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ZASTUPITELSTVO 

MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM  

 

2. 
VÝPIS Z USNESENÍ  

Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem 
konaného 17.12.2014 

 

Z/10/2014 - 2. Zastupitelstvo m ěsta Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  zprávu o plnění úkolů z usnesení přijatých zastupitelstvem města, 

2 .   schva lu je  

2.1.  nový termín u nesplněného úkolu z usnesení přijatého zastupitelstvem města dle přílohy č. 2. 

 

Z/11/2014 - 2. Zastupitelstvo m ěsta Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  zápis a usnesení ze schůze finančního výboru zastupitelstva města z 03.12.2014. 

 

Z/12/2014 - 2. Zastupitelstvo m ěsta Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   z ř i zu je  

1.1.   v souladu s ust. § 84 odst. 2 písm. l) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů, osadní výbory a volí jejich předsedy a další členy takto: 
 
Osadní výbor Žireč 

− předsedkyně Saifrtová Božena, členové Rezek Vlastimil, Hladík Zdeněk, Balcar Jaroslav, 
Weiglová Iveta, Matasová Ivana, Blažek Zdeněk, Ing. Valenta Vladimír, Mgr. Hauke 
Jindřich, Ing. Harwot Štěpán, 

 
 Osadní výbor Verdek 

− předseda Exner Jan, členové Žižka Zdeněk, Gajdoš Michal, 
  
 Osadní výbor Lipnice 

− předsedkyně Ing. Slezáková Tereza, členové Ing. Sedláček Dušan, Suchardová Milada, 
Metelka Jan, Munzar Jaroslav, 

 
 Osadní výbor Zboží 

− předseda Militký Michal, členové Vítková Lenka, Zimová Lenka.  
 
 

Z/13/2014 - 2. Zastupitelstvo m ěsta Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  informativní zprávu o vyřízení požadavků a podnětů Osadního výboru Žireč z 10.09.2014. 
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Z/14/2014 - 2. Zastupitelstvo m ěsta Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  prominutí poplatku z prodlení podle § 85 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném 
znění ve výši 335.303 Kč Ludmile Myškové. 

 

Z/15/2014 - 2. Zastupitelstvo m ěsta Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. u) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) 
v platném znění peněžité plnění poskytované fyzickým osobám, které nejsou členy ZM takto: za 
každé jednání v roce 2014 ve výši 100 Kč členům výborů a 150 Kč předsedům výborů. 

 

Z/16/2014 - 2. Zastupitelstvo m ěsta Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  konečnou úpravu ceny díla na akci: „Rekonstrukce kanalizace a vodovodu v ul. 28. října" ve 
Dvoře Králové nad Labem - zhotovitel KVIS Pardubice a. s., provedenou v souladu se zákonem 
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, jako jednací řízení bez uveřejnění dle § 23, odst. 7 
tohoto zákona  - zohledňující čerpání jednotlivých položek rozpočtu (tedy úsporu) ve výši 
574.110 Kč bez DPH, a tedy snížení celkové ceny díla včetně dodavatelského úvěru na částku 
21.810.055 Kč bez DPH, 

1.2.  dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. RIM/DILO-2014/0464-D1 na akci: „Rekonstrukce kanalizace 
a vodovodu v ul. 28. října" ve Dvoře Králové nad Labem v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení 
a pověřuje starostu města jeho podpisem, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucímu RISM 

2.1.1.  předložit dodatek č. 1 SOD dle bodu 2.1. tohoto usnesení starostovi města k jeho podpisu. 
 

Termín: 31.12.2014 
 

Z/17/2014 - 2. Zastupitelstvo m ěsta Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  poskytnutí účelových finančních prostředků z části vybraného nájemného z 20 bytů domu  
čp. 2958 v ulici Štefánikově ve Dvoře Králové nad Labem do fondu oprav  ve výší 568.000 Kč 
v období let 2015-20, za účelem odstranění uvedených konstrukčních závad ( viz Čl. 2, odst. 2 
Dohody o poskytnutí účelových finančních prostředků), 

1.2.  dohodu č. RISM/DOHO-2014/0927 o poskytnutí účelových finančních prostředků v souladu 
s bodem 1.1 tohoto usnesení a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucímu RISM 

2.1.1.   předložit dohodu dle bodu 1.2. tohoto usnesení starostovi města k podpisu. 
 

