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           Spis. zn.: 63535/2008 
                    č.j.: 63575/2008 

 
 

U S N E S E N Í  

z 47. schůze Rady města Šumperka ze dne 10.7.2008 
Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu 
zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, 

v platném znění. 
 

2442/08 Neuplatnění navýšení koeficientu pro výpočet daně z nemovitosti 

bere na vědomí 
neuplatnění navýšení místního koeficientu obecně závaznou vyhláškou pro 
všechny nemovitosti na území města Šumperka pro rok 2009. 
 
 

2443/08 MJP – Opatření č. 10/2008, Směrnice Rady města Šumperka k přidělování 
obecních bytů 

schvaluje 
Opatření č. 10/2008, Směrnice Rady města Šumperka k přidělování obecních bytů 
s účinností od 10.7.2008. 
 
       Termín: 10.07.2008 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

2444/08 MJP – bytová problematika – nájemní smlouvy 

schvaluje 
uzavření nájemních smluv na základě vyhodnocení žádostí dle Opatření               
č. 7/2008: 
 
- B. P.  na byt č.13 o velikosti 1+kk obytných místností v Šumperku na ulici 

Banskobystrické 44 
Podmínky: NS na dobu určitou od 1.8.2008 do 31.7.2009, smluvní nájemné ve 
výši 34,--Kč/m2/měs. 

 
- K. T.  na byt č. 5 o velikosti 1+1 obytných místností v Šumperku na ulici 

Banskobystrické 50 
Podmínky: NS na dobu určitou od 1.8.2008 do 31.7.2009, smluvní nájemné ve 
výši 34,--Kč/m2/měs. 

 
       Termín: 31.08.2008 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 



RM 47 – 10.07.2008 

 
2 

 

2445/08 MJP – bytová problematika – podnájem obecního bytu 

schvaluje 
souhlas s podnájmem obecního bytu: 
- č. 17 v Šumperku na ulici Zahradní 15 – nájemce K. H.,  bytem Šumperk,  pro 

R. J.  + 3 děti na dobu od 1.6.2008 do 31.5.2009. 
       Termín: 31.07.2008 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

 

2446/08 MJP – souhlas vlastníka nemovitosti s uzavřením smlouvy 

schvaluje 
udělení souhlasu vlastníka nemovitosti, jmenovitě č.p. 1276, situovaný na 
pozemku st.p.č. 1365 v k.ú. Šumperk, s uzavřením smlouvy na odběr el. energie a 
plynu pro byt č. 6 v domě Banskobystrická 44, Šumperk,  pro pana E. B. 
 
       Termín: 15.07.2008 
       Zodpovídá: Ing. Suchomel 
 

 

2447/08 MJP – změna usnesení ZM č. 184/07 ve znění usnesení ZM č. 481/07 – příslib  
prodeje pozemku p.č. 1239/27, budovy na st.p.č. 1801 včetně pozemku st.p.č. 
1801 v k.ú. Šumperk při ul. M. R. Štefánika 

doporučuje ZM 
schválit změnu usnesení ZM č. 184/07 ze dne 8.3.2007, ve znění usnesení ZM č. 
481/07 ze dne 25.10.2007, kterými bylo schváleno vydání příslibu prodeje p.p.č. 
1239/27, st.p.č. 1801 a objektu s čp. 1416 na st.p.č. 1801 vše v k.ú. Šumperk. 
Změna spočívá v prodloužení termínu předložení stavebního povolení z termínu 
30.6.2008 na nově stanovený termín 31.10.2008. S posunutým termínem 
předložení stavebního povolení se nově stanovuje termín započetí stavby  z 
termínu do 6 měsíců od vydání stavebního povolení na pevně stanovený termín 
do 30.4.2009 a dále k posunutí termínu dokončení stavby  nově na kolaudaci 
stavby do 31.10.2010. 
Ostatní podmínky uvedené v usneseních ZM č. 184/07 a 481/07 se nemění. 
 
