M ě s t o H o r n í S l a v k o v,
______________________________________________________________________

ZÁPIS
(anonymizovaný pro ochranu osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb.)
z 25. zasedání Rady města, konaného dne 21. 10. 2020 od 14.00 hodin v kanceláři starosty
na Městském úřadě v Horním Slavkově
Přítomni:

Bc. Zdeněk Chlebuš, Ing. Martin Kasal, DiS., Tomáš Straka, Alexandr Terek (celkem 4
radní)

Nepřítomni: MUDr. Jan Nemček, Mgr. Martin Stark – tajemník
Rada města je usnášeníschopná.
Program:
1.

Kontrola plnění usnesení Rady města Horní Slavkov ke dni 21.10.2020 (RM 272/25/20)

2.

Veřejnosprávní kontrola - Městské kulturní středisko Horní Slavkov, příspěvková
organizace (RM 273/25/20)

3.

Chodník Větrná - uzavření smlouvy o poskytnutí dotace ze SFDI (RM 274/25/20)

4.

Rozpočtové opatření č. 20 (RM 275/25/20)

5.

Žádost o odložení použití poskytnutého příspěvku (RM 276/25/20)

6.

Plán inventur na rok 2020 (RM 277/25/20)

7.

Smlouva o bezúplatném převodu majetku ze Svazku obcí Hornoslavkovsko
(RM 278/25/20)

8.

Plán zimní údržby2020-2021 (RM 279/25/20)

9.

Úpravy parkové plochy u č.p. 653, Horní Slavkov - dodatek č. ke smlouvě o dílo
(RM 280/25/20)

10.

Záměr prodeje pozemku p.č. 13 o výměře 105 m² v k.ú. Ležnice (RM 281/25/20)

11.

Záměr prodeje pozemků p.č. 297/1 o výměře 471 m², p.č. 298 o výměře 283 m² části
pozemku p.č. 4098/2 o výměře 930 m² v k.ú. Horní Slavkov (RM 282/25/20)

12.

Záměr prodeje pozemku p.č. 71/1 o výměře 2.546 m² v k.ú. Ležnice (RM 283/25/20)

13.

Smlouva na havarijní pojištění pro osobní vozidlo Ford Transit Custom (RM 284/25/20)

14.

Pořízení hydraulických vyprošťovacích nástrojů a příslušenství pro JSDH - dotace
Karlovarského kraje (RM 285/25/20)

15.

Pronájem nebytového prostoru o výměře 5 m² v budově č.p. 937 v k.ú. Horní Slavkov
(RM 286/25/20)

16.

Uzavření Mateřské školy Horní Slavkov, Dlouhá 620/1, příspěvkové organizace
(RM 287/25/20)

17.

Základní umělecká škola Horní Slavkov, příspěvková organizace - Revokace usnesení
RM 206/16/20, změna finanční rozvahy č. 2/2020 a změna odpisového plánu č.2/2020
(RM 288/25/20)

18.

ZŠ Školní - Infrastruktura pro rozvoj vzdělávání (učebna IT) - odstoupení od žádosti
o dotaci (RM 289/25/20)
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Schválení programu jednání
Rada města po projednání

Schválila
program jednání zasedání Rady města
Hlasování:
Pro:
Proti:
Zdrželi se:

4
0
0

1. Kontrola plnění usnesení Rady města Horní Slavkov ke dni 21.10.2020
RM 272/25/20
Rada města Horní Slavkov
 Bere na vědomí
Kontrolu plnění usnesení Rady města Horní Slavkov ke dni 21.10.2020
Zodpovídá: Mgr. Bc. Martin Stark, tajemník MěÚ
Hlasování:
Pro:
Proti:
Zdrželi se:

4
0
0

2. Veřejnosprávní kontrola - Městské kulturní středisko Horní Slavkov, příspěvková organizace
RM 273/25/20
Rada města Horní Slavkov
 Bere na vědomí
protokol z veřejnosprávní kontroly v Městském kulturním středisku Horní Slavkov, příspěvkové
organizaci, IČO: 18249299
Zodpovídá: Mgr. Soňa Kvasničková, ředitelka Městského kulturního střediska Horní Slavkov,
příspěvkové organizace
Hlasování:
Pro:
Proti:
Zdrželi se:

4
0
0

3. Chodník Větrná - uzavření smlouvy o poskytnutí dotace ze SFDI
Jedná se o smlouvu o poskytnutí dotace ze SFDI na realizaci bezbariérového chodníku v ul. Větrná (úsek
od křižovatky s ul. Nová ke křižovatce s ul. Nad Výtopnou). Celková výše poskytnuté dotace činí 68,15 %
celkových uznatelných nákladů akce, tj. 985.704,- Kč dle uzavřené smlouvy o dílo se zhotovitelem KV
Realinvest, s.r.o.

RM 274/25/20
Rada města Horní Slavkov
 Schvaluje
uzavření smlouvy č. 739/B1/2020 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu
dopravní infrastruktury na rok 2020 na realizaci akce "Horní Slavkov, chodník Větrná"
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Termín kontroly plnění usnesení: 04.11.2020
Zodpovídá: Ing. Jan Kvasnička, OKST
Hlasování:
Pro:
Proti:
Zdrželi se:

4
0
0

4. Rozpočtové opatření č. 20
a) Jedná se o přesun finančních prostředků ve výši 8 000,- Kč z paragrafu ostatní činnosti jinde nezařazené,
položka ostatní NEI výdaje jinde neuvedené na paragraf ostatní finanční operace, položka platby daní
a poplatků státnímu rozpočtu (platba DPH). Tato změna nezvyšuje příjmovou ani výdajovou část rozpočtu.
Jedná se o přesun v rámci výdajové části rozpočtu.
b) Jedná se o přesun finančních prostředků ve výši 200 000,- Kč z paragrafu nebytové hospodářství, položka
drobný dlouhodobý hmotný majetek (přesun z odboru OSBN), přesun ve výši 14 000,- Kč z paragrafu využití
volného času dětí a mládeže, položka ostatní služby, přesun ve výši 80 000,- Kč z paragrafu využití volného
času dětí a mládeže, položka opravy a udržování, přesun ve výši 21 89,- Kč z paragrafu využívání
a zneškodňování komunálního odpadu, položka opravy a údržba, přesun ve výši 10 000,- Kč z paragrafu
monitoring ke zjišťování úrovně hluku a vibrací, položka ostatní služby, přesun ve výši 19 000,- Kč z paragrafu
ochrana obyvatelstva, položka ostatní služby, přesun ve výši 17 670,- Kč z paragrafu místní správa, položka
ostatní služby a to vše přesun ve výši 362 560,- Kč na paragraf péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň, položka
ostatní služby (z této položky bylo přesunuto v minulosti na odbor OMI na posílení stavby ul. Zahradní).
Tato změna nezvyšuje příjmovou ani výdajovou část rozpočtu, jedná se o přesun v rámci výdajové části
rozpočtu.
c) Jedná se o zapojení finančních prostředků ve výši 494 637,- Kč do příjmové části rozpočtu na položku NEI
přijaté transfery státního rozpočtu (NEI transfer od MŠMT na projekt šablony pro ZŠ Nádražní a zapojení
do výdajové části rozpočtu na paragraf základní školy, položka NEI transfery zřízeným příspěvkovým
organizacím (transfer na projekt šablony pro ZŠ Nádražní). Tato změna zvyšuje příjmovou a výdajovou část
rozpočtu. Jedná se o průtokový transfer pro PO.
d) Jedná se o zapojení finančních prostředků ve výši 469 267,- Kč do příjmové části rozpočtu na položku
investiční přijaté transfery od krajů (transfer od Karlovarského kraje) a zapojení do výdajové části rozpočtu
na paragraf požární ochrana - dobrovolná část, položka stroje, přístroje a zařízení (nákup hydraulického
vyprošťovacího nástroje). Tato změna zvyšuje příjmovou a výdajovou část rozpočtu.
e) Jedná se o zapojení finančních prostředků ve výši 2 374 391,- Kč do příjmové části rozpočtu na položku
neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu (transfer od MMR) a zapojení do výdajové části rozpočtu
na paragraf silnice, položka opravy a udržování (oprava silnice ul. Hasičská. Tato změna zvyšuje příjmovou
a výdajovou část rozpočtu.
f) Jedná se o zapojení finančních prostředků ve výši 177 176,- Kč do příjmové části rozpočtu na paragraf
pojištění funkčně nespecifikované, položka pojistné náhrady (plnění z události poškození kamery MěKDS)
položka naplněna nad 100% a zapojení do výdajové části rozpočtu na paragraf ostatní záležitosti bezpečnostní,
veřejného pořádku, položka stroje, přístroje a zařízení (pořízení kamer). Tato změna zvyšuje příjmovou
a výdajovou část rozpočtu.
g) Jedná se o zapojení finančních prostředků ve výši 15 000,- Kč do příjmové části rozpočtu na položku ostatní
NEI přijaté transfery ze SR (transfer od MK pro ZUŠ) a zapojení do výdajové části rozpočtu na paragraf
základní umělecké školy, položka NEI transfery zřízeným příspěvkovým organizacím (transfer ZUŠ-scénické
tance). Tato změna snižuje příjmovou a výdajovou část rozpočtu.
h) Jedná se o přesun finančních prostředků ve výši 100 000,- Kč z paragrafu silnice, položka opravy
a udržování (opravy komunikací) a přesun ve výši 50 000,- Kč z paragrafu ostatní záležitosti pozemních
komunikací, položka opravy a udržování (opravy chodníků) a přesun ve výši 150 000,- Kč na paragraf péče
o vzhled obcí a veřejnou zeleň (fontána č.p. 653 přesun finančních prostředků ve výši 290 000,- Kč z odboru
OSBN z paragrafu nebytové hospodářství, položka DHDM (vybavení č.p.653) na odbor OMI na paragraf
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územní rozvoj, položka stavby, budovy a haly (recyklační středisko Bošířany, Hasičská, zemník Tábor XI).
Tato změna nezvyšuje příjmovou a výdajovou část rozpočtu. Jedná se o přesun v rámci výdajové části rozpočtu.

