Rada města Heřmanův Městec

Zápis z 9. jednání
Rady města Heřmanův Městec konané dne 24. 4. 2018 ve 13:00hod.
kancelář starosty Města Heřmanův Městec, Městský úřad Heřmanův Městec, Havlíčkova 801
Přítomni:

Josef Kozel, Otakar Volejník, František Dvořák, MBA, Tereza Machová, PharmDr, Jiří Pošík, Jan Řehák

Omluveni:

Petr Kotora, MBA

Zapsal:

Ing. Ivana Jankovská, tajemník

Přizváni:

Ing. arch Ondřej Teplý

Text zahájení:
Pan starosta přivítal členy rady města, architekta města p. Ing. arch. Teplého a omluvil neúčast p. Kotory, MBA z
pracovních důvodů. Zahájil jednání s tím, že v rámci programu jednání nejdříve dostane prostor změna územního plánu a
výběr projektanta územního plánu. Členové rady program odsouhlasili. Znění zápisu z minulého jednání dne 10.4.2018
bylo odsouhlaseno beze změn.

Schválený program:
Bod

Věc

1.

Změna územního plánu Heřmanův Městec

2.

Změna územního plánu Heřmanův Městec - projektant

3.

Kontrola usnesení

4.

Komise cestovního ruchu

5.

Komise dopravní a veřejného pořádku

6.

Komise koncepce a rozvoje města

7.

Odkup pozemků - ul. Travní

8.

Odprodej části pozemku p.č. 1856/5

9.

Odprodej části pozemku p.č. 183/2

10.

Zřízení věcného břemene - p. Ferjenčík

11.

Jmenování ředitele/ředitelky Speciální základní školy Heřmanův Městec

12.

Jmenování ředitele/ředitelky Základní umělecké školy Heřmanův Městec, okres Chrudim

13.

Půjčka z FRB

14.

Stavební úpravy domu č. p. 586 - výběr dodavatele

15.

Projektová dokumentace rekonstrukce ul. Jiráskova - výběr dodavatele

16.

Voda ve sportovní hale

17.

Servisní smlouva se společností R-Bit Technology, s.r.o. o poskytování technické podpory knihovního systému
KOHA

18.

Ceník placených služeb - knihovna
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Bod

Věc

19.

Akce na veřejném prostranství - Jóga v Bažantnici

K jednotlivým bodům programu:
1.

Změna územního plánu Heřmanův Městec
Předkládá: Josef Kozel, starosta
Pan architekt připomněl, že územní plán města platí 4 roky beze změn. Na základě požadavků občanů a vývoje města
byl zpracován architektem města a Ing. Kovandovou z MěÚ Chrudim, odd. územního plánování, návrh na úpravu v
jednotlivých lokalitách (sídliště U Bažantnice, V Lukách, Konopáč, Travní cesta, Ježkovka, Na Skalce, Chotěnice). Vše
je zahrnuto ve Zprávě o uplatňování územního plánu, která bude se stanoviskem rady města předložena
zastupitelstvu města ke schválení. Rovněž bylo diskutováno o pořizovateli změny, výběru projektanta a určení jména
zastupitele pro proces pořizování změny č.1 ÚP. Navržen byl starosta města Josef Kozel.
Usnesení č. R/2018/131
Předloženo bylo následující usnesení:
Rada města Heřmanův Městec
I.

bere na vědomí
Zprávu o uplatňování Územního plánu Heřmanův Městec 2017 včetně pokynů pro zpracování návrhu Změny č.
1 Územního plánu

II.

doporučuje
1.

Zastupitelstvu města Heřmanův Městec, v souladu se zněním § 55 odst. 1 a § 47 odst. 5 zákona č.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, schválit Zprávu o
uplatňování Územního plánu Heřmanův Městec 2017 včetně pokynů pro zpracování návrhu Změny č. 1
Územního plánu Heřmanův Městec.

2.

Zastupitelstvu města Heřmanův Městec schválit projektanta dle usnesení RM o výběru projektanta pro
změnu č.1 ÚP

3.

Zastupitelstvu města Heřmanův Městec schválit MěÚ Chrudim, odd. Územního plánování jako
pořizovatele změny č. 1 ÚP

4.

