Město Velvary, náměstí Krále Vladislava l, 273 24 Velvary
tel. 315 617 001, fax 315 617 000, e-mail: el.podatelna@velvary.cz
__________________________________________________________

Z á p i s č. 7/2017
z veřejného zasedání Zastupitelstva města Velvary
konaného dne 20. prosince 2017 od 18:00 hod. v sálu městského muzea
Přítomni: dle prezenční listiny
Ověřovatelé zápisu: Ing. Saifrt, pí. Vosmíková
Návrhová komise: pí. Štefaniková, Mgr. Kolínková
Program jednání:
1. Úvod
2. Zpráva starosty o dění ve městě
3. Zpráva místostarosty o investičních akcích a zprávy z činnosti výborů
4. Rozpočtové opatření č. 12/2017
5. Rozpočet města Velvary na rok 2018
6. Návrh smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene v pozemku města parc.
č. 240/1 v k. ú. Velvary
7. Návrh smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a Smlouvy o právu
provést stavbu v pozemku města parc. č. 318 v k. ú. Velvary
8. Návrh vyhlášení směny pozemků v k. ú. Ješín (ideální polovina pozemků parc. č. 473
a 451/13 v k. ú. Ješín za pozemky parc. č. 263/1, 263/2, 269/2 a 452 v k. ú. Ješín)
z důvodu zajištění veřejného parku v centru obce
9. Obecně závazná vyhláška o regulaci provozování hazardních her
10. Pozvánky na blízké kulturní a společenské akce
11. Rozprava
12. Závěr, přání klidných svátků
1. Úvod
Zasedání bylo zahájeno v 18:10 hod., starosta konstatoval, že zastupitelstvo města je
usnášeníschopné, je přítomno 13 členů. Pan starosta v úvodu přivítal přítomné a omluvil
člena zastupitelstva Bc. Ježka. Patnáctý mandát je neobsazen, neboť již není žádný další
náhradník.
Pan starosta navrhl za členy návrhové komise pí. Štefanikovou a Mgr. Kolínkovou (PRO – 13,
PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0) a za ověřovatele zápisu Ing. Saifrta a pí. Vosmíkovou (PRO –
13, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0).
Poté starosta požádal zastupitelstvo města o návrhy na doplnění programu. Doplnění
programu nebylo žádným členem zastupitelstva navrženo. Starosta navrhl úpravu programu
tak, že se do programu zařazují nové body:
10. Souhlas s technickým zhodnocením majetku – ZŠ Velvary
11. Zřízení peněžního fondu pro veřejnou sbírku na Oživení Velvarské Záložny
12. Návrh řešení havárie dosazovací nádrže na Čistírně odpadních vod Velvary (ČOV) včetně
finančních nákladů opravy
13. Návrh střednědobého výhledu rozpočtu města Velvary na rok 2019 - 2021
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Stávající body 10., 11. a 12. se nově označují jako body 14., 15. a 16. Zastupitelstvo města
s úpravou programu vyslovilo souhlas. Program zasedání byl schválen dle zveřejněného
návrhu a v souladu se změnami navrženými starostou města (PRO – 13, PROTI – 0,
ZDRŽEL SE – 0).
2. Zpráva starosty o dění ve městě
Pan starosta přednesl svou zprávu, která obsahovala shrnutí činnosti za dobu od posledního
zasedání zastupitelstva města. Hovořil o zahájení stavby přeložky silnice I/16 Slaný –
Velvary, o harmonogramu výstavby mostu přes Bakovský potok v ul. Za Roudnickou branou a
o začlenění Velvarska do Pražské integrované dopravy. Obšírnější verzi této zprávy starosta
publikuje v lednovém zpravodaji. Zastupitelstvo města vzalo uvedenou zprávu na vědomí.
3. Zpráva místostarosty o investičních akcích a zprávy z činnosti výborů
Místostarosta města informoval o ukončených a připravovaných investičních akcích. Byla
ukončena 1. etapa restaurování vitráží oken v kostele sv. Jiří a oprava chodníků v místní části
Ješín. Bylo vyhlášeno výběrové řízení na nové vozidlo pro technickou četu, na obnovu
kanalizace v ul. Růžová a na zhotovení projektové dokumentace k provedení stavby splaškové
kanalizace Velká Bučina. Zastupitelstvo města vzalo na vědomí informaci místostarosty o
ukončených a připravovaných investičních akcích ve městě.
4. Rozpočtové opatření č. 12/2017
