Zá p is
z 57. jednání Rady města konané 21. 8. 2013 v Plasích
Přítomni:

Omluven:

Zdeněk Hanzlíček – starosta
Karel Mařík – místostarosta
Ing. Tomáš Dušička – radní
Ing. Jiří Prantner – radní
Ing. Václav Gross – místostarosta

Ověřovatel zápisu: Karel Mařík
Hlasování: pro: 4

Zápisem pověřen: tajemník Ing. J. Domabyl
proti: 0

zdržel se: 0

PROGRAM JEDNÁNÍ
1) Zahájení, kontrola usnesení, informace
Starosta Zdeněk Hanzlíček provedl zahájení jednání a tajemník kontrolu usnesení z 56. jednání RM
– jednotlivé body splněny, nebo průběžně plněny.
- FÚ Kralovice – rozsudek soudu ve věci potvrzení neexistence zástavního práva
- firma Panatec – Město v mobilu – upřesnění nabídky
- KÚ PK – nařízení o rozdělávání ohňů
- Okresní soud PS – protokol o jednání (Langmayer – pád stromu na chatu)
- Státní pozemkový úřad – oznámení o ustanovení města Plasy jako opatrovníka (pozemkové
úpravy)
- Český telekomunikační úřad – vyplnění dotazníku
- Úřad práce ČR – kontrola přidělování dotace na VPP – bez závad
- mikroregion DS – kontrola dotace, příspěvek na rok 2014
- MAS Světovina – podpis dotace na keramickou pec (ZŠ Plasy)
- ŘSD – příprava schůzky ve věci dokončení průtahu městem 09/2013
- veřejné WC – město bude jednat se zástupci Jednoty Plasy ve věci provozu WC v OD Severka
- kostel sv. Václava – starosta upozornil na nutnost přespárování plochy nad hrobkou Metternicha a
dále bude projednána se zástupcem NPÚ Praha možnost instalace zábradlí, mříže ke vchodu do
hrobky a odstranění nápisu z průčelí hrobky
- RD 413 v Plasích – starosta informoval o odstoupení kupujícího schváleného na jednání ZM od
smlouvy
- starosta informoval o zprostředkování nabídky na prodej tepla pro objekty radnice, kina a ZŠ
- starosta informoval o úspěšném vystoupení ZUŠ Plasy v Německu
- starosta poskytl vyúčtování energií firmám ke zpracování kalkulace a možným úsporám a dále
podklady pro zpracování nabídek na energetické audity budov dle zákona
2) Výbory a komise, osadní výbory, SDH
K. Mařík předložil zápis komise ŽP ze dne 27.6.2013 – zeleň v okolí bytovek na Střelnici a kostela
Sv. Václava
Návrh: RM schvaluje body č. 511 – 522 zápisu komise ŽP ze dne 27.6.2013.
Hlasování: pro: 4
proti: 0
zdržel se: 0
Dále předložil vyúčtování koncertu skupiny Extraband pořádaný firmou Euro Agency Horní Bříza
dne 20.7.2013. RM bere vyúčtování na vědomí.
Pouť 2013 – K. Mařík spolu s tajemníkem vyhodnotili průběh a organizaci poutě.
Čech rock Plasy – informace o průběhu a kontrole poplatku ze vstupného vyúčtováno. RM bere
zprávu na vědomí.
Tajemník předložil zápis OV Babina ze dne 4.8.2013 a dále žádost MěÚ Kralovice, odbor ŽP o
odstranění nepovolené skládky na p.č. 536/1 v k.ú. Horní Hradiště, která je v majetku města.RM
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doporučuje zabezpečit okamžitý úklid odpadů ze skládky, překrytí zeminou a umístění cedule
„zákaz skládky“
Žádosti o pořádání kulturních akcí:
a) Slečna Jana Milerová, Plasy jako provozovatelka restaurace Rybárna žádá o možnost uspořádání
„plážový den na koupališti“ dne 23.8.2013 včetně hudební produkce a umístění lávky přes
koupaliště.
Návrh: RM schvaluje možnost uspořádání „plážového dne na koupališti“ slečnou Janou Milerovou
– provozovatelkou restaurace Rybárna dne 23.8.2013 včetně hudební produkce v době od
16:00 do 24:00 hod. Způsob umístění lávky bude upřesněn a podle předložených informací
rozhodnuto. Případné škody na majetku města budou uhrazeny pořadatelem a při
provozování sportovních akcí zodpovídá za bezpečnost také pořadatel.
Hlasování: pro: 4
proti: 0
zdržel se: 0
b) Pan Jindřich Kučírek, Plasy požádal o možnost uspořádání hudební produkce v Pizzerii dne
31.8.2013 v době od 18:00 – 24:00 hod.
Návrh: RM schvaluje žádost pana Jindřicha Kučírka, Plasy o možnost uspořádání hudební produkce
v Pizzerii dne 31.8.2013 v době od 18:00 – 24:00 hod.
Hlasování: pro: 4
proti: 0
zdržel se: 0
3) Příspěvkové organizace – Technické služby
ZŠ Plasy – starosta informoval o průběhu výměny oken pavilonů 1 a 2 – stavba dokončena
MŠ Plasy – starosta informoval o průběhu výměny oken pavilonů 1 a 2 – převzetí stavby, úklid
ZUŠ Plasy – K. Mařík informoval o vystoupení orchestru v rámci poutě a na Dni železnice
MěK Plasy – byla vyhodnocena činnost knihovny jako hlavního organizátora kulturního programu.
Na základě tohoto vyhodnocení byla navržena ředitelce odměna.
Návrh: RM schvaluje odměnu pro ředitelku MěK Plasy Bc. V. Soutnerovou za organizaci
kulturního programu poutě 2013 – viz. příloha zápisu.
Hlasování: pro: 4
proti: 0
zdržel se: 0
TS Města Plasy s.r.o. – byla vyhodnocena činnost TS v rámci poutě. Byl oceněn průběžný úklid
odpadků a rychlý závěrečný úklid.
Návrh: RM schvaluje odměnu pro vedoucího TS Zdeňka Caltu za organizaci úklidových prací
v rámci poutě 2013 – viz. příloha zápisu.
Hlasování: pro: 4
proti: 0
zdržel se: 0
4) Dotace, investice
Dotace:
Cesty klášterem – stezky k poznání – tajemník informoval o společné schůzce města, TDI a zástupce
RRA Plzeň ve věci kompletace podkladů pro ROP – zdůvodnění změn projektu a prodloužení
termínu. Tyto podklady budou před oficiálním odevzdáním konzultovány na RRR JZ. Dále byla
RM seznámena s podpůrným dopisem NTM Praha – posun zahájení II. etapy akce Centrum
stavitelského dědictví v Plasích a přímá souvislost s akcí CK-SP.
Restaurování kašny – MgA Štěrbová předložila závěrečnou restaurátorskou zprávu jako podklad
pro vyúčtování dotace.
Snižování prašnosti - starosta informoval o podpisu smlouvy na SFŽP
Nákup kontejnerů pro objemný odpad – starosta informoval o aktuálních možnostech využití dotace
v rámci společné žádosti SMOPK
Návrh: RM schvaluje smlouvu o výpůjčce kontejneru na odpad typ ABROLL – 24 m3 uzavřenou
mezi Městem Plasy a firmou Sdružení měst a obcí PK, Riegrova 1, Plzeň v předloženém
znění .
Hlasování: pro: 4

