Zápis z 14. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne 08.09.2021

Přítomni:

dle presenční listiny

Omluveni:

JUDr. Dagmar Hrudová, Mgr. Daniel Kašička, Ing. Ivo Kiška, MUDr.
Dušan Kučera, PhD., MBA, Karel Smuž, Aleš Šklář, Mgr. Vladimír
Švidrnoch, DiS.

Starosta města zahájil zasedání zastupitelstva města v 15:00 h. Přítomno bylo 10 zastupitelů.
Starosta města konstatoval, že zasedání zastupitelstva města bylo řádně svoláno a oznámení
vyvěšeno na úřední desce.
Zápis z minulého zasedání zastupitelstva města byl podepsán Ing. Ivo Kiškou a Mgr. Radkem
Nitkou.
Starosta navrhl za členy návrhové komise Mgr. Kateřinu Čechovou a Ing. Christose
Kirkopulose a dal pro ně hlasovat jednotlivě.
Návrhová komise:

Mgr. Kateřina Čechová

PRO: 10

Ing. Christos Kirkopulos

PRO: 10

Starosta navrhl za ověřovatele zápisu Bc. Hynka Daňu a Libora Svobodu a dal pro ně hlasovat
jednotlivě.
Ověřovatelé:

Bc. Hynek Daňa

PRO: 9
ZDR: 1

Libor Svoboda

PRO: 9
ZDR: 1

Starosta sdělil, že zapisovatelkou pro 14. zasedání zastupitelstva města je Ing. Renáta
Mičulková.
Starosta města předložil ke schválení návrh programu 14. zasedání zastupitelstva města
uvedený v pozvánce.
Starosta města se zeptal, zda někdo z přítomných zastupitelů chce program zastupitelstva
města ještě doplnit o další materiál.
Žádný návrh nebyl podán.

Zastupitelstvo města schválilo tento program 14. zasedání zastupitelstva města konaného
dne 08.09.2021.
PROGRAM:
1. Kontrola plnění usnesení zastupitelstva města
2. Rozbory hospodaření města a příspěvkových organizací za období 1.–6. měsíce roku
2021
3. Střednědobý výhled rozpočtu na léta 2022–2025
4. Informace o finančních kontrolách prováděných v 1. pololetí roku 2021
5. Schválení přijetí dotace na projekt „Šikmá zvedací plošina pro bytový dům č. p. 205
s byty zvláštního určení na ul. Frýdecká v k. ú. Vratimov“ z rozpočtu Moravskoslezského
kraje, z programu na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v
Moravskoslezském kraji na rok 2021
6. Schválení přijetí dotace na projekt „Revitalizace lokality sídliště Na Hermaně“ z rozpočtu
Moravskoslezského kraje, z Programu na podporu přípravy projektové dokumentace
2021
7. Prodej pozemku ve vlastnictví města, parc. č. 68/2, ostatní plocha o výměře 223 m 2 v k.
ú. Vratimov
8. Obecně závazná vyhláška č. 3/2021
9. Obecně závazná vyhláška – úprava koeficientů pro výpočet daně z nemovitých věcí
10. Návrh peněžitých plnění poskytovaných fyzickým osobám, které nejsou členy
zastupitelstva města, za výkon funkce členů výborů, komisí a zvláštních orgánů za 1.
pololetí 2021
11. Poskytnutí peněžitého daru na rok 2021 pro „Senior Domy Pohoda Jablunkov, a. s.“
12. Poskytnutí peněžitého daru na rok 2021 pro „Mobilní hospic Ondrášek, o. p. s.“
13. Prominutí úhrady nájemného nebytových prostor z důvodu nouzového stavu
14. Rozbor plnění ukazatelů rozpočtu za 1. pololetí 2021 organizační složky Kulturní
středisko Vratimov
15. Informace o rozhodnutí Výboru Státního fondu dopravní infrastruktury o schválení
poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu SFDI pro rok 2021 na projekt „Horní Datyně
– chodník ul. Vratimovská – ISPROFOND 5817510247
16. Smlouva o uzavření budoucí darovací smlouvy pro pozemek parc. č. 232/4 zahrada, k. ú.
Horní Datyně
17. Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy pro část pozemku parc. č. 1130/1 orná půda,
k. ú. Vratimov
18. Schválení přijetí dotace na projekt „Rekonstrukce chodníků a MK ul. U Mateřské školy“
Národního programu Ministerstva pro místní rozvoj, podprogram Podpora obcí s 3001–
10000 obyvateli, pro dotační titul – podpora obnovy místních komunikací
19. Plán finančních kontrol na 2. pololetí roku 2021
20. Rozpočtové opatření č. VIII/2021
21. Žádost o poskytnutí dotace „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 3. výzva“
22. Žádost o poskytnutí dotace „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 3. výzva“
(AMO)
Hlasování: PRO: 10
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14/1