Termín: 07.01.2015 
 

Z/18/2014 - 2. Zastupitelstvo m ěsta Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  záměr přijetí střednědobého nebo dlouhodobého úvěru v maximální výši 55 mil. Kč souvisejícího 
s financováním vodárenské infrastruktury ve Dvoře Králové nad Labem, 

2 .   pověřu je  

2.1.  v souvislosti se záměrem uvedeným v bodě 1.1. vedoucího RAF jednáním s příslušnými 
peněžními ústavy včetně zajištění zadání a provedení výběrového řízení u veřejné zakázky na 
službu výše uvedeného úvěru, 

3 .   nepožadu je  

3.1.  projednání tohoto bodu ve finančním výboru. 

 

 



Strana 3/8 

Z/19/2014 - 2. Zastupitelstvo m ěsta Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  prodej bytové jednotky č. 824/22 v domě čp. 824, ul. Bezručova, v obci a k. ú. Dvůr Králové nad 
Labem, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu čp. 824 a st. p. č. 1021/2 
ve výši 5230/52202, Mykhaylu Pavlyshynu, ******** ****, *** ** **** ******* *** *****, za celkovou 
kupní cenu 590.000 Kč, 

1.2.  kupní smlouvu č. OEMM/KUPB - 2014/0857 dle bodu 1.1. tohoto usnesení a pověřuje starostu 
města jejím podpisem, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí OEMM 

2.1.1.  předložit kupní smlouvu dle bodu 1.2. tohoto usnesení starostovi města k podpisu. 
 

Termín: 09.01.2015 
 

Z/20/2014 - 2. Zastupitelstvo m ěsta Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   ruš í  

1.1.  část usnesení číslo Z/587-1.30./2014 - 25. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem 
z 12.06.2014, kterým byla schválena kupní smlouva č. OEMM/KUPP-2014/572, 

2 .   schva lu je  

2.1.  prodej stavební parcely č. 5456 o výměře 7 m2 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, za kupní cenu 
200 Kč/m2, tj. za celkovou kupní cenu 1.400 Kč, Martinu Volákovi a Dagmar Volákové, *** 
********* ****, *** ** **** ******* *** *****, 

2.2.  kupní smlouvu č. OEMM/KUPP-2014/1045 a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

3 .   uk ládá  
3.1.  vedoucí OEMM 

3.1.1.  předložit smlouvu dle bodu 2.2. tohoto usnesení starostovi města k podpisu. 
 

Termín: 30.01.2015 
 

Z/21/2014 - 2. Zastupitelstvo m ěsta Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  prodej pozemkové parcely č. 1984/9 o výměře 520 m2 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem do 
podílového spoluvlastnictví Ing. Ctiradu Pokornému, ******** ****, ***** **** ******* *** ***** a Kláře 
Hamplové, ********** ****, *** ** **** ******* *** *****, za celkovou kupní cenu ve výši 405.000 Kč 
a podmínek stanovených zveřejněním č. 100/2014, 

2 .   pověřu je  

2.1.  starostu města podpisem smlouvy obsahující obligatorní náležitosti dle bodu 1.1. tohoto 
usnesení, 

3 .   uk ládá  
3.1.  vedoucí OEMM 

3.1.1.  předložit smlouvu v souladu s bodem 2.1. tohoto usnesení starostovi města k podpisu. 
 

Termín: 27.02.2015 
 

Z/22/2014 - 2. Zastupitelstvo m ěsta Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   ruš í  

1.1.  usnesení číslo Z/612/2014 - 26. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem z 11.09.2014, 

2 .   souh las í  

2.1.  se zřízením věcného břemene na části pozemkové parcely č. 3802/1 v k. ú. Dvůr Králové nad 
Labem za jednorázovou finanční úplatu ve výši pětinásobku ročního užitku 12 Kč/m2 plochy, 
minimálně však ve výši 1.000 Kč bez příslušné sazby DPH, 

3 .   schva lu je  

3.1.  smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene číslo 1DHM140030  
(ES-OEMM/BUDO-2014/1027) s Povodím Labe, státním podnikem, Víta Nejedlého 951/8,  
500 03 Hradec Králové - Slezské Předměstí a pověřuje starostu města jejím podpisem, 
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4.   uk ládá  
4.1.  vedoucí OEMM 

4.1.1.  předložit smlouvu dle bodu 3.1. tohoto usnesení starostovi města k podpisu. 
 