Zastupitelstvu města Heřmanův Městec jmenovat pro proces pořizování změny č.1 ÚP starostu města
Josefa Kozla, coby určeného zastupitele

III. ukládá
1. Josefu Kozlovi, starostovi
1.1.

předložit zastupitelstvu města ke schválení Zprávu o uplatňování Územního plánu Heřmanův
Městec 2017 včetně pokynů pro zpracování návrhu Změny č. 1 Územního plánu Heřmanův Městec
Termín: 18.6.2018

Přijato, pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0

2.

Změna územního plánu Heřmanův Městec - projektant
Předkládá: Josef Kozel, starosta
Vedoucí stavebního úřadu připravila přehled o cenových nabídkách na zpracování změny územního plánu města
Heřmanův Městec - celkem byly osloveny tři projekční kanceláře, z nichž se jedna z časových důvodů omluvila.
Společnost 2M projekt s.r.o. Havlíčkův Brod předložila nejnižší nabídku, a proto byla doporučena ke schválení.

Strana 2/11

Usnesení č. R/2018/132
Předloženo bylo následující usnesení:
Rada města Heřmanův Městec
I.

schvaluje
zpracování dokumentace změny územního plánu Heřmanův Městec společností 2M projekt, s.r.o. Havlíčkův
Brod

II.

ukládá
1. Josefu Kozlovi, starostovi
1.1.

objednat zpracování územně plánovací dokumentace
Termín: 30.5.2018

Přijato, pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0

3.

Kontrola usnesení
Předkládá: Ing. Ivana Jankovská, tajemník
Paní tajemnice předložila přehled splněných usnesení s termínem splnění od 10.04.2018 do 24.04.2018. Všechna
usnesení byla splněna v termínu.
Usnesení č. R/2018/133
Předloženo bylo následující usnesení:
Rada města Heřmanův Městec
I.

bere na vědomí
předloženou kontrolu usnesení s termínem splnění od 10.04.2018 do 24.04.2018

4.

Komise cestovního ruchu
Předkládá: Otakar Volejník, místostarosta
Pan místostarosta předložil zápisy z jednání komise cestovního ruchu č. 1/2018 a č. 2/2018, zazněla informace o
přípravě nové turistické stezky. Město obdrželo cenovou nabídku na renovaci mapy města a okolí, která byla
umístěna v průjezdu na čp. 4 s předpokládanou realizací v roce 2019.
Usnesení č. R/2018/134
Předloženo bylo následující usnesení:
Rada města Heřmanův Městec
I.

5.

bere na vědomí
1.

Zápis z jednání Komise cestovního ruchu, propagace a spolupráce s partnerskými městy č. 1/2018 a č.
2/2018.

2.

informaci o pokračování na tvorbě turistické stezky a prověřování možnosti vzniku městského muzea

Komise dopravní a veřejného pořádku
Předkládá: Josef Kozel, starosta
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Pan starosta předložil zápis z jednání Komise dopravní a veřejného pořádku a informoval o průběhu jednání komise,
za účasti vedoucího odboru Správy majetku města p.Jožáka. Předmětem jednání bylo seznámení s projektovou
přípravou a realizací úprav ulic a přechodů na území města. Zejména upozornil na problematiku parkování v ulicích
města, vytipovaná místa budou opatřena značkou zóna 30 a přejezdovými prahy na vjezdu a výjezdu ze zóny. V ulici
Sokolská bude vodorovné značení.
Usnesení č. R/2018/135
Předloženo bylo následující usnesení:
Rada města Heřmanův Městec
I.

bere na vědomí
zápis z jednání Komise dopravní a veřejného pořádku č.1/2018

6.

Komise koncepce a rozvoje města
Předkládá: Josef Kozel, starosta
Pan starosta předložil zápis z jednání Komise koncepce a rozvoje města č. 1/2018. K rekonstrukci staré radnice
zazněly výhrady, především ke stavbě lešení. Doporučení komise směrem k odboru Správy majetku budou s
vedoucím odboru p. Jožákem prodiskutovány.
Usnesení č. R/2018/136
Předloženo bylo následující usnesení:
Rada města Heřmanův Městec
I.

bere na vědomí
zápis z jednání Komise koncepce a rozvoje města č.1/2018

7.

