Zápis a usnesení č. 58 ze zasedání Rady města Loštice
konaného dne 14.07.2021
(volební období 2018–2022)
Přítomni: Bc. Šárka Havelková Seifertová, Jan Konečný, Rostislav Faltýnek, Mgr. Blanka
Zdráhalová, Mgr. Pavel Kuba
Starostka předložila radním následující program zasedání:
1. Kontrola usnesení ze zasedání RM
2. Organizační záležitosti
3. Majetkoprávní záležitosti
4. Různé
RM tento program poměrem hlasů 5:0:0 schválila
Poměr hlasování je uváděn takto: PRO: PROTI: ZDRŽEL SE
Starostka provedla kontrolu usnesení ze zasedání RM č. 57
Usnesení 57/1584: RM bere na vědomí vyjádření vedoucího technického úseku města pana
V. RM ukládá vedoucímu technického úseku města, panu V., předložit do příští RM návrh
pravidel poskytování dopravy pro občany našeho města.
- trvá
1. RM opětovně projednala poskytnutí příspěvku na pomoc obcím postiženým tornádem
(chybný účet). Po projednání schválila RM poměrem hlasů 5:0:0 toto usnesení:
Usnesení 58/1597: RM schvaluje poskytnutí finančních prostředků do veřejné sbírky
vyhlášené Jihomoravským krajem na sbírkový účet zřízený Krajským úřadem
Jihomoravského kraje č. ú. 123-3116420297/0100 na pomoc lidem postiženým ničivým
tornádem v maximální částce 20 tis. Kč, o které RM dovolují rozhodnout zákonem
svěřené pravomoci a současně RM revokuje Usnesení 57/1595 poskytnutí finančních
prostředků do veřejné sbírky vyhlášené Jihomoravským krajem na sbírkový účet
zřízený Krajským úřadem Jihomoravského kraje č. ú. 27-7188260227/0100 na pomoc
lidem postiženým ničivým tornádem v maximální částce 20 tis. Kč, o které RM dovolují
rozhodnout zákonem svěřené pravomoci.
2. RM se seznámila s hospodařením Města Loštice k 31.5. 2021 a k 30.6.2021
Po projednání schválila RM poměrem hlasů 5:0:0 toto usnesení:
Usnesení 58/1598: RM schvaluje hospodaření Města Loštice k 31.05.2021 a 30.06.2021,
dle přílohy.
3. RM projednala Rozpočtové opatření č. 5/2021.
Po projednání schválila RM poměrem hlasů 5:0:0 toto usnesení:
Usnesení 58/1599: RM schvaluje Rozpočtové opatření č. 5/2021, dle přílohy.
4. RM projednala žádost Základní školy, okres Šumperk, příspěvkové organizace,
Komenského 17, Loštice o souhlas s vyřazením majetku. Po projednání schválila RM
poměrem hlasů 5:0:0 toto usnesení:
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Usnesení 58/1600: RM schvaluje žádost Základní školy, okres Šumperk, příspěvkové
organizace, Komenského 17, Loštice o souhlas s vyřazením majetku s pořizovací cenou
nad 10 000,- Kč, dle přílohy.
5. RM se seznámila s informacemi Krajského úřadu Olomouckého kraje o úpravě rozpočtu
přímých neinvestičních výdajů k 22.6.2021 pro školy a školská zařízení Olomouckého kraje
zřizovaná obcemi. Po projednání schválila RM poměrem hlasů 5:0:0 toto usnesení:
Usnesení 58/1601: RM bere na vědomí informace Krajského úřadu Olomouckého kraje
o úpravě rozpočtu přímých neinvestičních výdajů na rok k 22.6.2021 pro školy a školská
zařízení Olomouckého kraje zřizovaná obcemi.
6. RM projednala žádost Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR Prostějov.
Po projednání schválila RM poměrem hlasů 5:0:0 toto usnesení:
Usnesení 58/1602: RM neschvaluje žádost Asociace rodičů a přátel zdravotně
postižených dětí v ČR Prostějov o finanční dar z důvodu již dříve podpořených žádostí a
nedostatku finančních zdrojů v důsledku nepříznivého vývoje daňových příjmů do
rozpočtu města v roce 2021.