RM 275/25/20
Rada města Horní Slavkov
 Schvaluje
Rozpočtové opatření č. 20
a) Přesun finančních prostředků ve výši 8 000,- Kč na FO
b) Přesun finančních prostředků ve výši 362 560,- Kč na odboru OVŽP a OSBN
c) Zapojení finančních prostředků ve výši 494 637,- Kč do příjmové a výdajové části rozpočtu,
NEI transfer od MŠMT pro Základní školu, ul. Nádražní 683, Horní Slavkov, IČO: 75005476
d) Zapojení finančních prostředků ve výši 469 267,- Kč do příjmové a výdajové části rozpočtu,
INV dotace od KK pro JSDH, pořízení hydr. vyprošťovacího nástroje
e) Zapojení finančních prostředků ve výši 2 374 391,- Kč do příjmové a výdajové části rozpočtu,
NEI transfer ze státního rozpočtu od MMR- transfer na projekt oprava silnice ulice Hasičská
f) Zapojení finančních prostředků ve výši 177 176,- Kč do příjmové a výdajové části rozpočtu,
pojistné plnění za pojistnou událost - poškození kamery MěKDS
g) Snížení finančních prostředků ve výši 15 000,- Kč v příjmové a výdajové části rozpočtu, vratka
dotace od Základní umělecké školy, Horní Slavkov, IČO: 75005450 Karlovarskému kraji
h) Přesun finančních prostředků ve výši 440 000,- Kč v rámci výdajové části rozpočtu na odboru
OMI a OSBN
Termín kontroly plnění usnesení: 28.10.2020
Zodpovídá: Ivana Kowaliková, vedoucí FO
Hlasování:
Pro:
Proti:
Zdrželi se:

4
0
0

5. Žádost o odložení použití poskytnutého příspěvku
Dne 11.2.2020 požádal Nadační fond Gaudeamus, Nerudova 2283/7, Cheb, IČO: 25228633 o poskytnutí
dotace ve výši 5.000,-Kč na pořádání XXIX. ročníku Dějepisné soutěže studentů gymnázií České a Slovenské
republiky, která se měla uskutečnit ke konci listopadu 2020. Z důvodu nepříznivé epidemiologické situace
a přijetí mimořádných zdravotních opatření MZ ČR v souvislosti s pandemií COVID-19 a tedy nutnosti
odložení této soutěže na rok 2021, se žadatel obrátil o odložení použití těchto prostředků na další rok.
Rada města se rozhodla žádosti nevyhovět a příspěvek žadatelem vrátit a poskytnout jej na žádost opět v dalším
roce.

