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Město Žďár nad Sázavou 

ZÁZNAM 

z 9. zasedání Zastupitelstva města  
Žďáru nad Sázavou konaného 12. prosince 2019 

v 16:00 v zasedací místnosti MěÚ Žďár nad Sázavou 
 

Pan starosta města Ing. Martin Mrkos, ACCA  zahájil 9. zasedání Zastupitelstva 
města Žďár nad Sázavou v 16.05 hodin. Přivítal všechny přítomné a konstatoval, že 
zasedání zastupitelstva města bylo řádně svoláno, zápis z 8. zasedání ZM byl ověřen 
a proti zápisu z 8. zasedání ZM nebyly vzneseny žádné připomínky. Zápis vč. 
písemných materiálů z 8. zasedání je k nahlédnutí za předsednickým stolem. 

Z jednání zastupitelstva města je pořízen zvukový záznam, který je zpřístupněn 
veřejnosti na webových stránkách města.  

 
Pan starosta města sdělil, že počet přítomných členů zastupitelstva města je 22 
(v průběhu zasedání celkový počet zastupitelů 24) a zastupitelstvo města je 
usnášeníschopné.   
 

Pan starosta dále podal informaci, že z dnešního zasedání zastupitelstva města se 

omluvili zastupitelé: MUDr. Beáta Bílková, MUDr. Jan Mokříš, PaedDr. Jaroslav 

Ptáček (přijde později). 

Z dnešního zasedání zastupitelstva se dále omluvili: 

paní ředitelka PO MŠ Mgr. Iveta Klusáková 

 

Pan starosta jmenoval zapisovatelkou 9. zasedání zastupitelstva města paní Ilonu 
Markovou. 
 
Pan starosta navrhl členy návrhové komise dnešního zasedání a to: 
p. Rostislava Dvořáka a p. Ing. Vladimíra Novotného 

Navržení s tímto návrhem souhlasili. 
Hlasování o schválení návrhové komise: Pro 22, proti 0, zdrž. 0 

 

Pan starosta navrhl ověřovatele zápisu z dnešního zasedání a to: 

p. Mgr. Jaromíra Brychtu a p. PhDr. Zdeňka Kulhánka 
Navržení s tímto návrhem souhlasili. 
Hlasování o schválení ověřovatelů zápisu: Pro 21 , proti  0, zdrž. 0 

K navrženému programu 9. zasedání zastupitelstva města nebyly vzneseny žádné 

připomínky a doplnění, pan starosta nechal hlasovat o schválení předloženého 

programu: 
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Schválený program 9. zasedání zastupitelstva města: 

1. Finanční dar pro město Chust 

2. OZV č. 1/2019 – místní poplatky ze psů 

3. OZV č. 2/2019 – místní poplatky z pobytu 

4. OZV č. 3/2019 – poplatky za komunální odpad 

5. Majetkoprávní jednání 

6. OZV č. 4/2019 – školské obvody ZŠ 

7. Deklarace k podpoře udržitelného rozvoje prostřednictvím místní Agendy 21 

8. Vyhlášení DP Podpora stomatologických služeb ve městě 

9. Rozpočtové opatření č. 7/2019 

10. Dodatek ke smlouvě o úvěru 

11. Návrh rozpočtu 2020 

12. FSFP 

13. Různé 

Pro informaci: 

Zápis ze zasedání kontrolního výboru dne 22. 10. 2019 

Zápis ze zasedání kontrolního výboru dne 26. 11. 2019 

 

Hlasování: Pro 22, proti 0, zdrž. 0 

 

P. starosta dále konstatoval, že členům ZM byly předloženy materiály na stůl: 

Zápis ze zasedání finančního výboru ze dne 13.11.2019 

Zápis ze zasedání finančního výboru ze dne 11.12.2019 

Dodatek k rozpočtovým opatřením č. 7/2019 

 

Dále byly projednávány jednotlivé body programu 9. zasedání zastupitelstva města: 

1. Usn. 9/2019/ŠKSM/1 
Finanční dar pro město Chust 
Předložený materiál komentoval vedoucí odboru ŠKSM pan Mgr. Petr Sedlák. 
Pan Ing. Klement doplnil materiál o informaci z návštěvy města Chust v září 
letošního roku za účasti zastupitelů města. 
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Usnesení: 
Zastupitelstvo města po projednání schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 
3 800 € pro partnerské město Chust v Zakarpatské oblasti Ukrajiny  
v předloženém znění darovací smlouvy. 
 

