Město
VELKÉ PAVLOVICE
Výpis ze zápisu č. 5/15
z V. zasedání Zastupitelstva města Velké Pavlovice, které se konalo
v úterý 5. května 2015 v 18:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ

Tento výpis má pouze informativní charakter. Některé údaje jsou z dokumentu vypuštěny s ohledem na zákon č.
101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

1.) Zahájení
-

zasedání zahájil a řídil starosta města ing. Procházka. Přivítal přítomné členy městského
zastupitelstva a konstatoval, že je přítomno 15 ze 17 členů ZMě, a toto je usnášeníschopné.
Za zapisovatele z jednání byla určena Lenka Nesvadbová. Pro navržený program jednání,
který byl všem členům zaslán písemně, hlasovalo všech 15 přítomných členů, proti – 0,
zdržel se – 0. Do návrhové komise byli navrženi Ing. Dušan Bedřich a Ing. Václav Stehlík,
hlasování pro 15, proti – 0, zdržel se - 0, za ověřovatele zápisu Jan Melichar a Ing. Mgr.
Marie Šmídová, hlasování pro 15, proti – 0, zdržel se – 0. Jednání bylo řádně svoláno
pozvánkami, zveřejněno na úřední i elektronické úřední desce a hlášeno místním rozhlasem.
Ze strany ověřovatelů zápisu z minulého jednání nebylo k zápisu vzneseno připomínek.

2.) Kontrola úkolů
minulé zasedání ZMě uložilo:
- tajemníkovi realizovat prodeje majetku dle závěrů zasedání zastupitelstva – průběžně je
plněno
- radě města průběžně se zabývat dotazy a připomínkami :
- realizace WC na AN - odsouhlasena nájemní smlouva na pronájem garáže, stavební
úpravy - začátek rekonstrukce cca do 2 měsíců
- úprava hřiště za kostelem - terén, úprava oplocení - probíhá
- přechod pro chodce od školy ke hřišti - probíhá jednání na odboru dopravy Hustopeče
ohledně vydání stavebního povolení
- zatékání vody do sklepů na Zelnicích - probíhá, cca do 14 dnů vybroušení asfaltového
povrchu a položení nového
- dokončení chodníku Pod Břehy - projednáno s VaK ohledně vodovodu, předpoklad
dokončení – podzim 2015
- rekonstrukce kina – rada se touto problematikou zabývá, je nutno zvážit načasování
investice do rekonstrukce a posoudit, zda není výhodnější upřednostnit výstavbu náměstí
- připomínky a náměty občanů vznesené na setkání se zástupci SNK Pro rozvoj Velkých
Pavlovic (ze dne 5. 3. 2015) - odpověděl Petr Hasil. Ing. Šmídová se dotázala, zda došlo při
rekonstrukci sklepa v majetku města k propojení se sklepy FL
– ing. Procházka - sklepy jsou propojeny, ale odděleny od VSFL uzamykatelnými dveřmi.

3.) Rozpočtové opatření č. 2/2015
Ing. Procházka předal slovo Ing. Mrázkovi, který členy ZMě seznámil s rozpočtovým opatřením č.
2/2015, dle přílohy, provedené radou města 28. 4. 2015, celkové příjmy zvýšení o 948,8 tis. Kč,
celkové výdaje zvýšení o 793 tis. Kč, celkové financování snížení o 155,8 tis. Kč. Závaznými
ukazateli jsou hodnoty paragrafů u výdajů s tím, že jednotlivé paragrafy lze v celkovém součtu
překročit o částku rozpočtové rezervy. Celkové výdaje překročit nelze.
hlasování

pro 15 ,

proti 0 ,

zdržel se 0

Dále Ing. Mrázek seznámil členy ZMě s příspěvky města:
- změny příspěvků pro rok 2015 vlastním příspěvkovým organizacím - MŠ zvýšení o 131 664,- Kč
na 1 181 664,- Kč, ZŠ zvýšení o 486 037,- Kč na 3 066 037,- Kč, Gymnázium zvýšení o 445 174,Kč na 2 365 174,- Kč, Ekocentrum Trkmanka zvýšení o 1 411 190,- Kč na 4 231 190,- Kč.
hlasování

pro 15 , proti 0 , zdržel se 0

-členský příspěvek DSO Mikroregion Hustopečsko na rok 2015 ve výši 30 tis. Kč.
hlasování