RM 276/25/20
Rada města Horní Slavkov
 Neschvaluje
dodatek č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě pro Nadační fond Gaudeamus, Nerudova 2283/7, 350 02 Cheb
IČO: 25228633
Termín kontroly plnění usnesení: 12.11.2020
Zodpovídá: Iveta Genčurová, FO
Hlasování:
Pro:
Proti:
Zdrželi se:
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6. Plán inventur na rok 2020
RM 277/25/20
Rada města Horní Slavkov
 Schvaluje
Plán inventur na rok 2020 dle přílohy
Termín kontroly plnění usnesení: 30.10.2020
Zodpovídá: Ivana Molnárová, FO
Hlasování:
Pro:
Proti:
Zdrželi se:

4
0
0

7. Smlouva o bezúplatném převodu majetku ze Svazku obcí Hornoslavkovsko
Majetek uvedený v přílohách číslo 1 a 2, který původně spravoval Svazek obcí "Hornoslavkovsko"
bude převeden na člena Svazku - Město Horní Slavkov, které jej bude následně spravovat již ze svého rozpočtu.
Veškerý tento majetek se nachází na území města Horní Slavkov. O převodu rozhodla valná hromada Svazku
dne 13.10.2020 pod usnesením 2/III/2020.

RM 278/25/20
Rada města Horní Slavkov
 Schvaluje
smlouvu o bezúplatném převodu majetku od Svazku obcí "Hornoslavkovsko", sídlem Dlouhá 634/12,
357 31 Horní Slavkov, IČO: 73740659 dle přílohy č. 1 a 2 do majetku města Horní Slavkov,
IČO: 00259322
 Pověřuje
místostarostu města Horní Slavkov p. Tomáše Straku podpisem této smlouvy
Termín kontroly plnění usnesení: 02.12.2020
Zodpovídá: Bc. Lenka Krejsová, OVŽP
Hlasování:
Pro:
Proti:
Zdrželi se:

4
0
0

8. Plán zimní údržby2020-2021
Plán zimní údržby byl aktualizován pro předchozí zimní sezónu z důvodu potřeby úprav priorit zimní údržby
místních komunikací. Vzhledem k situaci, kdy nebyly vzneseny žádné požadavky na změnu priorit popř. rozsahu
prioritních úseků solení vybraných úseků místních komunikací je ve městě, které leží v CHKO Slavkovský les
prováděné na základě Rozhodnutí o povolení výjimky, vydané Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR
pro organizaci pověřenou výkonem některých činností na pozemních komunikacích, tedy pro Technické služby
Horní Slavkov s.r.o. V souladu s tímto rozhodnutím a za podmínek v něm uložených může tato organizace
provádět solení vybraných úseků v nezbytné míře při nepříznivé klimatické situaci dle svého uvážení.

RM 279/25/20
Rada města Horní Slavkov
 Bere na vědomí
že Nařízení rady města č. 1/2019 - Plán zimní údržby zůstává pro zimní sezónu 2020-2021 beze změn
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Zodpovídá: Monika Volfová, vedoucí OMI
Hlasování:
Pro:
Proti:
Zdrželi se:

4
0
0

9. Úpravy parkové plochy u č.p. 653, Horní Slavkov - dodatek č. ke smlouvě o dílo
RM 280/25/20
Rada města Horní Slavkov
 Schvaluje
uzavření dodatku č. 2 smlouvy o dílo na veřejnou zakázku malého rozsahu č. 84-OMI/2020 "Úpravy
parkové plochy u č.p. 653, Horní Slavkov" se společností TIMA, spol. s r.o. - obchodně výrobní
služby, Vančurova 9/477 360 17 Karlovy Vary, IČO: 40523284 o provedení víceprací a neprovedení
méněprací za 199.551,86 Kč bez DPH a prodloužení termínu dokončení díla do 30.11.2020 z důvodu
výrobních lhůt štěrbinového nerezového žlabu a jeho následné montáži
Termín kontroly plnění usnesení: 20.11.2020
Zodpovídá: Monika Volfová, vedoucí OMI
Hlasování:
Pro:
Proti:
Zdrželi se:

4
0
0

10. Záměr prodeje pozemku p.č. 13 o výměře 105 m² v k.ú. Ležnice
RM 281/25/20
Rada města Horní Slavkov
 Neschvaluje
záměr prodeje pozemku p.č. 13 o výměře 105 m² v k.ú. Ležnice
Termín kontroly plnění usnesení: 29.12.2020
Zodpovídá: Marcela Václavíková, OMI
Hlasování:
Pro:
Proti:
Zdrželi se:

4
0
0

11. Záměr prodeje pozemků p.č. 297/1 o výměře 471 m², p.č. 298 o výměře 283 m² části pozemku
p.č. 4098/2 o výměře 930 m² v k.ú. Horní Slavkov
RM 282/25/20
Rada města Horní Slavkov
 Schvaluje
záměr prodeje pozemků p.č. 297/1 o výměře 471 m², p.č. 298 o výměře 283 m² části pozemku p.č.
4098/2 o výměře 930 m² v k.ú. Horní Slavkov
Termín kontroly plnění usnesení: 14.03.2021
Zodpovídá: Marcela Václavíková, OMI
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Hlasování:
Pro:
Proti:
Zdrželi se:

4
0
0

12. Záměr prodeje pozemku p.č. 71/1 o výměře 2.546 m² v k.ú. Ležnice
RM 283/25/20
Rada města Horní Slavkov
 Neschvaluje
záměr prodeje pozemku p.č. 71/1 o výměře 2.546 m² v k.ú. Ležnice
 Schvaluje
záměr prodeje části pozemku p.č. 71/1 o výměře cca 1.440 m² v k.ú. Ležnice
Termín kontroly plnění usnesení: 14.04.2021
Zodpovídá: Marcela Václavíková, OMI
Hlasování:
Pro:
Proti:
Zdrželi se:

4
0
0

13. Smlouva na havarijní pojištění pro osobní vozidlo Ford Transit Custom
RM 284/25/20
Rada města Horní Slavkov
 Schvaluje
uzavření smlouvy na havarijní pojištění pro vozidlo JSDH - Ford Transit Custom, RZ 4K41667
dle přiložené cenové nabídky
Termín kontroly plnění usnesení: 15.11.2020
Zodpovídá: Marcela Václavíková, OMI
Hlasování:
Pro:
Proti:
Zdrželi se:

4
0
0

14. Pořízení hydraulických vyprošťovacích nástrojů a příslušenství pro JSDH - dotace
Karlovarského kraje
Jedná o dotaci na pořízení hydraulických vyprošťovacích nástrojů a příslušenství pro JSDH. Dotace
je poskytována ve výši 80% nákladů na pořízení hydraulických vyprošťovacích nástrojů a příslušenství, max.
600 tis. Kč.

RM 285/25/20
Rada města Horní Slavkov
 Schvaluje
přijetí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje, IČO: 70891168 ve výši 469.267,- Kč na pořízení
hydraulických vyprošťovacích nástrojů a příslušenství pro JSDH Horní Slavkov dle veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje č. KK02170/2020
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Termín kontroly plnění usnesení: 30.11.2020
Zodpovídá: Ludvík Halaši, velitel jednotky JSDH Horní Slavkov
Hlasování:
Pro:
Proti:
Zdrželi se:

4
0
0

15. Pronájem nebytového prostoru o výměře 5 m² v budově č.p. 937 v k.ú. Horní Slavkov
RM 286/25/20
Rada města Horní Slavkov
 Schvaluje
pronájem nebytového prostoru v III.NP budovy č.p. 937 v k.ú. Horní Slavkov o výměře 5 m² xxxx,
nar. xxxx, za účelem užívání prostoru jako výtvarného ateliéru
Termín kontroly plnění usnesení: 30.12.1899
Zodpovídá: Karolína Tesařová, pověřená zastupováním vedoucí OSBN
Hlasování:
Pro:
Proti:
Zdrželi se:

4
0
0

16. Uzavření Mateřské školy Horní Slavkov, Dlouhá 620/1, příspěvkové
Důvodem je plánovaná odstávka elektrické energie od 7:30 do 18:30 od ČEZ Distribuce, a. s.