Hlasování: Pro 23, proti 0, zdrž. 0 
 

 

 

2. Usn. 9/2019/OF/2 
Obecně závazná vyhláška města Žďár nad Sázavou č. 1/2019, o místním 
poplatku ze psů 
Materiál komentovala vedoucí finančního odboru paní Bc. Jitka Vácová. 
Rozprava: 
Ing. Novotný – je proti poplatkům ze psů, majitelé jsou zatíženi poplatkem za 
čipování psa, participativní rozpočet – psí park, není analýza a nebyla diskuse se 
zastupiteli a občany – zvýšení poplatku nepodpoří. 
p. starosta – nepovažuje za vhodné spojovat poplatek a výsledek hlasování 
v participativním rozpočtu, informoval o příkladech zvyšování cen a poplatcích za 
psy v jiných městech 
Diskuse: 
Ing. Havlík – doplnil, že v případě, když se sazby zvyšují tak říci za co, 
p. starosta – rostou ceny služeb, 
dr. Bělohlávková – je pejskař, informovala o službách pro pejskaře ve městě, 
uvedla, že RM se poplatkem zabývala 
ing. Novotný – pejskaři mají povinnost zaplatit za čipování, v porovnání měst 
nejsme nejdražší, žádá o provádění kontroly dle vyhlášky, 
Ing. Havlík – kolik přestupků bylo vybráno 
Ing. Zlesák – sazby ve vyhlášce by měly být aktuální,  
MUDr. Černý – rád by, aby sazby byly zvyšovány … 
Mgr. Řezníčková – poplatky pro občany nad 65 let 
Ing. Zvěřinová – informovala o jednáních o ceně vody se zástupci občanů 
v představenstvu a dozorčí radě, s 81 tis. občany nelze jednat se všemi, které 
zásobujeme, upozornění že se připravuje akce Rekonstrukce čistírny města 
Žďáru nad Sázavou (žádost do 19. ledna nutno podepsat), budeme požadovat 
dotaci města 
Diskutovali: Ing. Novotný, MUDr. Černý, Ing. Klement, Ing. Zlesák, Mgr. Brychta, 
Ing. Klement, Ing. Havlík 

Usnesení: 

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje Obecně závaznou vyhlášku města 
Žďár nad Sázavou č. 1/2019, o místním poplatku ze psů s účinností od 
01.01.2020. 

Hlasování: Pro: 16, proti 5, zdrž. 1 
 

3. Usn. 9/2019/OF/3 
Obecně závazná vyhláška města Žďár nad Sázavou č. 2/2019, o místním 
poplatku z pobytu 
Předložený materiál uvedla vedoucí finančního odboru paní Bc. Jitka Vácová. 
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Rozprava: 
Ing. Havlík – dotaz na zvýšení poplatku 
Ing. Zlesák – poplatek nemá vliv na turistický ruch ve městě, 
Bc. Vácová – poplatek platí ubytovaný 
Ing. Havlík – bylo vysvětleno, děkuji 
Ing. Navrátil – je to částečný zisk za pobyt občanů ve městě, kteří zde nemají 
trvalý pobyt 
Ing. Havlík – dotaz na analýzu 
Ing. Zlesák – informace ing. Havlíka zaujala a bude rád, když analýza bude 
vypracována a příští ZM bude informace pro čl. ZM 
p. starosta – zadal úkol p. Bc. Vácové 
 
 
Usnesení 
Zastupitelstvo města po projednání schvaluje Obecně závaznou vyhlášku města 
Žďár nad Sázavou č. 2/2019, o místním poplatku z pobytu. 
 