proti: 0

zdržel se: 0
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Návrh: RM schvaluje smlouvu o budoucí kupní smlouvě mezi Městem Plasy a firmou Sdružení
měst a obcí PK, Riegrova 1, Plzeň na zapůjčení kontejneru na odpad typ ABROLL – 24 m3
Hlasování: pro: 4
proti: 0
zdržel se: 0
Volby prezidenta – KÚ PK na základě žádosti Min. financí ČR žádá o zaslání nevyčerpaných
prostředků spojených s realizací volby prezidenta na účet PK u ČNB do 27.8.2013. Původní lhůta
nečerpané dotace v souladu s vyhl. 52/2008 Sb. byla do 15.2.2014. RM bere informaci o dřívějším
vrácení nečerpaných prostředků z dotace na volbu prezidenta na vědomí.
Vrt HV03 – tajemník informoval o důvodech prozatímního nepodepsání smlouvy o dotaci ze strany
SFŽP
Investice:
ZŠ Plasy – byl předložen soupis prací pavilonů a spojovací chodby podle uskutečněných prací
včetně celkové rekapitulace. Na základě této rekapitulace byl zpracován dodatek č. 2 ke smlouvě o
dílo č. A79153X mezi Městem Plasy a firmou Window Holding a.s. Lázně Toušeň. Celková cena
za kompletní provedení díla činí 2.381.272 Kč bez DPH.
Návrh: RM schvaluje dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. A79153X mezi Městem Plasy a firmou
WindowHolding a.s. Lázně Toušeň. Celková cena za kompletní provedení díla činí
2.381.272 Kč bez DPH (nižší cena o 50.990 Kč)
Hlasování: pro: 4
proti: 0
zdržel se: 0
Firma J. Michalčík – zámečnictví, zednictví Kladruby předložila cenovou nabídku na opravu vnější
fasády omítky pavilonu ZŠ Plasy včetně opravy soklu. Celková cena činí 99.000 Kč bez DPH
Návrh: RM schvaluje nabídku na opravu vnější fasády omítky pavilonu ZŠ Plasy včetně opravy
soklu předloženou firmou J.Michalčík – zámečnictví, zednictví Kladruby. Celková cena činí
99.000 Kč bez DPH.
Hlasování: pro: 4
proti: 0
zdržel se: 0
Park u kláštera – firma Arborea Rakovník předložila cenovou nabídku na odfrézování 54 ks pařezů

v parku u kláštera za cenu 93.500 Kč bez DPH. RM bere nabídku na vědomí s tím, že nabídka bude
předložena na ZM (variantní řešení – nákup x půjčování). Vedoucí TS předloží záměr na využití
frézy včetně stanoviska k podání žádosti o dotaci na nákup traktoru do lesa.
Dopravní zrcadlo u brány – stavební technička předložila cenovou nabídku na instalaci dopravního

