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Uveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných 
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších 

předpisů 
Informace o přijatých usneseních 
z 34. schůze Rady města Šluknov 

konané dne 15. ledna 2020 v kanceláři starostky  

Program jednání: 

1. Kontrola plnění usnesení 
2. Odbor kultury 

2.1 Žádost o slevu z nájemného na velkém sále Domu kultury 
3. Odbor správy majetku 

3.1 Přihlášení města Šluknov k insolvenčnímu řízení 
3.2 Dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu prostor k podnikání – kavárna ve Šluknovském zámku 
3.3 Smlouvy o nájmu nebytových prostor – stará kotelna č. p. 1081v ul. Zahradní 
3.4 Pozemky 
3.5 Přidělení bytů 

4. Odbor rozvoje a životního prostředí 
4.1 Smlouva o dílo na akci „Obnova povrchu Smetanovy ulice ve Šluknově“ 
4.2 Podání žádostí o dotace v roce 2020 
4.3 Smlouvy o budoucích služebnostech spočívající v uložení inženýrských sítí do pozemků 

komunikací v rámci akce „Revitalizace areálu bývalého pivovaru Šluknov“ 
4.4 Smlouva o dílo na akci „Odstranění havárie veřejného osvětlení v ulicích Rumburská, 

Nádražní a Sídliště“ 
4.5 Smlouvy o využití systému zavedeného obcí o nakládání s tříděným komunálním odpadem 
4.6 Podlimitní veřejná zakázka „Stavební úpravy školní jídelny ve Šluknově – I. etapa – 

zateplení a bezbariérové úpravy objektu“ – odstoupení od smlouvy o dílo a vyhlášení 
zadávacího řízení 

4.7 Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR) na akci „Oprava krovu a střechy sladovny 
č. p. 645, Šluknov – etapa II (hvozd)“ 

4.8 Smlouva o dílo na akci „Osvětlení sportovního hřiště Budišínská, Šluknov“ 
4.9 Dodatek č. 1 k Darovací smlouvě č. 27/2019 

5. Odbor sociálních věcí 
5.1 Souhlas s žádostí o navýšení mzdových prostředků v rámci projektu APK  

6. Odbor vnitřní správy 
6.1 Přijetí věcného daru ZŠ J. Vohradského Šluknov 

7. Odbor ekonomický 
7.1 Mateřská škola Šluknov, příspěvková organizace, Svojsíkova 352 – odpisový plán na rok 

2020 
7.2 Mateřská škola Šluknov, příspěvková organizace – finanční vztah zřizovatele a příspěvkové 

organizace, stanovení závazných ukazatelů na rok 2020 
7.3 Základní škola J. Vohradského Šluknov, okres Děčín, příspěvková organizace – finanční 

vztah zřizovatele a příspěvkové organizace, stanovení závazných ukazatelů na rok 2020 
8. Odbor vedení města 

8.1 Členství ve Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR 
9. Informace starostky 
10. Diskuze 



 

 

2

 

1. Kontrola plnění usnesení 

Usnesení č. 1/34R/2020: Rada města Šluknov schvaluje program 34. schůze rady města dne 
15.01.2020 dle předloženého návrhu.  

2. Odbor kultury (OK) 

2.1 Žádost o slevu z nájemného na velkém sále Domu kultury 

Usnesení č. 2/34R/2020: Rada města Šluknov na základě žádosti Sboru dobrovolných hasičů 
(SDH) Šluknov, zastoupeného starostou XXX, schvaluje slevu z nájemného za pronájem 
hlavního sálu v Domě kultury Šluknov dne 14. a 15.02.2020 v době od 18:00 do 02:00 hod. na 
konání „Výroční valné hromady SDH Šluknov“ ve výši 100 % tj. 3.000 Kč a žádosti tak vyhovuje 
v plném rozsahu.  

3. Odbor správy majetku (OSM) 

3.1 Přihlášení města Šluknov k insolvenčnímu řízení 

Usnesení č. 3/34R/2020: Rada města Šluknov schvaluje přihlášení pohledávky ve výši 5.250 Kč 
s příslušenstvím a náklady řízení do insolvenčního řízení vyhlášeného vůči XXX. 