Hlasování: Pro:19, proti 1, zdrž. 3 
 

 
4. Usn. 9/2019/KS/7 

Obecně závazná vyhláška č. 3/2019 – poplatky za komunální odpad 
Předložený písemný materiál komentovala vedoucí odboru komunálních služeb 
Ing. Dana Wurzelová. 
Rozprava: 
Ing. Havlík – dotaz na poplatek za komunální odpad na Mělkovicích 
Ing. Wurzelová – v Mělkovicích se vyváží jednou za 14 dnů směsný komunální 
odpad 
Ing. Havlík – ostatní místní části se vyvážejí jako město? 
Ing. Wurzelová – ano 
Ing. Zvěřinová – upozornila, že by měla být prováděna namátková kontrola 
vývozu 
Ing. Wurzelová – v případě problému vývozu žádá o nahlášení, bude okamžitě 
řešeno 
Ing. Navrátil – Mělkovice – bioodpad 
Ing. Wurzelová – informace o bioodpadu 
Ing. Havlík – připomínka k tříděnému odpadu, požadavek na kontejnery na papír 
v objemu 1000, 
Ing. Wurzelová – otázkou sběru separovaného odpadu pro podnikatele se 
zabýváme 
Mgr. Řezníčková – informovala, že revize smluv bude probíhat, dále uvedla, že 
město nezatěžuje občany další platbou,  
Diskuse: Ing. Novotný, Mgr. Řezníčková, Ing. Navrátil 
 
Usnesení: 
Zastupitelstvo města po projednání schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 
3/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, 
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ve znění dle přílohy. 
 

Hlasování: Pro 24, proti 0, zdrž. 0, 
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5. Usn. 9/2019/OP/12 
Majetkoprávní jednání 
Předložený písemný materiál uvedla vedoucí majetkoprávního odboru, JUDr. 
Stanislava Prokopová, Ph.D. 
 
Bod a) 
Nebyly vzneseny žádné připomínky. 
 
Usnesení: 
 
a) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje nabytí části pozemku p.č. 5050 - 

orná půda v k. ú. Město Žďár, obec Žďár nad Sázavou, z vlastnictví pana B. 
S., bytem Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1, do vlastnictví města 
Žďáru nad Sázavou, v předpokládané výměře 1 200 m2 (tj. výměra části 
pozemku dotčeného výstavbou kruhové křižovatky na ulici Jamská) za kupní 
cenu ve výši 500 Kč/m2 a dále zastupitelstvo města schvaluje Smlouvu o 
budoucí kupní smlouvě, která bude uzavřena mezi panem B. S. a městem 
Žďár nad Sázavou, v předloženém znění.  

 
Hlasování: Pro 24, proti 0, zdrž. 0 

 
 
 
Bod b) 
Nebyly vzneseny žádné připomínky. 
 
Usnesení: 
 

b) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje bezúplatný převod vlastnického 
práva k nemovitým věcem do vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to k 
pozemkům p. č. 75/35 – ostatní plocha, ostatní komunikace (chodník) ve 
výměře 304 m2, p. č. 75/36 – ostatní plocha, ostatní komunikace (chodník) ve 
výměře 88 m2 a p. č. 75/54 – ostatní plocha, ostatní komunikace (komunikace 
pův. p.č. 75/1 – silnice I. tř.) ve výměře 9 m2 v ul. Santiniho ve Žďáře nad 
Sázavou 2, chráněná krajinná oblast II. – IV. zóna v obci Žďár nad Sázavou a 
k. ú. Zámek Žďár z vlastnictví České republiky s příslušností hospodařit Úřad 
pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 
390/42, 128 00 Praha – Nové Město, zastoupený Územní pracoviště Brno, 
Odbor Odloučené pracoviště Žďár nad Sázavou se sídlem Dr. Drože 1686/26, 
ZR 1, zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se 
sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 60000, 
obec Žďár nad Sázavou, – za účelem majetkoprávního vypořádání pozemků 
po dokončení akce města „Zvýšení bezpečnosti dopravy – ul. Santiniho, Žďár 
nad Sázavou 2“, na kterou byly poskytnuty dotace z prostředků Státního fondu 
dopravní infrastruktury. Účetní hodnota pozemků dle účetní evidence 
převodce činí výši 32.285 Kč u p. č. 75/35, výši 16.437 Kč u p. č. 75/36 a výši 
956 Kč u p. č. 75/54 - vše v k. ú. Zámek Žďár obec Žďár nad Sázavou. 
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Zastupitelstvo města schvaluje Smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického 
práva k nemovitým věcem č.j. ÚZSVM/BZR/4712/2019–BZRM, a to 
k pozemkům p. č. 75/35 – ostatní plocha, ostatní komunikace (chodník) ve 
výměře 304 m2, p. č. 75/36 – ostatní plocha, ostatní komunikace (chodník) ve 
výměře 88 m2 a p. č. 75/54 – ostatní plocha, ostatní komunikace (komunikace 
pův. p. č. 75/1 – silnice I. tř.) ve výměře 9 m2 v ul. Santiniho ve Žďáře nad 
Sázavou 2, chráněná krajinná oblast II. – IV. zóna v obci Žďár nad Sázavou a 
k. ú. Zámek Žďár včetně Doložky, v předloženém znění. 

