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Usnesení 
 

z  27. zasedání Zastupitelstva města  Moravská Třebová, které se konalo dne 
26.10.2009 od 15:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké  za 
účasti 18 členů zastupitelstva města. 
 
 

Zastupitelstvo města schvaluje: 
 
741/Z/261009 Předložený návrh programu zasedání zastupitelstva včetně 

zařazení tisku č. 31, předloženého na stůl. 
 

742/Z/261009 Souhrnnou rozpočtovou úpravu č. 11/2009  rozpočtu města, kterou 
budou změněny závazné ukazatele na rok 2009 takto (v tis. Kč): 
 

a) závazné ukazatele stanovené radě města 

úprava 

rozpočtu

rozpočet 2009

po úpravě

Rozpočtové zdroje:

Rozpočtové příjmy CELKEM -1 725,00 326 640,00

Financování:

Zapojení zůstatků finančních prostředků                                                

na ZBÚ a účelových fondech k 31.12.2008 0,00 21 000,00

Celkové rozpočtové zdroje -1 725,00 347 640,00

Rozpočtové potřeby:

Rozpočtové výdaje CELKEM -1 725,00 342 690,00

Financování:

Splátky jistiny přijatých úvěrů 0,00 4 950,00

Celkové rozpočtové potřeby -1 725,00 347 640,00

rozpočet 2009

před úpravou

328 365,00

21 000,00

349 365,00

344 415,00

4 950,00

349 365,00

 
 b) závazné ukazatele pro příspěvkové organizace  

úprava 

příspěvku

příspěvek 2009      

po úpravě

Dům dětí a mládeže Moravská Třebová 929,00 15,00 944,00

Kulturní služby města Moravská Třebová 8 328,00 10,00 8 338,00

 příspěvek 2009 

před úpravou

 
                          Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF 
 
743/Z/261009 Rozpočtové opatření č. 12/2009 rozpočtu města poskytnutí 

finančního příspěvku Náboženské obci Církve československé 
husitské v Moravské Třebové, IČO 62675401, ve výši 8.000,- Kč na 
rekonstrukci vlastního bytu, jehož částí bude motlitebna. 
 
Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF 
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744/Z/261009 Uzavření smlouvy o finančním příspěvku firmě VARIO Vila 
s.r.o. Uničov na zbudování prodloužení vodovodního řadu ul. 
Hřebečská ve výši 50.000,- Kč. 
 
Z: Ing. Tomáš Kolkop, vedoucí OIRR 
    Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF 
 

745/Z/261009 Uzavření smlouvy s Technickými službami Moravská Třebová s.r.o., 
IČO 25970399 o poskytnutí investiční dotace na realizaci projektu 
Rozšíření zpevněných ploch sběrového dvora Moravská Třebová 
v roce 2009 ve výši 115.935,- Kč. 
 
Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF 
 

746/Z/261009 Uzavření dodatku č. 1 smlouvy s TJ Slovan Moravská Třebová, IČO 
43508511, kterým se upravuje výše příspěvku na provoz 
tělovýchovné jednoty v roce 2009 z původní výše 5.800.000,- Kč na 
výši 5.691.000,- Kč. 
 
Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF 
 

747/Z/261009 Předložený návrh na poskytnutí dotace z fondu rozvoje bydlení dle 
směrnice zastupitelstva města Moravská Třebová č. 3/2009, která 
stanovuje pravidla pro poskytování dotací na opravy, modernizace a 
údržbu domů z fondu rozvoje bydlení, žadatelům: 

1. Společenství vlastníků jednotek domu Jiráskova č.p. 1293 v 
Moravské Třebové, se sídlem Moravská Třebová, Předměstí, 
Jiráskova 1293/122, PSČ 571 01 v celkové výši 135.507,- Kč na 
opravu a výměny stoupaček ZTI ve společných prostorech 
bytového domu v souladu s předloženou žádostí. 

