Usnesení
ze 17. zasedání Rady města Podbořany, které se konalo dne 15. ledna 2020 od 15,30hod
v kanceláři starosty na Měli v Podbořanech
Přítomni: Mgr. Reindl, Ing. Honzl, Mgr. Gutzer, p. Jedlička, Mgr. Čapkova, MUDr. Ráliš
Ing. Bc. Marhold, p. Vaněk
Přizvaní: Ing. Gonda, Ing. Ohanka, Mgr. Knoblauch, Ing. Harvánková, Mgr. Hajný
Ověřovatelé zápisu: Mgr. Čapková, p. Vaněk
Kontrola usnesení:
Usnesení termínovaná k dnešnímu datu jsou splněna.
Usnesení č. 1/2020 - Uzavřené SoD s dodavateli stavebních akcí připravené k realizaci v roce 2020
Rada města vzala na vědomí seznam uzavřených SoD s dodavateli stavebních akcí připravené k
Z: odbor investic
realizaci v roce 2020.
T: 26. února 2020

Usnesení č. 2/2020 - Sběrný dvůr Podbořany - zrušení VŘ
Rada města ruší výběrové řízení veřejné zakázky „Sběrný dvůr Podbořany“ na základě §127 odst. d)
zákona o ZZVZ č. 134/2016.
Z: odbor investic
T: 26. února 2020

Usnesení č. 3/2020 - Zrušení SoD 178/2019 pro akci „Spojovací chodba mezi objekty I. ZŠ
v Podbořanech44 z důvodu nezajištění finanční částky do rozpočtu města Podbořany na rok 2020
Rada města schválila zrušení Smlouvy o dílo č. 178//2019 na stavbu „Spojovací chodba mezi objekty I.
ZS v Podbořanech44 mezi Městem Podbořany a firmou Panáček Stav s.r.o., Cukrovarská 154/58, 196 00
Praha 9, a to z důvodu nezajištění finanční částky pro tuto akci do rozpočtu města Podbořany na rok
2020.
Z: odbor investic
T: 26. února 2020
v

v

Usnesení č. 4/2020 - Spojovací chodba mezi objekty I. ZS v Podbořany - VR
Rada města schválila zadávací dokumentaci a vyhlašuje výběrové řízení na realizaci veřejné zakázky
„Spojovací chodba mezi objekty I. ZŠ v Podbořanech44.
Z: odbor investic
T: 26. února 2020

Usnesení č. 5/2020 - Odborný posudek na náhradu kostek jinou technologií v ulici Husova po
rekonstrukci kanalizace
Rada města neschválila pro akci s názvem: „LN 055 097 Podbořany, Husova - Rekonstrukce kanalizace
a vodovodu44 realizovanou investorem SYS a.s. návrh náhrady stávajících dlažebních kostek nad
prováděným výkopem opravy kanalizace jinou technologií navrženou společností LAPO z důvodu: že
tento postup je technicky krajně nevhodný a riziko vzniku poruch v konstrukci vozovky je značně (citace odborného posudku).
Z: odbor investic
T: 26. února 2020

Usnesení ze 17. zasedání Rady města Podbořany 15. ledna 2020 - veřejné znění.
Poznámka: jména a adresy fyzických osob nemohou být podle zákona o Ochraně osobních údajů zveřejněny.
V této části nesouhlasí znění tohoto usnesení s originálem.
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Usnesení č. 6/2020 - Uzavření a podpis Dohody vlastníků provozně související vodohospodářské
infrastruktury a o jejich vzájemných právech a povinnostech a Dohody o budoucím provozování
vodohospodářské infrastruktury - lokalita za ZZN
Rada města schválila uzavření a podpis Dohody vlastníků provozně související vodohospodářské
infrastruktury a o jejich vzájemných právech a povinnostech a Dohody o budoucím provozování
vodohospodářské infrastruktury na akci „Podbořany, ul. Vroutecká - vodovod + kanalizace pro PZ, na
p.p.č. 174/8 (naproti č.p. 43) v k.ú. Hlubany“ mezi Městem Podbořany a Severočeskou vodárenskou
společností a.s., IČ 49099469, se sídlem Přítkovská 1689,415 50 Teplice.
Z: odbor investic
T: 26. února 2020

