
Pozn.: V souladu se Zákonem na ochranu osobních údajů č. 101/2000 Sb. je zveřejněn zápis ze 
zasedání Zastupitelstva města Milevska v upravené podobě, plné znění zápisu je k dispozici 
v sekretariátu MěÚ Milevsko. 

 

Z á p i s 

 
z 3. zasedání Zastupitelstva města Milevska, které se konalo ve středu dne 12. prosince 2018 

od 17:00 hodin ve velkém sále Domu kultury v Milevsku. 

 

Přítomni:  

Mgr. Petr Barda, Ing. Bohuslav Beneš, MVDr. Lukáš Dolejš, Ing. Mgr. Miroslav Doubek,  

Bc. Zdeněk Herout, pan Michal Horek, Mgr. Marie Jarošová,  

Mgr. Marie Jelenová, pan Tibor Kaleja, paní Alena Knotová, pan Jaroslav Kolář,  

RSDr. Jiří Kotalík, Mgr. Pavel Koutník, JUDr. Martin Kupec, Ph.D., Ing. Jaroslav Mácha,  

pan Jaroslav Peták, pan Michal Polanecký, pan Karel Procházka, Ing. Ivan Radosta,  

Mgr. Ondřej Šimánek.  

Omluven: MUDr. Zdeněk Hobzek. 

 

Program: 

 

Zahájení. 

Ustanovení orgánů zasedání. 

Schválení zápisu 2. zasedání a programu 3. zasedání Zastupitelstva města Milevska. 

 

1. Kontrola plnění usnesení - TAJ 

2. Úprava ceny vodného a stočného pro Milevsko na rok 2019 - OISM 

3. Návrh rozpočtu města Milevska na rok 2019 - OF 

4. Návrh střednědobého výhledu rozpočtu města Milevska na období let 2020–2021 - OF 

5. Směna pozemků v ulici J. Kytky, v k. ú. Milevsko – ukončení záměru - OISM 

6. Žádost o souhlas s podáním žádosti a předfinancováním projektu - 1. ZŠ - OPSPK 

7. Žádost o souhlas s podáním žádosti a předfinancováním projektu - 2. ZŠ - OPSPK 

8. Volba přísedících Okresního soudu v Písku - STA 

9. Dodatek ke smlouvě o úvěru od ČSOB na investiční akci „Sítě a komunikace Švermova –  

    3. etapa“ 

 

Projednání návrhů na nové záležitosti. 

Informace úřadu. 

Reakce na předchozí dotazy a podněty. 

Dotazy a podněty. 

Závěr. 

 

Písemný materiál k bodu č. 1–9 obdrželi všichni členové Zastupitelstva města Milevska  

a je přiložen k originálu zápisu. Dále zastupitelé obdrželi zápis č. 1/2018 z 1. zasedání 

Finančního výboru ZMM. 

 

Ustanovení orgánů zasedání 

 



2 

 

3. zasedání Zastupitelstva města Milevska zahájil pan starosta Ing. Ivan Radosta, konstatoval 

přítomnost nadpoloviční většiny členů Zastupitelstva města Milevska, a tedy jeho 

usnášeníschopnost. Provedením zápisu byla pověřena Petra Slunečková a jako skrutátor byla 

pověřena JUDr. Jana Čunátová.  

 

Ověřovatelé zápisu:  

paní Alena Knotová, Mgr. Petr Barda. 

 

Návrhová komise byla schválena ve složení: 

Michal Polanecký, RSDr. Jiří Kotalík, Mgr. Pavel Koutník. 

Mluvčím návrhové komise byl prohlášen Michal Polanecký. 

 

Schválení zápisu 2. zasedání a programu 3. zasedání ZMM 

K zápisu z 2. zasedání Zastupitelstva města Milevska nebyly vzneseny žádné pozměňovací 

návrhy, proto je pan starosta prohlásil za schválené.  

Zastupitelé dále schválili program 3. zasedání ZMM s tím, že bude rozšířen o bod č. 8 - Volba 

přísedících Okresního soudu v Písku. 

Přítomno: 20  pro - 20, proti - 0, zdržel se - 0  

 

1. Kontrola plnění usnesení - TAJ 

Informace k tomuto bodu podal p. starosta. 

