
Z Á P I S
z 12. zasedání zastupitelstva města Slavkov u Brna,

které se konalo dne 12.9.2016

od 17:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ

Pří tomni: Michal Boudný, starosta
Bc. L ibor El iáš, č len ZM
PaedDr. I lona Hrbáčková, č lenka ZM
Ing. Hynek Charvat, č len ZM
Ing. Ivan Charvát, č len ZM
Ing. arch. Dušan Jakoubek, č len ZM
Ing. Marie Jedl ičková, místostarostka
Mgr. Petr  Kost ík, místostarosta
Mgr. Věra Křivánková, členka ZM
Mgr. Vladis lava Kulhánková, členka ZM
Mgr. Miroslav Lst ibůrek, člen ZM
Mgr. Renáta Macharová,  členka ZM
Mgr. Vladimír Soukop, člen ZM
Dagmar Živníčková, č lenka ZM

Omluveni: MUDr. Oldř ich Pospíš i l ,  č len ZM

Nepří tomni: <dle prezenční l ist iny>

Hosté: Mgr. Bohuslav Fiala,  tajemník MěÚ
Ing. Petr  Lokaj, vedoucí odboru invest ic a rozvoje
Petr Zvonek, ředitel TSMS

Předsedaj íc í: Michal Boudný, starosta

Ověřovate lé: Mgr. Vladis lava Kulhánková, členka ZM
Dagmar Živníčková, č lenka ZM

 Návrhová komise:      Mgr. Renáta Macharová, Mgr. Petr Kostík, Ing. arch. Dušan Jakoubek

Číslo
bodu

Bod
Komentář

1. Zahájení a schválení programu 12. zasedání zastupitelstva města

Pan starosta Michal Boudný přivítal všechny přítomné na dvanáctém zasedání zastupitelstva
města, konstatoval, že je přítomno 13 členů zastupitelstva města a zastupitelstvo je tedy
usnášeníschopné. Navrhl schválit ověřovatele zápisu Dagmar Živníčkovou a  Mgr. Vladislavu



Kulhánkovou (schváleno 13 hlasů pro) a členy návrhové komise Mgr. Renátu Macharovou,
Ing. arch. Dušana Jakoubka a Mgr. Petra Kostíka (schváleno 13 hlasů pro). V rámci schválení
programu navrhl stáhnout z projednávání bod: Podnět STAVEBNÍ SPOLEČNOSTI ČÁSLAVA
s.r.o. k narovnání právních vztahů a rozšířit program o bod: Soubor rozpočtových opatření.

Předkladatel: Starosta Hlasování
Pro: 13 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Výsledek hlasování: Přijato

2. 201/12/ZM/2016 Plnění usnesení ze zasedání zastupitelstva města
K tomuto bodu jednání byli přizváni:

I. Zastupitelstvo města .

považuje za splněné body:

20/3 z 3. mimořádného zasedání ZM - 19.10.2015
125/6, 126/6 z 6. řádného zasedání ZM - 14.12.2015
148/8, 158/8 z 8. zasedání ZM - 21.03.2016
181/9/II, 179/9 z 9. zasedání ZM - 18.05.2016
191/10, 192/10, 194/10 z 10. zasedání ZM - 13.06.2016

bere na vědomí průběžné plnění a trvání zbývajících úkolů.

Zprávu uvedl starosta města.

Předkladatel: Michal Boudný
Zpracovatel: Bc. Martina Vilímová
Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování
Pro: 13 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato

3. 202/12/ZM/2016 Průběžné plnění Programu rozvoje města na rok 2016
K tomuto bodu jednání byli přizváni:

I. Zastupitelstvo města bere na vědomí
průběžné plnění Programu rozvoje města na rok 2016 v předloženém znění.

Zprávu uvedl místostarosta města.
V diskuzi k bodu vystoupili: PaedDr. Ilona Hrbáčková, Ing. Petr Lokaj, p. Michal Boudný

Příchod: Mgr. Vladimír Soukop - 17:08

Předkladatel: Mgr. Petr Kostík
Zpracovatel: Ing. Petr Lokaj
Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování
Pro: 14 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato

4. 203/12/ZM/2016 Rozbory hospodaření města Slavkov u Brna za II. čtvrtletí roku 2016
K tomuto bodu jednání byli přizváni:



I. Zastupitelstvo města schvaluje
 Rozbory  hospodaření  města  Slavkov  u  Brna  za  II.  čtvrtletí  roku  2016  v
předloženém znění.