       Termín: 24.07.2008 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 



RM 47 – 10.07.2008 

 
3 

 

2448/08 MJP – zveřejnění záměru města prodat část pozemku p.č. 1845/9 v k.ú. 
 Šumperk 

schvaluje 
zveřejnění záměru města Šumperka prodat nemovitost, a to část pozemku p.č. 
1845/9 – ostatní plocha  pozemku o výměře cca 60 m2 v obci a katastrálním 
území  Šumperk za podmínek: 
- účel: prostor pro údržbu místní  komunikace 
- kupní cena:  240,--Kč/m2 
- kupující uhradí náklady spojené s vyhotovení GP 
- kupující uhradí správní poplatek za vklad  vlastnického práva do KN 

 
       Termín: 31.07.2008 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

2449/08 MJP – dar prof. Viktora Dostala 

schvaluje, 
aby se město Šumperk stalo vedlejším účastníkem darovací smlouvy, kterou 
dárce Univ. Prof. Dr.Viktor Dostal, bytem Kahlenbergerstrasse 47/2, Vídeň 1190, 
Rakousko, daruje podle svého určení peněžitý dar v celkové částce 50.000,--Kč, a 
to: 
- M. S., bytem Šumperk částku ve výši 30.000,--Kč 
- společnosti Alergologie a imunologie s.r.o., se sídlem Šumperk, Palackého 

1463/3, jednající MUDr. Pavlem Brožem, IČ 26868628, částku ve výši   
20.000,--Kč  

 
Město Šumperk jako vedlejší účastník dle darovací smlouvy zajistí: 
- poukáže podle vůle dárce peněžité prostředky, které jsou složeny u města 

Šumperk na účtu cizích prostředků, na účty obdarovaných do 30 dnů po 
uzavření darovací smlouvy   

- zpracuje darovací smlouvu 
       Termín: 30.09.2008 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
         Ing. Peluhová 
 

2450/08 MJP – bezúplatný převod části p.p.č. 1420/19 v k.ú. Šumperk 

doporučuje ZM 
na základě schváleného záměru města zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 10. 6. 2008 do 26. 6. 2008 dle usnesení RM č. 2304/08 ze dne 5. 6. 
2008 schválit bezúplatný převod části pozemku p. č. 1420/19 o výměře 66 m2 
v k. ú. Šumperk, geometrickým plánem č. 5377-26/2008 ze dne 4. 3. 2008  
označenou jako díl f,  a to z majetku města Šumperk, se sídlem Šumperk, nám. 
Míru 1, PSČ: 787 93, IČ: 00303461, do majetku Olomouckého kraje, se sídlem 
Olomouc, Jeremenkova 40a, IČ: 6609460, do správy majetku vykonávané 
Správou silnic Olomouckého kraje, příspěvkovou organizací, se sídlem Olomouc, 
Lipenská 120, Hodolany, IČ: 70960399, za těchto podmínek:  
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- účel bezúplatného převodu:  narovnání majetkoprávních vztahů k pozemku 

pod stavbou komunikace 
- vyhotovení geometrického plánu na zaměření skutečného stavu v dané lokalitě 

zajistilo na své náklady město Šumperk 
- nabyvatel zajistí na své náklady vyhotovení darovací smlouvy a uhradí správní 

poplatek za zápis vlastnického práva do katastru nemovitostí kolkovou 
známkou ve výši 500,--Kč 

 
       Termín: 24.07.2008 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

2451/08 MJP – bezúplatný převod pozemků 

doporučuje ZM 
schválit bezúplatný převod:  
- části pozemku p. č. 2110/3 o výměře 66 m2, geometrickým plánem č. 5377-

26/2008 ze dne 4. 3. 2008 označené jako díl a) pozemku p. č. 2110/3, 
- části pozemku p. č. 2114/1 o výměře 18 m2, geometrickým plánem č. 5377-

26/2008 ze dne 4. 3. 2008 označené jako díl b) pozemku p. č. 2110/3, 
- části pozemku p. č. 2114/1 o výměře 210 m2, geometrickým plánem č. 5377-

26/2008 ze dne 4. 3. 2008 označené jako pozemek p. č. 2114/9, 
- části pozemku p. č. 2114/5 o výměře 198 m2, geometrickým plánem č. 5377-