3.2 Dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu prostor k podnikání – kavárna ve Šluknovském zámku 

Usnesení č. 4/34R/2020: Rada města Šluknov schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o nájmu prostor 
sloužících k podnikání mezi městem Šluknov a firmou Ruval, a. s., Tř. 9. Května 9, 408 01 
Rumburk, IČ 25431811, zastoupená XXX, členem představenstva, kterým se rozšiřuje pronájem 
prostor v 1. NP o výměře 37,85 m2 v objektu č. p. 642 v ul. Zámecká na p. p. č. 167/1 v k. ú. 
Šluknov za účelem provozování kavárny, dle předloženého návrhu. 

3.3 Smlouvy o nájmu nebytových prostor – stará kotelna č. p. 1081 v ul. Zahradní 

Usnesení č. 5/34R/2020: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o nájmu nebytových prostor 
na dobu určitou od 01.03.2020 do 31.12.2021 mezi městem Šluknov a Českým červeným křížem, 
oblastním spolkem Šluknov, IČ 00426067, se sídlem Císařský 200, 407 77 Šluknov, zastoupeném 
XXX na pronájem prostor v objektu č. p. 1081 na p. p. č. 1320/3 v k. ú. Šluknov, dle předloženého 
návrhu.  

3.4 Pozemky 

3.4.1 Ukončení  nájemní smlouvy dohodou 

Usnesení č. 6/34R/2020: Rada města Šluknov schvaluje ukončení nájemní smlouvy č. 9/NP-2019 
dohodou mezi městem Šluknov a XXX, ke dni 31.01.2020, podle  čl. IV, odst. 1, nájemní smlouvy.  

3.4.2 Zveřejnění záměru pronájmu pozemku 

Usnesení č. 7/34R/2020: Rada města Šluknov schvaluje zveřejnit záměr pronajmout ze svého 
majetku níže uvedené pozemky.  

P. p. č.: 14/2, katastr: Království 
druh pozemku: ostatní plocha, manipulační plocha, výměra: 140 m2 
účel: úprava plochy a stání vozu 

P. p. č.: 3112/1, katastr: Království 
druh pozemku: vodní plocha, výměra: 72 m2 
účel: pročištění vodního koryta, cena: 500 Kč/rok 

3.4.3 Zrušení usnesení č. 15/31R/2019  

Usnesení č. 8/34R/2019: Rada města Šluknov ruší usnesení č. 15/31R/2019, které znělo: Usnesení 
č. 15/31R/2019: Rada města Šluknov schvaluje zveřejnit záměr prodat ze svého majetku níže 
uvedené pozemky. 

P. p. č. 1255, katastr: Šluknov 
druh pozemku: zahrada, výměra: 221 m2 
p. p. č. 1230/4, katastr: Šluknov 
druh pozemku: ostatní plocha, manipulační plocha, výměra: 138 m2 
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účel: zřízení zahrady pro RD, minimální cena: dle znaleckého posudku (52.400 Kč) + DPH 
+ náklady 

3.4.4 Zveřejnění záměru prodeje pozemků 

Usnesení č. 9/34R/2020: Rada města Šluknov schvaluje zveřejnit záměr prodat ze svého majetku 
níže uvedené pozemky.  

P. p. č. 1230/4, katastr: Šluknov 
druh pozemku: ostatní plocha, manipulační plocha, výměra: 138 m2 
P. p. č. část 1255, katastr: Šluknov 
druh pozemku: zahrada 
P. p. č. část 1250/3, katastr: Šluknov 
druh pozemku: ostatní plocha, ostatní komunikace, výměra: dle GP č. 1994-108/2019 vedený jako 
p. p. č. 1255 o výměře 207 m2 
účel: zřízení zahrady k RD, cena: dle znaleckého posudku (50.370 Kč) + DPH + náklady 

3.4.5 Zveřejnění záměru směny pozemků 

Usnesení č. 10/34R/2020: Rada města Šluknov schvaluje zveřejnit záměr směnit ze svého 
majetku níže uvedený pozemek.  

