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Město Horažďovice 
Usnesení  

z 83.  jednání  Rady města Horažďovice  konaného  
 dne 28.05.2018 

 
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  82. schůze RM ze 
dne 14.05.2018  

2. v záležitosti akce „Oprava vodní nádrže Komušín (2), p.č. 286/6“ revokuje usnesení 82. RM,  bod č. 3, ze 
dne 14.05.2018 z důvodu oznámení o odstoupení vybraného dodavatele – za realizaci usnesení 
zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

3. v záležitosti akce „Horažďovice – oprava chodníků 2018“:  

a) rozhodla o přijetí nabídky společnosti SWIETELSKY stavební s.r.o., Pražská tř. 495/58, České 
Budějovice, IČO: 48035599 na realizaci stavebních prací veřejné zakázky malého rozsahu 
„Horažďovice – oprava chodníků 2018“ zadávané dle § 31 výjimky pro veřejné zakázky malého 
rozsahu z působnosti zákona č. 134/2016 Sb., za nabídkovou cenu 2.518.214 Kč bez DPH 
(3.047.039 Kč vč. DPH) a schvaluje uzavření příslušné smlouvy o dílo 

b) schvaluje uzavření dodatku č. 1 mezi společností SWIETELSKY stavební s.r.o., Pražská tř. 
495/58, České Budějovice, IČO: 48035599 a městem Horažďovice, jehož předmětem je změna 
rozsahu díla a snížení ceny o 520.214 Kč bez DPH (629.459 Kč vč. DPH) 

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

4. v záležitosti akce  „Učebna fyziky “ v ZŠ Blatenská:  

a) schvaluje zadávací dokumentaci veřejné zakázky malého rozsahu zadávané dle § 31 výjimky 
pro veřejné zakázky malého rozsahu z působnosti zákona č. 134/2016 Sb. 

b) schvaluje seznam potencionálních uchazečů k oslovení výzvou k podání nabídky 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK  

5. v záležitosti akce „ZŠ Blatenská – revitalizace školního areálu“:   

a) schvaluje zadávací dokumentaci veřejné zakázky malého rozsahu na výběr zpracovatele 
projektové dokumentace (studie) a výkon inženýrské činnosti, zadávané dle § 31 výjimky pro 
veřejné zakázky malého rozsahu z působnosti zákona č. 134/2016 Sb. 

b) schvaluje zpřístupnění části sportovního areálu i pro potřeby veřejnosti v odpoledních hodinách 

c) schvaluje seznam potencionálních uchazečů doplněný o 2 uchazeče 

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

6. schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na realizaci stavby „Rekonstrukce WC ZŠ 
Komenského, Horažďovice – II. etapa“ uzavřené se společností Stavební společnost H a T, s.r.o., 
Komenského 373, Strakonice, jehož předmětem je změna termínů plnění – za realizaci usnesení 
zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

7. souhlasí s částečnou a úplnou uzavírkou silnice II/188 v části Plzeňské ulice včetně přilehlé místní 
komunikace a s vedením objízdné trasy po pozemních komunikacích v zastavěném území obce 
Horažďovice po dobu provádění stavby Vodovod a kanalizace – Plzeňská ulice, Horažďovice v době od 
04.06.2018 do 16.07.2018 dle žádosti společnosti Lesní stavby, s.r.o. Palackého 764, Nýrsko – za 
realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  
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8. schvaluje záměr propachtování pozemků ve vlastnictví města Horažďovice p.č. 1126/13 orná půda o 
výměře 24 972 m2, p.č. 1123/7 trvalý travní porost o výměře 11 134 m2, p.č. 1123/8 trvalý travní porost o 
výměře 2 170 m2, p.č. 1126/1 orná půda o výměře 99 m2, p.č. 1123/1 trvalý travní porost o výměře 40 m2, 
p.č. 1123/5 trvalý travní porost o výměře 2 201 m2, p.č. 1123/9 trvalý travní porost o výměře 468 m2, p.č. 
1126/14 orná půda o výměře 837 m2, p.č. 1136/1 orná půda o výměře 4 212 m2 v k.ú. Horažďovice a 
pověřuje MěÚ odbor investic, rozvoje a majetku města zveřejněním záměru pachtu – za realizaci usnesení 
zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

9. v záležitosti přípravy stavby „Kanalizace a likvidace odpadních vod v místních částech Babín, Boubín, 
Horažďovická Lhota, Komušín, Svaté Pole, Třebomyslice a Veřechov“ schvaluje záměr směny pozemků 
p.č. 264/10 trvalý travní porost o výměře 899 m2, p.č. 264/11 trvalý travní porost o výměře 767 m2 v k.ú. 
Boubín z vlastnictví …………  a ……………  ………….. , ………….  (SJM) do vlastnictví města 
Horažďovice a zároveň převod části p.č. 1557/1 orná půda o výměře 1 666 m2 v k.ú. Horažďovice 
z vlastnictví města Horažďovice do vlastnictví manželů ………… a ……….. ………… , …………….., 
pověřuje MěÚ odbor investic, rozvoje a majetku města vyhotovením geometrického plánu a zveřejněním 
záměru směny – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

10. v záležitosti přípravy stavby „Kanalizace a likvidace odpadních vod v místních částech Babín, Boubín, 
Horažďovická Lhota, Komušín, Svaté Pole, Třebomyslice a Veřechov“ schvaluje záměr směny pozemků 
p.č. 559/91 trvalý travní porost o výměře 436 m2, p.č. 603/79 orná půda o výměře 1 477 m2, p.č. 631/23 
vodní plocha o výměře 211 m2 v k.ú. Třebomyslice u Horažďovic z vlastnictví ……………  …………. , 
………………..  do vlastnictví města Horažďovice a zároveň převod části p.č. 392/2 trvalý travní porost o 
výměře 2 124 m2 v k.ú. Třebomyslice u Horažďovic z vlastnictví města Horažďovice do vlastnictví 
……………… …………. , ………………….., pověřuje MěÚ odbor investic, rozvoje a majetku města 
vyhotovením geometrického plánu a zveřejněním záměru směny – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, 
odbor investic, rozvoje a majetku města  

11. v záležitosti přípravy stavby „Kanalizace a likvidace odpadních vod v místních částech Babín, Boubín, 
Horažďovická Lhota, Komušín, Svaté Pole, Třebomyslice a Veřechov“  a narovnání majetkových vztahů 
doporučuje ZM projednat a schválit budoucí odkup části p.č. 603/62 orná půda o výměře cca 791 m2, 
části p.č. 603/94 orná půda o výměře cca 1 008 m2 v k.ú. Třebomyslice u Horažďovic a uzavření smlouvy 
o budoucí smlouvě kupní mezi …………. …………. , ………………  a městem Horažďovice na budoucí 
odkup části p.č. 603/62 orná půda o výměře cca 791 m2 a části p.č. 603/94 orná půda o výměře cca 1 008 
m2 v k.ú. Třebomyslice u Horažďovic za cenu 30 Kč/m2 pozemku – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, 
odbor investic, rozvoje a majetku města  

12. schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby 
č. IZ-12-0000301 k akci „Horažďovice, KT, Peškova – přeložka“ mezi městem Horažďovice (budoucí 
povinná) a společností ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín – Podmokly zastoupenou na základě 
plné moci společností JH projekt s.r.o., Národních Mučedníků 196, Klatovy (budoucí oprávněná) 
v pozemcích města p.č. 223/12, p.č. 219/30, p.č. 219/23 v k.ú. Horažďovice – za realizaci usnesení 
zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města   

13. v záležitosti uložení podzemního kabelového vedení VN, 1x příhradového stožáru a zemního optického 
kabelu do pozemků města:  

a) revokuje usnesení ze 72. RM, bod č. 9 ze dne 04.12.2017 

b) schvaluje uložení podzemního kabelové vedení VN, 1x příhradového stožáru a zemního 
optického kabelu do pozemků města p.č. 1510/27, p.č. 2681/7, p.č. 2681/6, p.č. 1497/38, p.č. 
1484/2, p.č. 1484/27, p.č. 1484/33, p.č. 1484/32, p.č. 1484/31, p.č. 1484/15, p.č. 1484/35, p.č. 
1483/14, p.č. 1484/21, p.č. 1484/14, p.č. 1483/1, p.č. 1480/1, p.č. 1480/5 v k.ú.  Horažďovice a 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvy o právu provést 
stavbu č. IE-12-0006689/SOBS VB/2 k akci „Horažďovice, KT, Konako -Vodárna ČSD – 
propojení VN“ mezi městem Horažďovice (budoucí 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 (budoucí oprávněná) 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města   
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14. v záležitosti přípravy stavby „Kanalizace a likvidace odpadních vod v místních částech Babín, Boubín, 
Horažďovická Lhota, Komušín, Svaté Pole, Třebomyslice a Veřechov“ doporučuje ZM projednat a 
schválit uzavření smlouvy o budoucí smlouvě směnné mezi ………… …………. , ……………….  a 
městem Horažďovice, kdy  ………….. …………….. převede do vlastnictví města část p.č. 603/69 orná 
půda o výměře cca 1 124 m2 v k.ú. Třebomyslice u Horažďovic a zároveň město Horažďovice převede do 
vlastnictví …………. ………….. , …………… část pozemku p.č. 176 orná půda o výměře cca 1 124 m2 
v k.ú. Horažďovická Lhota – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku 
města   