Kontrola plnění usnesení zastupitelstva města

Materiál byl projednán bez připomínek.
Usnesení:
Zastupitelstvo města bere na vědomí kontrolu plnění usnesení zastupitelstva města.
Hlasování: PRO: 10

14/2

Rozbory hospodaření města a příspěvkových organizací za období 1.–6. měsíce
roku 2021

Ing. Kašičková uvedla, že materiál byl projednán finančním výborem bez výhrad.
Materiál byl projednán bez připomínek.
Usnesení:
Zastupitelstvo města schvaluje Rozbory hospodaření města a příspěvkových organizací za
období 1.–6. měsíce roku 2021.
Hlasování: PRO: 10

14/3

Střednědobý výhled rozpočtu na léta 2022–2025

Ing. Kašičková uvedla, že materiál byl projednán finančním výborem bez výhrad.
Materiál byl projednán bez připomínek.
Usnesení:
Zastupitelstvo města schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu na léta 2022–2025.
Hlasování: PRO: 10

14/4

Informace o finančních kontrolách prováděných v 1. pololetí roku 2021

Materiál byl projednán bez připomínek.
Usnesení:
Zastupitelstvo města bere na vědomí informace o provedených finančních kontrolách za 1.
pololetí roku 2021 dle předložené zprávy.
Hlasování: PRO: 10
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14/5

Schválení přijetí dotace na projekt „Šikmá zvedací plošina pro bytový dům č. p.
205 s byty zvláštního určení na ul. Frýdecká v k. ú. Vratimov“ z rozpočtu
Moravskoslezského kraje, z programu na podporu zvýšení kvality sociálních služeb
poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2021

Materiál byl projednán bez připomínek.
Usnesení:
1. Zastupitelstvo města si vyhrazuje v souladu s ustanovením § 84 odst. 4 zákona č. 128/2000
Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, schválit:
- přijetí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, z programu na podporu zvýšení kvality
sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2021, na realizaci projektu s
názvem „Šikmá zvedací plošina pro bytový dům č. p. 205 s byty zvláštního určení, na ul.
Frýdecká v k. ú. Vratimov“ (sociální služba registrační číslo 6305312) v celkové výši maximálně
129.400 Kč
- uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje,
a to dle důvodové zprávy a předloženého materiálu.
Hlasování: PRO: 10
Usnesení:
2. Zastupitelstvo města schvaluje přijetí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, z
programu na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském
kraji na rok 2021, na realizaci projektu s názvem „Šikmá zvedací plošina pro bytový dům č. p.
205 s byty zvláštního určení na ul. Frýdecká v k. ú. Vratimov“ (sociální služba registrační číslo
6305312) za podmínek uvedených v Rozhodnutí o poskytnutí dotace z rozpočtu
Moravskoslezského kraje, a to dle důvodové zprávy a předloženého materiálu.
Hlasování: PRO: 10
Usnesení:
3. Zastupitelstvo města schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského
kraje z programu na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v
Moravskoslezském kraji na rok 2021, na realizaci projektu s názvem „Šikmá zvedací plošina
pro bytový dům č. p. 205 s byty zvláštního určení na ul. Frýdecká v k. ú. Vratimov.
Hlasování: PRO: 10

