USNESENÍ Rady města Nová Role (dále RMě)
z 37. zasedání konaného dne 25. 2. 2016 v kanceláři starostky města v MěÚ v Nové Roli

**********************************************************************************************

Usn.č. 37/02 – 1)
Veřejná zakázka malého rozsahu na projektovou dokumentaci a dotační management na
celkovou rekonstrukci rybníka v Mezirolí:
RMě
 projednala
předložený materiál


bere na vědomí a schvaluje
nabídku firmy EGRACOM s.r.o., IČ 279 672 39 nám. Krále Jiřího z Poděbrad 482/37, 350 02
Cheb s nabídkovou cenou 217 500,00 Kč včetně DPH na zajištění projektové dokumentace a
dotační management na projekt „Celková rekonstrukce rybníka na p. 938/4 v k. ú. Mezirolí“



ukládá
starostce města bezodkladně uzavřít s vybraným uchazečem příslušný smluvní vztah



hlasování
5 pro
Usn.č. 37/02 – 2)

Veřejná zakázka malého rozsahu na zhotovení střídaček na fotbalovém hřišti:
RMě
 projednala
předložený materiál


bere na vědomí a schvaluje
nabídku firmy KAREA, spol. s r.o., Otovice, K Panelárně 172, IČ 44268122 s nabídkovou cenou
243 337,00 Kč včetně DPH na zhotovení střídaček na fotbalovém hřišti ve sportovním areálu
v Nové Roli



ukládá
starostce města bezodkladně uzavřít s vybraným uchazečem příslušný smluvní vztah



hlasování
5 pro

Usn.č. 37/03 – 1)
Dětský maškarní karneval v DDM:
RMě
 bere na vědomí
oznámení o pořádání akce Dětský maškarní karneval v sobotu 9. 4. 2016 od 14.00 h a 17.00 h v
Kulturním domě v Nové Roli se vstupným zdarma


schvaluje
organizátorům akce tj. příspěvkové organizaci města Dům dětí a mládeže Nová Role bezplatné
zapůjčení sálu v Kulturním domě v Nové Roli na tuto akci



hlasování
5 pro
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Usn.č. 37/03 – 2)
Dočasný pronájem pozemků ve Školní ulici u restaurace Bernard:
RMě
 projednala
žádost provozovatele p. Jana Pavlíčka, Školní 67, 362 25 Nová Role o dočasný pronájem části p.
p. č. 1100/1 o výměře 30 m2 v k. ú. Nová Role za účelem zřízení venkovního provozu
předzahrádky k restauraci „ Bernard“ a dočasný pronájem části p. p. č. 1100/1 o výměře cca 10
m2 v k.ú. Nová Role za účelem využití požadovaného prostoru jako výstavní plochy k prezentaci
zboží určeného k prodeji před obchodem vedle baru Bernard ve Školní ulici v Nové Roli č. p.
647/7 a to v období od 04/2016 do 10/2016


ukládá
EO MěÚ na základě žádosti zveřejnit záměr obce na dočasný pronájem těchto prostor



pověřuje
EO MěÚ k rozhodnutí o uzavření nájemní smlouvy po ukončení připomínkování zveřejněného
záměru obce za obecně platných podmínek města Nová Role



hlasování
5 pro
Usn.č. 37/03 – 3)

Pacht pozemku v lokalitě U Plynárny:
RMě
 schvaluje
pacht parcelního pozemku č. 1007/5 o celkové výměře 190 m 2 v k. ú. Nová Role, obec Nová
Role, lokalita U plynárny na dobu určitou 9 let tj. do 31. 12. 2024 za cenu Kč =7,--/m2/rok pro
********.


hlasování
5 pro

Usn.č. 37/03 – 4)
Výpověď z nájmu nebytových prostor:
RMě
 schvaluje
podání výpovědi z nájmu nebytových prostor a to místnosti v 2. NP o celkové výměře 10 m 2
v budově č. p. 49 v Mezirolí dosavadnímu nájemci. Prostory budou dále užívány pro potřeby
Osadního výboru Mezirolí


hlasování
5 pro
Usn.č. 37/03 – 5)

Pacht pozemků ve vlastnictví města Nová Role:
RMě
 projednala
žádost společnosti Agropol Počerny spol. s r. o., IČ 48365416, se sídlem Počerny č. p. 8, 360 17
Karlovy Vary o pacht pozemků v k. ú. Nová Role a Jimlíkov za účelem využití pro zemědělskou
činnost jako orné půdy a trvalého travního porostu
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ukládá
EO MěÚ na základě předložené žádosti zveřejnit záměr obce na pacht těchto pozemků:
k. ú. Nová Role
855/2 o výměře 20054 m2 – orná půda
855/3 o výměře 322 m2 - orná půda
855/5 o výměře 318 m2 – orná půda
869/2 o výměře 174 m2 – orná půda
996/20 o výměře 8000 m2 – orná půda
1538 o výměře 1625 m2 – orná půda
1545/1 o výměře 388 m2 – ostatní plocha
k. ú. Jimlíkov
148/4 o výměře 412 m2 – orná půda
212/14 o výměře 131144 m2 – orná půda
241 o výměře 12682 m2 – ostatní plocha
243 o výměře 1124 m2 – ostatní plocha
246/4 o výměře 1074 m2 – orná půda
246/5 o výměře 470 m2 – orná půda
258/2 o výměře 15262 m2 – travní plocha
265/5 o výměře 101962 m2 – orná půda
265/8 o výměře 1444 m2 – travní plocha
265/9 o výměře 4136 m2 – travní plocha
275 o výměře 10445 m2 – orná půda
288/3 o výměře 78 m2 – ostatní plocha
294/6 o výměře 28024 m2 – lesní pozemek
316/11 o výměře 331 m2 – travní plocha
316/15 o výměře 31022 m2 – travní plocha
359/1 o výměře 1111 m2 – ostatní plocha
566/1 o výměře 31831 m2 – orná půda
676/3 o výměře 1306 m2 – ostatní plocha
676/4 o výměře 690 m2 – ostatní plocha



pověřuje
EO MěÚ po ukončení připomínkování zveřejněného záměru obce k rozhodnutí o uzavření
pachtovní smlouvy za obecně platných podmínek města Nová Role



hlasování
5 pro
Usn.č. 37/03 – 6)

Záměr obce – prodej pozemku v k. ú. Mezirolí:
RMě
 ukládá
OSA MěÚ Nová Role na základě předložené žádosti ********, zveřejnit záměr obce na prodej
pozemku p.p.č. 1024 o výměře 92 m2 v k. ú. Nová Role. Požadovaný pozemek sousedí
s pozemkem žadatele. Cena pozemku pro prodej je navržena ve výši 250,- Kč + 21% DPH za m2
plochy.


hlasování
5 pro
Usn.č. 37/04 – 1)

Inventarizace majetku města:
RMě
 bere navědomí
předložené zápisy z fyzické inventarizace majetku města za rok 2015
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souhlasí
s vyřazením majetku města dle předloženého vyřazovacího protokolu v celkové částce Kč
=110 194,77



hlasování
5 pro

Usn.č. 37/04 – 2)
Finanční prostředky na podporu spolků a organizací ve městě Nová Role:
RMě
 schvaluje
přijetí finančního sponzorského daru v roce 2016 na podporu kulturních a sportovních aktivit ve
městě ve prospěch Města Nová Role za účelem podpory Města Nová Role, jím zřízených
organizací a spolků, sdružení a organizací působících ve městě od společnosti THUN 1794 a. s.


ukládá
zajistit uzavření darovací smlouvy v celkové částce Kč =80 000,-- na finanční dar a Kč =50 000,- na hmotné dary (výrobky produkované společností)



hlasování
5 pro
Usn.č. 37/04 – 3)

Nabídka ČSOB Asset Management, a.s.:
RMě
 bere na vědomí a nesouhlasí
s předloženou nabídkou možnosti zhodnocení volných finančních prostředků města investiční
společnosti ČSOB Asset Management, a. s.


