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Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu 

zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů 
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

Informace o p řijatých usneseních 
 z 10. zasedání Zastupitelstva m ěsta Šluknov  

konaného 28. června 2012 ve velkém sále Šluknovského zámku   

Program jednání:  
1. Zahájení zasedání 
2. Doplnění zápisu z 8. zasedání zastupitelstva města – námitka p. Josefa Halady 
3. Určení ověřovatelů zápisu 
4. Schválení programu 
5. Projednání celoročního hospodaření města a závěrečný účet města za rok 2011 
6. Zprávy o činnosti Kontrolního a Finančního výboru zastupitelstva města 
7. Návrh rozpočtového opatření č. 1 v roce 2012 
8. Prodej movitých věcí z majetku města – mobilní buňka 
9. Prodej bytových domů z majetku města (čp. 74 Císařský, čp. 91 Rožany, čp. 130 Na 

Příkopě, Šluknov, čp. 359 Království, čp. 386 Království, čp. 424 Dr. Edvarda Beneše, 
Šluknov, čp. 426 Dr. Edvarda Beneše, Šluknov, čp. 502 Potoční, Šluknov a čp. 658 
Mlýnská, Šluknov) 

10. Majetkové záležitosti – pozemky 
• Ukončení budoucích smluv kupních na prodej pozemků pro výstavbu rodinných domů 

(p.p.č. 467/2 v k. ú. Šluknov, p.p.č. 777 v k. ú. Šluknov, p.p.č. 2621/12 v k. ú. Šluknov) 
• Prodej pozemků z majetku města (p.p.č. 777 v k. ú. Šluknov, p.p.č. 3113/5 v k. ú. 

Království, p.p.č. 3113/6 v k. ú. Království, p.p.č. 3113/8 v k. ú. Království, p.p.č. 
3113/10 v k. ú. Království, p.p.č. 677 v k. ú. Království, p.p.č. 398/8 v k. ú. Nové 
Hraběcí) 

• Změna katastrální hranice pro k. ú. Kunratice u Šluknova 
• Žádost o snížení kupní ceny za prodej pozemků 
• Revokace části usnesení zastupitelstva města 7.1.2 ze dne 17.09.2009 
• Revokace části usnesení zastupitelstva města č. 12/07Z/2011 ze dne 15.12.2011 
• Revokace části usnesení zastupitelstva města č. 8.1.2 ze dne 27.04.2006 a zrušení 

usnesení zastupitelstva města č. 9.4.3 ze dne 13.03.2008 
• Revokace části usnesení zastupitelstva města 7.5 ze dne 17.09.2009 

11. Různé 
• Zpráva o činnosti rady města od minulého zasedání zastupitelstva města 
• Informace o jednání k pronájmu pozemků – skládka Rožany 

12. Diskuze, připomínky a návrhy členů zastupitelstva města 
13. Závěr zasedání 

1. Zahájení zasedání  

Usnesení nep řijato.     

2. Dopln ění zápisu z 8. zasedání zastupitelstva m ěsta – námitka p. Josefa Halady  

Usnesení č. 1/10Z/2012: Zastupitelstvo m ěsta Šluknov rozhoduje o námitce p. Josefa 
Halady na dopln ění zápisu z 8. zasedání zastupitelstva m ěsta ze dne 08.03.2012 jako 
oprávn ěné.  

Usnesení č. 2/10Z/2012: Zastupitelstvo m ěsta Šluknov schvaluje dopln ění zápisu 
z 8. jednání ZM, bod 15.1 – Zpráva o činnosti rady m ěsta, ze dne 08.03.2012 o text: 
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Usnesení č. 3/10Z/2012: Zastupitelstvo m ěsta Šluknov bere na v ědomí zápis ze svého  
8. zasedání s tím, že námitka již byla vypo řádána.  

Usnesení č. 4/10Z/2012: Zastupitelstvo m ěsta Šluknov bere na v ědomí zápis ze svého  
9. zasedání s tím, že k n ěmu nebyly vzneseny žádné námitky. 

3. Určení ověřovatel ů zápisu  

Usnesení č. 05/10Z/2012: Zastupitelstvo m ěsta Šluknov ur čuje ov ěřovatele zápisu 
z 10. zasedání zastupitelstva – pp. Ladislava Čurgaliho a p. Pavla Kouta. 