Z důvodu změny vztahu rozpočtu města k jiným rozpočtům v oblasti příjmů i výdajů (dáno
zákonem č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů), a úpravou dle dosahované
skutečnosti na straně příjmů a změny potřeb na straně výdajů je třeba schválit zastupitelstvem
města rozpočtové opatření č. 12/2017. Na straně příjmů i na straně výdajů se jedná pouze o
úpravy dle skutečnosti plnění rozpočtu města. Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové
opatření č. 12/2017 ve znění přiloženého materiálu (PRO – 13, PROTI – 0, ZDRŽEL SE –
0).
5. Rozpočet města Velvary na rok 2018
Zastupitelstvu města byl předložen rozpočet města na rok 2018. Rozpočet je navržen jako
vyrovnaný s příjmy ve výši 74 310 680,-- Kč a s výdaji ve výši 74 310 680,-- Kč. O skladbě
rozpočtu jednala několikrát rada města, projednal jej i finanční výbor. Stejně jako v loňských
letech bude vytvořen zásobník akcí, z něhož se bude vybírat v průběhu roku dle potřeb,
připravenosti akcí, a dotačních možností. Tyto náklady budou kryty z dotačních prostředků a
z rozpočtové rezervy, která pro rozpočtovém opatření č. 12/2017 bude činit 35.940.158,-- Kč.
V průběhu měsíce ledna bude vytvořen podrobnější plán akcí pro rok 2019 s ohledem na
jejich možné finanční krytí a možnost realizace, ten bude předložen zastupitelstvu města.
Rada města návrh rozpočtu projednala na svém jednání dne 27. 11. 2017, doporučila jej
zastupitelstvu města schválit a nechala jej vyvěsit ve stanovené lhůtě na úřední desce. Rada
v rámci rozpočtu navýšila částku určenou na granty pro rok 2018 o 100 000,-- Kč na
celkovou částku 700 000,-- Kč. Zastupitelstvo města schválilo rozpočet města Velvary pro rok
2018 jako vyrovnaný, s příjmy a výdaji ve výši Kč 74 310 680,-- (PRO – 13, PROTI – 0,
ZDRŽEL SE – 0).
6. Návrh smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene v pozemku města parc.
č. 240/1 v k. ú. Velvary
Zastupitelstvu města byl předložen návrh smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene v pozemku města parc. č. 240/1 v k. ú. Velvary mezi městem Velvary a společnostmi
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GasNet s.r.o. a GridServices, s.r.o., o stavbě a uložení plynárenského zařízení v pozemku
města parc. č. 240/1 v k. ú. Velvary v ul. Čechova k nemovitosti čp. 318, vlastníkem a
žadatelem je
, bytem Velvary,
. Věcné břemeno bude zřízeno
za jednorázovou úplatu, výše úplaty odpovídá schválenému ceníku města pro tyto účely. Rada
města uvedený návrh projednala na svém jednání dne 27. 11. 2017 a doporučila
zastupitelstvu smlouvu schválit, náklady včetně zápisu do Katastru nemovitostí ponese osoba,
která potřebu přeložky plynárenského zařízení vyvolala. Zastupitelstvo města schválilo
Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene v pozemku města parc. č. 240/1 v k. ú.
Velvary ve znění přiloženého materiálu (PRO – 13, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0).
7. Návrh smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a Smlouvy o právu provést
stavbu v pozemku města parc. č. 318 v k. ú. Velvary
Zastupitelstvu města byl předložen návrh smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene a Smlouvy o právu provést stavbu v pozemku města parc. č. 318 v k. ú. Velvary mezi
Městem Velvary a společností ČEZ Distribuce a.s., se sídlem Děčín. Předmětem smlouvy je
věcné břemeno – přeložka venkovního vedení VN distribuční soustavy pro společnost Metal
Trade Comax Velvary kabelovým vedením přes pozemek města parc. č. 318 (koryto vodního
toku upravené) po levé straně místní komunikace směrem k Radoviči. Jednorázová náhrada
za omezení vlastnického práva v pozemku odpovídá schválenému ceníku věcných břemen
schváleného radou města. Rada města návrh projednala na svém jednání dne 27. 11. 2017 a
doporučila jej zastupitelstvu města schválit. Zastupitelstvo města schválilo Smlouvu o budoucí