 

Usnesení č. 25/18 

Zastupitelstvo města Milevska 

bere na vědomí přehled: 

- plnění usnesení Zastupitelstva města Milevska z 2. zasedání ZMM, 

- nesplněných usnesení ze zasedání ZMM č. 1–31. 

Přítomno: 20   pro - 20, proti - 0, zdržel se - 0 

 

Hlasování: 

Pro: Herout, Šimánek, Jelenová, Polanecký, Peták, Knotová, Procházka, Jarošová, Barda, 

Radosta, Horek, Kolář, Kupec, Kaleja, Dolejš, Koutník, Doubek, Mácha, Beneš, Kotalík. 

 

2. Úprava ceny vodného a stočného pro Milevsko na rok 2019 - OISM 

Informace k tomuto bodu podal p. starosta. V rozpravě k tomuto bodu vystoupili: 

Ing. Mgr. Doubek, Bc. Lukeš, p. starosta, Mgr. Jelenová, Ing. Beneš, RSDr. Kotalík,  

p. Polanecký, Ing. Jánová, Mgr. Barda.  

 

Usnesení č. 26/18 

Zastupitelstvo města Milevska 

I. bere na vědomí podklady pro stanovení ceny vodného a stočného pro rok 2019 pro město 

Milevsko, 

II. schvaluje úpravu ceny vodného a stočného na rok 2019 platnou od 01.01.2019 (dvousložková 

cena vodného a stočného), pohyblivá složka domácnosti 61,55 Kč/m
3
, pohyblivá složka  

ostatní 61,55 Kč/m
3
 a měsíční paušál dle velikosti vodoměru (pevná složka) 420 Kč/vodoměr/rok 

za vodoměr do 2,5 m
3
, ostatní poměrným způsobem. Roční nájem pro a. s. ČEVAK České 

Budějovice ve výši 7.748.000 Kč za rok. Uvedené ceny jsou bez DPH. 

III. rozhodlo o uzavření dodatku č. 22 ke smlouvě o nájmu ze dne 26.01.1996 v upraveném 

znění. 
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Přítomno: 20    pro - 13, proti - 1, zdržel se - 6 

 

Hlasování: 

Pro: Jelenová, Polanecký, Knotová, Procházka, Jarošová, Barda, Radosta, Kolář, Kupec, Kaleja, 

Mácha, Beneš, Kotalík. 

Proti: Doubek. 

Zdržel se: Herout, Šimánek, Peták, Horek, Dolejš, Koutník. 

 

3. Návrh rozpočtu města Milevska na rok 2019 - OF 

Informace k tomuto bodu podala Ing. Jánová – vedoucí OF a Mgr. Barda – za Finanční výbor 

ZMM. V rozpravě k tomuto bodu vystoupili: p. Polanecký, Ing. Jánová, p. starosta,  

Ing. Mgr. Doubek, Bc. Lukeš, JUDr. Kupec, Ph.D., p. Brousil, Ing. Beneš, Mgr. Šimánek,  

Mgr. Jelenová, Bc. Herout. 

p. Polanecký – navrhl upravit usnesení – v části II. zrušit č. 1 a č. 2 nahradit částí č. III. zmocňuje 

Městský úřad v rámci provádění interních opatření…, číslo III. nahradit číslem IV.  

 

Ing. Mgr. Doubek – navrhl hlasovat o vyjádření p. Málka k návrhu rozpočtu města Milevska.  

p. Polanecký – za návrhovou komisi a vzhledem k obsáhlosti návrhu pana Málka požádal 

předložit písemně text návrhu usnesení, o kterém by zastupitelé mohli hlasovat.  

 

Po krátké přestávce zastupitelé hlasovali o návrhu p. Polaneckého – přečíslování a doplnění 

návrhu v usnesení takto: v části II. se ruší č. 1 a č. 2 se nahradí číslem III. zmocňuje Městský úřad 

v rámci provádění interních opatření…, číslo III. se nahradí číslem IV.  

Hlasování: 

Pro: Herout, Šimánek, Jelenová, Polanecký, Peták, Knotová, Procházka, Jarošová, Barda, 

Radosta, Horek, Kolář, Kupec, Kaleja, Dolejš, Koutník, Doubek, Mácha, Beneš, Kotalík. 

Přítomno: 20 pro – 20, proti – 0, zdržel se - 0 

Návrh byl přijat. 