7. RM projednala zprávu o otevírání obálek a posouzení a hodnocení nabídek k veřejné
zakázce „Modernizace vybavení kmenových tříd Mateřské školy Loštice“ Část 1: Dodávka
stolků a židliček do 4 kmenových tříd MŠ, Část 2: Vybavení nábytkem 2 kmenových tříd MŠ
včetně parapetů a krytů na topení viz příloha, dle předložené zprávy o otevírání obálek a
posouzení a hodnocení nabídek na část 1: Dodávka stolků a židliček do 4 kmenových tříd MŠ
nebyla podána žádná nabídka. Nabídky pro část 1: Dodávka stolků a židliček do 4 kmenových
tříd MŠ nebyly posuzovány. Na část 2: Vybavení nábytkem 2 kmenových tříd MŠ včetně
parapetů a krytů na topení předložil ekonomicky nejvýhodnější nabídku uchazeč č. 3 Richard
Prokop, Pavlov 79, 789 85 Mohelnice, IČ: 76148441 ve výši 531.818,00 Kč včetně DPH, na
část 2 předložili nabídky 3 uchazeči o veřejnou zakázku.
Po projednání schválila RM poměrem hlasů 5:0:0 toto usnesení:
Usnesení 58/1603: RM schvaluje zprávu o otevírání obálek a posouzení a hodnocení
nabídek k veřejné zakázce „Modernizace vybavení kmenových tříd Mateřské školy
Loštice“ Část 1: Dodávka stolků a židliček do 4 kmenových tříd MŠ, Část 2: Vybavení
nábytkem 2 kmenových tříd MŠ včetně parapetů a krytů na topení, viz příloha. RM
schvaluje výběr zhotovitele na část 2: Vybavení nábytkem 2 kmenových tříd MŠ včetně
parapetů a krytů na topení a to uchazeče č. 3 R. P., Pavlov, 789 85 Mohelnice, IČ:
76148441 s nabídkovou cenou veřejné zakázky v částce 531.818,00 Kč včetně DPH. RM
schvaluje uzavření smlouvy od dílo s vítězným zhotovitelem panem R. P., Pavlov, 789 85
Mohelnice, IČ: 76148441, s nabídkovou cenou veřejné zakázky v částce 531.818,00 Kč
včetně DPH. RM pověřuje starostku města Loštice k uzavření smlouvy o dílo na
veřejnou zakázku „Modernizace vybavení kmenových tříd Mateřské školy Loštice“ Část
2: Vybavení nábytkem 2 kmenových tříd MŠ včetně parapetů a krytů na topení.
8. RM projednala zprávu o otevírání obálek a posouzení a hodnocení nabídek k veřejné
zakázce „Modernizace vybavení kmenových tříd Mateřské školy Loštice – Dodávka stolků a
židliček do 4 kmenových tříd MŠ“ viz příloha, ekonomicky nejvýhodnější nabídku předložil
uchazeč č. 2 JD Decentia, s.r.o., Na výsluní 201/13, Strašnice, 100 00, Praha 10, IČ:
08638837 ve výši 215.513,10 Kč včetně DPH, nabídku na veřejnou zakázku předložilo 7
uchazečů o veřejnou zakázku.
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Po projednání schválila RM poměrem hlasů 5:0:0 toto usnesení:
Usnesení 58/1604: RM schvaluje zprávu o otevírání obálek a posouzení a hodnocení
nabídek k veřejné zakázce „Modernizace vybavení kmenových tříd Mateřské školy
Loštice - Dodávka stolků a židliček do 4 kmenových tříd MŠ“, viz příloha. RM schvaluje
výběr zhotovitele uchazeče č. 2 JD Decentia, s.r.o., Na výsluní 201/13, Strašnice,
100 00 Praha 10, IČ: 08638837 s nabídkovou cenou veřejné zakázky v částce
215.513,10 Kč včetně DPH. RM schvaluje uzavření kupní smlouvy s vítězným
dodavatelem JD Decentia, s.r.o., Na výsluní 201/13, Strašnice, 100 00 Praha 10, IČ:
08638837, s nabídkovou cenou veřejné zakázky v částce 215.513,10 Kč včetně DPH. RM
pověřuje starostku města Loštice k uzavření kupní smlouvy na veřejnou zakázku na
veřejnou zakázku „Modernizace vybavení kmenových tříd Mateřské školy Loštice Dodávka stolků a židliček do 4 kmenových tříd MŠ“.