2. Bytovému družstvu Holandská 1399, se sídlem Moravská 
Třebová, Předměstí, Holandská 1399/4 v celkové výši 349.109,- 
Kč na výměnu vchodových dveří včetně výměny telefonu a 
úpravy podlah a opravu spodní části kanalizačních stoupaček  
ve společných prostorech bytového domu v souladu 
s předloženou žádostí. 

3. Společenství vlastníků jednotek domu Jiráskova č.p. 1292 v 
Moravské Třebové, se sídlem Moravská Třebová, Předměstí, 
Jiráskova 1292/118, PSČ 571 01 v celkové výši 301 920,- Kč na 
výměnu vchodových dveří 2x, výměny stoupaček ZTI a 
související zednické práce v bytovém domě č.o. 118 a 120 na ul. 
Jiráskově  v souladu s předloženou žádostí. 

 
Z: JUDr. Jana Blahová, vedoucí OKST 
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748/Z/261009 Podání žádosti o finanční podporu  ze státního rozpočtu v rámci 
dotačního programu Podpora terénní práce 2010 ve výši 230.000,- 
Kč a současně schvaluje finanční spoluúčast města Moravská 
Třebová ve výši 104.450,- Kč. 
 

Z: Ing. Stanislav Zemánek, tajemník MěÚ 
 

749/Z/261009 Předložený návrh obecně závazné vyhlášky č. 1/2009,  
k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných 
prostranstvích, kterou se zakazuje požívání alkoholických nápojů na 
veřejných prostranstvích. 
 

Z: JUDr. Jana Blahová, vedoucí OKST 
 

750/Z/261009 Prodej bytových jednotek v budově-bytovém domě v části obce 
Předměstí, č.p. 1403, ul. Jiráskova č.o. 97 a č.o. 99 včetně 
příslušných podílů na společných částech budovy a pozemcích 
parc.č. 2711/57 o výměře 218 m2, zastavěná plocha a nádvoří, a 
parc.č. 2711/56 o výměře 261 m2, zastavěná plocha a nádvoří, 
nacházející se v k.ú. a obci Moravská Třebová, do osobního 
vlastnictví stávajícím nájemníkům: 

1. bytovou jednotku č. 1403/10, včetně spoluvlastnického podílu 
v rozsahu 6474/189546 na společných částech budovy a 
pozemcích parc. č. 2711/56 o výměře 261 m2, zastavěná plocha 
a nádvoří, a parc. č. 2711/57 o výměře 218 m2, zastavěná 
plocha a nádvoří, v k.ú. a obci Moravská Třebová, Zdeňce 
Marečkové a Ivanovi Marečkovi, bytem Předměstí č.p. 1403, ul. 
Jiráskova č.o. 97, Moravská Třebová, PSČ 571 01, mající 
nájemní vztah k bytu v domě č.p./č.o. 1403/97, kteří tuto 
jednotku nabývají do společného jmění manželů za dohodnutou 
cenu ve výši 384.270,- Kč, 

2. bytovou jednotku č. 1403/14, včetně spoluvlastnického podílu 
v rozsahu 3448/189546 na společných částech budovy a 
pozemcích parc. č. 2711/56 o výměře 261 m2, zastavěná plocha 
a nádvoří, a parc. č. 2711/57 o výměře 218 m2, zastavěná 
plocha a nádvoří, v k.ú. a obci Moravská Třebová, Petrovi 
Martišovi, bytem Předměstí č.p. 1403, ul. Jiráskova č.o. 97, 
Moravská Třebová, PSČ 571 01, mající nájemní vztah k bytu 
v domě č.p./č.o. 1403/97, který tuto jednotku nabývá do svého 
výlučného vlastnictví za dohodnutou cenu ve výši 193.780,- Kč. 

Kupní cena bude kupujícími uhrazena do 60 dnů od podpisu kupní 
smlouvy na účet města Moravská Třebová pod příslušným 
variabilním symbolem.  

Uzavření kupní smlouvy na byt č. 1403/10 je podmíněno úhradou 
závazků kupujících vůči městu.   
 

Z: Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
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751/Z/261009 Uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na byt č. 3 o velikosti 
1+1 na ul. Hřebečské č.o. 3 v Moravské Třebové s Petrou 
Korčákovou, trvale bytem část obce Boršov č.p. 181, Moravská 
Třebová.  
 