Zprávu uvedla místostarostka města.
V diskuzi k bodu vystoupili: Ing. Ivan Charvát, p. Petr Zvonek

Předkladatel: Ing. Marie Jedličková
Zpracovatel: Ing. Jana Mackrlová
Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování
Pro: 14 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato

5. 204/12/ZM/2016 Rozbory hospodaření VHČ za II.čtvrtletí roku 2016
K tomuto bodu jednání byli přizváni:

I. Zastupitelstvo města schvaluje
 plnění  plánu  vedlejší  hospodářské  činnosti  za  II.  čtvrtletí  roku  2016  v
předloženém znění.

Zprávu uvedla místostarostka města.

Předkladatel: Ing. Marie Jedličková
Zpracovatel: Bc. Jitka Charvátová
Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování
Pro: 14 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato

6. 205/12/ZM/2016 Soubor rozpočtových opatření
K tomuto bodu jednání byli přizváni:

I. Zastupitelstvo města schvaluje
soubor rozpočtových opatření v předloženém znění takto:

RO Název Příjem (Kč) Výdaj (Kč)

70

Navýšení položky č. 86 - Nemovitosti - znalecké posudky... 50 000

Snížení položky č. 128 - Rezerva -50 000

71

Zařazení nové položky - Zateplení DPS 3 500 000

Snížení položky - Fond bydlení -3 500 000

Zprávu uvedla místostarostka města.
V diskuzi k bodu vystoupili: Ing. arch. Dušan Jakoubek, Bc. Libor eliáš, p. Michal Boudný

zdrželi se: Ing. arch. Dušan Jakoubek, PaedDr. Ilona Hrbáčková



Předkladatel: Ing. Marie Jedličková
Zpracovatel: Ing. Jana Mackrlová
Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování
Pro: 12 Proti: 0 Zdrželo se: 2 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato

7. 206/12/ZM/2016 Program pro poskytování dotací na podporu činností v oblasti sociálních
služeb pro rok 2017
K tomuto bodu jednání byli přizváni:

I. Zastupitelstvo města schvaluje
předložený  Program  pro  poskytování  dotací  na  podporu  činností  v  oblasti
sociálních služeb pro rok 2017.

Zprávu uvedla místostarostka města.

Předkladatel: Ing. Marie Jedličková
Zpracovatel: Mgr. Šárka Morongová
Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování
Pro: 14 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato

8. 207/12/ZM/2016 Deklarace potřebnosti a podpory sociálních služeb pro rok 2017
K tomuto bodu jednání byli přizváni:

I. Zastupitelstvo města schvaluje
systém spolufinancování  sociálních služeb pro  občany  Slavkovska v  roce  2017
podle  Pravidel JMK pro rok 2017 a deklaruje potřebnost a finanční podporu v
konkrétní výši uvedené v tabulce pro služby zařazené v Základní síti do skupiny A
a C za podmínky, že služby úspěšně projdou dotačním řízením JMK a ORP Slavkov
u Brna.

poskytovatel druh služby kategorie
max.  dotace
2017

Rodinná  pohoda,
o.s.Vyškov  

raná péče A          72028

Rodinná  pohoda,
o.s.Vyškov

SAS  pro  rodiny  s
dětmi

A        118080

Rodinná  pohoda,
o.s.Vyškov

centrum  denních
služeb

A          48672

Rodinná  pohoda,
o.s.Vyškov

odlehčovací
služby

C          43800

DCH  Brno,  OCH
Hodonín

centrum  denních
služeb

A          86480

DCH  Brno,  OCH
Hodonín

charitní poradna A          19188

DCH  Brno,  OCH
Hodonín

pečovatelská
služba

A        608600



Zprávu uvedla místostarostka města.

