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Usnesení 
 
z 89. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 19.02.2018 

od 17:00 hod v: Zasedací místnost, na: Olomoucká 
  
 
Rada města schvaluje: 
 
3342/R/190218: 
 

předložený program schůze rady města.                       
  
 

3343/R/190218: 
 

předložený Plán činnosti Komise památkové péče rady města na rok 2018. 
  

Z: Miloslav Kužílek 
 
3344/R/190218: 
 

předložený plán práce samosprávné komise Udánky na rok 2018.  
  

Z: Stanislava Šírová 
 
3345/R/190218: 
 

předložený návrh plánu činnosti komise rady města sociální, zdravotní a péče o děti 
na I. pololetí 2018. 
  

Z: Eliška Trefilová 
 
3346/R/190218: 
 

předložený plán práce Komise rady města pro výchovu a vzdělávání na rok 2018. 
  

Z: Magda Srncová 
 
3347/R/190218: 
 

ve věci konkurzních řízení na ředitele/ředitelky školských zařízení následující 
usnesení: 
 
Rada města rozhodla v souladu s ustanovením § 166, odst. 3 zákona č. 561/2004 
Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 
(školský zákon) v platném znění nevyhlašovat konkurs na pracovní místo 
ředitele/ředitelky škol a školských zařízení: 
-  II. Mateřské školy, Jiráskova 1141, Moravská Třebová, okres Svitavy, 
-  Základní školy Moravská Třebová, Kostelní náměstí 21, okres Svitavy, 
-  Základní umělecké školy Moravská Třebová, 
-  Domu dětí a mládeže Moravská Třebová, okres Svitavy. 
  

Z: Dana Buriánková 
 
3348/R/190218: 
 

uzavření smlouvy o reklamě v souvislosti s pořádáním kulturní akce – Dny slovenské 
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kultury 2018 se společností KAYSER, s.r.o., se sídlem Voctářova 2449/5, Libeň, 180 
00 Praha 8, IČO: 27100472, v souladu s předloženým návrhem.  
  

Z: Dana Buriánková 
 
3349/R/190218: 
 

čerpání investičního fondu příspěvkové organizace Sociální služby města Moravská 
Třebová k nákupu Serveru DELL T170 E3/3400/32/W10 v pořizovací ceně 45 016,00 
Kč včetně DPH. 
  

Z: Milan Janoušek 
 
3350/R/190218: 
 

počet zaměstnanců města Moravská Třebová, zařazených do městské policie, v 
období od 01.03.2018 na celkem 16 osob ve struktuře: 

a) 13 strážníků městské policie. 
b) 1 „jiný zaměstnanec obce“ zařazený do městské policie v profesi „Asistent 
prevence kriminality“ (v rámci Dohody o vytvoření pracovní příležitosti v rámci 
veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku) do 28.02.2019. 
c) 1 „jiný zaměstnanec obce“ zařazený do městské policie v profesi „obsluha 
Městského kamerového dohlížecího systému“ na dobu neurčitou. 
d) 1 „jiný zaměstnanec obce“ zařazený do městské policie v profesi „obsluha 
Městského kamerového dohlížecího systému“ do 31.05.2019. 
  

Z: Radovan Zobač 
 
3351/R/190218: 
 

bezplatné přidělení 4 kusů parkovacích karet v souladu se zněním článku 9 Ceníku 
úhrady za pořízení parkovacího lístku prostřednictvím parkovacích automatů a za 
pořízení parkovací karty a parkovací známky v Moravské Třebové (k nařízení rady 
města Moravská Třebová č.1/2009) pro Domácí péči Svitavsko s.r.o., Svitavská 
480/25, Moravská Třebová, IČO: 06154093.      
  