Termín: 30.12.2014 
 

Z/23/2014 - 2. Zastupitelstvo m ěsta Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  bezúplatné nabytí vodovodního řadu PVC DN 80 o celkové délce 122,9 m uloženého včetně 
příslušenství v pozemkových parcelách č. 1368/1, č. 3702, obě v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, 

1.2.  darovací smlouvu číslo OEMM/DAR-2014/1043 v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení s Jiřím 
Sklenářem, ********* ****, *** ** **** ******* *** ***** a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí OEMM 

2.1.1.  předložit smlouvu dle bodu 1.2. tohoto usnesení starostovi města k podpisu. 
 

Termín: 15.01.2015 
 

Z/24/2014 - 2. Zastupitelstvo m ěsta Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   neschva lu je  

1.1.  prodej pozemkových parcel č. 1830/17 o výměře 212 m2, č. 1830/19 o výměře 172 m2, obě  
v k. ú. Dvůr Králové nad Labem družstvu COOP Dvůr Králové n. L., Legionářská 3031,  
544 14 Dvůr Králové nad Labem, 

2 .   schva lu je  

2.1.  prodej pozemkové parcely č. 1830/18 o výměře 593 m2 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem za kupní 
cenu ve výši 200 Kč/m2 a stavební parcely č. 2665 o výměře 987 m2 bez stavby čp. 2220  
v k. ú. Dvůr Králové nad Labem za kupní cenu ve výši 500 Kč/m2 družstvu COOP Dvůr Králové 
n. L., Legionářská 3031, Dvůr Králové nad Labem, 

3 .   pověřu je  

3.1.  starostu města podpisem kupní smlouvy obsahující obligatorní náležitosti dle bodu 2.1. tohoto 
usnesení, 

4 .   uk ládá  
4.1.  vedoucí OEMM 

4.1.1.  předložit smlouvu dle bodu 3.1. tohoto usnesení starostovi města k podpisu. 
 

Termín: 30.01.2015 
 

Z/25/2014 - 2. Zastupitelstvo m ěsta Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   neschva lu je  

1.1.  prodej pozemkové parcely č. 1108/2 v k. ú Dvůr Králové nad Labem, Jiřímu Skořepovi, Petru 
Líbalovi, Viktoru Novákovi, všichni bytem ******* ****, *** ** **** ******* *** ***** a Evě Roupové, 
***** ********* ***, *** ** **** ******* *** ****** 

 

Z/26/2014 - 2. Zastupitelstvo m ěsta Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  prodej nebytové jednotky č. 511/2 v domě čp. 511, ul. Tylova, v obci a k. ú. Dvůr Králové nad 
Labem včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu čp. 511 a st. p. č. 849/1 ve 
výši 839/5052, Lukášovi Pavlačíkovi, ** ***** *, ********** ******, za celkovou kupní cenu  
655.000 Kč, 

1.2.  kupní smlouvu č. OEMM/KUPB - 2014/1018 dle bodu 1.1. tohoto usnesení a pověřuje starostu 
města jejím podpisem, 
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2.   uk ládá  
2.1.  vedoucí OEMM 

2.1.1.  předložit kupní smlouvu dle bodu 1.2. tohoto usnesení starostovi města k podpisu. 
 

Termín: 09.01.2015 

Z/27/2014 - 2. Zastupitelstvo m ěsta Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   k ons ta tu je  

1.1.  že jsou v souladu se smlouvou o budoucí kupní smlouvě z 01.12.2003, uzavřenou mezi městem 
Dvůr Králové nad Labem a Helenou Kränkovou, ul. Štefánikova 2963, 544 01 Dvůr Králové nad 
Labem, na byt č. 22 v čp. 2963 ul. Štefánikova, splněny podmínky převodu práv a povinností na 
Lenku Paroubkovou, ***** *** ***, *** ** **** ******* *** ***** a na Hanu Vašákovou Kränkovou, 
********** ******, ********, ***** *, 

2 .   schva lu je  

2.1.  dohodu o převzetí závazku č. OEMM/DOHO-2014/1025 s Lenkou Paroubkovou, ***** *** ***, *** 
** **** ******* *** ***** a Hanou Vašákovou Kränkovou, ********** ******, ********, ***** * a pověřuje 
starostu města podpisem dohody o převzetí závazku, 

3 .   uk ládá  
3.1.  vedoucí OEMM 

3.1.1.  předložit dohodu o převzetí závazku dle bodu 2.1. tohoto usnesení starostovi města 
k podpisu. 