pro 15 , proti 0 , zdržel se 0

-finanční dar TJ Slavoj Velké Pavlovice na rok 2015 ve výši 5 tis. Kč a finanční dar SO Modré Hory
na rok 2015 ve výši 5 tis. Kč.
hlasování

pro 15 , proti 0

, zdržel se 0

Ing. Mrázek seznámil členy ZMě s rozpočtovým opatřením č. 3/2015, dle přílohy, celkové příjmy
snížení o 875,3 tis. Kč, celkové výdaje snížení o 174 tis. Kč, celkové financování zvýšení o 701,3
tis. Kč. Závaznými ukazateli jsou hodnoty paragrafů u výdajů s tím, že jednotlivé paragrafy lze
v celkovém součtu překročit o částku rozpočtové rezervy. Celkové výdaje překročit nelze
hlasování

pro 15 , proti 0 , zdržel se 0

Člen ZMě Ing. Hádlík vznesl dotaz, zda je možné před projednáváním bodu 4.) Prodej majetku
města projednat z bodu 5.) Různé petici žáků základní školy na podporu p. u. E. B. vzhledem
k tomu, že p. u. E. B. je ve stavu nemocných a vycházky má pouze do 19:00 hodin. Ze strany
zastupitelů nebylo námitek.
18:50 odešel J. Dostoupil
5.)

Různé

Rada města se zabývala peticí žáků základní školy za ponechání p. učitele E. B. na ZŠ,
důvodem jeho výpovědi bylo opakované hrubé porušování pracovních povinností, Ing.
Procházka sdělil, že rada města nemůže zasahovat do záležitostí ředitele školy týkající
pracovně-právních vztahů. P. učitel E. B. podal několik stížností na ředitele školy ohledně
zneužití dotace z Min. Zeměd. (dotované mléko pro děti) - Městu V.P. jako zřizovateli, PČR,
školní inspekci, přestupkové komisi. P. Hasil sdělil, přestupková komise stížnost neřešila
z důvodu promlčení.
18:55 vrátil se J. Dostoupil
Dle ředitele ZŠ se spor táhne již od roku 2009, kdy nastoupil jako ředitel na základní školu. Ve
škole probíhaly opakovaně kontroly, které pochybení neprokázaly. Ing. Šmídová se dotázala p.
ředitele, zda má výhrady k učitelské praxi p. učitele E. B., ředitel odpověděl, že k učitelské
praxi nemá výhrady.

19:00 přišel Ing. Benda
P. učitel E. B. se dotázal, kdy mu bude odpovězeno na stížnost, kterou poslal školské komisi,
Ing. Bedřich odpověděl, že stížností se bude komise zabývat ještě do konce školního roku
19:07 odešel J. Hanzálek
Ing. Procházka sdělil, že vzhledem k tomu, že žádná z kontrol pochybení neprokázala, pro
radu města je tato záležitost ukončena a nebude se touto záležitostí více zabývat
19:09 vrátil se J. Hanzálek
4.) Prodej majetku města
Ing. Procházka předal slovo místostarostovi, který seznámil členy ZMě se záměry města o
odprodeji nemovitostí. Každý záměr byl řádně zveřejněn na úřední i elektronické desce:
- prodej pozemků KN parc.č. 927/10 o výměře 12 m2 a KN parc. č. 927/14 o výměře 2 m2, oba
v k. ú. Velké Pavlovice cenu 250,- Kč/m2, z důvodu dořešení vlastnických vztahů.
hlasování

pro 16

, proti 0

, zdržel se 0

-prodej pozemku KN parc.č. 927/13 o výměře 2 m 2, v k.ú. Velké Pavlovice za cenu 250,- Kč/m2
z důvodu dořešení vlastnických vztahů.
hlasování

pro 16 , proti 0

, zdržel se 0

-prodej pozemků KN parc. č.
840/1
840/2
839/1
839/2
838/1
838/2
837/1
837/2
836/1
836/2
835/1
835/2
834/1
834/3

o výměře 220 m2
o výměře 609 m2
o výměře 294 m2
o výměře 989 m2
o výměře 275 m2
o výměře 2039 m2
o výměře
53 m2
o výměře 371 m2
o výměře 151 m2
o výměře 1143 m2
o výměře
79 m2
o výměře 523 m2
o výměře 540 m2
o výměře 1906 m2

