ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘEMOŠNÁ

USNESENÍ
ze zasedání Zastupitelstva města
č. 17/2022
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Body jednání
Zahájení
Ověření zápisu z minulého zasedání
Kontrola usnesení
Projednání návrhu na ukončení záměru na odprodej pozemku ve vlastnictví města parc. č. KN
242/2 o celkové výměře 43 m2 v k.ú. Záluží u Třemošné
Projednání návrhu na ukončení záměru na odprodej pozemku ve vlastnictví města parc. č. KN
77/1o výměře 233 m2 v k.ú. Třemošná
Projednání návrhu na ukončení záměru na směnu pozemků v k.ú. Záluží u Třemošné parc. č.
KN 22/3, KN 22/4 a KN 763/2 ve vlastnictví města za pozemek parc. č. KN 763/1 ve vlastnictví
soukromého vlastníka
Projednání návrhu na ukončení záměru na bezúplatný převod pozemku ve vlastnictví města
parc. č. KN 687/6 v k.ú. Třemošná do vlastnictví ČR, s příslušností hospodařit s majetkem státu
pro Krajské ředitelství Policie Plzeňského kraje
Projednání návrhu na vyhlášení záměru na směnu částí pozemků v k.ú. Třemošná ve vlastnictví
města parc. č. KN 1832/1 a 1931/5 za pozemek ve vlastnictví soukromého vlastníka
Projednání návrhu na vyhlášení záměru na odprodej částí pozemků ve vlastnictví města parc. č.
KN 728/1 a parc. č. KN 728/2 o celkové výměře cca 364 m2 v k.ú. Třemošná
Schválení vyhlášení záměru Radou města - směna pozemků v k.ú. Třemošná ve vlastnictví ČR s
právem hospodařit LČR, s.p. za pozemek v k.ú. Třemošná a části pozemků v k.ú. Záluží
u Třemošné ve vlastnictví města a schválení Dohody o způsobu vyúčtování nákladů vzniklých
v souvislosti s touto směnou
Schválení uzavření dohody o narovnání a souhlasného prohlášení dle § 66 vyhlášky č. 357/2013
Sb., o katastru nemovitostí
Projednání nabídky ÚZSVM na odkup podílu 1/40 pozemkových parcel č. KN 879/7 a KN 879/1
v k.ú. Třemošná
Projednání návrhu na změnu rozpočtu města k 22. 6. 2022 a informace o Radou města
schváleném rozpočtovém opatření č. 4 a 5
Projednání Návrhu změny Územního plánu č. 3 Třemošná
Projednání a schválení návrhu na změnu Obecně závazné vyhlášky města Třemošná o místním
poplatku za užívání místního prostranství
Projednání a schválení návrhu na změnu Obecně závazné vyhlášky města Třemošná o pohybu
psů a jiného zvířectva na veřejných prostranstvích k zabezpečení místních záležitostí veřejného
pořádku
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Projednání a schválení návrhu na změnu Obecně závazné vyhlášky města Třemošná o stanovení
obecního systému odpadového hospodářství města Třemošná
Rozprava
Závěr

PRŮBĚH ZASEDÁNÍ
Bod č. 1
Zahájení
Jednání Zastupitelstva města zahájil a řídil starosta. Konstatoval, že ZM je
usnášeníschopné, je přítomno 16 zastupitelů.
Usnesení:
196/1/ZM17-2022
Zastupitelstvo města schvaluje:
a) program zveřejněný na úřední desce na pozvánce ze dne 10. 6. 2022
b) návrhovou komisi ve složení:
předseda:
Mgr. Petr Žižka
členové:

Ing. Zdeněk Štrunc
Josef Kadera

c) ověřitele zápisu:
Bedřich Zscherp
Ing. Hana Peřinová
d) po projednání každého bodu programu bude přijato příslušné usnesení
Bod č. 2
Ověření zápisu z minulého zasedání
Usnesení:
197/2/ZM17-2022
Zastupitelstvo města bere na vědomí:
že zápis ze zasedání Zastupitelstva města ze dne 16. března 2022 byl ověřen bez
připomínek.
Bod č. 3
Kontrola usnesení
Usnesení:
198/3/ZM17-2022
Zastupitelstvo města bere na vědomí:
Všechny úkoly dané na březnovém zasedání Zastupitelstva města byly splněny
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Bod č. 4
Projednání návrhu na ukončení záměru na odprodej pozemku ve vlastnictví města parc.
č. KN 242/2 o celkové výměře 43 m2 v k.ú. Záluží u Třemošné
Usnesení:
199/4/ZM17-2022
Zastupitelstvo města na doporučení Rady města ze dne 27. 4. 2022
a) schvaluje:
ukončit vyhlášený záměr na odprodej pozemku parc. č. KN 242/2 v k.ú. Záluží
u Třemošné, druh pozemku ostatní plocha o výměře 43 m2 a odprodat tento pozemek
jedinému přihlášenému zájemci manželům RNDr. CSc. Františkovi Strakovi,
Střední cesta 1147/23, 326 00 Plzeň - Černice a Ing. Anně Strakové, Rabštejnská
1579/33, 323 00 Plzeň za cenu dohodou ve výši 3 000 Kč s tím, že kupující uhradí
veškeré náklady spojené s převodem pozemku.
Kupní cena musí být uhrazena kupujícím na účet města Třemošná před podpisem
kupní smlouvy
b) ukládá HSO:
spolupracovat na přípravě podkladů pro sepsání kupní smlouvy
c) pověřuje starostu města:
podpisem kupní smlouvy
Bod č. 5
Projednání návrhu na ukončení záměru na odprodej pozemku ve vlastnictví města parc.
č. KN 77/1 o výměře 233 m2 v k.ú. Třemošná
Usnesení:
200/5/ZM17-2022
Zastupitelstvo města na doporučení Rady města ze dne 13. 4. 2022
a) schvaluje:
ukončit vyhlášený záměr na odprodej pozemku parc. č. KN 77/1 v k.ú. Třemošná,
druh pozemku zahrada o výměře 233 m2 a odprodat tento pozemek jedinému
přihlášenému zájemci Petru Homolkovi, bytem V Zátiší 290, 330 11 Třemošná za
cenu 23 300 Kč (100 Kč/m2) s tím, že kupující uhradí veškeré náklady spojené
s převodem pozemku.
Kupní cena musí být uhrazena kupujícím na účet města Třemošná před podpisem
kupní smlouvy
b) ukládá HSO:
spolupracovat na přípravě podkladů pro sepsání kupní smlouvy
a) pověřuje starostu města:
podpisem kupní smlouvy
Bod č. 6
Projednání návrhu na ukončení záměru na směnu pozemků v k.ú. Záluží u Třemošné
parc. č. KN 22/3, KN 22/4 a KN 763/2 ve vlastnictví města za pozemek parc. č. KN 763/1
ve vlastnictví soukromého vlastníka
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Usnesení:
201/6/ZM17-2022
Zastupitelstvo města na doporučení Rady města ze dne 13. 4. 2022
a) schvaluje:
ukončení vyhlášeného záměru na směnu pozemků a směnit tyto pozemky s p.
Petrem Martínkem za těchto podmínek:
směnit následující nemovité věci:
-

pozemek p. č. 22/3 (zahrada) o výměře 103 m2;
pozemek p. č. 22/4 (zahrada) o výměře 112 m2; a
pozemek p. č. 763/2 (zahrada) o výměře 4 m2;

vše nemovité věci zapsané u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrální
pracoviště Plzeň-sever, pro obec Třemošná a k. ú. Záluží u Třemošné na listu
vlastnictví č. 10001, které jsou ve vlastnictví Města Třemošná,
a to za následující nemovitou věc:
-

pozemek p. č. 763/1 (lesní pozemek) o výměře 29 m2;