4. Schválení programu   

Usnesení č. 06/10Z/2012: Zastupitelstvo m ěsta Šluknov schvaluje program 
jednání 10. zasedání zastupitelstva m ěsta po provedené zm ěně a dopln ění.  

5. Projednání celoro čního hospoda ření města a závěrečný účet města za rok 2011  

Usnesení č. 07/10Z/2012: Zastupitelstvo m ěsta Šluknov projednalo a schvaluje celoro ční 
hospoda ření a návrh záv ěrečného ú čtu m ěsta za rok 2011 a rozhoduje o vyjád ření 
souhlasu s celoro čním hospoda řením města za rok 2011 s výhradou nedostatk ů 
uvedených ve zpráv ě o přezkoumání hospoda ření města a p řijímá toto opat ření: m ěsto 
přijme taková systémová opat ření, aby p ři provád ění inventarizací za rok 2012 bylo 
postupováno v souladu s ustanoveními § 29 a 30 záko na č. 563/1991 Sb. o účetnictví. 
Termín do 31.10.2012.  

Usnesení č. 08/10Z/2012: Zastupitelstvo m ěsta Šluknov schvaluje p řevod výsledku 
hospoda ření za rok 2011 (zisku) ve výši 2.333 900,65 K č na účet 432 – Nerozd ělený zisk, 
neuhrazená ztráta minulých let. 

6. Zprávy o činnosti Finan čního a Kontrolního výboru zastupitelstva m ěsta 

Usnesení č. 09/10Z/2012: Zastupitelstvo m ěsta Šluknov bere na v ědomí zprávu  
o činnosti Finan čního výboru.  

Usnesení č. 10/10Z/2012: Zastupitelstvo m ěsta Šluknov bere na v ědomí zprávu  
o činnosti Kontrolního výboru.   

7. Návrh rozpo čtového opat ření č. 1 v roce 2012  

Usnesení nep řijato. 

Usnesení č. 11/10Z/2012: Zastupitelstvo m ěsta Šluknov projednalo a schvaluje 
rozpo čtové opat ření č. 1 za rok 2012 dle p ředloženého návrhu.  

8. Prodej movitých v ěcí z majetku m ěsta – mobilní bu ňka 

Usnesení č. 12/10Z/2012: Zastupitelstvo m ěsta Šluknov schvaluje snížení prodejní ceny 
movité v ěci – 1 kusu mobilní bu ňky z majetku m ěsta Šluknov o 3.000 K č, tj. z 25.000 Kč 
na 22.000 Kč.  

Usnesení č. 13/10Z/2012: Zastupitelstvo m ěsta Šluknov schvaluje prodej movité v ěci – 1 
kusu mobilní bu ňky z majetku m ěsta Šluknov za cenu 22.000 K č kupujícímu XXX.  

Usnesení č. 14/10Z/2012: Zastupitelstvo m ěsta Šluknov schvaluje Smlouvu o prodeji 
movité v ěci – 1 kusu mobilní bu ňky mezi m ěstem Šluknov a XXX, za cenu 22.000 K č, dle 
předloženého návrhu.  

9. Prodej bytových dom ů z majetku m ěsta  

Usnesení č. 15/10Z/2012: Zastupitelstvo m ěsta Šluknov ukládá vedoucímu Odboru 
správy majetku Ing. Petru Masopustovi p řipravit realizaci prodeje bytového domu č. p. 
74 v Císařském, postaveném na pozemku p. č. 34/1 o vým ěře 270 m2 a pozemku p. č. 
34/1 o vým ěře 270 m2 (zastavěná plocha a nádvo ří) a pozemku p. č. 34/2 o vým ěře 270 m2 
(zastavěná plocha a nádvo ří, zbořeništ ě) a pozemku p. č. 164 o vým ěře 360 m2 (zahrada), 



 3 

vše v obci Šluknov, část obce Císa řský, katastrální území Císa řský, zapsáno na LV 
č. 1406, vedeného u Katastrálního ú řadu pro Ústecký kraj, katastrální pracovišt ě 
Rumburk.  

