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Usnesení 
ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 13. 7. 2015 

 
Veřejné osvětlení (mat. č. 263/2015) 
Usnesení č. 243/2015 
RM po projednání 
I. Bere na vědomí   
informaci o provozování veřejného osvětlení na území města Sezimovo Ústí. 
II. Souhlasí 
s vypsáním veřejné zakázky na provozovatele veřejného osvětlení na území města Sezimovo Ústí 
od 1. 1. 2016.  
Hlasování 6A/0N/0Z 
 
Výroční zpráva za r. 2014 společnosti ELTODO-CITELUM, s. r. o. (mat. č. 268/2015) 
Usnesení č. 244/2015 
RM po projednání 
I. Bere na vědomí 
výroční zprávu za r. 2014, kterou předkládá firma ELTODO-CITELUM, s. r. o., týkající se veřejného a 
slavnostního osvětlení v městě Sezimovo Ústí. 
Hlasování 6A/0N/0Z 
 
Rozpočtová opatření RM na r. 2015 č. 46 – 50 (mat. č. 250/2015) 
Usnesení č. 245/2015 
RM po projednání 
I. Schvaluje 
a) rozpočtové opatření RM č. 46 
Název: Zajištění revizí dětských hřišť a revize elektro v prostorách skautského areálu  
 
ORJ O§ POL Text          tis. Kč 
650 3421 5169 Nákup ostatních služeb 13,0 
700 6409 5901 Nespecifikované rezervy -13,0 
   Běžné výdaje 0,0 
 
b) rozpočtové opatření RM č. 47 
Název: Pořízení mobilní tiskárny za účelem vybírání místního poplatku v terénu  
 
ORJ O§ POL Text          tis. Kč 
600 6171 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 14,0 
600 6171 5139 Nákup materiálu -14,0 
600 6171 5172 Programové vybavení 9,0 
700 6409 5901 Nespecifikované rezervy -9,0 
   Běžné výdaje 0,0 
 
c) rozpočtové opatření RM č. 48 
Název: Rozpis radou města a zastupitelstvem města schválených dotací   

 

ORJ Odd.§ POLOŽKA TEXT tis. Kč
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300 4349 5222 Neinvestiční transfery spolkům 25,0
300 6409 5222 Neinvestiční transfery spolkům -25,0

      Běžné výdaje  0,0
 

d) rozpočtové opatření RM č. 49 
Název: Oprava lávky přes Kozský potok   

 

ORJ Odd.§ POLOŽKA TEXT tis. Kč
650 2219 5171 Oprava a udržování 33,0
650 2212 5171 Oprava a udržování -33,0

      Běžné výdaje  0,0
 

e) rozpočtové opatření RM č. 50 
Název: Navýšení výdajů na investiční akci Discgolfové hřiště (proúčtování projektové dokumentace 
do investičních výdajů, vytýčení sítí)   

 

ORJ Odd.§ POLOŽKA TEXT tis. Kč
600 3429 6121 Budovy, haly a stavby, ORG 570 25,0
700 6409 5901 Nespecifikované rezervy -25,0

      Výdaje celkem  0,0
Hlasování 6A/0N/0Z 
 
Rozpočtové opatření ZM na r. 2015 č. 27 (mat. č. 266/2015) 
Usnesení č. 246/2015 
RM po projednání 
I. Předkládá  
ZM Sezimovo Ústí ke schválení 
rozpočtové opatření ZM č. 27 
Název: Změna závazného ukazatele – poskytnutí investičního transferu ZŠ Sezimovo Ústí, Školní 
náměstí 628, za účelem spolufinancování nákupu smažící pánve do školní kuchyně   

         tis. Kč     
Kapitálové výdaje 100,0 
Běžné výdaje -100,0 
Výdaje celkem 0,0 

 
ZMĚNA ZÁVAZNÉHO UKAZATELE 
     ORJ O§ POL Text     tis. Kč 

422 3113 6351 Investiční transfer zřízeným PO 100,0 
Hlasování 6A/0N/0Z 
 
 
Pracovní řád (mat. č. 251/2015) 
Usnesení č. 247/2015 
RM po projednání 
I. Schvaluje 
s účinností k 1. 8. 2015 Pracovní řád Města a Městského úřadu Sezimovo Ústí dle Přílohy č. 1. 
Hlasování 6A/0N/0Z 