14/6

Schválení přijetí dotace na projekt „Revitalizace lokality sídliště Na Hermaně“ z
rozpočtu Moravskoslezského kraje, z Programu na podporu přípravy projektové
dokumentace 2021

Materiál byl projednán bez připomínek.
Usnesení:
1. Zastupitelstvo města si vyhrazuje v souladu s ustanovením § 84 odst. 4 zákona č.
128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, schválit:
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- přijetí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, z Programu na podporu přípravy
projektové dokumentace 2021, na realizaci projektu s názvem „Revitalizace lokality sídliště
Na Hermaně“ v celkové výši maximálně 400.000 Kč
- uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje,
a to dle důvodové zprávy a předloženého materiálu.
Hlasování: PRO: 10
Usnesení:
2. Zastupitelstvo města schvaluje přijetí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, z
Programu na podporu přípravy projektové dokumentace 2021, na realizaci projektu s
názvem „Revitalizace lokality sídliště Na Hermaně“, a to dle důvodové zprávy a předloženého
materiálu.
Hlasování: PRO: 10
Usnesení:
3. Zastupitelstvo města schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu
Moravskoslezského kraje z Programu na podporu přípravy projektové dokumentace 2021, na
realizaci projektu s názvem „Revitalizace lokality sídliště Na Hermaně“.
Hlasování: PRO: 10

14/7

Prodej pozemku ve vlastnictví města, parc. č. 68/2, ostatní plocha o výměře 223
m2 v k. ú. Vratimov

Materiál byl projednán bez připomínek.
Usnesení:
Zastupitelstvo města schvaluje Kupní smlouvu na prodej pozemku parc. č. 68/2 ostatní
plocha o výměře 223 m2, k. ú. Vratimov ve vlastnictví města Vratimov za celkovou cenu
150.000 Kč mezi městem Vratimov a XXXXX, Vratimov.
Hlasování: PRO: 10

14/8

Obecně závazná vyhláška č. 3/2021

Materiál byl projednán bez připomínek.
Usnesení:
Zastupitelstvo vydává Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2021, kterou se zrušuje obecně
závazná vyhláška č. 1/2016 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území
města Vratimova ze dne 06.05.2016.
Hlasování: PRO: 10
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14/9

Obecně závazná vyhláška – úprava koeficientů pro výpočet daně z nemovitých
věcí

Ing. Kašičková se zeptala, jaký finanční dopad bude mít úprava koeficientů pro běžnou
domácnost.
Vedoucí finančního odboru Mgr. Ing. Pavel Janků uvedl, že cca 10 let se ve městě koeficienty
neupravovaly. Změny byly konzultovány s Finančním úřadem v Ostravě. Od příštího roku
bude nově zaveden poplatek za odpad, a i z tohoto důvodu je vhodné koeficient upravit tak,
aby město mohlo řádně spravovat své území. Navýšení se bude pohybovat cca 300 Kč na
domácnost.
Usnesení:
Zastupitelstvo města vydává Obecně závaznou vyhlášku č. 4/2021 o stanovení koeficientů
pro výpočet daně z nemovitých věcí.
Hlasování: PRO: 9, ZDR: 1

14/10

Návrh peněžitých plnění poskytovaných fyzickým osobám, které nejsou členy
zastupitelstva města, za výkon funkce členů výborů, komisí a zvláštních orgánů za
1. pololetí 2021

Materiál byl projednán bez připomínek.
Usnesení:
Zastupitelstvo města schvaluje vyplacení peněžitého plnění poskytovaného fyzickým
osobám, které nejsou členy zastupitelstva města, za výkon funkce členů výborů, komisí a
zvláštních orgánů za 1. pololetí 2021 dle předloženého návrhu.
Hlasování: PRO: 10

