
Pozn.: V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, je zveřejněn zápis ze schůze Rady města Milevska 
v upravené podobě, plné znění zápisu je k dispozici v sekretariátu MěÚ Milevsko. 
 

 

Z á p i s 

 

z 22. schůze Rady města Milevska, která se konala ve středu 8. listopadu 2017  

od 16:00 hodin v kanceláři pana starosty. 

 

Přítomni: 

Ing. Ivan Radosta – starosta města, Mgr. Martin Třeštík – místostarosta města, Karel Procházka, 

Mgr. Petr Barda, Ing. František Koutník, Ing. Lubomír Šrámek, Ing. Vladimíra Štorková. 

Omluven: Mgr. Pavel Koutník. 

 

Pan starosta Ing. Ivan Radosta zahájil 22. schůzi Rady města Milevska a konstatoval, že Rada 

města Milevska je schopna usnášet se o všech bodech programu. 

 

P r o g r a m: 

 

Schválení zápisu 20. schůze RMM a programu 21. schůze RMM. 

 

  1. Přehled nesplněných usnesení z jednání Rady města Milevska k 31.10.2017 - TAJ 

  2. Změna rozpočtu města č. 24/2017 - OF 

  3. Dodávka a montáž zastřešení kompostárny - zrušení veřejné zakázky - OŽP 

  4. Pořízení nádob na tříděné odpady – dotace ze SORP - OŽP 

  5. Dodatek ke Smlouvě o dílo č. SML 246/2017 – Oprava části chodníku v ul. Libušina –  

      prodloužení termínu - ODŽ 

  6. Návrh na časové omezení části parkovacích stání v ul. Pod Farou - ODŽ 

  7. Návrh na úpravu trasy autobusů linkové dopravy – ul. Blechova a Kpt. Nálepky - ODŽ 

  8. Přidělení bytu v domě s pečovatelskou službou - OSV                             

  9. Žádost o dotaci – pojízdná prodejna - ORR 

10. Dotační program „Kultura 2018“ - ORR 

11. Pořízení mobiliáře – dotace přes SOM - MST 

12. Žádost o investiční příspěvek a souhlas s obměnou vozového parku Dům kultury Milevsko  

      - OKÚ 

13. Žádost o souhlas s užitím investičního fondu - 1. základní škola T. G. Masaryka Milevsko,  

      Jeřábkova 690, okres Písek - OKÚ 

14. Žádost o souhlas s užitím fondu odměn – Milevské muzeum - OKÚ 

15. Ukončení záměrů pronajmout prostor sloužící podnikání v čp. 145 a 123 - OISM 

16. Udržovací práce na kapličce ve Dmýšticích - vyhodnocení veřejné zakázky - OISM 

17. Nájem nemovitostí v lokalitě čistírny odpadních vod, v k. ú. Sepekov, uznání dluhu a  

      dohoda o jeho úhradě - OISM 

18. Povrch komunikace v ul. Sibiřská, Sadová a Kpt. Jaroše - výzva k podání nabídky - OISM 

19. Pořízení automobilů pro poskytování terénní sociální služby – vyhodnocení veřejné  

      zakázky - OISM 

20. Propachtování části pozemkové parcely, v k. ú. Rukáveč – vyhlášení záměru - OISM 

21. Informace a věci ke schválení 

A) Určení výše platů ředitelů příspěvkových organizací, ředitelů ZŠ a ředitelek MŠ v souvislosti  

     se změnou nařízení vlády č. 564/2006 Sb., s účinností od 01.11.2017 - STA 

B) Smlouva o spolupráci při opravách a provedení investic - OISM 

C) Dispoziční návrh pobočky České spořitelny a. s. - OISM 

D) Likvidace schodišťových plošin - OISM 

E) Jmenování vedoucího organizační složky Živé Milevsko - MST 
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Revize došlé pošty 

 

Písemné materiály k bodu č. 1 - 2 0 , A ) , B) ,C ) , D)  obdrželi všichni členové RMM a jsou 
přiloženy k originálu zápisu. Dále radní obdrželi: 
- zápis z 11. jednání Investiční komise RMM, 
- zápis z 2. zasedání Dopravní komise RMM. 
 

Schválení zápisu 21. schůze RMM a programu 22. schůze RMM. 