3 

 
 

 
Počet zaměstnanců organizačně začleněných do MěÚ Sezimovo Ústí (mat. č. 252/2015) 
Usnesení č. 248/2015 
RM po projednání 
I. Schvaluje 
počet zaměstnanců organizačně začleněných do Městského úřadu Sezimovo Ústí dle důvodové 
zprávy. 
Hlasování 6A/0N/0Z 
 
Zřízení věcného břemene – veřejné osvětlení k areálu Kozský potok – ŘSD (mat. č. 254/2015) 
Usnesení č. 249/2015 
RM po projednání 
I. Souhlasí 
se zřízením věcného břemene/služebnosti spočívající v umístění stavby Veřejné osvětlení k areálu 
„Kozský potok“ v Sezimově Ústí a vedení, provozování a udržování kabelu veřejného osvětlení, na 
pozemku p. č. 368/1 – ostatní plocha/silnice, o výměře 11114 m2, zapsaném na LV č. 4057, obec a 
k.ú. Sezimovo Ústí, s rozsahem věcného břemene 51 bm, za podmínek dle předloženého návrhu 
smlouvy o zřízení věcného břemene-služebnosti č. 3/LR/SVB8-2015, kde stranou povinnou 
z věcného břemene je: Ředitelství silnic a dálnic ČR, s.p.o., IČ: 65993390, se sídlem: Na Pankráci 
645/56, 140 00 Praha 4 - Nusle, a stranou oprávněnou: město Sezimovo Ústí, za jednorázovou 
finanční náhradu ve výši 306,- Kč bez DPH, a zároveň předkládá Zastupitelstvu města Sezimovo 
Ústí ke schválení. 
Hlasování 6A/0N/0Z 
 
Majetkoprávní vypořádání lokalita Zahradní – 1.etapa – úprava (mat. č. 255/2015) 
Usnesení č. 250/2015 
RM po projednání 
I. Bere na vědomí 
vyjádření paní Vlasty Štillerové, bytem: Okružní 1273, 391 02 Sezimovo Ústí, ze dne 27. 3. 2015, 
manželů Maninových, oba bytem: Zahradní 731, 391 02 Sezimovo Ústí, ze dne 2. 5. 2015 a pana 
Jiřího Chudého, bytem: Zahradní 732, 391 02 Sezimovo Ústí, ze dne 8. 6. 2015. 
II. Revokuje 
svá usnesení č. 122/2015 ze dne 13. 4. 2015, č. 153/2015 ze dne 27. 4. 2015, č. 174/2015                
ze dne 11. 5. 2015 a č. 191/2015 ze dne 25. 5. 2015, z důvodu zpřesnění výměr prodávaných 
pozemků geometrickým plánem.  
III. Schvaluje 
a) záměr prodeje částí pozemku parc. č. 217/119 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: 

ostatní komunikace, zapsaném na listu vlastnictví č. 10001, v obci a k.ú. Sezimovo Ústí: 
aa) část o výměře 52 m2 paní Jaroslavě Hrdinové a panu Antonínu Hrdinovi, oba bytem: 

Zahradní 730, 391 02 Sezimovo Ústí, za kupní cenu ve výši 250,- Kč/m2; 
ab) část o výměře 18 m2 paní Mileně Svobodové, bytem: Svépomoc 678, 391 02 Sezimovo Ústí 

a p. Lukášovi Svobodovi, bytem: Zahradní 728, 391 02 Sezimovo Ústí, za kupní cenu ve výši 
250,- Kč/m2; 

ac)  část o výměře 28 m2 paní Aleně Bláhové a panu Oldřichu Bláhovi, oba bytem: Zahradní 
733, 391 02 Sezimovo Ústí, za kupní cenu ve výši 250,- Kč/m2; 

ad)  část o výměře 25 m2 paní Miloslavě Gajdošové a panu Františku Gajdošovi, oba bytem: 
Zahradní 729, 391 02 Sezimovo Ústí, za kupní cenu ve výši 250,- Kč/m2;  
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ae)  část o výměře 16 m2 paní Simoně Kašparové, trv. bytem: Zahradní 727, 391 02 Sezimovo 
Ústí, za kupní cenu ve výši 250,- Kč/m2; 

