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Usnesení 
 
z 63. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 20.02.2017 

od 16:00 hod v: Zasedací místnost, na: Radnice 
  
 
Rada města schvaluje: 
 
2275/R/200217: 
 

předložený program schůze rady města.                       
  
 

2276/R/200217: 
 

plán práce Samosprávné komise Udánky na rok 2017.  
  

Z: Stanislava Šírová 
 
2277/R/200217: 
 

předložený plán činnosti komise rady města Sbor pro občanské záležitosti na rok 
2017. 
  

Z: Jaroslava Duráková 
 
2278/R/200217: 
 

předložený plán práce komise rady města pro výchovu a vzdělávání na rok 2017. 
  

Z: Magda Srncová 
 
2279/R/200217: 
 

předložený návrh plánu činnosti komise rady města sociální, zdravotní a péče o děti 
na I. pololetí 2017. 
  

Z: Eliška Trefilová 
 
2280/R/200217: 
 

aktualizovaný „Akční plán komunikace Městského úřadu Moravská Třebová“ podle 
předloženého návrhu. 
  

Z: Jana Zemánková 
 
2281/R/200217: 
 

bezplatné použití znaku města na pozvánky Ples pánů ze Žerotína, který se koná 4. 
3. 2017 v Moravské Třebové.  
  

Z: Jana Zemánková 
 
2282/R/200217: 
 

samostatný nákup elektrické energie v napěťové hladině VN pro příspěvkovou 
organizaci Základní škola Moravská Třebová, Palackého 1351, okres Svitavy 
prostřednictvím dohodce FIN-servis, a.s., Vrbenského 2040, 272 01 Kladno, IČO: 
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26439573, zast. Ing. Lenkou Doubnerovou, členkou představenstva, pro rok 2018 na 
Českomoravské komoditní burze Kladno.    
  

Z: Viera Mazalová 
 
2283/R/200217: 
 

výpůjčku nebytového prostoru o výměře 46,3 m2 v domě č. p. 41 na ul. Bránské č. o. 
8 v Moravské Třebové společnosti EMPEMONT s.r.o., IČO: 27772179, se sídlem 
Valašské Meziříčí, Železničního vojska 1472, za účelem uskladnění materiálu pro 
montáž městského rozhlasu. Smlouva o výpůjčce bude uzavřena na dobu určitou 30 
dnů. 
  

Z: Viera Mazalová 
 
2284/R/200217: 
 

prominutí nájmu za únor 2017 ve výši 5.416 Kč za pronájem nebytového prostoru v 
objektu č. p. 6 na ul. Cihlářově č. o. 13 v Moravské Třebové. 
  

Z: Viera Mazalová 
 
2285/R/200217: 
 

poskytnutí slevy ve výši 50 % z nájmu za pronájem garážového stání v 1. 
podzemním podlaží objektu penzionu na ul. Svitavské č. o. 24 v Moravské Třebové.     
  

Z: Viera Mazalová 
 
2286/R/200217: 
 

záměr pronájmu nebytového prostoru o výměře 37,49 m2 v domě č. p. 1479 na ul. 
Svitavské č. o. 24 v Moravské Třebové. Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s 
tříměsíční výpovědní lhůtou. Nájemné bude stanoveno dle usnesení rady města č. 
2532/031297.      
  

Z: Viera Mazalová 
 
2287/R/200217: 
 

měsíční nájemné za 1 m2 podlahové plochy bytu v bytovém domě č. p. 217 v 
Moravské Třebové, Město, ul. Farní č. o. 18 ve výši 51,95 Kč/m2 s platností od 
01.07.2017.  
  