orná půda
orná půda
orná půda
orná půda
orná půda
orná půda
ostatní plocha
ostatní plocha
orná půda
orná půda
orná půda
orná půda
orná půda
orná půda

v k. ú. Velké Pavlovice za účelem přípravy a vybudování inženýrských sítí a výstavby rodinných
domů za cenu 350,- Kč/m2
Ing. Procházka sdělil, že se jedná o pozemky na ulici Tovární za Drůbež. závody, ohledně prodeje
probíhalo jednání s více developery, zůstal 1 zájemce - EVT Stavby s.r.o., developer vybuduje
kanalizaci a sítě, komunikaci město VP. Při budování kanalizace dojde k napojení i 5 RD. Ing.
Benda navrhuje dát do smlouvy, aby napojení RD bylo provedeno zdarma. Ing. Šmídová se
dotázala, zda jde o pozemky města, Ing. Procházka odpověděl, že dříve byly pozemky
Pozemkového úřadu, v současné době jsou již ve vlastnictví města.
hlasování

pro 16

, proti 0

, zdržel se 0

5.) Různé - pokračování
- Ing. Procházka seznámil členy ZMě se žádosti občanů z ulice V Údolí o vybudování parkovacích
míst, zařazeno do plánu v roce 2015. J. Dostoupil navrhl, aby se pod parkovací místa umístil
vodovod, Ing. Procházka odpověděl, že by to znamenalo odklad vybudování parkovacích míst
min. o 1 rok z důvodu nových vodovodních přípojek, rozbití komunikace, vysokých fin. nákladů.
19:30 odešla Ing. Šmídová, 19:32 vrátila se Ing. Šmídová
Ing. Benda navrhl zřídit v ulici V Údolí jednosměrku, P. Hasil sdělil, že by se muselo jezdit ulicí
Úvoz, ve které je situace obdobná jako v ulici V Údolí.
- členové ZMě byli informováni o dotaci ve výši 25 tis. Kč na akci „Bezpečné dětské hřiště“
od JmK z programu Podpora rodinné politiky na úrovni obcí. Finanční částka bude použita na
doplocení hřiště u kostela. Členové ZMě hlasovali o přijetí dotace
hlasování

pro 16

, proti 0

, zdržel se 0

- P. Hasil informoval členy ZMě o dotaci z JmK ve výši 250 tis. Kč na rolovací vrata na hasičskou
zbrojnici a na drobné stavební úpravy související s výměnou vrat
- členové ZMě byli informováni, že v souvislosti s novým volebním obdobím je nutné určit
zástupce pro pořizování územně plánovací dokumentace pro odbor regionálního rozvoje
Hustopeče, zpravidla to bývá starosta, členové ZMě hlasovali, aby zástupcem byl Ing. Pavel
Procházka
hlasování

pro 15

, proti 0

, zdržel se 1 (Ing. Hádlík)

- Ing. Procházka informoval, že rada města na zasedání dne 5. 5. 2015 schválila nájemní smlouvu
s Moravskou Agrou, a.s. Velké Pavlovice na pronájem garáže č. 7, která je součástí objektu garáží
na pozemku parc. č. KN 666/15 v k. ú. Velké Pavlovice, nájem je 500,- Kč/měsíc bez DPH.
Členové ZMě hlasovali o stavebních úpravách této garáže na veřejné sociální zařízení
hlasování

pro 16

, proti 0

, zdržel se 0

- Ing. Procházka informoval o dotaci z programu Mobility na stavební akci „Bezbariérový přístup
radnice - Velké Pavlovice“, jedná se o výtah a bezbariérové soc. zařízení v přízemí radnice,
náklady celé akce 5 420 tis. Kč, VŘ by se cena mohla snížit, dotace ve výši 50% uznatelných
nákladů, tj. 2 060 tis. Kč. Ing. Šmídová se dotázala, zda to nebude další finanční zátěž pro město,
Ing. Halm odpověděl, že by v tomto případě doporučil na financování úvěr, dojde ke zhodnocení
objektu, prostředky z vlastního rozpočtu ponechat na chodníky atd… Členové ZMě hlasovali o
realizaci akce
hlasování

