaží Mírové 
náměstí 12, Horažďovice společnosti ARCHAIA Jih o.p.s., Český Krumlov - Latrán, třída Míru 144, 
Český Krumlov za účelem zajištění zázemí pro záchranný archeologický výzkum s platností od 
17.01.2016 na dobu určitou do 31.03.2016 za nájemné ve výši 600 Kč/m2/rok + DPH v zákonem 
stanovené sazbě, schvaluje příslušnou nájemní smlouvu – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, 
odbor investic, rozvoje a majetku města  

19. v záležitosti pronájmu nebytových prostor Mírové náměstí 19, Horažďovice Úřadu práce ČR, Krajská 
pobočka v Plzni, Kontaktní pracoviště Klatovy, Voříškova 825/III., Klatovy : 

a) revokuje usnesení z 22. RM ze dne 19.10.2015, bod č. 36 

b) schvaluje pronájem  části nebytových   prostor o výměře 51,12 m2  v 1. nadzemním podlaží 
Mírové náměstí 19, Horažďovice  za účelem využití administrativních prostor s platností  od 
01.03.2016 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou za nájemné ve výši 700 Kč/m2/rok 
a schvaluje příslušnou nájemní smlouvu 

c) schvaluje zvýšení nájemného za kancelářskou plochu o výměře 63,75 m2 u stávajících 
pronajatých nebytových prostor ve 2. nadzemním podlaží Mírové náměstí 19, Horažďovice na 
700 Kč/m2/rok s platností od 01.03.2016 

      – za realizaci usnesení  zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

20. schvaluje splátkový  kalendář  pod  ztrátou  výhody  splátek  se ………….. ….., …………, 
…………… na úhradu dlužného nájemného za pronájem nebytových prostor Mírové náměstí 19, 
Horažďovice, úroku z prodlení a soudního poplatku ve výši 1.000 Kč/měsíc vždy k 25. dni běžného  
kalendářního  měsíce, poprvé  v lednu 2016 – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, 
rozvoje a majetku města   

21. schvaluje splátkový kalendář pod ztrátou výhody splátek ……………. ………, nájemkyní bytu č…, 
………………. , ………………  na úhradu dlužného nájemného, úhrad za plnění poskytovaná s  
užíváním bytu, příslušného úroku z prodlení a poplatku z prodlení ve výši 1.500 Kč/měsíc vždy k  25. 
dni běžného kalendářního měsíce, poprvé v lednu 2016, zároveň bude placeno běžné měsíční 
nájemné bytu – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

22. schvaluje splátkový kalendář pod ztrátou výhody splátek s …………… ……….., bývalým nájemcem 
bytu č. .. ,  ……………… , ……………… na úhradu dlužného nájemného, úhrad za plnění 
poskytovaná s  užíváním bytu, příslušného úroku z prodlení a poplatku z prodlení ve výši 1.600 
Kč/měsíc vždy k  25. dni běžného kalendářního  měsíce, poprvé v únoru 2016 – za realizaci 
usnesení  zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  
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23. schvaluje podání návrhu na zrušení údaje o místu trvalého pobytu u osoby …………. ………… na 
adrese ……………….., Horažďovice – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje 
a majetku města   

24. schvaluje  pronájem bytu č. . (0+1), ………………… , Horažďovice ………. ……….. , …………… 
s platností od 01.02.2016 na dobu neurčitou,  za nájemné 30 Kč/m2  – za realizaci usnesení  
zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

25. schvaluje pronájem bytu č. .. (2+1), …………………….., Horažďovice ………………………, 
……………., Horažďovice s platností od 01.02. 2016 na dobu určitou do 31.01.2018,  za nájemné  
39,97 Kč/m2 – za realizaci usnesení  zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

26. schvaluje pronájem bytu č. .. (2+1), ………………… , Horažďovice ………………………, …………… 
(…………………….) s platností od 01.03.2016 na dobu určitou do 31.08.2016, za nájemné 39,97 
Kč/m2 – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města   

27. provádí rozpočtové opatření č. 16/2015, kterým se nemění výše příjmů ani výdajů – za realizaci 
usnesení zodpovídá MěÚ, odbor finanční  

28. doporučuje ZM nepřijmout nabídku města Blatná týkající se prodeje 50 akcií společnosti Recyklace 
odpadů a skládky a.s, Strakonice  – za  realizaci  usnesení   zodpovídá  MěÚ, finanční odbor  

29. schvaluje neuplatňování valorizace nájemného z nebytových prostor a pozemků v roce 2016 – za 
realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor finanční  