zrcadla o průměru 900 mm za cenu 6.774 Kč včetně DPH. Současné menší zrcadlo by bylo použito
na křižovatce u čp. 13 v Nebřezinech
Návrh: RM schvaluje nabídku na instalaci dopravního zrcadla o průměru 900 mm za cenu 6.774 Kč
včetně DPH. Současné menší zrcadlo by bylo použito na křižovatce u čp. 13 v Nebřezinech
Hlasování: pro: 4
proti: 0
zdržel se: 0
Směnná smlouva – starosta předložil návrh dodatku č. 1 ke směnné smlouvě mezi městem Plasy a
panem P. Bischofem Plzeň. Dodatek posouvá termín odstranění zbytku přístřešku na p.č. 415/23
v k.ú. Plasy městem do 23.12.2013.
Návrh: RM schvaluje návrh dodatku č. 1 ke směnné smlouvě mezi městem Plasy a panem P.
Bischofem Plzeň. Dodatek posouvá termín odstranění zbytku přístřešku na p.č. 415/23 v k.ú.
Plasy městem do 23.12.2013.
Hlasování: pro: 4
proti: 0
zdržel se: 0
ul. Luční – strouha pod zahradami a projekt kanalizace – starosta informoval o vyčištění části
strouhy a navrhl zařadit do rozpočtu města na rok 2014 zahájení zpracování projektové
dokumentace kanalizace.
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Návrh: RM ukládá předložit na jednání ZM nabídku na zpracování studie a dále projektové
dokumentace pro stavební řízení a realizační projektové dokumentace v ul. Luční (pod
zahradami)
Hlasování: pro: 4
proti: 0
zdržel se: 0
areál Velká louka – opětovně byla projednána nutnost přípravy projektové dokumentace areálu
včetně spolupráce se sympoziem architektů v září 2013
Návrh: RM ukládá předložit na jednání ZM 3 nabídky na zpracování projektové dokumentace
rekonstrukce areálu Velká louka v Plasích (klubovna, parket, VO).
Hlasování: pro: 4
proti: 0
zdržel se: 0
park u kláštera – RM doporučuje pokračovat přípravou další etapy projektu tzn. zajistit společnou
schůzku dendrologů (NPÚ Plzeň a Praha), projektanta a zástupců města a připravit žádost o vydání
závazného stanoviska pro druhou etapu na KÚ PK odb. ŽP.
investiční akce – tajemník informoval o nutnosti přepojení kabelu el. vedení v prostoru bývalé
sodovkárny a mlýna v rámci akce CK-SP. Přepojení spolufinancováno NTM Praha (výkopové
práce).
Návrh: RM schvaluje úhradu faktury ve výši 5.200 Kč včetně DPH firmě J. Hrbek Kralovice za
přepojení kabelu v prostoru bývalé sodovkárny a mlýna v rámci akce CK-SP. Přepojení
spolufinancováno NTM Praha (výkopové práce).
Hlasování: pro: 4
proti: 0
zdržel se: 0
- tajemník dále informoval o úhradě prací v rámci akce CK-SP provedené firmou Arborea
Rakovník. Jedná se o realizaci kontrolních sond a přemístění valounů při odstraňování pařezů
frézováním v prostoru před kostelem.
Návrh: RM schvaluje úhradu faktury ve výši 27.497 Kč včetně DPH firmě Arborea Rakovník.
Jedná se o realizaci kontrolních sond a přemístění valounů při odstraňování pařezů
frézováním v prostoru před kostelem.
Hlasování: pro: 4
proti: 0
zdržel se: 0
rekonstrukce kašny – na příští jednání RM bude předložena smlouva o kompletaci zrestaurované
kašny
5) FO-RO č. 6
Vedoucí FO předložila návrh rozpočtových úprav č. 6. Jedná se o rozpočtové zapojení účelově
přidělených fin. prostředků z jiných rozpočtů (příspěvky od Üřadu práce) a změny v rámci
paragrafů – změna příjmové i výdajové částky o 260,22 tis. Kč.
Návrh: RM schvaluje návrh rozpočtových úprav č. 6. Jedná se o rozpočtové zapojení účelově
přidělených fin. prostředků z jiných rozpočtů (příspěvky od Úřadu práce) a změny v rámci
paragrafů – změna příjmové i výdajové částky o 260,22 tis. Kč.
Hlasování: pro: 4
proti: 0
zdržel se:0
6) Výběrové řízení – MK Střelnice
Tajemník předložil zápis z výběrového řízení podlimitní veřejné zakázky „Plasy – místní
komunikace, část Střelnice“ zadané v otevřeném řízení dle zákona č. 138/2006 Sb. o VZ. Celkem
bylo předloženo 14 nabídek. Požadovaná kritéria splnilo 14 nabídek. Jediným kritériem byla
nejnižší nabídnutá cena.
Návrh: RM schvaluje uzavření smlouvy na realizaci veřejné zakázky „Plasy – místní komunikace,
část Střelnice“ zadané v otevřeném řízení dle zákona č. 138/2006 Sb. o VZ s firmou Henstav
s.r.o., Domažlická 521/101, Plzeň. Cena za kompletní realizaci zakázky činí 7 736 878,44
Kč bez DPH.
Hlasování: pro: 4

proti: 0

zdržel se: 0
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7) Byty města
a) Paní M. Zieglerová, Potoční 490 požádala o možnost přidělení bytu v čp. 115 v Plasích.
V současné době užívá obecní byt č. 8 v čp. 490 v Plasích. Byt v čp. 115 prochází v současné době
rekonstrukcí. V případě uvolnění bytu č. 8 v čp. 490 bude tento byt k prodeji. Bude projednáno na
příštím jednání RM včetně aktuální informace NTM Praha ve věci nabídky náhradního bytu.
b) Splátkový kalendář
Paní Iveta Dlouhá, Plasy 490 (byt č. 1) požádala o možnost uzavření splátkového kalendáře na
dlužnou částku za služby z roku 2012.
Návrh: RM schvaluje uzavření splátkového kalendáře na dlužnou částku za služby z roku 2012
mezi Městem Plasy a paní Ivetou Dlouhou, Plasy 490 (byt č. 1). Měsíční splátka bude činit
550,- Kč a poslední splátka bude za měsíc duben 2014 ve výši 440,- Kč.
Hlasování: pro: 4
proti: 0
zdržel se: 0
8) Povodí Vltavy – lávky
Povodí Vltavy žádá o stanovisko města k vlastnictví pěti lávek přes řeku Střelu vyznačených
v přiložené mapce v k.ú. Plasy a k.ú. Horní Hradiště. Důvodem žádosti je zejména neuspokojivý
stav lávky č. 4. RM doporučuje převzetí lávky č. 1, 2, 3 do majetku města – viz. plánek. Bude
předloženo na jednání ZM.
9) Minimální mzda
Z důvodů platnosti nařízení vlády č. 210/2013, kterým se mění NV č. 567/2006 o minimální mzdě
byla navrženy úprava odměny při uzavírání smluv z dnešních 50 Kč/hod na 60 Kč/hod.
Předpokládaný dopad do rozpočtu na rok 2014 by činil cca 20.000 Kč.
Návrh: RM schvaluje zvýšení odměny při uzavírání smluv – dohod o pracovní činnosti z dnešních
50 Kč/hod na 60 Kč/hod.
Hlasování: pro: 4

