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Usnesení 
 
z 51. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 21.09.2020 

od 16:00 hod v: Zasedací místnost, na: nám. T. G. Masaryka č. o. 29 
  
Rada města schvaluje: 
 
1783/R/210920: 
 
předložený program schůze rady města. 
  
1784/R/210920: 
 
dodatek č. 9 vnitřního předpisu č. 9/2011, Směrnice k provádění inventarizace 
majetku a závazků města Moravská Třebová, ve znění pozdějších dodatků, dle 
předloženého návrhu. 
  
Z: Dana Buriánková 
 
1785/R/210920: 
 
uzavření darovací smlouvy s firmou EKO-KOM, a.s., se sídlem Na Pankráci 1685/17, 
140 21 Praha 4, IČO: 25134701, jejímž předmětem je poskytnutí peněžního daru 
městu ve výši 40.000 Kč na činnost obdarovaného v oblasti životního prostředí pro 
ekologické účely, v souladu s předloženým návrhem. 
  
Z: Tereza Sísová 
 
1786/R/210920: 
 
rozpočtové opatření č. 9/2020 rozpočtu města - poskytnutí dotací v souladu s 
vnitřním předpisem č. 6/2015 Program pro poskytování dotací z rozpočtu města 
Moravská Třebová, ve znění dodatku č. 1, uvedeným subjektům: 
- Klub stolního tenisu Linhartice, spolek, IČO: 60121581 – činnost a vybavení 

klubu v Boršově, účast na soutěžích – 7.000 Kč. 

- ZO ČSOP Zelené Vendolí, IČO: 70920907 – činnost záchranné stanice, svoz 

zvířat, veterinární péče - 20.000 Kč. 

- Český kynologický svaz ZKO Moravská Třebová – 308, IČO: 70836922 – 

nákup pohárů a cen na 20. ročník Moravskotřebovského závodu ve sportovní 

kynologii – 10.000 Kč. 

- Domov na zámku Bystré, IČO: 75007932 – dofinancování sociální služby pro 

občany města Moravská Třebová - 5.000 Kč. 

- Muzeum regionu Boskovicka, příspěvková organizace, IČO: 04536649 - 

výstavní projekt Šlechtický rod pánů z Boskovic, 500 let od úmrtí Ladislava z 

Boskovic - 10.000 Kč. 

- xxx – tisk knih vlastní tvorby PhDr. Františka Matouška - 10.000 Kč. 
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Dotace budou uhrazeny z vyčleněné rozpočtové rezervy. 
  
Z: Ivana Kelčová 
 
1787/R/210920: 
 
uzavření veřejnoprávních smluv s příjemci dotací z rozpočtu města dle vnitřního 
předpisu č. 6/2015 Program pro poskytování dotací z rozpočtu města Moravská 
Třebová, ve znění dodatku č. 1 (Klub stolního tenisu Linhartice, spolek, IČO: 
60121581, ZO ČSOP Zelené Vendolí, IČO: 70920907, Český kynologický svaz ZKO 
Moravská Třebová – 308, IČO: 70836922, Domov na zámku Bystré, IČO: 75007932, 
Muzeum regionu Boskovicka, příspěvková organizace, IČO: 04536649, xxx, v 
souladu s předloženým vzorem. 
  
Z: Ivana Kelčová 
 
1788/R/210920: 
 
záměr nájmu části pozemku parc. č. 3055 o výměře 23 m2, v obci a katastrálním 
území Moravská Třebová, část města Udánky, za účelem zřízení parkovacího stání 
pro osobní automobil a záměr nájmu části pozemku parc. č. 3055 o výměře 30 m2, v 
obci a katastrálním území Moravská Třebová, část města Udánky, za účelem údržby 
a sečení trávy. 
 
Z: Viera Mazalová 
 
1789/R/210920: 
 
záměr pachtu části pozemku parc. č. 1170 o výměře 291 m2, v obci a katastrálním 
území Moravská Třebová, ul. Bezručova, za účelem pěstování ovoce a zeleniny u 
bytového domu.  
  
Z: Viera Mazalová 
 
1790/R/210920: 
 
záměr pachtu části pozemku parc. č. 2771/86 o výměře 91 372 m2, druh pozemku 
orná půda, v obci a katastrálním území Moravská Třebová, za účelem zemědělského 
využití.  
  