30. schvaluje pronájem kanceláře v místnosti č. 1.16 v 1. nadzemním podlaží budovy Městského úřadu 
v Horažďovicích, Mírové náměstí čp. 1 Generálnímu finančnímu ředitelství, Lazarská 15/7, Praha 1, 
IČO: 72080043, na dobu neurčitou od 01.02.2016. Nájemné je stanoveno ve výši 8.580 Kč/rok a 
služby spojené s nájmem ve výši skutečných nákladů předchozího roku – za realizaci  usnesení 
zodpovídá MěÚ, finanční odbor  

31. schvaluje vytvoření návrhu vlajky pro město Horažďovice, včetně realizace odborné kresby 
historického znaku města v barevném a černobílém provedení v elektronických formátech, vhodných 
pro další snadnou aplikaci znaku, spolu se zajištěním formální stránky věci – vyhotovení žádosti o 
schválení vlajky a zařazení nové vlajky, jakož i historického znaku do sněmovního registru 
komunálních symbolů – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK  

32. schvaluje poskytnutí 500 ks volných vstupenek v režimu 1 + 1 do Aquaparku Horažďovice určených 
pro veřejnost pro rok 2016 – za realizaci usnesení zodpovídá  MěÚ, odbor PPŠK   

33. schvaluje vizuál prezentace města v multimediálních informačních panelech informačního a 
orientačního systému v Plzni a v Klatovech a doporučuje konzultovat s kulturní komisí – za realizaci 
usnesení  zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK  

34. schvaluje přiznání osobního příplatku ………………. ………………., ředitelce ZŠ Blatenská a 
s účinností od 01.01.2016 vydání nového platového výměru dle přílohy č. 1 návrhu usnesení, a to 
v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů – za realizaci 
usnesení  zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK  

35. schvaluje pro MŠ Loretská ul. odpisový plán pořízeného dlouhodobého hmotného majetku – 
elektrický sporák ASBER ASE 41, pořizovací cena 46.531 Kč, s dobou odpisování 12 let (CZ-CPA 
27.51.28) a konvektomat REV 7, pořizovací cena 127.897 Kč, s dobou odpisování 12 let (CZ-CPA 
27.51.28). Plánované odpisy letošního roku jsou zahrnuty ve finančním plánu 2016 příspěvkové 
organizace – za realizaci usnesení  zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK  

36. schvaluje smlouvu o výpůjčce a darovací smlouvu v předloženém znění, na základě které budou 
kompostéry pořizované v rámci projektu „Separace bioodpadů v DSO Horažďovicko" předány 
občanům – za realizaci usnesení  zodpovídá MěÚ, odbor ŽP  

37. schvaluje kritéria k tzv. „vydávání souhlasu obce“ podle ustanovení  § 33 odst. 6 zákona č. 
111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů:  



 5 

a) musí se jednat o ubytovací zařízení, které provozuje osoba provozující živnost ubytovací      
služby 

b) osoba provozující živnost ubytovací služby, která provozuje ubytovací zařízení, nesmí mít 
evidovaný dluh vůči městu 

c) trvalý pobyt na území města 4 roky před podáním žádosti 

d) žadatel nesmí mít evidovaný dluh vůči městu 

      – za realizaci usnesení  zodpovídá MěÚ, odbor sociálních věcí a zdravotnictví  

38. nesouhlasí se zařazením příspěvku ve výši 5 Kč na dovezený oběd z rozpočtu města, činnost pana 
Blahuty je činností podnikatelskou, nejedná se o sociální službu. Město Horažďovice nemůže 
podporovat aktivity jednotlivých podnikatelských subjektů a zvýhodňovat je proti konkurenci – za 
realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor sociálních věcí a zdravotnictví  

39. v záležitosti bezúplatného nabytí movitého majetku od HZS ČR pro JPO III SDH Horažďovice:  

a) schvaluje smlouvu o bezúplatném převodu majetku mezi ČR – Hasičským záchranným 
sborem Plzeňského kraje, Plzeň a městem Horažďovice v celkové účetní hodnotě 11.910 Kč  

b) pověřuje pracoviště bezpečnosti, OUI a krizového řízení vlastní realizací 

      – za realizaci usnesení  zodpovídá MěÚ, odbor kanceláře starosty  

40. schvaluje smlouvu o spolupráci při zabezpečování podpůrně rehabilitačních programů 
poskytovaných pojištěncům České průmyslové zdravotní pojišťovny – za realizaci usnesení 
zodpovídá organizační složka Aquapark   