Z: Petr Václavík 
 
3352/R/190218: 
 

uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 1 rok na: 
- byt č. 2 o velikosti 2 + 1 na nám. T. G. Masaryka č. o. 33 v Moravské Třebové s 
platností od 01.02.2018  
- byt č. 8 o velikosti 1 + 1 v ul. Školní č. o. 7 v Moravské Třebové s platností od 
01.02.2018  
- byt č. 5 o velikosti 2 + 1 v ul. Bránské č. o. 8 v Moravské Třebové s platností od 
01.02.2018 
- byt č. 2 o velikosti 3 + 1 v části obce Boršov č. p. 73 v Moravské Třebové s platností 
od 01.02.2018  
- byt č. 3 o velikosti 3 + 1 na nám. T. G. Masaryka č. o. 21 v Moravské Třebové s 
platností od 01.02.2018 
- byt č. 9 o velikosti 1 + 1 v ul. Školní č. o. 3 v Moravské Třebové, s platností od 
01.02.2018 
- byt č. 1 o velikosti 1 + 1 v ul. Jiráskově č. o. 130 v Moravské Třebové s platností od 
01.02.2018 
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- byt č. 17 o velikosti 2 + 0 v ul. Svitavské č. o. 7 v Moravské Třebové s platností od 
01.02.2018 
- byt č. 5 o velikosti 3 + 1 v ul. Nádražní č. o. 19 v Moravské Třebové s platností od 
01.03.2018 
- byt č. 1B o velikosti 1 + 1 na nám. T. G. Masaryka č. o. 25 v Moravské Třebové s 
platností od 01.03.2018 
- byt č. 19 o velikosti 2 + 1 v ul. Svitavské č. o. 7 v Moravské Třebové s platností od 
01.03.2018 
- byt č. 2 o velikosti 1 + 1 v ul. Školní č. o. 7 v Moravské Třebové s platností od 
01.03.2018 
- byt č. 3 o velikosti 2 + 1 na nám. T. G. Masaryka č. o. 13 v Moravské Třebové s 
platností od 01.03.2018 
- byt č. 5 o velikosti 2 + 1 na nám. T. G. Masaryka č. o. 23 v Moravské Třebové s 
platností od 01.03.2018 s podmínkou úhrady závazků vůči městu po splatnosti před 
podpisem nové nájemní smlouvy 
- byt č. 6 o velikosti 1 + 1 na nám. T. G. Masaryka č. o. 23 v Moravské Třebové s 
platností od 01.03.2018 
- byt č. 5 o velikosti 3 + 1 na nám. T. G. Masaryka č. o. 33 v Moravské Třebové s 
platností od 01.03.2018 
- byt č. 3 o velikosti 2 + 1 v ul. Bránské č. o. 8 v Moravské Třebové s platností od 
01.03.2018 
- byt č. 3 o velikosti 2 + 1 v ul. Olomoucké č. o. 18 v Moravské Třebové s platností od 
01.03.2018 
- byt č. 6 o velikosti 1 + 0 v části obce Boršov č. p. 73 v Moravské Třebové s platností 
od 01.03.2018 s podmínkou úhrady závazků vůči městu po splatnosti před podpisem 
nové nájemní smlouvy 
- byt č. 1 o velikosti 1 + 0 v ul. Svitavské č. o. 7 v Moravské Třebové s platností od 
01.03.2018 
- byt č. 3 o velikosti 2 + 1 na nám. T. G. Masaryka č. o. 37 v Moravské Třebové s 
platností od 01.03.2018  
  

Z: Viera Mazalová 
T: 28.02.2018 
 
3353/R/190218: 
 

uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 6 měsíců na: 
- byt č. 7 o velikosti 1 + 1 v ul. Jiráskově č. o. 130 v Moravské Třebové s platností od 
01.02.2018  
- byt č. 5 o velikosti 2 + 1 v ul. Jiráskově č. o. 130 v Moravské Třebové s platností od 
01.02.2018  
- byt č. 8 o velikosti 2 + 1 v ul. Nádražní č. o. 19 v Moravské Třebové, s platností od 
01.02.2018 
- byt č. 12 o velikosti 1 + 1 v ul. Školní č. o. 9 s platností od 01.02.2018 
- byt č. 8 o velikosti 1 + 1 v ul. Školní č. o. 3 s platností od 01.02.2018 
  

Z: Viera Mazalová 
T: 28.02.2018 
 
3354/R/190218: 
 

uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 1 měsíc na byt č. 3 o velikosti 1 + 1 na 
nám. T. G. Masaryka č. o. 33 v Moravské Třebové s platností od 01.02.2018. 
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Nájemní smlouva bude prodloužena vždy o 1 měsíc v případě pravidelné měsíční 
úhrady nájemného a dodržování domovního řádu. 
  