Z: Viera Mazalová 
 
1791/R/210920: 
 
záměr výpůjčky části pozemku parc. č. 465/4 o výměře 96 m2, v obci a katastrálním 
území Moravská Třebová, za účelem zřízení přístupu k dennímu centru pro osoby 
bez přístřeší. 
  
Z: Viera Mazalová 
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1792/R/210920: 
 
záměr pachtu části pozemku parc. č. 465/4 o výměře 168 m2, v obci a katastrálním 
území Moravská Třebová, za účelem zřízení zahrady. 
  
Z: Viera Mazalová 
 
1793/R/210920: 
 
nájem části pozemku parc. č. 1170 o výměře 6 m2, v obci a katastrálním území 
Moravská Třebová, ul. Bezručova, xxx, trvale bytem xxx, za účelem umístění 
zahradního domku. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční 
výpovědní lhůtou a nájemné bude stanoveno dle usnesení rady města č. 
1737/050405, bod 1. 
  
Z: Viera Mazalová 
 
1794/R/210920: 
 
pacht části pozemku parc. č. 1347/1 o výměře 110 m2, v obci a katastrálním území 
Moravská Třebová, ul. Školní, xxx, trvale bytem xxx, za účelem pěstování ovoce a 
zeleniny u bytového domu. Pachtovní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s 
šestiměsíční výpovědní lhůtou a pachtovné bude stanoveno dle usnesení rady města 
č. 1737/050405, bod 2. 
  
Z: Viera Mazalová 
 
1795/R/210920: 
 
uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 1 rok na: 
 
- byt č. 21 o velikosti 1 + 1 v ul. Svitavské  č. o. 7 v Moravské Třebové s xxx, 

bytem xxx, s platností od 01.10.2020 s podmínkou úhrady závazků vůči městu 

po splatnosti před podpisem nové nájemní smlouvy 

- byt č. 3 o velikosti 1 + 1 v ul. Školní č. o. 9 v Moravské Třebové s xxx, bytem xxx, 

s platností od 01.10.2020 

- byt č. 2 o velikosti 1 + 1 v ul. Školní  č. o. 1 v Moravské Třebové se xxx, bytem 

xxx, s platností od 01.10.2020 

- byt č. 1 o velikosti 1 + 1 na nám. T. G: Masaryka č. o. 35 v Moravské Třebové s 

xxx, bytem xxx, s platností od 01.10.2020 

- byt č. 1 o velikosti 1 + 1 v ul. Jiráskově č. o. 124 v Moravské Třebové s xxx, 

bytem xxx, s platností od 01.10.2020 

- byt č. 1 o velikosti 2 + 1 na nám. T. G. Masaryka č. o. 13 v Moravské Třebové s 

xxx, bytem xxx, s platností od 01.10.2020 

  
Z: Viera Mazalová 
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1796/R/210920: 
 
uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 6 měsíců na: 
 
- byt č. 3 o velikosti 1 + 1 na nám. T. G. Masaryka č. o. 33 v Moravské Třebové s 

xxx, bytem xxx, s platností od 01.10.2020 

- byt č. 3 o velikosti 3 + 1 na nám. T. G. Masaryka č. o. 39 v Moravské Třebové s 

xxx, bytem xxx, s platností od 01.10.2020  

  
Z: Viera Mazalová 
 
1797/R/210920: 
 
měsíční nájemné za 1m2 podlahové plochy bytu v majetku města Moravská Třebová 
u bytů v bytovém domě v ul. Farní č. o. 18 takto: 
 
