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ZÁPIS  
z 23. jednání rady města Turnov 

ze dne 24. září 2020 

 
Pozn. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle 

zákona o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
 

  

Přítomni: Ing. Tomáš Hocke, Mgr. Petra Houšková, Eva Kordová, Mgr. Michal Loukota, PhDr. 
Hana Maierová, Ing. Zbyněk Miklík, Mgr. Jana Svobodová, Mgr. Pavel Mlejnek 
 

Nepřítomni: 
 

Omluveni: 
 

Tajemník  
úřadu: 

Jiří Mikula 
 

Jiří Mikula     
 

 
Ing. Miroslav Šmiraus     
 

 
 

 

PROGRAM 

NA JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TURNOV 
 

Záležitosti odboru správy majetku 

1. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 

"Kanalizační přípojka a zřízení sjezdu p. č. 745/4, 745/5, 

Rokycanova ul. Turnov, xxxxxxxx" 

Stanislava Syrotiuková 13:00 – 13:15      

2. Dodatek č. 3 "Zateplení bytového domu Granátová 1897, 

Turnov" 

Ing. Tomáš Hocke       

Záležitosti odboru dopravního 

3. Nařízení obce, kterým se vymezují oblasti obce, ve kterých 

lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít ke stání 

vozidla jen za sjednanou cenu 

Mgr. Jana Svobodová 13:15 – 13:20  

Záležitosti odboru životního prostředí 

4. Žádost o výjimku ze směrnice – Městské sady Hruštice Mgr. Jana Svobodová 13:20 – 13:30      

Záležitosti odboru vnitřních věcí 

5. Výběrové řízení na dodávku úklidových a domovnických 

prací pro budovy MěÚ Turnov č. p. 335 a č. p. 466 na 

období 1. 11. 2020 - 31. 10. 2022 

Ing. Jan Zárybnický 13:30 – 13:45      

Záležitosti odboru školství, kultury a sportu 

6. Městská sportovní Turnov s.r.o. - dodatek č. 1 ke smlouvě o 

poskytnutí dotace z rozpočtu města Turnov 

Mgr. Martina Marková 13:45 – 14:10      

7. Základní škola Turnov, Skálova 600, příspěvková 

organizace – žádost o schválení přijetí daru 

       

8. Volební řád pro volby do školských rad základních škol        

Ostatní 

9. Směr rozvoje sportu IV – koncepce sportu – pracovní 

skupina 

Mgr. Jana Svobodová 14:10 – 15:00      

10. Geopark Český ráj, o. p. s. – projekt exteriérové expozice II 

– doplnění – nebude se projednávat 
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Záležitosti odboru životního prostředí 

11. Nová smlouva se společností REMA Systém, a.s. – zpětný 

odběr elektrozařízení na sběrném dvoře Vesecko – 

doplněný bod 

Mgr. Jana Svobodová       

Záležitosti odboru správy majetku 

12. Chodník Přepeřská, dodatek č.2 – doplněný bod Stanislava Syrotiuková       

Ostatní 

13. Jmenování vedoucího odboru správy majetku – doplněný 

bod 

Ing. Miroslav Šmiraus       

 

 

 

1. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene "Kanalizační přípojka a 

zřízení sjezdu p. č. 745/4, 745/5, Rokycanova ul. Turnov, xxxxxxxxx" 
 

Rozprava: 

 

Investor xxxxxxxxxx podal žádost o zřízení kanalizační přípojky a sjezdu na komunikaci. Stavba se nachází v ulici 

Rokycanova, kde bude žadatel na pozemku p. č. 745/4 a 745/5 k. ú. Turnov budovat rodinný dům. Věcné břemeno 

spočívá v oprávnění provozování sjezdu a vodárenského zařízení včetně jeho příslušenství.  