 

Dále zastupitelé hlasovali o pozměňovacím návrhu Ing. Mgr. Doubka v bodě IV: 

bere na vědomí připomínky občana k návrhu rozpočtu uvedené v příloze č. 5 a pověřuje starostu 

města Milevska k předložení rozpočtové změny Zastupitelstvu města Milevska dne 13.02.2019 

(parkoviště před 2. základní školou Milevsko – J. A. Komenského, parkoviště Libušina – B. 

Němcové, oprava Dukelské ulice včetně povrchu – projekt). 

 

Hlasování: 

Pro: Herout, Jelenová, Polanecký, Peták, Procházka, Kupec, Kaleja, Doubek, Mácha, Beneš. 

Proti: Šimánek, Knotová, Jarošová, Barda, Radosta, Dolejš, Koutník, Kotalík. 

Zdržel se: Horek, Kolář. 

Přítomno: 20 pro – 10, proti – 8, zdržel se - 2 

Návrh nebyl přijat. 

 

Usnesení č. 27/18 

Zastupitelstvo města Milevska 

I. schvaluje: 

a) Rozpočet města Milevska na rok 2019 s celkovými příjmy 200,08 mil. Kč, 

celkovými výdaji 234,47 mil. Kč a schodkem rozpočtu ve výši -34,39 mil. Kč, 

který bude finančně pokryt přebytkem hospodaření města vytvořeným z minulých let 

ve formě závazných ukazatelů dle přílohy č. 1 – v upraveném znění, 
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b) úhradu splátek přijatých dlouhodobých úvěrů prostřednictvím financování ve výši 

5,72 mil. Kč, 

c) snížení stavu na bankovních účtech rozpočtového hospodaření 

ve výši 40,10 mil. Kč, 

d) Přehled plánu investic a oprav majetku pro rozpočet města Milevska na rok 2019 
dle přílohy č. 2 – v upraveném znění, 

e) Rozpočet sociálního fondu města Milevska na rok 2019 se základním přídělem 3 % 

z objemu mezd, tvorbou fondu ve výši 1,27 mil. Kč a čerpáním fondu ve výši 

1,13 mil. Kč dle přílohy č. 3,  

f) Finanční plán hospodářské činnosti města Milevska na rok 2019 s celkovými 

náklady 26,47 mil. Kč, celkovými výnosy 27,42 mil. Kč a kladným výsledkem 

hospodaření ve výši +0,96 mil. Kč v členění dle přílohy č. 4. 

 

II. zmocňuje Radu města Milevska k provádění těchto obecných kompetencí: 

a) Rada města je oprávněna provádět bez omezení rozpočtová opatření vyvolaná 

rozhodnutím vyšších orgánů v oblasti účelově určených prostředků, která se týkají 

transferů s jinými veřejnými rozpočty, a to bez omezení na straně příjmů i výdajů, 

b) Rada města je oprávněna provádět rozpočtová opatření do výše 500 tis. Kč 

v jednotlivých případech za předpokladu, že uskutečnění všech rozpočtových opatření 

v konkrétní rozpočtové změně nedojde ke snížení celkového salda rozpočtu 

hospodaření města o více než 1.000 tis. Kč oproti aktuálně plánovanému rozpočtu 

města. 

Rada města v rámci svého zmocnění předkládá schválená rozpočtová opatření na vědomí 

Zastupitelstvu města Milevska na jeho zasedání. 

 

III. zmocňuje Městský úřad Milevsko v rámci provádění interních rozpočtových opatření 

tyto osoby na pozicích takto: 

a) vedoucí odboru finančního MěÚ Milevsko k rozpisu rozpočtu dle rozpočtové 

skladby, který nepodléhá schvalování orgánů města v detailním členění v rámci 

schválených ukazatelů, 

b) vedoucí odboru finančního MěÚ Milevsko v souladu s rozpočtovou skladbou 

mezipoložkové přesuny bez vlivu a změnu již schváleného nebo upraveného rozpočtu 

u tzv. změn rozpisu rozpočtu z důvodu změn vyvolaných obecně závaznými právními 

předpisy, metodickými a účetními pokyny nadřízených orgánů, 

c) vedoucí odpovědných míst dle organizačních jednotek (ORJ) města k doplnění 

nebo změně Účelového znaku (ÚZ), atributu Nástroj a Zdroj, Organizace (ORG) bez 

změny rozpočtové skladby svým podpisem. 