9. RM projednala smlouvu o poskytování servisních služeb ID 202105500 se společností
Geomorava, s.r.o., Miličova 13, 796 01 Prostějov, IČ: 04415205, hosting pro webovou
aplikaci Mapový informační systém, viz příloha – mapový podklad pro vytvořené
elektronické pasporty města. Po projednání schválila RM poměrem hlasů 5:0:0 toto usnesení:
Usnesení 58/1605: RM schvaluje smlouvu o poskytování servisních služeb ID 202105500
se společností Geomorava, s.r.o., Miličova 13, 796 01 Prostějov, IČ: 04415205 hosting
pro webovou aplikaci Mapový informační systém, viz příloha – mapový podklad pro
vytvořené elektronické pasporty města v částce 734,00 Kč bez DPH měsíčně, viz příloha.
10. RM v souladu s novým zákonem o odpadech platným od 1. 1. 2021, který stanovuje cíle
snižování produkce směsného komunální odpadu na 1 obyvatele do roku 2030 ze současné
produkce 242 kg/obyv. na 120 kg/obyvatele, v případě dosažení cíle bude na tento odpad
nahlíženo jako na zbytkový odpad a cena skládkovacího poplatku poroste ze současných
500,00 Kč na 700,00 Kč, veškerý odpad nad limit 120 kg/obyv. bude v roce 2030 zpoplatněn
částkou 1850,00 Kč, současně nebude možné nadále tento dopad ukládat na skládkách, RM
projednala návrh změny stanovení místního poplatku za odkládání komunálního odpadu z
nemovité věci, kdy základem poplatku bude kapacita soustřeďovacích prostředků na odpad
viz příloha. Po projednání RM schválila poměrem hlasů 5:0:0 toto usnesení:
Usnesení 58/1606: RM souhlasí s návrhem změny stanovení místního poplatku za
odkládání komunálního odpadu z nemovité věci, kdy základem poplatku bude kapacita
soustřeďovacích prostředků na odpad, viz příloha. RM ukládá starostce města předložit
návrh změny k posouzení všem členům zastupitelstva města k připomínkování a
následně vyvolat v průběhu srpna 2021 jednání členů zastupitelstva města, na kterém
bude předložený návrh projednán.
11. RM projednala návrh Smlouvy o dílo, předmětem smlouvy jsou akreditované odběry a
laboratorní rozbory Bazénové vody koupaliště Loštice, dle platné legislativy a cenové
nabídky č. 5530 ze dne 8. 7. 2021, viz příloha.
Po projednání schválila RM poměrem hlasů 5:0:0 toto usnesení:
Usnesení 58/1607: RM schvaluje Smlouvu o dílo, předmětem smlouvy jsou akreditované
odběry a laboratorní rozbory Bazénové vody koupaliště Loštice, dle platné legislativy a
cenové nabídky č. 5530 ze dne 8. 7. 2021, viz příloha. Smlouva se uzavírá mezi městem
Loštice (objednatel) a Zdravotním ústavem se sídlem v Ostravě, Partyzánské náměstí
2633/7, 702 00 Moravská Ostrava, IČ: 71009396 (zhotovitel) na dobu neurčitou. RM
pověřuje starostku města podpisem smlouvy o dílo.
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12. V návaznosti na usnesení 55/1552, kterým RM schvaluje výměnu jednoho kontejneru na
textil za Penguin Box, projednala RM návrh smlouvy o výpůjčce nemovitosti (Penguin Box,
návrh smlouvy na odvážení oděvů, obuvi a textilu a dodatek č. 4 ke smlouvě o provozování
kontejnerů ze dne 24.9.2012 (doplnění kontejnerů – Žádlovice a Vlčice).
Po projednání schvaluje RM poměrem hlasů 5:0:0 toto usnesení.
Usnesení 58/1608: RM schvaluje záměr výpůjčky části pozemku ve vlastnictví města p.