af)  část o výměře 63 m2, manželům Jitce a Jaroslavu Maninovým, trv. bytem: Zahradní 731, 
391 02 Sezimovo Ústí, za kupní cenu ve výši 250,- Kč/m2; 

ag) část o výměře 34 m2 manželům Evě a Jiřímu Chudým, trv. bytem: Zahradní 732, 391 02 
Sezimovo Ústí, za kupní cenu ve výši 250,- Kč/m2;  

b)  záměr prodeje části pozemku parc. č. 217/90 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: 
ostatní komunikace, zapsaném na listu vlastnictví č. 10001, v obci a k.ú. Sezimovo Ústí: 
ba)  část o výměře 45 m2 panu Jiřímu Blechovi, bytem: K Hájence 675, 391 02 Sezimovo Ústí, 

za kupní cenu ve výši 250,- Kč/m2; 
bb)  část o výměře 73 m2 paní Vlastě Štillerové, bytem: Okružní 1273, 391 02 Sezimovo Ústí, 

za kupní cenu ve výši 250,- Kč/m2; 
bc)  část o výměře 89 m2 manželům Růženě a Václavu Dubnovým, oba trv. bytem: Okružní 

275/63, 391 02 Sezimovo Ústí, za kupní cenu ve výši 250,- Kč/m2;  
a zároveň předkládá Zastupitelstvu města Sezimovo Ústí ke schválení. 
IV. Schvaluje 
záměr prodeje části pozemku parc. č. 217/119 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: 
ostatní komunikace, zapsaném na listu vlastnictví č. 10001, v obci a k.ú. Sezimovo Ústí, konkrétně 
části o předpokládané výměře 26,30 m2, paní Jaroslavě Cicvárkové, trv. bytem: Zahradní 719, 391 
02 Sezimovo Ústí, za kupní cenu ve výši 250,- Kč/m2. 
Hlasování 6A/0N/0Z 
 
Záměr pachtu pozemků – Mgr. Petr Havel (mat. č. 256/2015) 
Usnesení č. 251/2015 
RM po projednání 
I. Schvaluje  
záměr pachtu pozemků parc. č. 187/5 – ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 97 m2, parc. č. 187/6 
– ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 35 m2, a část pozemku parc.č. 187/3 – ostatní plocha, 
sportoviště a rekreační plocha, o výměře cca 142 m2, vše zapsané na LV č. 10001, pro obec a k.ú. 
Sezimovo Ústí, dle přiloženého situačního náčrtu, p. Mgr. Petru Havlovi, trv. bytem: Okružní 259, 
391 02 Sezimovo Ústí, na dobu neurčitou, s výpovědní lhůtou 2 měsíců, za cenu 10,- Kč/m2/rok, a 
to od 1. 9. 2015. 
Hlasování 6A/0N/0Z 
 
Ukončení stavby dálnice D3 Tábor – Veselí nad Luž. – dovýkup pozemků parc. č. 395/1 (mat. č. 
259/2015) 
Usnesení č. 252/2015 
RM po projednání 
I. Schvaluje 
záměr prodeje části pozemku parc. č. 395/1 – ostatní plocha/ostatní komunikace, o celkové 
výměře 1409 m2, který je zapsán na LV č. 10001, v obci a k.ú. Sezimovo Ústí,  v rozsahu pozemku 
parc. č. 395/5 – ostatní plocha/dálnice, o výměře 18 m2, dle geometrického plánu  č. 2620-
150508/2015 ze dne 11. 6. 2015, odsouhlasený příslušným katastrálním úřadem pod číslem PGP-
0654/2015-308 dne 17. 6. 2015, do vlastnictví České republiky -  Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní 
příspěvková organizace, IČ: 65993390, se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle, za 
cenu ve výši 282,60 Kč/m2, a zároveň předkládá Zastupitelstvu města Sezimovo Ústí ke schválení. 
Hlasování 6A/0N/0Z 
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Ukončení stavby dálnice D3 Tábor – Veselí nad Luž. – majetkoprávní vypořádání s ŘSD –parc. č. 
307/8 (mat. č. 267/2015) 
Usnesení č. 253/2015 
RM po projednání 
I. Souhlasí 
se zřízením věcného břemene (služebnosti) spočívající v umístění a realizaci distribuční soustavy – 
stavby realizované pod názvem „Dálnice D3, stavba 0307 Tábor-Soběslav“, ve prospěch 
oprávněného, tj. Česká republika -  Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace, IČ: 
65993390, se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle, a E.ON Distribuce, a.s., IČ: 280 
85 400, se sídlem: F.A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, na části pozemku parc.č. 
307/8 – orná půda, o výměře 179 m2, na listu vlastnictví č. 10001, obec a k.ú. Sezimovo Ústí, 
v délce osy 1,29 m a ploše 0,65 m2, dle geometrického plánu č. 2338-70207/2011 ze dne 30. 8. 
2011, odsouhlasený příslušným katastrálním úřadem dne 5. 9. 2011 pod  č. 1245/11, za smluvní 
cenu ve výši 1.000,- Kč. 
Hlasování 6A/0N/0Z 
 