Usnesení č. 7/2020 - Žádost o vybudování příjezdové cesty na jeho pozemek v Hlubanech p.p.č.
154
Rada města ukládá vybudovat příjezdovou cestu na pozemek v Hlubanech p.p.č. 154.
Z: odbor investic
T: 26. února 2020

Usnesení č. 8/2020 - Žádost společnosti KORUS CZ s.r.o. Ústí nad Labem o možnost napojení na
stávající dešťovou kanalizaci
Rada města souhlasí s možností napojení na stávající dešťovou kanalizaci v rámci odvodnění objektu na
p.p.č.2160, vč. nové přístavby haly na p.p.č.2199/1 v k.ú. Podbořany a přilehlých ploch za dodržení níže
uvedených podmínek:
1) Investor ke stavebnímu řízení předloží kamerovou prohlídku a zkoušku těsnosti
stávající kanalizace, kterou má v úmyslu použít pro vypouštění dešťových vod.
2) V případě, že technický stav stávající kanalizace nebude vyhovovat, zajistí investor
na své náklady její opravu a rekolaudaci.
3) Na konci kanalizace před vtokem do potoka, vyhotoví dle platných předpisů kontrolní
šachtu (jakou stanoví Vodoprávní úřad) pro řádný odběr vzorků (předávací místo).
Město požaduje, aby v šachtě byl min 10 -20 cm vodní skok pro odběr vzorků.
4) Před zahájení stavebních prací je nutné písemné převzetí dotčeného veřejného
pozemku investorem stavby a po jejím ukončení písemné předání zpět Městu
Podbořany (p. Kolihová - stavební technik města, tel. 773 621 418, 415 237 536,
kolihova@podborany.net).
5) Po ukončení prací uvede investor stavby veřejný pozemek do původního stavu.
6) O vlastní povolení k zásahům do komunikací je nutné požádat Městský úřad
Podbořany, odbor dopravy.
7) V případě způsobení škody na majetku Města Podbořany nebo třetích osob
v průběhu prací investora, budou veškeré náklady na odstranění takových škod
hrazeny investorem.
8) Žadatel Čestným prohlášením potvrdí, že do kanalizace bude vypouštět pouze
dešťové vody.
9) Žadatel je povinen 4x do roka předložit výsledky z odběrů vzorků vody. Závazné
parametry jsou CHSK, BSK, ropné látky CIO a C40 .
Z: odbor investic
T: 26. února 2020
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Usnesení č. 9/2020 - Stavební úpravy objektu čp. 733 v Podbořanech - VŘ
Rada schválila zadávací dokumentaci a vyhlašuje výběrové řízení na realizaci veřejné zakázky
„Stavební úpravy objektu čp. 733 v Podbořanech44.
Z: odbor investic
T: 26. února 2020

Usnesení č. 10/2020 - Pěší stezka Podbořany - Buškovice - VŘ
Rada schválila zadávací dokumentaci a vyhlašuje výběrové řízení na realizaci veřejné zakázky „Pěší
stezka Podbořany - Buškovice44 s alternativním řešením povrchu stezky v asfaltu.
Z: odbor investic
T: 26. února 2020

Usnesení č. 11/2020 - Fond rozvoje bydlení - závěrečná zpráva o hospodaření fondu za rok 2019
Rada schvaluje závěrečnou zprávu o hospodaření fondu za rok 2019, a to na základě Zásad pro
poskytování finanční půjčky z Fondu rozvoje bydlení.
Z: odbor investic
T: 26. února 2020

Usnesení ě. 12/2020 - Výběrové řízení na poskytnutí půjčky z Fondu rozvoje bydlení na rok 2020
Rada schvaluje zadávací podmínky a vyhlašuje výběrové řízení na poskytnutí půjčky z Fondu rozvoje
bydlení na rok 2020, a to na základě Zásad pro poskytování finanční půjčky z Fondu rozvoje bydlení.
Z: odbor investic
T: 26. února 2020

