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   - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných 

osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, 

v platném znění 

Z á p i s 

z  91. jednání Rady města Strakonice 

konaného 10. ledna 2018 v malé zasedací místnosti MěÚ Strakonice 

---------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Přítomni:      6 členů RM 

                       Mgr. Hrdlička – starosta 

                       p. Štrébl – místostarosta 

           Ing. Oberfalcer – neuvolněný místostarosta  

           RM:  p. Christelbauer, p. Zach DiS., pí Vlasáková,  

                       Mgr. Kotrchová – vedoucí odboru vnitřních věcí 

 

Omluveni:    Ing. Moučka 

 

 

1. Odbor rozvoje 

 Dopravně – urbanistická studie komunikace Katovická ve Strakonicích – představení 

studie 

                                                                                                      Usnesení č. 4377/2018 

 Informace o možnostech rozšíření parkování v lokalitě Bezděkovská – Luční ve 

Strakonicích 

                                                                                                      Usnesení č. 4378/2018 

 Rozšíření pracovní skupiny pro koordinaci zpracování studie „Regenerace sídliště 

Šumavská ve Strakonicích“ 

                                                                                                      Usnesení č. 4379/2018 

 Program prevence kriminality města Strakonice 2018 – projekty „Strakonice – asistent 

prevence kriminality“, „Strakonice – rozšíření městského kamerového dohlížecího 

systému“ – podání žádosti o dotaci a spolufinancování projektu z prostředků města 

Strakonice    

                                                                                                      Usnesení č. 4380/2018 

 Projekt „Učení a zábava, to je naše zahrada“, přírodní zahrada MŠ Holečkova 

                                                                                                      Usnesení č. 4381/2018 

 Projekt MŠ A. B. Svojsíka – Utváření vztahu k přírodě u nejmenších dětí  

                                                                                                      Usnesení č. 4382/2018 

2. Majetkový odbor 

 Majetkové záležitosti 

                                                                             Usnesení č. 4383/2018 - č. 4391/2018 

3. Odbor dopravy 

 Zápis z 20. jednání dopravní komise města Strakonice dne 28.11.2017  

                                                                                                      Usnesení č. 4392/2018 

4. Odbor vnitřních věcí 

 Organizační řád Městského úřadu Strakonice 

                                                                                                      Usnesení č. 4393/2018 

 Pravidla pro poskytování informací 

                                                                                                      Usnesení č. 4394/2018 
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5. Odbor školství a CR 

 Základní škola F. L. Čelakovského – žádost o souhlas s přijetím finančního daru 

                                                                                                      Usnesení č. 4395/2018 

 Zápis z 19. jednání Komise školství ze dne 14.12.2017 

                                                                                                      Usnesení č. 4396/2018 

 Povolení výjimky z počtu dětí ve třídě mateřské školy v MŠ Lidická 625 

                                                                                                      Usnesení č. 4397/2018 

 Objednávky odboru školství a cestovního ruchu – prosinec 2017 

                                                                                                      Usnesení č. 4398/2018 

 Darovací smlouva – Římskokatolická farnost Strakonice 

                                                                                                      Usnesení č. 4399/2018 

 Odvolání člena školské rady a jmenování nového člena školské rady při Základní škole 

Strakonice, Krále Jiřího z Poděbrad 882  

                                                                                                      Usnesení č. 4400/2018 

6. ŽP 

 Objednávky OŽP za prosinec 2017 

                                                                                                      Usnesení č. 4401/2018 

7. Finanční odbor 

 Rozpočtové opatření č. 144 

                                                                                                      Usnesení č. 4402/2018 

 Darovací smlouva – Novoroční ohňostroj  

                                                                                                      Usnesení č. 4403/2018 

 STARZ – použití investičního fondu 

                                                                                                      Usnesení č. 4404/2018 

8. Různé  

                                                                                                      (Bez č. usnesení) 

 

91. jednání Rady města Strakonice zahájil místostarosta p. Josef Štrébl v 15:00 hodin v malé 

zasedací místnosti MěÚ Strakonice. S ohledem na přítomnost 6 členů RM konstatoval 

usnášeníschopnost. Úvodem RM projednala a odsouhlasila předložený návrh programu 

jednání. 
 