26/2008 ze dne 4. 3. 2008 označené jako pozemek p. č. 2114/10, 
- části pozemku p. č. 2114/5 o výměře 182 m2, geometrickým plánem č. 5377-

26/2008 ze dne 4. 3. 2008 označené jako pozemek p. č. 2114/11, 
- části pozemku p. č. 2110/3 o výměře 53 m2, geometrickým plánem č. 5377-

26/2008 ze dne 4. 3. 2008 označené jako díl g) pozemku p. č. 1420/31, 
- části pozemku p. č. 2114/1 o výměře 105 m2, geometrickým plánem č. 5377-

26/2008 ze dne 4. 3. 2008 označené jako díl h) pozemku p. č. 1420/31, 
vše v k. ú. Šumperk, a to z majetku Olomouckého kraje, se sídlem Olomouc, 
Jeremenkova 40a, IČ: 6609460, ze správy majetku vykonávané Správou silnic 
Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, se sídlem Olomouc, Lipenská 120, 
Hodolany, IČ: 70960399 do majetku města Šumperk, se sídlem Šumperk, nám. 
Míru 1, PSČ: 787 93, IČ: 00303461, za těchto podmínek:  
 
- účel bezúplatného převodu:  narovnání majetkoprávních vztahů  
- vyhotovení geometrického plánu na zaměření skutečného stavu v dané lokalitě 

zajistilo na své náklady město Šumperk 
- nabyvatel uhradí správní poplatek za zápis vlastnického práva do katastru 

nemovitostí kolkovou známkou ve výši 500,--Kč 
 

       Termín: 24.07.2008 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
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2452/08 MJP – prodej pozemku p.č. 1421/2 v k.ú. Rapotín 

doporučuje ZM 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 10. 6. 2008 do 26. 6. 2008 dle usnesení rady města č. 2311/08 ze 
dne 5. 6. 2008, schválit prodej pozemku parcela č. 1421/2 o výměře 201 m2 v k. 
ú. Rapotín, za těchto podmínek: 
- účel prodeje:  využití jako zahrada 
- kupující: manželé S. a M. G.,  bytem Rapotín,  PSČ: 788 14 
- kupní cena:  100,--Kč/m2, tj. 20.100,--Kč 
- kupující uhradí kupní cenu do 30 dnů ode dne uzavření kupní smlouvy před 

podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí 
- kupující uhradí nájemné za užívání pozemku, a to 3 roky zpětně ve výši  

2,--Kč/m2/rok, tj. celkem 1.206,--Kč 
- kupující uhradí paušální poplatek za vyhotovení kupní smlouvy ve výši 1.000,--

Kč v souladu s přílohou č. 9 „Postupu…“ a správní poplatek za zápis 
vlastnického práva do katastru nemovitostí kolkovou známkou ve výši 500,--Kč 

 
       Termín: 24.07.2008 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 

 

2453/08 MJP – prodej pozemku p.č. 1421/2 v k.ú. Rapotín 

doporučuje ZM 
nevyhovět žádosti M. Ž.,  bytem Loučná nad Desnou, PSČ: 788 11, a R. Ž.,  
bytem Loučná nad Desnou, PSČ: 788 11, o  prodej pozemku parcela č. 1421/2 o 
výměře 201 m2 v k. ú. Rapotín za účelem uložení inženýrských sítí  a vybudování 
příjezdové komunikace, a to z důvodu prodeje výše uvedeného pozemku jeho 
současným uživatelům. 
 
       Termín: 24.07.2008 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

2454/08 MJP – pronájem p.p.č. 581/2 a p.p.č. 555/2 v k.ú. Dolní Temenice 

schvaluje 
v souladu se zveřejněním  pronájmu p.p.č. 581/2 o výměře cca 9627 m2 a p.p.č. 
555/2 o výměře 11647 v k.ú. Dolní Temenice, a to na základě usnesení RM č. 
2175/08 ze dne 15.05.2008 od 20.05.2008 do 05.06.2008,   uzav řít dodatek k 
nájemní smlouvě  MP 121/99/Pro ze dne  3.3.1999,  ve znění dodatku č. 1 ze dne 
16.1.2006 a dodatku č. 2 ze dne 6.5.2008. Dodatkem  dojde k prodloužení 
sjednaného nájemního vztahu a to z data do 31.12.2009 na nový termín do 
30.6.2011. Ostatní podmínky sjednané nájemní smlouvou ve znění dodatku č. 1, 2 
a 3 zůstávají beze změny. 
       Termín: 30.09.2008 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 
 