Termín: 09.01.2015 
 

Z/28/2014 - 2. Zastupitelstvo m ěsta Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   neschva lu je  

1.1.  prodej pozemkové parcely č. 2074/48 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, Tomáši Bartoši, ***** 
****** ****, *** ** **** ******* *** ****** 

 

Z/29/2014 - 2. Zastupitelstvo m ěsta Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   nesouh las í  

1.1.  se změnou projektu dle žádostí Oblastní charity Červený Kostelec, 5. května 1170, Červený 
Kostelec. 

 

Z/30/2014 - 2. Zastupitelstvo m ěsta Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   odvo lává  

1.1.  z valné hromady svazku obcí Královská věnná města Dušana Kubicu a Editu Vaňkovou 
k 18.12.2014, 

2 .   jm enu je  

2.1.  členy valné hromady svazku obcí Královská věnná města Alexandru Jiřičkovou a Petru Zivrovou 
s účinností od 19.12.2014. 

 

Z/31/2014 - 2. Zastupitelstvo m ěsta Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   de legu je  

1.1.  v souladu s § 84 odst. 2 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, 
Emila Kudrnovského, jako osobu oprávněnou jednat za město Dvůr Králové nad Labem na 
valných hromadách Asociace měst pro cyklisty. 

 

Z/32/2014 - 2. Zastupitelstvo m ěsta Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   odvo lává  

1.1.  v souladu s ust. § 82 odst. 2 písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů (zákon o obcích), Editu Vaňkovou jako zástupce města Dvůr Králové nad Labem 
v dozorčí radě Krematoria, a. s. Jaroměř, 
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2.   navrhu je  

2.1.  v souladu s ust. § 82 odst. 2 písm. g) zákona o obcích, Jana Jarolíma jako zástupce města Dvůr 
Králové nad Labem v dozorčí radě Krematoria, a. s. Jaroměř. 

 

 

Z/33/2014 - 2. Zastupitelstvo m ěsta Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   de legu je  

1.1.   v souladu s § 84 odst. 2 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů, Alexandru Jiřičkovou po dobu trvání jeho funkčního období zástupcem města Dvůr 
Králové nad Labem na valných hromadách společnosti Krematorium, a. s., Jaroměř. 

 

Z/34/2014 - 2. Zastupitelstvo m ěsta Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  dodatky č. 2 zřizovacích listin příspěvkových organizací 

  
− Základní škola 5. května, Dvůr Králové nad Labem, 28. října 731, 
− Základní škola Podharť, Dvůr Králové nad Labem, Máchova 884, 
− Základní škola Schulzovy sady, Dvůr Králové nad Labem, Školní 1235, 
− Základní škola Strž, Dvůr Králové nad Labem, E. Krásnohorské 2919, 
− Základní umělecká škola R. A. Dvorského, Dvůr Králové nad Labem, náměstí  

T. G. Masaryka 83, 
− Mateřská škola, Dvůr Králové nad Labem, Drtinova 1444, 
− Mateřská škola, Dvůr Králové nad Labem, Elišky Krásnohorské 2428, 
− Dům dětí a mládeže JEDNIČKA, Dvůr Králové nad Labem, Spojených národů 1620, 
− Pečovatelská služba Města Dvůr Králové nad Labem, 
− Hankův dům, městské kulturní zařízení, 
− Městské muzeum ve Dvoře Králové nad Labem, 
− Městská knihovna Slavoj ve Dvoře Králové nad Labem, 

 
 s platností od 01.01.2015 a pověřuje starostu města jejich podpisem. 
 

Z/35/2014 - 2. Zastupitelstvo m ěsta Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  Zřizovací listinu Technických služeb města Dvora Králové nad Labem s účinností od 01.01.2015 
a pověřuje starostu města jejím podpisem. 

 

Z/36/2014 - 2. Zastupitelstvo m ěsta Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  a  vydává  

1.1.  v souladu s § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, obecně závaznou vyhlášku města č. 2/2014 * ********* ********* ****** 
********* ********** **** ********* ****** **** ******* *** ***** * ********* ** ************. 