nemovitá věc zapsaná u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště
Plzeň-sever, pro obec Třemošná a k. ú. Záluží u Třemošné na listu vlastnictví č. 1628,
která je ve vlastnictví pana Petra Martínka, bytem Do Kytorek 39, 330 11 Záluží
u Třemošné,
přičemž směna shora specifikovaných nemovitých věcí bude realizována právě mezi
jejich vlastníky navzájem.
Nabyvatel – Petr Martínek má nabýt nemovité věci, jejichž výměra převyšuje
výměru nabízené nemovité věci o 190 m2, přičemž cena 1 m2 každého z pozemků
činí 100 Kč a rozdíl v cenách v celkové výši 19 000 Kč bude nabyvatel – Petrem
Martínkem uhrazen Městu Třemošná v penězích, přičemž takto stanovená cena je ve
smyslu ust. § 39 odst. 2, zákona o obcích, cenou v daném místě a čase obvyklou,
neboť s ohledem na níže uvedenou fakticitu využití předmětných pozemků se jedná
o pozemky jinak pro Město Třemošná nevyužitelné a cena za 1 m2 obdobných
nemovitých věcí je v daném místě a čase ve shodné výši.
Shora popsaná směna se má realizovat za účelem uvedení faktického stavu do
souladu se stavem právním, kdy výše specifikované pozemky ve vlastnictví Města
Třemošná jsou historicky součástí areálu náležejícího k budově č. p. 34 v obci
Třemošná a k. ú. Záluží u Třemošné, který je vlastnictvím Petra Martínka, a jsou k
tomuto areálu zároveň historicky připloceny. Naproti tomu pozemek ve vlastnictví
Petra Martínka k uváděnému areálu připlocen není a tento přímo sousedí a zasahuje
do pozemku p. č. 763/15 (lesní pozemek, LV č. 10001), který je ve vlastnictví Města
Třemošná a je proto vhodné jej do vlastnictví Města Třemošná převést.
Rozdíl v cenách musí být uhrazen nabyvatelem na účet města Třemošná před
podpisem kupní smlouvy
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b) ukládá HSO:
spolupracovat na přípravě podkladů pro sepsání směnné smlouvy
c) pověřuje starostu města:
podpisem směnné smlouvy
Bod č. 7
Projednání návrhu na ukončení záměru na bezúplatný převod pozemku ve vlastnictví
města parc. č. KN 687/6 v k.ú. Třemošná do vlastnictví ČR, s příslušností hospodařit
s majetkem státu pro Krajské ředitelství Policie Plzeňského kraje
Usnesení:
202/7/ZM17-2022
Zastupitelstvo města na doporučení Rady města ze dne 13. 4. 2022
a) schvaluje:
ukončit vyhlášený záměr na bezúplatný převod pozemku parc. č. KN 687/6, druh
pozemku ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace v k.ú. Třemošná o
výměře 565 m2 a bezúplatně jej převést z vlastnictví města Třemošná do vlastnictví
ČR, s příslušností hospodařit s majetkem státu pro Krajské ředitelství policie
Plzeňského kraje
b) ukládá HSO:
spolupracovat na přípravě podkladů pro sepsání smlouvy na bezúplatný převod
c) pověřuje starostu města:
podpisem smlouvy na bezúplatný převod
Bod č. 8
Projednání návrhu na vyhlášení záměru na směnu částí pozemků v k.ú. Třemošná ve
vlastnictví města parc. č. 1832/1 a 1931/5 za pozemek ve vlastnictví soukromého vlastníka
Usnesení:
203/8/ZM17-2022
Zastupitelstvo města na doporučení Rady města ze dne 30. 3. 2022
a) vyhlašuje:
záměr směnit části pozemků dle nového GP č. 3467-41/2022 ze dne 20. 5. 2022 nově
označené jako pozemek parc. č. KN 1832/13 díl c a d ve vlastnictví města o celkové
výměře 656 m2, druh pozemku ostatní plocha za pozemek parc. č. KN 2313/52
o výměře 2 288 m2, druh pozemku orná půda ve vlastnictví soukromého vlastníka
vše v k.ú. Třemošná
b) ukládá HSO:
zveřejnit vyhlášení záměru na úřední desce města (včetně elektronické) nejméně po
dobu 15 dnů
Bod č. 9
Projednání návrhu na vyhlášení záměru na odprodej částí pozemků ve vlastnictví města
parc. č. KN 728/1 a parc. č. KN 728/2 o celkové výměře cca 364 m2 v k.ú. Třemošná
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Usnesení:
204/9/ZM17-2022
Zastupitelstvo města na doporučení Rady města ze dne 27. 4. 2022
a) vyhlašuje:
záměr odprodat části pozemků ve vlastnictví města parc. č. KN 728/1 a KN 728/2
v k.ú. Třemošná o celkové výměře cca 364 m2, druh pozemku ostatní plocha.
Pozemek není určen platným Územním plánem Třemošná pro výstavbu a je součástí
ochranné zeleně. Minimální cena pro vyhlášení tohoto záměru bude upřesněna
Radou města na základě vypracovaného znaleckého posudku na cenu v místě
obvyklou, včetně porostů, a to před jeho zveřejněním. Kupující uhradí veškeré
náklady spojené s převodem těchto částí pozemků včetně geometrického plánu
b) ukládá HSO:
zveřejnit vyhlášení záměru na úřední desce města (včetně elektronické) nejméně po
dobu 15 dnů
Bod č. 10
Schválení vyhlášení záměru Radou města - směna pozemků v k.ú. Třemošná ve vlastnictví
ČR s právem hospodařit LČR, s.p. za pozemek v k.ú. Třemošná a části pozemků v k.ú.
Záluží u Třemošné ve vlastnictví města a schválení Dohody o způsobu vyúčtování nákladů
vzniklých v souvislosti s touto směnou
Usnesení:
205/10/ZM17-2022
Zastupitelstvo města na doporučení Rady města ze dne 17. 5. 2022
a) souhlasí:
s přípravou směny pozemků v k.ú. Třemošná ve vlastnictví ČR s právem hospodařit
LČR, s.p. za část pozemku parc. č. KN 2331/2 v k.ú. Třemošná o výměře cca 29 900
m2 a pozemky parc. č. KN 635/42, KN 635/37 a KN 655/35 v k.ú. Záluží u Třemošné
(vše lesní pozemky) ve vlastnictví města s tím, že po získání všech podkladů a
znaleckých posudků rozhodne Rada města o vyhlášení záměru na tuto směnu.
b) schvaluje:
Dohodu o způsobu vyúčtování nákladů vzniklých v souvislosti s touto směnou
c) ukládá HSO:
spolupracovat na přípravě podkladů pro vyhlášení záměru na tuto směnu, po vyhlášení
záměru Radou města zveřejnit tento záměr na úřední desce města (včetně elektronické)
nejméně po dobu 15 dnů
Bod č. 11
Schválení uzavření dohody o narovnání a souhlasného prohlášení dle § 66 vyhlášky
č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí
Usnesení:
206/11/ZM17-2022
Zastupitelstvo města na doporučení Rady města ze dne 30. 3. 2022
a) uznává:
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vlastnické právo Jaroslavy Blechové, nar. 23. 5. 1949, bytem 9. května 78, 330 11
Třemošná (dále jen „Jaroslava Blechová“) k pozemku p. č. 434/1 (zahrada),
nemovitá věc zapsaná v katastru nemovitostí Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj,
Katastrální pracoviště Plzeň-sever, pro obec Třemošná a k. ú. Třemošná na listu
vlastnictví č. 10001 (dále jen „předmětný pozemek“) na základě vydržení
vlastnického práva paní Jaroslavou Blechovou
b) schvaluje:
uzavření dohody o narovnání a souhlasného prohlášení dle § 66 vyhlášky č. 357/2013
Sb., o katastru nemovitostí (dále jen jako „katastrální vyhláška“) mezi Městem
Třemošná a Jaroslavou Blechovou týkající se uznání vlastnického práva
k předmětnému pozemku vydržením podle ust. § 134 zákona č. 40/1964 Sb.,
občanského zákoníku, účinného do dne 31. 12. 2013, přičemž obsahem takové
dohody o narovnání a takového souhlasného prohlášení budou mj. tato ujednání
(a konstatování):
-

