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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  57. jednání Rady města Strakonice 

konaného 4. dubna 2012 v kanceláři starosty 
---------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Přítomni:     7 členů RM 

Mgr. Ing. Vondrys – starosta 
PhDr. Říhová – místostarostka 
Ing. Pavel – místostarosta  
členové  RM: Mgr. Pavelka, Mgr. Samec, Ing. Joza, Mgr. Cháberová  
Miroslava Havrdová – zapisovatelka  

   Ing. Tůma – tajemník  
 
Omluveni:  Mgr. Malotová – PR 

Program:    
                                  
1. Veřejná zakázka (malého rozsahu) v souvislosti s výběrem dodavatele zakázky: „Sběr dat a druhá  
    aktualizace územně analytických podkladů pro obec s rozšířenou působností Strakonice“  
                          Usnesení č. 1546/2012 
2. Pořízení softwarového vybavení na zpracování a aktualizaci územně analytických podkladů 
                          Usnesení č. 1547/2012 
3. Projekt „Pořízení aktualizace územně analytických podkladů pro ORP Strakonice včetně potřebného  
      softwarového vybavení“ – spolufinancování projektu z prostředků města Strakonice  
                          Usnesení č. 1548/2012 
4. Pravidla pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách města Strakonice 
                          Usnesení č. 1549/2012 
5. Použití investičního fondu MŠ Strakonice, A. B. Svojsíka 892 
                          Usnesení č. 1550/2012 
6. Majetkové záležitosti 
     Usnesení č. 1551/2012 – 1557/2012 
7. Zápis z 2. jednání Komise pro sport 
                          Usnesení č. 1558/2012 
8. Výběrové řízení na pronájem pozemků za účelem umístění atrakcí LTZ v době konání Václavské poutě 
                          Usnesení č. 1559/2012 
9. Strakonice – intenzifikace ČOV a doplnění kanalizace Dohoda o úpravě soupisu dokladů a účtů u akce  
     OPŽP č. 08018591 
                          Usnesení č. 1560/2012 
10. Úprava vnitrobloku bytových domů mezi ul. Bezděkovská a Dukelská – revokace usnesení 
                          Usnesení č. 1561/2012 
11. Smlouva č. 09037133 o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR na projekt „Zateplení a výměna oken MŠ  
      Šumavská, Strakonice“  
                          Usnesení č. 1562/2012 
12. Realizace společného grantu města Strakonice a Komunitní nadace Blanicko - Otavské  
                          Usnesení č. 1563/2012  
 
 
Zahájení:  
57. jednání Rady města Strakonice zahájil pan starosta Ing. Pavel Vondrys v 15:30 hodin v kanceláři 
starosty po skončení jednání ZM. S ohledem na přítomnost 7 členů RM konstatoval usnášeníschopnost. 
Úvodem RM projednala a odsouhlasila předložený návrh programu jednání. 
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1. Veřejná zakázka (malého rozsahu) v souvislosti s výběrem dodavatele zakázky: „Sběr dat a 
druhá aktualizace územně analytických podkladů pro obec s rozšířenou působností Strakonice“  
Usnesení č. 1546/2012 (57/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s vyhodnocením výběrového řízení na základě záznamu o posouzení a hodnocení nabídek pro výběr 
dodavatele zakázky: „Sběr dat a druhá aktualizace územně analytických podkladů pro obec s rozšířenou 
působností Strakonice“. Nejvýhodnější nabídka byla podána společností PROCES Centrum pro rozvoj 
obcí a regionů, Švabinského 1749/19, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava, za celkovou cenu díla 230 000 
Kč včetně DPH, termín plnění do 30. 9. 2012. 
II. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy s uchazečem „PROCES Centrum pro rozvoj obcí a regionů, Švabinského 1749/19, 
702 00 Ostrava-Moravská Ostrava,“ na dodávku díla „Sběr dat a druhá aktualizace územně analytických 
podkladů pro obec s rozšířenou působností Strakonice“ za cenu 191 667 Kč bez DPH, tj. za celkovou 
cenu včetně DPH 230 000 Kč. 
III. Pověřuje 
starostu města k podpisu předmětné smlouvy o dílo. 
 