Zřízení služebnosti inženýrské sítě a souhlas se stavbou – plyn p. Prokeš (mat. č. 260/2015) 
Usnesení č. 254/2015 
RM po projednání 
I. Schvaluje  
zřízení služebnosti spočívající v umístění inženýrské sítě – nové plynovodní vedení, přes pozemek 
č.  parc. 802/1 – ostatní plocha, ostatní komunikace, obec a k.ú. Sezimovo Ústí, v celkové délce 6,1 
m, ve prospěch pana Jaromíra Prokeše, trv. bytem Táborská 64/7, 391 01 Sezimovo Ústí, a to 
úplatně, za cenu 100,- Kč/m vedení. 
II. Souhlasí 
se stavbou nového plynovodního vedení, jako vlastník pozemku č.  parc. 802/1 – ostatní plocha, 
ostatní komunikace, obec a k.ú. Sezimovo Ústí, na kterém má být stavba realizována. 
Hlasování 6A/0N/0Z 
 
Zřízení služebnosti inženýrské sítě – plyn Kocumovi (mat. č. 261/2015) 
Usnesení č. 255/2015 
RM po projednání 
I. Schvaluje  
zřízení služebnosti spočívající v umístění inženýrské sítě – nové plynovodní vedení, přes pozemek 
č. parc. 805 – ostatní plocha, ostatní komunikace, obec a k.ú. Sezimovo Ústí, ve prospěch 
společnosti E.ON Distribuce, a.s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49  České Budějovice, a to 
úplatně, za celkovou cenu 650,- Kč.  
II. Souhlasí 
s uzavřením Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – stavba distribučního zařízení 
s názvem „STL přípojka a plynofikace RD na pozemku parc. č. 523/1 v katastrálním území Sezimovo 
Ústí“. 
Hlasování 6A/0N/0Z 
 
Prodej pozemků v lokalitě Soukeník (p. Šedivý) – úprava usnesení (mat. č. 264/2015) 
Usnesení č. 256/2015 
RM po projednání 
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I. Upravuje 
usnesení RM č. 229/2015 ze dne 22. 6. 2015 tak, že slova: „od uzavření kupní smlouvy mezi 
městem Sezimovo Ústí a kupujícím“ se nahrazují slovy: „od provedení vkladu vlastnického práva 
dle kupní smlouvy, uzavřené mezi městem Sezimovo Ústí a kupujícím, do katastru nemovitostí“. 
Hlasování 6A/0N/0Z 
 
Souhlas se stavbou – kanalizace p. Šedivý (mat. č. 262/2015) 
Usnesení č. 257/2015 
RM po projednání 
I. Souhlasí 
se stavbou s názvem „Kanalizace a vodovod pro RD Soukeník“, na částech pozemků č.  parc. 
2955/1 – ostatní plocha, manipulační plocha, obec a k.ú. Planá nad Lužnicí,  č.  parc. 834/1 – 
ostatní plocha, silnice a č.  parc. 834/21 – ostatní plocha, silnice, oba obec a k.ú. Sezimovo Ústí,  na 
kterých bude stavba realizována, za podmínky smluvního zajištění závazku p. Milana Šedivého, nar. 
17. 9. 1957, trv. bytem ČSLA 77, 391 11 Planá nad Lužnicí, ve smyslu usnesení RM č. 229/2015 ze 
dne 22. 6. 2015. 
Hlasování 6A/0N/0Z 
 