Hlasování: Pro 24, proti 0, zdrž. 0 

 

 

Bod c) 

 

Rozprava:  

Ing. Havlík – poznámka k regulativům 

 

Usnesení: 

 

c) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje:  

1. Uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o uzavření budoucí kupní smlouvy a 
smlouvy o zřízení předkupního práva č. OP/BKS/00162/2018 ze dne 23. 2. 2018 
ve znění Dodatku č. 1 ze dne 26. 11. 2018 a Dodatku č. 2 ze dne 14. 6. 2019 
s tím, že povolení stavby pro dva bytové domy – soubor B2 bude změněn na 
termín 31.12.2020, v předloženém znění.    
 
2. Uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o uzavření budoucí kupní smlouvy a 
smlouvy o zřízení předkupního práva č. OP/BKS/00161/2018 ze dne 23. 2. 2018 
ve znění Dodatku č. 1 ze dne 26. 11. 2018 a Dodatku č. 2 ze dne 14. 6. 2019 
s tím, že povolení stavby pro dva bytové domy – soubor A2 bude změněn na 
termín 31.8.2021, v předloženém znění. 
 
3. Změnu Regulativů pro výstavbu bytových domů v ulici Hrnčířská, kterou se 
mění regulativy v části „Půdorysné rozměry domů budou přibližně čtvercové o 
hraně maximálně 20m“ na znění „Půdorysné rozměry domů budou o velikosti 
maximálně 400 m2“. 
 

Hlasování:  Pro 22, proti 0, zdrž. 0 

Bod d) 

Rozprava: 

Ing. Havlík – dotaz na podání (podklady) 

JUDr. Prokopová – informovala o stavu věci 

 

Usnesení: 

d) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke 
Smlouvě o uzavření budoucí kupní smlouvy ze dne 10.9.2018, v předloženém 
znění.   
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Hlasování: Pro 22, proti 0, zdrž. 0 

Bod e) 
Rozprava: 
Ing. Havlík – dotaz na realizaci 
JUDr. Prokopová – informovala o stavu věci 
 
Usnesení: 

e) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje uzavření Dodatku č. 2 ke 
Smlouvě o budoucí kupní smlouvě ze dne 28.3.2018 ve znění Dodatku č. 1 ze 
dne 4. 4. 2019, mezi městem Žďár nad Sázavou a p. F. L., bytem 594 
44  Radostín nad Oslavou a p. L. S., bytem 594 45 Ostrov nad Oslavou s tím, 
že schvaluje prodloužení termínu pro vydání pravomocného povolení stavby 
nejpozději do 31. 12. 2020, v předloženém znění. 

 
Hlasování Pro 23, proti 0, zdrž. 0 

Bod f) 

Nebyly vzneseny žádné připomínky. 

Usnesení: 
f) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje uzavření Dodatku č. 2 

k Darovací smlouvě, uzavřené dne 27. 1. 2014 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 
26. 3. 2018 mezi městem Žďár nad Sázavou a M. S., bytem Počítky, 591 01 
Žďár nad Sázavou, v předloženém znění. 