IV. bere na vědomí připomínky občana k návrhu rozpočtu uvedené v příloze č. 5. 

 

Přítomno: 20    pro - 17, proti - 0, zdržel se - 3 

 

Hlasování: 

Pro: Herout, Šimánek, Polanecký, Knotová, Procházka, Jarošová, Barda, Radosta, Horek, Kolář, 

Kupec, Kaleja, Dolejš, Koutník, Mácha, Beneš, Kotalík. 

Zdržel se: Jelenová, Peták, Doubek. 

 

4. Návrh střednědobého výhledu rozpočtu města Milevska na období let 2020–2021 - OF 
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Informace k tomuto bodu podala Ing. Jánová – vedoucí OF. V rozpravě k tomuto bodu 

vystoupili: Mgr. Barda, Ing. Mgr. Doubek, Ing. Beneš, p. Polanecký, Bc. Herout, Ing. Jánová,  

p. Peták, p. starosta. 

Ing. Mgr. Doubek – navrhl pozměňující doplňující návrh usnesení:  

Zastupitelstvo města Milevska 

I. schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu města Milevska na období let 2020–2021 

dle přílohy č. 1, 

II. ukládá vedení města: 

a) zpracovat nový střednědobý výhled rozpočtu na celé volební období s detailním plánem 

investic, a to do konce května 2019, 

b) předložit analýzu zpracovaných projektových dokumentací a jejich následné využití včetně 

plánu realizací. 

 

Hlasování: 

Pro: Herout, Polanecký, Peták, Koutník, Doubek. 

Proti: Knotová, Jarošová, Kolář, Kupec, Beneš, Kotalík. 

Zdržel se: Šimánek, Jelenová, Procházka, Barda, Radosta, Horek, Kaleja, Dolejš, Mácha. 

Přítomno: 20 pro – 5, proti – 6, zdržel se - 9 

Návrh nebyl přijat. 

 

Usnesení č. 28/18 

Zastupitelstvo města Milevska 

schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu města Milevska na období let 2020–2021 

dle přílohy č. 1. 

Přítomno: 20   pro - 15, proti - 3, zdržel se - 2 

 

Hlasování: 

Pro: Polanecký, Knotová, Procházka, Jarošová, Barda, Radosta, Horek, Kolář, Kupec, Kaleja, 

Dolejš, Koutník, Mácha, Beneš, Kotalík. 

Proti: Herout, Šimánek, Doubek. 

Zdržel se: Jelenová, Peták. 

 

5. Směna pozemků v ulici J. Kytky, v k. ú. Milevsko – ukončení záměru - OISM 

Informace k tomuto bodu podal Bc. Lukeš – vedoucí OISM. 

 

Usnesení č. 29/18 

Zastupitelstvo města Milevska 

schvaluje  směnu části pozemkové parcely parc. č. 1832/14, dle geometrického plánu                             

č. 3131-173/2017 označené jako pozemková parcela parc. č. 1832/17 o výměře 40 m
2
,                             

v k. ú. Milevsko  ve vlastnictví města Milevska, se sídlem nám. E. Beneše 420, 399 01 Milevsko  

za část pozemkové parcely parc. č. 1832/2, dle geometrického plánu č. 3131-173/2017 označené 

jako pozemková parcela parc. č. 1832/16 o výměře 40 m
2
, v k. ú. Milevsko ve vlastnictví paní 

.   

Směna pozemků bude bez doplatku.                     

Přítomno: 20   pro - 20, proti - 0, zdržel se - 0 

 

Hlasování: 

Pro: Herout, Šimánek, Jelenová, Polanecký, Peták, Knotová, Procházka, Jarošová, Barda, 

Radosta, Horek, Kolář, Kupec, Kaleja, Dolejš, Koutník, Doubek, Mácha, Beneš, Kotalík. 
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6. Žádost o souhlas s podáním žádosti a předfinancováním projektu - 1. ZŠ - OPSPK 

Informace k tomuto bodu podal p. starosta. V rozpravě k tomuto bodu vystoupili: Mgr. Barda,  

p. Polanecký, Mgr. Jelenová, p. Horek, Ing. Jánová.  