Předkladatel: Ing. Marie Jedličková
Zpracovatel: Mgr. Šárka Morongová
Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování
Pro: 14 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato

9. 208/12/ZM/2016 Záměr realizace kogenerační jednotky
K tomuto bodu jednání byli přizváni:

I. Zastupitelstvo města schvaluje
záměr realizace kogenerační jednotky formou Varianty B.

Zprávu uvedla místostarostka města.
V  diskuzi  k  bodu  vystoupili:  Ing.  arch.  Dušan  Jakoubek,  Vojtěch  Lstibůrek,  PaedDr.  Ilona
Hrbáčková

zdrželi se: Ing. arch. Dušan Jakoubek, Mgr. Vladimír Soukop

Předkladatel: Ing. Marie Jedličková
Zpracovatel: Vojtěch Lstibůrek
Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování
Pro: 12 Proti: 0 Zdrželo se: 2 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato

10. 209/12/ZM/2016 Žádost o prodej částí pozemků parc. č. 354/17 a 354/29 v k.ú. Slavkov
u Brna - společnost M plus s.r.o.
K tomuto bodu jednání byli přizváni:

I. Zastupitelstvo města souhlasí
s  úplatným převodem částí  pozemků parc.  č.  354/17 orná půda o výměře cca
62m2 a 354/29 ostatní plocha o výměře cca 40m2 , oba v k. ú. Slavkov u Brna z
majetku města do vlastnictví společnosti M plus, s. r. o., sídlem Československé
armády 347,  684 01 Slavkov u Brna,  IČ:  26228921 a to za cenu 375,-Kč/m2,
celkem tedy za 65.625,-Kč bez DPH.

Zprávu uvedl starosta města.

zdrželi se: PaedDr. Ilona Hrbáčková, Dagmar Živníčková, Mgr. Vladimír Soukop
proti: Ing. Hynek Charvat

Předkladatel: Michal Boudný
Zpracovatel: Pavla Soukopová
Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování
Pro: 10 Proti: 1 Zdrželo se: 3 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato

11. 210/12/ZM/2016 Žádost o zpevnění proluky Zámecká a zpřístupnění zahrad k RD z ulice
Špitálská - doplnění
K tomuto bodu jednání byli přizváni:



I. Zastupitelstvo města neschvaluje

bezúplatné  nabytí  částí  pozemků  a to  parc.  č.  892  o  výměře  cca  25m2  ve
vlastnictví pana Zdeňka Drábka, trvalým pobytem Smetanova 949, 684 01 Slavkov
u Brna;  parc.  č.  894 o  výměře cca  33m2  ve  vlastnictví  pana  Ivana  Hejduška,
trvalým pobytem Špitálská 793, 684 01 Slavkov u Brna a parc.č. 896/1 o výměře
cca 32m2  ve vlastnictví manželů Petra a Veroniky Šilerových, trvalým pobytem
Polní  1194,  684  01  Slavkov  u  Brna,  vše  v  k.ú.  Slavkov  u  Brna  dle  přiložené
situace,  do  vlastnictví  města  Slavkov  u  Brna,  za  účelem  zřízení  obslužné
přístupové komunikace s využitím proluky na ulici  Zámecká a doporučuje řešit
zpřístupnění  pozemků  formou  majetkoprávního  vypořádání  mezi  současnými
majiteli a městem.

Zprávu uvedl starosta města.
V diskuzi k bodu vystoupili: Ing. Jiří Havlík, p. Vítězslav Bárta, p. Michal Boudný, PaedDr. Ilona
Hrbáčková, Ing. Petr Lokaj, Mgr. Petr Kostík, Ing. arch. Dušan Jakoubek, Bc. Libor Eliáš

Ing. Jiří Havlík - dům nám byl prodán v r. 1989 s tím, že máme zezadu přístupovou cestu. Měla být
postavena obslužná komunikace,  byla  to podmínka pro  vznik  pozemků.  Nevznikla.  Všichni  lidé
nemají  stejný  přístup k pozemkům, nemají  přístup ke garážím. Za těch 30 let  je  to  i  rozměr
morální. Jde o rovnost mezi občany a respektování toho, co bylo dohodnuto úřadem, a není.

p. Vítězslav Bárta - když se udělá obecní cesta, budou tam mít přístup všichni.