pro 16

, proti 0

, zdržel se 0

- členové ZMě byli informování o žádosti Moravské Agry, a.s. o pořízení změny územního plánu
Města Velké Pavlovice z důvodu výstavby budovy pro chov skotu v části „Hlaviny“ („u
pozklizňovky“), změna bude provedena na náklady žadatele
hlasování
19:53 odešel J. Melichar, Ing. Lacina

pro 16

, proti 0

, zdržel se 0

6.) Dotazy a připomínky zastupitelů, diskuse
19:56 vrátil se Ing. Lacina, 19:57 J. Melichar
- člen ZMě vznesl dotaz, v jakém termínu po opravě vodovodního řádu se musí komunikace a
chodníky uvést do původního stavu, problém je na křižovatce ul. Střední a ul. Vinařská. Ing.
Procházka odpověděl, že většinou se nějak dobu čeká, až materiál „sedne“, oprava bude
zaurgována u VAK Břeclav
- člen ZMě se dotázal na parkovací místa u mateřské školy v ulici V Sadech, Ing. Procházka
sdělil, že se s parkovacími místy počítá při rekonstrukci chodníku (podélné stání)
- člen ZMě přednesl dotaz od maminek dětí navštěvujících mateřskou školu, zda je nutné, aby
byla MŠ uzavřena celý srpen, rodiče nemají hlídání. Ing. Procházka odpověděl, že uzavření
školky řešil s ředitelkou v minulosti, zpravidla se v období prázdnin provádí sanitace a
pedagogický sbor si vybírá rovněž dovolenou, kterou nemá možnost v průběhu roku vyčerpat.
V okolních obcích je MŠ uzavřena i celé dva měsíce. Děti mohou využít „tábory“ v Ekocentru.
Vedoucí EkoT odpověděla, že je velký zájem, celý červenec již mají obsazený dětmi školou
povinnými a prvních 14 dnů v srpnu je vyhrazeno právě pro děti ve věku 3-6 let, turnusy jsou
již vyčerpány.
- člen ZMě upozornil na zastaralé informace na webových stránkách Mikroregionu
Hustopečsko - P. Hasil zajistí nápravu
- členka ZMě přednesla dotazy občanů VP:
- prodej palivového dřeva - konkrétně lipového z pokácených stromů na ulici Hlavní, proč
se dřevo nenabídlo např. firmě na výrobu houslí, o lipové dřevo je velký zájem. Ing.
Procházka odpověděl, že velké kmeny jsou uloženy na sběrném dvoře, myšlenka využít je
v katastru VP např. jako lavičky. Pokud je kontakt na výrobce houslí, p. Hasil osloví firmu
s nabídkou
- zda se bude opravovat chodník v ulici Růžová - Ing. Procházka odpověděl, že oprava je
plánována v roce 2016
- opětovně zvážit rozhodnutí rady města nezveřejňovat výpisy z jednání rady a
zastupitelstva v aktualitách, pro některé občany je obtížné tyto informace na webu města
najít. P. Hasil odpověděl, že je to velmi jednoduché, postačí jedno „kliknutí“ pod záložkou
„Samospráva obce“ na úvodní webové stránce města
- připomínka k vjezdům do našeho města, bylo by vhodné návštěvníky přivítat cedulí,
např. „Vítá Vás město vína a meruněk“ či jiným vhodným nápisem, místo toho jsou zde
bilbordy, reklamy, atd. I to je prezentace města. Ing. Procházka odpověděl, že tímto se
zabývalo město již několikrát, prozatím chybí dobrý nápad, myšlenka. Návrh členky Změ
oslovit školy.
- členka ZMě sdělila, že dne 22. dubna se v rámci projektu „Bioenergetika“ uskutečnil pro žáky
ZŠ a Gymnázia Den země, účastníky byli i pracovníci VŠ T. Bati ze Zlína, prováděli ukázky
chemických pokusů a rozborů, mj. i rozbor vody z chemické laboratoře a sborovny Gymnázia zjistil se vysoký podíl dusičnanů - doporučení provést důkladnější rozbor vody, může být
špatné vodovodní potrubí - zajistí P. Hasil
- dotazy a připomínky člena ZMě:
- upravit a „zkulturnit“ pařezy, které zůstaly po pokácení lip na ulici Hlavní - zajistí Ing.
Procházka
- kdy se budou sázet stromy v rámci projektu „Rodina adoptuje svůj strom“ - Ing. Procházka
odpověděl, že je 7 zájemců, termín bude sdělen - zajistí Ing. Procházka
- stromy u poklony sv. Antonína Paduánského - z původních 3 vysázených stromů je již jen
1, u jednoho došlo k podsazení a další poškodila Moravská Agra, a.s. - P. Hasil sdělil, že jedná
s Moravskou Agrou, a.s. o náhradě škody