 

Usnesení č. 30/18 

Zastupitelstvo města Milevska 

I. bere na vědomí informaci 1. základní školy T. G. Masaryka Milevsko, Jeřábkova 690, okres 

Písek o projektu „Vybavení přírodovědných a technických učeben“, 

II. schvaluje revokaci usnesení Zastupitelstva města Milevska č. 216/16, 

III. schvaluje 1. základní škole T. G. Masaryka Milevsko, Jeřábkova 690, okres Písek realizaci 

projektu „Vybavení přírodovědných a technických učeben“ a podání žádosti o podporu 

z Integrovaného regionálního operačního programu k výzvě „MAS Střední Povltaví – IROP – 

Zlepšení kvality vzdělávání 1“ s maximálními předpokládanými výdaji ve výši 1.500.000,00 Kč, 

z toho s celkovými způsobilými výdaji ve výši 1.500.000,00 Kč,    

IV. schvaluje kofinancování projektu „Vybavení přírodovědných a technických učeben“ 1. 

základní školou T. G. Masaryka Milevsko, Jeřábkova 690, okres Písek ve výši 5 % z celkových 

předpokládaných způsobilých výdajů projektu tj. 75.000,00 Kč, s podmínkou přidělení dotace 

z Integrovaného regionálního operačního programu k výzvě projektu „MAS Střední Povltaví – 

IROP – Zlepšení kvality vzdělávání 1“ a bere na vědomí informaci žadatele o zajištění 

kofinancování z investičního fondu, 

V. schvaluje předfinancování projektu „Modernizace přírodovědeckých a technických učeben“ 

městem Milevskem ve výši 95 % z celkových předpokládaných způsobilých výdajů projektu,  

tj. 1.425.000,00 Kč, s podmínkou přidělení dotace z Integrovaného regionálního operačního 

programu k výzvě „MAS Střední Povltaví – IROP – Zlepšení kvality vzdělávání 1“ s realizací 

projektu v období r. 2019–2021, 

VI. ukládá odboru finančnímu zajistit předfinancování projektu z rozpočtu města v r. 2019  

ve výši 350.000,00 Kč a v r. 2020 ve výši 1.075.000,00 Kč.  

Přítomno: 20    pro - 20, proti - 0, zdržel se - 0 

 

Hlasování: 

Pro: Herout, Šimánek, Jelenová, Polanecký, Peták, Knotová, Procházka, Jarošová, Barda, 

Radosta, Horek, Kolář, Kupec, Kaleja, Dolejš, Koutník, Doubek, Mácha, Beneš, Kotalík. 

 

7. Žádost o souhlas s podáním žádosti a předfinancováním projektu - 2. ZŠ - OPSPK 

Informace k tomuto bodu podal p. starosta.  

 

Usnesení č. 31/18 

Zastupitelstvo města Milevska 

I. bere na vědomí informaci 2. základní školy J. A. Komenského Milevsko, J. A. Komenského 

čp. 1023, okres Písek o projektu „Modernizace odborných učeben“, 

II. schvaluje 2. základní škole J. A. Komenského Milevsko, J. A. Komenského 1023, okres 

Písek, realizaci projektu „Modernizace odborných učeben“ a podání žádosti o podporu 

z Integrovaného regionálního operačního programu k výzvě „MAS Střední Povltaví – IROP – 

Zlepšení kvality vzdělávání 1“ s maximálními předpokládanými výdaji ve výši 6.000.000,00 Kč, 

z toho s celkovými způsobilými výdaji ve výši 6.000.000,00 Kč,   

III. schvaluje kofinancování projektu „Modernizace odborných učeben“ 2. základní školou J. A. 

Komenského Milevsko, J. A. Komenského 1023, okres Písek ve výši 5% z celkových výdajů 

předpokládaných způsobilých výdajů projektu, tj. 300.000,00 Kč, s podmínkou přidělení dotace 
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z Integrovaného regionálního operačního programu k výzvě „MAS Střední Povltaví – IROP – 

Zlepšení kvality vzdělávání 1“ a bere na vědomí informaci žadatele o zajištění kofinancování 

z investičního fondu, 

IV. schvaluje předfinancování projektu „Modernizace odborných učeben“ městem Milevskem 

ve výši 95 % z celkových předpokládaných způsobilých výdajů projektu, tj. 5.700.000,00 Kč, 

s podmínkou přidělení dotace z Integrovaného regionálního operačního programu k výzvě „MAS 

Střední Povltaví – IROP – Zlepšení kvality vzdělávání 1“ s realizací projektu v období  

r. 2019–2021, 

V. ukládá odboru finančnímu zajistit předfinancování projektu z rozpočtu města v roce 2020 ve 

výši 5.700.000,00 Kč.  