hlasování
5 pro

Usn.č. 37/04 – 4)
Hospodářský výsledek MŠ Nová Role, Rolavská 234:
RMě
 projednala
předložený materiál


schvaluje
své příspěvkové organizaci Mateřská škola Nová Role, Rolavská 234 rozdělení zlepšeného HV za
rok 2015 v celkové výši Kč 9 320,03 plně do Rezervního fondu



hlasování
5 pro
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Usn.č. 37/04 – 5)
Odpisový plán MŠ Nová Role, Rolavská 234 na rok 2016:
RMě
 schvaluje
odpisový plán na rok 2016 pro svoji příspěvkovou organizaci Mateřská škola Nová Role, Rolavská
234 v částce Kč =21 595,--. Výše odpisů bude schválena i rozpisem závazných nákladových
ukazatelů na rok 2016, účet odpisy majetku 551 Kč 22 tis


hlasování
5 pro

Usn.č. 37/04 – 6)
Žádost o neinvestiční dotaci:
RMě
 projednala
předloženou žádost Centrum pro zdravotně postižené Karlovarského kraje, o. p. s. na
poradenství a sociální služby pro občany města Nová Role


neschvaluje
požadovanou neinvestiční finanční dotaci ve výši Kč 15 000,--



hlasování
5 pro

Usn.č. 37/04 – 7)
Žádost o neinvestiční dotaci:
RMě
 projednala
žádost provozovatele Baru Bernard pana Jana Pavlíčka ve Školní ulici v Nové Roli na živé
hudební produkce v roce 2016 konané v baru


neschvaluje
požadovanou neinvestiční finanční dotaci ve výši Kč 30 000,--



hlasování
5 pro

Usn.č. 37/04 – 8)
Výpůjčka majetku města – herní prvky v areálu MŠ Nová Role, Rolavská 234:
RMě
 schvaluje
výpůjčku majetku – ostatní stavby (Herní zahradní sestava Universal 201) příspěvkové organizaci
města Mateřská škola Nová Role, Rolavská 234, IČO: 7093983, v celkové částce Kč =230 000,--,
datum pořízení červen 2015. Uzavřena smlouva o výpůjčce dle § 2193 a následujících
občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.