Z: Viera Mazalová 
T: 28.02.2018 
 
3355/R/190218: 
 

uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 1 rok na byt č. 4 o velikosti 1 + 1 v ul. 
Školní č. o. 1 v Moravské Třebové s paní Ř. zastoupena opatrovníkem Město 
Moravská Třebová, se sídlem nám. T. G. Masaryka 32/29, Moravská Třebová a paní  
Ř. zastoupena opatrovníkem Město Moravská Třebová, se sídlem nám. T. G. 
Masaryka 32/29, Moravská Třebová. 
  

Z: Viera Mazalová 
T: 28.02.2018 
 
3356/R/190218: 
 

vypovězení Smlouvy o nájmu nebytových prostor č. 422 ze dne 25.04.2017, 
uzavřené mezi Městem Moravská Třebová v zastoupení Technickými službami 
Moravská Třebová s.r.o. a paní V. Výpovědní doba je tříměsíční a počne běžet dne 
01.03.2018.   
  

Z: Viera Mazalová 
T: 28.02.2018 
 
3357/R/190218: 
 

záměr pronájmu prostoru sloužícího podnikání o výměře 132,5 m2 v domě č. p. 6 v 
ul. Cihlářově č. o. 13 v Moravské Třebové. Smlouva o nájmu bude uzavřena na dobu 
neurčitou. Nájemné bude stanoveno dle usnesení rady města č. 2532/031297. 
  

Z: Viera Mazalová 
T: 28.02.2018 
 
3358/R/190218: 
 

záměr pronájmu prostoru sloužícího podnikání o výměře 33,94 m2 v domě č. p. 207 
na Zámeckém náměstí č. o. 6 v Moravské Třebové. Smlouva o nájmu bude uzavřena 
od 01.06.2018 na dobu neurčitou. Nájemné bude stanoveno dle usnesení rady 
města č. 2532/031297. 
  

Z: Viera Mazalová 
T: 28.02.2018 
 
 
3359/R/190218: 
 

záměr pronájmu dvou částí pozemku parc. č. 2685/1 (každá o výměře 1 m2), v obci a 
katastrálním území Moravská Třebová, v ul. Jiráskově, za účelem zřízení vitrín. 
  

Z: Viera Mazalová 
 
3360/R/190218: 
 

záměr pronájmu části pozemku parc. č. 841 o výměře 94 m2, v obci a katastrálním 
území Moravská Třebová, ul. Olomoucká, za účelem zřízení posezení. 
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Z: Viera Mazalová 
 
3361/R/190218: 
 

záměr výpůjčky části pozemku parc. č. 619/7, o výměře 2 m2, v obci a katastrálním 
území Moravská Třebová, v ul. Tyršova za účelem umístění a provozování zařízení 
pro nabíjení elektromobilů. 
  

Z: Viera Mazalová 
 
3362/R/190218: 
 

umístění zařízení lunaparku na nám. T. G. Masaryka v Moravské Třebové v 
termínech od 30.05.2018 do 10.06.2018 a od 06.10.2018 do 14.10.2018. 
  

Z: Viera Mazalová 
 
3363/R/190218: 
 

výpůjčku pozemků parc. č. 4391 o celkové výměře 2 024 m2 a parc. č. 356/2 o 
celkové výměře 13 m2, v obci Moravská Třebová a katastrálním území Boršov u 
Moravské Třebové, Tělovýchovné jednotě Sokol Boršov, z.s., IČO: 49326899, se 
sídlem Boršov 118, 569 21 Moravská Třebová, na dobu určitou 5 let, dle 
předloženého návrhu. 
  

Z: Viera Mazalová 
 
3364/R/190218: 
 

pacht části pozemku parc. č. 1347/1 o výměře 48 m2, v obci a katastrálním území 
Moravská Třebová, za účelem zřízení zahrady u bytového domu. Pachtovní smlouva 
bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou a pachtovné bude 
stanoveno dle usnesení rady města č. 1737/050405, bod 2 s tím, že pachtýř uhradí 
pachtovné za tři roky zpětně od uzavření pachtovní smlouvy. 
  