14/11

Poskytnutí peněžitého daru na rok 2021 pro „Senior Domy Pohoda Jablunkov, a.
s.“

Materiál byl projednán bez připomínek.
Usnesení:
Zastupitelstvo města nepřijalo usnesení k předkládanému materiálu Poskytnutí peněžitého
daru na rok 2021 pro „Senior Domy Pohoda Jablunkov, a. s.“
Hlasování: PRO: 8, ZDR: 2

14/12

Poskytnutí peněžitého daru na rok 2021 pro „Mobilní hospic Ondrášek, o. p. s.“

Materiál byl projednán bez připomínek.
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Usnesení:
1. Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí peněžitého daru ve výši 60.000 Kč Mobilnímu
hospici Ondrášek, o. p. s., Gurťjevova 459/11, Ostrava-Zábřeh, IČ 26850176, zastoupenému
ředitelkou Bc. Bronislavou Husovskou.
Hlasování: PRO: 10
Usnesení:
2. Zastupitelstvo města schvaluje Darovací smlouvu na poskytnutí peněžitého daru ve výši
60.000 Kč mezi městem Vratimov a společností Mobilní hospic Ondrášek, o. p. s., Gurťjevova
459/11, Ostrava-Zábřeh, IČ 26850176, zastoupenou ředitelkou Bc. Bronislavou Husovskou.
Hlasování: PRO: 10
14/13

Prominutí úhrady nájemného nebytových prostor z důvodu nouzového stavu

Materiál byl projednán bez připomínek.
Usnesení:
Zastupitelstvo města schvaluje prominutí nájemného nebytových prostor na ulici Frýdecká
1098 ve Vratimově Milanu Linzerovi, Jana Maluchy 44/12, Ostrava-Dubina, IČ 18973396, ve
výši 13.149 Kč.
Hlasování: PRO: 10

13/14

Rozbor plnění ukazatelů rozpočtu za 1. pololetí 2021 organizační složky Kulturní
středisko Vratimov

Materiál byl projednán bez připomínek.
Usnesení:
Zastupitelstvo města schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí kupní na odprodej části
pozemku parc. č. 1203/1, k. ú. Vratimov v předpokládané výměře cca 20 m2 mezi budoucím
kupujícím ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín 4, IČ 24729035 a budoucím
prodávajícím městem Vratimov.
Hlasování: PRO: 10

14/15

Informace o rozhodnutí Výboru Státního fondu dopravní infrastruktury o
schválení poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu SFDI pro rok 2021 na
projekt „Horní Datyně – chodník ul. Vratimovská – ISPROFOND 5817510247

Materiál byl projednán bez připomínek.
Usnesení:
Zastupitelstvo města bere na vědomí informaci o rozhodnutí Výboru Státního fondu dopravní
infrastruktury o schválení poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu SFDI pro rok 2021 na
financování opatření ke zvýšení bezpečnosti nebo plynulosti dopravy nebo opatření ke
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zpřístupňování dopravy osobám s omezenou schopností pohybu nebo orientace, na realizaci
akce s názvem „Horní Datyně – chodník ul. Vratimovská“ – ISPROFOND 5817510247.
Hlasování: PRO: 10

14/16

Smlouva o uzavření budoucí darovací smlouvy pro pozemek parc. č. 232/4
zahrada, k. ú. Horní Datyně

Materiál byl projednán bez připomínek.
Usnesení:
Zastupitelstvo města schvaluje Smlouvu o budoucí darovací smlouvě pro darování části
pozemku parc. č. 232/4, k. ú. Horní Datyně mezi budoucím obdarovaným městem Vratimov
a budoucím dárcem XXXXX, Vratimov-Horní Datyně.
Hlasování: PRO: 10

14/17

Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy pro část pozemku parc. č. 1130/1
orná půda, k. ú. Vratimov