Usnesení č. 16/10Z/2012: Zastupitelstvo m ěsta Šluknov ukládá vedoucímu Odboru 
správy majetku Ing. Petru Masopustovi p řipravit realizaci prodeje bytového domu č. p. 
91 v Rožanech, postaveného na pozemku p. č. 165 o vým ěře 215 m2 a pozemku p. č. 165 
o vým ěře 215 m2 (zastavěná plocha a nádvo ří) a pozemku p. č. 507/8 o vým ěře 313 m2 
(trvalý travní porost) a pozemku p. č. 512 o vým ěře 73 m2 (zahrada), vše v obci Šluknov, 
část obce Rožany, katastrální území Rožany, zapsáno na LV č. 1406, vedeného 
u Katastrálního ú řadu pro Ústecký kraj, katastrální pracovišt ě Rumburk.  

Usnesení č. 17/10Z/2012: Zastupitelstvo m ěsta Šluknov ukládá vedoucímu Odboru 
správy majetku Ing. Petru Masopustovi p řipravit realizaci prodeje bytového domu č. p. 
130 v ulici Na P říkopě, postaveného na pozemku p. č. 101 o vým ěře 438 m2 a pozemku p. 
č. 101 o vým ěře 438 m2 (zastavěná plocha a nádvo ří) a pozemku p. č. 102 o vým ěře 74 m2 
(trvalý travní porost) a pozemku p. č. 103 o vým ěře 844 m2 (ostatní plocha, jiná plocha), 
vše v obci Šluknov, část obce Šluknov, katastrální území Šluknov, zapsán o na LV 
č. 1406, vedeného u Katastrálního ú řadu pro Ústecký kraj, katastrální pracovišt ě 
Rumburk.  

Usnesení č. 18/10Z/2012: Zastupitelstvo m ěsta Šluknov ukládá vedoucímu Odboru 
správy majetku Ing. Petru Masopustovi p řipravit realizaci prodeje bytového domu č. p. 
359 v Království, postaveného na pozemku p. č. 39/2 o vým ěře 826 m2 a pozemku p. č. 
39/2 o vým ěře 826 m2 (zastavěná plocha a nádvo ří) a pozemku p. č. 2564/2 o vým ěře 581 
m2 (trvalý travní porost), vše v obci Šluknov, část obce Království, katastrální území 
Království, zapsáno na LV č, 257, vedeného u Katastrálního ú řadu pro Ústecký kraj, 
katastrální pracovišt ě Rumburk.  

Usnesení č. 19/10Z/2012: Zastupitelstvo m ěsta Šluknov ukládá vedoucímu Odboru 
správy majetku Ing. Petru Masopustovi p řipravit realizaci prodeje bytového domu č. p. 
386 v Království, postaveného na pozemku p. č. 24 o vým ěře 180 m2 a pozemku p. č. 24 
o vým ěře 180 m2 (zastavěná plocha a nádvo ří) a části pozemku p. č. 2644/2 o vým ěře 
1272 m2 dle GP č. 494-68/2012 (ostatní plocha, zele ň), vše v obci Šluknov, část obce 
Království, katastrální území Království, zapsáno n a LV č, 257, vedeného u Katastrálního 
úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracovišt ě Rumburk.  

Usnesení č. 20/10Z/2012: Zastupitelstvo m ěsta Šluknov ukládá vedoucímu Odboru 
správy majetku Ing. Petru Masopustovi p řipravit realizaci prodeje bytového domu č. p. 
424 v ulici Dr. Edvarda Beneše, postaveného na poze mku p. č. 18 o vým ěře 111 m2 a 
pozemku p. č. 18 o vým ěře 111 m2 (zastavěná plocha a nádvo ří) a pozemku p. č. 19 
o vým ěře 85 m2 (zahrada), vše v obci Šluknov, část obce Šluknov, katastrální území 
Šluknov, zapsáno na LV č, 1406, vedeného u Katastrálního ú řadu pro Ústecký kraj, 
katastrální pracovišt ě Rumburk.   