15. v záležitosti přípravy stavby „Kanalizace a likvidace odpadních vod v místních částech Babín, Boubín, 
Horažďovická Lhota, Komušín, Svaté Pole, Třebomyslice a Veřechov“ doporučuje ZM projednat a 
schválit uzavření smlouvy o budoucí smlouvě směnné mezi ………… ………….  a ……… ……………, 
………………. a městem Horažďovice, kdy manželé ……………  převedou do vlastnictví města část p.č. 
603/65 orná půda o výměře cca 75 m2 v k.ú. Třebomyslice u Horažďovic a zároveň město Horažďovice 
převede do vlastnictví ….. …………..  a ……… …………. , ………………  (každému jednu ideální 
polovinu) část pozemku p.č. 607/1 ostatní plocha ostatní komunikace o výměře cca 75 m2 v k.ú. 
Třebomyslice u Horažďovic – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku 
města   

16. schvaluje uzavření smlouvy o zřízení služebnosti č. PVL:2518/2017-SML//412049 mezi Povodím Vltavy, 
státním podnikem, Holečkova 3178/8, Praha 5 – Smíchov (strana povinná) a městem Horažďovice (strana 
oprávněná) za jednorázovou náhradu ve výši 10.000 Kč + DPH v zákonem stanovené sazbě a na dobu 
neurčitou – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

17. bere na vědomí zánik pohledávky za dlužné nájemné a úhrady za plnění poskytovaná s užíváním bytu za 
dlužníkem …………. ……………. , bývalý nájemce bytu č. . , ……………. , Horažďovice v celkové výši 
4.129 Kč z důvodu úmrtí nájemce bytu – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a 
majetku města  

18. schvaluje dohodu o ukončení smlouvy o nájmu bytu č. .  (0+1), ………… , Horažďovice s …… 
……………. ke dni 31.05.2018 – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku 
města   

19. provádí rozpočtové opatření č. 5/2018, kterým se se zvyšují příjmy o 5.500 Kč a zvyšují výdaje o 5.500 Kč 
– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor finanční   

20. v záležitosti stanovení nové  komise pro výběrová řízení k poskytování zvýhodněných půjček z Fondu 
rozvoje bydlení: 

a) revokuje usnesení ze 7. jednání RM, bod č. 9, ze dne 09.02.2015 

b) schvaluje komisi pro výběrová řízení k poskytování zvýhodněných úvěrů z Fondu rozvoje bydlení 

v tomto složení:   

    předseda:  Ing. Michael Forman  -  starosta města 
    členové:     Ing. Ivana Dušková    -  tajemnice  MěÚ 
                       Ing. Marie Velková    -  vedoucí finančního odboru 
                       Mgr. Robert Flachs   -  vedoucí odboru výstavby a územního plánování 
                       Ing. Josef Silovský    -  vedoucí odboru investic a majetku města 
                       Pavel Matoušek        -  stavební a investiční technik 
    náhradníci: Dana Havránková     -  referentka finančního odboru 
                       Dana Panušková      -  referentka odboru výstavby a územního plánování 

 – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor finanční   

21. v záležitosti závěrečného účtu města doporučuje ZM:  

a) uzavřít projednání závěrečného účtu města Horažďovice za rok 2017 vyjádřením souhlasu s 
celoročním hospodařením, a to bez výhrad 

b) vzít na vědomí Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2017 zpracovanou 
auditorskou společností ADU.CZ s.r.o., Malenice 

c) schválit účetní závěrku města Horažďovice sestavenou k 31.12.2017 
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– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor finanční   

22. doporučuje ZM schválit Závěrečný účet DSO RADINA za rok  2017 – souhlasit s hospodařením za rok 
2017, a to bez výhrad a vzít na vědomí Zprávu o přezkoumání hospodaření zpracovanou Krajským 
úřadem Plzeňského kraje – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor finanční   