Odkup pozemků - ul. Travní
Předkládá: Josef Kozel, starosta
Pan starosta představil návrh na odkup pozemků od dědiců po p. Vacíkovi, jedná se o pozemky v lokalitě Travní.
Město Heřmanův Městec má pro tuto lokalitu zpracovanou studii na výstavbu rodinných domů. V této oblasti má
město již ve vlastnictví pozemky pro vybudování obslužné komunikace a část přilehlých pozemků. Vacíkovi navrhují
pro odkup částku 365,- Kč/m2. I přes vyšší cenu se členové rady shodli, že je odkoupení vhodné.
Usnesení č. R/2018/137
Předloženo bylo následující usnesení:
Rada města Heřmanův Městec
I.

doporučuje
odkup pozemků parcelní číslo 1710/11, 1710/58, 1670, 1710/26, 1710/56, 1710/62 o celkové výměře 10539 m 2
v k.ú. Heřmanův Městec od pana Ivo Vacíka, Jiřího Vacíka, Pavla Vacíka a Petra Vacíka za cenu 365,- Kč/m2

II.

ukládá
1. Miloši Jožákovi, vedoucímu Správy majetku
1.1.

zajistit předložení k projednání zastupitelstvu dne 18.6.2018
Termín: 18.06.2018

Přijato, pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
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8.

Odprodej části pozemku p.č. 1856/5
Předkládá: Josef Kozel, starosta
Pan starosta předložil k projednání žádost paní Heleny Kašubové o odkoupení části pozemku parcelní číslo 1856/5 v
k.ú. Heřmanův Městec. Jedná se o část louky V Třešňovce v Konopáči (v územním plánu je to vedeno jako zeleň
přírodní).Louku má pronajatou pan Cach, který pozemek seká a udržuje. Byla doložena stanoviska osadního výboru,
komise koncepce a rozvoje města, odboru Správy majetku i architekta města - všechna nesouhlasná.
Usnesení č. R/2018/138
Předloženo bylo následující usnesení:
Rada města Heřmanův Městec
I.

nedoporučuje
odprodej části pozemku parcelní číslo 1856/5 v k.ú. Heřmanův Městec paní Heleně Kašubové

II.

ukládá
1. Miloši Jožákovi, vedoucímu Správy majetku
1.1.

zajistit informování paní Kašubové a předložit k projednání zastupitelstvu 18.6.2018
Termín: 08.06.2018

Přijato, pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0

9.

Odprodej části pozemku p.č. 183/2
Předkládá: Josef Kozel, starosta
Pan starosta představil žádost Bytového družstva Heřman na odkoupení části pozemku parcelní číslo 183/2 o výměře
cca 30 m2 v k.ú. Heřmanův Městec. Na předmětné části pozemku si chtějí zbudovat prostor pro umístění kontejnerů
na odpad, které jsou zatím umístěny na soukromém pozemku p. Kvítka. Žadatel uhradí zhotovení geometrického
plánu, kolek na vklad do Katastru nemovitostí.
Usnesení č. R/2018/139
Předloženo bylo následující usnesení:
Rada města Heřmanův Městec
I.

doporučuje
odprodej části pozemku 183/2 o výměře cca 30 m2 v k.ú. Heřmanův Městec Bytovému družstvu Heřman,
Heřmanského 732, 538 03 Heřmanův Městec za cenu 267,- Kč/m2

II.

ukládá
1. Miloši Jožákovi, vedoucímu Správy majetku
1.1.

zajistit vyvěšení záměru, informování BD Heřman a předložení k projednání zastupitelstvu
Termín: 08.06.2018

Přijato, pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0

10. Zřízení věcného břemene - p. Ferjenčík
Předkládá: Josef Kozel, starosta
Pan starosta předložil Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-122016574/SOBS VB/2 mezi stranami ČEZ Distribuce, a.s. a městem Heřmanův Městec na pozemku p.č. 2149 v k.ú.
Heřmanův Městec. Jedná se o umístění nového vedení kabelu NN v délce 52 metrů a poplatek za zřízení je stanoven
dle usn. zastupitelstva města č. 50/2015 ze dne 21.9.2015 ve výši 15.000,- Kč + DPH.
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Usnesení č. R/2018/140
Předloženo bylo následující usnesení:
Rada města Heřmanův Městec
I.

bere na vědomí
předloženou Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby IV-122016574/SOBS VB/2 se společností ČEZ Distribuce, a.s. na pozemku p.č. 2149 v k.ú. Heřmanův Městec.