č. 594/1 v k.ú. Loštice, obec Loštice zapsaného na LV č. 10001 u Katastrálního úřadu
pro Olomoucký kraje, katastrální pracoviště Šumperk, viz příloha. RM schvaluje
smlouvu o odvážení oděvů, obuvi a textilu (doplnění kontejnerů – Žádlovice a Vlčice),
RM schvaluje dodatek č. 4 ke smlouvě o provozování kontejnerů ze dne 24.09.2012 a
pověřuje starostku podpisem smlouvy o odvážení oděvů, obuvi a textilu a dodatku č. 4
ke smlouvě o provozování kontejnerů s firmou TextilEco a.s.
13. RM se zabývala oznámením Města Loštice o stavu jasanu ztepilého na pozemku p.č.
2259/92 (v ulici U Vody). Strom je napaden houbou Chalara fraxinea a hrozí jeho pád.
Po projednání schválila RM poměrem hlasů 5:0:0 toto usnesení:
Usnesení 58/1609: RM schvaluje kácení l ks jasanu ztepilého na pozemku p.č. 2259/92
v k.ú. Loštice.
14. RM projednala žádost V. H., Loštice, zast. Ing. Arch. M. H., 789 85 Mohelnice, o souhlas
s akcí „Oplocení pozemku u objektu č.p. 74“. Podstatou návrhu je provedení nového oplocení
v místě dosavadního oplocení na pozemku žadatele p.č. 34, k.ú. Loštice. Nové oplocení výšky
2 m je navrhováno z betonových koncových a průběžných sloupků a betonových desek
s dvoukřídlou otevíratelnou ocelovou bránou o rozměrech 2,8 m x 2 m.
Po projednání RM schválila poměrem hlasů 5:0:0 toto usnesení:
Usnesení 58/1610: RM schvaluje žádost V. H., Loštice, zast. Ing. Arch. M. H., 789 85
Mohelnice, a souhlasí s akcí „Oplocení pozemku u objektu č.p. 74“, viz přiložená PD.
15. RM projednala návrh smlouvy o připojení ke kanalizaci, na základě které, se město
Loštice, IČ 00302945, se sídlem nám. Míru 66/1, Loštice, zavazuje vybudovat hlavní
kanalizační řad v délce 23 m č. PP DN 250 na nám. Míru, na pozemku p.č. 113/6, k.ú.
Loštice, a veřejnou část kanalizační přípojky s tím, že žadatel o připojení, zaplatí náklady na
veřejnou část kanalizační přípojky, s povinností připojit nemovitost do 2 let od kolaudace
hlavního kanalizačního řadu. V případě nedodržení této lhůty je žadatel povinen uhradit podíl
na nákladech vynaložených na vybudování nového hlavního kanalizačního řadu, viz návrh
smlouvy, výkres. Smlouvy budou uzavřeny s vlastníky nemovitostí čp. 598, č.p. 118, č.p. 119,
č.p. 120, č.p. 123 a č.p. 124. Po projednání RM schválila poměrem hlasů 5:0:0 toto usnesení:
Usnesení 58/1611: RM schvaluje návrh smlouvy o připojení ke kanalizaci, na základě
které, se město Loštice, IČ 00302945, se sídlem nám. Míru 66/1, Loštice, zavazuje
vybudovat hlavní kanalizační řad v délce 23 m č. PP DN 250 na nám. Míru, na pozemku
p.č. 113/6, k.ú. Loštice, a veřejnou část kanalizační přípojky, s tím že žadatel o připojení,
zaplatí náklady na veřejnou část kanalizační přípojky, s povinností připojit nemovitost
do 2 let od kolaudace hlavního kanalizačního řadu. V případě nedodržení této lhůty je
žadatel povinen uhradit podíl na nákladech vynaložených na vybudování nového
hlavního kanalizačního řadu, viz návrh smlouvy, výkres. RM pověřuje starostku
podpisem smluv.
16. RM projednala žádost ZLKL, s. r. o., se sídlem Moravičanská 581/29, 78983 Loštice, IČ
47973943, o zvláštní užívání místní komunikace II. č. 8b, ulice Palonínská, před domem č.p.