P. p. č.: část 160/2, katastr: Šluknov 
druh pozemku: ostatní plocha, jiná plocha, výměra: dle GP č. 1969 - 116/2019 vedený jako díl „c“ 
oddělený z p. p. č. 160/2 o výměře 54 m2 
účel: narovnání skutečného stavu, cena: dle znaleckého posudku (8.100 Kč)  

3.5 Přidělení bytů 

Usnesení č. 11/34R/2020: Rada města Šluknov schvaluje uzavření nájemní smlouvy na dobu 
určitou od 01.02.2020 do 31.12.2020 na přidělení níže uvedené bytové jednotky v domě č. p. 1093, 
č. b. XX, ul. Lužická, Šluknov, dle návrhu.  

Byt 1+1, č. b. XX, č. p. 1093, ul. Lužická, Šluknov, pro XXX.   

Usnesení č. 12/34R/2020: Rada města Šluknov schvaluje uzavření nájemní smlouvy na dobu 
neurčitou od 01.02.2020 na přidělení níže uvedené bytové jednotky v domě č. p. 1093, č. b.  XX, 
ul. Lužická, Šluknov, dle návrhu.  

Byt 1+1, č. b. XX, č. p. 1093, ul. Lužická, Šluknov, pro XXX.        

Usnesení č. 13/34R/2020: Rada města Šluknov schvaluje uzavření nájemní smlouvy na dobu 
určitou od 01.02.2020 do 31.12.2020 na přidělení níže uvedené bytové jednotky v domě č. p. 590, 
č. b. XX, ul. Jiráskova, Šluknov, dle návrhu.  

Byt 1+1, č. b. XX, č. p. 590, ul. Jiráskova, Šluknov, pro XXX.   

Usnesení č. 14/34R/2020: Rada města Šluknov schvaluje uzavření nájemní smlouvy na dobu 
určitou od 01.03.2020 do 31.12.2020 na přidělení níže uvedené bytové jednotky v domě č. p. 590, 
č. b. XX, ul. Jiráskova, Šluknov, dle návrhu.  

Byt 1+0, č. b. XX, č. p. 590, ul. Jiráskova, Šluknov, pro XX.         

4. Odbor rozvoje a životního prostředí (ORŽP) 

4.1 Smlouva o dílo na akci „Obnova povrchu Smetanovy ulice ve Šluknově“ 

Usnesení č. 15/34R/2020: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o dílo č. ORŽP 1/2020 na 
veřejnou zakázku malého rozsahu na akci „Obnova povrchu Smetanovy ulice ve Šluknově“ mezi 
městem Šluknov a společností KOMASTAV DS, s. r. o., sídlem Revoluční 551/6, 400 01 Ústí nad 
Labem, IČ 25476696 za nabídkovou cenu 355.447,64 Kč bez DPH.    

4.2 Podání žádostí o dotace v roce 2020 

Usnesení č. 16/34R/2020: Rada města Šluknov schvaluje podání žádosti o dotaci z Programu 
2020 pro poskytování dotací z rozpočtu Ústeckého kraje pro projekt „Pořízení dopravního 
automobilu pro JSDHO Šluknov“ včetně závazku spolufinancování projektu v minimální výši 10 
% poskytnuté dotace projektu, dle  předloženého návrhu. 
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Usnesení č. 17/34R/2020: Rada města Šluknov schvaluje podání žádosti o podporu z Programu 
na záchranu a obnovu kulturních památek pro rok 2020 pro projekt „Oprava krovu a střechy 
sladovny č. p. 645, Šluknov – etapa II“ včetně závazku spolufinancování projektu v minimální 
výši 30 % z celkových uznatelných nákladů projektu, dle předloženého návrhu.  

Usnesení č. 18/34R/2020: Rada města Šluknov schvaluje podání žádosti o dotaci a investiční 
záměr k realizaci akce z Programu Ministerstva obrany Zachování a obnova historických hodnot 
I pro projekt „Oprava válečného pomníku ve Šluknově postaveného na památku místních 
občanů padlých v 18. a 19. století“, dle předloženého návrhu.  