- od 01.01.2021 ve výši 68 Kč za m2 u všech nově přidělených bytů s výjimkou 

nově přidělených bytů, kde byla provedena rekonstrukce nad 50.000 Kč 

- od 01.01.2021 ve výši 72 Kč za m2 u nově přidělených bytů, kde byla provedena 

rekonstrukce nad 50.000 Kč 

- od 01.01.2021 ve výši 68 Kč za m2 u všech obsazených bytů s uzavřenou 

nájemní smlouvou na dobu určitou, přičemž k navýšení nájmu dojde při 

opětovném uzavření nájemní smlouvy v průběhu roku 2021 

- od 01.08.2023 ve výši 68 Kč za m2 u všech obsazených bytů s uzavřenou 

nájemní smlouvou na dobu neurčitou  

  
Z: Viera Mazalová 
 
1798/R/210920: 
 
měsíční nájemné za 1m2 podlahové plochy bytu v majetku města Moravská Třebová 
u bytů v bytovém domě v ul. Školní č. o. 1, 3, 7 a 9 takto: 
 
- od 01.01.2021 ve výši 72 Kč za m2 u všech nově přidělených bytů s výjimkou 

nově přidělených bytů, kde byla provedena rekonstrukce nad 50.000 Kč 

- od 01.01.2021 ve výši 74 Kč za m2  u nově přidělených bytů, kde byla provedena 

rekonstrukce nad 50.000 Kč 

- od 01.01.2021 ve výši 72 Kč za m2 u všech obsazených bytů s uzavřenou 

nájemní smlouvou na dobu určitou, přičemž k navýšení nájmu dojde při 

opětovném uzavření nájemní smlouvy v průběhu roku 2021 

- od 01.06.2021 ve výši 72 Kč za m2 u všech obsazených bytů s uzavřenou 

nájemní smlouvou na dobu neurčitou  

  
Z: Viera Mazalová 
T: 30.06.2018 
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1799/R/210920: 
 
měsíční nájemné za 1m2 podlahové plochy bytu v majetku města Moravské Třebové 
u bytů se sníženou kvalitou v bytovém domě v části obce Boršov č. p. 73 od 
01.01.2021  ve výši 34 Kč za m2 (u obsazených bytů s uzavřenou nájemní smlouvou 
na dobu určitou dojde k navýšení při opětovném uzavření nájemní smlouvy v 
průběhu roku 2021) 
  
Z: Viera Mazalová 
 
1800/R/210920: 
 
měsíční nájemné za 1m2 podlahové plochy bytu v majetku města Moravská Třebová 
u bytů v Domě zvláštního určení v ul. Svitavské č. o. 20 takto: 
 
- od 01.01.2021 ve výši 28 Kč za m2 u všech nově přidělených bytů 

- od 01.06.2021 ve výši 28 Kč za m2 u všech obsazených bytů s uzavřenou 

nájemní smlouvou na dobu neurčitou 

  
Z: Viera Mazalová 
 
1801/R/210920: 
 
měsíční nájemné za 1m2 podlahové plochy bytu v majetku města Moravská Třebová, 
kromě stanovených výjimek, takto: 
 
- od 01.01.2021 ve výši 68 Kč za m2 u všech nově přidělených bytů s výjimkou 

nově přidělených bytů, kde byla provedena rekonstrukce nad 50.000 Kč 

- od 01.01.2021 ve výši 72 Kč za m2 u nově přidělených bytů, kde byla provedena 

rekonstrukce nad 50.000 Kč 

- od 01.01.2021 ve výši 68 Kč za m2 u všech obsazených bytů s uzavřenou 

nájemní smlouvou na dobu určitou, přičemž k navýšení nájmu dojde při 

opětovném uzavření nájemní smlouvy v průběhu roku 2021 

- od 01.06.2021 ve výši 68 Kč za m2 u všech obsazených bytů s uzavřenou 

nájemní smlouvou na dobu neurčitou  

  
Z: Viera Mazalová 
 
1802/R/210920: 
 
měsíční nájemné za 1m2 podlahové plochy bytu v majetku města Moravská Třebová 
u bytů v bytovém domě v ul. Svitavské č. o. 7 takto: 
 