Usnesení ě. 13/2020 - Zpracování PD na založení prvků Územního systému ekologické stability
(ÚSES) - VŘ
Rada města vyhlašuje výběrové řízení na realizaci veřejné zakázky „Zpracování PD na založení prvků
Územního systému ekologické stability (ÚSES)44.
Z: odbor investic
T: 26. února 2020

Usnesení ě. 14/2020 - Čerpání fondu zaměstnanců za rok 2019
Rada města vzala na vědomí čerpání fondu zaměstnanců za rok 2019.
Z: finanční odbor
T: 26. února 2020

Usnesení ě. 15/2020 - Rozpočet fondu zaměstnanců za rok 2020
Rada města vzala na vědomí rozpočet fondu zaměstnanců na rok 2020.
Z: finanční odbor
T: 26. února 2020

Usnesení ě. 16/2020 - Čerpání fondu pro poskytování příspěvku na ošatné za rok 2019
Rada města vzala na vědomí čerpání fondu pro poskytování příspěvku na ošatné za rok 2019
Z: finanční odbor
T: 26. února 2020
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Usnesení č. 17/2020 - Rozpočet fondu pro poskytování příspěvku na ošatné na rok 2020
Rada města vzala na vědomí rozpočet fondu pro poskytování příspěvku na ošatné na rok 2020.
Z: finanční odbor
T: 26. února 2020

Usnesení č. 18/2020 - Schválení plánu veřejnosprávních kontrol pro rok 2020
Rada města schválila plán veřejnosprávních kontrol pro rok 2020 dle předloženého návrhu (viz příloha)
Z: finanční odbor
T: 26. února 2020

Usnesení č. 19/2020 - Informace o vyřazeném majetku likvidací za období 1. 7. 2019 až 31. 12.
2019
Rada města vzala na vědomí informaci o vyřazeném majetku likvidací v období od 1. 7. 2019 do 31. 12.
2019.
Z: finanční odbor
T: 26. února 2020

Usnesení č. 20/2020 - Odpisový plán pro rok 2020 - Domov pro seniory, příspěvková organizace
Rada města schválila odpisový plán pro rok 2020 Domovu pro seniory, příspěvková organizace - IC
65650964 (viz příloha).
Z: finanční odbor
T: 26. února 2020

Usnesení ě. 21/2020 - Darovací smlouva na finanční dar
Rada města schválila znění a podpis darovací smlouvy na finanční dar mezi Městem Podbořany a Spergl
s.r.o., Masarykovo náměstí 440, 441 01 Podbořany, IČ: 25477579 pro organizační složku Pečovatelská
služba (viz příloha).
Z: finanční odbor
T: 26. února 2020

Usnesení č. 22/2020 - Domov pro seniory Podbořany, p.o. - Přijetí finančního daru
Rada města schválila přijetí finančního daru ve výši 17 000,-Kč pro Domov pro seniory Podbořany,p.o,
dle návrhu předložené darovací smlouvy (dárce Česká lékárna holding, a.s.)
Z: sociální odbor
T: 26. února 2020

Usnesení č. 23/2020 - Domov pro seniory Podbořany, p.o. - Stanovení platu ředitelky Domova pro
seniory Podbořany, p.o od 1.1. 2020
Rada města stanovila plat ředitelky Domova pro seniory Podbořany, p.o, v souladu s Nařízením vlády
č.300/2019 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 341/2017 Sb. o platových poměrech zaměstnanců ve
veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, účinnost od 1.1.2020-změna platových
tarifů k 1.1.2020 (viz.příloha)
Z: sociální odbor
T: 26. února 2020
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Usnesení č. 24/2020 - Záměr prodeje přístřešku
Rada města neschválila záměr prodeje pozemku p.č. 245/7 v k.ú. Hlubany o výměře 26 m2, jehož
součástí je jiná stavba bez čp/če. Žadatel fyzická osoba.
Z: majetkoprávní odbor
T: 4. března 2020