Starosta zastupitele upozornil, že budoucí kupující požadují kupní cenu vyšší, než je
stanovena znaleckým posudkem.
Bc. Hynek Daňa souhlasí i s vyšší kupní cenou, protože není reálné vybudovat nový chodník
s prolukou v místě, kde prodávající požadují vyšší kupní cenu. V budoucnu by se stejně
chodník musel dobudovat.
Ing. Lenka Kašičková chtěla vědět, s kým bylo jednáno o odkoupení pozemku.
Starosta uvedl, že jednání proběhlo se společností EQUICENTRUM, spol. s r. o.
Ing. Christos Kirkopulos uvedl, že lze předpokládat další navyšování cen pozemků a
nemovitostí.
Mgr. Radek Nitka uvedl, že vybudování chodníku je veřejným zájmem s ohledem na zajištění
bezpečnosti občanů. Na základě toho je i obhajitelné odkoupení strategického pozemku za
cenu vyšší, než byla stanovena znaleckým posudkem.
Usnesení:
Zastupitelstvo města schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí kupní na odprodej části
pozemku parc. č. 1130/1 orná půda, k. ú. Vratimov o předpokládané výměře 480 m2
potřebné pro výstavbu, která bude zpřesněna geometrickým plánem, za cenu 600 Kč/m2
mezi budoucím kupujícím městem Vratimov a budoucím prodávajícím XXXXX, Mikulčice,
podíl 1/8, společností EQUICENTRUM, spol. s r. o., Paskovská 1/335, Paskov, podíl 1/8,
XXXXX, Mikulčice, podíl 1/8, XXXXX, Ostrava, podíl 1/8, XXXXX, Ostrava, podíl 1/8, XXXXX,
Ostrava, podíl 1/8, XXXXX, Ostrava, podíl ¼.
Hlasování: PRO: 10
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14/18

Schválení přijetí dotace na projekt „Rekonstrukce chodníků a MK ul. U Mateřské
školy“ Národního programu Ministerstva pro místní rozvoj, podprogram
Podpora obcí s 3001–10000 obyvateli, pro dotační titul – podpora obnovy
místních komunikací

Materiál byl projednán bez připomínek.
Usnesení:
1. Zastupitelstvo města si vyhrazuje v souladu s ustanovením § 84 odst. 4 zákona č.
128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, schválit přijetí dotace z Národního
programu Ministerstva pro místní rozvoj, podprogram Podpora obcí s 3001–10000 obyvateli,
pro dotační titul – podpora obnovy místních komunikací, na projekt „Rekonstrukce chodníků
a MK ul. U Mateřské školy“ v celkové výši maximálně 4.162.473 Kč, a to dle důvodové zprávy
a předloženého materiálu.
Hlasování: PRO: 10
Usnesení:
2. Zastupitelstvo města schvaluje přijetí dotace z Národního programu Ministerstva pro
místní rozvoj, podprogram Podpora obcí s 3001–10000 obyvateli, pro dotační titul – podpora
obnovy místních komunikací, na projekt „Rekonstrukce chodníků a MK ul. U Mateřské školy“
za podmínek uvedených v Registraci akce, a to dle důvodové zprávy a předloženého
materiálu.
Hlasování: PRO: 10

14/19

Plán finančních kontrol na 2. pololetí roku 2021

Materiál byl projednán bez připomínek.
Usnesení:
Zastupitelstvo města schvaluje Plán finančních kontrol na 2. pololetí roku 2021 prováděných
dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších
předpisů, dle předloženého návrhu.
Hlasování: PRO: 10

14/20

Rozpočtové opatření č. VIII/2021

Materiál byl projednán bez připomínek.