RM 287/25/20
Rada města Horní Slavkov
 Bere na vědomí
uzavření Mateřské školy Horní Slavkov, Dlouhá 620/1, příspěvková organizace dne 26. 10. 2020
Zodpovídá: Mgr. Iveta Svobodová, ředitelka Mateřské školy Horní Slavkov, Dlouhá 620/1,
příspěvkové organizace
Hlasování:
Pro:
Proti:
Zdrželi se:

4
0
0

17. Základní umělecká škola Horní Slavkov, příspěvková organizace - Revokace usnesení RM
206/16/20, změna finanční rozvahy č. 2/2020 a změna odpisového plánu č.2/2020
RM 288/25/20
Rada města Horní Slavkov
 Revokuje
revokuje usnesení RM 206/16/20 ve znění
"Základní umělecké škole Horní Slavkov, příspěvkové organizaci, IČO: 75005450 změnu finanční
rozvahy č.2/2020 a změnu odpisového plánu č.2/2020"

21. 10. 2020
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 Schvaluje
Základní umělecké škole Horní Slavkov, příspěvkové organizaci, IČO: 75005450 změnu finanční
rozvahy č. 2/2020 a změnu odpisového plánu č.2/2020 v předloženém znění
Termín kontroly plnění usnesení: 31.10.2020
Zodpovídá: Jan Zapf, dipl. um., ředitel Základní umělecké školy Horní Slavkov, příspěvkové
organizace
Hlasování:
Pro:
Proti:
Zdrželi se:

4
0
0

18. ZŠ Školní - Infrastruktura pro rozvoj vzdělávání (učebna IT) - odstoupení od žádosti
o dotaci
Žádost o dotaci na realizaci projektu byla podána v lednu 2020 do 92. výzvy IROP (žádost 1). Vzhledem
k nedostatečné finanční alokaci, kdy převis žádostí nad alokací výzvy byl přibližně sedminásobný, bylo
rozhodnuto o podání projektu se shodnými aktivitami do výzvy IROP prostřednictvím MAS Sokolovsko (žádost
2). Žádost 1 je ve fázi, kdy do příslušné výzvy byly alokovány další finanční prostředky ve výši, aby bylo možné
financovat veškeré podané žádosti. Nicméně žádost nebyla doposud vyhodnocena a není tedy aktuálně jisté,
zda bude skutečně podpořena. Oproti tomu Žádost 2 je vybrána k financování, vydání právního aktu brání
pouze existence duplicitní Žádosti č. 1.
Žádost č. 2 - celkové náklady 1.424.771 Kč, z toho vlastní zdroje 71.239,- Kč.
Žádost č. 1 - celkové náklady 1.298.610 Kč, z toho vlastní zdroje 129.861,- Kč.
Z hlediska aktivit jsou žádosti téměř shodné. Žádost č. 2 navíc obsahuje vedlejší aktivity spočívající v osazení
drobného mobiliáře a zeleně v prostoru školy (podmínka hodnocení MAS Sokolovsko). Žádost č. 2 uplatňuje
partnerství při využívání výstupů projektu.

RM 289/25/20
Rada města Horní Slavkov
 Schvaluje
odstoupení od žádosti o dotaci na realizaci projektu Infrastruktura pro rozvoj vzdělávání v klíčových
kompetencích na ZŠ Školní Horní Slavkov - učebna IT (registrační číslo
CZ.06.2.67/0.0/0.0/19_116/0013346) podané v rámci 92. výzvy IROP
Termín kontroly plnění usnesení: 18.11.2020
Zodpovídá: Ing. Jan Kvasnička, OKST
Hlasování:
Pro:
Proti:
Zdrželi se:

4
0
0

Starosta informoval o příkazu o uložení pokuty ve výši 20 tis. Kč udělenou městu Českou inspekcí životního
prostředí za nakládání s recyklátem (drcené cihly) v období 11.11.2019 - 29.1.2020 při terénních úpravách
polní cesty Kounice – Stannum, u něhož byla provedena certifikace až po jeho použití. Inspekce uvedla,
že nebylo zjištěno poškození životního prostředí.

21. 10. 2020
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V Horním Slavkově dne 27. 10. 2020

Alexandr Terek
starosta města

21. 10. 2020

Ing. Martin Kasal, DiS.
radní města
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