Usnesení č. 21/10Z/2012: Zastupitelstvo m ěsta Šluknov ukládá vedoucímu Odboru 
správy majetku Ing. Petru Masopustovi p řipravit realizaci prodeje bytového domu č. p. 
426 v ulici Dr. Edvarda Beneše, postaveného na poze mku p. č. 12 o vým ěře 401 m2 
a pozemku p. č. 12 o vým ěře 401 m2 (zastavěná plocha a nádvo ří) a pozemku p. č. 14 
o vým ěře 237 m2 (zahrada), vše v obci Šluknov, část obce Šluknov, katastrální území 
Šluknov, zapsáno na LV č, 1406, vedeného u Katastrálního ú řadu pro Ústecký kraj, 
katastrální pracovišt ě Rumburk.  

Usnesení č. 22/10Z/2012: Zastupitelstvo m ěsta Šluknov ukládá vedoucímu Odboru 
správy majetku Ing. Petru Masopustovi p řipravit realizaci prodeje bytového domu č. p. 
502 v ulici Poto ční, postaveného na pozemku p. č. 907 o vým ěře 534 m2 a pozemku p. č. 
907 o vým ěře 534 m2 (zastavěná plocha a nádvo ří) a pozemku p. č. 908 o vým ěře 442 m2 
(zahrada), vše v obci Šluknov, část obce Šluknov, katastrální území Šluknov, zapsán o na 
LV č, 1406, vedeného u Katastrálního ú řadu pro Ústecký kraj, katastrální pracovišt ě 
Rumburk.  
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Usnesení č. 23/10Z/2012: Zastupitelstvo m ěsta Šluknov ukládá vedoucímu Odboru 
správy majetku Ing. Petru Masopustovi p řipravit realizaci prodeje bytového domu č. p. 
658 v ulici Mlýnská, postaveného na pozemku p. č. 1166 o vým ěře 855 m2 a pozemku p. 
č. 1166 o vým ěře 855 m2 (zastavěná plocha a nádvo ří) a pozemku p. č. 1167 o vým ěře 
207 m2 (zahrada) a pozemku p. č. 1168 o vým ěře 125 m2 (ostatní plocha, ostatní 
komunikace) a část pozemku p. č. 1165 o vým ěře dle GP (zahrada), vše v obci Šluknov, 
část obce Šluknov, katastrální území Šluknov, zapsán o na LV č, 1406, vedeného 
u Katastrálního ú řadu pro Ústecký kraj, katastrální pracovišt ě Rumburk.  

Usnesení č. 24/10Z/2012: Zastupitelstvo m ěsta Šluknov bere na v ědomí p řehled 
nemovitostí doporu čených Radou m ěsta na odprodej z majetku m ěsta.  

10. Majetkové záležitosti – pozemky  

10.1 Ukončení budoucích smluv kupních na prodej pozemk ů pro výstavbu rodinných 
domů 

Usnesení č. 25/10Z/2012: Zastupitelstvo m ěsta Šluknov rozhoduje ukon čit budoucí 
smlouvu kupní č. 25/NP-2005 pro výstavbu RD na p. p. č. 467/2 v k. ú. Šluknov ke dni 
30.06.2012 s XXX.  

Usnesení č. 26/10Z/2012: Zastupitelstvo m ěsta Šluknov rozhoduje ukon čit budoucí 
smlouvu kupní č. 62/NP-2005  pro výstavbu RD na p. p. č. 777 v k. ú. Šluknov ke dni 
30.06.2012 s XXX.  

Usnesení č. 27/10Z/2012: Zastupitelstvo m ěsta Šluknov rozhoduje ukon čit budoucí 
smlouvu kupní č. 14/NP-2005 pro výstavbu RD na p. p. č. 2621/12 v k. ú. Šluknov ke dni 
30.06.2012 s XXX. 

10.2 Majetkové záležitosti – pozemky  

10.2.1 Prodej pozemk ů z majetku m ěsta 

Usnesení č. 28/10Z/2012: Zastupitelstvo m ěsta Šluknov schvaluje prodej níže uvedeného 
pozemku z majetku m ěsta XXX.  

P. p. č.:  777, katastr: Šluknov  
druh pozemku: zahrada, vým ěra: 539 m2 
účel: výstavba RD dle Zásad prodeje pozemků ve vlastnictví obce čl. 4, kauce: 1.000 Kč 

10.2.2 Prodej pozemk ů z majetku m ěsta 

Usnesení č. 29/10Z/2012: Zastupitelstvo m ěsta Šluknov schvaluje prodej níže uvedených 
pozemk ů z majetku m ěsta kupujícímu -  Povodí Oh ře, s. p., IČ 70889988, se sídlem 
Bezručova 4219, 430 03 Chomutov.  