II.

ukládá
1. Miloši Jožákovi, vedoucímu Správy majetku
1.1.

zajistit vyvěšení záměru - věcné břemeno p. Ferjenčík
Termín: 04.05.2018

Přijato, pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0

11. Jmenování ředitele/ředitelky Speciální základní školy Heřmanův Městec
Předkládá: Otakar Volejník, místostarosta
Pan místostarosta přiblížil jednání Konkursní komise pro jmenování ředitele Speciální základní školy. Komise
konstatovala, že oba přihlášení uchazeči jsou vhodnými kandidáty a stanovila pořadí, doporučila radě města ke
jmenování ředitelkou Speciální základní školy Heřmanův Městec Mgr. Evu Dvořákovou.
Usnesení č. R/2018/141
Předloženo bylo následující usnesení:
Rada města Heřmanův Městec
I.

bere na vědomí
informaci o proběhlém konkursním řízení na pozici ředitele/ředitelky Speciální základní školy Heřmanův Městec

II.

jmenuje
s účinností od 1. srpna 2018 paní Mgr. Evu Dvořákovou na pracovní místo ředitele Speciální základní školy
Heřmanův Městec se sídlem Masarykovo nám 46 538 03 Heřmanův Městec

Přijato, pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0

12. Jmenování ředitele/ředitelky Základní umělecké školy Heřmanův Městec, okres Chrudim
Předkládá: Otakar Volejník, místostarosta
Pan místostarosta informoval o průběhu konkursního řízení na jmenování ředitele základní umělecké školy a
přednesl návrh konkursní komise na jmenování ředitele. Komise stanovila pořadí a doporučila na pozici ředitele p.
Pavla Starého. Proběhla dlouhá diskuze členů rady na téma směřování školy a řešení pozice ředitele školy. Následně
proběhlo hlasování o návrhu konkursní komise, PRO: Volejník, Dvořák, MBA, Pošík, Kozel, Řehák, PROTI: PharmDr.
Machová.
Usnesení č. R/2018/142
Předloženo bylo následující usnesení:
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Rada města Heřmanův Městec

I.

bere na vědomí
informaci o proběhlém konkursním řízení na pozici ředitele/ředitelky Základní umělecké školy Heřmanův
Městec, okres Chrudim

II.

jmenuje
s účinností od 1. srpna 2018 p. Pavla Starého na pracovní místo ředitele Základní umělecké školy Heřmanův
Městec, okres Chrudim, se sídlem Jarkovského 47, 538 03 Heřmanův Městec

Přijato, pro: 5, proti: 1, zdržel se: 0, mimo místnost: 0

13. Půjčka z FRB
Předkládá: Ing. Ivana Jankovská, tajemník
Paní tajemnice předložila ke schválení poskytnutí půjčky z Fondu rozvoje bydlení panu Leoši Kubelkovi. Žádost byla
projednána komisí a je v souladu se stanovenými podmínkami.
Usnesení č. R/2018/143
Předloženo bylo následující usnesení:
Rada města Heřmanův Městec
I.

doporučuje
poskytnutí půjčky z FRB v souladu se zápisem ze dne 16.4.2018 ve výši 230.000Kč, a to panu Leoši Kubelkovi

II.

ukládá
1. Ing. Miloslavu Vítkovi, vedoucímu odboru finančního
1.1.