 

Z/37/2014 - 2. Zastupitelstvo m ěsta Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  rozpočtová opatření č. 8, 9, a 10 pro rok 2014 schválená Radou města Dvůr Králové nad Labem, 
upravující schválený rozpočet na rok 2014 a zahrnující změny v rámci jednotlivých organizačních 
jednotek rozpočtu (ORJ) a změny závazných ukazatelů, vše v souladu s usnesením 
zastupitelstva města č. Z/399/2013-17. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem ze 
07.03.2013, 
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2.   schva lu je  

2.1.  rozpočtové opatření č. 11 pro rok 2014 včetně změn v rámci jednotlivých organizačních jednotek 
rozpočtu (ORJ) a změn závazných ukazatelů,  které upravuje schválený rozpočet na rok 2014 
zahrnující již požadavky na schválený rozpočet ze strany Krajského úřadu Královéhradeckého 
kraje, a to v následujícím sestavení: 
 

− na straně příjmů zvyšuje    o  11.333.707,29 Kč 
− na straně výdajů snižuje    o    2.212.324,00 Kč 
− ve financování upravuje    o             -13.546.031,29 Kč   

 
Celkem tedy po této úpravě činí rozpočet města na rok 2014 
 

− na straně příjmů       331.288.372,09 Kč 
− na straně výdajů       329.288.239,58 Kč 
− financování                                                                                   -2.000.132,51 Kč. 

 

Z/38/2014 - 2. Zastupitelstvo m ěsta Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  provedení možných dodatečných úprav rozpočtu Radou města Dvůr Králové nad Labem  v rámci 
případného rozpočtového opatření č. 12/2014 uskutečněného na základě nutnosti narovnání 
rozpočtovaných hodnot v souladu s dosaženými skutečnostmi k 31.12.2014 dle předchozích 
závěrů a požadavků přezkumu hospodaření a doplnění případného rozpočtového opatření  
č. 12/2014 k 31.12.2014 dle požadavků nadřízených orgánů z hlediska předkládání ročních 
výkazů, a to především u dotačních titulů a vztahů k jiným rozpočtům, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucímu RAF 

2.1.1.  předložit na vědomí nejbližšímu zasedání zastupitelstva města, konanému po provedení 
případného rozpočtového opatření č. 12 pro rok 2014, hodnoty této dodatečné úpravy 
rozpočtu města na rok 2014. 

 

Z/39/2014 - 2. Zastupitelstvo m ěsta Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  v souladu s § 84 odst. 2) písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů rozpočet města Dvůr Králové nad Labem na rok 2015, včetně rozpočtů 
městem zřízených peněžních fondů, navržený jako deficitní v následujícím sestavení: 
Celkové příjmy ve výši 302.163.770,00 Kč + financování 36.409.303,00 tis. Kč = celkové zdroje 
338.573.073,00 Kč. Celkové výdaje ve výši 338.573.073,00 Kč, 

1.2.  závazné ukazatele rozpočtu dle tabulek č. 1 město Dvůr Králové nad Labem Návrh rozpočtu 
města na rok 2015 Závazné ukazatele rozpočtu na rok 2015 a č. 2 město Dvůr Králové nad 
Labem Závazné ukazatele stanovené příspěvkovým organizacím města na rok 2015, 

1.3.  dle svých kompetencí vyhrazených zákonem o obcích poskytnutí peněžitých a věcných darů, 
příspěvků a dotací dle návrhu rozpočtu na rok 2015 v té výši a těm právnickým a fyzickým 
osobám, které jsou uvedené v tabulkové části tohoto materiálu, 

1.4.  předběžně rozpočtové opatření k rozpočtu za rok 2015 bez určení jeho pořadového čísla 
a konkrétní výše pro tyto rozpočtové změny: 
• Změny v členění dle vyhlášky o rozpočtové skladbě ve znění k 01.01.2015. 
• Upřesnění výše transferů dle schváleného státního rozpočtu a dle upřesnění dalších veřejných 
rozpočtů,  

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucímu RAF 

2.1.1.  předložit případné provedené rozpočtové změny v souladu s obsahem bodu 1.4. tohoto 
usnesení ke schválení v rámci rozpočtového opatření nejbližšímu zasedání zastupitelstva 
města, konanému po provedení těchto případných změn, v roce 2015.  
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Z/40/2014 - 2. Zastupitelstvo m ěsta Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  rozpočtový výhled města Dvůr Králové nad Labem na období let 2016 až 2018. 

 

 

 

 

 

 
Jan Jarolím v. r. 
starosta města 

Alexandra Jiřičková v. r. 
místostarostka 

 
 

 