2. Pořízení softwarového vybavení na zpracování a aktualizaci územně analytických podkladů 
Usnesení č. 1547/2012 (57/6) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavření smlouvy o užití softwarového produktu – nákup 2 licencí produktu ArcView 10 single use s 
společností DIGIS, spol. s r o., se sídlem: Gen. Sochora 6176/6A, 708 00 Ostrava-Poruba, IČ 19012276 
za celkovou cenu 80 400,- Kč včetně DPH. 
II. Souhlasí 
s uzavření licenční smlouvy na softwarový produkt – 1 licence software SpiritÚAP se společností 
GEOREAL spol. s r.o.,  se sídlem Hálkova 12, 301 00 Plzeň, IČ 40527514 za cenu 25 800,- Kč včetně 
DPH. 
III. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětných smluv. 
 
3. Projekt „Pořízení aktualizace územně analytických podkladů pro ORP Strakonice včetně 
potřebného softwarového vybavení“ – spolufinancování projektu z prostředků města Strakonice  
Usnesení č. 1548/2012 (57/10) 
Rada města po projednání 
I.  Souhlasí 
s podáním žádosti o grant z Grantového programu Akčního plánu programu rozvoje Jihočeského kraje – 
GP Podpora tvorby územně analytických podkladů obcí s rozšířenou působností na projekt „Pořízení 
aktualizace územně analytických podkladů pro ORP Strakonice včetně potřebného softwarového 
vybavení“ 
II. Souhlasí 
v případě získání grantu z uvedeného programu s vyčleněním finančních prostředků v potřebné výši 
z rozpočtu města Strakonice na rok 2012 na spolufinancování realizace projektu „Pořízení aktualizace 
územně analytických podkladů pro ORP Strakonice včetně potřebného softwarového vybavení“.  
 
4. Pravidla pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách města Strakonice 
Usnesení č. 1549/2012 (57/2) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s Pravidly pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách města Strakonice v předloženém znění 
II. Ukládá 
jednotlivým odborům MěÚ a organizacím řízeným městem Strakonice postupovat v souladu s těmito 
Pravidly pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách města Strakonice  
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5. Použití investičního fondu MŠ Strakonice, A. B. Svojsíka 892 
Usnesení č. 1550/2012 (57/3) 
Rada města po projednání 
I. Nařizuje 
odvod z investičního fondu Mateřské školy Strakonice, A. B. Svojsíka 892 ve výši 250 tis. Kč na účet 
zřizovatele. 
II. Souhlasí 
s navýšením příspěvku na provoz Mateřské školy Strakonice, A. B. Svojsíka 892  o 250 tis. Kč (RO č. 
15). 
 
6. Majetkové záležitosti 
 
1) Žádost o provedení komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Střela 
Usnesení č. 1551/2012 (57/8) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s podáním žádosti o provedení komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Střela. 
II. Ukládá  
majetkovému odboru zahájit jednání s vlastníky pozemků, zahrnutých do zemědělského půdního fondu 
v k.ú. Střela, z důvodu souhlasu s podáním žádosti o provedení komplexní pozemkové úpravy v k.ú. 
Střela. 
 
2) Uvolněná bytová jednotka č. 006 o velikosti 2+1 v č.p. 405, ul. Nádražní,  Strakonice II 
Usnesení č. 1552/2012 (57/8) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s obsazením bytové jednotky č. 006 v domě č.p. 405, ul. Nádražní ve Strakonicích, přímým prodejem do 
osobního vlastnictví, kdy minimální kupní cena bytu č. 006/405, ul. Nádražní, Strakonice II, včetně 
spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku, je stanovena ve výši 600.000,- Kč. 
II. Ukládá 
majetkovému odboru zveřejnit tuto informaci na úřední desce a ve Zpravodaji města. 
 