 
 

Usnesení RM č. 557/2020 
RM schvaluje  
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene-služebnosti a smlouvy o právu provést 
stavbu a následně smlouvy o zřízení věcného břemene v souladu se zákonem č. 458/2000Sb. o 
podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů 
(energetický zákon), se zákonem č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o 
změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích) a podle zákona č. 89/2012Sb. občanský 
zákoník v platném znění na pozemek parcel. č. 742/1 k. ú. Turnov ve vlastnictví města Turnova dotčený 
stavbou „Turnov, Rokycanova p. č.745/4, 745/5 k. ú. Turnov, kanalizační přípojka a sjezd“ ve prospěch 
xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za jednorázovou úhradu 4.500 Kč + DPH dle Ceníku 
jednorázových náhrad věcných břemen platného od 1. 7. 2020. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [7/0/0] 
  
 

2. Dodatek č. 3 "Zateplení bytového domu Granátová 1897, Turnov" 
 

Rozprava: 

 

Stavbu „Zateplení bytového domu Granátová 1897, Turnov“ provádí na základě uzavřené Smlouvy o dílo fi STAV 

AGENCY s. r. o. Cena díla na základě uzavřené smlouvy a dodatku č. 2 je 9.501778,24 Kč včetně DPH s termínem 

dokončení 31. 10. 2020. Zhotovitel stavby fi STAV AGENCY s. r. o. předložil zpracovaný cenový dodatek č. 3 ke 

smlouvě o dílo stavby „Zateplení bytového domu Granátová 1897, Turnov“ formou položkového rozpočtu na 

vícepráce, které vznikly postupně v září 2020 při zateplení suterénní části objektu. Obsahem změnového listu je 

vedení kabeláže NN v těsné blízkosti suterénního zdiva, které je nutné zateplit. Kabely 3x NN byly ručně odkopány, 

přeloženy, po zateplení byly zapískovány a položeny zpět do původní trasy. 

Vysoutěžená cena zakázky byla 8,87mil.Kč. 

Celkové vícepráce jsou ve výši cca 0,7mil.Kč, což je cca 7% z ceny zakázky. 

Oproti smlouvě bude stavba ukončena o 1 měsíc dříve. 

 
 

Usnesení RM č. 558/2020 
RM schvaluje  
uzavření dodatku č. 3 ve výši 65 908,32 Kč včetně DPH dle změnového listu č. 4 ke „Smlouvě o dílo“ pro 
stavbu „Zateplení bytového domu Granátová 1897, Turnov“ pro firmu STAV AGENCY s. r. o., Liberec. 
Celková smluvní cena je 9.567 686,56 Kč vč. DPH. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/0] 
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3. Nařízení obce, kterým se vymezují oblasti obce, ve kterých lze místní komunikace 

nebo jejich určené úseky užít ke stání vozidla jen za sjednanou cenu 
 

Rozprava: 

 

Město Turnov uvažuje o prodeji pozemku p. č. 370, k. ú. Turnov v souvislosti s plánovanou rekonstrukcí objektu 

starého kina na Trávnicích na muzeum automobilových veteránů. Před tímto rozhodnutím je potřeba provést několik 

úředních kroků. Prvním je upravení nařízení obce o zpoplatněném parkování. Druhým pak vyřazení pozemku 

z místních komunikací. Překládáme ke schválení úpravu nařízení města, kterým se vymezují oblasti obce, ve kterých 

lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít ke stání vozidla jen za sjednanou cenu s tím, že se z tohoto 

nařízení vypouští pozemek p. č. 370 v k. ú. Turnov. 