23. schvaluje u ZŠ Komenského odpisový plán pořízeného dlouhodobého hmotného majetku – elektrický 
kotel EB-85/700 v pořizovací hodnotě 107.201 Kč, s dobou odpisování 10 let (CZ-CPA 27.51.24). Odpisy 
provedené v letošním roce ve výši 3.931 Kč bude příspěvková organizace krýt ze schváleného 
neinvestičního příspěvku na rok 2018 – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK   

24. souhlasí s přijetím neinvestiční dotace pro projekt ZŠ Horažďovice, Komenského 211 s názvem „Mámo, 
táto, jsem v bezpečí?“ z dotačního programu Plzeňského kraje „Mikrogranty pro oblast školství, mládeže a 
sportu v roce 2018“ – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK  

25. souhlasí s užitím znaku města Horažďovice pro účely šipkového týmu „Bílá růže Horažďovice, součásti 
spolku Horažďovické bingo, o.s., IČO 27046231, se způsobem užití znaku města Horažďovice na dresech 
šipkového týmu s tím, že vyobrazený znak bude umístěn na rukávu a dobou užití po dobu účasti týmu 
v soutěžích při Jihočeském šipkovém svazu a soutěžích Unie šipkových svazů v souladu s pravidly, 
kterými se stanovuje užívání znaku města Horažďovice – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor 
PPŠK  

26. odkládá rozhodnutí o zapojení města Horažďovice do projektu Regionální filmové kanceláře Plzeňského 
kraje z.s. – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK  

27. v záležitosti kulturní komise:  

a) bere na vědomí zápis z  31. jednání kulturní komise ze dne 16.05.2018 a návrh ohledně 
natáčecích míst pro Regionální televizi ZAK Plzeň 

b) schvaluje v rámci Oslav 100 let republiky dne 28.10.2018 program, rozpočet a vstup zdarma do 
městského muzea 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK  

28. neschvaluje žádost Linky bezpečí, z.s., Ústavní 95, Praha 8, IČO 61383198 o dotaci na provoz linky ve 
výši 15.000 Kč – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor sociálních věcí a zdravotnictví   

29. v záležitosti projektu „Pořízení a rozšíření informačních systémů MěÚ Horažďovice“ rozhodla o výběru 
nejvhodnější nabídky společnosti GEOVAP, spol. s r.o., Čechovo nábřeží 1790, Pardubice, IČO: 
15049248 na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu na „Implementaci rozšíření systému CITYWARE, 
část D: modernizace a rozšíření identity managementu“, zadávané dle § 31 výjimky pro veřejné zakázky 
malého rozsahu z působnosti zákona č. 134/2016 Sb., za nabídkovou cenu  276.000 Kč bez DPH 
(333.960 Kč vč. DPH) a schvaluje uzavření příslušné smlouvy – za realizaci usnesení zodpovídá 
tajemnice MěÚ  

30. rozhodla o přijetí nabídky dodavatele ACCON human resources management, s.r.o., Šmeralova 170/31,  
Praha 7, IČO: 27208371 na realizaci vzdělávání provázané s klíčovou aktivitou (KA 5) projektu Městský 
úřad Horažďovice – profesionalita s lidskou tváří II.“ (část C) za nabídkovou cenu 90.000 Kč bez DPH 
(108.900 Kč vč. DPH) a schvaluje uzavření příslušné smlouvy – za realizaci usnesení zodpovídá 
tajemnice MěÚ  

31. rozhodla o přijetí nabídky dodavatele CS Solutions Group s.r.o., Hradčanské náměstí 61/11, Praha 1, 
IČO: 28321812 na realizaci vzdělávání provázané s klíčovou aktivitou (KA 5) projektu Městský úřad 
Horažďovice – profesionalita s lidskou tváří II.“ (část G) za nabídkovou cenu 462.122 Kč bez DPH 
(559.168 Kč vč. DPH) a schvaluje uzavření příslušné smlouvy  – za realizaci usnesení zodpovídá 
tajemnice MěÚ  

32. rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky dodavatele Akademie digitální ekonomiky, s.r.o., Blažkova 186, 
Praha 10, IČO: 05610761 na realizaci vzdělávání provázané s klíčovou aktivitou (KA 5) projektu Městský 
úřad Horažďovice – profesionalita s lidskou tváří II.“ (část D) za nabídkovou cenu 94.800 Kč (neplátce 
DPH) a schvaluje uzavření příslušné smlouvy – za realizaci usnesení zodpovídá tajemnice MěÚ 

33. v záležitosti kácení zeleně:  
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a) bere na vědomí havarijní kácení 1 ks jírovce u Svaté Anny na pozemku p. č. 1740/4 v k ú. 
Horažďovice 

b) schvaluje kácení 1 ks borovice v zahradě MŠ Loretská na pozemku p.č.  178/2 v k. ú. 
Horažďovice 