Členové rady schválili zápis 21. a program 22. schůze RMM. 

 

1. Přehled nesplněných usnesení z jednání Rady města Milevska k 31.10.2017 - TAJ 

 

Usnesení č. 398/17 

Rada města Milevska 

I. rozhodla o vypracování zprávy pro FV ZMM týkající se usnesení č. 67/2015, 

II. bere na vědomí přehled nesplněných usnesení z jednání Rady města Milevska k 31.10.2017. 

Přítomno: 4  pro - 4, proti - 0, zdržel se - 0  

 

2. Změna rozpočtu města č. 24/2017 - OF 

 

Usnesení č. 399/17 

Rada města Milevska 

I. schvaluje v rámci změny rozpočtu č. 24/2017 rozpočtová opatření č. 147 – 152 a změny 

závazných ukazatelů aktuálně platného rozpočtu v rozsahu dle přílohy č. 1, 

II. schvaluje změnu Přehledu investic a oprav pro rok 2017 dle přílohy č. 2. 

Přítomno: 4  pro - 4, proti - 0, zdržel se - 0  

 

3. Dodávka a montáž zastřešení kompostárny - zrušení veřejné zakázky - OŽP 

 

Usnesení č. 400/17 

Rada města Milevska 

I. bere na vědomí výsledek veřejné zakázky „Dodávka a montáž zastřešení kompostárny“, 

II. ruší výběrové řízení na veřejnou zakázku „Dodávka a montáž zastřešení kompostárny“. 

Přítomno: 4  pro - 4, proti - 0, zdržel se - 0  

 

4. Pořízení nádob na tříděné odpady – dotace ze SORP - OŽP 

 

Usnesení č. 401/17 

Rada města Milevska 

I. schvaluje předložený návrh smlouvy o výpůjčce sběrných nádob, uzavřené se Svazkem obcí 

regionu Písecko, Velké náměstí 114/3, 397 01 Písek,  IČ:  71213996, 

II. souhlasí s úhradou mimořádného členského příspěvku Svazku obcí regionu Písecka,  

III. schvaluje finanční krytí tímto rozpočtovým opatřením:  

            

(uvedeno v 

tis. Kč) 

   

ROZPOČTOVÁ 

SKLADBA 

UZ ORJ 

  

Text Hodnota OdPa Položka ORG 

3722 5137   7 

 

Převod fin. prostředků na úhradu mimoř. 

členského příspěvku -76,245 
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3722 5171   7   

Převod fin. prostředků na úhradu mimoř. 

členského příspěvku -20,000  

3639 5329   7   4156  Úhrada mimoř. členského příspěvku   96,245  

              

          VÝDAJE celkem  0 

  

 

      PŘÍJMY celkem  0 

          FINANCOVÁNÍ celkem  0 

 

Přítomno: 4  pro - 4, proti - 0, zdržel se - 0  

 

5. Dodatek ke Smlouvě o dílo č. SML 246/2017 – Oprava části chodníku v ul. Libušina –  

    prodloužení termínu - ODŽ 

 

Usnesení č. 402/17 

Rada města Milevska 

rozhodla uzavřít Dodatek č. I ke Smlouvě o dílo č. SML 246/2017 „Oprava části chodníku v ul. 

Libušina, Milevsko“ v předloženém znění a pověřuje starostu města jeho podpisem. 

Přítomno: 4  pro - 4, proti - 0, zdržel se - 0  

 

6. Návrh na časové omezení části parkovacích stání v ul. Pod Farou - ODŽ 

 

Usnesení č. 403/17 

Rada města Milevska 

I. souhlasí s časovým omezením stání na části stávajícího parkoviště v dolní části ul. Pod Farou 

před obchodem a kolem zdi firmy ARBO v rozsahu 7 parkovacích míst na 1 hod  od pondělí 

do pátku v čase od 08:00 hod do 16:30 hod a v sobotu od 08:00 hod do 12:00 hod, 

II. ukládá ODŽ provést realizaci. 

Přítomno: 4  pro - 4, proti - 0, zdržel se - 0  

 

7. Návrh na úpravu trasy autobusů linkové dopravy – ul. Blechova a Kpt. Nálepky - ODŽ 

Rada města Milevska odložila tento bod na další jednání RMM. 