- od 01.01.2021 ve výši 40 Kč za m2 u všech nově přidělených bytů s výjimkou 

nově přidělených bytů, kde byla provedena rekonstrukce nad 50.000 Kč 

- od 01.01.2021 ve výši 43 Kč za m2 u nově přidělených bytů, kde byla provedena 

rekonstrukce nad 50.000 Kč 
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- od 01.01.2021 ve výši 40 Kč za m2 u všech obsazených bytů s uzavřenou 

nájemní smlouvou na dobu určitou, přičemž k navýšení nájmu dojde při 

opětovném uzavření nájemní smlouvy v průběhu roku 2021 

- od 01.06.2021 ve výši 40 Kč za m2 u všech obsazených bytů s uzavřenou 

nájemní smlouvou na dobu neurčitou  

  
Z: Viera Mazalová 
 
1803/R/210920: 
 
měsíční nájemné za 1m2 podlahové plochy bytu v majetku města Moravská Třebová 
u bytů v bytovém domě v ul. Jiráskově č. o. 124, 126, 128 a 130 takto: 
 
- od 01.01.2021 ve výši 68 Kč za m2 u všech nově přidělených bytů s výjimkou 

nově přidělených bytů, kde byla provedena rekonstrukce nad 50.000 Kč 

- od 01.01.2021 ve výši 72 Kč za m2 u nově přidělených bytů, kde byla provedena 

rekonstrukce nad 50.000 Kč 

- od 01.01.2021 ve výši 68 Kč za m2 u všech obsazených bytů s uzavřenou 

nájemní smlouvou na dobu určitou, přičemž k navýšení nájmu dojde při 

opětovném uzavření nájemní smlouvy v průběhu roku 2021 

- od 01.09.2021 ve výši 68 Kč za m2 u všech obsazených bytů s uzavřenou 

nájemní smlouvou na dobu neurčitou  

  
Z: Viera Mazalová 
 
1804/R/210920: 
 
měsíční nájemné za 1m2 podlahové plochy bytu v majetku města Moravská Třebová 
u bytů v Domě zvláštního určení v ul. Svitavské č. o. 24 takto: 
 
- od 01.01.2021 ve výši 33 Kč za m2 u všech nově přidělených bytů 

- od 01.06.2021 ve výši 33 Kč za m2 u všech obsazených bytů s uzavřenou 

nájemní smlouvou na dobu neurčitou 

  
Z: Viera Mazalová 
 
1805/R/210920: 
 
uzavření Dodatku č. 2 k Nájemní smlouvě č. 5/2002 ze dne 12. 4. 2002 uzavřené 
mezi městem Moravská Třebová jako pronajímatelem a společností Billa Reality 
spol. s.r.o., IČO: 41603575, se sídlem Modletice 67, 251 01 Říčany u Prahy, jako 
nájemcem, dle předloženého návrhu. 
  
Z: Viera Mazalová 
 
1806/R/210920: 
 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o 
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umístění stavby a následné uzavření vlastní smlouvy o věcném břemeni se 
společností ČEZ Distribuce, a. s., IČO: 24729035, za účelem zřízení a provozování 
distribuční soustavy kabelového vedení nn na pozemku parc. č. 1731/1, v obci a 
katastrálním území Moravská Třebová. Rozsah věcného břemene bude vyznačen v 
geometrickém plánu, který bude nedílnou součástí smlouvy o zřízení věcného 
břemene. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou za úplatu formou 
jednorázové odměny ve výši 200 Kč za každý započatý metr délkový zařízení 
uloženého v budoucím služebném pozemku, nejméně však 1 000 Kč/akce. K této 
částce bude připočtena daň z přidané hodnoty dle zákonné sazby platné ke dni 
uskutečnění platby. Náklady spojené s uzavřením smlouvy uhradí oprávněný z 
věčného břemene.    
  
Z: Viera Mazalová 
 
1807/R/210920: 
 
uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 3 měsíce na byt č. 14 o velikosti 1 + 0 v 
ul. Svitavské č. o. 7 v Moravské Třebové se zájemci v pořadí: 
 
1. xxx, bytem xxx. 
2.  xxx, bytem xxx.  
 
V případě, že první zájemce byt odmítne, bude uzavřena nájemní smlouva s druhým 
ze zájemců. Nájemné bude stanoveno dle usnesení rady města č. 3095/R/131117. 
  
Z: Viera Mazalová 
 
1808/R/210920: 
 
uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 3 měsíce na byt č. 3 o velikosti 2 + 1 v ul. 
Jiráskově č. o. 130 v Moravské Třebové se zájemci v pořadí: 
 
1. xxx, trvale hlášenou na ohlašovně Městského úřadu v Moravské Třebové, nám. 