 
 

Usnesení RM č. 559/2020 
RM schvaluje  
Nařízení města č. 5/2020, kterým se vymezují oblasti obce, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich 
určené úseky užít ke stání vozidla jen za sjednanou cenu. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/0] 
  
 

4. Žádost o výjimku ze směrnice – Městské sady Hruštice 
 

Rozprava: 

 

Tímto Vám předkládáme žádost o udělení výjimky ze směrnice Města Turnov č. 49.19 Zásady a postupy k zadávání 

zakázek Městem Turnov, a to dle čl. VII. této směrnice. Důvodem žádosti je realizace části projektu Městské sady 

Hruštice. Maximální výše podpory na jeden projekt činí 250.000 Kč. Maximální míra podpory je stanovena na 100% 

ze způsobilých výdajů.  Z poskytnuté dotace bude hrazena výsadba části interakčního prvku IP 2 Hruštice – 

Károvsko, na který byla zpracována studie (AND, spol. s.r.o., 10/2017). Celkem bude vysazeno 48 ks ovocných 

stromů o výsadbové velikosti 10 -12 cm. Počet stromů byl zvolen tak, abychom dosáhli na maximální výši podpory. 

V souladu s podmínkami výzvy jsme nechali zpracovat odborný posudek, který je v podstatě prováděcím projektem 

výsadby a je v souladu s již zpracovanou studií. Předmětem žádosti o výjimku ze směrnice města je nákup materiálu 

pro výsadbu stromů.  

 
 

Usnesení RM č. 560/2020 
RM schvaluje  
dle článku VII. směrnice Města Turnov č. 49.19 Zásady a postupy k zadávání zakázek Městem Turnov 
výjimku pro dodavatele Zahradnictví Jan Hájek, se sídlem 5. května 65, 511 01 Turnov, IČ: 183 60 408 na 
nákup materiálu na realizaci projektu Městské sady Hruštice, realizovaného v rámci poskytnuté dotace z 
Národního programu Životní prostředí, a to v celkové výši 158.522,00 Kč bez DPH (191.811,62 Kč včetně 
DPH).  Důvody pro udělení výjimky: místní firma, která zajistí dodávku materiálu, odborný dozor a 
výpomoc v den výsadby a dále následnou péči včetně zálivky, tato firma má již zkušenosti se zálivkovými 
vaky, kdy pro nás zajišťuje zálivku prostřednictvím těchto vaků, které zároveň v zimním období na své 
náklady vyčistí a uskladní, zálivkové vaky pořízené v rámci dotace by tedy byly uskladněny u této firmy, s 
firmou máme velmi dobré zkušenosti při zajištění následné péče, poskytovatelem dotace je preferována 
spolupráce s místními firmami, cena byla stanovena na základě odborného posudku. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [7/0/1] 
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5. Výběrové řízení na dodávku úklidových a domovnických prací pro budovy MěÚ 

Turnov č. p. 335 a č. p. 466 na období 1. 11. 2020 - 31. 10. 2022 
 

Rozprava: 

 

Jelikož se blíží konec platnosti stávající smlouvy na dodávku úklidových a domovnických prací pro budovy našeho 

úřadu, prosím o schválení výběrového řízení na dodávku těchto služeb na příští dva roky. Bude osloveno více jak 5 

firem. 

 
 

Usnesení RM č. 561/2020 
RM schvaluje  
vyhlášení výběrového řízení na dodávku úklidových a domovnických prací od 1. 11. 2020 do 31. 10. 2022 
dle předložené zadávací dokumentace. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/0] 
  
 

Usnesení RM č. 562/2020 
RM schvaluje  
hodnotící komisi Mgr. Petra Houšková, Dagmar Brabcová, Ing. Jan Zárybnický, Ing. Jana Chlupová, Ing. 
Miroslav Šmiraus. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/0] 
  
 

6. Městská sportovní Turnov s. r. o. - dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z 

rozpočtu města Turnov 
 

Rozprava: 

 

V únoru 2020 bylo Zastupitelstvem města Turnov rozhodnuto o poskytnutí dotace ve výši 2 mil. Kč pro společnost 

Městská sportovní Turnov s. r. o. na obnovu vlastního i pronajatého majetku a na údržbu sportovišť. S příjemcem 

dotace byla uzavřena smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Turnov č. 7-20-003, která nabyla účinnosti dne 