Souhlas s obnovením nájemního vztahu a schválení nové nájemní smlouvy – K. Sekal (mat. č. 
242/2015) 
Usnesení č. 258/2015 
RM po projednání 
I. Souhlasí 
s obnovou nájemního vztahu s panem Karlem Sekalem, trv. bytem Lipová 491, 391 02 Sezimovo 
Ústí, na byt č. 11/491. 
II. Schvaluje 
uzavření nové nájemní smlouvy s panem Karlem Sekalem na dobu určitou do 31. 12. 2015 
s možností prodloužit nájemní vztah výhradně na dobu určitou a za podmínek stanovení 
nájemného schválených zastupitelstvem města dne 25. 10. 2011 usnesením č. 62/2011/8, tj. 39,- 
Kč/m2/měsíc. 
Hlasování 4A/1N/1Z 
 
Žádost o splátkový kalendář – M.Pisingerová (mat. č. 244/2015) 
Usnesení č. 259/2015 
RM po projednání 
I. Schvaluje 
uzavření splátkového kalendáře za vyúčtování služeb spojených s užíváním bytu za rok 2014 u bytu 
č. p. 490/21, Lipová ulice, Sezimovo Ústí – nájemce Marcela Pisingerová. 
Hlasování 5A/0N/1Z 
 
Žádost o splátkový kalendář – K. Franzová (mat. č. 249/2015) 
Usnesení č. 260/2015  
RM po projednání 
I. Schvaluje 
uzavření nového splátkového kalendáře za dlužné nájemné a služby spojené s užíváním bytu č. 
40/1111, Průmyslová ulice č. p. 1111, Sezimovo Ústí s paní Karolínou Franzovou. 
Hlasování 5A/1N/0Z 



7 

 
 

 
Pronájem obecních bytů – žádosti o přidělení sociálního bytu (mat. č. 265/2015) 
Usnesení č. 261/2015 
RM po projednání 
I. Revokuje 
usnesení RM č. 235/2014, bod II. ze dne 14. 7. 2014. 
II. Bere na vědomí 
předložený přehled přidělených sociálních bytů za volební období 2010 – 2014 a od počátku 
volebního období 2014 – 2018.  
III. Konstatuje  
příslušnost RM posuzovat individuálně každou žádost o přidělení sociálního bytu a rozhodovat 
v mimořádných případech o pronájmu bytu ve vlastnictví města mimo pravidel schválených 
usnesením RM č. 85/2015 ze dne 9. 3. 2015. 
Hlasování 6A/0N/0Z 
 
Přidělení bytu č. 3/602 - A. Koubová (mat. č. 245/2015) 
Usnesení č. 262/2015 
RM po projednání 
I. Schvaluje 
přidělení bytu č. 3 / 602, Lipová ulice č. p. 602, Sezimovo Ústí, o velikosti 1 + 1, o celkové ploše 
28,80 m² ze sociálních důvodů paní Anně Koubové, za měsíční nájemné 55,- Kč/m² započtené 
podlahové plochy bytu na dobu určitou do 30. 06. 2016, bez možností prodloužení smlouvy. 
Hlasování 6A/0N/0Z 
 
Přidělení bytu -  J. Belza (mat. č. 257/2015) 
Usnesení č. 263/2015 
RM po projednání 
I. Neschvaluje 
přidělení bytu panu Jiřímu Belzovi.  
Hlasování 5A/1N/0Z 
 
Schválení podmínek vyhledání nejvhodnějšího nájemce bytu 16/602 (mat. č. 247/2015) 
Usnesení č. 264/2015 
RM po projednání 
I. Schvaluje 
vyhlášení výběrového řízení pro vyhledání nejvhodnějšího nájemce bytu č. 16 / 602, Lipová č. p. 
602, Sezimovo Ústí, který bude pronajat zájemci, jenž formou obálkové metody podá nejvyšší 
nabídku základního měsíčního nájemného. Minimální výše základního měsíčního nájemného bude 
činit 1.691,- Kč. Délka platebního období je stanovena na 12 měsíců. 
Hlasování 6A/0N/0Z 
 