T. G. Masaryka č. o. 29.  

2. xxx, bytem xxx.  

 
V případě, že první zájemce byt odmítne, bude uzavřena nájemní smlouva s druhým 
ze zájemců. Nájemné bude stanoveno dle usnesení rady města č. 3095/R/131117. 
  
Z: Viera Mazalová 
 
1809/R/210920: 
 
uzavření nájemní smlouvy na dobu neurčitou na byt č. 311 o velikosti 2 + 1 v ul. 
Svitavské č. o. 24 v Moravské Třebové s xxx, bytem xxx. Nájemné bude stanoveno 
dle usnesení rady města č. 3102/R/131117. 
  
Z: Viera Mazalová 
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1810/R/210920: 
 
uzavření nájemní smlouvy na dobu neurčitou na byt č. 102 o velikosti 2 + 1 v ul. 
Svitavské č. o. 24 v Moravské Třebové se zájemci v pořadí: 
 
1. xxx, bytem xxx.   

2. xxx, bytem xxx.  

 

V případě, že první zájemce byt odmítne, bude uzavřena nájemní smlouva s druhým 
ze zájemců. Nájemné bude stanoveno dle usnesení rady města č. 3102/R/131117. 
  
Z: Viera Mazalová 
 
1811/R/210920: 
 
uzavření nájemní smlouvy na dobu neurčitou na byt č. 102 o velikosti 2 + 1 v ul. 
Svitavské č. o. 24 v Moravské Třebové se zájemci v pořadí: 
1. xxx, bytem xxx.   
2. xxx, bytem xxx. 
  
V případě, že první zájemce byt odmítne, bude uzavřena nájemní smlouva s druhým 
ze zájemců. Nájemné bude stanoveno dle usnesení rady města č. 3102/R/131117. 
  
Z: Viera Mazalová 
 
1812/R/210920: 
 
předání objektu kaple v části obce Sušice na pozemku parc. č. 3621 v obci a k. ú. 
Moravská Třebová, do správy Technickým službám Moravská Třebová s.r.o., IČO: 
25970399, s platností od 01.09.2020 se sazbou 230 Kč/měsíčně za správu objektu. 
  
Z: Viera Mazalová 
 
1813/R/210920: 
 
uzavření dodatku č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Města 
Moravská Třebová č. OSVS 0033/2020 ze dne 28. 2. 2020 s Charitou Moravská 
Třebová, se sídlem Komenského náměstí 24/3, Moravská Třebová, IČO: 65189418, 
v souladu s předloženým návrhem. 
  
1814/R/210920: 
 
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo OISM č. 0073/2020 na akci „ZŠ Čs. armády, 
Moravská Třebová – Rekonstrukce elektroinstalace – 1.NP“ s firmou ELEKTRO-
FLEXI s.r.o., U Kapličky 21, 783 49 Lutín, IČO: 28602340, podle předloženého 
návrhu. 
  
Z: Viera Mazalová 
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1815/R/210920: 
 
uzavření smlouvy se Státním fondem životního prostředí České republiky, se sídlem 
Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11, IČO: 00020729, jejímž předmětem je poskytnutí 
finanční podpory ve výši 166 890 Kč, na akci "Územní studie krajiny ORP Moravská 
Třebová - kofinancování", dle předloženého návrhu.  
  
1816/R/210920: 
 
měsíční nájemné za 1m2 podlahové plochy bytu v majetku města Moravská Třebová 
u bytů v bytovém domě v ul. Nádražní č. o. 17 a 19 takto: 
- od 01.01.2021 ve výši 68 Kč za m2 u všech obsazených bytů s uzavřenou nájemní 
smlouvou na dobu určitou, přičemž k navýšení nájmu dojde při opětovném uzavření 
nájemní smlouvy v průběhu roku 2021 
- od 01.01.2021 ve výši 62 Kč za m2 u všech obsazených bytů s uzavřenou nájemní 
smlouvou na dobu neurčitou 
  
Z: Viera Mazalová 
 
Rada města neschvaluje: 
 
1817/R/210920: 
 
záměr nájmu části pozemku parc. č. 3055 o výměře 40 m2, v obci a katastrálním 
území Moravská Třebová, část města Udánky, za účelem zřízení parkovacího stání 
pro osobní automobily. 
  