RM 47 – 10.07.2008 

 
6 

 

2455/08 Konkurzní řízení na obsazení funkce ředitele MŠ Veselá školka, Prievidzská 
 1, Šumperk 

bere na vědomí 
vzdání se funkce paní Hany Bendové, ředitelky MŠ Veselá školka Šumperk, 
Prievidzská 1, příspěvková organizace, k 22.08.2008. 
 

 

2456/08 Konkurzní řízení na obsazení funkce ředitele MŠ Veselá školka, Prievidzská 
 1, Šumperk 

vyhlašuje 
konkurzní řízení na obsazení funkce ředitele Mateřské školy Veselá školka, 
Prievidzská 1, příspěvková organizace. 
 
       Termín: 11.07.2008 
       Zodpovídá: PaedDr. Kolaříková 
 

2457/08 Konkurzní řízení na obsazení funkce ředitele MŠ Pohádka Šumperk, 
 Nerudova  4B 

vyhlašuje 
konkurzní řízení na obsazení funkce ředitele Mateřské školy Pohádka, Nerudova 
4B, příspěvková organizace. 
 
       Termín: 11.07.2008 
       Zodpovídá: PaedDr. Kolaříková 
 

2458/08 Pravidla pro postup při podávání žádostí do Regionálního operačního 
 programu 

doporučuje ZM 
schválit pravidla pro postup při podávání žádostí do regionálního operačního 
programu regionu soudržnosti Střední Morava příspěvkovými organizacemi 
zřizovanými městem Šumperkem. 
 
       Termín: 24.07.2008 
       Zodpovídá: PaedDr. Kolaříková 
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2459/08 Výjimky z OZV č. 76/01, o omezení hudebních produkcí a k ochraně 
 veřejného zdraví – ukončení po 22. hodině  

uděluje výjimku 
v souladu s čl. III odst. 3 obecně závazné vyhlášky č. 76/01, o omezení veřejných 
produkcí a k ochraně veřejného zdraví, z hodiny ukončení hudebních produkcí a 
zákazu jejich konání v průběhu noční doby pro níže uvedené pořadatele a akce 
pořádané na území města Šumperka v roce 2008 takto: 
 
1. Spolek příznivců bluegrassu a country – Zbořec 
 06.09.2008 – hudební festival ŠUMPERSKÉ POMNĚNKY 2008 v letním 
 divadle (sady 1. máje) do 23:00 hod. 
 
2. Vendula Římská, Severovýchod 2, 789 01 
 26.07.2008 – akce na kolečkových bruslích na cvičišti autoškoly, Zábřežská 
 ul. do 24.00 hod. 
 
       Termín: 17.07.2008 
       Zodpovídá: PaedDr. Kolaříková 
 

2460/08 Návrh na pojmenování nových ulic v Šumperku 

doporučuje 
ZM schválit pojmenování nových ulic: 
 
- v lokalitě Holubího vrchu na „Panorama“, „Oblouková“ a „Horní“ dle grafické 

přílohy č. 1 
- v lokalitě poblíž ulice Prievidzské na „Mariánská“, „Bojnická“, „Mikulovská“ a 

„Hersfeldská“ dle grafické přílohy č. 2 
 
       Termín: 24.07.2008 
       Zodpovídá: PaedDr. Holub 

 

2461/08 Cyklokomunikace Desná -  zpracování projektové dokumentace 

schvaluje 
- na základě doporučení komise pro vyhodnocení veřejné zakázky malého 

rozsahu na akci: „Cyklokomunikace Desná – zpracování projektové 
dokumentace“ zrušit veřejnou zakázku a vypsat novou s omezených rozsahem 

 
- vypsat zjednodušené podlimitní řízení na akci: „Cyklokomunikace Desná – 

zpracování projektové dokumentace“ společně s obcí Dolní Studénky 
 
         Termín: 18.09.2008 
         Zodpovídá: Ing. Bittnerová 
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2462/08 Cyklostezky ve městě Šumperku – zpracování projektové dokumentace 

schvaluje 
- na základě doporučení hodnotící komise pro veřejnou zakázku malého 

rozsahu zhotovitelem projektové dokumentace „Cyklostezky ve městě 
Šumperku“ v úseku po ul. Temenické firmu Regioprojekt Morava, s.r.o. 