Usnesení č. 25/2020 - Vydání stanoviska ke stavbě a smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene a smlouva o právu provést stavbu
Rada města schválila podpis smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvy o právu
provést stavbu „LN-PŠOV, Rekonstrukce volNN, IE-12-4006123“. Jedná se o rekonstrukci NN v Pšově,
která bude obsahovat demontáž stávajícího vedení NN včetně podpěrných bodů; nové kabelové vedení
NN uložené v zemi, výstavbu nových přípojkových a rozpojovacích skříní a přepojení stávajících
odběratelů na nové kabelové vedení s jednorázovou úhradou dle sazebníku Města Podbořany
s jednorázovou úhradou ve výši 326 600 Kč + DPH a vydala souhlasné stanovisko ke stavbě
s podmínkou, že smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a smlouva o právu provést
stavbu bude podepsána nejpozději před zahájením stavebních prací. Žadatel ČEZ Distribuce a.s.,
Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4.
Z: majetkoprávní odbor
T: 26. února 2020

Usnesení ě. 26/2020 - Podpis kupní smlouvy a doložky
Rada města doporučila podpis kupní smlouvy a doložky č. ULN/117/2019, jejímž předmětem je prodej
pozemků Městu Podbořany a to p.č. 1525/2, 1525/3, 1525/4, 1525/5 - vše druh ostatní plocha, způsob
využití neplodná půda, k.ú. Podbořany. Žadatel Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových,
Rašínovo Nábřeží 390/42, 128 00 Nové Města, Praha 2. Kupní cena: 105 750 Kč vč. DPH.
Z: majetkoprávní odbor
T: 4. března 2020

Usnesení ě. 27/2020 - Podpis kupní smlouvy a doložky
Rada města doporučila podpis kupní smlouvy a doložky č. ULN/109/2019, jejímž předmětem je prodej
pozemků Městu Podbořany a to p.č. 1714, 1715 - vše druh pozemku ostatní plocha, způsob využití
sportoviště a rekreační plocha a p.č. 1716 - druh pozemku ostatní plocha, způsob využití jiná plocha,
vše v k.ú. Podbořany. Pozemky se nacházejí východně od lokality Liška, která je určena pro výstavbu
RD. Žadatel Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo Nábřeží 390/42, 128 00 Nové
Města, Praha 2. Kupní cena: 316 400 Kč vč. DPH.
Z: majetkoprávní odbor
T: 4. března 2020

Usnesení ě. 28/2020 - Úplatné a bezúplatné nabytí pozemků
Rada města doporučila bezúplatné nabytí pozemku p.č. 1886/1, jako účelovou komunikaci. Jedná se o
druh pozemku ostatní plocha, způsob využití: jiná plocha o výměře 325 m2 a úplatné nabytí pozemku
p.č. 1885/2, druh pozemku orná půda, o výměře 150 m2 za cenu 2 940 Kč, včetně DPH a p.č. 1774, druh
pozemku ostatní plocha, způsob využití manipulační plocha o výměře 331 m2 za cenu 61 060 Kč, včetně
DPH, vše v k.ú. Podbořany od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo Nábřeží
390/42, 128 00 Nové Města, Praha 2.
Z: majetkoprávní odbor
T: 4. března 2020
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Usnesení č. 29/2020 - Informace o zamýšleném prodeji nemovitého majetku
Rada města vzala na vědomí informaci od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových,
Rašínovo Nábřeží 390/42, 128 00 Nové Města, Praha 2 o zamýšleném prodeji nemovitého majetku pozemku p.č. 1659 o výměře 11 m2, jehož součástí je stavba bez čp/ěe (bývalá vodárna). Tento objekt
je situován v těsné blízkosti cyklostezky kolem Doláneckého potoka.
Z: majetkoprávní odbor
T: 26. února 2020
Usnesení č. 30/2020 - Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a smlouva o právu
provést stavbu
Rada města schválila podpis smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvy o právu
provést stavbu nového odběrného místa pro objekt na pozemku 2160 v k.ú. Podbořany (hala PROTE),
který je ve vlastnictví společnosti KORUS CZ s.r.o. Nové kabelové vedení povede v délce cca 120 m
také po pozemku p.č. 2156/4, který je ve vlastnictví města s jednorázovou úhradou dle sazebníku Města
Podbořany 22 600 + DPH. Žadatel ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4.
Z: majetkoprávní odbor
T: 26. února 2020
v