Město Třemošná a Jaroslava Blechová se zaváží uzavřít dohodu o narovnání
a učinit souhlasné prohlášení ve smyslu ust. § 66 katastrální vyhlášky, na
jejichž základě upraví vlastnické vztahy k předmětnému pozemku tak, že
prohlásí a uznají, že výlučným vlastníkem předmětného pozemku je paní
Jaroslava Blechová a že práva k předmětnému pozemku, tedy ani vlastnické
právo Jaroslavy Blechové, nejsou mezi nimi, sporná ani pochybná;

-

Město Třemošná a Jaroslava Blechová v této dohodě dále prohlásí, že jejich
veškeré právní vztahy k předmětnému pozemku jsou tím zcela narovnány
a že nemají vůči sobě ani do budoucna žádné právní nároky, závazky ani
pohledávky;

-

Město Třemošná a Jaroslava Blechová se v této dohodě dále dohodnou tak,
že veškeré náklady spojené s přípravou dohody o narovnání, souhlasného
prohlášení, návrhu na vklad do katastru nemovitostí a náklady spojené se
zápisem výlučného vlastnického práva do katastru nemovitostí
k předmětnému pozemku ve prospěch Jaroslavy Blechové (tj. i správní
poplatky) zaplatí Jaroslava Blechová.

c) ukládá HSO:
spolupracovat na přípravě Dohody o narovnání
d) pověřuje starostu města:
podpisem Dohody o narovnání
Bod č. 12
Projednání nabídky ÚZSVM na odkup podílu 1/40 pozemkových parcel č. KN 879/7 a KN
879/1 v k.ú. Třemošná
Usnesení:
207/12/ZM17-2022
Zastupitelstvo města na doporučení Rady města ze dne 13. 4. 2022
a) schvaluje:
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odkoupení spoluvlastnického podílu o velikosti 1/40 pozemkových parcel
označených v KN jako pozemky:
• parc. č. KN 879/7 o výměře 3 m2, druh pozemku ostatní plocha, způsob
využití ostatní komunikace, v k.ú. Třemošná, obec Třemošná, zapsaném na
LV 2343
•

parc. č. KN 879/1 o výměře 91 m2, druh pozemku ostatní plocha, způsob
využití ostatní komunikace, v k.ú. Třemošná, obec Třemošná, zapsaném na
LV 3379
za cenu uvedenou v nabídce ÚZSVM ve výši 3 200 Kč.
b) ukládá HSO:
spolupracovat na přípravě kupní smlouvy
c) pověřuje starostu města:
podpisem kupní smlouvy
Bod č. 13
Projednání návrhu na změnu rozpočtu města k 22. 6. 2022 a informace o Radou města
schváleném rozpočtovém opatření č. 4 a 5
Usnesení:
208/13/ZM17-2022
Zastupitelstvo města na doporučení Rady města ze dne 1. 6. 2022 a Finančního výboru
a) schvaluje:
Rozpočtové opatření č. 6 k 22. 6. 2022, ve kterém jsou v příjmové části navýšeny
položky týkající se příjmů ze sankčních plateb a příjem daně z přidané hodnoty,
příjmy z pronájmu. Je zde zahrnuta dotace na nákup knihovního systému, včetně
nákupu E-knih a tabletu a dotace na obnovu, zajištění a výchovu lesních porostů do
40 let věku. Ve výdajové části jsou navýšeny výdaje týkající se MVN Třemošná,
služeb nakládání s bioodpadem, výdaje týkající se terénních úprav v lokalitě Záluží
IV, výdaje souvisejícími s adaptačními kurzy pro ukrajinské děti. Je ponížena
výdajová položka rekonstrukce lesních cest. Příjmová i výdajová část rozpočtu je
navýšena o průtokovou dotaci pro DDM Kamarád Třemošná na projekt Kamarádský
domeček III.
-příjmy navýšeny o
-výdaje navýšeny o

1 274 600 Kč
900 000 Kč

Rozpočet po změně č. 6.:
Příjmy celkem
89 379 991,49 Kč
Výdaje celkem
148 721 886,00 Kč
Rozdíl celkem
- 59 341 894,51 Kč
Rozdíl bude kryt z výsledků hospodaření z předcházejících let.
II. Rastrovou dotační smlouvu, přijetí dotace a spolufinancování investiční akce
„Osazení 2 ks orientačních ukazatelů rychlosti projíždějících vozidel ve městě
Třemošná za účelem dalšího zklidnění dopravní situace na místní komunikaci“
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z dotačního programu „Podpora obcí Plzeňského kraje při zajišťování bezpečnosti
2022“ od Plzeňského kraje ve výši 72 201 Kč a pověřuje starostu podpisem této
smlouvy.
b) bere na vědomí:
Rozpočtové opatření č. 4, ve kterém je v příjmové části zahrnut příspěvek
Ministerstva vnitra ČR na výkon státní správy pro obec Třemošná na období 4. -12.
2022 ve výši 5 899 126 Kč, par. 3612 pol. 2324 příjmy z exekucí z bytových prostor
ve výši 50 000 Kč a převody peněžních prostředku z hospodářské do hlavní činnosti
ve výši 741 526. Ve výdajové části je přesunuta částka 100 000 Kč z par. 6171 na
par. 6221 na pomoc Ukrajině.
-příjmy navýšeny o
Příjmy celkem
Výdaje celkem
Rozdíl celkem