- Ing. Procházka informoval o výsadbě květinové louky u Biocentra Zahájka, vyseta je zde
směs trav a bylin 50 různých druhů, je to příležitost pro studenty gymnázia v rámci výuky
poznávat místní květenu. Ing. Benda měl připomínku k sečení trávy v Biocentru Zahájka - jde
o lokalitu kde by se tráva měla síct co nejméně, aby byl vytvořen přirozený porost pro přežití
živých organismů
- pan J. H. se dotázal na jednání rady, na kterém se řešila dopravní situace v ulicich
Starohorská a Zelnice, jaké řešení rada navrhla. Následovala diskuze, zda situaci řešit
omezením rychlosti „30“ nebo vyvýšeným retardérem - řešením se bude opětovně zabývat
rada města, může se zkušebně na ulici Starohorská umístit „30“, počítá se i se zpomalovacími
retardéry – vyvýšenými ze zámkové dlažby.
- pan L. H. sdělil, že při čištění zeleně kolem zdi Drůbež. závodů se „ukázal“ nápis z roku
1968, údajně tento nápis tam zanechal tehdejší zaměstnanec městského úřadu, možná by
stálo za zmínku k tomu nápisu umístit popis, jde o zajímavost
- Ing. Procházka přednesl připomínku anonymní občanky, zda má smysl pořádat kulturní a
jiné akce, např. Šlapku, dle fotek na webových stránkách města je malá účast na těchto
akcích. Odpověděl, že akce jsou různorodých žánrů a jsou pořádány pro veřejnost, finanční
náklady nejsou vysoké. Pozval občany města na nejbližší kulturní akce - Gulášfest, Putování
po Modrých Horách, farmářské trhy atd.
7.)Usnesení - S přijatými usneseními seznámil členy ZMě Ing. Václav Stehlík.
8.)Závěr
Ing. Procházka poděkoval všem přítomným členům za účast na V. jednání ZMě a toto ve 20:35
hodin ukončil.
Zapsala: Lenka Nesvadbová

Dne: 6. 5. 2015

…………………………………………….
místostarosta

…………………………………………
starosta

…………………..……………………………..……………………………….
Ověřovatelé

Město
VELKÉ PAVLOVICE
Přijaté usnesení
z V. zasedání Zastupitelstva města Velké Pavlovice, které se konalo v úterý 5. května 2015 v 18,00
hodin v zasedací místnosti MěÚ.
Zastupitelstvo města na základě svého jednání a po diskusi schvaluje:
1) rozpočtové opatření č. 2/2015, dle přílohy, provedené radou města 28. 4. 2015, celkové příjmy
zvýšení o 948,8 tis. Kč, celkové výdaje zvýšení o 793 tis. Kč, celkové financování snížení o
155,8 tis. Kč. Závaznými ukazateli jsou hodnoty paragrafů u výdajů s tím, že jednotlivé
paragrafy lze v celkovém součtu překročit o částku rozpočtové rezervy. Celkové výdaje
překročit nelze
hlasování
pro 15
, proti 0 , zdržel se 0
2) změny příspěvků pro rok 2015 vlastním příspěvkovým organizacím - MŠ zvýšení o 131 664,- Kč
na 1 181 664,- Kč, ZŠ zvýšení o 486 037,- Kč na 3 066 037,- Kč, Gymnázium zvýšení o
445 174,- Kč na 2 365 174,- Kč, Ekocentrum Trkmanka zvýšení o 1 411 190,- Kč na
4 231 190,- Kč
hlasování
pro 15 ,
proti 0 , zdržel se 0
3) členský příspěvek DSO Mikroregion Hustopečsko na rok 2015 ve výši 30 tis. Kč
hlasování