smlouvě o zřízení věcného břemene a Smlouvy o právu provést stavbu v pozemku města parc.
č. 318 v k. ú. Velvary ve znění přiloženého materiálu. (PRO – 13, PROTI – 0, ZDRŽEL SE
– 0).
8. Návrh vyhlášení směny pozemků v k. ú. Ješín (ideální polovina pozemků parc. č. 473 a
451/13 v k. ú. Ješín za pozemky parc. č. 263/1, 263/2, 269/2 a 452 v k. ú. Ješín) z důvodu
zajištění veřejného parku v centru obce
Zastupitelstvu města byl předložen návrh na vyhlášení směny pozemků v k. ú. Ješín (ideální
polovina pozemků parc. č. 473 a 451/13 v k. ú. Ješín za pozemky parc. č. 263/1, 263/2, 269/2
a 452 v k. ú. Ješín) mezi městem Velvary a manžely
, bytem
. Pozemky jsou uvedeny na LV č. 125 a 10001 pro k. ú. Ješín. Podle
znaleckého posudku, který zpracoval
dne 28. 11. 2017, byla stanovena
obvyklá cena směňovaných pozemků manželů
celkem na částku 74 000,-- Kč a
města Velvary celkem na částku 70 000,-- Kč. Odbor správy majetku městského úřadu
upozorňuje, že směňovaný pozemek města Velvary parc. č. 269/2 o rozloze 593 m2 je od 1. 4.
2017 pronajatý panu
z
. Podle znění nájemní smlouvy lze dát výpověď
z nájmu nejdříve v pachtovním roce tj. od 1. 10. 2018 ve lhůtě 12 měsíců nebo nájem ukončit
dohodou obou smluvních stran. Směnou pozemků však nájemní smlouva přejde na nového
vlastníka. Rada záměr směny projednala na svém jednání dne 11. 12. 2017 a z důvodu získání
pozemku pro zachování parku v Ješíně doporučila zastupitelstvu města vyhlášení záměru
směny schválit. Zastupitelstvo města schválilo vyhlášení záměru směny pozemků v k. ú. Ješín
dle návrhu v předloženém materiálu. (PRO – 13, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0).
9. Obecně závazná vyhláška o regulaci provozování hazardních her
Uvedený bod byl odročen na zasedání zastupitelstva města dne 15. 11. 2017. Na základě
pokynu starosty města byl připraven návrh obecně závazné vyhlášky o regulaci hazardních
her na území města Velvary, která na celém území města zakazuje provozování hazardních
her. Návrh byl připraven z důvodu, že městu hrozí vznik nové velké herny. Od nového roku
vstupuje v platnost nová legislativa, která výrazně upravuje nároky na provozování heren. Ve
Velvarech o provozování herny i za nových pravidel uvažuje pouze paní
v hospodě
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u krále Václava. Ta bude případným zákazem hazardu postižena. Na město se obrátili
zájemci, kteří chtějí v bývalém nonstopu na náměstí vybudovat velkou hernu. Do ní by se
zřejmě stahovali hráči ze zrušených heren v okolí. Město zákazem hazardu přispěje ke zvýšení
veřejného pořádku, postihne tím ale jednoho provozovatele a sníží příjmy do rozpočtu.
Výpadek rozpočtu města v souvislosti se schválením uvedené OZV je v min. výši 1,5 mil. Kč
ročně. Rada města projednala návrh obecně závazné vyhlášky na svém jednání dne 30. 10.
2017 a doporučila jej zastupitelstvu města schválit. Na město se obrátil zástupce asociace
provozovatelů herního průmyslu, který zaslal dopis s popisem situace z jejich pohledu.
V rámci rozpravy vznesla dotaz členka zastupitelstva města Ing. Valchářová, zda by nebylo
možné využít částečné regulace s vymezením míst, kde bude regulace hazardu uplatňována.
V této věci informoval tajemník městského úřadu, že dle metodiky Ministerstva vnitra je
částeční regulace možná, ale město musí v zápisu ze zasedání nebo přímo v obecně závazné
vyhlášce tuto částečnou regulaci řádně odůvodnit. Provozovatel výherních hracích přístrojů
v restauraci U krále Václava sdělil, že má informace, že společnost, která chtěla otevřít hernu
na náměstí, již nemá o tento prostor zájem, a že jedná s realitní kanceláří, že by si uvedený
prostor pronajal, hernu tam zřizovat nebude.
z Asociace provozovatelů herního
průmyslu dodal, že povolení může být vydáno na 1 – 3 roky, město by mohlo vydávat povolení
