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Město Horažďovice 
Usnesení  

ze 77.  jednání  Rady města Horažďovice  konaného  
 dne 26.02.2018 

 
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  ze  76. schůze RM 
ze dne 12.02.2018  

2. v záležitosti realizace akce  „Vodovod a kanalizace Plzeňská ulice, Horažďovice“: 

a) schvaluje zadávací dokumentaci veřejné zakázky malého rozsahu na výběr zhotovitele stavby 
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  

c) stanovuje hodnotící komisi ve složení dle návrhu 

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

3. rozhodla o přijetí nabídky uchazeče Stavební společnost H a T, spol. s r.o., Komenského 373, Strakonice, 
IČO: 45023522 na realizaci stavebních prací veřejné zakázky malého rozsahu „Rekonstrukce WC ZŠ 
Komenského, Horažďovice – II. etapa“ zadávané dle § 31 výjimky pro veřejné zakázky malého rozsahu 
z působnosti zákona č. 134/2016 Sb., za nabídkovou cenu 1.576.773 Kč bez DPH (1.907.895 Kč vč. DPH) 
a schvaluje uzavření příslušné smlouvy o dílo – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, 
rozvoje a majetku města  

4. v záležitosti realizace stavebních prací akce „Revitalizace sídliště Šumavská, Pod Vodojemem, 
Horažďovice – I. etapa“:  

a) bere na vědomí žádost společnosti SMP CZ, a.s., Vyskočilova 1566, Praha 4, dodavatele 
stavebních prací, o odsouhlasení nových poddodavatelů pro výše uvedenou akci 

b) schvaluje nového poddodavatele, společnost ARBO – zahradnictví s.r.o., Všeruby 15, IČO: 
25248553,  pro provedení části zakázky – terénní a sadové úpravy 

c) schvaluje nového poddodavatele, p. Dušana Trnku, Zborovy 59, IČO: 72244372, pro provedení 
části zakázky – geodetické práce 

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

5. v záležitosti veřejné zakázky „Rekonstrukce zázemí MŠ Loretská – II. etapa“: 

a) bere na vědomí neobdržení žádné nabídky v proběhlém výběrovém řízení 

b) zrušuje tuto veřejnou zakázku malého rozsahu z důvodu neobdržení žádné nabídky 

c) schvaluje opakované vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu na výběr zhotovitele stavby 
zadávané dle § 31 výjimky pro veřejné zakázky malého rozsahu z působnosti zákona č. 134/2016 
Sb. 

d) schvaluje seznam potencionálních uchazečů k oslovení výzvou k podání nabídky v opakovaném 
řízení  

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

6. schvaluje uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo na zhotovení projektové dokumentace stavby „Domov 
pro seniory Horažďovice“ včetně výkonu inženýrské činnosti a autorského dozoru uzavřené se společností 
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ŠUMAVAPLAN, s.r.o., Pivovarská 4, Bořanovice - Pakoměřice, jehož předmětem je změna dílčích termínů 
plnění – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

7. doporučuje ZM projednat a schválit uzavření kupní smlouvy na nemovité věci a dohodu o zrušení 
věcného břemene mezi …………….. , ………………. , ……………..  (prodávající, povinný z věcného 
břemene), městem Horažďovice (kupující) a …………… ……………… , ……………. , …………..  
(oprávněná z věcného břemene) na odkup nově vzniklé parcely p.č. 3205 ostatní plocha ostatní 
komunikace o výměře 9 m2 v k.ú. Horažďovice za cenu 250 Kč/m2 pozemku + náklady s prodejem 
související – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

8. schvaluje uzavření nájemní smlouvy mezi městem Horažďovice (pronajímatel) a manželi ………… a 
…………. …………. , ……………, …………  (nájemce) na pronájem části p.č. 2722/25 ostatní plocha o 
výměře 92 m2 v k.ú. Horažďovice, za nájemné ve výši 7 Kč/m2/rok, s účinností od 01.03.2018 do 
31.12.2018 – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

9. schvaluje překládku podzemního vedení telekomunikační sítě v pozemku p. č. 3083, 2979/1 v k.ú. 
Horažďovice dle žádosti Státního pozemkového úřadu zastoupeného společností TMS projekt, s.r.o., 
Dubičné 106, Rudolfov – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

10. v záležitosti ukončené stavby „Dopravní připojení lokality Nový Dvůr, Horažďovice“: 

a) pověřuje MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města zveřejněním záměru bezúplatného 
převodu (daru) pozemku p.č. 1052/28 ostatní plocha silnice o výměře 149 m2 v k.ú. Zářečí u 
Horažďovic a záměru bezúplatného převodu (daru) nově zřízeného odbočovacího pruhu na silnici 
č. II/169 včetně zhodnocení pozemků p.č. 1052/28, p.č. 2411/10, p.č. 2411/24 v k.ú. Zářečí u 
Horažďovic 

b) doporučuje ZM projednat a schválit bezúplatný převod (dar) pozemku p.č. 1052/28 ostatní 
plocha silnice o výměře 149 m2 v k.ú. Zářečí u Horažďovic v účetní hodnotě 15.900 Kč 
Plzeňskému kraji s právem hospodařit pro Správu a údržbu silnic Plzeňského kraje, p.o., 
Škroupova 18, Plzeň (obdarovaný) 

c) doporučuje ZM projednat a schválit bezúplatný převod (dar) nově zřízeného odbočovacího 
pruhu na silnici č. II/169 včetně zhodnocení pozemků p.č. 1052/28, p.č. 2411/10, p.č. 2411/24 
v k.ú. Zářečí u Horažďovic v hodnotě 1.439.463,31 Kč včetně DPH Plzeňskému kraji s právem 
hospodařit pro Správu a údržbu silnic Plzeňského kraje, p.o., Škroupova 18, Plzeň (obdarovaný) 

d) doporučuje ZM projednat a schválit částečné vyřazení majetku města  v hodnotě 1.439.463,31 
Kč včetně DPH z inventárního čísla 204000000240 (Nový Dvůr – dopravní připojení) 

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

11. schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IE-12-0005648/1 k akci 
„Horažďovická Lhota – TS, NN“ mezi městem Horažďovice (povinná) a společností ČEZ Distribuce, a.s., 
Teplická 874/8, Děčín – Podmokly zastoupenou na základě plné moci společností Elektrostav Strakonice 
s.r.o., Písecká 283, Strakonice (oprávněná) za jednorázovou náhradu ve výši 10.000 Kč + DPH 
v zákonem stanovené sazbě na dobu neurčitou – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, 
rozvoje a majetku města  

12. schvaluje uzavření smlouvy o dílo se společností ENERGIE - REALITY s.r.o., Kamarytova 2820/10,  
České Budějovice, IČO 49023985 na montáž (výměnu) 536 ks rozdělovačů topných nákladů (RTN) 
v domech ve vlastnictví města Horažďovice podle přílohy za celkovou cenu 271.216 Kč včetně DPH – za 
realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

13. v záležitosti stanovení zálohových cen tepla platných od 01.01.2018 společností Bytservis Sušice, spol. 
s r.o., Příkopy 86, Sušice, IČO:  45359601:   

a) schvaluje cenovou doložku č. 1/2018 ke smlouvě č. 4/2002 o dodávce tepla do bytů a 
nebytových prostor v majetku města Horažďovice o stanovení zálohové ceny tepla platné od 
01.01.2018 (460 Kč/GJ bez DPH) 
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b) schvaluje cenovou doložku č. 1/2018 ke smlouvě ze dne 03.01.2003 o dodávce tepla do čp. 11 
Mírové náměstí (muzeum) o stanovení zálohové ceny tepla platné od 01.01.2018 (360 Kč/GJ bez 
DPH) 

c) schvaluje cenovou doložku 1/2018 ke smlouvě ze dne 11.01.2017 o dodávce tepla do čp. 16 
Strakonická ulice (kino) o stanovení zálohové ceny tepla platné od 01.01.2018 (500 Kč/GJ bez 
DPH) 

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

14. v záležitosti spolku Rudý Koně Horažďovice souhlasí s umístěním sídla spolku Rudý Koně Horažďovice, 
z.s. na adrese Peškova 710, Horažďovice, st.p.č. 698 v k.ú. Horažďovice a se zápisem sídla spolku do 
spolkového rejstříku – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

15. schvaluje dohodu o ukončení  smlouvy o nájmu bytu č. .. (1+1), …………., Horažďovice s ……….. 
…………. ke dni 28.02.2018 – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku 
města  

16. schvaluje tzv. opakovaný pronájem bytu č. .. (2+1), ………………… , …………….  na dobu dvou let, 
s platností od 01.03.2018 do 29.02.2020 za nájemné ve výši 40,37 Kč/m2 ……….. …………… , 
…………………. , …………….  – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku 
města  

17. bere na vědomí oznámení ZŠ Blatenská o zapojení do projektu Podpora společného vzdělávání 
v pedagogické praxi, kterou realizuje Národní institut pro další vzdělávání – za realizaci usnesení 
zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK  

18. v záležitosti pořádání koncertů a ostatních kulturních akcí odkládá rozhodnutí o: 

a) bezplatný pronájem sálu hotelu Prácheň ZUŠ Horažďovice za účelem uspořádání 4 koncertů 
konaných ve dnech  19.06., 15.11., 04.12., 19.12.2018 

b) snížený nájem kulturního domu ZUŠ Horažďovice za účelem uspořádání 4 koncertů konaných  
ve dnech 16.05., 24.05., 31.05., 05.10.2018 

c) bezplatný pronájem sálu hotelu Prácheň ZŠ Komenského za účelem uspořádání 3 koncertů ve 
dnech 09.11., 12.12. a 16.12.2018 

d) bezplatný pronájem sálu hotelu Prácheň KMŠ Duha, Horažďovice za účelem uspořádání 1 
koncertu dne 10.05.2018 

e) bezplatný pronájem sálu hotelu Prácheň PS Prácheň za účelem uspořádání 1 koncertu dne 
19.04.2018 

f) bezplatný pronájem sálu hotelu Prácheň SŠ Horažďovice za účelem uspořádání rautu k akci 
vernisáž výstavy dne 16.05.2018 

g) bezplatný pronájem sálu hotelu Prácheň ZŠ Blatenská za účelem uspořádání slavnostního 
rozloučení se žáky 9. tříd dne 29.06.2018 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK  

19. doporučuje ZM schválit poskytnutí účelové dotace na dopravní obslužnost v roce 2018 Plzeňskému kraji 
ve výši 177.078 Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí účelové dotace na dopravní obslužnost v roce 2018 
Plzeňskému kraji ve výši 177.078 Kč – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor finanční   

20. bere na vědomí informační dokument České asociace odpadového hospodářství k riziku navýšení 
nákladů za odpadové hospodářství obcí přijetím nesystémové novely zákona o odpadech a doporučuje 
informační dokument projednat v ZM a přijmout v této záležitosti usnesení:  

a) ZM projednalo informaci o riziku navýšení nákladů města na odpadové hospodářství v případě 
prosazení účelové nevládní novely zákona o odpadech obsahující násobné zdražení 
skládkovacích poplatků. 

b) ZM nesouhlasí s podobnými novelizacemi zákona o odpadech, které mají dopad na náklady obce 
a jejich obyvatel v oblasti odpadového hospodářství 



 4 

c) ZM zastává názor, že nové nastavení odpadové legislativy by mělo být provedeno formou 
vládního návrhu zákona o odpadech, připraveného po schválení nových odpadových směrnic a 
v úzké spolupráci s obcemi a městy 

d) ČR by neměla přijímat povinnosti nad rámec evropského nastavení odpadového hospodářství 

e) ZM vyzývá Svaz měst a obcí ČR a sdružení místních samospráv ČR, aby efektivně čelily 
podobným účelovým snahám, které obce vystavují zřejmému riziku potřeby navýšení nákladů na 
odpadové hospodářství, aby usilovaly o prodloužení termínu zákazu ukládání směsného 
komunálního odpadu a recyklovatelných a využitelných odpadů uvedeného v zákoně č. 185/2001 
§ 21 odst. 7, a to z roku 2024 na rok 2030. Termín neodpovídá reálným možnostem obcí a měst 
stejně jako výše uvedené nesmyslné navýšení skládkovacích  poplatků 

       – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor ŽP  

21. v záležitosti organizační složky Městská knihovna Horažďovice schvaluje vyřazení softwaru v celkové 
hodnotě 261.600 Kč – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, organizační složka Městská knihovna   

22. v záležitosti kácení zeleně:  

a) schvaluje kácení 7 ks - borovic, muchovníků a smrků za garážemi na „Vápence“ na pozemku p. 
č. 1161/2 v k. ú. Horažďovice 

b) schvaluje kácení 2 ks buku a 1 ks břízy u čp. 1077 na „Vápence“ na parcele p. č. 1161/2 v k. ú. 
Horažďovice 

– za realizaci usnesení zodpovídá organizační složka Technické služby  

23. souhlasí s přijetím neinvestiční dotace pro projekt ZŠ Horažďovice, Komenského 211 s názvem „Mámo, 
táto, jsem v bezpečí?“ z dotačního programu Plzeňského kraje „Podpora preventivních aktivit a výchova 
k toleranci v roce 2018“ – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK   

24. v záležitosti 35. ročníku Západočeské oblastní přehlídky činoherního a hudebního divadla  ve dnech 12.-
18.03.2018:    

a) schvaluje uzavření smlouvy o zajištění reklamy mezi městem Horažďovice a společností Pfeifer 
Holz s.r.o. (objednatel)  ve výši 5.000 Kč + DPH 

b) schvaluje uzavření smlouvy o zajištění reklamy mezi městem Horažďovice a společností HASIT 
Šumavské vápenice a omítkárny, s.r.o. (objednatel) ve výši 5.000 Kč + DPH 

c) schvaluje uzavření dohod o vystoupení mezi městem Horažďovice a soutěžními divadelními 
soubory   

d) schvaluje uzavření smluv o dílo mezi městem Horažďovice a fyzickými osobami (člen odborné 
poroty a tajemník odborné poroty, popř. technik pro  zajištění přehlídky) 

e) pověřuje starostu města k uzavírání a podpisu smluv o reklamě, darovacích smluv, dohod o 
vystoupení, smluv o dílo  

f) schvaluje volné vstupenky na nesoutěžní představení a soutěžní dopolední a odpolední 
představení 

g) ukládá MěÚ, odboru PPŠK zpracování podkladů pro vydání plakátu, informační brožury, 
pamětních listů, diplomů pro ocenění souborů i jednotlivců, hlavní ceny a dalších cen pro 
ocenění, zpracování podkladů pro vyplacení náhrad za ubytování a nákladů za dopravu, zajištění 
přivítání zástupců účastníků souborů dne 17.03.2018 ve 12.00 h na městském úřadě 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK  

25. schvaluje podání žádostí o dotaci v rámci projektu Plzeňského kraje „Podpora jednotek sboru 
dobrovolných hasičů obcí Plzeňského kraje v roce 2018“ z dotačního titulu  „Příspěvek na potřeby 
JSDHO“  pro jednotky města Horažďovice  JPO III SDHO Horažďovice, JPO V SDHO Boubín a JPO 
V SDHO Komušín a pověřuje Ing. Michaela Formana, starostu města, podepisováním dokumentace a 
Františka Kříže, referenta bezpečnosti, OUI a krizového řízení, vedením dokumentace v souladu 
s právními předpisy – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor kanceláře starosty   
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26. schvaluje uzavření smlouvy mezi společností Stavební společnost H a T, spol. s r.o., Komenského 373, 
Strakonice, IČO 45023522 a městem Horažďovice na realizaci stavebních prací veřejné zakázky malého 
rozsahu „Oprava bytového domu čp. 67, Horažďovice“ zadávané dle § 31 výjimky pro veřejné zakázky 
malého rozsahu z působnosti zákona č. 134/2016 Sb., za nabídkovou cenu 977. 541 Kč bez DPH 
(1.124.172 Kč vč. DPH) – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města   

27. schvaluje uzavření smlouvy mezi MgA. Jindřichem Šlechtou, Havlíčkova 47, Horažďovice, IČO: 
66349168 a městem Horažďovice, na realizaci stavebních prací veřejné zakázky malého rozsahu 
„Restaurování kaple sv. Vojtěcha v Horažďovicích“ zadávané dle § 31 výjimky pro veřejné zakázky 
malého rozsahu z působnosti zákona č. 134/2016 Sb., za nabídkovou cenu 111.552 Kč bez DPH (128.285 
Kč vč. DPH) – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města   

28. doporučuje ZM: 

a) schválit rozpočet Města Horažďovice na rok 2018 jako schodkový, tj. příjmy 130.000 tis. Kč, 
výdaje 230.000 tis. Kč, financování 100.000 tis. Kč (dle přílohy) 

b) stanovit, že ve výdajových částech rozpočtu nesmí být jednotlivými příkazci operací překročen 
stanovený objem provozních a investičních výdajů dle jednotlivých paragrafů, změna v 
jednotlivých položkách výdajů v rámci paragrafů se povoluje 

c) zmocnit RM k provádění rozpočtových opatření: 

-  z důvodů přijetí dotací a darů a pojistných plnění 
-  z důvodů placení daní, poplatků, sankcí a výdajů způsobených živelnou pohromou 
-  z důvodů placení daní, poplatků a sankcí 
-  ostatní v rozsahu max. 500 tis. Kč v jednotlivém případě 
- z nespecifikované neinvestiční rezervy na opravu střechy a fasádu v čp. 19 Mírové náměstí a 

na výměnu oken v čp. 4  Mírové náměstí. 
- z nespecifikované investiční rezervy na akce: 

Revitalizace sídliště  Blatenská 

Zateplení bytových domů 783-784 a 787-788 

Domov pro seniory 

Revitalizace sídliště Jiráskova 

Rekonstrukce sokolovny 

Kino – revitalizace, digitalizace 

Zateplení TS 

Základní technická vybavenost  Loreta 

Půdní vestavba hotelu Prácheň 

Využití energetického potenciálu Mlýnského náhonu 

Rozšíření Sběrného dvora 

ZŠ Blatenská - revitalizace školního areálu + oprava sportoviště 

Zámek - revitalizace 

Zámek - revitalizace parkánu 

Rekonstrukce č.p.70-71 

Třebomyslice - rekonstrukce č.p.1 

Přeložka II/188 + Třebomyslická ulice (ulice Za Tržištěm) 
Rekonstrukce a prodloužení ulice V Lukách 
Předměstí- bezpečnost pro chodce a cyklisty 

Rekonstrukce Peškovy ulice 

Cyklostezky - studie propojení obcí 

Mayerova - studie úpravy parkoviště 

Rekonstrukce kotelny MěÚ 

VO Třebomyslice - kabelizace ČEZ + 1 světelný bod na vjezdu do obce 
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Úsporná opatření VO 

Vodovody v místních částech města 

       – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor finanční   

29. v záležitosti projektu Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání (MAP II) souhlasí:  

a) se zapojením základních a mateřských škol z území ORP Horažďovice do projektu Místní akční 
plány rozvoje vzdělávání II (MAP II), a to na základě deklarovaného zájmu všech škol o účast 
v projektu 

b) s tím, aby se realizace projektu ujal zapsaný spolek MAS Pošumaví 

c) s tím, že projekt MAP II bude probíhat na sloučeném území ORP Horažďovice a ORP Sušice 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK  

30. v záležitosti Městské policie Horažďovice:  

a) schvaluje realizaci projektu k posílení vybavení a činnosti MP Horažďovice a tím k prohloubení 
pocitu bezpečí jeho obyvatel a návštěvníků 

b) schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt „Zlepšení vybavení a tím připravenosti Městské 
policie Horažďovice (MP Horažďovice) k řešení mimořádných událostí“ v rámci dotačního titulu 
Plzeňský kraj – Bezpečný kraj a prevence kriminality pro rok 2018 v souladu s popisem projektu s 
celkovými plánovanými výdaji 84.500 Kč včetně DPH 

c) schvaluje spoluúčast města v případě schválení dotace na dofinancování projektu, a to ve výši 
cca  25.350 Kč včetně DPH v rámci schváleného rozpočtu městské policie 

d) pověřuje Ing. Michaela Formana, starostu města, podepisováním dokumentace a Františka 
Kříže, referenta bezpečnosti, OUI a krizového řízení, vedením dokumentace v souladu s právními 
předpisy 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor kanceláře starosty   

31. schvaluje podání žádosti o dotaci z dotačního programu „Podpora činnosti informačních center na území 
Plzeňského kraje pro rok 2018“ (na tvorbu a tisk propagačních materiálů) – za realizaci usnesení 
zodpovídá organizační složka Městské muzeum  

32. schvaluje uzavření smlouvy mezi Ing. Jiřím Stýblem, Příkopy 100, Sušice, IČO: 40521265 a městem 
Horažďovice, na realizaci stavebních prací veřejné zakázky malého rozsahu „Zámek Horažďovice – 
oprava a restaurování severního okna kaple“ zadávané dle § 31 výjimky pro veřejné zakázky malého 
rozsahu z působnosti zákona č. 134/2016 Sb., za nabídkovou cenu 123.500 Kč bez DPH (neplátce DPH) 
– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

33. v záležitosti jednání RM a ZM schvaluje:  

 termíny jednání RM: 12.03.2018 ve 14:00 h 
    26.03.2018 ve 14:00 h 
    09.04.2018 ve 14:00 h 
    23.04.2018 ve 14:00 h 
    14.05.2018 ve 14:00 h 
    28.05.2018 ve 14:00 h 
    11.06.2018 ve 14:00 h 
    25.06.2018 ve 14:00 h 
 
termín jednání ZM: 23.04.2018  v   18:00 h ve velké zasedací místnosti MěÚ 

Café dialog                  28.03.2018  v   18.00 h   v kavárně hotelu Prácheň 
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            Ing. Michael Forman, v.r.                   Ing. Hana Kalná, v.r.   
            starosta města                    místostarostka města   

 

 

 

 