Z: Viera Mazalová 
 
2288/R/200217: 
 

uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 1 rok na:  

byt č. 5 o velikosti 3 + 1 na ul. Nádražní č. o. 19 v Moravské Třebové s platností od 
01.03.2017  

2.  byt č. 19 o velikosti 2 + 1 na ul. Svitavské č. o. 7 v Moravské Třebové s platností 
od 01.03.2017 

3.  byt č. 2 o velikosti 1 + 1 na ul. Školní č. o. 7 v Moravské Třebové s platností od 
01.03.2017  
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4.  byt č. 3 o velikosti 2 + 1 na nám. T. G. Masaryka č. o. 13 v Moravské Třebové s 
platností od 01.03.2017 

5. byt č. 5 o velikosti 2 + 1 na nám. T. G. Masaryka č. o. 23 v Moravské Třebové s 
platností od 01.03.2017  

6. byt č. 6 o velikosti 1 + 1 na nám. T. G. Masaryka č. o. 23 v Moravské Třebové s 
platností od 01.03.2017 

7.   byt č. 5 o velikosti 3 + 1 na nám. T. G. Masaryka č. o. 33 v Moravské Třebové s 
platností od 01.03.2017 s podmínkou úhrady závazku po splatnosti před 
podpisem nové nájemní smlouvy  

8.   byt č. 6 o velikosti 1 + 0 v části města Boršov č. p. 73 v Moravské Třebové s 
platností od 01.03.2017 

9.  byt č. 1B o velikosti 1 + 1 na nám. T. G. Masaryka č. o. 25 v Moravské Třebové s 
platností od 01.03.2017 

10. byt č. 3 o velikosti 2 + 1 na ul. Bránské č. o. 8 v Moravské Třebové s platností od 
01.03.2017 

11. byt č. 3 o velikosti 2 + 1 na ul. Olomoucké č. o. 18 v Moravské Třebové s 
platností od 01.03.2017 

12. byt č. 13 o velikosti 1 + 0 na ul. Svitavské č. o. 7 v Moravské Třebové s platností 
od 01.03.2017.  

  

Z: Viera Mazalová 
 
2289/R/200217: 
 

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 13 o velikosti 2 + 1 o výměře 61,87 m2 ve 2. NP 
bytového domu č. p. 1555 na ul. Hřebečské č. o. 8 v Moravské Třebové.   
  

Z: Viera Mazalová 
 
2290/R/200217: 
 

uzavření nájemní smlouvy na dobu neurčitou na byt č. 316 o velikosti 1 + 1 na ul. 
Svitavské č. o. 24 v Moravské Třebové se zájemci.  
V případě, že první zájemce byt odmítne, bude uzavřena nájemní smlouva s druhým 
ze zájemců.      
  

Z: Viera Mazalová 
 
2291/R/200217: 
 

uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 3 měsíce na byt č. 4 o velikosti 1 + 1 na 
ul. Školní č. o. 3 v Moravské Třebové.     
  

Z: Viera Mazalová 
 
2292/R/200217: 
 

uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 3 měsíce na byt č. 1 o velikosti 2 + 1 na 
ul. Zámecké č. o. 13 v Moravské Třebové se zájemci. 
V případě, že první zájemce byt odmítne, bude uzavřena nájemní smlouva s druhým 
ze zájemců.     
  

Z: Viera Mazalová 
 
2293/R/200217: 
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uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 3 měsíce na byt č. 6 o velikosti 2 + 1 na 
nám. T. G. Masaryka č. o. 35 v Moravské Třebové se zájemci. 
V případě, že první zájemce byt odmítne, bude uzavřena nájemní smlouva s druhým 
ze zájemců.     
  

Z: Viera Mazalová 
 
2294/R/200217: 
 

uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a následně 
uzavření vlastní smlouvy za účelem zřízení a provozování distribuční soustavy 
kabelového vedení v obci Moravská Třebová, katastrálním území Boršov u Moravské 
Třebové na pozemku parc. č. 4659/1  a o právu provést stavbu s ČEZ Distribuce, 
a.s., IČO: 24729035. Rozsah věcného břemene bude vyznačen v geometrickém 
plánu, který bude nedílnou součástí smlouvy o zřízení věcného břemene. Věcné 
břemeno bude zřízeno za úplatu, formou jednorázové odměny ve výši 200 Kč za 
každý započatý metr délkový zařízení uloženého v budoucím služebním pozemku, 
nejméně však 1000 Kč, na dobu neurčitou. K takto stanovené ceně bude připočtená 
DPH v zákonné výši. Náklady spojené s uzavřením smlouvy uhradí oprávněný z 
věcného břemene.     
  