P. p. č.: 3113/5, katastr: Království 
druh pozemku: vodní plocha, vým ěra: 22 m2 
účel: koryto vodního toku, cena : 2.160 Kč 

P. p. č.: 3113/6, katastr: Království 
druh pozemku: vodní plocha, vým ěra: 17 m2 
účel: koryto vodního toku, cena : 1.670 Kč 

P. p. č.: 3113/8, katastr: Království 
druh pozemku: vodní plocha, vým ěra: 8 m2 
účel: koryto vodního toku, cena : 790 Kč 

P. p. č.: 3113/10, katastr: Království 
druh pozemku: vodní plocha, vým ěra: 52 m2 
účel: koryto vodního toku, cena : 5.100 Kč 
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10.2.3 Prodej pozemk ů z majetku m ěsta 

Usnesení č. 30/10Z/2012: Zastupitelstvo m ěsta Šluknov rozhoduje o stažení tohoto bodu, 
týkajícího se prodeje níže uvedeného pozemku z maje tku m ěsta, z dnešního jednání.  

P. p. č.: 677, katastr: Království  
druh pozemku:  trvalý travní porost, vým ěra: 2.356 m2  
účel: zřízení zahrady, cena : 40 Kč/m2 

10.2.4 Prodej pozemk ů z majetku m ěsta 

Usnesení č. 31/10Z/2012: Zastupitelstvo m ěsta Šluknov schvaluje prodej níže uvedeného 
pozemku z majetku m ěsta XXX.  

P. p. č.: 398/8, katastr: Nové Hraběcí  
druh pozemku: trvalý travní porost, vým ěra: 1.615 m2  
účel: výstavby RD, cena : dle Zásad prodeje pozemků ve vlastnictví obce čl. 4 (podporovaný 
prodej pozemků pro výstavu RD), kauce: 1.000 Kč 

10.3 Změna katastrální hranice pro k. ú. Kunratice u Šlukno va 

Usnesení č. 32/10Z/2012: Zastupitelstvo m ěsta Šluknov schvaluje návrh zrušení sp ůlné 
hranice mezi p. p. č. 404 v k. ú. Knížecí, který bude slou čen do p. p. č. 850 v k. ú. 
Kunratice u Šluknova, dle návrhu vlastníka Lesy ČR, s. p. 

10.4 Žádost o snížení kupní ceny  

Usnesení č. 33/10Z/2012: Zastupitelstvo m ěsta Šluknov rozhoduje nesnižovat kupní cenu 
u p. p. č. 2107, 2106/3, 2103/2, 2008, 2105 v k. ú. Šluknov,  a to z částky 40 K č na částku 
20 Kč a ponechat v platnosti p ůvodní usnesení Zastupitelstva m ěsta Šluknov 
č. 13/32Z/2010. 

10.5 Revokace (zm ěna) části usnesení ZM 7.1.2 ze dne 17.09.2009  

Usnesení č. 34/10Z/2012: Zastupitelstvo m ěsta Šluknov revokuje část usnesení 
Zastupitelstva m ěsta Šluknov, bodu 7. 1. 2. z 23. zasedání Zastupite lstva m ěsta Šluknov 
ze dne 17.09.2009, a to: „ XXX. 

10.6 Revokace části usnesení ZM č. 12/07Z/2011 ze dne 15.12.2011 

Usnesení č. 35/10Z/2012: Zastupitelstvo m ěsta Šluknov revokuje část usnesení 
Zastupitelstva m ěsta Šluknov č. 12/07Z/2011 ze dne 15.12.2011, a to: XXX, do podí lového 
spoluvlastnictví“ se m ění na: XXX do výhradního vlastnictví“.  

10.7 Revokace (zm ěna) části usnesení ZM č. 8.1.2 ze dne 27.04.2006  
a zrušení usnesení ZM č. 9.4.3 ze dne 13.03.2008 

Usnesení č. 36/10Z/2012: Zastupitelstvo m ěsta Šluknov revokuje usnesení bodu 8. 1. 2. 
z 29. zasedání ZM, ze dne 27.04.2006 a to: „ část p. p. č. 2827 – ostatní plocha, ostatní 
komunikace“ se ruší a adresa žadatele se m ění z „Karlova 1039“ na „Císa řský 365“.  