41. v záležitosti kácení zeleně:  

a) schvaluje kácení 1 ks smrku u křížku na parcele č. 241 v k. ú. Svaté Pole u Horažďovic 

b) odkládá rozhodnutí týkající se kácení 33 ks javorů v Žižkově ulici na p. č. 2790/2 v k. ú. 
Horažďovice 

c) odkládá rozhodnutí týkající se kácení 2 ks javoru, 1 ks jasanu, 3 ks douglasky a 50 m2 keřů 
v parčíku před ZŠ Blatenská na p. č. 2758/9 v k. ú. Horažďovice 

d) schvaluje kácení 1 ks jasanu u DPS II v Loretské ulici na p.č. 178/11 v k. ú. Horažďovice a 
navrhuje náhradní výsadbu nejméně 2 ks dřevin v dané lokalitě    

e) schvaluje kácení 1 ks javoru v Okružní ulici na parcele č. 1148/48 v k. ú. Horažďovice  

      – za realizaci usnesení zodpovídá organizační složka Technické služby   

42. schvaluje v organizačních záležitostech organizační složky Technické služby ve smyslu § 102 
odstavec 2) písm. j) zákona č. 128/2000 Sb. O obcích zvýšení počtu zaměstnanců organizační 
složky Technické služby – vzhled obcí a veřejná zeleň v roce 2016 na dobu sezónních prací max. o 
10 na dobu max. 9 měsíců s podmínkou, že bude na tyto zaměstnance poskytnuta dotace od Úřadu 
práce ČR – za realizaci usnesení zodpovídá organizační složka Technické služby a MěÚ, odbor 
kanceláře starosty  

43. souhlasí se zveřejňováním zápisů z jednání komisí jako iniciativních a poradních orgánů rady města 
na webových stránkách městského úřadu s platností od roku 2016 – za realizaci usnesení 
zodpovídá MěÚ, odbor kanceláře starosty  

44. bere na vědomí zprávu tajemnice týkající se hodnocení činnosti městského úřadu včetně návrhů od 
návštěvníků městského úřadu za období 01.10.2015 do 31.12.2015 v rámci projektu Dobrý úřad – 
za realizaci usnesení zodpovídá tajemnice MěÚ  

45. bere na vědomí zápisy z 1. jednání stavební komise ze dne 14.07.2015, z 2. jednání stavební 
komise ze dne 09.09.2015 a z 3. jednání stavební komise ze dne 19.10.2015 – za realizaci usnesení 
zodpovídá   místostarostka města  
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46. schvaluje Smlouvu o užívání veřejného prostranství dle oddílu III Obecně závazné vyhlášky           
č. 6/2010 o místních poplatcích mezi městem  Horažďovice a Vlastimilem Lagronem, Nár. 
Mučedníků 150, Klatovy k provozování pouťových atrakcí – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, 
finanční odbor  

47. schvaluje smlouvu mezi městem Horažďovice a Denisou Němcovou, Hotel Zlatý jelen, Mírové 
náměstí 18, Horažďovice o  využití systému nakládání s komunálním odpadem vznikajícím na území 
města Horažďovice – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, finanční odbor  

48. bere na vědomí zprávu o činnosti Sboru pro občanské záležitosti za rok 2015  –  za realizaci 
usnesení zodpovídá MěÚ, správní odbor  

49. v záležitosti zabezpečení vjezdu (přístupu) do Zámku Horažďovice:  

a) schvaluje realizaci úpravy a zabezpečení vjezdu (přístupu) do Zámku Horažďovice, a to 
v rozsahu úpravy (změny) dopravního značení a umístění zde zábrany proti vjezdu dle návrhu 

b) pověřuje realizací přípravy a podkladů MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města ve 
spolupráci s MěÚ, odborem dopravy a silničního hospodářství a MěÚ, odborem výstavby a 
územního plánování a vlastní realizací organizační složku Technické služby města 
Horažďovice 

       – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města a organizační 
složka Technické služby    

50. schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na realizaci stavby „Oprava vodní nádrže Třebomyslice“ 
uzavřené se společností PRIMA, akciová společnost, Raisova 1004/I, Strakonice, jehož předmětem 
je změna rozsahu díla a zvýšení ceny o 112.019 Kč + DPH – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, 
odbor investic, rozvoje a majetku města   

51. nesouhlasí s přijetím nabídky dopravní fakulty ČVUT v Praze, Horská 3, Praha na posouzení 
variant řešení křižovatky ulic Strakonická – Příkopy ve výši 90.909 Kč + DPH a pověřuje vedení 
města dalším jednáním – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku 
města   

52. v záležitosti jednání RM  schvaluje termíny jednání RM:  

     01.02.2016 ve 14:00 hod. 
     15.02.2016 ve 14:00 hod. 
     29.02.2016 ve 14:00 hod. 

 

 

 
 

 

  
 
        

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

             starosta města                         místostarosta města      
 

 