Usnesení č. 19/34R/2020: Rada města Šluknov schvaluje podání žádosti o podporu z Programu 
podpory obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností pro projekt 
„Restaurování sochy Krista z kaple Božího hrobu v areálu Křížové cesty v Království“, dle 
předloženého návrhu.  

Usnesení č. 20/34R/2020: Rada města Šluknov schvaluje podání žádosti o podporu z Operačního 
programu Životní prostředí pro projekt „Zateplení č. p. 1080 Jídelna ZŠ Zahradní“, dle 
předloženého návrhu.  

Usnesení č. 21/34R/2020: Rada města Šluknov schvaluje podání žádosti o podporu z Programu 
na záchranu a obnovu drobných památek a architektury dotvářející krajinu Ústeckého kraje pro 
rok 2020 pro projekt „Obnova litinového kříže Kr-01 u č. p. 434 v místní části Království, Šluknov“ 
včetně závazku spolufinancování projektu v minimální výši 30 % z celkových uznatelných 
nákladů projektu, dle předloženého návrhu.  

Usnesení č. 22/34R/2020: Rada města Šluknov schvaluje podání žádosti o podporu z Programu 
péče o krajinu pro projekt „Ošetření památných stromů ve městě Šluknov v roce 2020“, dle 
předloženého návrhu.  

Usnesení č. 23/34R/2020: Rada města Šluknov schvaluje podání žádosti o podporu z Programu 
podpory obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností pro projekt 
„Dokončení obnovy kaple Božího hrobu Křížové cesty v Království“, dle předloženého návrhu.  

4.3 Smlouvy o budoucích služebnostech spočívající v uložení inženýrských sítí do pozemků 
komunikací v rámci akce „Revitalizace areálu bývalého pivovaru Šluknov“ 

Usnesení č. 24/34R/2020: Rada města Šluknov schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení 
služebností k akci „Revitalizace areálu bývalého pivovaru Šluknov,“ mezi městem Šluknov, 
Ústeckým krajem, zastoupeným Správou a údržbou silnic Ústeckého kraje, p. o., sídlem Ruská 
260, 417 03 Dubí 3, IČ 00080837 a společností GasNet, s. r. o., zastoupenou společností Grid 
Services, s. r. o., sídlem Plynárenská 499/1, 602 00 Brno-Zábrdovice IČ 27935311, dle 
předloženého návrhu.  

Usnesení č. 25/34R/2020: Rada města Šluknov schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení 
věcného břemene č. 8800093228_1/VB k akci „Revitalizace areálu bývalého pivovaru Šluknov,“ 
mezi městem Šluknov a společností GasNet, s. r . o., zastoupenou společností Grid Services, 
s. r. o., sídlem Plynárenská 499/1, 602 00 Brno-Zábrdovice IČ 27935311, dle předloženého 
návrhu. 

Usnesení č. 26/34R/2020: Rada města Šluknov schvaluje smlouvu o úpravě vzájemných práv 
a povinností souvisejících se vstupem do tělesa silnice v důsledku realizace stavby 
„Revitalizace areálu bývalého pivovaru Šluknov,“ mezi městem Šluknov a Ústeckým krajem, 
zastoupeným Správou a údržbou silnic Ústeckého kraje, p. o., sídlem Ruská 260, 417 03 Dubí 3, 
IČ 00080837, dle předloženého návrhu.  

4.4 Smlouva o dílo na akci „Odstranění havárie veřejného osvětlení v ulicích Rumburská, 
Nádražní a Sídliště“ 

Usnesení č. 27/34R/2020: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o dílo č. ORŽP 2/2020 na 
veřejnou zakázku malého rozsahu na akci „Odstranění havárie VO v ulicích Rumburská, 
Nádražní a Sídliště“ firmě Technické služby Šluknov, spol. s r. o., Císařský 378, 407 77 Šluknov, 
IČ 25410539 za nabídkovou cenu 152.860 Kč bez DPH. 
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4.5 Smlouvy o využití systému zavedeného obcí o nakládání s tříděným komunálním 
odpadem 

Usnesení č. 28/34R/2020: Rada města Šluknov ruší usnesení č. 18/32R/2019 ze své 32. schůze, 
dle předloženého návrhu.   