6 690 652 Kč
87 809 318 Kč
147 821 886 Kč
-60 012 568 Kč

Rozpočtové opatření č. 5, ve kterém je v příjmové části zahrnut kompenzační bonus
za období od 22. 11. 2021 – 31. 1. 2022 ve výši 296 073,49 Kč
-příjmy navýšeny o
Příjmy celkem
Výdaje celkem
Rozdíl celkem

296 073,49 Kč
88 105 391,49 Kč
147 821 886,00 Kč
-59 716 494,51 Kč

Bod č. 14
Projednání Návrhu změny Územního plánu č. 3 Třemošná
Usnesení:
209/14/ZM17-2022
Zastupitelstvo města na doporučení Rady města ze dne 16. 2. 2022
a) schvaluje:
v souladu s ustanovením §6, odst. 5, písmeno b) a § 47, odst. 5, zákona 183/2006 Sb.,
ve znění pozdějších předpisů Zadání změny č. 3 Územního plánu Třemošná, jejíž
návrh byl v souladu s § 47, odst. 2, zákona 183/2006 Sb., ve znění pozdějších
předpisů řádně projednán a po dobu 30 dnů (od 18. 5. 2022 do 18. 6. 2022) vyvěšen
na Úřední desce pořizovatele Změny č. 3 Územního plánu Třemošná a MěÚ
Třemošná vč. elektronické
b) ukládá HSO:
informovat pořizovatele (MěÚ Nýřany, odbor územního plánování) o schválení
Zadání změny č. 3 Územního plánu Třemošná
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Bod č. 15
Projednání a schválení návrhu na změnu Obecně závazné vyhlášky města Třemošná
o místním poplatku za užívání místního prostranství
Usnesení:
210/15/ZM17-2022
Zastupitelstvo města na doporučení Rady města ze dne 17. 5. 2022
a) schvaluje:
Obecně závaznou vyhlášku města Třemošná o místním poplatku za užívání místního
prostranství. Vyhláška je Přílohou č. 1 tohoto zápisu z dnešního jednání.
b) ukládá HSO:
zajistit zveřejnění na úřední desce města po dobu minimálně 15ti dnů
Bod č. 16
Projednání a schválení návrhu na změnu Obecně závazné vyhlášky města Třemošná
o pohybu psů a jiného zvířectva na veřejných prostranstvích k zabezpečení místních
záležitostí veřejného pořádku
Usnesení:
211/16/ZM17-2022
Zastupitelstvo města na doporučení Rady města ze dne 16. 2. 2022
a) schvaluje:
Obecně závaznou vyhlášku města Třemošná o pohybu psů a jiného zvířectva na
veřejných prostranstvích k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku.
Vyhláška je Přílohou č. 2 tohoto zápisu z dnešního jednání.
b) ukládá HSO:
zajistit zveřejnění na úřední desce města po dobu minimálně 15ti dnů
Bod č. 17
Projednání a schválení návrhu na změnu Obecně závazné vyhlášky města Třemošná
o stanovení obecního systému odpadového hospodářství města Třemošná
Usnesení:
212/17/ZM17-2022
Zastupitelstvo města na doporučení Rady města ze dne 16. 2. 2022
a) schvaluje:
Obecně závaznou vyhlášku města Třemošná o stanovení obecního systému
odpadového hospodářství města Třemošná. Vyhláška je Přílohou č. 3 tohoto zápisu
z dnešního jednání.
b) ukládá HSO:
zajistit zveřejnění na úřední desce města po dobu minimálně 15ti dnů
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Bod č. 18
Rozprava
Zastupitelstvo města bere na vědomí dotazy, informace a připomínky členů ZM a občanů
města k bodu č. 18 zápisu z dnešního jednání ZM.
Bod č. 19
Závěr
Zapsal: Milan Pánek, 22. 6. 2022

návrhová komise:

.............................................
Jaromír Zeithaml
starosta

.............................................
Mgr. Petr Žižka
místostarosta

.............................................
Mgr. Petr Žižka
předseda

.............................................
Ing. Zdeněk Štrunc
člen

.............................................
Josef Kadera
člen