582/7, na pozemku p.č. 1009/1, k.ú. Loštice, za účelem provedení stavebních prací, jejichž
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předmětem je napojení na veřejný vodovod pro stavbu Výrobně skladovací haly, a to
protlakem, místní komunikace bude dotčena startovací jámou, provoz na místní komunikaci
nebude přerušen. Po projednání RM schválila poměrem hlasů 5:0:0 toto usnesení:
Usnesení 58/1612: RM dodatečně schvaluje žádost ZLKL, s. r. o., se sídlem
Moravičanská 581/29, 78983 Loštice, IČ 47973943, o zvláštní užívání místní komunikace
II. č. 8b, ulice Palonínská, před domem č.p. 582/7, na pozemku p.č. 1009/1, k.ú. Loštice,
za účelem provedení stavebních prací, jejichž předmětem je napojení na veřejný
vodovod pro stavbu Výrobně skladovací haly, a to protlakem, provoz na místní
komunikaci nebude přerušen.
17. RM projednala žádost zhotovitele Dlažby Vysoké Mýto, s.r.o., IČ 25953818, se sídlem
Husova 437, 566 01 Vysoké Mýto, zast. společností Dopravní značení Svoboda, Olomouc
s.r.o., IČ 27848116, se sídlem Pavelkova 222/2, 77900 Bystrovany, o zvláštní užívání místní
komunikace III. tř. č. 24c, Malé náměstí, za účelem provedení stavebních prací, jejichž
investorem je město Loštice, a rovněž žádost o úplnou uzavírku této místní komunikace, a to
od 19.07. do 30.09.2021. Po projednání RM schválila poměrem hlasů 5:0:0 toto usnesení:
Usnesení 58/1613: RM dodatečně schvaluje žádost zhotovitele Dlažby Vysoké Mýto,
s.r.o., IČ 25953818, se sídlem Husova 437, 566 01 Vysoké Mýto, zast. společností
Dopravní značení Svoboda, Olomouc s.r.o., IČ 27848116, se sídlem Pavelkova 222/2,
77900 Bystrovany, o zvláštní užívání místní komunikace III. tř. č. 24c, Malé náměstí, za
účelem provedení stavebních prací, jejichž investorem je město Loštice, a rovněž žádost
o úplnou uzavírku této místní komunikace, a to od 19.07.2021 do 30.09.2021.
18. RM Loštice jako účastník řízení projednala dokument z Městského úřadu Mohelnice:
Odbor životního prostředí:
- souhlas k odnětí ze ZPF – V. V.
Po projednání RM schválila poměrem hlasů 5:0:0 toto usnesení:
Usnesení 58/1614: RM bere na vědomí dokument z Městského úřadu Mohelnice,
Odboru životního prostředí.
19. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových informoval, že bude nutné uzavřít
smlouvu o výpůjčce v souvislosti s bezúplatným převodem stavby bez čp/če, obč. vyb, na
parcele č. 453 (LV 10001) v k. ú. Loštice, kdy město je vypůjčitelem – uživatelem. Smlouva o
výpůjčce musí být uzavřena k ošetření užívacího vztahu do doby převodu vlastnického práva.
Důvodem výpůjčky dle § 27 ZMS jsou kulturní účely, vzhledem k tomu, že je autobusová
zastávka vymalovaná a slouží jako výstavka k propagaci města Loštice. V současné době je
připravována žádost na Ministerstvo financí ČR o schválení bezúplatného převodu stavby bez
čp/če, obč. vyb., na parcele č. 453 (LV 10001), k. ú. Loštice, do vlastnictví města Loštic.
Návrh smlouvy bude předložen v srpnu či září 2021.
Po projednání RM schválila poměrem hlasů 5:0:0 toto usnesení:
Usnesení 58/1615: RM bere na vědomí, že bude ze strany Úřadu pro zastupování státu
ve věcech majetkových předložen ke schválení návrh smlouvy o výpůjčce, a
k navrženému postupu nemá námitek.
20. RM projednala návrh smlouvy o provozu internetových stránek a smlouvu o zpracování
osobních údajů se zhotovitelem internetových stránek města společností Galileo Corporation
s.r.o., Březenecká 4808, 430 04 Chomutov, IČ: 25448714, viz příloha.
Po projednání RM schválila poměrem hlasů 5:0:0 toto usnesení:
Usnesení 58/1616: RM schvaluje smlouvu o provozu internetových stránek a smlouvu o
zpracování osobních údajů se zhotovitelem internetových stránek města společností
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Galileo Corporation s.r.o., Březenecká 4808, 430 04 Chomutov, IČ: 25448714, viz
příloha.