Usnesení č. 29/34R/2020: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu č. ORŽP/09/2020 – o využití 
systému zavedeného obcí o nakládání s tříděným komunálním odpadem mezi městem Šluknov 
a Thi Thoa Nguyen, Palackého 203/8, 408 01 Rumburk, IČ 65114566 dle předloženého návrhu.  

Usnesení č. 30/34R/2020: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu č. ORŽP/17/2020 – o využití 
systému zavedeného obcí o nakládání s tříděným komunálním odpadem mezi městem Šluknov 
a společností Potraviny D + S, s. r. o., sídlem nám. Míru 1050, 407 77 Šluknov, IČ 44564775, 
zastoupenou jednatelem společnosti XXX, dle předloženého návrhu.  

4.6 Podlimitní veřejná zakázka „Stavební úpravy školní jídelny ve Šluknově – I. etapa – 
zateplení a bezbariérové úpravy objektu“ – odstoupení od smlouvy o dílo a vyhlášení 
zadávacího řízení 

Usnesení č. 31/34R/2020: Rada města Šluknov schvaluje odstoupení od Smlouvy o č. ORŽP 
23/2019 na podlimitní veřejnou zakázku na akci „Stavební úpravy školní jídelny ve Šluknově – I. 
etapa – zateplení a bezbariérové úpravy objektu“ mezi městem Šluknov a společností 
SPECIALISTA, s. r. o., sídlem Kmochova 1470, 407 47 Varnsdorf, IČ 26687755, v souladu 
s článkem 15 odst. 6, dle předloženého návrhu. 

Usnesení č. 32/34R/2020: Rada města Šluknov rozhoduje o zveřejnění výzvy k podání nabídky 
na podlimitní veřejnou zakázku na akci „Stavební úpravy školní jídelny ve Šluknově – I. etapa – 
zateplení a bezbariérové úpravy objektu“, a to za použití elektronického nástroje EZAK 
a oslovením firem dle návrhu. 

Usnesení č. 33/34R/2020: Rada města Šluknov schvaluje firmy pro oslovení k podání nabídky 
v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na akci „Stavební úpravy školní jídelny ve Šluknově – 
I. etapa – zateplení a bezbariérové úpravy objektu“, dle předloženého návrhu.  

Usnesení č. 34/34R/2020: Rada města Šluknov schvaluje složení Hodnotící komise, která 
současně plní funkci Komise pro otevírání obálek, na akci „Stavební úpravy školní jídelny ve 
Šluknově – I. etapa – zateplení a bezbariérové úpravy objektu“: Ing. Marek Kopecký (předseda), 
Mgr. Martin Chroust, Bc. Michal Bušek, náhradníci: Ing. Petr Masopust, Mgr. Renata Sochorová, 
Petr Kocián, DiS. 

4.7 Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR) na akci „Oprava krovu a střechy sladovny 
č. p. 645, Šluknov – etapa II (hvozd)“ 

Usnesení č. 35/34R/2020: Rada města Šluknov rozhoduje o zveřejnění výzvy k podání nabídky 
na veřejnou zakázku malého rozsahu na akci „Oprava krovu a střechy sladovny č. p. 645, 
Šluknov – etapa II (hvozd)“, a to za použití elektronického nástroje EZAK a oslovením firem dle 
návrhu. 

Usnesení č. 36/34R/2020: Rada města Šluknov schvaluje firmy pro oslovení k podání nabídky 
v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na akci „Oprava krovu a střechy sladovny č. p. 645, 
Šluknov – etapa II (hvozd)“, dle předloženého návrhu.  

Usnesení č. 37/34R/2020: Rada města Šluknov schvaluje složení Hodnotící komise, která 
současně plní funkci Komise pro otevírání obálek, na akci „Oprava krovu a střechy sladovny 
č. p. 645, Šluknov – etapa II (hvozd)“: Ing. Marek Kopecký (předseda), Mgr. Martin Chroust, 
Bc. Michal Bušek, Náhradníci: Ing. Petr Masopust, Jindřich Müller, Petr Kocián, DiS. 

4.8 Smlouva o dílo na akci „Osvětlení sportovního hřiště Budišínská, Šluknov“ 

Usnesení č. 38/34R/2020: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o dílo mezi městem Šluknov 
a firmou Technické služby Šluknov, spol. s r. o., Císařský 317, 407 77 Šluknov, IČ 25410539, na 
realizaci akce „Osvětlení sportovního hřiště Budišínská, Šluknov“, za cenu 250.553,80 Kč bez 
DPH, dle předloženého návrhu.  
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4.9 Dodatek č. 1 k Darovací smlouvě č. 27/2019 

Usnesení č. 39/34R/2020: Rada města Šluknov schvaluje Dodatek č. 1 k Darovací smlouvě 
č. 27/2019 mezi městem Šluknov a ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem v Děčíně, Děčín IV-Podmokly, 
Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČ 24729035, na rozšíření dětského hřiště za jídelnou ZŠ 
J. Vohradského, dle předloženého návrhu. 

5. Odbor sociálních věcí (OSV) 

5.1 Souhlas s žádostí o navýšení mzdových prostředků v rámci projektu APK 

Usnesení č. 40/34R/2020: Rada města Šluknov souhlasí s podáním žádosti o navýšení mzdových 
prostředků v rámci projektu „Šluknov – Asistent prevence kriminality“  
se zachováním minimálně povinné procentuální spoluúčasti na projektu, které jsou uvedeny 
v podmínkách pro přidělení a použití dotace.   

6. Odbor vnitřní správy (OVS) 

6.1 Přijetí věcného daru ZŠ J. Vohradského Šluknov 

Usnesení č. 41/34R/2020: Rada města Šluknov jako zřizovatel Základní školy J. Vohradského 
Šluknov, okres Děčín, se sídlem T. G. Masaryka 678, 407 77 Šluknov, schvaluje přijetí věcného 
daru – volnočasových a edukačních pomůcek v hodnotě 29.338,35 Kč, od o. p. s. Nová škola, 
Křižíkova 344/6, Praha 8, IČ 25768867, dle návrhu. 

7. Odbor ekonomický (OE) 

7.1 Mateřská škola Šluknov, příspěvková organizace, Svojsíkova 352 – odpisový plán na rok 
2020 

Usnesení č. 42/34R/2020: Rada města Šluknov jako zřizovatel Mateřské školy Šluknov, 
příspěvkové organizace, Svojsíkova 352, 407 77 Šluknov schvaluje odpisový plán na rok 2020, 
dle předloženého návrhu. 

7.2 Mateřská škola Šluknov, příspěvková organizace – finanční vztah zřizovatele 
a příspěvkové organizace, stanovení závazných ukazatelů na rok 2020 

Usnesení č. 43/34R/2020: Rada města Šluknov z titulu funkce zřizovatele Mateřské školy 
Šluknov, příspěvkové organizace, stanovuje její závazné ukazatele na rok 2020 v předloženém 
znění.   

7.3 Základní škola J. Vohradského Šluknov, okres Děčín, příspěvková organizace – finanční 
vztah zřizovatele a příspěvkové organizace, stanovení závazných ukazatelů na rok 2020 

Usnesení č. 44/34R/2020: Rada města Šluknov z titulu funkce zřizovatele Základní škole 
J. Vohradského Šluknov, okres Děčín, příspěvkové organizace stanovuje její závazné ukazatele 
na rok 2020 v předloženém znění.   

8. Odbor vedení města (OVM) 

8.1 Členství ve Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR 

Usnesení č. 45/34R/2020: Rada města Šluknov schvaluje členství pí Ing. Evy Baborákové, 
tajemnice Městského úřadu Šluknov, ve Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR, 
z. s., IČ 60126361, se sídlem Praha, za účelem odborného rozvoje tajemnice městského úřadu ve 
prospěch města a s úhradou pravidelného ročního členského příspěvku za členství v tomto 
sdružení z rozpočtu města.  

9. Informace starostky 

  

10. Diskuze 

 
 
 
Mgr. Eva Džumanová, v. r.  
starostka města  