Z: Viera Mazalová 
 
2295/R/200217: 
 

uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a následně 
uzavření vlastní smlouvy, za účelem zřízení a provozování distribuční soustavy 
kabelového vedení v obci a katastrálním území Moravská Třebová na pozemcích 
parc. č. 782, 871 a o právu provést stavbu s ČEZ Distribuce, a.s., IČO: 24729035. 
Rozsah věcného břemene bude vyznačen v geometrickém plánu, který bude 
nedílnou součástí smlouvy o zřízení věcného břemene. Věcné břemeno bude 
zřízeno za úplatu, formou jednorázové odměny ve výši 200 Kč za každý započatý 
metr délkový zařízení uloženého v budoucím služebním pozemku, nejméně však 
1000 Kč, na dobu neurčitou. K takto stanovené ceně bude připočtená DPH v 
zákonné výši. Náklady spojené s uzavřením smlouvy uhradí oprávněný z věcného 
břemene.     
  

Z: Viera Mazalová 
 
2296/R/200217: 
 

uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci přeložky distribučního zařízení na 
domě ul. Nová 1337/19b, Moravská Třebová s firmou ČEZ Distribuce, a.s., IČO: 
24729035, se sídlem Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 Děčín, podle 
předloženého návrhu. 
  

Z: Miroslav Netolický 
 
2297/R/200217: 
 

pacht pozemků parc. č. 3356/2 o celkové výměře 16 459 m2, parc. č. 2771/56 o 
celkové výměře 7 304 m2, parc. č. 2771/62 o celkové výměře 1995 m2,  parc. č. 
2771/63 o celkové výměře 4158 m2, parc. č. 2771/65 o celkové výměře 1745 m2, 
parc. č. 2771/67 o celkové výměře 1592 m2, parc. č. 2763/5 o celkové výměře 11 m2, 
parc. č. 2763/8 o celkové výměře 176 m2, parc. č. 2763/6 o celkové výměře 356 m2, 
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všechny v obci a v katastrálním území Moravská Třebová, na ul. Svitavské a 
pozemku parc. č. 4167 o celkové výměře 13 426 m2, v obci Moravská Třebová a 
katastrálním území Boršov u Moravské Třebové, společnosti PAVLÍK a společníci 
s.r.o., se sídlem Nerudova 1167/48, Předměstí, 571 01 Moravská Třebová, IČO: 
25948431, za účelem zemědělského využití. Pachtovní smlouva bude uzavřena od 
1. ledna 2017 do 30. září 2017 s tím, že pokud společnost Pavlík a společníci s.r.o. 
neobdrží od Města Moravská písemné upozornění o ukončení pachtovní smlouvy, a 
to nejméně 30 dnů předem, pacht se automaticky prodlužuje o další pachtovní rok tj. 
od 1. října do 30. září následujícího roku. Roční pachtovné bude stanoveno dle 
předloženého návrhu na 7.431 Kč bez DPH. 
  

Z: Viera Mazalová 
 
2298/R/200217: 
 

 záměr pachtu části pozemku parc. č. 2771/1 o výměře 91 599 m2, v obci a 
katastrálním území Moravská Třebová, na ul. Svitavské, k zemědělskému využití. 
  

Z: Viera Mazalová 
 
2299/R/200217: 
 

záměr pachtu části pozemku parc. č. 927, o výměře 55 m2, druh pozemku zahrada, v 
obci a katastrálním území Moravská Třebová, na ul. Lanškrounské.  
  

Z: Viera Mazalová 
 
2300/R/200217: 
 

záměr pronájmu pozemků parc. č. 3798/2 o celkové výměře 352 m2, druh pozemku 
zahrada, parc. č. 3804/3 o celkové výměře 10 m2, druh pozemku zahrada a část 
pozemku parc. č. 3799/1 o výměře 60 m2, druh pozemku ostatní plocha, všechny v 
obci a katastrálním území Moravská Třebová, v části obce Sušice. 
  

Z: Viera Mazalová 
 
 
 
2301/R/200217: 
 

záměr prodeje pozemku parc. č. 1950/1 o výměře 916 m2, druh pozemku ostatní 
plocha v obci a katastrálním území Moravská Třebová, část Předměstí, ul. Jevíčská.    
  