Schválení podmínek vyhledání nejvhodnějšího nájemce bytu 26/638 (mat. č. 248/2015) 
Usnesení č. 265/2015 
RM po projednání 
I. Schvaluje 
vyhlášení výběrového řízení pro vyhledání nejvhodnějšího nájemce bytu č. 26 / 638, Dukelská č. p. 
638, Sezimovo Ústí, který bude pronajat zájemci, jenž formou obálkové metody podá nejvyšší 
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nabídku základního měsíčního nájemného. Minimální výše základního měsíčního nájemného bude 
činit 1.975,- Kč. Délka platebního období je stanovena na 12 měsíců. 
Hlasování 6A/0N/0Z 
 
Žádost o pronájem výkladní skříně č. 3 – M. Douda (mat. č. 243/2015) 
Usnesení č. 266/2015 
RM po projednání 
I. Schvaluje 
pronájem nebytového prostoru  - výkladní skříně č. 3 na budově č. p. 423 na náměstí Tomáše Bati, 
Sezimovo Ústí – k propagaci svého podnikání – pronájem a půjčování věcí movitých, provozování 
kulturních zábav, výstav, veletrhů apod. za roční nájemné ve výši 500,- Kč. 
Hlasování 6A/0N/0Z 
 
Souhlas obce dle zákona o pomoci v hmotné nouzi (mat. č. 258/2015) 
Usnesení č. 267/2015 
RM po projednání 
I. Schvaluje  
vydání souhlasného stanoviska dle § 33 odst. 6 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, 
ve znění pozdějších předpisů, na základě přijaté žádosti Úřadu práce ČR, Krajská pobočka 
v Českých Budějovicích, Kontaktní pracoviště Tábor, ze dne 2. 7. 2015 ve věci doplatku na bydlení 
pro osoby uvedené v příloze materiálu s tím, že uvedený souhlas je vydáván na dobu určitou do 
31. 12. 2015. 
Hlasování 6A/0N/0Z 
 
Povolení hudební produkce po 22. hodině – restaurace Hilton/Luna (mat. č. 253/2015) 
Usnesení č. 268/2015 
RM po projednání 
I. Uděluje  
provozovateli restaurace Luna/Hilton, panu Michalu Mikuláštíkovi, IČ: 721 01 831, bytem/sídlem: 
Krátká 647, 391 02 Sezimovo Ústí, výjimku z ust. čl. 2 odst. 3 vyhlášky č. 5/2008 o ochraně nočního 
klidu a regulaci hlučných činností a z ust. čl. 3 vyhlášky č. 2/2011 o ochraně veřejného pořádku                
při provozování hostinských činností spočívající v povolení hudební produkce a hostinské činnosti                
ve venkovních prostorách restaurace Luna/Hilton do 24 hodin dne 24. 7. 2015 a 8. 8. 2015. 
Hlasování 6A/0N/0Z 
 
Návštěvní řád stadionu Soukeník (mat. č. 269/2015) 
Usnesení č. 269/2015 
RM po projednání 
I. Potvrzuje 
pro Fotbalový klub Spartak MAS Sezimovo Ústí, IČ: 47267771, P.O. Box 44, 391 02 Sezimovo Ústí, 
soulad Návštěvního řádu stadionu Soukeník s obecně závaznými vyhláškami města Sezimovo Ústí. 
Hlasování 6A/0N/0Z 
 
 
 
Schůze skončila v 18:30 hodin. 
Zapsala: Ludmila Svatková, místostarostka města 
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Příští schůze Rady města Sezimovo Ústí se koná dne 10. 8. 2015 od 16:00 hodin v kanceláři 
starosty města na Městském úřadě Sezimovo Ústí, Dr. E. Beneše 21, Sezimovo Ústí.     

 
 

 
 
 
 
 
 

Mgr. Ing. Martin Doležal, v. r.                            Ludmila Svatková, v. r.   
       starosta města               místostarostka města  
 

 
 