 

8. Přidělení bytu v domě s pečovatelskou službou - OSV                             

 

Usnesení č. 404/17 

Rada města Milevska 

I. schvaluje s platností od 01.12.2017 přidělení bytu 1+0 č. 29 v domě s pečovatelskou službou 

Libušina 1401, Milevsko, panu XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,  

II. schvaluje v případě odmítnutí žadatele navrhovaného na přidělení výše uvedeného bytu 

přidělení bytu náhradnici paní XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (přidělení bytu od 

01.12.2017), 

III. pověřuje vedoucího odboru investic a správy majetku městského úřadu podpisem nájemní 

smlouvy k přidělenému bytu. 

Přítomno: 4  pro - 4, proti - 0, zdržel se - 0  

 

9. Žádost o dotaci – pojízdná prodejna - ORR 

 

Usnesení č. 405/17 

Rada města Milevska 

schvaluje: 

a) poskytnutí neinvestiční dotace pro Miloslava Buřila, Tyršovo nám. 436, 399 01 Milevsko, 

podnikající fyzickou osobu, IČ: 15797325, ve výši 12.000 Kč na zajištění zásobování částí města 

Klisín a Něžovice pojízdnou prodejnou potravin v roce 2017, 
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b) veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace podle návrhu v příloze P1, 

c) finanční krytí tímto rozpočtovým opatřením:  

 
   ROZPOČTOVÁ 

SKLADBA 

UZ ORJ 

  

Text Hodnota v tis. Kč OdPa Položka ORG 

3326  5171    8   

Přesun nedočerpaných prostředků - opravy 

historických objektů  -12,00 

2141 5212  8 678 

Navýšení  - dotace pro p. Buřila – 

pojízdná prodejna 12,00 

          VÝDAJE celkem 0  

          PŘÍJMY celkem 0  

          FINANCOVÁNÍ celkem 0 

 

Přítomno: 4  pro - 4, proti - 0, zdržel se - 0  

 

10. Dotační program „Kultura 2018“ - ORR 

 

Usnesení č. 406/17 

Rada města Milevska 

schvaluje:  

a) Dotační program ,,Kultura 2018“ v předloženém znění dle přílohy P1, 

b) návrh žádosti o dotaci podle návrhu v příloze P2, 

c) návrh veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace podle návrhu v příloze P3, včetně přílohy. 

Přítomno: 4  pro - 4, proti - 0, zdržel se - 0  

 

11. Pořízení mobiliáře – dotace přes SOM - MST 

 

Usnesení č. 407/17 

Rada města Milevska 

I. schvaluje předložený návrh Smlouvy o partnerství a finanční spoluúčasti, uzavřené 

se Svazkem obcí Milevska, Husovo náměstí 391, 399 01 Milevsko,  IČ: 65986580, 

II. souhlasí s úhradou neinvestičního příspěvku Svazku obcí Milevska,  

III. schvaluje finanční krytí tímto rozpočtovým opatřením:  

            (uvedeno v tis. Kč) 

   ROZPOČTOVÁ 
SKLADBA 

UZ ORJ 

  

Text Hodnota OdPa Položka ORG 

3745 5169   7 

 

Převod fin. prostředků na úhradu 

neinvestičního příspěvku -15,980 

 3639  5329   7   4152  Úhrada neinvestičního příspěvku 15,980 

              

          VÝDAJE celkem 0 

  

 

      PŘÍJMY celkem  0 

          FINANCOVÁNÍ celkem 0 
 

Přítomno: 4  pro - 4, proti - 0, zdržel se - 0  

 

12. Žádost o investiční příspěvek a souhlas s obměnou vozového parku Dům kultury  

      Milevsko - OKÚ 

 

Usnesení č. 408/17 

Rada města Milevska 
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I. souhlasí s pořízením ojetého víceúčelového automobilu s celkovým nákladem do 350.000 Kč 

pro Dům kultury Milevsko dle přílohy P1, 

II. souhlasí s navrženým prodejem automobilu Peugeot Partner 1,6 HDi, RZ  C2 8855, 

bezúplatně převedeným do vlastnictví Domu kultury Milevsko, dle přílohy P1, 

III. schvaluje poskytnutí investičního příspěvku ve výši 250.000,00 Kč Domu kultury Milevsko 

na pořízení víceúčelového automobilu dle přílohy P1 a úpravu plánu nákladů a výnosů na rok 