1) Uzavírání dodatků ke smlouvám o nájmu bytu v bytových jednotkách v domech č.p. 204, 205, 
206 ul. Stavbařů (mimo nástavby a vestavby) 
Usnesení č. 1553/2012 (57/8a) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavíráním dodatků k nově uzavíraným smlouvám o nájmu bytu v bytech v domě č.p. 204, 205 a 206 ul. 
Stavbařů (mimo nástavby a vestavby), přičemž předmětem dodatků bude prodloužení nájemního poměru 
o další jeden rok. 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětných dodatků. 
 
2) Rekonstrukce a modernizace  ZŠ Čelakovského , č.p. 505  Strakonice  
Usnesení č. 1554/2012 (57/8a) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s uzavřením dodatku č.1 ke smlouvě o dílo na realizaci stavby „Rekonstrukce a modernizace  ZŠ 
Čelakovského, č.p. 505  Strakonice“ uzavřené mezi městem Strakonice a zhotovitelem stavby 
JIHOSPOL, Jihočeská obchodní a stavební společnost, a.s., Písecká 893, Strakonice, IČ 62509641. 
Předmětem dodatku č.1 je změna termínu dokončení stavby, a to do 11.6.2012. 
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II. Pověřuje 
starostu podpisem  dodatku č.1 předmětné smlouvy. 
 
3) Pověření k podpisu „souhlasu“ s obsahem Veřejnoprávní smlouvy o umístění stavby „Zahradní 
sklad“  
Usnesení č. 1555/2012 (57/8a) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením Veřejnoprávní smlouvy o umístění stavby „Zahradní sklad“ na pozemku p.č. 1050/44 v k.ú. 
Dražejov u Strakonic u RD čp. 402, ul. Pod Kuřidlem, Strakonice. 
 
4) Ukončení nájemní smlouvy 
Usnesení č. 1556/2012 (57/8a) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s ukončením nájemní smlouvy č. 2011-389 uzavřené dne 6.12.2011  mezi městem Strakonice a paní Evou 
Trávníčkovou, Strakonice na pronájem garážového stání č. 4   v uvedeném objektu a sice dohodou ke dni 
31.3.2012. 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem příslušné dohody. 
III. Souhlasí 
se zveřejněním záměru na pronájem garážového stání č. 4 v objektu Leknínová 1392, Strakonice. 
 
5) Předběžné oznámení veřejného zadavatele o úmyslu zadat veřejnou zakázku na stavební práce – 
„Komunikace a inženýrské sítě průmyslové zóny Na Jelence ve Strakonicích – I.etapa“ 
Usnesení č. 1557/2012 (57/8a) 
Rada města po projednání 
I. Ukládá 
majetkovému odboru provést předběžné oznámení veřejného zadavatele dle § 86 zákona č.137/2006 Sb. o  
veřejných zakázkách o úmyslu zadat podlimitní veřejnou zakázku na „Komunikace a inženýrské sítě 
průmyslové zóny Na Jelence ve Strakonicích – I.etapa“. 
 