pouze na 1 rok. Starosta města poté nechal o obecně závazné vyhlášce hlasovat.
Zastupitelstvo města neschválilo obecně závaznou vyhlášku o regulaci provozování
hazardních her (PRO – 4, PROTI – 7, ZDRŽEL SE – 2).
10. Souhlas s technickým zhodnocením majetku – ZŠ Velvary
Na základě žádosti o dotaci na vestavbu bezbariérové záchodové kabinky, pořízení vybavení
budov a učeben IT technikou apod., tzv. „Svět v oknech“, je nutné udělit souhlas s technickým
zhodnocením majetku ZŠ Velvary, Školní č. p. 269. Podání žádosti do programu iROP
podpořilo zastupitelstvo města v loňském roce. Zastupitelstvo města udělilo souhlas s
technickým zhodnocením majetku ZŠ Velvary, Školní 269, v rámci projektu „Svět v oknech“
(PRO – 13, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0).
11. Zřízení peněžního fondu pro veřejnou sbírku na Oživení Velvarské Záložny
Město Velvary má v úmyslu zřídit veřejnou sbírku na obnovu, opravu a provoz Velvarské
Záložny s názvem sbírky: Oživení Velvarské Záložny. Cílem sbírky je podpořit obnovu,
opravu, provoz a rozvoj Velvarské Záložny coby kulturního, společenského, spolkového a
občanského srdce města Velvary. Oživení Velvarské Záložny bude probíhat za co největšího
zapojení velvarské veřejnosti a mělo by dlouhodobě přispívat k rozkvětu a utužení místní
pospolitosti. Je třeba, aby zastupitelstvo města schválilo peněžní fond (§5 zákona č. 250/2000
Sb.), který bude zřízen pro evidenci této veřejné sbírky. Zastupitelstvo města schválilo zřízení
peněžního fondu pro veřejnou sbírku na Oživení Velvarské Záložny (PRO – 13, PROTI – 0,
ZDRŽEL SE – 0).
12. Návrh řešení havárie dosazovací nádrže na Čistírně odpadních vod Velvary (ČOV) včetně
finančních nákladů opravy
V průběhu měsíce listopadu 2017 probíhala na ČOV Velvary výměna provzdušňovacího
aeračního systému v aktivačních nádržích, který byl za hranicí životnosti. Práce prováděly
Středočeské vodárny Kladno ve spolupráci s dodavatelem technologie ČOV z roku 2003
firmou Fortex AGS Šumperk. V nádrži č. 2 proběhla výměna s menšími komplikacemi, ale
úspěšně. U nádrže č. 1 došlo při jejím vypouštění vlivem únavy materiálu k destrukci stěn
dosazovací plastové nádrže. Tímto došlo k vyřazení poloviny zařízení celé ČOV, což je
havarijní stav vyžadující rychlou opravu. Město oslovilo stejné dodavatele, protože Fortex
AGS Šumperk čistírnu v roce 2003 stavěl, dodával technologii a má k dispozici svou
projektovou dokumentaci. Středočeské vodárny Kladno zase provádí na ČOV celoroční
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opravy a jsou schopny nádrž vyčistit včetně odvozu kalu na svá zařízení a demontovat
stávající nádrž včetně odvozu na skládku. Zároveň by zaštítily veškeré probíhající práce
včetně koordinace se subdodavatelem. Tyto důvody by se práce u ostatních dodavatelů značně
prodražily. Místo stávající plastové dosazovací nádrže je navrhováno osazení nové nerezové
nádrže s vystrojením, výměna poškozené dělící stěny a obnova aeračního sytému nádrže č. 2.
Náklady celkové opravy činí 940 240,-- Kč bez DPH. Nabídka včetně nákresu staré i nové
nádrže je platná do 03/2018. Pokud bude způsob opravy odsouhlasen, jeví se jako reálný
termín opravy únor 2018. Do té doby pojede ČOV na jednu čistící linku a havárie je ohlášena
příslušným orgánům životního prostředí, aby se předešlo případným sankcím za odebrané
vzorky a vyšší přípustné hodnoty. Doporučuje se navrhovaný způsob opravy na ČOV schválit
s tím, že úhrada nákladů proběhne z rozpočtu města na rok 2018 s případným rozpočtovým
opatřením. Obdobným způsobem se bude muset řešit stav dosazovací nádrže č. 2 – odhadem
v letech 2019-2020. Zastupitelstvo města vzalo na vědomí havárii dosazovací nádrže na ČOV
a s tím spojené komplikace v čištění odpadních vod. Zastupitelstvo města schválilo způsob a
dodavatele opravy v průběhu února až března 2018 včetně celkových nákladů na opravu ve