Z: Viera Mazalová 
 
3365/R/190218: 
 

uzavření dohody o ukončení pachtovní smlouvy č. OMM 70/16 ze dne 02.08.2016, 
uzavřené mezi Městem Moravská Třebová a Milošem Matuškou, bytem Moravská 
Třebová, část obce Předměstí č. p. 806, ul. Školní č. o. 2, ke dni 31.12.2017. 
  

Z: Viera Mazalová 
 
3366/R/190218: 
 

uzavření předloženého dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. 6/2008, ze dne 27. května 
2008, uzavřené mezi Městem Moravská Třebová, IČO: 00277037 a Technickými 
službami Moravská Třebová, s.r.o., IČO: 25970399, se sídlem Zahradnická 21, 571 
01 Moravská Třebová, o pronájmu části pozemku parc. č. 1199/1, o výměře 3 111 
m2, v obci a katastrálním území Moravská Třebová, dle předloženého návrhu.  
  

Z: Viera Mazalová 
 
3367/R/190218: 
 

uzavření předloženého dodatku č. 3 k příkazní smlouvě o obstarání správy 
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nemovitostí - dětská hřiště, uzavřené dne 3. října 2008, mezi Městem Moravská 
Třebová, IČO: 00277037 a Technickými službami Moravská Třebová s.r.o, IČO 
25970399, dle předloženého návrhu.  
  

Z: Viera Mazalová 
 
3368/R/190218: 
 

uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na zřízení a provozování 
plynárenského zařízení na pozemcích parc. č. 507/1,  parc. č. 507/2,  parc. č. 507/3,  
parc. č. 508/1,  parc. č. 560,  parc. č. 580/2,  parc. č. 1106,  parc. č. 1178/1,  parc. č. 
1178/55,  parc. č. 1178/56,  parc. č. 1178/57,  parc. č. 1178/58,  parc. č. 1178/63,  
parc. č. 1178/64 v obci a katastrálním území Moravská Třebová s GasNet, s.r.o. 
Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem IČO: 27295567 jako budoucím 
oprávněným. Rozsah věcného břemene bude vyznačen v geometrickém plánu č. 
2971-353/2017,  který bude nedílnou součástí smlouvy o zřízení věcného břemene. 
Věcné břemeno bude zřízeno za úplatu, formou jednorázové odměny ve výši 
82.759,20 Kč včetně DPH, na dobu neurčitou. Náklady spojené s uzavřením smlouvy 
uhradí povinný z věcného břemene.     
  

Z: Viera Mazalová 
 
3369/R/190218: 
 

termíny bleších trhů v Moravské Třebové dne 19. května, 30. června a 1. září 2018 
vždy v době od 8:00 do 12:00 hod. Bleší trhy se budou konat ve dvorním traktu mezi 
ul. Cihlářovou a Hvězdní v Moravské Třebové. Poplatek za prodejní místo nebude 
vybírán.  
  

Z: Viera Mazalová 
 
3370/R/190218: 
 

termín adventního trhu s doprovodným programem na nám. T. G. Masaryka v 
Moravské Třebové dne 02. prosince 2018 v době od 13:00 do 18:00 hod. Trh se 
bude řídit nařízením rady města č. 1/2011, Tržní řád, poplatek za prodejní místo 
nebude vybírán a poplatek za odběr elektrické energie bude vybírán dle spotřeby 
elektřiny. Doprovodný kulturní program trhu bude zajištěn ve spolupráci s Kulturními 
službami města Moravská Třebová, Technickými službami Moravská Třebová s.r.o., 
Základní uměleckou školou Moravská Třebová a dalšími spolky a organizacemi, 
které se na programu podílely již v předchozích letech.    
  

Z: Viera Mazalová 
 
3371/R/190218: 
 

vítěze zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Restaurování sochy sv. Jana 
Nepomuckého na ul. Cihlářova, Moravská Třebová“ podnikatele ak. sochaře Martina 
Pokorného, Jeseniova 67, 130 00 Praha 3, DIČ: CZ5504060364. 
  

Z: Miroslav Netolický 
 
3372/R/190218: 
 

uzavření smlouvy o dílo s vítězem zadávacího řízení na veřejnou zakázku 
„Restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého na ul. Cihlářova, Moravská Třebová“ s 
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podnikatelem, ak. sochařem. Martinem Pokorným, Jeseniova 67, 130 00 Praha 3, 
DIČ: CZ5504060364, dle předloženého návrhu. 
  