7. Zápis z 2. jednání Komise pro sport 
Usnesení č. 1558/2012 (57/5) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
zápis z 2. jednání komise pro sport ze dne 22. 3. 2012. 
II. Souhlasí 
s rozdělením částky určené pro příspěvky pro tělovýchovu, sport a ostatní volnočasové aktivity dle Zásad 
pro poskytování finančních příspěvků (neinvestičních transferů) města Strakonice určených  
pro tělovýchovu, sport a ostatní volnočasové aktivity pro rok 2011 a následující roky, a to následovně: na 
sportovní činnost žactva a dorostu a volnočasovou činnost mládeže do 19 let 150 000 Kč,  
na jednorázové sportovní a volnočasové akce a na mimořádné ocenění sportovních kolektivů a jednot-
livců a na reprezentaci města 150 000 Kč. 
III. Souhlasí 
s poskytnutím příspěvku ve výši 3 000 Kč z finančních prostředků na jednorázové sportovní a volno-
časové akce TJ Otava Strakonice na časomíru, ceny pro mládežnické kategorie a technické zabezpečení 
slalomové tratě při 23. ročníku veřejných závodů ve vodním slalomu – Český pohár žactva ve vodním 
slalomu na Podskalí ve dnech 23.-24. 6. 2012. 
IV. Nesouhlasí 
s poskytnutím příspěvku Organizačnímu výboru mistrovství světa v hokejbalu 2012, které se usku-teční 
v termínu 19.-23. 6. 2012 v městech Písek a Strakonice. 
V. Souhlasí 
s poskytnutím příspěvku ve výši 5.000 Kč z finančních prostředků na jednorázové sportovní a volno-
časové akce na nákup sportovního materiálu ceny při V. ročníku pohárové soutěže kolektivů mladých 
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hasičů v disciplíně požární útok – Otavský plamínek 2012, který se uskuteční na ploše pod Hvězdou dne 
5. 5. 2012.  
VI. Souhlasí  
s poskytnutím příspěvku ve výši 2 000 Kč z finančních prostředků na jednorázové sportovní a volno-
časové akce na nájemné při Velké ceně Strakonic v judu pro kategorie mláďata, mladší a starší žactvo 
v Sokolovně Strakonice dne 2. 6. 2012. 
VII. Nesouhlasí  
s poskytnutím příspěvku České tábornické unii, Tábornickému klubu Podskalí Strakonice na částeč-nou 
úhradu autobusové dopravy při poznávacím výletu dětského turisticko-vodáckého oddílu Podska-láček 
Strakonice za kulturními a přírodními atraktivitami oblasti Národního parku České Švýcarsko  
ve dnech 27. 4.-1. 5. 2012.   
VIII. Nesouhlasí 
s poskytnutím příspěvku Fokusu Písek, pobočce Strakonice na nájemné a kurzovné při dvouhodinové 
lekci Bodystylingu pro klienty Fokusu Strakonice pod vedením pí Pavly Valhodové ve výměníku  
u Sokolovny Strakonice dne 17. 4. 2012. 
IX. Souhlasí  
s poskytnutím příspěvku ve výši 2 000 Kč z finančních prostředků na jednorázové sportovní a volno-
časové akce TJ ČZ Strakonice – oddílu orientačního běhu na uspořádání šestého závodu jihočeské oblasti 
v orientačním běhu pro mládež a dospělé na Zálesí dne 27. 5. 2012.  
X. Souhlasí  
s poskytnutím příspěvku ve výši 4 000 Kč (na každý uvedený turnaj 1 000 Kč) z finančních prostředků na 
jednorázové sportovní a volnočasové akce TJ ČZ Strakonice – oddílu házené na ceny a rozhodčí při 
turnajích – 19. 4. Okresní turnaj škol v házené (Novinářský kalamář pro žáky a žačky), 1. 5. Házenkářský 
den k 50. výročí sehrání 1. utkání v handbalu, 9. 6. Turnaje 4 + 1 pro družstva kraje (minižactvo – chlapci 
a děvčata) a 9. 6. Turnaj 4 + 1 pro družstva Jihočeského kraje (přípravky – chlapci a děvčata) – ve 
Strakonicích. 
XI. Souhlasí 
s poskytnutím příspěvku ve výši 3 000 Kč z finančních prostředků na jednorázové sportovní a volno-