hlasování
4 pro
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Usn.č. 37/05 – 1)
Jednání v působnosti valné hromady společnosti Technická služba Nová Role, s.r.o.:
RMě
 v působnosti valné hromady rozhoduje:
a) o zvýšení základního kapitálu společnosti takto: ---------------------------------------------- základní kapitál společnosti se zvyšuje z jeho dosavadní výše 200.000,- Kč, slovy dvěstě tisíc korun
českých, o částku 3.921.000,- Kč, slovy tři miliony devět set dvacet jedna tisíc korun českých, na výši
základního kapitálu společnosti 4.121.000,- Kč, slovy čtyři miliony jedno sto dvacet jedna tisíc korun
českých, a to nepeněžitým vkladem jediného společníka, -------------------------------------------------------------------- výše vkladu jediného společníka se zvýší z jeho dosavadní výše 200.000,- Kč, slovy dvě stě tisíc
korun českých, o částku 3.921.000,- Kč, slovy tři miliony devět set dvacet jedna tisíc korun českých, na
jeho výši 4.121.000,- Kč, slovy čtyři miliony jedno sto dvacet jedna tisíc korun českých, ------------------------------------------------------------------ nepeněžitý vklad jediného společníka tvoří:
--------------------------------------------------- pozemek s parcelním číslem stavebním 548 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 130 m2, jehož
součástí je na něm stojící stavba bez čp/če, způsob využití jiná stavba,
- pozemek s parcelním číslem stavebním 549 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 276 m2, jehož
součástí je na něm stojící stavba č. p. 252, část obce Nová Role, způsob využití stavba občanského
vybavení, ------------------------------------------------ pozemek s parcelním číslem stavebním 1081 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 137 m2, jehož
součástí je na něm stojící stavba bez čp/če, způsob využití garáž, --------------------------------------------------------------------------------------------- pozemek s parcelním číslem stavebním 1211 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 152 m2, jehož
součástí je na něm stojící stavba č.p. 286, část obce Nová Role, způsob využití stavba technického
vybavení, ---------------------------------------- pozemek s parcelním číslem stavebním 1233 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 31 m2, jehož
součástí je na něm stojící stavba bez čp/če, způsob využití stavba technického vybavení, ----------------------------------------------------------------- pozemek s parcelním číslem stavebním 1273 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 14 m2, jehož
součástí je na něm stojící stavba bez čp/če, způsob využití stavba technického vybavení, ----------------------------------------------------------------- pozemek s parcelním číslem 1057/6 – ostatní plocha o výměře 1884 m2, způsob využití ostatní
komunikace, -----------------------------------------------------------------v katastrálním území i obec Nová Role, okres Karlovy Vary, zapsané v katastru nemovitostí u
Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj, Katastrální pracoviště Karlovy Vary, na LV č. 1, – dále jen
nepeněžitý vklad,
- jediný společník musí převzít vkladovou povinnost ke zvýšení svého vkladu nepeněžitým vkladem a
vnést (splatit) – nepeněžitý vklad do společnosti do třiceti dnů ode dne rozhodnutí jediného společníka o
zvýšení základního kapitálu společnosti, -------- nepeněžitý vklad se započítává na emisní kurs jediného společníka částkou 3.921.000,- Kč, slovy tři
miliony devět set dvacet jedna tisíc korun českých, v souladu se znaleckým posudkem na ocenění
nepeněžitého vkladu, ve kterém byl vklad oceněn na částku 3.921.050,- Kč, slovy tři miliony devět set
dvacet jedna tisíc padesát korun českých, s tím, že rozdíl – vkladové ážio ve výši 50,- Kč, slovy padesát
korun českých, bude převeden do rezervního fondu společnosti, ------------------------------------------------------a prohlašuje, že:-------------------------------------------------------------------------------------------- nepeněžitý vklad byl pro účely zvýšení základního kapitálu společnosti oceněn znaleckým posudkem
znalce pana Ing. Ivana Žikeše, bytem Jenišov, Heřmánková 234, PSČ 362 11, ze dne 25. 10. 2015,
zapsaným ve znaleckém deníku pod poř. č. 3149-070/2015, na částku 3.921.050,- Kč, slovy tři miliony
devět set dvacet jedna tisíc padesát korun českých, s tím, že hodnota vkladu 3.921.000,- Kč, slovy tři
miliony devět set dvacet jedna tisíc korun českých, s tím, že znalecký posudek obsahoval popis
nepeněživého vkladu, metody jeho ocenění i odůvodnění znalce ve smyslu § 143 odst. 3 zákonu č.
90/2012 Sb. o obchodních korporacích a družstvech, jak k ocenění nepeněžitého vkladu došel, -------------------------------------------------------------------------
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- jednatel společnosti v souladu s § 219 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích a
družstvech předložil jedinému společníku před rozhodnutím o zvýšení základního kapitálu společnosti
písemnou zprávu ohledně zdůvodnění zvýšení základního kapitálu společnosti;
b)
o změně zakladatelské listiny společnosti zejména z důvodu doplnění a upravení
předmětu podnikání, změny výše základního kapitálu a změny zákona včetně podřízení společnosti
zákonu č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích a družstvech ve smyslu jeho § 777 odst. 5 tak, že
celé její dosavadní znění, všechna její ustanovení, nahrazuje těmito následujícími ustanoveními s tím,
že v části výše základního kapitálu a výše vkladu společníka nabývají účinnosti s účinností změny
výše základního kapitálu společnosti: --1.
Firma a sídlo společnosti-------------------------------------------------------------------1.1. Firma společnosti je: Technická služba Nová Role, s.r.o. (dále jen „společnost“)
1.2. Sídlem společnosti je: Nová Role ---------------------------------------------------------2. Předmět podnikání--------------------------------------------------------------------------2.1. Předmětem podnikání společnosti je: -----------------------------------------------------(a) silniční motorová doprava – nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší
povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní
provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny,
jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, --------------------------------------(b) výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, -------------------------------------------------------------------------------(c) montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení, -----------------------(d) masérské, rekondiční a regenerační služby, --------------------------------------(e) podnikání v oblasti nakládání s nebezpěčnými odpady. -----------------------3. Společníci ------------------------------------------------------------------------------------3.1. Společníkem společnosti je: ---------------------------------------------------------------Město Nová Role, IČ 00254819, se sídlem Nová Role, Chodovská 236, PSČ 362 25. --------------------------------------------------------------------------------------------4. Vklady a podíly -----------------------------------------------------------------------------4.1. Ve společnosti existuje jediný druh podílu, a to podíl základní, se kterým nejsou spojena žádná
zvláštní práva a povinnosti. Společník může vlastnit pouze jeden podíl. -----------------------------------------------------------------------------------------4.2. Vklad a podíl společníka: ------------------------------------------------------------------Společník Město Nová Role, IČ 00254819, má vklad do základního kapitálu ve výši 4.121.000,- Kč, slovy
čtyři miliony jedno sto dvacet jedna tisíc korun českých, čemuž odpovídá základní podíl ve výši 100
%, slovy jedno sto procent. 5. Výše základního kapitálu -----------------------------------------------------------------5.1. Základní kapitál společnosti činí 4.121.000,- Kč, slovy čtyři miliony jedno sto dvacet jedna tisíc korun
českých, Na zvyšování nebo snižování základního kapitálu společnosti se zejména použijí ustanovení
§§ 216 až 240 zákona o obchodních korporacích. ------------------------------------------------------------------6. Orgány společnosti -------------------------------------------------------------------------6.1. Orgány společnosti jsou: -------------------------------------------------------------------(a) valná hromada (jediný společník); -------------------------------------------------(b) jednatel. -------------------------------------------------------------------------------7. Valná hromada -----------------------------------------------------------------------------7.1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. ------------------------------------7.2. Do působnosti valné hromady náleží rozhodnutí o otázkách, které zákon, zejména ustanovení § 190
zákona o obchodních korporacích, nebo tato zakladatelská listina zahrnují do působnosti valné
hromady. Do působnosti valné hromady náleží dále též: ------------------------------------------------------------------------------(a) rozhodování o změně obsahu zakladatelské listiny (společenské smlouvy), nedochází-li k ní na
základě jiných právních skutečností; ----------------------(b) jmenování a odvolávání likvidátora, včetně schvalování smlouvy o výkonu funkce a poskytování
plnění podle § 61 zákona o obchodních korporacích; (c) rozhodování o zrušení společnosti s likvidací; -----------------------------------(d) rozhodování o pachtu závodu společnosti nebo takové jeho části, k jejímuž zcizení se vyžaduje
souhlas valné hromady podle zákona; ----------------------
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(e) udělování pokynů jednatelům a schvalování koncepce podnikatelské činnosti společnosti (včetně
jednacího řádu pro jednatele), nejsou-li v rozporu s právními předpisy; valná hromada může
zejména zakázat jednatelům určité právní jednání, je-li to v zájmu společnosti. ----------------7.3. Valná hromada si může vyhradit rozhodování o věcech, které jinak náležejí do působnosti jiných
orgánů společnosti. ----------------------------------------------------7.4. Má-li společnost jediného společníka, vykonává působnost valné hromady v uvedeném rozsahu tento
společník. Rozhodnutí přijaté v působnosti valné hromady doručí společník buď k rukám jakéhokoliv
jednatele, nebo na adresu sídla společnosti. Jednatelé jsou povinni předkládat návrhy rozhodnutí
jedinému společníkovi s dostatečným časovým předstihem. Jediný společník může určit lhůtu, v níž
mu má být návrh konkrétního rozhodnutí předložen. Po dobu, po kterou má společnost jediného
společníka, je jeho podíl vždy převoditelný bez jakéhokoliv omezení. ----------------------------------------------------------------------8. Jednatel ---------------------------------------------------------------------------------------8.1. Společnost má jednoho jednatele. --------------------------------------------------------8.2. Za společnost jedná jednatel samostatně. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěné
nebo vypsané obchodní firmě společnosti připojí jednatel svůj podpis. ---------------------------------------------------------------------------------------8.3. Jednatel nesmí bez předchozího souhlasu jediného společníka při výkonu působnosti valné hromady
uzavírat: ------------------------------------------------------- smlouvy o zcizování nemovitého majetku společnosti a jakýmkoliv způsobem nemovitý majetek
společnosti zatěžovat, ------------------------------- smlouvy o závazcích společnosti, jejichž hodnota přesahuje 500.000,- Kč, slovy pět set tisíc korun
českých, ----------------------------------------------- přebírat záruky, ručení či jiná zajištění za společnost pro třetí osoby,----------- uzavírat smlouvy, kterými se společnost dostává do pozice dlužníka mimo její obvyklé provozování
činnosti. --------------------------------------------------9. Rezervní fond --------------------------------------------------------------------------------9.1. Společnost je povinna vytvořit rezervní fond z čistého zisku vykázaného v řádné účetní závěrce za
rok, v němž poprvé čistý zisk vytvoří, a to ve výši nejméně 10 %, slovy deset procent, z čistého
zisku, avšak ne více než 5 %, slovy pět procent, z hodnoty základního kapitálu společnosti. Tento
fond se ročně doplňuje 5 %, slovy pět procent, z čistého zisku až do dosažení výše 10 %, slovy
deset procent, základního kapitálu společnosti. Rezervní fond do výše 10 %, slovy deset procent,
základního kapitálu lze použít pouze k úhradě ztráty společnosti. O použití rezervního fondu
rozhoduje jednatel. -----------------------------------------------------10. Podřízení se zákonu o obchodních korporacích jako celku -------------------------10.1.
Společnost se podřizuje zákonu o obchodních korporacích jako celku dle jeho § 777
odst. 5. Tato změna zakladatelské listiny nabývá účinnosti dnem, kdy bude zveřejněn zápis této
skutečnosti do obchodního rejstříku způsobem umožňujícím dálkový přístup podle zákona o
veřejných rejstřících právnických a fyzických osob. ------------------------------------------------------------------------------------------ hlasování
5 pro
Usn.č. 37/05 – 2)