Z: Miroslav Netolický 
 
3373/R/190218: 
 

výjimku z vnitřního předpisu č. 7/2016, směrnice Zadávání veřejných zakázek 
malého rozsahu, na veřejnou zakázku "Obnova střechy vč. klempířských prvků, 
sněhových zábran a hromosvodů MÚ ul. Olomoucká 178/2, Moravská Třebová". 
Obnova střechy bude realizována bez zadávacího řízení Jiřím Kobylkou, Jiráskova 
1386/105, Moravská Třebová - Předměstí, 57101 , IČO: 11096993. 
  

Z: Miroslav Netolický 
 
3374/R/190218: 
 

uzavření smlouvy o dílo na veřejnou zakázku „Obnova střechy vč. klempířských 
prvků, sněhových zábran a hromosvodů MÚ ul. Olomoucká 178/2, Moravská 
Třebová“ s Jiřím Kobylkou, Jiráskova 1386/105, Moravská Třebová - Předměstí, 
57101 , IČO: 11096993 dle předloženého návrhu. 
  

Z: Miroslav Netolický 
 
3375/R/190218: 
 

výjimku z vnitřního předpisu č. 7/2016, směrnice zadávání veřejných zakázek malého 
rozsahu, dle čl. 12, odst. 1, písmeno b) s tím, že realizaci výměny vodoinstalace v 
objektu kuchyně objektu C domova pro seniory provede firma FORTEX-AGS, a.s., se 
sídlem Jílová 1550/1, 787 01 Šumperk, IČO: 00150584. 
  

Z: Miroslav Netolický 
 
3376/R/190218: 
 

uzavření smlouvy o dílo na realizaci vodoinstalace v objektu kuchyně objektu C 
domova pro seniory, s firmou FORTEX-AGS, a.s., se sídlem Jílová 1550/1, 787 01 
Šumperk, IČO: 00150584, v souladu s předloženým návrhem. 
  

Z: Miroslav Netolický 
 
 
Rada města neschvaluje: 
 
3377/R/190218: 
 

záměr prodeje ani pronájmu pozemku parc. č. 4711 o celkové výměře 274 m2, v obci 
Moravská Třebová a katastrálním území Boršov u Moravské Třebové.  
  

Z: Viera Mazalová 
 
 
Rada města souhlasí: 
 
3378/R/190218: 
 

s vyplácením odměny ředitelce II. Mateřské školy, Jiráskova 1141, Moravská 
Třebová, okres Svitavy, Magdě Srncové na základě uzavřené DPČ  za výkon 

http://rejstrik.finance.cz/adresa/moravska-trebova-predmesti-jiraskova-1386-105-57101/
http://rejstrik.finance.cz/adresa/moravska-trebova-predmesti-jiraskova-1386-105-57101/
http://rejstrik.finance.cz/adresa/moravska-trebova-predmesti-jiraskova-1386-105-57101/
http://rejstrik.finance.cz/adresa/moravska-trebova-predmesti-jiraskova-1386-105-57101/


 Město Moravská Třebová 8   

 Usnesení rady města ze dne  19.02.2018 

činností koordinátorky projektu „Realizace lokálních sítí mateřských škol v 
gramotnostech“, číslo projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/13_010/0000548, v souladu s 
předloženým návrhem. 
  

Z: Dana Buriánková 
 
3379/R/190218: 
 

s ubytováním na městské ubytovně v ul. Brněnské č. o. 50 v Moravské Třebové.  
  

Z: Viera Mazalová 
 
3380/R/190218: 
 

s ukončením Smlouvy o nájmu nebytových prostor č. 290 ze dne 20.12.2002, 
uzavřené mezi Městem Moravská Třebová v zastoupení Technickými službami 
Moravská Třebová s.r.o. a firmou Moravec - pekárny, s.r.o., IČO: 25946706, se 
sídlem Josefská 1060/14a, Moravská Třebová, dohodou ke dni 30.04.2018.  
  