8. 4. 2020. Zastupitelstvo města Turnov na svém jednání dne 30. 4. 2020 schválilo rozpočtovým opatřením č. 1 pro 

městský rozpočet roku 2020 navýšení investiční dotace výše uvedené společnosti o 150 tis. Kč. Důvodem navýšení 

dotace je vznik nového sportoviště - PUMPTRACK ve sportovně – rekreačním areálu Maškova zahrada. Důvodem 

navýšení této investiční dotace jsou náklady spojené s výstavbou tohoto sportoviště. Nyní je potřeba tyto změny 

zohlednit ve smlouvě o poskytnutí dotace jejím dodatkem.  

 
 

Usnesení RM č. 563/2020 
RM souhlasí  
se zněním dodatku č. 1 smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Turnov č. 7-20-003 a doporučuje 
Zastupitelstvu města tento dodatek schválit. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/0] 
  
 

Usnesení RM č. 564/2020 
RM v působnosti valné hromady Městské sportovní Turnov s. r. o.  
souhlasí se zněním dodatku č. 1 smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Turnov č. 7-20-003. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/0] 
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7. Základní škola Turnov, Skálova 600, příspěvková organizace – žádost o schválení 

přijetí daru 
 

Rozprava: 

 

Předkládáme Vám ke schválení žádost ředitele organizace Základní škola Turnov, Skálova 600, příspěvková 

organizace o schválení přijetí finančního daru ve výši 53 tis. Kč od společnosti Pomáháme školám k úspěchu, o. p. s. 

na podporu vzdělávání, čtenářské gramotnosti a rozvoj kritického myšlení. Dále organizace přikládá na vědomí 

darovací smlouvu od p. Václava Kulhavého, který škole daruje 9 ks reklamních dresů na reprezentaci školy 

v hodnotě 4 tis. Kč. Protože se ale jedná o dar, jehož hodnota je nižší 50 tis. Kč, darovací smlouvu dle rozpočtových 

pravidel schvaluje pouze starosta města. 

 
 

Usnesení RM č. 565/2020 
RM schvaluje  
organizaci Základní škola Turnov, Skálova 600, příspěvková organizace přijetí finančního daru ve výši 53 
tis. Kč od společnosti Pomáháme školám k úspěchu, o. p. s. na podporu vzdělávání a zlepšování kvality 
výuky a prostředí na základních a středních školách, dle uzavřené darovací smlouvy. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [7/0/1] 
  
 

8. Volební řád pro volby do školských rad základních škol 
 

Rozprava: 

 

Dle § 167, odst. 2, zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 

(školský zákon) je zřizovatel povinen vydat volební řád školských rad při základních školách. Podle volebního řádu 

postupují základní školy při konání voleb do školských rad a volební řád zároveň upravuje přípravu, průběh a 

vyhodnocení voleb členů školských rad a zveřejňování jejich výsledků na školách. Poslední aktualizace volebního 

řádu byla schválena usnesením RM č. 678/2017 ze dne 8. 11. 2017 s nabytím účinnosti od 1. 12. 2017. Nyní 

navrhujeme do Čl. 7 „Volba členů školské rady“ přidat bod č. 11, který umožňuje volbu členů do školské rady i 

elektronickou formou. 

 
 

Usnesení RM č. 566/2020 
RM schvaluje  
volební řád pro volby do školských rad základních škol zřizovaných Městem Turnov, s nabytím účinnosti 
od 24. 9. 2020. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/0] 
  
 

9. Směr rozvoje sportu IV – koncepce sportu – pracovní skupina 
 

Rozprava: 

 

Předkládám Vám k projednání další materiál týkající se aktuálního projednávání koncepce sportu, a to jmenování 

pracovní administrativní skupiny, která sestaví text koncepce na základě výstupů kulatých stolů a schůzek se 

zástupci sportovních spolků a ředitelů škol. Jmenování pracovní skupiny je i ve schváleném harmonogramu 

projednávání: 
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Navrhované složení pracovní administrativní skupiny: 