21. RM projednala návrh smlouvy o provozu informační platformy Smart INFO a návrh
smlouvy o zřízení a provozu mobilní aplikace poskytovatele společnosti Galileo Corporation
s.r.o., Březenecká 4808, 430 04 Chomutov, IČ: 25448714, viz příloha k internetovým
stránkám města. Po projednání RM schválila poměrem hlasů 5:0:0 toto usnesení:
Usnesení 58/1617: RM schvaluje smlouvu o provozu informační platformy Smart INFO
a smlouvu o zřízení a provozu mobilní aplikace poskytovatele společnosti Galileo
Corporation s.r.o., Březenecká 4808, 430 04 Chomutov, IČ: 25448714, viz příloha.
22. RM projednala nabídku společnosti MUNIPOLIS s.r.o., Londýnské náměstí 886/4, 639 00
Brno, IČ: 00302945 na poskytování služeb komunikačního systému Mobilní rozhlas, viz
příloha. Po projednání RM schválila poměrem hlasů 5:0:0 toto usnesení:
Usnesení 58/1618: RM neschvaluje nabídku společnosti MUNIPOLIS s.r.o., Londýnské
náměstí 886/4, 639 00 Brno, IČ: 00302945 na poskytování služeb komunikačního
systému Mobilní rozhlas z důvodu přechodu na komunikační služby společnosti Galileo
Corporation s.r.o., Březenecká 4808, 430 04 Chomutov, IČ: 25448714,viz příloha.
23. RM projednala dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo na projekt „III/4442 ul. Moravičanská,
Loštice“ se zhotovitelem MSS – projekt s.r.o. se sídlem: Michelská 580/63, 140 00 Praha 4 na
prodloužení dokončení předmětu plnění do 31. 10. 2021, viz příloha.
Po projednání RM schválila poměrem hlasů 5:0:0 toto usnesení:
Usnesení 58/1619: RM schvaluje dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo na projekt „III/4442 ul.
Moravičanská, Loštice“ se zhotovitelem MSS – projekt s.r.o. se sídlem: Michelská
580/63, 140 00 Praha 4 na prodloužení dokončení předmětu plnění do 31. 10. 2021, viz
příloha.
24. RM projednala návrh smlouvy o právu provést stavbu mezi městem Loštice, IČ
00302945, se sídlem nám. Míru 66/1, 78983 Loštice, zast. Bc. Šárkou Havelkovu Seifertovou,
starostkou, a Římskokatolickou farností Loštice, IČ 48428205, se sídlem Moravičanská 22/8,
78983 Loštice, zast. Mgr. Ing. arch. K. L., administrátorem farnosti Loštice a Moravičany,
jejímž předmětem je právo města strpět provedení stavby s názvem „III/4442 ul.
Moravičanská, Loštice“ na pozemcích Římskokatolické farnosti Loštice, kdy je jedná o trvalý
zábor 5 m² na pozemku p.č. 91/2, dočasný zábor 3 m² na p.č. 671 a 1 m² na p.č. 672, všechny
dotčené pozemky jsou zapsané v k.ú. Loštice.
Po projednání RM schválila poměrem hlasů 5:0:0 toto usnesení:
Usnesení 58/1620: RM schvaluje návrh smlouvy o právu provést stavbu mezi městem
Loštice, IČ 00302945, se sídlem nám. Míru 66/1, 78983 Loštice, zast. Bc. Šárkou
Havelkovu Seifertovou, starostkou, a Římskokatolickou farností Loštice, IČ 48428205,
se sídlem Moravičanská 22/8, 78983 Loštice, zast. Mgr. Ing. arch. K. L.,
administrátorem farnosti Loštice a Moravičany, jejímž předmětem je právo města
strpět provedení stavby s názvem „III/4442 ul. Moravičanská, Loštice“ na pozemcích
Římskokatolické farnosti Loštice, kdy je jedná o trvalý zábor 5 m² na pozemku p.č. 91/2,
dočasný zábor 3 m² na p.č. 671 a 1 m² na p.č. 672, všechny dotčené pozemky jsou
zapsané v k.ú. Loštice. RM pověřuje starostku podpisem smlouvy.
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Zapsal dne 14.07.2021 Jan Konečný

…………………………………………………….

………………………………….

Bc. Šárka Havelková Seifertová
starostka

Jan Konečný
místostarosta
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