Mgr. Petr Kostík navrhl záležitost odložit.

Starosta města navrhl neschvalovat záměr.

zdržel se: Ing. Ivan Charvát

Předkladatel: Michal Boudný
Zpracovatel: Pavla Soukopová
Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování
Pro: 13 Proti: 0 Zdrželo se: 1 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato

12. 211/12/ZM/2016 Nabídka ACHP, a.s. na prodej komunikace
K tomuto bodu jednání byli přizváni:

I. Zastupitelstvo města konstatuje, že
za současných podmínek nepřijímá nabídku ACHP SLAVKOV, a.s., U Splavu 1421,
684 01 Slavkov u Brna na nabytí  veřejně přístupné komunikace do průmyslové

zóny západ na ulici U Splavu do vlastnictví města.

Zprávu uvedl starosta města.
V diskuzi k bodu vystoupili: Mgr. Vladimír Soukop, Ing. arch. Dušan Jakoubek, p. Michal Boudný,
Mgr. Petr Kostík, Ing. Marie Jedličková



Předkladatel: Michal Boudný
Zpracovatel: Ing. Petr Lokaj
Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování
Pro: 14 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato

13. 212/12/ZM/2016 Vodovod ul. Sadová - pachtovní smlouva
K tomuto bodu jednání byli přizváni:

I. Zastupitelstvo města schvaluje
uzavření smlouvy o zajištění provozu a pachtu vodovodního řadu v ulici Sadová se
společností  Vodovody  a  kanalizace  Vyškov,  a.  s.,  Brněnská  410/13,  682  01
Vyškov, IČ: 494 54 587 v předloženém znění.

Zprávu uvedl starosta města.

Předkladatel: Michal Boudný
Zpracovatel: Ing. Petr Janek
Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování
Pro: 14 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato

14. 213/12/ZM/2016 Soubor rozpočtových opatření
K tomuto bodu jednání byli přizváni:

I. Zastupitelstvo města schvaluje
soubor rozpočtových opatření v předloženém znění takto:

RO Název
Příjmy
(Kč)

Výdaje
(Kč)

72

Zařazení nové položky - Investiční dotace MZe - Úhrada investičních nákladů
na zpracování osnov podle § 26 odst. 2 lesního zákona

121 300

Zařazení  nové  položky  -   Dotace  MZe  -  Úhrada  investičních  nákladů  na
zpracování osnov podle § 26 odst. 2 lesního zákona

121 300

73
Navýšení položky - Přijaté pojistné náhrady 46 400

Navýšení položky - MěP - Poskytnutí náhrady za pracovní úraz 46 400

74
Navýšení položky č. 19 - Příspěvek na provoz - TSMS 250 000

Snížení položky č. 128 - Rezerva -250 000

75
Zařazení  nové  položky  -  Účelový  investiční  příspěvek  -  TSMS -  rozvaděč
veřejného osvětlení Revemberi

220 000

Snížení položky č. 128 - Rezerva -220 000

Zprávu uvedla místostarostka města.

zdrželi se: Mgr. Vladimír Soukop, Ing. arch. Dušan Jakoubek

Předkladatel: Ing. Marie Jedličková
Zpracovatel: Ing. Jana Mackrlová

Hlasování
Pro: 12 Proti: 0 Zdrželo se: 2 Nehlasovalo: 0



Typ dokumentu: Usnesení Usnesení bylo: Přijato

15. Interpelace členů ZM

Mgr. Vladislava Kulhánková - minule mluvil  MUDr. Pospíšil  o stromu v havarijním stavu u
stadionu,  jedná  se  o  ten  první  vlevo  v  zatáčce.   Ta  větev,  která  tam  zbývá,  je  právě
nebezpečně nad silnicí.