Z: Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

752/Z/261009 Prodej pozemku parc.č. 1733/1, kultura trvalý travní porost o 
výměře 285 m2 a pozemku parc.č. 1735/1, kultura ostatní plocha o 
výměře 342 m2 vše v obci a kat. území Moravská Třebová, ul. Nové 
sady RNDr. Milanu Blahovi, bytem ul. Nové sady č.o. 1, Moravská 
Třebová za vzájemně sjednanou kupní cenu ve výši 71.000,- Kč, 
kterou kupující uhradí  takto:  

- 50% před podpisem kupní smlouvy  
- 50% do 30 dnů ode dne doručení vkladu vlastnických práv.  

Část pozemku parc.č. 1735/1 a část pozemku parc.č. 1733/1 bude 
zatížena věcným břemenem práva vstupu pro vlastníky sousedních 
nemovitostí. Tyto části jsou přesně určeny geometrickým plánem č. 
2174-342/2009.     
 
Z: Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

753/Z/261009 Prodej pozemku parc.č. 665/5, kultura ostatní plocha o celkové 
výměře 15 m2 v obci Moravská Třebová a katastrálním území 
Boršov u Moravské Třebové  Vladimíru Bartákovi, trvale bytem 
Brněnská č.o. 28, Moravská Třebová za vzájemně sjednanou kupní 
cenu ve výši 6.500,-Kč, která bude žadatelem uhrazena před 
podpisem kupní smlouvy. 
 
Z: Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

754/Z/261009 Prodej pozemku  parc. č. 420/16 o výměře 4 m2, kultura zastavěná 
plocha a nádvoří v obci a kat. území Moravská Třebová, ul. 
Brněnská manželům Barboře a Bohumilu Vermouskovým, bytem 
Moravská Třebová, ul. Míru č.o. 10 za vzájemně sjednanou kupní 
cenu ve výši 1.120,--Kč, kterou kupující uhradí před podpisem kupní 
smlouvy. 
 
Z: Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

755/Z/261009 Uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě mezi Pavlem 
Vyroubalem, bytem Moravská Třebová, ul. Lanškrounská č.o. 24 a 
městem Moravská Třebová ve věci prodeje části pozemku parc.č. 
748/5 o výměře cca 40 m2, kultura ostatní plocha o celkové výměře 
169 m2 v obci a katastrálním území Moravská Třebová, ul. Josefská 
s tím, že kupní smlouva bude uzavřena po dostavbě dvojgaráže a to 
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s termínem do 31.12.2010.   
 
Z: Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

756/Z/261009 Odprodej stavebních parcel dle výsledku veřejného výběrového 
řízení, konaného dne 10.10.2009, takto:  

1. Pozemek parc.č. 1945/5 o výměře 717 m2, kultura zahrada 
v obci a katastrálním území Moravská Třebová, ul. Jevíčská 
vítěznému účastníkovi veřejného výběrového řízení Milanu 
Kalinovi, bytem Moravská Třebová, ul. Tovární č.o. 15 za cenu 
ve výši 445.000,--Kč.  

2. Pozemek parc.č. 1945/6 o výměře 682 m2, kultura zahrada 
v obci a katastrálním území Moravská Třebová, ul. Jevíčská 
vítěznému účastníkovi veřejného výběrového řízení Lucii 
Peškarové, bytem Moravská Třebová, ul. Mánesova č.o. 14 za 
cenu ve výši 380.000,--Kč.  

3. Pozemek parc.č. 1945/7 o výměře 681 m2, kultura zahrada 
v obci a katastrálním území Moravská Třebová, ul. Jevíčská 
vítěznému účastníkovi veřejného výběrového řízení Liboru 
Hodáňovi, bytem Moravská Třebová, ul. Sluneční č.o. 11 za 
cenu ve výši 420.000,--Kč.  

4. Pozemek parc.č. 1946/1 o výměře 763 m2, kultura zahrada 
v obci a katastrálním území Moravská Třebová, ul. Jevíčská 
vítěznému účastníkovi veřejného výběrového řízení Ing. 
Radovanu a Mgr. Gabriele Oškerovým, bytem Moravská 
Třebová, ul. Nerudova  č.o. 17 za cenu ve výši 480.000,--Kč, 
včetně převzetí závazku vyplývajícího pro město Moravská 
Třebová v souvislosti s vybudováním kabelového vedení nn na 
pozemku parc.č. 1946/1 v obci a katastrálním území Moravská 
Třebová budoucím provozovatelem ČEZ Distribuce, a.s. 
Pozemek parc.č. 1946/1 bude zatížen věcným břemenem ve 
prospěch provozovatele. Rozsah věcného břemene bude 
zakreslen v geometrickém plánu.  

5. Pozemek parc.č. 1946/11 o výměře 771 m2, kultura zahrada 
v obci a katastrálním území Moravská Třebová, ul. Jevíčská 
vítěznému účastníkovi veřejného výběrového řízení Mgr. Tomáši 
a Mgr. Ivoně Kroulíkovým, bytem Moravská Třebová, ul. 
Holandská  č.o. 3 za cenu ve výši 385.500,--Kč.  

6. Pozemek parc.č. 2771/57 o výměře 863 m2, kultura zahrada 
v obci a katastrálním území Moravská Třebová, ul. Dr. Loubala 
vítěznému účastníkovi veřejného výběrového řízení Michalu 
Svobodovi, bytem Moravská Třebová, ul. Západní  č.o. 20 za 
cenu ve výši 431.500,--Kč  

 
Z: Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
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757/Z/261009 Výkup nemovitosti pozemku p.č. 284/1 kultura trvalý travní porost o 
výměře 2.217 m2 v obci Rozstání a katastrálním území Rozstání u 
Moravské Třebové z vlastnictví Vyroubala Antonína, bytem 
Moravská Třebová, ul. Lanškrounská č.o. 69 a Vyroubala Miroslava, 
bytem Rozstání 21 za cenu 80.000,--Kč s tím, že každému bude 
uhrazena ideální ½ kupní ceny. 
 
Z: Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

758/Z/261009 Směnu pozemků mezi městem Moravská Třebová a Pavlem 
Charvátem, bytem ul. Polní č.o. 2 b, Moravská Třebová takto: 

1. Město Moravská Třebová převede pozemek parc.č. 465/12 o 
výměře 248 m2, kultura ostatní plocha v obci a katastrálním 
území Moravská Třebová do vlastnictví Pavla Charváta, bytem 
ul. Polní č.o. 2 b, Moravská Třebová.   

2. Pavel Charvát převede pozemek parc.č. 464/3 o výměře 76 m2, 
kultura zahrada a  pozemek parc.č. 465/13 o výměře 111 m2, 
kultura ostatní plocha v  obci a kat. území Moravská Třebová do 
vlastnictví města Moravská Třebová.   

 
Z: Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

759/Z/261009 Směnu pozemků mezi městem Moravská Třebová a manželi 
Aloisem a Jitkou Stropkovými, bytem ul. Jevíčská č.o. 23, Moravská 
Třebová takto: 

1. Město Moravská Třebová převede pozemek parc.č. 1945/9 o 
výměře 63 m2, kultura zahrada v obci a katastrálním území 
Moravská Třebová, ul. Jevíčská do vlastnictví manželů 
Stropkových, bytem ul. Jevíčská č.o. 23, Moravská Třebová.   

2. Alois a Jitka Stropkovi převedou pozemek parc.č. 1975/2 o 
výměře 22 m2, kultura zahrada v obci a kat. území Moravská 
Třebová, ul. Jevíčská  do vlastnictví města Moravská Třebová.   

 
Z: Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

760/Z/261009 Nabytí pozemku p.č. 3459/4 kultura ostatní plocha o výměře 842 m2 
v obci Moravská Třebová a katastrálním území Boršov u Moravské 
Třebové z vlastnictví Pardubického kraje do vlastnictví města 
Moravská Třebová formou bezúplatného převodu. 
 
Z: Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

761/Z/261009 Nabytí  původního historického majetku – pozemku parc.č. 2763/6 o 
výměře 356 m2 kultura ostatní plocha, 2771/56 o výměře 7.304 m2, 
orná půda vše v obci a k.ú. Moravská Třebová z vlastnictví 
Pozemkového fondu ČR do vlastnictví Města Moravská Třebová. 
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Z: Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

762/Z/261009 Podání žádosti o úplatný převod a následné nabytí pozemků  

1. parc.č. 1193/21 o výměře 34 m2, kultura orná půda, pozemku  
2. parc.č. 1194/43 o výměře 8 m2, kultura orná půda a pozemku  
3. parc.č. 2630/9 o výměře 1 m2, kultura ostatní plocha  

vše v obci a kat. území Moravská Třebová z vlastnictví  ČR, Státní 
statek Moravská Třebová  v likvidaci do vlastnictví města Moravská 
Třebová. 
 
Z: Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

763/Z/261009 Podání žádosti o bezúplatný převod a následné  nabytí pozemků  

1. parc.č. 47/7 o výměře 4.001 m2, kultura trvalý travní porost  
2. parc.č. 180/3 o výměře 1.219 m2, kultura ostatní plocha  
3. parc.č. 290/4 o výměře 133 m2, kultura zahrada 
4. parc.č. 533 o výměře 2.170 m2, kultura zahrada  
5. parc.č. 565/2 o výměře 227 m2, kultura ostatní plocha  
6. parc.č. 1376/15 o výměře 381 m2, kultura zahrada  
7. parc.č. 1996/5 o výměře 31.004 m2, kultura orná půda  
8. parc.č. 3216/3 o výměře 763 m2, kultura ostatní plocha  
9. parc.č. 3769/1 o výměře 100 m2, kultura ostatní plocha    

vše v obci Moravská Třebová a k.ú. Boršov u Moravské Třebové 
z vlastnictví ČR, Státní statek Moravská Třebová v likvidaci do 
vlastnictví města Moravská Třebová. 
 
Z: Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

764/Z/261009 Podání žádosti o bezúplatný převod a následné  nabytí pozemku 
parc.č. 2771/44 o výměře 1134 m2, kultura orná půda v obci a kat. 
území Moravská Třebová  z vlastnictví ČR, Státní statek Moravská 
Třebová v likvidaci do vlastnictví města Moravská Třebová 
 
Z: Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

765/Z/261009 Zahraniční služební cestu RNDr. Josefa Ošťádala, Ing. Miroslava 
Netolického a Ing. Pavla Šafaříka do ukrajinského města Romny ve 
dnech 1.– 4.12.2009. 
 
Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF 
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Zastupitelstvo města vyslovuje souhlas: 
 
766/Z/261009 Se žádostí komplementářů obchodní společnosti Nemocnice 

Moravská Třebová, komanditní společnost, se sídlem Svitavská 25, 
571 16 Moravská Třebová o rozšíření předmětu podnikání o 

a) realitní činnost, správu a údržbu nemovitostí 
b) pronájem a půjčování věcí movitých 
 
Z: RNDr. Josef Ošťádal, starosta města 

 
 
Zastupitelstvo města doporučuje: 
 
767/Z/261009 Radě města zabývat se návrhem usnesení z jednání kontrolního 

výboru zastupitelstva města, obsaženým v zápise ze dne 
14.10.2009. 
 
Z: RNDr. Josef Ošťádal, starosta města 

 
 
Zastupitelstvo města ukládá: 
 
768/Z/261009 Radě města zabývat se jednotlivými doporučeními z jednání 

finančního výboru dne 19.10. 2009 a informovat zastupitelstvo 
města o přijatých opatření. 
 
Z: RNDr. Josef Ošťádal, starosta města 
T: 7.12.2009 

 
 
Zastupitelstvo města bere na vědomí: 
 
769/Z/261009 Předloženou zprávu o plnění usnesení zastupitelstva města. 

 
770/Z/261009 Předloženou zprávu starosty města týkající se doporučení 

finančního výboru města ve věci zpracování finančního modelu 
rozdělení struktury města a úvěrového zatížení města, obsaženého 
v zápise ze dne 4.2.2009.  
 

771/Z/261009 Předloženou zprávu o činnosti rady města od  zasedání 
zastupitelstva města 10.8.2009. 
 

772/Z/261009 Předložený rozbor hospodaření města k 30. 9. 2009. 
 

773/Z/261009 Předloženou informaci o omezení v poskytování materiálů pro členy 
zastupitelstva města třetím osobám. 
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774/Z/261009 Předložené stanovisko Gabriely Horčíkové, jednatelky Technických 
služeb Moravská Třebová s.r.o. k doporučením kontrolního výboru 
zastupitelstva města, obsaženým v zápise ze dne ze dne 22.7.2009. 
 

775/Z/261009 Předložený zápis z jednání výboru zastupitelstva města pro 
strategický rozvoj města ze dne 6.10.2009. 
 

776/Z/261009 Předložený zápis z jednání kontrolního výboru  zastupitelstva města 
ze dne 14.10.2009. 
 

777/Z/261009 Předložený zápis z jednání finančního výboru zastupitelstva města 
ze dne 19.10.2009 včetně výstupů. 

 
 
Zastupitelstvo města ruší: 
 
778/Z/261009 Své usnesení č. 596/Z/200409, kterým schválilo prodej budovy-

objektu bydlení, část obce Město, č.p. 197, ul. Ztracená č.o. 3  na 
pozemku parc. č. 137/2, jakož i pozemku parc.č. 137/2 o výměře 
313 m2, zastavěná plocha a nádvoří nacházející se v k.ú. a obci 
Moravská Třebová do podílového spoluvlastnictví těm ze stávajících 
nájemníků, kteří projevili zájem účastnit se prodeje. 
 
Z: Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

779/Z/261009 Své usnesení č. 16/S/210205, kterým schválilo uzavření smlouvy o 
budoucí kupní smlouvě na byt č. 3, I. kategorie o velikosti 1+1 na ul. 
Hřebečské č.o. 3 v Moravské Třebové s Martinem Pavlíkem, bytem 
Moravská Třebová, Předměstí, č.p. 1167, ul. Nerudova č.o. 48, na 
kterého přešel nájem dle § 706 občanského zákoníku. 
 
Z: Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

780/Z/261009 Původní smlouvu o budoucí kupní smlouvě uzavřené mezi Pavlem 
Vyroubalem, bytem Moravská Třebová, ul. Lanškrounská č.o. 24 a 
městem Moravská Třebová ve věci prodeje části pozemku parc.č. 
748/5 o výměře cca 20 m2, kultura ostatní plocha o celkové výměře 
169 m2 v obci a katastrálním území Moravská Třebová, ul. Josefská. 
 
Z: Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 

 
 
Zastupitelstvo města odkládá: 
 
781/Z/261009 Rozhodnutí o demontáži mostu č. 044 / Moravská Třebová a stavbě 

nového mostu na ul. Olomoucké u pneuservisu na období přípravy a 
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schvalování rozpočtu na rok 2010. 
 
Z: Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

782/Z/261009 Projednání tisku č. 19 (Prodej pozemku parc.č. 1745/49 o výměře 8 
m2 a pozemku parc.č. 1745/50 o výměře 112 m2 vše  v obci a kat. 
území Moravská Třebová, ul. Dvorní) na příští zasedání zastupitelstva 
města.    
 
Z: Viera Mazalová, DiS., vedoucí OMMKH 
T: 7.12.2009 

 
 
Zastupitelstvo města určuje: 
 
783/Z/261009 Ověřovateli zápisu: 

- Vítězslava Škrabala 
- Ing. Miloše Mičku 

 
 
 
V Moravské Třebové 26.10.2009 
Zapsal: Ing. Stanislav Zemánek 
 
 

RNDr. Josef Ošťádal 
starosta města 

 
 

JUDr. Miloš Izák                                                            Ing. Václav Mačát 
               místostarosta                                                                 místostarosta 
 
 
 