 
- na základě doporučení hodnotící komise pro veřejnou zakázku malého 

rozsahu na zpracování projektové dokumentace „Cyklostezky ve městě 
Šumperku“ v úseku po komunikaci Žerotínově nevybrat nikoho a nejdříve zadat 
vyhledávací studii 

       Termín: 18.09.2008 
       Zodpovídá: Ing. Bittnerová 
 
 

2463/08 Snižování energetické  náročnosti budov 4. ZŠ, ul. Sluneční v Šumperku 

schvaluje 
zrušení otevřeného podlimitního řízení na akci „Snižování energetické náročnosti 
budov 4. ZŠ, ul. Sluneční v Šumperku“ a vypsání nového otevřeného podlimitního 
řízení dle podmínek schválených RM dne 15.5.2008. 
 
       Termín: 18.09.2008 
       Zodpovídá: Ing. Bittnerová 
 

2464/08 Stavební úpravy 1. NP, Jesenická 31, Šumperk 

schvaluje 
uzavření dodatku č. 1 do maximální částky 205.781,--Kč včetně DPH k SoD 
061/08 s firmou EKOZIS, spol. s r.o., který bude řešit: 
- provedení víceprací v rámci akce: „Stavební úpravy 1. NP, Jesenická č. 31, 

789 93 Šumperk 
       Termín: 07.08.2008 
       Zodpovídá: Ing. Bittnerová 
 

2465/08 Kino OKO – zastřešení 

schvaluje 
uzavření dodatku č. 2 do maximální částky 173.503,--Kč včetně DPH k SoD 2PS 
08 03 28 s firmou FORTEX-AGS, a.s., který bude řešit: 
- provedení víceprací v rámci akce: „Kino Oko – zastřešení“ 
 
       Termín: 07.08.2008 
       Zodpovídá: Ing. Bittnerová 
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2466/08 Rekonstrukce komunikace ulice Temenická v Šumperku 

schvaluje 
uzavření dodatku č. 4 k SoD č. 841/SACX/96/06 s firmou STRABAG, a.s., který 
bude řešit vícepráce a méněpráce v rámci akce: 
- „Rekonstrukce komunikace ul. Temenická v Šumperku“ SO 301.1. 
 
       Termín: 07.08.2008 
       Zodpovídá: Ing. Bittnerová 
 
 

2467/08 Radnice – přestavba bytu domovníka na kanceláře a úprava informací 

schvaluje 
uzavření dodatku č. 1 do maximální částky 44.353,--Kč včetně DPH k SoD 082/08 
s firmou EKOZIS, spol. s r.o., který bude řešit: 
- provedení víceprací v rámci akce: „Radnice – přestavba bytu domovníka na 

kanceláře a úprava informací“. 
 
       Termín: 07.08.2008 
       Zodpovídá: Ing. Bittnerová 
  

2468/08 Alej při ul. 17. listopadu  

bere na vědomí 
předloženou zprávu o budoucím stavu uspořádání aleje při ul. 17. listopadu. 
 

2469/08 Snižování energetické náročnosti budov ZŠ Dr. E. Beneše – zpracování 
 projektové dokumentace 

schvaluje 
na základě doporučení komise pro vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu 
zhotovitelem projektové dokumentace akce „Snižování energetické náročnosti 
budov Základní školy Dr. E. Beneše“ firmu Frys – stavební projekce, Langrova 12, 
Šumperk. 
       Termín: 07.08.2008 
       Zodpovídá: Ing. Bittnerová 
 

2470/08 Rekonstrukce části stropů kanceláří III. NP a půdních prostor MěÚ  
Jesenická 31 

schvaluje 
stavební úpravy – rekonstrukci části stropů kanceláří III. NP a půdních prostor 
MěÚ Šumperk Jesenická 31 – varianta  2 – archiv, dle předloženého materiálu. 
 