Petr  Zvonek  -  vím,  o  který  strom se jedná,  akorát  nechápu,  když  tady  v  loňském roce
probíhalo kácení, proč odborníci neshledali i tento strom jako vhodný k vykácení.

Starosta města - protože když dojde někdo s kulatým razítkem, a řekne, že je tam brouk a
strom je v pořádku, tak je strom v pořádku. Takže poprosím ředitele TSMS, aby se spojil
s odborem ŽP, zda by tento strom nešel smýtit.

Mgr.  Vladislava Kulhánková -  když se projíždí  vesnicemi,  tak vždy před školou je měření
rychlosti. Bliká, ukazuje rychlost a ještě před tím blikají dva semafory, aby ještě toho řidiče
upozornily. Na ulici Tyršova od příjezdu od Rousínova, kde stává městská policie, ale nemůže
tam stát pořád, by také něco mělo být.

Starosta města - nevím, jak moc je to účinné. Za chvíli každý řidič otupí.

Mgr. Bohuslav Fiala - zbyde nám jeden informativní radar po instalaci úsekového měření na
příjezdu od Brna. Také se teď projektuje rozšíření parkovacích stání na Tyršově ulici, součástí
toho je i dopravní značení, prověříme, zda by nějaké zařízení nemohlo být také součástí.

Ing.  Ivan  Charvát  -  v  této  věci  se  připomínám s  mým dotazem na  minulém ZM právě
k bezpečnosti křižovatky Tyršova-Malinovského. Bylo přislíbeno, že se pokusíme najít nějakou
možnost úprav.

Ing. Marie Jedličková - také v místě přechodu z jídelny ISŠ na druhou stranu není mnohdy
přes zaparkovaná auta na přecházející vidět. Možná by se dvě parkovací místa mohla zrušit.
Když tam stojí dodávka, je to dost nepříjemné.

Starosta města - ano, ale to stejné je i na ulici Bučovické.

Ing. arch. Dušan Jakoubek - a také na náměstí. Tam slyšíte brzdy každou chvíli.

Předkladatel: Starosta Hlasování
Pro: 0 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Výsledek hlasování: Nevzniklo

16. Odpovědi na interpelace

Předkladatel: Starosta Hlasování
Pro: 0 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0



Výsledek hlasování: Nevzniklo

17. Diskuse

Ing. Ivan Charvát - opakovaný podnět občanů Sídliště Nádražní - probíhají nějaká jednání ve
vztahu k tamní živočišné výrobě? Jednu dobu se objevila informace, že dojde ke svévolnému
ukončení, ale ten stav asi nenastal.

Starosta města - tento týden bude opět jednání s jednatelem Ing. Maradou, my jsme se
s ním setkali třikrát, třikrát jsme ho žádali, ať nám objekt prodá i s prasaty. Naším zájmem je,
aby živočišná výroba skončila, on to do budoucna skutečně míní opustit, protože už má věk a
nemá nástupce.  Do jaké míry  se  mu podnikání  vyplácí  -  netuším.  Je  to nepříjemné, ale
věřme, že se to podaří vyřešit nám nebo našim následovníkům. Co se týká krajské hygieny a
krajského odboru ŽP, tak veškeré podmínky k tomuto chovu má splněné.

Ing. Ivan Charvát - co se týká dnešního programu, já pro něj taky hlasoval, každý občan má
právo požádat o stažení nějakého materiálu z programu, ale když jsem si to přečetl,  tak
zásadně nemůžu souhlasit s tím, z jakých důvodů se na nás stavební společnost Čáslava
obrací. Nevím, jaký bude další vývoj, nicméně ten materiál, vyzývání k nějakým konfrontacím,
to mi připadne minimálně zvláštní.

starosta města - my jsme reagovali na tu věc, a ta věc zní stáhnout.