Z: Viera Mazalová 
 
2302/R/200217: 
 

umístění části zařízení lunaparku Josefa Lagrona na části parcely č. 731, kultura 
ostatní plocha o výměře cca 20 x 10 m v Moravské Třebové, ul. Lanškrounská v 
termínu od 17.04.2017 do 23.04.2017.   
  

Z: Viera Mazalová 
 
2303/R/200217: 
 

předloženou Zprávu o posouzení a hodnocení nabídek v rámci zadávacího řízení na 
veřejnou zakázku „Územní studie krajiny správního obvodu ORP Moravská 
Třebová“. 
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Z: Dušan Sejbal 
 
2304/R/200217: 
 

vyloučení účastníka Doc. Ing. KUČERA PETR, Ph.D., Prokofjevova 281/2, 623 00 
BRNO – Kohoutovice, IČO 10544186 ze zadávacího řízení na veřejnou zakázku 
„Územní studie krajiny správního obvodu ORP Moravská Třebová“. 
  

Z: Dušan Sejbal 
 
2305/R/200217: 
 

vítěze zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Územní studie krajiny správního 
obvodu ORP Moravská Třebová“ firmu EKOTOXA s.r.o., Fišarova 403/7, 602 00 
Brno – Černá Pole, IČO: 64608531. 
  

Z: Dušan Sejbal 
 
2306/R/200217: 
 

uzavření smlouvy o dílo dle návrhu, který byl součástí zadávací dokumentace 
veřejné zakázky „Územní studie krajiny správního obvodu ORP Moravská Třebová“, 
s vítězem zadávacího řízení, uchazečem EKOTOXA s.r.o., Fišova 403/7, 602 00 
Brno – Černá Pole, IČO 64608531. 
  

Z: Dušan Sejbal 
 
2307/R/200217: 
 

uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. ORM - 0028/16 na akci "PDPS - 
Rekonstrukce staré zástavby domova pro seniory v Moravské Třebové" s firmou 
OPTIMA, spol. s r.o., Žižkova 738/IV, 566 01 Vysoké Mýto, IČO: 15030709, podle 
předloženého návrhu.    
  

Z: Miroslav Netolický 
 
2308/R/200217: 
 

plánovací smlouvu s Pardubickým krajem, se sídlem: Komenského nám. 125, 
Pardubice, PSČ 532 11, IČO: 70892822, ve věci koordinace prací a definování práv 
a povinností smluvních stran při akci výměna kanalizace a akci generální 
rekonstrukce komunikace na ul. Lanškrounské, dle předloženého návrhu. 
  

Z: Miroslav Netolický 
 
2309/R/200217: 
 

uzavření darovací smlouvy s firmou  ATEK s.r.o., se sídlem Svitavská 66, 571 01 
Moravská Třebová, IČO: 26004968 o poskytnutí daru ve výši 80.000 Kč městu v 
souladu s předloženým návrhem. 
  

Z: Dana Buriánková 
 
2310/R/200217: 
 

uzavření smlouvy o vytvoření a zveřejnění reklamy se společností netpromotion 
group s.r.o., IČO: 03903907, se sídlem Vodičkova 791/41, 110 00 Praha 1, podle 
předloženého návrhu.  
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Z: Jana Zemánková 
 
 
Rada města neschvaluje: 
 
2311/R/200217: 
 

finanční příspěvek města na stavbu nových varhan pro Nadační fond Svatovítské 
varhany, IČO: 02794471, se sídlem Hradčanské náměstí 56/16, Hradčany, 118 00 
Praha 1. 
  

Z: Dana Buriánková 
 
2312/R/200217: 
 

vyvěšení tibetské vlajky na radnici v Moravské Třebové v rámci celosvětové akce 
„Vlajka pro Tibet“ dne 10. března 2017. 
  

Z: Pavel Šafařík 
 
 
Rada města souhlasí: 
 
2313/R/200217: 
 

se zapojením II. Mateřské školy, Jiráskova 1141, Moravská Třebová, okres Svitavy 
do projektu Přírodní učebna. 
  

Z: Dana Buriánková 
 
 
Rada města nesouhlasí: 
 
2314/R/200217: 
 

s nabídkou České pošty zapojit město do projektu Pošta Partner, neboť považuje 
tuto nabídku pro město za nevýhodnou, s připomínkou, že zabezpečení poštovních 
služeb je plně na straně a zodpovědnosti státu.  
  

Z: Miloš Izák 
 
 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města: 
 
2315/R/200217: 
 

schválit předložený Plán odpadového hospodářství města Moravská Třebová na 
období let 2017 – 2021. 
  

Z: Pavel Báča 
 
2316/R/200217: 
 

schválit prodej pozemku parc. č. 2613/43 o výměře 64 m2, druh pozemku ovocný 
sad  v obci a katastrálním území Moravská Třebová, část Udánky za vzájemně 
sjednanou kupní cenu ve výši 7.680 Kč, kterou kupující uhradí před podpisem kupní 
smlouvy.            
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Z: Viera Mazalová 
 
2317/R/200217: 
 

schválit prodej bytové jednotky č. 135/1 a nebytové jednotky č. 135/7 vše v  domě č. 
o. 5, č. p. 135 na ul. Piaristické včetně podílu na společných částech domu, 
venkovních úpravách a na pozemku parc. č. 828 v obci a katastrálním území 
Moravská Třebová, část Předměstí za vzájemně sjednanou kupní cenu ve výši 
320.000 Kč, kterou kupující uhradí před podpisem kupní smlouvy.          
  

Z: Viera Mazalová 
 
2318/R/200217: 
 

schválit bezúplatný převod pozemku parc. č. 2555/14 o výměře 93 m2, druh pozemku 
ostatní plocha v obci a katastrálním území Moravská Třebová, část Předměstí, ul. 
Nádražní z majetku města do vlastnictví Pardubického kraje, IČO: 70892822, se 
sídlem Komenského nám. 125, Pardubice.       
  

Z: Viera Mazalová 
 
 
Rada města bere na vědomí: 
 
2319/R/200217: 
 

předloženou informaci o plnění usnesení rady a zastupitelstva města.          
  
 

2320/R/200217: 
 

zápis z jednání Samosprávné komise Boršov ze dne 24.01.2017. 
  
 

2321/R/200217: 
 

předložený zápis z jednání komise rady města Sbor pro občanské záležitosti ze dne 
17.01.2017. 
  
 

2322/R/200217: 
 

předložené hodnocení činnosti komise rady města Sbor pro občanské záležitosti za 
rok 2016. 
  
 

2323/R/200217: 
 

předložené zápisy z jednání komise rady města pro výchovu a vzdělávání ze dne 
11.01.2017 a 18.01.2017. 
  
 

2324/R/200217: 
 

zprávu o činnosti komise rady města pro výchovu a vzdělávání za rok 2016. 
  
 

2325/R/200217: 
 

zprávu o činnosti Samosprávné komise Udánky za rok 2016.  
  
 

2326/R/200217: 
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předložený zápis z jednání komise rady města sociální, zdravotní a péče o děti 
konané dne 31.01.2017. 
  
 

2327/R/200217: 
 

předložený zápis z jednání bytové komise rady města ze dne 13.02.2017.       
  
 

2328/R/200217: 
 

ceník prací Technických služeb Moravská Třebová s.r.o. pro rok 2017. 
  
 

2329/R/200217: 
 

předloženou zprávu o vyřizování stížností a petic za rok 2016. 
  
 

2330/R/200217: 
 

předloženou Zprávu o plnění úkolů vyplývajících ze schválené komunikační strategie 
a akčního plánu za období únor 2016 až leden 2017. 
  
 

2331/R/200217: 
 

výběr dohodce FIN-servis, a.s., Vrbenského 2040, 272 01 Kladno, IČO: 26439573, 
zast. Ing. Lenkou Doubnerovou, členkou představenstva, pro centralizovaný nákup 
elektrické energie a plynu pro rok 2018 na Českomoravské komoditní burze Kladno 
pro město Moravská Třebová, jeho příspěvkové organizace a obchodní společnost.   
  

Z: Viera Mazalová 
 
2332/R/200217: 
 

zprávu o plánovaném umístění deseti nových kontejnerů na bioodpad ze zahrádek v 
Moravské Třebové dle předloženého návrhu. 
  
 

2333/R/200217: 
 

předložený pracovní návrh rozpočtu města na rok 2017. 
  

 
 
Rada města pověřuje: 
 
2334/R/200217: 
 

starostu města k podpisu Rozhodnutí o vyloučení účastníka ze zadávacího řízení 
týkající se vyloučení účastníka Doc. Ing. KUČERA PETR, Ph.D., Prokofjevova 281/2, 
623 00 Brno – Kohoutovice, IČO: 10544186 z další účasti v zadávacím řízení na 
veřejnou zakázku „Územní studie krajiny správního obvodu ORP Moravská 
Třebová“. 
  

Z: Dušan Sejbal 
 
2335/R/200217: 
 

starostu města Moravská Třebová k podpisu Oznámení o rozhodnutí zadavatele o 
výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku „Územní studie krajiny správního 
obvodu ORP Moravská Třebová“. 
  

Z: Dušan Sejbal 
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Rada města vyhlašuje: 
 
2336/R/200217: 
 

výběrové řízení v souladu s vnitřním předpisem č. 7/2016, směrnicí Zadávání 
veřejných zakázek malého rozsahu, na veřejnou zakázku „Oprava bytu č. 1, bytový 
dům, nám. TGM 28/37, Moravská Třebová“ a schvaluje: 

1. Seznam firem, které budou obeslány nabídkou: 
-  Josef Šťastný, Brněnská 50/45, 571 01 Moravská Třebová, IČO: 11097442 
- JS Moravská Třebová s.r.o., Linhartice 60, 571 01 Moravská Třebová, IČO: 
28811852 
-  MATI - Moravia s.r.o., 569 11 Koclířov 204, IČO: 25969161 
- Luboš Němec, Radišov 12, Staré Město, 571 01 Moravská Třebová, IČO: 
18879438 
-  Cyril Jirouš, K. Čapka 495/14, 571 01 Moravská Třebová, IČO: 47486180 
-  Miroslav Lopour, Piaristická 136/3, 571 01 Moravská Třebová, IČ: 16207203 
-  Lubomír Zvejška, 571 01 Gruna 22, IČO: 62673114 
-  VINASTAV s.r.o., Pátkova 831/7, 180 00 Praha 8, IČO: 28525264  

2. Hodnotící komisi ve složení: 
-  Ing. Pavel Brettschneider – člen, JUDr. Miloš Izák – náhradník 
-  Bc. Viera Mazalová – člen, Andrea Drozdová - náhradník  
-  Bc. Gabriela Horčíková – člen, Bc. Kateřina Horáková - náhradník  
-  Miloš Beyer – člen, náhradník 

3. Hodnotící kritéria obsažená ve výzvě k podání nabídky: 
-  celková nabídková cena bez DPH 
  

Z: Gabriela Horčíková 
 
 
Rada města ukládá: 
 
2337/R/200217: 
 

vedoucí odboru majetku města a komunálního hospodářství zajistit geometrické 
oddělení části pozemku parc. č. 288/1 o výměře cca 200 m2, druh pozemku ostatní 
plocha v obci a k. ú. Moravská Třebová s tím, že vlastní smlouva o bezúplatném 
převodu pozemku bude předložena ke schválení po oddělení požadované části. 
  

Z: Viera Mazalová 
T: 31.03.2017 
 
2338/R/200217: 
 

vedoucí odboru majetku města a komunálního hospodářství jednat o bezúplatném 
nabytí části pozemku parc. č. 288/1 o výměře cca 200 m2 v obci a kat. území 
Moravská Třebová z vlastnictví Pardubického kraje, Správy a údržby silnic 
Pardubického kraje.    
  

Z: Viera Mazalová 
T: 31.03.2017 
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2339/R/200217: 
 

vedoucí odboru majetku města a komunálního hospodářství zajistit zpracování 
znaleckého posudku na cenu pozemku parc. č. 1950/1 v obci a kat. území Moravská 
Třebová, ul. Jevíčská.  
  

Z: Viera Mazalová 
T: 20.03.2017 
 
 
V Moravské Třebové 20.02.2017 
Zapsal: Stanislav Zemánek 

 
 
 
 
 
 

JUDr. Miloš Izák                                   Ing. Pavel Brettschneider 
                   starosta města                                       místostarosta města 

 