Usnesení ě. 31/2020 - Žádost o odkup movitého majetku
Rada města schválila prodej movitého majetku, který byl odepsán ze soupisu majetku města. Jedná se o
dětský herní nábytek (příborník 3 ks, kamna 3 ks, mycí stolek 3 ks, oválný stůl 3 ks, pohovka 3 ks,
křeslo 3 ks), který se nacházel v MS Bratří Čapků za 100 Kč/ks. Žadatel 1. Česká společnost, z.s. Bílý
Kopec 432, 441 01 Podbořany. Kupní cena: celkem 1800 Kč.
Z: majetkoprávní odbor
T: 26. února 2020

Usnesení ě. 32/2020 - Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a smlouva o právu
provést stavbu
Rada města schválila podpis smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvy o právu
provést stavbu nového odběrného místa pro plánovanou čerpací stanici odpadních vod v Buškovicích
(stavba s názvem LN-Buškovice, č. pare. 3081, IV-12-4018460). Stavbou bude mimo jiné dotčen také
pozemek p.č. 3081 v k.ú. Buškovice, který je ve vlastnictví Města Podbořany. Tento pozemek bude
dotčen podzemním kabelovým vedením v délce 4 m a umístěním nové pojistkové skříně. Dle sazebníku
Města Podbořany byla vypočítána náhrada za zřízení věcného břemene na částku 11 200 Kč + DPH.
Z: majetkoprávní odbor
T: 26. února 2020

Usnesení ě. 33/2020 - Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě
Rada města schválila podpis smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě na stavbu
„rekonstrukce VO Podbořany, Sýrovice“. Jedná se o rekonstrukci veřejného osvětlení v obci Sýrovice,
kterým budou dotčeny také pozemky ve vlastnictví Ústeckého kraje (komunikace III/22111). Tyto
pozemky jsou ve správě Správy a údržby silnic ÚK (SÚS). SÚS se kladně vyjádřila k projektové
dokumentaci a zaslalo nám k podpisu smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene. Podle
této smlouvy bude služebnost zřízena za jednorázovou úhradu ve výši 4000 Kč + DPH, kterou bude
platit Město Podbořany. Žadatel Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem,
zastoupený Správou a údržbou silnic ÚK, p.o., Ruská 260, Dubí 3,417 03.
Z: majetkoprávní odbor
T: 26. února 2020
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Usnesení č. 34/2020 - Dohoda o způsobu provedení údržby ochranného pásma
Rada města schválila dohodu o způsobu provedení údržby ochranného pásma elektroenergetického
vedení přenosové soustavy 400 kV, označ. V 430 - úsek mezi stožáry č. 28-224 na pozemcích parc.č.
795, 907, 858 v k.ú. Kněžice u Podbořan. Údržbou je myšleno odstranění všech dřevin nacházejících se
v OPY, které ohrožují bezpečné a spolehlivé provozování vedení přenosové soustavy především těch,
které přesahují vzrůstovou výšku 3 m. Společnost ČEPS a.s., Elektrárenská 774/2, Praha 10, 101 52
provede likvidaci užitkové dřevní hmoty, vzniklého klestu a zbytků po těžbě na své vlastní náklady.
Z: majetkoprávní odbor
T: 26. února 2020
Usnesení č. 35/2020 - Záměr prodeje pozemku
Rada města schválila záměr prodeje pozemku parc.č. 3072/1, druh pozemku: orná půda o výměře 441
m2, v k.ú. Buškovice. Žadatel fyzické osoby. Kupní cena: dle tržního znaleckého posudku.
Z: majetkoprávní odbor
T: 4. března 2020
Usnesení č. 36/2020 - Výsledek VŘ - Správa systému VO města Podbořany
Rada města, na základě doporučení komise pro otevírání a hodnocení nabídek, schválila pořadí
cenových nabídek a zároveň doporučila ZM podepsat smlouvu o dílo na realizaci veřejné zakázky
„Správa městské soustavy veřejného osvětlení Města Podbořany" mezi městem Podbořany a fyzickou
osobou podnikající, a to za celkovou cenu 9.261.824,- Kč vč. DPH.
Z: odbor MHaS
T: 4. března 2020
Usnesení ě. 37/2020 - Žádost o pokácení stromů - borovic v ulici Alšova 716
Rada města na základě žádosti Společenství vlastníků jednotek Alšova č.p. 716 neschválila žádost
o pokácení dvou kusů borovic v ulici Alšova č.p. 716.
Z: odbor MHaS
T: 26. února 2020
v