– za realizaci usnesení zodpovídá organizační složka Technické služby  

34. v záležitosti prodeje dřeva:  

a) schvaluje uzavření kupní smlouvy č. 218010336/2 mezi městem Horažďovice (prodávající) a  
spol. Hradecká lesní a dřevařská společnost a.s., Mírové náměstí 111, Hradec Králové, IČ: 
60913827 (kupující) - konečný příjemce Klaus Timber a.s., Kladrubce 1, Kasejovice  

b) schvaluje uzavření kupní smlouvy č. 218020355/2 mezi městem Horažďovice (prodávající) a 
spol. Hradecká lesní a dřevařská společnost a.s., Malé náměstí 111, Hradec Králové, IČ: 
60913827 (kupující) - konečný příjemce Kronospan CR, OSB,   spol. s r.o., Na Hranici 6, Jihlava 

c) schvaluje uzavření kupní smlouvy č. 21802364/2 mezi městem Horažďovice (prodávající) a spol.  
Hradecká  lesní a dřevařská společnost a.s, Malé náměstí 111, Hradec Králové, IČ: 60913827 
(kupující) –  konečný příjemce Kronospan CR,  DTD, spol. s r.o., Na Hranici 6, Jihlava 

d) schvaluje uzavření kupní smlouvy č. 218010397/2 mezi městem Horažďovice (prodávající) a 
spol. Hradecká lesní a dřevařská společnost a.s., Malé náměstí 111, Hradec Králové, IČ: 
60913827 (kupující) -  konečný příjemce Stora Enso Wood Products Planá s.r.o, Tachovská 824, 
Planá u Mariánských Lázní 

e) pověřuje revírníka MLHD Tomáše Němce na základě těchto smluv k prodeji vytěženého dřeva  

       – za realizaci usnesení zodpovídá organizační složka Technické služby  

35. schvaluje vyřazení majetku z evidence organizační složky Technické služby prodejem:  

a) sypač Multicar M 25   

b) osobní terénní vůz LADA – VAZ Niva 2121 

c) VZV DESTA DVH 1622 N  

– za realizaci usnesení zodpovídá organizační složka Technické služby  

36. schvaluje pronájem bytu č. ..  (0+1), ……………. , Horažďovice (DPS) ………… …………… , …………….  
na dobu neurčitou s platností od 01.06.2018 za nájemné ve výši 30,69 Kč/m2 (od 01.06.2018 do 
30.06.2018) a 31,21 Kč/m2 (od 01.07.2018) – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, 
rozvoje a majetku města  

37. v záležitosti přípravy ověření pasportu stavby „Mlýnský náhon na Otavě v ř. km 75,180“ schvaluje záměr 
směny části pozemku p.č. 716/5 vodní plocha v k.ú. Velké Hydčice (dle zákresu) ve vlastnictví Povodí 
Vltavy, státní podnik, Holečkova 3178/8, Praha – Smíchov za pozemek ve vlastnictví města Horažďovice 
st.p.č. 104 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 63 m2 v k.ú. Týnec u Hliněného Újezdu (dle zákresu) 
včetně zřízení věcného břemene umístění konstrukce česlí na nátoku, pověřuje MěÚ odbor investic, 
rozvoje a majetku města zveřejněním záměru směny a vyhotovením geometrického plánu na oddělení 
pozemku a geometrického plánu na zřízení věcného břemene – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, 
odbor investic, rozvoje a majetku města  

38. schvaluje ve veřejném zájmu uložení podzemního kabelové vedení VN do pozemku města Horažďovice 
p.č. 832/2 v k.ú. Horažďovice a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a 
dohody o umístění stavby č. IZ-12-0000537/1/VB k akci „Horažďovice, KT, Mayerova – VN“ mezi  městem 
Horažďovice (budoucí povinná) a společností ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín – Podmokly 
zastoupenou na základě plné moci společností ProjektEL s.r.o., Masarykova 436, Klatovy (budoucí 
oprávněná) – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

39. v záležitosti jednání RM a ZM schvaluje:  

termíny jednání RM:  11.06.2018 ve 14:00 h 
     25.06.2018 ve 14:00 h 
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termíny jednání ZM:  25.06.2018 v  18:00 h – velká zasedací místnost MěÚ 

 

 
 
 
        

  
 

Ing. Hana Kalná, v.r.               Mgr. Alena Průchová, v.r.  
      místostarostka města               členka rady města   

 
 
 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 