V úvodu jednání Rady města proběhla prezentace Ing. arch. Skaly týkající se prezentace 

urbanistické studie komunikace Katovická ve Strakonicích. Za MěÚ se výše uvedené 

prezentace zúčastnila Ing. arch. Slámová. 
 

1. Odbor rozvoje 

Projednání níže uvedených bodů se zúčastnila Ing. arch. Slámová 

 Dopravně – urbanistická studie komunikace Katovická ve Strakonicích – 

představení studie 

Usnesení č. 4377/2018 (92/1) 

Rada města po projednání 

I. Bere na vědomí 

dopravně – urbanistickou studii komunikace Katovická ve Strakonicích 

 

 Informace o možnostech rozšíření parkování v lokalitě Bezděkovská – Luční ve 
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Strakonicích 

Usnesení č. 4378/2018 (91/2) 

Rada města po projednání 

I. Bere na vědomí 

informaci o možnostech rozšíření parkování v lokalitě Bezděkovská – Luční ve Strakonicích 

II. Ukládá 

PR pracovnici ve spolupráci s odbory rozvoje, majetkovým, dopravy a životního prostředí 

zajistit veřejné projednání k problematice rozšíření parkování v lokalitě Bezděkovská – Luční 

ve Strakonicích 

 

 Rozšíření pracovní skupiny pro koordinaci zpracování studie „Regenerace sídliště 

Šumavská ve Strakonicích“ 

Usnesení č. 4379/2018 (91/2) 

Rada města po projednání 

I. Jmenuje 

p. Josefa Zocha členem pracovní skupiny pro koordinaci zpracování studie „Regenerace sídliště 

Šumavská ve Strakonicích“ 

 

 Program prevence kriminality města Strakonice 2018 – projekty „Strakonice – 

asistent prevence kriminality“, „Strakonice – rozšíření městského kamerového 

dohlížecího systému“ – podání žádosti o dotaci a spolufinancování projektu 

z prostředků města Strakonice    

Usnesení č. 4380/2018 (91/2) 

Rada města po projednání 

I. Souhlasí 

s Programem prevence kriminality města Strakonice na rok 2018 a s podáním žádosti o dotaci 

z Ministerstva vnitra na projekty „Strakonice – asistent prevence kriminality“ a „Strakonice – 

rozšíření městského kamerového dohlížecího systému“ do Programu prevence kriminality na 

místní úrovni na rok 2018 

II. Souhlasí  

v případě získání dotace z výše uvedeného programu, s vyčleněním finančních prostředků 

v potřebné výši z rozpočtu města Strakonice na rok 2018 na spolufinancování projektů 

„Strakonice – asistent prevence kriminality“ a „Strakonice – rozšíření městského kamerového 

dohlížecího systému“ 

 

 Projekt „Učení a zábava, to je naše zahrada“, přírodní zahrada MŠ Holečkova 

Usnesení č. 4381/2018 (91/2) 

Rada města po projednání 

I. Souhlasí 

s  podáním žádosti o podporu v rámci prioritní oblasti 6, podoblasti 6.1, podporované aktivity 

6.1.C na projekt „Učení a zábava, to je naše zahrada“, přírodní zahrada MŠ Holečkova 

II. Souhlasí 

v případě získání podpory z výše uvedeného programu s vyčleněním finančních prostředků 

v potřebné výši z rozpočtu města Strakonice v letech realizace na předfinancování 

a spolufinancování realizace projektu „Učení a zábava, to je naše zahrada“, přírodní zahrada 

MŠ Holečkova 
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 Projekt MŠ A. B. Svojsíka – Utváření vztahu k přírodě u nejmenších dětí  

Usnesení č. 4382/2018 (91/2) 

Rada města po projednání 

I. Souhlasí 

s  podáním žádosti o podporu v rámci prioritní oblasti 6, podoblasti 6.1, podporované aktivity 

6.1.C na projekt  MŠ A. B. Svojsíka – Utváření vztahu k přírodě u nejmenších dětí 

II. Souhlasí 

v případě získání podpory z výše uvedeného programu s vyčleněním finančních prostředků 

v potřebné výši z rozpočtu města Strakonice v letech realizace na předfinancování 

a spolufinancování realizace projektu MŠ A. B. Svojsíka – Utváření vztahu k přírodě 

u nejmenších dětí 

 

2. Majetkový odbor 

 Majetkové záležitosti 

Projednání níže uvedených bodů se zúčastnila Ing. Narovcová 

1) Možnosti obnovení provozu MŠ v objektu Ellerova 160, Strakonice, na pozemku p.č. 

st. 2840 v k.ú. Strakonice  

Usnesení č. 4383/2018 (91/1) 

Rada města po projednání 

I. Ukládá  

majetkovému odboru, začít podnikat kroky k vyklizení objektu bývalé Mateřské školy 

Ellerova 160, Strakonice, na pozemku p.č. st.  2840 v k.ú. Strakonice, a to tím způsobem, aby 

byl objekt vyklizen ke dni 31.12.2018, a od 1.1.2019 mohly začít přípravy objektu na 

obnovení provozu mateřské školy.  

 

2) Seznam bytů v objektech spravovaných příspěvkovými organizacemi města 

Usnesení č. 4384/2018 (91/1) 

Rada města po projednání 

I.Bere na vědomí 

seznam bytů v objektech spravovaných příspěvkovými organizacemi města. 

 

3) Uzavření dodatku k nájemní smlouvě – Apoštolská církev – sbor  bez hranic Praha, se 

sídlem Korunní 926/30, Praha 2 - Vinohrady 

Usnesení č. 4385/2018 (91/1) 

Rada města po projednání 

I. Souhlasí 

s uzavřením dodatku k nájemní smlouvě č. 2011-325 uzavřené dne  1.11.2011 mezi městem 

Strakonice a Apoštolskou církví – sborem bez hranic Praha, se sídlem Korunní 926/30, Praha 

2 – Vinohrady, IČ: 73632368,  jehož předmětem bude změna v předmětu nájmu, a to 

následujícím způsobem: 

- dosud užívané prostory o výměře 161,70 m2 ve II. nadz. podl. budovy (2 učebny s kabinety + 

WC) nájemce vyklidí a předá městu Strakonice ke dni 29.3.2018, nájemci budou jako náhradní 

prostory předány od 1.2.2018 níže uvedené prostory, které budou nově předmětem nájmu dle 

výše uvedené smlouvy: 

- učebny o výměrách 60,8 m2  a  74,9 m2  + WC o výměře 25,40 m2 ve III. nadz. podl.  objektu 

bývalé ZŠ Lidická 194, Strakonice, tzn. že výměra nově pronajatých prostorů činí celkem 

161,10 m2, nájemce tedy bude hradit do 31.3.2018 nájemné v původní výši, tj. 11.319,- 

Kč/ročně,  s účinností od 1.4.2018 bude nájemce hradit nájemné z nově pronajatých prostorů 

ve výši celkem 11.277,- Kč/ročně (tj. 70,- Kč/m2/rok), nájemce bude tedy náhradní prostory  
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užívat bezplatně po dobu provádění úprav a přestěhování, tj. od 1.2.2018 do 29.3.2018. Ostatní 

podmínky nájemní smlouvy č. 2011-325 ze dne 1.11.2011 se nemění.    

II. Pověřuje  

starostu města podpisem příslušného dodatku.  

 

4) Oprava usnesení č. 4251/2017 týkajícího se uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o 

zřízení věcného břemene v souvislosti s projektovou přípravou akce „Strakonice, u 

nemocnice – kNN“ 

Usnesení č. 4386/2018 (91/1) 

Rada města po projednání 

I. Souhlasí 

s opravou usnesení RM č. 4251/2017 týkajícího se uzavření smlouvy o smlouvě budoucí                       

o zřízení věcného břemene v souvislosti s přípravou akce „Strakonice, u nemocnice – kNN“. 

Realizací akce dojde rovněž k dotčení pozemků v majetku města Strakonice p.č. 1285/13 a p.č. 

1285/26 v k.ú. Strakonice. Pozemek p.č. 1285/1 v k.ú. Strakonice dotčen nebude. 

 

5) Přehled objednávek majetkového odboru za prosinec 2017 

Usnesení č. 4387/2018 (91/1) 

Rada města po projednání 

I. Bere na vědomí 

předložený Přehled objednávek majetkového odboru za prosinec 2017. 

 

1) Žádost o souhlas s projednáním územního a stavebního řízení formou veřejnoprávní 

smlouvy v souvislosti se stavbou „Stavební úpravy v bytovém domě čp. 1142, Sídliště 1. 

máje, Strakonice“ 

Usnesení č. 4388/2018 (91/1a) 

Rada města po projednání 

I. Souhlasí 

s uzavřením Veřejnoprávní smlouvy mezi Společenstvím vlastníků pro dům čp. 1142, Sídliště 

1. máje, 386 01 Strakonice a Městským úřadem Strakonice, odbor stavební úřad, jejímž 

předmětem je povolení stavby „Stavební úpravy v bytovém domě čp. 1142, Sídliště 1. máje, 

Strakonice“ na pozemku p.č. st. 3008 v k.ú. Strakonice, obec Strakonice.  

II. Pověřuje  

vedoucí majetkového odboru podpisem souhlasu s předmětnou veřejnoprávní smlouvou.  

 

2) Prodejní stánek na tržnici u kostela Svaté Markéty – vyhlášení záměru na pronájem  

Usnesení č. 4389/2018 (91/1a) 

Rada města po projednání 

I. Souhlasí 

s vyhlášením záměru na pronájem prodejního stánku číslo 3, včetně pozemku pod markýzou, 

umístěného na části pozemku p.č. st. 308 v k.ú. Strakonice o velikosti cca 20 m2   

- kde je stanovena minimální výše nájmu za užívání tohoto stánku 3.500 Kč měsíčně v případě 

uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 12 měsíců bez DPH + inflace + náklady na služby 

a energie dle poměrových měřidel,  

- kde je stanovena výše nájmu za užívání tohoto stánku 4.900 Kč měsíčně v případě uzavření 

nájemní smlouvy na dobu určitou 6 měsíců bez DPH + náklady na služby a energie dle 

poměrových měřidel. 

V ceně nájmu za užívání prodejního stánku je zahrnuto užívání společného sociálního zařízení 

a  úklidové komory, tj. stánku číslo 11, dále náklady za spotřebu elektrické energie, vody, kdy 
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budoucí uživatel prodejního stánku číslo 3 má právo  toto  sociální zařízení užívat, ale i 

povinnost o něj pečovat.  

V případě, že bude nájemní smlouva na užívání prodejního stánku na pozemku p.č. st. 308 

v k.ú. Strakonice uzavřena na dobu 12-ti měsíců, souhlasí s automatickým prodlužováním 

předmětné smlouvy, a to v případě, že budoucí nájemce bude plnit řádně povinnosti nájemce 

stanovené předmětnou smlouvou. 

 

3) Prodej dřevní hmoty kupujícímu firmě Eva Jirsová, v období listopad – prosinec 2018 

Usnesení č. 4390/2018 (91/1a) 

Rada města po projednání 

I. Souhlasí 

s prodloužením termínu dodání dřevní hmoty odběrateli Evě Jirsové, Jaromíra Malého 2274, 

397 01 Písek – Budějovické Předměstí, IČ 48218031, na období listopad 2017 – únor 2018. 

II. Souhlasí 

s uzavřením Dodatku č. 1 ke Kupní smlouvě č. 2017-00557, mezi městem Strakonice a 

odběratelem Evou Jirsovou, Jaromíra Malého 2274, 397 01 Písek – Budějovické Předměstí, 

IČ 48218031, jehož předmětem bude změna čl. II Termín dodání: Dřevina bude dodána 

v období listopad 2017 – únor 2018.  

III. Pověřuje  

starostu podpisem Dodatku č. 1 ke Kupní smlouvě č. 2017-00557.  

 

4) Hrad Strakonice, prostory nového informačního centra města Strakonice v 1. NP 

zámeckého křídla (v místech bývalé zámecké galerie), stavební úpravy a udržovací práce 

– úhrada pokuty 

Usnesení č. 4391/2018 (91/1a) 

Rada města po projednání 

I. Bere na vědomí 

informaci ohledně zaplacení uložené pokuty ve výši 20.000,- Kč a úhrady nákladů řízení ve 

výši 1.000,- Kč z rozpočtu města Strakonice, z kapitoly „daně, poplatky, posudky…“,  

v souvislosti s realizací akce: Hrad Strakonice, prostory nového informačního centra města 

Strakonice v 1. NP zámeckého křídla (v místech bývalé zámecké galerie), stavební úpravy a 

udržovací práce. 

 

3. Odbor dopravy 

 Zápis z 20. jednání dopravní komise města Strakonice dne 28.11.2017  

Usnesení č. 4392/2018 (91/3) 

Rada města po projednání 

I. Bere na vědomí 

zápis z 20. jednání  dopravní komise konané dne 28.11.2017. 

 

4. Odbor vnitřních věcí 

 Organizační řád Městského úřadu Strakonice 

Usnesení č. 4393/2018 (91/4) 

Rada města po projednání 

I. Schvaluje  

předložené znění Organizačního řádu Městského úřadu Strakonice (verze 2.4), přičemž tento 

organizační řád nabývá účinnosti dne 11.1.2018. 
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II. Ukládá  

všem zaměstnancům města zařazeným do MěÚ seznámit se s novým zněním organizačního 

řádu a tento organizační řád dodržovat. 

 

 Pravidla pro poskytování informací 

Usnesení č. 4394/2018 (91/4) 

Rada města po projednání 

I. Schvaluje  

předložené znění Pravidel pro poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., v platném 

znění (verze 1.5), přičemž tato pravidla nabývají účinnosti dne 11.1.2018. 

II. Ukládá  

všem zaměstnancům města zařazeným do MěÚ seznámit se s novým zněním Pravidel pro 

poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., v platném znění, a tato pravidla dodržovat. 

 

5. Odbor školství a CR 

Projednání níže uvedených bodů se zúčastnila Ing. Řeřábková 

 Základní škola F. L. Čelakovského – žádost o souhlas s přijetím finančního daru 

Usnesení č. 4395/2018 (91/5) 

Rada města po projednání 

I. Souhlasí 

s přijetím finančního daru ve výši 29.103 Kč od WOMEN FOR WOMEN, o.p.s., Vlastislavova 

152/4, Praha 4, který bude použit na uhrazení stravného ve školní jídelně při ZŠ F. L. 

Čelakovského pro 11 žáků v rámci charitativního projektu Obědy pro děti, a to v období od 

15.01.2018 do 29.06.2018.  

 

 Zápis z 19. jednání Komise školství ze dne 14.12.2017 

Usnesení č. 4396/2018 (91/5) 

Rada města po projednání 

I. Bere na vědomí 

zápis z 19. jednání Komise školství ze dne 14.12.2017 

 

 Povolení výjimky z počtu dětí ve třídě mateřské školy v MŠ Lidická 625 

Usnesení č. 4397/2018 (91/5) 

Rada města po projednání 

I. Souhlasí 

s povolením výjimky z počtu dětí ve třídě mateřské školy pro školní rok 2017/2018 v MŠ 

Lidická v 1. třídě, ve 2. třídě a ve 4. třídě na 28 dětí a ve 3. třídě na 27 dětí, v odloučeném 

pracovišti MŠ Školní v 1. třídě, ve 2. třídě, ve 3. třídě a ve 4. třídě na 28 dětí,  v odloučeném 

pracovišti MŠ Holečkova 413 ve 3. třídě a ve 4. třídě na 25 dětí, v odloučeném pracovišti MŠ 

Spojařů 1260 ve  2. třídě, ve 3. třídě a ve 4. třídě na 28 dětí a v odloučeném pracovišti MŠ 

Stavbařů 213 v 1. třídě na 28 dětí a ve 2. třídě na 27 dětí za předpokladu, že zvýšení počtu dětí 

nebude na újmu kvalitě vzdělávací činnosti školy a při splnění podmínek bezpečnosti a ochrany 

zdraví. 
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 Objednávky odboru školství a cestovního ruchu – prosinec 2017 

Usnesení č. 4398/2018 (91/5) 

Rada města po projednání 

I. Bere na vědomí 

přehled objednávek vystavených odborem školství a cestovního ruchu za období 1.12.-

31.12.2017.   

 

 Darovací smlouva – Římskokatolická farnost Strakonice 

Usnesení č. 4399/2018 (91/5) 

Rada města po projednání 

I. Doporučuje ZM 

souhlasit s uzavřením darovací smlouvy mezi městem Strakonice, Velké náměstí 2, 386 01 

Strakonice a Římskokatolickou farností Strakonice, Bavorova 30, 386 01 Strakonice, IČO: 

65016971 ve výši 40 000 Kč na opravu střechy kostela Panny Marie Bolestné na Podsrpu.  

II. Pověřuje            

starostu města podpisem darovací smlouvy v předloženém znění. 

 

 Odvolání člena školské rady, jmenování nového člena školské rady při Základní 

škole Strakonice, Krále Jiřího z Poděbrad 882  

Usnesení č. 4400/2018 (91/5a) 

Rada města po projednání 

I. Odvolává 

p. Milana Jungvirta z funkce člena školské rady za zřizovatele při Základní škole Strakonice, 

Krále Jiřího z Poděbrad. 

II. Jmenuje za zřizovatele 

p. Josefa Štrébla členem školské rady při Základní škole Strakonice, Krále Jiřího z Poděbrad 

882. 

 

6. ŽP 

 Objednávky OŽP za prosinec 2017 

Usnesení č. 4401/2018 (91/6) 

Rada města po projednání 

I. Bere na vědomí 

Seznam objednávek odboru životního prostředí za prosinec 2017. 

 

7. Finanční odbor 

Projednání níže uvedených bodů se zúčastnila Ing. Šochmanová 

 Rozpočtové opatření č. 144 

Usnesení č. 4402/2018 (91/7) 

Rada města po projednání 

I. Schvaluje 

RO  č. 144  ve výši  18.590 Kč 

Snížení dotace od obcí na základě uzavřených veřejnoprávních smluv. O uvedenou částku bude 

zvýšeno použití prostředků minulých let  (schválený rozpočet 385.000 Kč, skutečnost 

366.410 Kč). 

Rozpočtová skladba: příjmy    xxxx – 0000 - 4121 

   financování                  8115 
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 Darovací smlouva na spolufinancování akce Novoroční ohňostroj  

Usnesení č. 4403/2018 (91/7a) 

Rada města po projednání 

I. Souhlasí 

s uzavřením darovací smlouvy mezi dárcem panem Josefem Třískou, se sídlem Strakonice, 

Volyňská 79, IČ: 43840141 a obdarovaným městem Strakonice, Velké náměstí 2, 

IČ: 00251810, jejímž předmětem je finanční dar ve výši 50.000 Kč, který je určený na 

spolufinancování akce Novoroční ohňostroj 01.01.2018. 

II. Pověřuje 

starostu města podpisem darovací smlouvy v předloženém znění. 

 

 STARZ – použití investičního fondu 

Usnesení č. 4404/2018 (91/7a) 

Rada města po projednání 

I. Souhlasí 

s použitím investičního fondu příspěvkové organizace Správa tělovýchovných a rekreačních 

zařízení Strakonice ve výši 180.290 Kč na pořízení světelné tabule (časomíry) pro basketbal 

a další halové sporty v objektu sportovní haly Máchova 1113, Strakonice. Na pořízení investice 

bude použita zbývající část úspory investiční dotace na vybudování vířivky ve výši 44.583 Kč 

(investiční dotace zřizovatele na vybudování vířivky byla poskytnuta ve výši 1.900 tis. Kč, 

skutečné náklady na její vybudování činily 1.698,2 tis. Kč, z úspory bylo dále hrazeno připojení 

tribuny Na Sídlišti na teplovod TST a.s. ve výši 108,9 tis. Kč, studie na výstavbu zdravotně 

relaxačního bazénu ve výši 48,3 tis. Kč). 

 

8. Různé  (Bez č. usnesení) 

Rada města byla seznámena s dopisy: 

- Muzeum středního Pootaví (PhDr. I. Říhová) – poděkování za spolupráci v rámci 

konání Adventních trhů pod Rumpálem na strakonickém hradě. 

- Česká lékařská komora, okresní sdružení Strakonice (MUDr. M. Pelíšek) – žádost o 

souhlas RM s pořádáním „Zdravotnického plesu dne 10.2.2018“ po 22 hodině. 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Břetislav Hrdlička v.r.       Josef Štrébl v.r. 

starosta         místostarosta 

   