Usnesení č. 38/2020 - Podání žádosti o poskytnutí příspěvku na realizaci expozice „Volyňští Češi svědci krvavých zemí“
Rada města doporučila ZM podání žádosti o dotaci na realizaci expozice „Volyňští Češi - svědci
krvavých zemí" v budově Výstavní síně. Dukelská 1, Podbořany 44101 v rámci vyhlášení Výzvy
k podávání žádostí o příspěvek na Podporu expozičních a výstavních projektů pro rok 2020
Ministerstvem kultury a zároveň souhlasí se zajištěním vlastních nutných finančních prostředků na
do financování akce.
Z: odbor MHaS
T: 4. března 2020
Usnesení ě. 39/2020 - Žádost o pronájem prostor v Kulturním domě v Podbořanech
Rada města schválila záměr pronájmu nebytových prostor v 1. patře budovy č.p. 922 - Komunitní
centrum Pegas (Kino a kulturní dům Podbořany) č. místnosti 2.06 - zasedací místnost - konzultovna,
50,9 m2, nájem nejvýše 2 dny v měsíci, nájemné 100,- Kč včetně DPH za 2 dny v měsíci, za 1 den
v měsíci (50,-Kč včetně DPH).
Žadatel:
1) Poradna při finanční tísni, o.p.s., Hvězdová 1594/19, 140 00 Praha 4, IČ 281 86 869
2) Sociální centrum pro rodinu, z.ú., Zelená 218, 439 49 Staňkovice, IČ 063 55 480
Z: odbor MHaS
T: 26. února 2020
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Usnesení č. 40/2020 - Rámcová smlouva s Bohemia Motion Pictures, a.s.
Rada města schválila Rámcovou smlouvu o postoupení práv za účelem užití formou veřejné projekce
audiovizuálních děl na DVD a BD nosiči mezi Bohemia Motion Pictures, a.s. IČO: 03691900
sídlo:Všehrdova 560/2, 118 00 Praha 1 zastoupená fyzickou osobou, a Městem Podbořany a ukládá
starostovi města tento dokument podepsat.
Z: odbor MHaS
T: 26.února 2020

Usnesení č. 41/2020 - Smlouva o výrobě, vysílání a archivaci televizních příspěvků
Rada města schválila smlouvu o výrobě, vysílání a archivaci televizních příspěvků mezi Městem
Podbořany a fyzickou osobu podnikající na dobu určitou a to od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020 - viz
příloha.
Z: odbor MHaS
T: 26. února 2020

Usnesení ě. 42/2020 - Žádost o dotaci z rozpočtu města Podbořany - „Sportovec regionu44
Rada města schválila poskytnutí dotace ve výši 4 000,- Kč z rozpočtu města Podbořany za účelem
uvedeným v žádosti o poskytnutí dotace - náklady na konání akce „Sportovec regionu44 konané dne
11.2. 2020 v divadle v Lounech. Žadatel: Žatecký a Lounský deník, Ústecký kraj.
Z: finanční odbor
T: 26. února 2020

Usnesení č. 43/2020 - Výběrové řízení na místo ředitele Domova pro seniory p.o. Podbořany
Rada města na základě výběrového řízení jmenuje od 1. 3. 2020 do funkce ředitele Domova pro seniory,
p.o. Podbořany fyzickou osobu.

Usnesení ě. 44/2020 - Vypsání výběrového řízení na vedoucího sociálního a zdravotního odboru
Rada města ukládá vypsat výběrové řízení na vedoucího sociálního a zdravotního odboru.
Z: tajemník
T: 26. února 2020

Mgr. Radek Reindl
starosta města

Ing. Karel Honzl
místostarosta města

Ověřovatelé

Mgr. Stanislava Čapková:

Tomáš Vaněk:__________________________
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