Z: Viera Mazalová 
T: 28.02.2018 
 
 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města: 
 
3381/R/190218: 
 

schválit  směnu  pozemku parc. č. 3386/13 o výměře 47 m2, který vznikl z původního 
pozemku parc. č. 3386/8 geometrickým plánem č. 2922-49/2017 z vlastnictví 
společnosti Agro Kunčina a.s., IČO: 25262084 za pozemek parc. č. 3106/6 o výměře 
74 m2, druh pozemku ostatní plocha ve vlastnictví Města Moravská Třebová vše v 
obci a katastrálním území Moravská Třebová, část Udánky.  
  

Z: Viera Mazalová 
 
 
Rada města bere na vědomí: 
 
3382/R/190218: 
 

předloženou informaci o plnění usnesení rady a zastupitelstva města.          
  
 

3383/R/190218: 
 

předložený zápis z jednání komise památkové péče rady města ze dne 15.01.2018. 
  
 

3384/R/190218: 
 

zprávu o činnosti Samosprávné komise Udánky za rok 2017.  
  
 

3385/R/190218: 
 

předložený zápis z jednání komise rady města sociální, zdravotní a péče o děti 
konané dne 30.01.2018. 
  
 

3386/R/190218: 
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předložený zápis z jednání Komise rady města pro výchovu a vzdělávání ze dne 
15.01.2018. 
  
 

3387/R/190218: 
 

předloženou zprávu o činnosti Komise rady města pro výchovu a vzdělávání za rok 
2017. 
  
 

3388/R/190218: 
 

předloženou zprávu o vyřizování stížností a petic za II. pololetí 2017. 
  
 

3389/R/190218: 
 

změny nájemní smlouvy č. sml. PM070331/2017-ZHMMaj/712/1540-17Ká, (OMM 
139/17), kterou Povodí Moravy s.p., se sídlem Dřevařská 932/11, 602 00 Brno, IČO: 
70890013, pronajímá Městu Moravská Třebová pozemky dotčené stavbou: 
"Revitalizace toku Třebůvka v lokalitě Knížecí louka, Moravská Třebová", dle 
předloženého návrhu. 
  

Z: Viera Mazalová 
 
3390/R/190218: 
 

předloženou pracovní verzi návrhu rozpočtu města na rok 2018. 
  
 

3391/R/190218: 
 

dopis zaměstnankyně Městské knihovny Ladislava z Boskovic v Moravské Třebové, 
ze dne 23.01.2018.  
 
 
Rada města jmenuje: 
 
3392/R/190218: 
 

hodnotitelskou komisi pro udělování ocenění Sportovec roku za rok 2017 v tomto 
složení: 
1. Ing. Václav Mačát, člen rady města zodpovědný za sport 
2. PhDr. František Matoušek, sportovní redaktor MTZ 
3. Ing. Mgr. Dana Buriánková, městský úřad, za oblast sportu 
4. Mgr. Libor Podhorný, odborná veřejnost za oblast sportu 
5. Jiří Vopařil, odborná veřejnost za oblast sportu 
6. Mgr. Horymír Kodeš, odborná veřejnost za oblast sportu 
7. Mgr. Roman Cápal, člen zastupitelstva města. 

Náhradník: Jaroslav Maděra, odborná veřejnost za oblast sportu.  
  

Z: Jana Zemánková 
 
 
Rada města ruší: 
 
3393/R/190218: 
 

ruší část usnesení rady města č. 3173/R/271117, kterým schválila uzavření nájemní 
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smlouvy na dobu určitou 1 rok na byt č. 4 o velikosti 1 + 1 v ul. Školní č. o. 1 v 
Moravské Třebové. 
  

Z: Viera Mazalová 
T: 28.02.2018 
 
 
Rada města odkládá: 
 
3394/R/190218: 
 

projednání tisku č. 37, Varianty zavedení MHD ve městě - Studie proveditelnosti. 
  

Z: Miroslav Netolický 
T: 05.03.2018 
 
 
V Moravské Třebové 19.02.2018 
Zapsal: Stanislav Zemánek 
 

 
 
 
 
 

JUDr. Miloš Izák 
starosta města 

 
 
 

Ing. Pavel Brettschneider  Ing. Václav Mačát 

místostarosta města  místostarosta města 
 