2017,  

IV. schvaluje finanční krytí tímto rozpočtovým opatřením: 

 

            (uvedeno v tis. Kč) 

   ROZPOČTOVÁ 

SKLADBA 

UZ ORJ 

  

Text Hodnota OdPa Položka ORG 

3392 6351   08 506 

Investiční příspěvek pro DK Milevsko – 

víceúčelový automobil 250,00 

              

              

              

          VÝDAJE celkem 250,00 

  

 

      PŘÍJMY celkem  0 

          FINANCOVÁNÍ celkem 0 

 

Přítomno: 4  pro - 4, proti - 0, zdržel se - 0  

 

13. Žádost o souhlas s užitím investičního fondu - 1. základní škola T. G. Masaryka  

      Milevsko, Jeřábkova 690, okres Písek - OKÚ 

Na jednání se dostavil Ing. Šrámek. 

 

Usnesení č. 409/17 

Rada města Milevska 

I. souhlasí s užitím investičního fondu 1. základní školy T. G. Masaryka, Jeřábkova 690, okres 

Písek, v maximální výši do 65.000,00 Kč účelově na nákup kráječe chleba a knedlíků pro školní 

jídelnu dle přílohy P1, 

II. schvaluje úpravu plánu výnosů a nákladů PO na rok 2017. 

Přítomno: 5  pro - 5, proti - 0, zdržel se - 0  

 

14. Žádost o souhlas s užitím fondu odměn – Milevské muzeum - OKÚ 

 

Usnesení č. 410/17 

Rada města Milevska 

I. souhlasí s užitím fondu odměn Milevského muzea ve výši 40.000 Kč dle přílohy P1, 

II. schvaluje úpravu plánu výnosů a nákladů na rok 2017. 

Přítomno: 5  pro - 5, proti - 0, zdržel se - 0  

 

15. Ukončení záměrů pronajmout prostor sloužící podnikání v čp. 145 a 123 - OISM 

 

Usnesení č. 411/17 

Rada města Milevska 

I. bere na vědomí ukončení záměrů pronajmout prostor sloužící podnikání č. 101 v čp. 145 

Riegrova a č. 105 v čp. 123 nám. E. Beneše,   

II. rozhodla uzavřít nájemní smlouvu s Pekařstvím U Malých, s. r. o., se sídlem Náměstí 

svobody 21, 398 43 Bernartice, IČ: 05596670, na dobu neurčitou s výpovědní dobou 
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šestiměsíční, s měsíčním nájemným ve výši 10.000 Kč, za účelem prodeje pečiva, cukrářských 

výrobků a základních potravin, popř. provozování cukrárny, 

III. ukládá OISM projednat s Pekařstvím U Malých, s. r. o., podmínky potřebné pro vznik 

nového smluvního vztahu, 

IV. schvaluje opakovaně zveřejnit (s neomezenou dobou sejmutí z úřední desky) záměr 

pronajmout prostor sloužící podnikání č. 105 v čp. 123 nám. E. Beneše za stejných podmínek, 

s minimálním měsíčním nájemným 1.521 Kč.  

Přítomno: 5  pro - 5, proti - 0, zdržel se - 0  

 

16. Udržovací práce na kapličce ve Dmýšticích - vyhodnocení veřejné zakázky - OISM 

 

Usnesení č. 412/17 

Rada města Milevska 

I. schvaluje  průběh a výsledek výběrového řízení na dodavatele veřejné zakázky „Udržovací 

práce na kapličce ve Dmýšticích“, 

II. rozhodla uzavřít smlouvu o dílo na veřejnou zakázku „Udržovací práce na kapličce ve 

Dmýšticích“ s firmou M Build, s. r. o., Na Pakšovce 2202,  397 01  Písek – Budějovické 

Předměstí – IČ: 28155084 za nabídkovou cenu 260.676 Kč bez DPH tj. 315.418 Kč vč. DPH. 