Usnesení:
Zastupitelstvo města schvaluje Rozpočtové opatření č. VIII/2021 dle předloženého návrhu.
Hlasování: PRO: 10
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14/21

Žádost o poskytnutí dotace „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 3.
výzva“

Materiál byl projednán bez připomínek.
Usnesení:
1. Zastupitelstvo města schvaluje přidělení dotace z rozpočtu města Vratimov v rámci
projektu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 3. výzva“ Moravskoslezskému kraji,
28. října 117, Ostrava, IČ 70890692, ve výši 10.000 Kč.
Hlasování: PRO: 10
Usnesení:
2. Zastupitelstvo města schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Vratimov
v rámci projektu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 3. výzva“ mezi městem
Vratimov a Moravskoslezským krajem, 28. října 117, Ostrava, IČ 70890692, zastoupeným
prof. Ing. Ivo Vondrákem, CSc., hejtmanem kraje.
Hlasování: PRO: 10

14/22

Žádost o poskytnutí dotace „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 3.
výzva“ (AMO)

Materiál byl projednán bez připomínek.
Usnesení:
1. Zastupitelstvo města schvaluje přidělení dotace z rozpočtu města Vratimov v rámci
projektu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 3. výzva“ Moravskoslezskému kraji,
28. října 117, Ostrava, IČ 70890692, ve výši 35.000 Kč.
Hlasování: PRO: 10
Usnesení:
2. Zastupitelstvo města schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Vratimov
v rámci projektu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 3. výzva“ mezi městem
Vratimov a Moravskoslezským krajem, 28. října 117, Ostrava, IČ 70890692, zastoupeným
prof. Ing. Ivo Vondrákem, CSc., hejtmanem kraje.
Hlasování: PRO: 10

Během zasedání zastupitelstva:
Bc. Martin Čech:
 Je hotový první návrh studie kruhového objezdu Frýdecká – Datyňská ve Vratimově.
Stavba bude zasahovat i do soukromých pozemků. Místostarosta už předběžně jednal se
společností Therapia, s. r. o. ohledně záboru části jejich pozemku. Město stavbu řeší dle
dohody s Moravskoslezským krajem po DÚR, dál bude řešit přímo kraj.
 Správa železnic připravuje opravu železničního přejezdu ulice Výletní v době 01.–
10.10.2021
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21 občanů podalo žádost o vyřešení likvidace dešťových vod ulice Na Podlesí a K.
Velčovského. Problém se však týká soukromých pozemků. V roce 2014 byla zpracována
studie odvodnění lokality Na Podlesí, ale v důsledku změn v území již není aktuální.
Starosta žádá zastupitele o stanovisko, zda město má řešit odvodnění pozemků, které
nejsou ve vlastnictví města. Dotační tituly na tento typ stavebních prací nejsou a náklady
na odvodnění se budou pohybovat v milionech. Zastupitelé doporučují, aby stavební
práce související s řešením likvidace dešťových vod řešilo na své náklady město.

Michal Kocurek:
 Požádal, aby v rámci poptávky stavebních prací nebyla oslovována společnost MDS
Ostrava, s. r. o., u které je zaměstnán jako stavbyvedoucí, z důvodu možného střetu
zájmů.
Mgr. Radek Nitka:
 Neschválení peněžitého daru pro „Senior Domy Pohoda Jablunkov, a. s.“ je špatné
rozhodnutí. Město by mělo podporovat společnosti, které se starají o nemocné a
handicapované občany, o něž už není rodina schopna se postarat. Neposkytnutí
finančních prostředků ovlivní poskytování potřebné péče našim občanům. Doporučuje
jednat se společností o podání nové žádosti, které by bylo možno vyhovět alespoň
v rámci kompetencí rady města.
Bc. David Böhm:
 Pozval přítomné na Den regionů, který proběhne 18.09.2021 proběhne v Paskově na
zámku.

Starosta města 14. zasedání zastupitelstva města ukončil v 16:15 h.

Zápis zapsala: Ing. Renáta Mičulková

Ověřovatelé zápisu: Bc. Hynek Daňa
Libor Svoboda
Ve Vratimově 08.09.2021

Bc. Martin Čech
starosta

Bc. David Böhm
místostarosta
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