časové akce TJ Fezko Strakonice – oddílu plaveckých sportů na uspořádání plaveckých závodů žactva a 
dorostu O zlatý fez na Plaveckém stadionu Strakonice dne 2. 6. 2012.  
XII. Souhlasí 
s poskytnutím příspěvku ve výši 2 000 Kč z finančních prostředků na jednorázové sportovní a volno-
časové akce SK Cyklo-Macner Strakonice na ceny při 21. ročníku cyklistických závodů horských kol - - 
Velká cena Cyklo-Macner ve Strakonicích dne 24. 6. 2012.  
XIII. Souhlasí  
s poskytnutím příspěvku ve výši 8 000 Kč z finančních prostředků na jednorázové sportovní a volno-
časové akce FK Junior Strakonice, o. s., na dopravu v rámci mezinárodního žákovského turnaje mladších 
a starších žáků v Moosburgu (Německo) ve dnech 25.-28. 5. 2012.  
XIV. Souhlasí  
s poskytnutím příspěvku ve výši 1 000 Kč z finančních prostředků na jednorázové sportovní a volno-
časové akce SK Basketbal Strakonice na ceny a rozhodčí při tradičním Velikonočním turnaji 2012  
pro kategorie staršího žactva U15 ve Sportovní hale Strakonice a ZŠ Poděbradova Strakonice ve dnech 7.-
8. 4. 2012. 
XV. Souhlasí 
s poskytnutím příspěvku ve výši 1 000 Kč z finančních prostředků na jednorázové sportovní a volno-
časové akce TJ Dražejov na sportovní den pro děti pořádaný v rámci 50 let založení TJ ve sportovním 
areálu Na Virtě dne 1. 6. 2012.  
XVI. Souhlasí 
s poskytnutím příspěvku ve výši 2 000 Kč z finančních prostředků na jednorázové sportovní a volno-
časové akce TJ Dražejov na fotbalové turnaje žáků a mladší přípravky na fotbalovém hřišti Na Virtě ve 
dnech 16. 6. a 17. 6. 2012.  
XVII. Souhlasí 
s poskytnutím příspěvku ve výši 2 000 Kč z finančních prostředků na jednorázové sportovní a volno-
časové akce Martinu Chylíkovi na ceny při 8. ročníku fotbalových turnajů mladších a starších přípravek 
ve Strakonicích dne 23. 6. 2012.  
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XVIII. Nesouhlasí 
s poskytnutím příspěvku Aeroklubu Strakonice na mistrovství České republiky v parašutismu 
v klasických disciplínách (seskoky na přesnost přistání a individuální akrobacie) ve Strakonicích  
ve dnech 2.-5. 8. 2012.   
XIX. Souhlasí 
s poskytnutím příspěvku ve výši 3 500 Kč Klubu českých turistů, Značkařskému obvodu Strakonice na 
činnost v roce 2012.   
XX. Nesouhlasí 
s poskytnutím příspěvků na nájemné ve sportovních zařízeních města Strakonice pro kategorie žactva a 
dorostu (v případě HC Strakonice, o. s., včetně juniorské kategorie) v roce 2012 Orinu. 
XXI. Nesouhlasí 
s poskytnutím příspěvků na nájemné ve sportovních zařízeních spravovaných STARZem pro kategorie 
dospělých v roce 2012 Orinu. 
XXII. Upravuje 
- usnesení číslo 425/2011 ze dne 30. 3. 2011. 
XII. Souhlasí 
s poskytnutím příspěvku ve výši 5 000 Kč z finančních prostředků na ocenění mimořádných sportov-ních 
úspěchů kolektivů a jednotlivců a na reprezentaci města HC Strakonice, o. s., na zajištění účasti při 
mezinárodním turnaji v ledním hokeji ročníků 1999-1998 v Ženevě ve dnech 1.-3. 4. 2011.  
- usnesení číslo 944/2011 ze dne 5. 10. 2011.  
IV. Souhlasí 
s poskytnutím příspěvku ve výši 1 500 Kč z finančních prostředků na jednorázové sportovní a volno-
časové akce HC Strakonice, o. s., na hudbu a odměny při III. ročníku maškarního karnevalu na ledě  
na Zimním stadionu Strakonice dne 27. 12. 2011.   
V. Souhlasí 
s poskytnutím příspěvku ve výši 2 000 Kč z finančních prostředků na jednorázové sportovní a volno-
časové akce HC Strakonice, o. s., na ceny a rozhodčí při III. ročníku Vánočních závodů v krasobrus lení 
na Zimním stadionu Strakonice dne 29. 12. 2011.   
 