Přítomno: 5  pro - 5, proti - 0, zdržel se - 0  

 

17. Nájem nemovitostí v lokalitě čistírny odpadních vod, v k. ú. Sepekov, uznání dluhu a  

      dohoda o jeho úhradě - OISM 

 

Usnesení č. 413/17 

Rada města Milevska 

I. schvaluje smlouvu o nájmu nemovitostí v přeloženém znění, uzavřenou mezi městem 

Milevskem, se sídlem nám. E. Beneše 420, 399 01 Milevsko a spoluvlastnicemi stavebních 

pozemků v areálu čistírny odpadních vod, v k. ú. Sepekov paní XXXXXXXXXXXXXXXXX, a 

to stavební parcely parc. č. 554/1 o výměře 1087 m
2
, stavební parcely parc. č. 552/1 o výměře 78 

m
2
 a části stavební parcely parc. č. 441/1 o výměře 1640 m

2
, v k. ú. Sepekov. Nájem se uzavírá 

na dobu určitou od 08.11.2017 do 07.11.2020. Cena nájmu bude ve výši 16,40 Kč za 1 m
2
 a rok, 

tj. celkem za období tří let ve výši 138.006 Kč, 

II. schvaluje závazek ve věci uznání dluhu v celkové výši 20.165 Kč a dohodu o jeho úhradě 

v předloženém znění, uzavřenou mezi městem Milevskem, se sídlem nám. E. Beneše 420, 399 01 

Milevsko a spoluvlastnicemi stavebních pozemků v areálu čistírny odpadních vod, v k. ú. 

Sepekov, paní XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. Předmětem této dohody je narovnání 

majetkových práv za užívané pozemky městem Milevskem parc. č. st. 554/1 o výměře 1087 m
2
, 

parc. č. st. 552/1 o výměře 78 m
2
 a části pozemku parc. č. st. 441/1 o výměře 1640 m

2
, v k. ú. 

Sepekov za období od 01.06.2017 do 07.11.2017.  

Přítomno: 5  pro - 5, proti - 0, zdržel se - 0  

 

18. Povrch komunikace v ul. Sibiřská, Sadová a Kpt. Jaroše - výzva k podání nabídky –  

      OISM 

Jednání opustil Mgr. Třeštík. 

 

Usnesení č. 414/17 

Rada města Milevska 

I. souhlasí s návrhem zadávací dokumentace veřejné zakázky „Povrch komunikace v ul. 

Sibiřská, Sadová a Kpt. Jaroše“, 

II. vyhlašuje výběrové řízení na veřejnou zakázku „Povrch komunikace v ul. Sibiřská, Sadová 

a Kpt. Jaroše“, 

III. souhlasí s návrhem firem, které budou vyzvány k předložení nabídky, 

IV. jmenuje hodnotící komisi v předloženém znění, 
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V. pověřuje starostu města podpisem rozhodnutí v případě vyloučení uchazeče. 

Přítomno: 4  pro - 4, proti - 0, zdržel se - 0  

 

19. Pořízení automobilů pro poskytování terénní sociální služby – vyhodnocení veřejné  

      zakázky - OISM 

Na jednání se dostavil Mgr. Barda. 

 

Usnesení č. 415/17 

Rada města Milevska 

I. bere na vědomí zprávu komise – protokol pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení 

nabídek veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky zadané mimo režim zákona č. 134/2016 Sb. 

o zadávání veřejných zakázek, dle směrnice o veřejných zakázkách města a dle MP pro oblast 

zadávání zakázek pro programové období 2014-2020, na akci: Pořízení automobilů pro 

poskytování terénní sociální služby, reg. číslo projektu: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_040/0002257, 

II. schvaluje výběr nejvhodnější nabídky a uzavření smlouvy na akci: Pořízení automobilů pro 

poskytování terénní sociální služby, reg. číslo projektu: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_040/0002257 

s firmou PORSCHE PRAHA-SMÍCHOV, Porsche Inter Auto CZ spol. s r. o., Vrchlického 31/18, 

150 00 Praha 5 – IČ: 47124652, za nabídkovou cenu 1.162.983 Kč bez DPH to je 1.407.208 Kč 

s DPH. 