Přítomno: 20   pro - 20, proti - 0, zdržel se - 0  

 

Hlasování: 

Pro: Herout, Šimánek, Jelenová, Polanecký, Peták, Knotová, Procházka, Jarošová, Barda, 

Radosta, Horek, Kolář, Kupec, Kaleja, Dolejš, Koutník, Doubek, Mácha, Beneš, Kotalík. 

 

8. Volba přísedících Okresního soudu v Písku – STA 

Informace k tomuto bodu podal p. starosta.  

 

Usnesení č. 32/18 

Zastupitelstvo města Milevska 

volí paní Ludmilu Řeřábkovou, bytem a pana Jaroslava Truhláře, bytem 

přísedícími Okresního soudu v Písku na volební  

období 2019–2023. 

Přítomno: 20   pro - 20, proti - 0, zdržel se - 0 

 

Hlasování: 

Pro: Herout, Šimánek, Jelenová, Polanecký, Peták, Knotová, Procházka, Jarošová, Barda, 

Radosta, Horek, Kolář, Kupec, Kaleja, Dolejš, Koutník, Doubek, Mácha, Beneš, Kotalík. 

 

9. Dodatek ke smlouvě o úvěru od ČSOB na investiční akci „Sítě a komunikace Švermova –  

    3. etapa“ 

Informace k tomuto bodu podala Ing. Jánová – vedoucí OF. 

 

Usnesení č. 33/18 

Zastupitelstvo města Milevska 

schvaluje: 

a) dodatek č. 1 ke smlouvě o úvěru č. 47/18/5636 dle přílohy; 

b) změnu v oblasti financování následujícím rozpočtovým opatřením: 

ROZPOČTOV

Á SKLADBA 

UZ ORJ 

  

Text Hodnota v  Kč OdPa Položka ORG 

 

8123 

 

  4 

 

Zapojení úvěru na akci „Sítě a 

komunikace Švermova – 3. etapa“  -4.033.668,03 

     

VÝDAJE celkem  0,00 

     PŘÍJMY celkem            0,00 

     FINANCOVÁNÍ celkem  -4.033.668,03 
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Přítomno: 20   pro - 20, proti - 0, zdržel se - 0 

 

Hlasování: 

Pro: Herout, Šimánek, Jelenová, Polanecký, Peták, Knotová, Procházka, Jarošová, Barda, 

Radosta, Horek, Kolář, Kupec, Kaleja, Dolejš, Koutník, Doubek, Mácha, Beneš, Kotalík. 

 

Projednání návrhů na nové záležitosti. 

Návrhy na nové záležitosti nebyly podány.  

 

Informace úřadu. 

 

Paní tajemnice informovala o průběhu výběrových řízení a rekonstrukci kanceláří v budově MěÚ 

Milevsko. Popřála všem krásné Vánoce.   

 

 

Dotazy a podněty. 

 

p. Knotová – v Milevských novinách byl uveden milý článek, že milevský hokejový klub pořádá 

benefiční zápas jednoho našeho těžce zraněného občana, dotaz, zda by se město Milevsko mohlo 

nějakým způsobem podílet třeba formou sbírky. 

p. Kolář – informoval o benefičním zápase, vedení klubu souhlasí, že výtěžek ze vstupného bude 

věnován rodině. Uspořádání finanční sbírky je poněkud náročné, proto se vedení klubu rozhodlo 

přispět rodině symbolicky touto formou. 

Mgr. Jarošová – upozornila, že v Milevsku funguje Darovna, jejímž prostřednictvím je možné 

zařídit výtěžek z prodeje věcí osobám, které to potřebují. 

 

Pan starosta poděkoval za spolupráci a popřál všem krásné Vánoce a hodně zdraví v novém roce. 

 

Závěr. 

 

Jednání bylo ukončeno ve 21:20 hodin.  

 

 

 

 

 

Ing. Ivan Radosta v. r.  

starosta města 

 

 

 

 

 

 

Upravila: 

Petra Slunečková 

 

 