Hlasování: Pro 22, proti 0, zdrž. 1 

 

Bod g) 

Nebyly vzneseny žádné připomínky. 
 
Usnesení: 

 
g) Zastupitelstvo města po projednání rozhodlo nevyužít předkupní právo k 

nabytí garáže zapsané v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro 
Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV 
č. 5128, obec Žďár nad Sázavou, k. ú. Město Žďár, ve vlastnictví A. Š., trvale 
bytem Neumannova, ZR 4, postavené na pozemku ve vlastnictví města Žďáru 
nad Sázavou p. č. 6383 - zastavěná plocha ve výměře 19 m2, zapsaném v 
katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, 
Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad 
Sázavou, k. ú. Město Žďár, za kupní cenu ve výši 215.000 Kč.  

 
Hlasování: Pro 23, proti 0, zdrž. 0 
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6. Usn. 9/2019/ŠKSM/13 
Obecně závazná vyhláška města o stanovení školských obvodů základních škol 
Předložený písemný materiál komentoval vedoucí odboru školství, kultury, sportu 
a marketingu Mgr. Petr Sedlák. 
 

Nebyly vzneseny žádné připomínky. 
 
Usnesení: 
 
Zastupitelstvo města po projednání schvaluje Obecně závaznou vyhlášku města 
č. 5/2019 o stanovení školských obvodů základních škol zřizovaných městem 
Žďár nad Sázavou a části školských obvodů základních škol zřízených městem 
Žďár nad Sázavou, v předloženém znění. 
 

Hlasování: Pro 23, proti 0, zdrž. 0 
 
 
 

7. Usn. 9/2019/oP/11 
Deklarace k podpoře udržitelného rozvoje prostřednictvím místní Agendy 21 
Předložený písemný materiál komentoval vedoucí oddělení projektů Ing. Jan 
Prokop. 
 

      Nebyly vzneseny žádné připomínky. 
 
Usnesení: 
Zastupitelstvo města po projednání schvaluje přijetí deklarace k podpoře 
udržitelného rozvoje a přistoupení k iniciativě OSN „místní Agenda 21“, 
v předloženém znění. 
 

Hlasování: Pro 23, proti 0, zdrž. 0 
 
 
 

8. Usn. 9/2019/OS/9 
Vyhlášení dotačního programu „Podpora stomatologických služeb ve městě Žďár 
nad Sázavou 2020“ 
Předložený písemný materiál komentoval vedoucí sociálního odboru Ing. Petr 
Krábek. 
P. starosta doplnil komentářem k problematice stomatologických služeb a 
poděkoval lékařům, členům ZM, a ing. Krábkovi a JUDr. Prokopové za spolupráci. 
 
Rozprava: 
Ing. Novotný – dotaz k materiálu „lze chápat jako půjčku?“ a „poskytnutí fin. 
prostředků u zaměstnance?“ 
Ing. Krábek – informoval o podmínkách dotačního programu 
Diskuse: p. starosta, Ing. Krábek, Ing. Novotný 
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Usnesení: 
Zastupitelstvo města po projednání vyhlašuje dotační program „Podpora 
stomatologických služeb ve městě Žďár nad Sázavou 2020“ dle předloženého 
návrhu. 
 

Hlasování: Pro 21, proti 0, zdrž. 2 
 

 

9. Usn. 9/2019/OF/4 
Rozpočtové opatření č. 7/2019 
Předložený písemný materiál komentovala vedoucí finančního odboru Bc. Jitka 
Vácová. 
 
Rozprava: 
Ing. Novotný – dotaz na zimní pneu elektromobil 
Ing. Kadlec – zodpověděl dotaz 
Ing. Novotný – žádá o přeposlání informace 
Mgr. Navrátil – jedná se o elektromobil – multikáru 
Ing. Klement – zápisy finančního výboru jsou předloženy čl. ZM na stůl 
 
Usnesení: 
Zastupitelstvo města po projednání schvaluje rozpočtové opatření č. 7/2019. 
 