Přítomno: 5  pro - 5, proti - 0, zdržel se - 0  

 

20. Propachtování části pozemkové parcely, v k. ú. Rukáveč – vyhlášení záměru - OISM 

 

Usnesení č. 416/17 

Rada města Milevska 

schvaluje vyhlášení záměru na propachtování části pozemkové parcely parc. č. 1060                        

o výměře cca 530 m
2
, v k. ú. Rukáveč paní XXXXXXXXXXXXXXXXXXX na dobu určitou. 

Cena pachtu bude ve výši min. 3.000 Kč za 1 ha a rok.  

Přítomno: 5  pro - 5, proti - 0, zdržel se - 0  

 

21. Informace a věci ke schválení 

 

A) Určení výše platů ředitelů příspěvkových organizací, ředitelů ZŠ a ředitelek MŠ  

      v souvislosti se změnou nařízení vlády č. 564/2006 Sb., s účinností od 01.11.2017 - STA 

 

Usnesení č. 417/17 

Rada města Milevska 

určuje podle nařízení vlády č. 564/2006 Sb., ve znění nařízení vlády č. 340/2017 Sb., které 

nabylo účinnosti dnem 1. listopadu 2017, plat ve výši dle předloženého platového výměru 

1) Ing. Petře Bláhové, ředitelce Městské knihovny v Milevsku, 

2) Mgr. Marii Jarošové, ředitelce Sociálních služeb města Milevska, 

3) Bc. Vítu Kratochvílovi, řediteli Domu kultury Milevsko, 

4) Vladimíru Šindelářovi, řediteli Milevského muzea, 

5) PaedDr. Martinu Hrychovi, řediteli 1. základní školy T. G. Masaryka Milevsko, 

6) Mgr. Michalu Divíškovi, řediteli 2. základní školy J. A. Komenského Milevsko, 

7) Zdeňce Fraňkové, ředitelce Mateřské školy Sluníčko Milevsko, 

8) Marcele Brčkové, DiS., ředitelce Mateřské školy Kytička Milevsko, 

9) Anně Říhové, ředitelce Mateřské školy Klubíčko Milevsko, 

10) Mgr. Romaně Fialové, ředitelce Mateřské školy Pastelka Milevsko. 

Přítomno: 5  pro - 5, proti - 0, zdržel se - 0  

 

B) Smlouva o spolupráci při opravách a provedení investic - OISM 
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Na jednání se vrátil Mgr. Třeštík. 

 

Usnesení č. 418/17 

Rada města Milevska 

rozhodla uzavřít Smlouvu o spolupráci při opravách a provedení investic v cizím majetku 

s Poliklinikou Milevsko spol. s r. o., Jeřábkova 158, 399 01 Milevsko, IČ: 60875470. 

Přítomno: 6  pro - 6, proti - 0, zdržel se - 0  

 

C) Dispoziční návrh pobočky České spořitelny a. s. - OISM 

 

Usnesení č. 419/17 

Rada města Milevska 

souhlasí s návrhem vnitřní dispozice v nebytovém prostoru č. 101 v čp. 127, nám. E. Beneše 

Milevsko a s přemístěním vchodových dveří dle předloženého návrhu České spořitelny a. s., 

Olbrachtova 1929/62, Praha 4, 140 00, IČ: 45244782. Návrh umístění reklamních poutačů 

a barevnost fasády není předmětem tohoto souhlasu. 

Přítomno: 6  pro - 6, proti - 0, zdržel se - 0  

 

D) Likvidace schodišťových plošin - OISM 

 

Usnesení č. 420/17 

Rada města Milevska 

schvaluje způsob a termín likvidace schodišťových plošin umístěných v budově Městského 

úřadu Milevsko, nám. E. Beneše 420 dle návrhu a jejich následné vyřazení z majetkové evidence. 

Přítomno: 6  pro - 6, proti - 0, zdržel se - 0  

 

E) Jmenování vedoucího organizační složky Živé Milevsko - MST 

 

Usnesení č. 421/17 

Rada města Milevska 

jmenuje vedoucím organizační složky Živé Milevsko pana Víta Krále.  

Přítomno: 6  pro - 6, proti - 0, zdržel se - 0  

 

 

Jednání bylo ukončeno v 17:30 hodin. 

 

 

 

Ing. Ivan Radosta v. r.           Mgr. Martin Třeštík v. r. 

starosta                 místostarosta 

 

 

 

 

 

Upravila: 

Petra Slunečková 