- Jana Svobodová – místostarostka zodpovědná za tvorbu Koncepce sportu 2020 - 2024 

- Martina Marková – vedoucí OŠKS – kapitoly  

- Jiří Veselka – jednatel Městské sportovní Turnov 

- Jiří Mikula – radní, předseda výboru pro sport ZM 

- Zbyněk Miklík – radní, předseda sportovní komise RM 

- Ing. Jaroslav Knížek – opoziční zastupitel ze sportovního prostředí 

 

Kapitola z obsahu koncepce garant 1 garant 2 

1. Úvod (účel, legislativa) Martina Marková Jana Svobodová 

2. Přehled sportovišť ve městě (Majetkoprávní 

uspořádání sportovních subjektů – vlastníci 

sportovišť, jejich přehled a stav) 

Jiří Veselka Jana Svobodová 

3. Sportovní subjekty působící v Turnově a okolí 

(přehled, sporty, počty členů) 

Jaroslav Knížek 

 

Jana Svobodová 

4. Systém finanční podpory Jiří Mikula Jana Svobodová 

5. Metodika sportu Martina Marková Jana Svobodová 

6. Rekreační sport na území města, nabídka 

občanům i turistům 

Zbyněk Miklík Jana Svobodová 

7. Výsledky jednání (velké sportovní organizace: 

TJ, Sokol, AC, HC, FK) a kulatých stolů 

(zástupci TJ a SK; zástupci škol (komise pro 

výchovu a vzdělávání), veřejnost (?), …(?)) 

Martina Marková Jana Svobodová 

8. SWOT Analýza (shrnutí klíčových faktorů z 

předchozího) – pracovní skupina 

Martina Marková Jana Svobodová 

9. Vize a dlouhodobé cíle Jiří Veselka Jana Svobodová 

10. Akční plány (na volební období?) Jiří Mikula Jana Svobodová 

11. Závěr (včetně stanovení pravidelné 

aktualizace) 

Jiří Veselka Jana Svobodová 

12. Přílohy Martina Marková Jana Svobodová 

 
 

Usnesení RM č. 567/2020 
RM schvaluje  
složení pracovní administrativní skupiny pro tvorbu Koncepce sportu 2020 – 2024: Mgr. Jana Svobodová, 
Mgr. Martina Marková, Ing. Jiří Veselka, MBA, Jiří Mikula, Ing. Zbyněk Miklík, Ing. Jaroslav Knížek. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/0] 
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10. Geopark Český ráj, o. p. s. – projekt exteriérové expozice II – doplnění 
 

Bod se nebude projednávat.         
 
 

11. Nová smlouva se společností REMA Systém, a.s. – zpětný odběr elektrozařízení 

na sběrném dvoře Vesecko 
 

Rozprava: 

 

V tuto chvíli řešíme problematiku zpětného odběru elektrozařízení od společnosti Samsung. Zpětný odběr 

elektrozařízení pro nás zajišťují kolektivní systémy Asekol, Elektrowin a Ecobat. Společnost Asekol nám oznámila 

v průběhu prázdnin, že nebude odebírat spotřebiče od společnosti Samsung. Tato společnost již dlouhodobě neplatí 

poplatky dle zákona kolektivnímu systému Asekol. Společnost Samsung uzavřela nově smlouvu s kolektivním 

systémem REMA, který ale nemá v tuto chvíli dostatečně pokrytou síť sběrných míst. 