pro 15

,

proti 0 , zdržel se 0

4) finanční dar TJ Slavoj Velké Pavlovice na rok 2015 ve výši 5 tis. Kč a finanční dar SO Modré
Hory na rok 2015 ve výši 5 tis. Kč
hlasování

pro 15

,

proti 0

, zdržel se 0

5) rozpočtové opatření č. 3/2015, dle přílohy, celkové příjmy snížení o 875,3 tis. Kč, celkové
výdaje snížení o 174 tis. Kč, celkové financování zvýšení o 701,3 tis. Kč. Závaznými ukazateli
jsou hodnoty paragrafů u výdajů s tím, že jednotlivé paragrafy lze v celkovém součtu překročit
o částku rozpočtové rezervy. Celkové výdaje překročit nelze
hlasování

pro 15

, proti 0 , zdržel se 0

19:00 hod. přišel Ing. Benda
6) uzavření smlouvy o přijetí dotace ve výši 25 tis. Kč na akci „Bezpečné dětské hřiště“ od
Jihomoravského kraje z programu Podpora rodinné politiky na úrovni obcí
hlasování

pro 16

, proti 0

, zdržel se 0

7) Ing. Pavla Procházku jako určeného zastupitele pro pořizování územně plánovací dokumentace
Města Velké Pavlovice pro volební období 2014-2018
hlasování

pro 15 ,

proti 0

, zdržel se 1 (Ing. Hádlík)

8) stavební úpravy garáže č. 7, která je součástí objektu garáží na pozemku parc. č. KN 666/15
v k. ú. Velké Pavlovice na veřejné sociální zařízení
hlasování
9)

pro 16

, proti 0

, zdržel se 0

přípravu a realizaci stavební akce „Bezbariérový přístup radnice - Velké Pavlovice“
hlasování

pro 16

, proti 0

, zdržel se 0

10) pořízení změny územního plánu Města Velké Pavlovice č. 1 na náklady žadatele spol. Moravská
Agra, a.s., Velké Pavlovice
hlasování

pro 16

, proti 0

, zdržel se 0

11) prodej majetku města dle záměrů o prodeji nemovitostí a výsledku dnešního jednání:
a. prodej pozemků KN parc.č. 927/10 o výměře 12 m2 a KN parc. č. 927/14 o výměře 2 m2, oba
pozemky v k. ú. Velké Pavlovice za cenu 250,- Kč/m2, z důvodu dořešení vlastnických vztahů
hlasování

pro 16

, proti 0

, zdržel se 0

b. prodej pozemku KN parc.č. 927/13 o výměře 2 m 2, v k.ú. Velké Pavlovice za cenu 250,- Kč/m2
z důvodu dořešení vlastnických vztahů
hlasování
c.

pro 16

, proti 0

, zdržel se 0

prodej pozemků KN parc. č.

840/1
o výměře 220 m2
orná půda
840/2
o výměře 609 m2
orná půda
839/1
o výměře 294 m2
orná půda
839/2
o výměře 989 m2
orná půda
838/1
o výměře 275 m2
orná půda
838/2
o výměře 2039 m2
orná půda
837/1
o výměře
53 m2
ostatní plocha
837/2
o výměře 371 m2
ostatní plocha
836/1
o výměře 151 m2
orná půda
836/2
o výměře 1143 m2
orná půda
835/1
o výměře
79 m2
orná půda
835/2
o výměře 523 m2
orná půda
834/1
o výměře 540 m2
orná půda
834/3
o výměře 1906 m2
orná půda
v k. ú. Velké Pavlovice za účelem přípravy a vybudování inženýrských sítí a výstavby rodinných domů
za cenu 350,- Kč/m2 firmě EVT Stavby s.r.o., V Zahrádkách 3, Svitavy
hlasování

pro 16

, proti 0

, zdržel se 0

Ukládá:
radě města:
- zabývat se průběžně dotazy, námitkami a připomínkami občanů podaných
prostřednictvím zastupitelů města na dnešním zasedáni zastupitelstva
uvolněnému místostarostovi města:
- realizovat nákup a prodej majetku města dle závěrů z dnešního jednání

………………………………………
místostarosta

………………………………………….
starosta

……………………………………………………………………………………………
Ověřovatelé

Vyvěšeno na úřední desce MěÚ:Dne:

sejmuto dne:

Vyvěšeno na elektronické úřední desce MěÚ:Dne:

sejmuto dne:

