Město Bystřice nad Pernštejnem
ZÁPIS
ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA
Bystřice nad Pernštejnem

č. 12 / 2015
konané dne 1.9.2015
v zasedací místnosti MěÚ Bystřice n.P. ve 14:30 hodin
Přítomni

Členové rady
S poradním hlasem
Hosté
Omluveni

Ing.Karel Pačiska, Mgr. Josef Vojta, Mgr. Alois Bouček, Mgr. Martin
Horák, Mgr. Vlasta Moncmanová, Mgr. Miroslav Novák, Ing. Emil
Ondra
:
: JUDr. Eva Špatková
: Ing. Ivan Buchta, Ing. Jana Jurošová, Ing. Blanka Svobodová, Ing.
Aleš Sitař
:

Nesplněné usnesení (termín plnění)
Námitky členů rady proti zápisu č. 11/2015

:
:

POŘAD SCHŮZE

1 / 12 / 2015 Videopřenos jednání zastupitelstva města na internetu
2 / 12 / 2015 Informace o přijatých žácích bystřických škol na střední školy do 1. ročníku
školního roku 2015-2016
3 / 12 / 2015 Přehodnocení platového zařazení ředitelky ZUŠ
4 / 12 / 2015 Žádost o fin. příspěvek Bruslařského klubu Zubři Bystřice nad Pernštejnem
5 / 12 / 2015 Žádost firmy MEGA-TEC s.r.o. o přidělení bytu pro svého zaměstnance
6 / 12 / 2015 Žádost společnosti Diamo s.p. o mimořádné přidělení bytu pro své zaměstnance
7 / 12 / 2015 Souhlas s užitím znaku města – Unisoft –Petr Baudyš
8 / 12 / 2015 Ukončení nájemního vztahu, splátkový kalendář na dluh z nájmu a zveřejnění
záměru na pronájem
9 / 12 / 2015 Smlouva o věcném břemeni
10 / 12 / 2015 Žádost o financování klimatizace K.Hartwall, s.r.o.
11 / 12 / 2015 Rozpočtová opatření
12 / 12 / 2015 Schválení Dodatku č. 1 Smlouvy o poskytnutí dotace na realizace Centra zelených
vědomostí z Regionálního operačního programu Jihovýchod
13 / 12 / 2015 Žádost o prominutí poplatku z prodlení – Š.Ž.
14 / 12 / 2015 Přidělení náhradního bytu – V.M. a J.H.
15 / 12 / 2015 Smlouva o věcném břemeni
16 / 12 / 2015 Souhlas u užitím znaku města – občanské sdružení 4Max Fitnes
17 / 12 / 2015 Žádost společnosti ARVORE TONA, Hotel Vír o mimořádné přidělení bytu pro
zaměstnance
18 / 12 / 2015 Sloup pro čápy
19 / 12 / 2015 Souhlas s umístěním reklamního banneru na centrálním parkovišti
20 / 12 / 2015 Žádost o povolení výjimky z počtu dětí v mateřské škole ve školním roce
2015/2016
21 / 12 / 2015 Termíny zasedání rady a zastupitelstva ve 2. pololetí 2015

USNESENÍ:
1/12/2015

: Videopřenos jednání zastupitelstva města na internetu

Popis

: Vedení města zadalo odboru správnímu a školství MěU úkol vypracovat řešení vč.
cenové nabídky na videopřenos jednání zastupitelstva. Snímání zastupitelstva by
bylo realizováno jednou širokoúhlou kamerou stabilně zabudovanou v podhledu
zasedací místnosti a mikrofonem. Přímý přenos jednání zastupitelstva by bylo možné
sledovat přes webové stránky města. Nabídková cena realizace této akce je 43.552,Kč bez DPH.
: Rada města neschvaluje realizaci akce Videopřenos jednání zastupitelstva města
Bystřice nad Pernštejnem prostřednictvím webových stránek města za cenu 43.552,Kč bez DPH.

Usnesení

2/12/2015

: Informace o přijatých žácích bystřických škol na střední školy do 1.
ročníku šk. roku 2015-2016

Popis

: Odbor správní a školství předložil radě města v přílohách předkládací zprávy
strukturu žáků základních škol a středních škol, na které byli přijati pro školní rok
2015-2016.
: Rada Města Bystřice nad Pernštejnem bere na vědomí informaci o středních školách,
na které nastoupí žáci bystřických škol ve školním roce 2015-2016.

Usnesení

3/12/2015

: Přehodnocení platového zařazení ředitelky ZUŠ

Popis

: Ředitelka ZUŠ po absolvování funkčního studia řídících pracovníků škol a školských
zařízení žádá zřizovatele o přehodnocení jejího zařazení do platové třídy.
Ředitelka byla při jmenování zařazena do platové
třídy, která odpovídá
kvalifikačním předpokladům a nejnáročnější práci, kterou vykonává dle katalogu
prací ve školství. Doplněním si funkčního studia řídících pracovníků splnila pouze
další kvalifikační předpoklad pro výkon činnosti ředitele školy.
Vyšší platová třída jí nenáleží.. Oddělení školství tedy doporučuje ponechat ředitelce
platovou třídu jako dosud.
: Rada Města Bystřice nad Pernštejnem v souvislosti s ukončením funkčního studia a
dle zákona o pedagogických pracovnících a katalogu prací nemění zařazení ředitelky
ZUŠ a ponechává její zařazení do současné platové třídy.

Usnesení

4/12/2015

: Žádost o finační
Pernštejnem

Popis

: Vedení města obdrželo žádost od BK Zubři Bystřice n. P. o mimořádný příspěvek na
startovací sezónu bruslařského klubu.
Nový sportovní oddíl spolek Bruslařský klu vznikl v květnu letošního roku. Svoji
činnost by chtěl zahájit v měsíci září 2015 s oddílem přípravky a oddílem mužů, kteří
by již na podzim zahájili soutěžní sezonu v krajském přeboru. Protože prostředky
z grantů města byly již na začátku roku rozděleny, BK Zubři žádá tímto radu a
zastupitelstvo o finanční prostředky na počáteční materiálové vybavení a provozní
náklady na podzimní část sezony do konce roku 2015. Od ledna příštího roku by se
spolek zapojil do režimu grantových programů města.
Žádost byla projednána dne 17.8.2015 komisí sportu a mládeže. Z požadované
částky 226.500,- Kč komise doporučuje radě a zastupitelstvu schválit příspěvek ve
výši 180.000,- Kč.
Zároveň komise sportu a mládež žádá radu města o podporu při sestavování
rozpočtu města na rok 2016 tak, aby byl navýšen grant pravidelných činností ve
městě o 500.000,- Kč.
: Rada Města Bystřice nad Pernštejnem doporučuje zastupitelstvu města schválit
žádost o finanční příspěvek pro nový oddíl Bruslařský klub Zubři Bystřice nad
Pernštejnem a doporučuje schválit příspěvek ve výši 180.000 Kč.

Usnesení

příspěvek Bruslařského klubu Zubři Bystřice nad

5/12/2015

: Žádost firmy MEGA-TEC s.r.o. o přidělení bytu pro svého zaměstnance

Popis

: Společnost MEGA-TEC s.r.o. si podala žádost o mimořádné přidělení bytu o
velikosti 2+1 pro svého zaměstnance pana A.H., který ve společnosti pracuje od
1.7.2015 a pracovní smlouvu má na dobu neurčitou. Před uzavřením pracovní
smlouvy pracoval u společnosti na dohodu o pracovní činnosti v délce 2 let.
Odbor bytového hospodářství doporučuje radě města schválit přidělení bytu o
velikosti 2+1 za smluvní nájemné ve výši 39,- Kč/m2 na dobu určitou se složením
částky 50.000,- Kč jako předplaceného nájemného.
: Rada města schvaluje mimořádné přidělení bytu o velikosti 2+1 pro pana A. H. za
smluvní nájemné ve výši 39,- Kč/m2 na dobu určitou s možností prodloužení
nájemní smlouvy. Podmínkou pro mimořádné přidělení bytu je úhrada
předplaceného nájemného ve výši 50.000 Kč před podpisem nájemní smlouvy.

Usnesení

6/12/2015

: Žádost společnosti Diamo s.p. o mimořádné přidělení bytu pro své
zaměstnance

Popis

: Společnost DIAMO s.p. si podala žádost o mimořádné přidělení bytu :
1/ o velikosti 2+1 pro P.P., který ve společnosti pracuje od 1.11.2013
2/ o velikosti 2+1 pro R.K., který ve společnosti pracuje od 3.9.2012, pracovní
poměr má uzavřený na dobu určitou a v současné době se nepředpokládá ukončení
pracovního poměru.
Odbor bytového hospodářství doporučuje radě schválit přidělení bytu o velikosti 2+1
pro oba zaměstnance za smluvní nájemné ve výši 39,- Kč/m2 na dobu určitou s
možností prodloužení. Ve smlouvě bude uvedena podmínka odpracování doby 3 let
od přidělení bytu u společnosti Diamo s.p.
: Rada města schvaluje mimořádné přidělení bytů:
1/ o velikosti 2+1 pro pana P.P.
2/ o velikosti 2+1 pro pana R.K.
za smluvní nájemné ve výši 39,- Kč/m2 na dobu určitou s možností prodloužení
nájemní smlouvy. Ve smlouvě bude uvedena podmínka odpracování doby 3 let od
přidělení bytu u společnosti Diamo s.p.

Usnesení

7/12/2015

: Souhlas u užitím znaku města – Unisoft – Petr Baudyš

Popis

: Fyzická osoba podnikající Petr Baudyš požádal radu města o udělení souhlasu
s použitím znaku města. Znak bude používán na informačních plakátech, které
informují o tom, kam za kulturou a sportem v našem regionu.
: Rada města neschvaluje v souladu s ust. § 34a odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích, ve znění pozdějších předpisů, užití znaku Města Bystřice nad Pernštejnem
fyzické osobě podnikající Petru Baudyšovi – UNISOFT na používání na
informačních plakátech, které informují o tom, kam za kulturou a sportem v našem
regionu. Jedná se o podnikatelský záměr

Usnesení

8/12/2015

: Ukončení nájemního vztahu, splátkový kalendář na dluh z nájmu a
zveřejnění záměru na pronájem

Popis

: Nájemce nebytového prostoru ( prostoru pro podnikání – nový termín dle NOZ ) o
celkové ploše 342 m2 v domě č.p. 4 na Masarykově náměstí v Bystřici nad
Pernštejnem dluží městu od loňského roku peníze za nájem. Od podzimu 2014 s
ním byla vedena jednání o řešení tohoto stavu. K dlužné částce došlo po výrazném
poklesu tržeb v posledních 3 letech. Konečným stavem je žádost nájemce o
ukončení nájemního vztahu ke dni 30.9.2015. Nájemce žádá radu města o
prominutí nájmu za měsíce srpen a září 2015 s tím, že v těchto měsících dochází
k výprodeji zboží a v září bude zahájeno stěhování. Dále nájemce požádal město o
úhradu částky 120 tisíc Kč za vybudování plynové přípojky a plynového kotle, o
úhradu 20 000 Kč za zhotovení mříží na okna z dvorního traktu í a dále 12 000 Kč
za opravu betonových podlah. Samostatné vytápění bylo logickým vyústěním
nesouladu vytápění bytových prostor a nebytových prostor. Každá z těchto prostor

Usnesení

má jinou časovou potřebu vytápění. S toto změnou mu město dalo po dohodě
s provozovatelem topení tj. Bystřickou tepelnou s.r.o., souhlas a tím dalo souhlas i
s technickým zhodnocením nemovitosti. Dále je nutné vyhlásit záměr na pronájem
těchto prostor. Předběžně se ozvali 3 zájemci, kteří čekají na vyhlášení záměru, aby
mohli podat své přihlášky.
1. Rada města schvaluje ukončení nájemního vztahu mezi městem a nájemcem
:
nebytových prostor v domě čp. 4 na Masarykově náměstí v Bystřici nad
Pernštejnem ke dni 30.9.2015.
2. Rada města schvaluje odkoupení ( technické zhodnocení budovy) plynové
přípojky a plynového kotle, mříží a opravy podlah za částku 110 000 Kč,
které budou započteny vůči dluhu.
3. Rada města doporučuje zastupitelstvu města zbývající částku dluhu ošetřit
smlouvou o uznání dluhu a dohodou o splátkách na dobu cca 5 let.
4. Rada města schvaluje nájemci prominutí nájmu za měsíc září 2015 z důvodu
ukončení obchodní činnosti a stěhování pronajatých prostor.
5. Rada města schvaluje vyhlášení záměru na pronájem prostor v domě čp. 4
na Masarykově náměstí v Bystřici nad Pernštejnem za stejných podmínek,
jako měl současný nájemce.

9/12/2015

: Smlouva o věcném břemeni

Popis

: Před akcí ulice Bratrská byla uzavřena Smlouva s E.ONem o smlouvě budoucí o
zřízení věcného břemene. Po dokončení, kolaudaci a zaměření skutečného stavu lze
po schválení uzavřít smlouvu vkládanou do katastru nemovitostí .
: Rada města schvaluje věcné břemeno ve prospěch E.ON Distribuce , a.s. spočívající
v právu zřízení, provozování, opravování a udržování distribuční soustavy –
kabelového vedení NN na pozemcích p.č. 59/1, 692/1, 740, 743/2, 744/2, 745,
760/2, 762, 828, 3222/19, 3222/27 v k.ú. Bystřice nad Pernštejnem . Věcné břemeno
se zřizuje na dobu neurčitou a úplatně za jednorázovou částku ve výši 10 000 Kč +
DPH .

Usnesení

10/12/2015 : Žádost o financování klimatizace K. Hartwall, s.r.o.
Popis

Usnesení

: Firma K. Hartwall, s.r.o. požádala město o povolení vybudování klimatizace
v pronajatých prostorech domu na Masarykově náměstí čp. 9. Investorem akce bude
Hartwall, s.r.o. Částku, kterou firma vynaloží na vybudování klimatizace, žádá
kompenzovat prominutím nájemného.
Celková částka na vybudování klimatizace dle nabídky předložené firmou Hartwal,
s.r.o. je 260 580 Kč bez DPH. Roční nájemné činí 104 171 Kč s DPH.
: Rada Města Bystřice nad Pernštejnem schvaluje jako vlastník objektu čp. 9 na
Masarykově náměstí v Bystřici nad Pernštejnem vybudování klimatizace
v pronajatých prostorách firmou Hartwall s.r.o. na její náklady. Rada města
neschvaluje prominutí nájemného firmě Hartwall, s.r.o. ve výši částky, která bude
firmou vynaložena na vybudování klimatizace.

11/12/2015 : Rozpočtová opatření
Popis
Usnesení

: Finanční odbor předložil radě města ke schválení výdajová rozpočtová opatření č.
39 – 64 a příjmová rozpočtová opatření č. 10-16
: Rada města Bystřice n. P. schvaluje provedení výdajových rozpočtových opatření č.
39 – 64 a příjmových rozpočtových opatření č. 10-16.

12/12/2015 : Schválení Dodatku č. 1 Smlouvy o poskytnutí dotace na realizace Centra
zelených vědomostí z Regionálního operačního programu Jihovýchod
Popis

: Centrum zelených vědomostí je stavebně hotovo, ale ve vztahu k poskytovateli
dotace ještě probíhá doladění v papírové podobě.. V současnosti se v Jihlavě na
ROPu dokončuje schvalování závěrečné žádosti o platbu a je vysoce pravděpodobné,
že se městu podaří vyčerpat přiznanou dotaci v plné výši.

Usnesení

Součástí uzavření projektu je také podpis prvního a zároveň i posledního dodatku ke
Smlouvě o poskytnutí dotace. Navíc jeho obsah je v podstatě ryze formální, protože
drtivou většinu změn zahrnutých do dodatku jsou úpravy formulací jednotlivých
odstavců tak, aby odpovídaly aktuálnímu znění prováděcích dokumentů
Regionálního operačního programu Jihovýchod. Z pohledu města je nejdůležitější
částí dodatku změna rozpočtu projektu, ale ani zde není nic převratného, protože
oproti rozpočtu uvedenému v původní Smlouvě o poskytnutí dotace ( kterou
schvalovala rada města dne 10. prosince 2013 ), se tu konstatuje,
1. že dotace bude vyplacena v plné výši, pouze se změní rozpočtová struktura
způsobilých výdajů, na které je vyplácena dotace
2. a že došlo lehkému nárůstu nezpůsobilých výdajů projektu ze 70,4 na 71,4
mil. Kč.
: Rada města schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace na realizaci
projektu „Centrum zelených vědomostí“ ve znění dle přílohy.

13/12/2015 : Žádost o prominutí poplatku z prodlení – Š.Ž.
Popis

Usnesení

: Paní Š.Ž. podala žádost o prominutí poplatku z prodlení. Dluh na nájemném za
období 1/2013-1/2014 ve výši 39 509,- Kč uhradila a zaplatila také polovinu
poplatku z prodlení ve výši 9 529,- Kč. Žádá o prominutí druhé poloviny poplatku
z prodlení ve výši 9 529,- Kč. Na základě směrnice o vymáhání pohledávek je
možno tuto částku odpustit. Žadatelka nemá žádné dluhy pohledávky u města.
: Rada souhlasí s prominutím poloviny poplatku z prodlení paní Š.Ž. ve výši 9 529,Kč.

14/12/2015 : Přidělení náhradního bytu – V.M. a J.H.
Popis

Usnesení

: Město vlastní dům na adrese Nový dvůr čp. 336 v Bystřici n.P. V tomto domě bydlí
dva nájemníci, kteří mají původní nájemní smlouvy uzavřené na dobu neurčitou.
Jedná se o sourozence, kdy každý má svůj byt. Dům je v havarijním stavu a
předpokládá se jeho zbourání. Město má povinnost zajistit výše uvedeným
nájemníkům náhradní bydlení.
Na základě jednání s těmito nájemníky jim byl přislíben byt o velikosti 2+1.
V tomto bytě budou bydlet oba sourozenci jako společní nájemci. Nájemní poměr
jim vznikne dne 1.9.2015 za nájemné ve výši 36,58 Kč/m2 a smlouva bude uzavřena
na dobu půl roku s možností prodloužení.
Rada
města schvaluje mimořádné přidělení bytu o velikosti 2+1 za smluvní
:
nájemné ve výši 36,58 Kč/m2 na dobu určitou půl roku s možností prodloužení
nájemní smlouvy pro společné nájemce V.M. a J..H.

15/12/2015 : Smlouva o věcném břemeni
Popis

Usnesení

: Společnost E.ON prováděla rekonstrukci kabelového vedení na ulici Spojovací,
Hornická a Luční v Bystřici nad Pernštejnem. Před touto akcí byla uzavřena
Smlouva s E.ONem o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene. Po dokončení,
kolaudaci a zaměření skutečného stavu lze po schválení uzavřít smlouvu vkládanou
do katastru nemovitostí .
: Rada města schvaluje věcné břemeno ve prospěch E.ON Distribuce, a.s. spočívající
v právu zřízení, provozování, opravování a udržování distribuční soustavy –
kabelového vedení NN na pozemcích p.č. 2037, 980, 2014/1, 2031/1, 953/1 v k.ú.
Bystřice nad Pernštejnem . Věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou a úplatně za
jednorázovou částku ve výši 10 000 Kč + DPH .

16/12/2015 : Souhlas u užitím znaku města – občanské sdružení 4Max Fitnes
Popis

Usnesení

: Dne 31.8.2015 podalo občanské sdružení 4Max Fitness žádost o použití znaku města
Bystřice nad Pernštejnem v logu, vlajce a plakátech komunity Spartan Race Training
Group.
: Rada města neschvaluje užití znaku Města Bystřice nad Pernštejnem občanskému

sdružení 4Max Fitness pro potřeby komunity Spartan Race Training Group Bystřice
nad Pernštejnem na logo, vlajku, plakáty a webové stránky v provedení navrženém
v příloze k žádosti.

17/12/2015 : Žádost společnosti ARVORE TONA , Hotel Vír o mimořádné přidělení
bytu pro zaměstnance
Popis

Usnesení

: Společnost ARVORE TONA, Hotel Vír si podala žádost o mimořádné přidělení
bytu pro svého pracovníka paní M.L. která ve společnosti pracuje asi půl roku. V
tomto případě se jedná o společnost, která nemá více jak 30 zaměstnanců.
Odbor bytového hospodářství nedoporučuje radě schválit přidělení bytu. Jedná se o
společnost, která má méně jak 30 zaměstnanců a pracovnice nesplňuje podmínku
zaměstnání u zaměstnavatele více jak rok.
V současné době má město dostatek volných bytů ve výběrovém řízení, do kterého
je možno se přihlásit.
: Rada města neschvaluje mimořádné přidělení bytu pro paní M.L. Žadatel společnost ARVORE TONA Hotel Vír nesplňuje podmínku mít více jak 30
zaměstnanců a paní L. není zaměstnancem společnosti více jak jeden rok.

18/12/2015 : Sloup pro čápy
Popis

: Město Bystřice nad Pernštejnem se postupně připravuje na demolici staré pekárny. Je
vydáno povolení k odstranění stavby, dochází k vytvoření geometrického plánu pro
směnu pozemků s katolickou farností. Odbor SMI připravuje výběrové řízení na
demolici. Jako jedna s podmínek povolení k odstranění stavby pekárny je přemístění
čapího hnízda. Po konzultaci s ornitology a získání potřebných povolení bude čapí
hnízdo umístěno na betonovém sloupu na farské zahradě. Po směně pozemků bude
sloup na veřejném prostranství města.
Projektant oslovil firmy, které se zabývají výrobou a osazením takto nestandardních
betonových sloupů. Výška by měla být cca 12 m. Jako nejvýhodnější se jeví nabídka
- předběžná cenová nabídka od firmy ELV.S - Prostějov
- sloup (včetně dopravy) - 31 tis. Kč
- konstrukce pro umístění hnízda - cca 16 tis. Kč (není započtena cena za plošinu)
- statický výpočet základu - 12 tis. Kč
- cena základu se odvíjí od vlastností podloží – max. 70 tis. Kč
- vypletení hnízda ornitologem - p. Toman - 1,5 tis. Kč
Cena se odvíjí od vhodnosti a únosnosti podloží. V současné době se vypracovává
geologický posudek, dle kterého bude pak stanovena cena základu. V nabídce je
uvedena jako max. cena za mimořádně nepříznivých podmínek 70 tis. Kč.
Celková cena by měla činit cca 130 tis. Kč při započtení malé únosnosti půdy a
nutnosti náročnějšího založení sloupu.

Usnesení

: Rada města schvaluje umístění a financování betonového sloupu a ukládá
finančnímu odboru provést rozpočtové opatření.

19/12/2015 : Souhlas s umístěním reklamního banneru na centrálním parkovišti
Popis
Usnesení

: Ředitel VOŠ a SOŠ Bystřice nad Pernštejnem požádal město o umístění reklamního
banneru na plot centrálního parkoviště.
: Rada Města Bystřice nad Pernštejnem schvaluje umístění reklamního banneru VOŠ a
SOŠ Bystřice n.P. na plot centrálního parkoviště v Bystřici nad Pernštejnem.

20/12/2015 : Žádost o povolení výjimky z počtu dětí ve třídách MŠ Bystřice n. P.
Popis

: Mateřská škola Bystřice nad Pernštejnem požádala o povolení výjimky z počtu dětí
ve třídě stanoveného vyhláškou č. 14/2005 Sb. na maximální počet 24 dětí ve třídě.
Výjimku z tohoto počtu může dle školského zákona povolit zřizovatel.

Usnesení

Ředitelka žádá zvýšit tento maximální počet na 25 dětí ve všech třídách mateřských
škol. Pro provoz školky je vhodné mít tuto výjimku povolenou ve všech třídách
z důvodu přesouvání dětí mezi jednotlivými třídami pro efektivní chod školky.
: Rada města Bystřice nad Pernštejnem povoluje výjimku z maximálního počtu dětí ve
třídě na 25 dětí pro všechny třídy MŠ Bystřice n. P., Okružní 753 ve školním roce
2015/16.

21/12/2015 : Schválení termínů zasedání rady a zastupitelstva ve 2. pololetí 2015
Popis

: Starosta města Bystřice nad Pernštejnem předložil radě města ke schválení návrh
termínů zasedání obou orgánů města ve 2. pololetí 2015 s tím, že 2 zasedání rady ve
2. pololetí 2015 již proběhla v červenci a srpnu 2015.
Rada města :
Rada č. 10/2015
Rada č. 11/2015
Rada č. 12/2015
Rada č. 13/2015
Rada č. 14/2015
Rada č. 15/2015
Rada č. 16/2015
Rada č. 17/2015

Usnesení

7. 7.2015 ve 14,30 hodin
4. 8.2015 ve 14,30 hodin
1. 9.2015 ve 14,30 hodin
22. 9.2015 ve 14,30 hodin
13.10.2015 ve 14,30 hodin
3.11.2015 ve 14,30 hodin
24.11.2015 ve 14,30 hodin
8.12.2015 ve 14,30 hodin

Zastupitelstvo města :
Zastupitelstvo č. 5/2015
30. 9.2015 v 15,00 hodin – zasedací místnost MěÚ
Zastupitelstvo č. 6/2015
16.12.2015 v 15,00 hodin – zasedací místnost MěÚ
: Rada města bere na vědomí navržené termíny zasedání rady města a zastupitelstva
města ve 2. pololetí 2015 a souhlasí s konáním zasedání volených orgánů města
v termínech navržených starostou města.