Hlasování: Pro 22, proti 0, zdrž. 0 
 
 
 

10. Usn. 9/2019/OF/10 
Dodatek ke smlouvě o úvěru 
Předložený písemný materiál komentovala vedoucí finančního odboru Bc. Jitka 
Vácová. 
Nebyly vzneseny žádné připomínky. 
 
Usnesení: 
Zastupitelstvo města po projednání schvaluje dodatek ke smlouvě o úvěru  
č. 2019006683 uzavřené dne 14.06.2019 s Československou obchodní bankou, 
a.s., Radlická 133/150, PSČ 150 57 Praha 5. 
 

Hlasování: pro 21, proti 0, zdrž. 0 
 
 

11. Usn. 9/2019/OF/5 
Návrh rozpočtu města na rok 2020 
Předložený písemný materiál komentovala vedoucí finančního odboru Bc. Jitka 
Vácová. Uvedla promítanou prezentaci pro přítomné. 
 
Rozprava: 
Ing. Klement – informoval o výši rozpočtu na r. 2020 
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Mgr. Straka – informoval o jednání finančního výboru, výbor doporučil ZM ke 
schválení 
Ing. Novotný – uvedl, že ČSSD rozpočet podpoří, ne se vším však souhlasí 
Ing. Zlesák – poděkování vedení a vedoucím odborů za přípravu rozpočtu 
Mgr. Augustýn – info školy, kultura, oblast ŽP 
 
Usnesení: 
Zastupitelstvo města po projednání schvaluje: 

• Rozpočet města na rok 2020 

• Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2021 – 2026 

 

Hlasování: Pro 21, proti 0, zdrž. 0 

 
 

12. Usn. 9/2019/OF/6 
Fond správy finančních prostředků 
Předložený písemný materiál komentovala vedoucí finančního odboru Bc. Jitka 
Vácová. 
 
Rozprava: 
Ing. Klement – informace ze setkání se zástupci fy CONSEQ 
 
Usnesení: 
Zastupitelstvo města po projednání pověřuje radu města uzavřením případného 
dodatku ke smlouvě uzavřené s Conseq Investment Management, a.s., Rybná 
682/1, Praha 1, IČ: 26642671 (dále jen „Smlouva“), popřípadě k rozhodnutí  o 
vypořádání Smlouvy za účelem uvolnění finančních prostředků na pokrytí položek 
schválených v rozpočtu města. 
 

Hlasování: Pro 21, proti 0, zdrž. 0 
 

13. Různé 
p. starosta – pozvánka na novoroční ohňostroj a novoroční setkání na radnici, 
pozvánka na vánoční pohoštění, příští ZM se koná 6.2.2020 v 16:00 hod. 
Ing. Klement – požadavek na nominace členů do pracovní skupiny, žádost o 
vyjádření zástupce města ve svazku k havárii v ul. Mánesova 
Mgr. Brychta – poděkování za nahlédnutí do auditu, dotaz na členy ZM v dozorčí 
radě Sattu 
Ing. Zvěřinová – informace VAS o poruchách, požadavek na město aby sdělilo 
provozovateli jak by mělo být opraveno 
Diskuse: ing. Klement, ing. Zvěřinová, ing. Zlesák, Mgr. Brychta 
Mgr. Brychta – poděkování za klub za práci 
Ing. Klement – poděkování kolegům ve výborech, komisích a pracovních 
skupinách, pracovníkům MěÚ za rok 2019 
Ing. Novotný – přání PO a ředitelům PO, poděkování zaměstnancům MěÚ za 
spolupráci, kolegům za spolupráci, 
Mgr. Řezníčková – vyslovení přání pro všechny přítomné 
MUDr. Černý – přání za klub ODS 
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Ing. Stoček – vyslovení přání 
PhDr. Kulhánek – vyslovení přání 
Mgr. Augustýn – poděkování a vyslovení přání za TOP a svobodné 
JUDr. Hostomská – vyslovení přání za MěÚ 
p. starosta – poděkování a vyslovení přání 
 
 
Pan starosta města ukončil 9. zasedání zastupitelstva města v 18:55 hod. 
 
 
 
        Ing. Martin Mrkos, ACCA v. r. 

starosta města 
 
Zapsala: Ilona Marková 