výši 940 240,-- Kč bez DPH (PRO – 13, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0).
13. Návrh střednědobého výhledu rozpočtu města Velvary na rok 2019 - 2021
Střednědobý výhled rozpočtu je nástrojem města (územního samosprávného celku), který
slouží pro střednědobé finanční plánování rozvoje jeho hospodářství. Sestavuje se na základě
uzavřených smluvních vztahů a přijatých závazků zpravidla na 2 – 5 let následujících po roce,
na který se sestavuje roční rozpočet. Sestavení výhledu je povinnost ze zákona č. 250/2000
Sb., rozpočtová pravidla územních samosprávních celků, ve znění pozdějších předpisů.
Zastupitelstvo města schválilo střednědobého výhledu rozpočtu města Velvary na rok 2019 –
2021 ve znění přiloženého materiálu (PRO – 13, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0).
14. Pozvánky na blízké kulturní a společenské akce
Starosta města pozval členy zastupitelstva a občany na blízké kulturní a společenské akce,
- dne 25. 12. 2017 vánoční koncert v kostele sv. Kateřiny,
- dne 27. 12. 2017 Rybova mše v kostele sv. Kateřiny,
- dne 1. 1. 2018 od 18:00 hodin na náměstí novoroční ohňostroj,
- ve dnech 12. – 13. 1. 2018 první kolo volby prezidenta republiky.
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí informaci o kulturních a společenských akcích ve
Velvarech.
15. Rozprava
V rámci rozpravy vystoupil člen zastupitelstva p. Jandouš, který upozornil na prasklou zídku u
obchodu Jednota. Starosta přislíbil, že věc prověří technická četa města.
Dále vystoupil v rámci rozpravy člen zastupitelstva p. Šmíd, který se zeptal, jak je řešeno
navážení kalů p.
na pole nad Velkou Bučinu. Starosta v této věci uvedl, že
příslušné orgány vedou s p.
správní řízení a ukládají sankce. Město nové navážení
zadokumentovalo a oznámí poškození majetku (cest) Policii České republiky. Starosta požádal
občany Velké Bučiny, aby v případě dalšího navážení informovali městskou policii nebo
městský úřad. V této souvislosti se zeptala pí.
, zda pokutu p.
ukládá
město a jak může být vysoká. Starosta v této věci uvedl, že pokutu ukládá Ústřední kontrolní a
zkušební ústav zemědělský a maximální výše pokuty je stanovena prý až na 2 mil. Kč.
Dále v rámci rozpravy vystoupil p.
, který uvedl, že je také důležité, jaké kaly se nad
Velkou Bučinu navážejí. V této věci uvedl místostarosta, že se jedná o kaly z pražských ČOV.
Dále se p.
zeptal, kdy proběhne veřejné projednání změny územního plánu č. 6.
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Starosta v této souvislosti uvedl, že veřejnost může zasílat připomínky ke změně územního
plánu č. 6 do 21. 12. 2017. Poté, co zpracovatel připomínky k uvedené změně vypořádá,
proběhne veřejné projednání.
Dále se p.
zeptal, proč na Velké Bučině zaměřují geodeti kanalizaci, když byl projekt
již dříve připraven. Starosta v této věci uvedl, že se nyní zpracovává prováděcí dokumentace
k provedení stavby, aby město mohlo v lednu 2018 požádat o dotaci a aby mohl být přesněji
zpracován rozpočet stavby.
Dále v rámci rozpravy vystoupila pí.
, která upozornila, že na začátku parku
u mateřské školy u p.
je mírný svah. V zimním období to zde může klouzat, až tam budou
chodit občané v souvislosti s uzavřenou ul. Za Roudnickou branou. Navrhla, zda by tam
město nemohlo v zimním období nainstalovat zábradlí. Starosta v této věci poděkoval za
námět. Město zvažuje i zpevnění celé cesty parkem, aby občané nechodili v bahně.
V rámci rozpravy také vystoupil p.
, který se zeptal, jaké omezení má mostek u p.
před budoucím novým mostem. Starosta uvedl, že uvedený mostek má tonáž 27 tun.
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí informace sdělené starostou, členy zastupitelstva města
a občany v rámci rozpravy.
16. Závěr, přání klidných svátků
Starosta ukončil zasedání zastupitelstva města v 19:45 hodin a popřál občanům klidné
vánoční svátky.