8. Výběrové řízení na pronájem pozemků za účelem umístění atrakcí LTZ v době konání Václavské 
poutě 
Usnesení č. 1559/2012 (57/7) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
zápis z výběrového řízení na pronájem pozemků za účelem umístění atrakcí LTZ v době konání 
Václavské poutě. 
II. Souhlasí 
s pronájmem pozemků – část pozemku parc.č. 97/1 o výměře 11 700 m² a pozemku parc.č. 100/1 o 
výměře 6 624 m² vše v k.ú. Strakonice za účelem umístění atrakcí LTZ v době konání Václavské poutě  p. 
Třískovi Josefovi, 386 01 Strakonice  za cenu 750 000,- Kč. 
III. Pověřuje 
starostu podpisem předmětné nájemní smlouvy. 
 
9. Strakonice – intenzifikace ČOV a doplnění kanalizace Dohoda o úpravě soupisu dokladů a účtů u 
akce  OPŽP č. 08018591 
Usnesení č. 1560/2012 (57/9) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením Dohody o úpravě soupisu dokladů a účtů u akce OPŽP č. 08018591 - „Strakonice – 
intenzifikace ČOV a doplnění kanalizace“ mezi městem Strakonice, Velké náměstí 2, 386 21 
Strakonice a Státním fondem Životního prostředí ČR, Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11.  
II. Pověřuje  
starostu podpisem výše uvedené dohody. 
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10. Úprava vnitrobloku bytových domů mezi ul. Bezděkovská a Dukelská ve Strakonicích – 
revokace usnesení 
Usnesení č. 1561/2012 (57/11) 
Rada města po projednání 
I. Revokuje   
část usnesení č. 0733/2011 (30/8) ze dne 20. 7. 2011 týkající se realizace 2. etapy úprav vnitrobloku 
bytových domů mezi ul. Bezděkovská a Dukelská ve Strakonicích na pozemcích č. 628/126 (část) 
a 628/114 v katastrálním území Nové Strakonice (dokončení výsadby vzrostlé zeleně, osazení zbývajících 
laviček a dalšího mobiliáře, realizace herních prvků a dopadových ploch v centrální části území) z důvodu 
změny podmínek v daném území – uzavření smlouvy o výpůjčce na předmětné pozemky. 
 
11. Smlouva č. 09037133 o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR na projekt „Zateplení a výměna oken 
MŠ Šumavská, Strakonice“  
Usnesení č. 1562/2012 (57/12) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením Smlouvy č. 09037133 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí (v rámci 
OPŽP) na projekt „Zateplení a výměna oken MŠ Šumavská, Strakonice“ mezi Městem Strakonice, Velké 
náměstí 2, 386 01 Strakonice a Státním fondem životního prostředí ČR, Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 
11. Poskytnutá dotace na spolufinancování akce ze SFŽP je ve výši 248.078,75 Kč. 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětné smlouvy. 
 
12. Realizace společného grantu města Strakonice a Komunitní nadace Blanicko - Otavské  
Usnesení č. 1563/2012 (57/13) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s realizací společného grantu města Strakonice a Komunitní nadace Blanicko – Otavské. 
II. Schvaluje 
Dohodu o spolupráci při realizaci společného grantu mezi městem Strakonice a Komunitní nadací 
Blanicko – Otavskou a z ní vyplývající příspěvek města Strakonice na realizaci společného grantu 
v maximální výši 50 000 Kč. 
III. Pověřuje 
starostu města Ing. Pavla Vondryse podpisem výše uvedené smlouvy. 
IV. Jmenuje 
za členy hodnotící komise Společného grantu města Strakonice a Komunitní nadace Blanicko – Otavské: 
� PhDr. Ivanu Říhovou, místostarostku města 
� Mgr. Michala Novotného, Zdravé město Strakonice 
� Ing. arch. Martu Slámovou, odbor rozvoje 

a za náhradníky komise: 
� Ing. Jaroslava Baštu, odbor rozvoje 
� Mgr. Irenu Malotovou, PR městského úřadu 
� Bc. Lucii Šnajdrovou, Odbor školství a cestovního ruchu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Ing. Pavel Vondrys                                                                                                    Ing. Pavel Pavel  
         starosta         místostarosta 