Ing. Marie Jedličková - informace o projektu Family Friendly Community, který organizuje
JMK.  V  rámci  projektu  byla  sestavena  asi  30členná  pracovní  skupina,  která  se  skládá  z
občanů, zástupců neziskových organizací a byla pozvána i podnikatelská sféra. Tato skupina
má zmapovat současná opatření zaměřená na děti,  rodiny a starší generace a navrhnout
opatření nová, aby se situace ve městě v tomto směru zlepšila. Výsledky jednání vám rozešlu
e-mailem. Něco by mohlo být zahrnuto do příštího rozpočtu, a pokud byste sami měli nějaké
konstruktivní  připomínky, tak nám je prosím zašlete. Dále bych chtěla připomenout,  že v
rozpočtu máme finance na proškolení zastupitelů. Brzy Vás oslovíme s nabídkou.

starosta  města  -  na  další  zasedání  půjde  nejspíš  rozpočtové  opatření  na  pořízení
multifunkčního stroje pro technické služby. Stroj vysává, zametá, kropí a jde o to, abychom
nezažili  takové šoky jako na jaře,  kdy celé technické služby měsíc  chodily  se smetáky a
lopatami po Slavkově a zametaly všechno ručně. Pan ředitel už si vytipoval stroj, bude stát
kolem 3,5 milionu Kč.

PaedDr. Ilona Hrbáčková - občané volají po nádobách na bioodpad, je jich na město velký
nedostatek.

starosta města - mě konkrétně tedy žádný občan neoslovil, ale je pravda, že nádob je méně,
než bychom potřebovali. Chceme využít operační program životního prostředí, kde je 85%
dotace  od  státu.  Teď zkoumáme,  za  jakých  podmínek  bychom na  to  dosáhli.  Budu  mít



jednání se dvěma firmami, do konce týdne bych vám mohl dát nějaké hmatatelné výsledky.
Jednak  se  to  týká  plastových  240litrových  popelnic  a  jednak  se  to  týká  těch  2,5  a
15kubíkových kontejnerů na dlouhodobé stání. Také na valné hromadě spolku ŽLaP jsme se
usnesli, že budeme využívat tohoto programu, a to ve formě pořízení kompostérů. Ale tato
věc neběží přes město, město je pouze žadatel. Na město objednáváme 500 kompostérů.
Tato informace bude i ve zpravodaji, s tím, že si občan vystřihne, vyplní a odevzdá, kolik
potřebuje kompostérů a kam a proč. Zde je také 85% dotace a 15 % doplatí město. Celá
akce bude spuštěna příští rok a nesjpíš ji zapojíme do rozpočtu.

Ing.  Hynek  Charvat  -  jestliže  k  dotaci  zafinancujeme  nádoby,  tak  možná  ještě  než  to
spustíme, tak bychom měli mít analýzu provozních nákladů. Protože to přinese vyšší náklady
na zaměstnance služeb a prostorové kapacity kompostárny.

starosta města - zase nám občané hodně pomohou tím, že to nechají u sebe. Dneska je
situace  taková,  že  to  každý  hodí  před  dům a  služby  snažte  se.  Takže  cílem je  to,  aby
hromádky končily v popelnicích. Ale určitě to, že na ulici jich nesbírají 10 ale 20, se projeví jak
na čase, tak na naftě.

PaedDr. Ilona Hrbáčková - musíme počítat s tím, že počet lidí ve městě neustále narůstá a
jejich potřeby také budou narůstat.

Mgr. Věra Křivánková - když se bude dělat průzkum ohledně kompostérů, možná by se také
hodilo udělat průzkum, kolik chybí ve městě těch 240litrových nádob. A kolik domácností by
mělo zájem.

Předkladatel: Starosta Hlasování
Pro: 0 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Výsledek hlasování: Nevzniklo

18. Závěr

Starosta města poděkoval přítomným a ukončil zasedání zastupitelstva města v 18:40.

Předkladatel: Starosta Hlasování
Pro: 0 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Výsledek hlasování: Nevzniklo

Michal Boudný
starosta

Ing. Marie Jedličková
místostarostka



Zapisovatelé:

Bc. Martina Vilímová
sekretariát tajemníka MěÚ

Ověřovatelé:

Dagmar Živníčková
členka ZM

Mgr. Vladislava Kulhánková
členka ZM