proti: 0

zdržel se:0

10) Diskuse
Veř. prospěšné práce – tajemník po dohodě s vedoucím TS předložili návrh na vytvoření dalších 4
pracovních míst v rámci VPP na Úřad práce ČR. Jednalo by se o období od 1.9. do 31.12.2013.
Návrh: RM schvaluje podání žádosti na Úřad práce ČR za účelem vytvoření 4 pracovních míst
v rámci VPP pro období 09 – 12/2013.
Hlasování: pro: 4
proti: 0
zdržel se:0
Ing. Dušička – pozemkové úpravy – požádal o informaci, jak může obec postupovat v případě
opatrovnictví u majitelů pozemků, kteří nejdou dohledat nebo nebylo dokončeno dědické řízení
v rámci pozemkových úprav v k.ú. Plasy, Babina a Nebřeziny. Bude zodpovězeno na příštím
jednání RM.
Ing. Prantner –
Teamassistant – probíhá fáze přípravy na první zkušební jednání rady města – 4.9.2013
účasti v komisi pro technické vzdělávání při KÚ PK, kde zastupuje o.s. Mechatronika (jeden
z úkolů - zprostředkování kontaktů na školy v okrese PS)
Strategie města Plasy - potvrzen termín mimořádného jednání RM k této otázce dne
25.9.2013. Zajistí prezentaci zástupce poradenské firmy.
V Plasích 26. 8. 2013
Ověřovatel:
Ing. Karel Mařík