Usnesení č. 37/10Z/2012: Zastupitelstvo m ěsta Šluknov ruší usnesení bodu 9. 4. 3. z 12. 
zasedání ZM, ze dne 13.03.2008: „Dopln ění bodu 2. 5. 2 v usnesení z 29. zasedání ZM ze 
dne 27.04.2006 o druhého kupujícího XXX. Bod bude z nít: „St. p. č. 10 – zastavěná 
plocha, ostatní komunikace, část p. p. č. 2828 – ostatní plocha, ostatní komunikace a 
část p. p. č. 2830 – ostatní plocha, ostatní komunikace hrani čící se st. p. č. 10, vše v k. ú. 
Císařský, obec Šluknov, dle GP, který zobrazí skute čný stav, za ú čelem stavby RD, 
prodej dle OVZ č. 3/2011. Žádost si podali  XXX“ 

10.8 Revokace usnesení bodu č. 7. 5 z 23 usnesení ZM, ze dne 17.09.2009  

Usnesení č. 38/10Z/2012: Zastupitelstvo m ěsta Šluknov schvaluje revokaci části 
usnesení bodu  č. 7. 5. z 23. usnesení ZM, ze dne 17.09.2009, a to:  za p. p. č. 678 – ostatní 
plocha se dopl ňuje: „p. p. č. 653/1 – ostatní plocha, neplodná p ůda“, a „za úplatu ve výši 
1000,- Kč“ se m ění na „za úplatu ve výši 20 K č/bm bez DPH, nejmén ě však za 1.000 K č 
bez DPH“. 
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11. Různé 

11.1 Zpráva o činnosti rady m ěsta od minulého zasedání zastupitelstva m ěsta 

Usnesení č. 39/10Z/2012: Zastupitelstvo m ěsta Šluknov bere na v ědomí zprávu  
o činnosti Rady m ěsta Šluknov za období od posledního jednání Zastupi telstva m ěsta 
Šluknov.  

11.2 Informace o jednání k pronájmu pozemk ů – skládka Rožany  

Usnesení č. 40/10Z/2012: Zastupitelstvo m ěsta Šluknov projednalo a bere na v ědomí 
informace o probíhajících jednání ohledn ě pozemk ů určených pro skládkování – Skládka 
Rožany s firmou Marius Pedersen a. s., Hradec Králo vé. 

Usnesení č. 41/10Z/2012: Zastupitelstvo m ěsta Šluknov nedoporu čuje Radě města 
Šluknov pronajmout níže uvedené pozemky v majetku m ěsta, ur čené pro skládkování 
komunálního odpadu: 

st. p. č. 19 – zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště, o výměře 415 m2  

st. p. č. 152/1 – zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště o výměře 2.897 m2 

st. p. č. 182 – zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště o výměře 685 m2     

st. p. č. 183 – zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště o výměře 32 m2 

p. p. č. 107/1 – trvalý travní porost o výměře 26.515 m2 

p. p. č. 107/6 – trvalý travní porost o výměře 208 m2 

p. p. č. 167 – ostatní plocha, neplodná půda o výměře 4.449 m2 

p. p. č. 168 – ostatní plocha, neplodná půda o výměře 525 m2 

p. p. č. 170 – zahrada o výměře 205 m2 

p. p. č. 191 – ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 6.978 m2 

p. p. č. 198/3 – orná půda o výměře 20.340 m2 

p. p. č. 1070/6 – ostatní plocha, ost. komunikace výměře 2.393 m2 

p. p. č. 109/3 – orná půda o výměře 7.800 m2 

p. p. č. 181/1 – trvalý travní porost o výměře 7.075 m2 

p. p. č. 181/7 – trvalý travní porost o výměře 14.994 m2 

vše v k. ú. Rožany za podmínek p ředložené nájemní smlouvy.  

12. Diskuze, p řipomínky a návrhy členů zastupitelstva m ěsta  

Usnesení nep řijato. 

13. Závěr zasedání  

 
 
Mgr. Eva Džumanová 
starostka m ěsta  