Z: Viera Mazalová 
 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města: 
 
1818/R/210920: 
 
schválit vklad majetku města inv. č. 3178 TS – vodovodní přípojka v Boršově (FO - 
pozemky p. č. 489/1, 2 a 492/1) v pořizovací ceně 27.258 Kč do svazku obcí 
Skupinový vodovod Moravskotřebovska, IČO: 72053453, se sídlem Nádražní 1430/6, 
Moravská Třebová za podmínek § 38 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, v platném znění. 
  
Z: Dana Buriánková 
 
 
1819/R/210920: 
 
schválit prodej pozemku parc. č. 3513/1 o výměře 133 m2, druh pozemku zahrada v 
obci a katastrálním území Moravská Třebová, část Sušice  manželům xxx a xxx xxx 
bytem xxx, za vzájemně sjednanou kupní cenu ve výši 15.960 Kč, kterou kupující 
uhradí před podpisem kupní smlouvy. Dále kupující uhradí náklady spojené s 
převodem nemovitostí ve výši 6.050 Kč.    
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Z: Viera Mazalová 
 
1820/R/210920: 
 
schválit prodej podílu ideálních 1343/10000 pozemku parc. č. 3512 o výměře 434 m2, 
druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří v obci a katastrálním  území Moravská 
Třebová, část Sušice xxx, bytem xxx za vzájemně sjednanou kupní cenu ve výši 
30.311 Kč, kterou kupující uhradí před podpisem kupní smlouvy.         
  
Z: Viera Mazalová 
 
Rada města bere na vědomí: 
 
1821/R/210920: 
 
předloženou informaci o plnění usnesení rady a zastupitelstva města.    
  
1822/R/210920: 
 
předložený zápis z jednání komise pro investice a strategické plánování ze dne 
19.08.2020. 
 
1823/R/210920: 
 
předložený zápis z jednání komise památkové péče ze dne 19.08.2020. 
  
Z: Mgr. Radko Martínek 
 
1824/R/210920: 
 
předložený zápis z jednání bytové komise ze dne 14.09.2020. 
 
1825/R/210920: 
 
předložený zápis z jednání Samosprávné komise Sušice ze dne 10.09.2020. 
  
1826/R/210920: 
 
rozbory hospodaření příspěvkových organizací města Moravská Třebová k 
30.06.2020. 
  
Rada města ukládá: 
 
1827/R/210920: 
 
ředitelům: 
-    Sociálních služeb města Mor. Třebová 
-    Kulturních služeb města Mor. Třebová 
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- Základní umělecké školy Moravská Třebová 

- Základní školy Mor. Třebová, Čs. armády 179, okres Svitavy 

- Základní školy Mor. Třebová, Kostelní náměstí 21, okres Svitavy 

- Základní školy Mor. Třebová Palackého 1351, okres Svitavy 

- I. MŠ Piaristická 137, Moravská Třebová, okres Svitavy (včetně odloučených 

pracovišť Boršov 102 a Sušice 52) 

- II. MŠ Jiráskova 1141, Moravská Třebová, okres Svitavy (včetně odloučeného 

pracoviště Tyršova 548) 

- Městské knihovny Ladislava z Boskovic v Moravské Třebové 

- Domu dětí a mládeže Moravská Třebová 

jmenovat inventarizační komise, zpracovat plán inventarizace a vydat pokyny k 
provedení inventarizace majetku a závazků k datu řádné účetní závěrky, tj. k 
31.12.2020. 
  
Z: Dana Buriánková 
 
Rada města rozhodla: 
 
1828/R/210920: 
 
nechat zpracovat v dokumentaci pro územní rozhodnutí pro lokalitu Jihozápad, 
variantu řešení řadových domů č. 2 podle předloženého návrhu. 
  
Z: Viera Mazalová 
 
 
V Moravské Třebové 21.09.2020 
Zapsal: Tereza Sísová 
 

 
Ing. Miloš Mička 
starosta města 

  
 
 
 

Petr Frajvald  Ing. Daniela Maixnerová 

místostarosta města  místostarostka města 
 