       Termín: 10.07.2008 
       Zodpovídá: Ing. Bittnerová 
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2471/08 Rekonstrukce části stropů kanceláří III. NP a půdních prostor MěÚ  
Jesenická 31 

ukládá 
vedoucí odboru FaP připravit v souvislosti se schválením stavebních úprav – 
rekonstrukce části stropů kanceláří III. NP a půdních prostor MěÚ Jesenická 31, 
varianta 2 – archiv, rozpočtové opatření a předložit RM dne 24.7.2008. 
 
       Termín: 24.07.2008 
       Zodpovídá: Ing. Peluhová 

2472/08 Oprava usnesení RM č. 2347/08 ze dne 5.6.2008 

schvaluje 
opravu usnesení RM č. 2347/08  ze dne 5.6.2008 v části členů vč. náhradníků 
hodnotící komise na akci „Průmyslová zóna IV – zpracování projektové 
dokumentace takto: 
členové: 
Ing. Petr Suchomel, Ing. Irena Bittnerová, Ing. Hana Répalová, Ing. Radek 
Novotný, Ing. Eva Zatloukalová 
náhradníci: 
PaedDr. Petr Holub, Ing. Zdeněk Botek, Mgr. Milan Šubrt, Ing. Jaroslava 
Vicencová, Ing. Ivana Kašparová 
       Termín: 24.07.2008 
       Zodpovídá: Ing. Bittnerová 
 

2473/08 Poptávkové řízení na nákup osobního vozu Nová Škoda Superb 

schvaluje 
- vypsání poptávkového řízení na nákup osobního vozu značky Nová Škoda 

Superb 
 
- komisi pro posouzení nabídek:  

členové: 
Ing. Marek Zapletal, PaedDr. Petr Holub, Ing. Vlasta Vitásková, Karel 
Procházka, Eva Malá 
náhradníci: 
Ing. Petr Suchomel, Ing. Radek Novotný, Olga Breitzetelová, Ing. Marie 
Dvořáčková, Helena Hloušková 
 

- minimální seznam zájemců:  
AUTO HÉGR, Jesenická 1B, Šumperk 
Auto color Design, s.r.o., Rýmařov 
Autoservis Hudousek, s.r.o., Štíty 
Auto Hlaváček, a.s., Zábřeh 
Autoservis VW – Fortex AGS, a.s., Jílová 1, Šumperk 

 
       Termín: 23.07.2008 
       Zodpovídá: Ing. Vitásková 
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2474/08 Bytové záležitosti – dohoda o zániku nájmu bytu v DPS Temenická 35 

schvaluje 
uzavření dohody o zániku nájmu bytu k 31.07.2008: 
- D. K. k bytu č. 402 na ulici Temenická 35, Šumperk, o velikosti kk + 1 obytných 

místností 
 
       Termín: 31.07.2008 
       Zodpovídá: Ing. Répalová 
 

2475/08 Změna rámcové smlouvy o poskytování sociálních služeb v Šumperku 

schvaluje 
změnu rámcové smlouvy o poskytování sociálních služeb ve městě Šumperku 
mezi: 
1. městem Šumperk a Charitou Šumperk, zastoupenou Mgr. Vlastimilem Štrpkou, 

ředitelem 
2. městem Šumperk a Armádou spásy Šumperk, zastoupenou Taťánou 

Pospíšilovou, DiS., ředitelkou 
 
       Termín: 10.07.2008 
       Zodpovídá: Bc. Kouřilová 
 

2476/08 Dopis Syndikátů novinářů ČR 

bere na vědomí 
žádost Syndikátů novinářů o toleranci vozů označených kartou Press ze strany 
městské policie a nedoporučuje vyhovět žádosti z důvodu velkého zásahu do 
vyhlášky města. 
       Termín: 30.07.2008 
       Zodpovídá: Mgr. Brož 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Zdeněk Brož v.r.     Ing. Marek Zapletal v.r. 
        starosta          1. místostarosta 
 
 

 