předložit zastupitelstvu ke schválení
Termín: 18.6.2018

Přijato, pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0

14. Stavební úpravy domu č. p. 586 - výběr dodavatele
Předkládá: Josef Kozel, starosta
Pan starosta předložil protokol z jednání hodnotící komise na veřejnou zakázku "Stavební úpravy domu č. p. 586"
(klubovna JUNÁK). V zadávacím řízení bylo vyzváno k podání nabídky devět dodavatelů, z nichž šest se omluvilo z
účasti z kapacitních důvodů. Nabídku podal pouze jeden dodavatel, jehož nabídková cena výrazně přesahuje částku v
rozpočtu města na letošní rok a není možné porovnání s jinými nabídkami. Z tohoto důvodu komise doporučila
zadávací řízení zrušit a následně vypsat nové.
Usnesení č. R/2018/144
Předloženo bylo následující usnesení:
Rada města Heřmanův Městec
I.

bere na vědomí
protokol z jednání hodnotící komise na veřejnou zakázku "Stavební úpravy domu č. p. 586"
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II.

rozhoduje
o zrušení zadávacího řízení na veřejnou zakázku "Stavební úpravy domu č. p. 586" z důvodu podání jediné
nabídky s cenou přesahující částku vyhrazenou na realizaci v rozpočtu města

III. ukládá
1. Miloši Jožákovi, vedoucí Správy majetku
1.1.

informovat účastníka, který podal nabídku, o zrušení zadávacího řízení na veřejnou zakázku
"Stavební úpravy domu č. p. 586"
Termín: 31.5.2018

1.2.

zajistit vypsání nového zadávacího řízení na veřejnou zakázku "Stavební úpravy domu č. p. 586"
Termín: 31.5.2018

Přijato, pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0

15. Projektová dokumentace rekonstrukce ul. Jiráskova - výběr dodavatele
Předkládá: Josef Kozel, starosta
Pan starosta předložil protokol z jednání hodnotící komise na veřejnou zakázku "Projektová dokumentace
rekonstrukce ul. Jiráskova" a požádal o schválení uzavření smlouvy o dílo se společností PRODIN a.s., jejíž nabídka
byla vyhodnocena jako nejvýhodnější. Tato společnost pro město zpracovávala již několik projektů a nebyly k nim
výhrady. V zadávacím řízení bylo osloveno sedm dodavatelů, z nichž tři se omluvili z kapacitních důvodů a tři nabídku
podali.
Usnesení č. R/2018/145
Předloženo bylo následující usnesení:
Rada města Heřmanův Městec
I.

bere na vědomí
protokol z jednání hodnotící komise na veřejnou zakázku "Projektová dokumentace rekonstrukce ul. Jiráskova"

II.

schvaluje
uzavření smlouvy o dílo se společností Prodin a.s. na veřejnou zakázku "Projektová dokumentace rekonstrukce
ul. Jiráskova"

III. ukládá
1. Miloši Jožákovi, vedoucí Správy majetku
1.1.

zajistit uzavření smlouvy o dílo se společností Prodin a.s. na veřejnou zakázku "Projektová
dokumentace rekonstrukce ul. Jiráskova"
Termín: 31.5.2018

Přijato, pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0

16. Voda ve sportovní hale
Předkládá: Otakar Volejník, místostarosta
Pan místostarosta předložil návrh na řešení ztrátového provozu úpravny vody ve sportovní hale. Kalkulace nákladů v
roce 2017 vs. přepočet nákladů při odběru z veřejných zdrojů ukazuje, že úprava zdravotně závadné vody z vrtu u
haly je ekonomicky nevýhodná. Úpravna vody je v tuto chvíli nefunkční a oprava téměř 20 let starého zařízení by
stála cca 21.000,-Kč, nové zařízení včetně montáže by stálo 31.500,- Kč, to vše bez DPH, kalkulováno odborným
servisem. Kdykoliv lze zakoupit novou úpravnu, napojit a znovu zprovoznit celý systém. Zprovoznění nové úpravny by
se vyplatilo až tehdy, kdyby razantně stoupla cena vody z veřejných zdrojů. Aktuálně je vrt a nadále může být
využíván pro účely kropení tenisových kurtů a zalévání zeleně.
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Usnesení č. R/2018/146
Předloženo bylo následující usnesení:
Rada města Heřmanův Městec
I.

bere na vědomí
kalkulaci nákladů na provoz úpravny vody ve sportovní hale v roce 2017 vs. přepočet nákladů při provozu na
vodu z veřejných zdrojů

II.

schvaluje
zásobování vody ve sportovní hale z veřejných zdrojů a vrt nadále využívat pro účely kropení tenisových kurtů a
zalévání zeleně.

III. ukládá
1. Otakaru Volejníkovi, místostarostovi
1.1.

informovat ředitele SPOKULu HM, p.o. Dalimila Nevečeřala

Termín: 30.4.2018
2. Dalimilu Nevečeřalovi, řediteli SPOKUL HM, p.o.
2.1.

prověřit, zda není nutné provádět nezbytnou údržbu a kontroly přívodu vody z vrtu do sportovní
haly, i když nebude využívána, a to z důvodu zabránění technického znehodnocování, které by
mohlo mít v budoucnu vliv na náklady spojené s opětovným zprovozněním zásobování vodou z
vrtu.

Termín: 30.6.2018
Přijato, pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0

17. Servisní smlouva se společností R-Bit Technology, s.r.o. o poskytování technické podpory knihovního systému
KOHA
Předkládá: Josef Kozel, starosta
Pan starosta předložil návrh servisní smlouvy se společností R-Bit Technology, s.r.o. o poskytování technické podpory
knihovního systému KOHA. Smlouva upravuje podmínky a rozsah technické podpory, zálohování, údržby a aktualizací
knihovního systému a operačního systému serveru. Důvodem je, že provoz původního systému Clavius byl ukončen.
Usnesení č. R/2018/147
Předloženo bylo následující usnesení:
Rada města Heřmanův Městec
I.

schvaluje
uzavření servisní smlouvy se společností R-Bit Technology, s.r.o. o poskytování technické podpory knihovního
systému KOHA

II.

ukládá
1. Miloši Jožákovi, vedoucímu Správy majetku
1.1.

zajistit uzavření servisní smlouvy se společností R-Bit Technology, s.r.o. o poskytování technické
podpory knihovního systému KOHA
Termín: 12.5.2018

Přijato, pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
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18. Ceník placených služeb - knihovna
Předkládá: Otakar Volejník, místostarosta
Pan místostarosta předložil v souvislosti s novým programem na chod knihovny i návrh nového ceníku placených
služeb knihovny. Zvyšuje se cena za tisk, kopírování, a za odeslání upomínek po uplynutí výpůjční doby.

Usnesení č. R/2018/148
Předloženo bylo následující usnesení:
Rada města Heřmanův Městec
I.

schvaluje
ceník placených služeb knihovny platný od 1.5.2018

II.

ukládá
1. Lence Jablečníkové, Ondřeji Baumgartnerovi, vedoucí IT
1.1.

zajistit zveřejnění nového ceníku na webových stránkách města a knihovny
Termín: 27.4.2018

Přijato, pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0

19. Akce na veřejném prostranství - Jóga v Bažantnici
Předkládá: Ing. Ivana Jankovská, tajemník
Paní tajemnice předložila žádost o povolení akce na veřejném prostranství v Bažantnici na pozemku č. 1024/1 dne
29.6.2018 od 17.30 do 18.30 hod. za účelem předvedení ukázky cvičení jógy. Podobná akce proběhla i v minulých
letech a nebyly zaznamenány připomínky.
Usnesení č. R/2018/149
Předloženo bylo následující usnesení:

Rada města Heřmanův Městec
I.

bere na vědomí
žádost p. Mgr. Limberské o užívání veřejného prostranství v Bažantnici dne 29.6.2018 za účelem ukázky cvičení
jógy

II.

schvaluje
využití veřejného prostranství Bažantnice dne 29.6.2018 od 17.30 do 18.30 hod za účelem ukázky cvičení jógy

III. ukládá
1. Ing. Ivaně Jankovské, tajemníkovi
1.1.

informovat p. Mgr. Andreu Limberskou o schválení užití veřejného prostranství za účelem ukázky
cvičení jógy
Termín: 27.4.2018

Přijato, pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
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Pan starosta poděkoval za spolupráci všem přítomným, upozornil, že na příští zasedání dne 15.5.2018 bude pozván velitel
městské policie a jednání v 15.40 hod. ukončil.

Josef Kozel, starosta

Otakar Volejník, místostarosta
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