…………………………………..
ověřovatelé zápisu

………………………………
starosta města
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Město Velvary, náměstí Krále Vladislava l, 273 24 Velvary
tel. 315 617 001, fax 315 617 000, e-mail: el.podatelna@velvary.cz
__________________________________________________________

U s n e s e n í č. 7/2017
z veřejného zasedání Zastupitelstva města Velvary
konaného dne 20. prosince 2017 od 18:00 hod. v sále městského muzea

Zastupitelstvo města schvaluje:
-

program zasedání zastupitelstva města,
ověřovatele zápisu (Ing. Saifrt, pí. Vosmíková) a návrhovou komisi (pí. Štefaniková,
Mgr. Kolínková),
rozpočtové opatření č. 12/2017 ve znění přiloženého materiálu,
rozpočet města Velvary pro rok 2018 jako vyrovnaný, s příjmy a výdaji ve výši Kč
74 310 680,--,
Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene v pozemku města parc. č.
240/1 v k. ú. Velvary,
Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a Smlouvy o právu provést
stavbu v pozemku města parc. č. 318 v k. ú. Velvary,
vyhlášení záměru směny pozemků v k. ú. Ješín ve znění přiloženého materiálu,
udělení souhlasu s technickým zhodnocením majetku Základní školy Velvary, Školní
269, v rámci projektu „Svět v oknech“,
způsob a dodavatele opravy čistírny odpadních vod v průběhu února až března 2018
včetně celkových nákladů na opravu ve výši 940 240,-- Kč bez DPH,
střednědobý výhled rozpočtu města Velvary na rok 2019 - 2021 ve znění přiloženého
materiálu.

Zastupitelstvo města souhlasí se zřízením peněžního fondu pro veřejnou sbírku na Oživení
Velvarské Záložny.

Zastupitelstvo města neschvaluje obecně závaznou vyhlášku o regulaci provozování
hazardních her ve znění přiloženého materiálu.

Zastupitelstvo města bere na vědomí:
-

zprávu přednesenou starostou města za období od uplynulého zasedání zastupitelstva,
zprávu přednesenou místostarostou města o ukončených a připravovaných
investičních akcích,
havárii dosazovací nádrže na ČOV a s tím spojené komplikace v čištění odpadních
vod,
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-

informaci o kulturních a společenských akcích konaných v měsíci prosinec 2017 a
leden 2018,
informace sdělené starostou města, členy zastupitelstva města a veřejností v rámci
rozpravy.

………………………………….
Ing. František Saifrt
ověřovatel

………………………………….
PhDr. Radim Wolák
starosta města

………………………………….
Radka Vosmíková
ověřovatel
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