Abychom se my nedostali do potíží s odběrem elektrozařízení Samsung, potřebujeme uzavřít smlouvu se společností 

REMA Systém, a.s. Smlouvu jsme konzultovali s právníkem a je možné ji uzavřít a ponechat v platnosti i ostatní 

smlouvy. Na sběrném dvoře budeme nadále zajišťovat zpětný odběr všech elektrozařízení a předávat je budeme 

všem kolektivním systémům podle jejich požadavků a pravidel (dřívější rozdělení odebíraných elektrozařízení - 

Ekolamp – světelné zdroje; Elektrowin – velké domácí spotřebiče, malé domácí spotřebiče, elektrické a elektronické 

nástroje; Asekol – zařízení informačních technologií a telekomunikační zařízení, spotřebitelská zařízení, hračky, 

vybavení pro volný čas a sporty a lékařské přístroje). 

 
 

Usnesení RM č. 568/2020 
RM souhlasí  
s uzavřením smlouvy s kolektivním systémem REMA Systém a. s. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/0] 
  
 

Usnesení RM č. 569/2020 
RM ukládá  
starostovi města Ing. Hockemu podpis smlouvy o využití sběrného dvora pro účely zpětného odběru a 
odděleného sběru elektrozařízení, elektroodpadu, baterií a akumulátorů. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/0] 
  
 

12. Chodník Přepeřská, dodatek č. 2 
 

Rozprava: 

 

V únoru letošního roku Rada města schválila uzavření smlouvy o dílo na stavbu "Chodník Přepeřská ul. Turnov". 

Hlavní část stavby byla provedena dle uzavřené smlouvy. Vzhledem k časové i technické koordinaci s rekonstrukcí 

silnice II/610 a dále k tomu, za na nový chodník máme rozhodnutí o poskytnutí dotace z Integrovaného regionálního 

operačního programu, byl v dubnu 2020 na stavbu uzavřen dodatek č. 1, který se týkal termínového posunu díla do 

30. 9. 2020 tak, aby mohlo být dokončeno společně s rekonstrukcí silnice II/610 (asfalty, veřejné osvětlení, 

dokončovací práce). Nyní jsou již všechny práce dokončeny a zhotovitel předal dílo. S tím došlo i finančnímu 

vypořádání stavby. Radě města předkládáme ke schválení dodatek č. 2, který se týká provedených méně a více prací.  

Méněpráce celé stavby jsou v celkové hodnotě 73.250 Kč bez DPH a více práce jsou v hodnotě 110.524,83 Kč bez 

DPH. Celkové navýšení díla je tady ve výši 37.274,83 Kč bez DPH, 45,102,54 Kč vč. DPH. 
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Usnesení RM č. 570/2020 
RM schvaluje  
uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo s dodavatelem MIZERA-STAVBY, a. s., Lomnice nad Popelkou na 
stavbu "Chodník ulice Přepeřská, Turnov" dle předloženého materiálu. Rada města schvaluje více a míně 
práce ve výši 37.374,83 Kč bez DPH, 45.102,54 Kč vč. DPH, celková cena díla je 1.225.589,33 Kč bez DPH, 
1.482.963,09 Kč vč. DPH. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [7/0/0] 
  
 

13. Jmenování vedoucího odboru správy majetku 
 

Rozprava: 

 

Dne 23. 6. 2020 bylo zveřejněno oznámení o vyhlášení výběrového řízení podle zákona 312/2002 Sb. na pozici 

vedoucí správy majetku. Přihlásilo se 7 uchazečů a všichni splňovali požadavky výběrového řízení. Byla stanovena 

komise pro výběr nejvhodnějšího kandidáta na tuto funkci ve složení: starosta Ing. Tomáš Hocke, místostarostka 

Mgr. Petra Houšková, místostarostka Mgr. Jana Svobodová, tajemník Ing. Miroslav Šmiraus, personalistka Ing. Jana 

Chlupová. 

 
 

Usnesení RM č. 571/2020 
RM jmenuje  
na návrh tajemníka Mgr. Dagmar Šrytrovou vedoucí odboru správy majetku k 1. 12. 2020. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/0] 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

V Turnově dne 30. 9. 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ………………………………………….   ….……………………………………. 

    Ing. Tomáš Hocke     Mgr. Petra Houšková 

            starosta             místostarostka 

 