Jednání v působnosti valné hromady společnosti Technická služba Nová Role, s.r.o.
RMě:


zmocňuje
ke všem právním jednáním souvisejícím s notářským zápisem a dalším nezbytným krokům
k navýšení základního kapitálu a změnou zakladatelské jistiny starostku Města Nová Role, paní
Jitku Pokornou



hlasování
5 pro
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Usn.č. 37/06 – 1)
Podpora akce geocachingu – Sběr odpadků v přírodě:
RMě
 souhlasí
s přistavěním dvou kusů velkých otevřených kontejnerů za účelem sběru odpadků z volné
přírody pro příznivce geocachingu a dalších dobrovolníků z Nové Role na sobotu 16. 4. 2016 do
lokality na odbočku staré Chodovské/Nejdecké do lesa směr Rájec. Náklady související s
přistavěním, odvozem kontejnerů a uložením odpadu na skládce bude hradit město.


hlasování
5 pro
Usn.č. 37/06 – 2)

Informace o podnikatelských subjektech na webu města
RMě
 bere na vědomí
žádost Hany Papajikové o zveřejnění informací o její provozovně kadeřnictví


souhlasí
s umístěním informací o firmě Kadeřnictví Hana Papajiková na web města do sekce Služby a
organizace



hlasování
5 pro
Usn.č. 37/06 – 3)

Věcné břemeno ve prospěch spol. ČEZ Distribuce, a.s.:
RMě
 schvaluje
uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IP-12-0003976/VB3, ve prospěch
společnosti ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, zastoupené na základě plné moci
ze dne 1. 10. 2010 společností Elektromontáže s.r.o., Botanická 276, Dalovice. Jedná se o
umístění, zřízení a provozování distribuční soustavy el. en. na pozemcích p. č. 431/6, 1023,
1025/1, k. ú. Mezirolí, obec Nová Role, za podmínek stanovených zákonem č. 458/2000 Sb.,
energetický zákon. Jednorázová náhrada za zřízení věcného břemene se sjednává ve výši 1000,Kč + DPH dle zákonné sazby platné ke dni uzavření smlouvy


hlasování
5 pro

Jitka Pokorná, v. r.
starostka města

Jan Lichnovský, v. r.
místostarosta města
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