Starosta města:
Zdeněk Hanzlíček

Zapsal: Ing. Josef Domabyl
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Usnesení
z 57. jednání Rady města konané 21.8. 2013 v Plasích
Rada bere na vědomí:
usn.č. 966-13: - informace starosty a místostarostů
- činnost výborů, komisí, OV a SDH
- příspěvkové organizace a TS s.r.o.
- dotace, investice
- vyúčtování koncertu skupiny Extra Band dne 20.7.2013
- průběh, kontrola a vyúčtování rockového koncertu Čech rock Plasy
- volby prezidenta – odeslání nevyčerpaných prostředků Min. financí
- diskusní příspěvky členů RM
Rada schvaluje:
usn.č. 967-13: - body č. 511 – 522 zápisu komise ŽP ze dne 27.6.2013
usn.č. 968-13: - možnost uspořádání „plážového dne na koupališti“ slečnou Janou Milerovou –
provozovatelkou restaurace Rybárna dne 23.8.2013 včetně hudební produkce
v době od 16:00 do 24:00 hod. Způsob umístění lávky bude upřesněn a podle
předložených informací rozhodnuto. Případné škody na majetku města budou
uhrazeny pořadatelem a při provozování sportovních akcí zodpovídá za bezpečnost
také pořadatel
usn.č. 969-13: - žádost pana Jindřicha Kučírka, Plasy o možnost uspořádání hudební produkce
v Pizzerii dne 31.8.2013 v době od 18:00 – 24:00 hod
usn.č. 970-13: - odměnu pro ředitelku MěK Plasy Bc. V. Soutnerovou za organizaci kulturního
programu poutě 2013 – viz. příloha zápisu
usn.č. 971-13: - odměnu pro vedoucího TS Zdeňka Caltu za organizaci úklidových prací v rámci
poutě 2013 – viz. příloha zápisu
usn.č. 972-13: - smlouvu o výpůjčce kontejneru na odpad typ ABROLL – 24 m3 uzavřenou mezi
Městem Plasy a firmou Sdružení měst a obcí PK, Riegrova 1, Plzeň v předloženém
znění
usn.č. 973-13: - o budoucí kupní smlouvě mezi Městem Plasy a firmou Sdružení měst a obcí PK,
Riegrova 1, Plzeň na zapůjčení kontejneru na odpad typ ABROLL – 24 m3
usn.č. 974-13: - dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. A79153X mezi Městem Plasy a firmou
WindowHolding a.s. Lázně Toušeň. Celková cena za kompletní provedení díla činí
2.381.272 Kč bez DPH (nižší cena o 50.990 Kč)
usn.č. 975-13: - nabídku na opravu vnější fasády omítky pavilonu ZŠ Plasy včetně opravy soklu
předloženou firmou J.Michalčík – zámečnictví, zednictví Kladruby. Celková cena
činí 99.000 Kč bez DPH
usn.č. 976-13: - nabídku na instalaci dopravního zrcadla o průměru 900 mm za cenu 6.774 Kč
včetně DPH. Současné menší zrcadlo by bylo použito na křižovatce u čp. 13
v Nebřezinech
usn.č. 977-13: - návrh dodatku č. 1 ke směnné smlouvě mezi městem Plasy a panem P. Bischofem
Plzeň. Dodatek posouvá termín odstranění zbytku přístřešku na p.č. 415/23 v k.ú.
Plasy městem do23.12.2013
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usn.č. 978-13: - úhradu faktury ve výši 5.200 Kč včetně DPH firmě J. Hrbek Kralovice za přepojení
kabelu v prostoru bývalé sodovkárny a mlýna v rámci akce CK-SP. Přepojení
spolufinancováno NTM Praha (výkopové práce)
usn.č. 979-13: - úhradu faktury ve výši 27.497 Kč včetně DPH firmě Arborea Rakovník. Jedná se o
realizaci kontrolních sond a přemístění valounů při odstraňování pařezů frézováním
v prostoru před kostelem
usn.č. 980-13: - návrh rozpočtových úprav č. 6. Jedná se o rozpočtové zapojení účelově
přidělených fin. prostředků z jiných rozpočtů (příspěvky od Úřadu práce) a změny
v rámci paragrafů – změna příjmové i výdajové částky o 260,22 tis. Kč
usn.č. 981-13 - uzavření smlouvy na realizaci veřejné zakázky „Plasy – místní komunikace, část
Střelnice“ zadané v otevřeném řízení dle zákona č. 138/2006 Sb. o VZ s firmou
Henstav s.r.o., Domažlická 521/101, Plzeň. Cena za kompletní realizaci zakázky
činí 7 736 878,44 Kč bez DPH
usn.č. 982-13 - uzavření splátkového kalendáře na dlužnou částku za služby z roku 2012 mezi
Městem Plasy a paní Ivetou Dlouhou, Plasy 490 (byt č. 1). Měsíční splátka bude
činit 550,- Kč a poslední splátka bude za měsíc duben 2014 ve výši 440,- Kč
usn.č. 983-13: - zvýšení odměny při uzavírání smluv – dohod o pracovní činnosti z dnešních
50 Kč/hod na 60 Kč/hod
usn.č. 984-13: - podání žádosti na Úřad práce ČR za účelem vytvoření 4 pracovních míst v rámci
VPP pro období 09 – 12/2013
Rad ukládá:
usn.č. 985-13: - předložit záměr na využití frézy včetně stanoviska k podání žádosti o dotaci na
nákup traktoru do lesa.
Zodpovídá: Z. Calta
Termín: do 4.9.2013
usn.č. 986-13: - předložit na jednání ZM nabídku na zpracování studie a dále projektové
dokumentace pro stavební řízení a realizační projektové dokumentace v ul. Luční
(pod zahradami)
Zodpovídá: I. Brunclíková
Termín: do 4.9.2013
usn.č. 987-13: - předložit na jednání ZM 3 nabídky na zpracování projektové dokumentace
rekonstrukce areálu Velká louka v Plasích (klubovna, parket, VO)
Zodpovídá: I. Brunclíková
Termín: do 4.9.2013
Rada předkládá ZM:
- nabídka zpracování studie a projektové dokumentace kanalizace ul. Luční (pod zahradami)
- nabídky zpracování projektové dokumentace areálu Velká louka
- stanovisko města k možnému vlastnictví 5 lávek přes řeku Střelu (k.ú. Plasy a H.Hradiště)

V Plasích 26. 8. 2013
Starosta města:
Zdeněk Hanzlíček
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