Rada města Slavičín

VÝPIS USNESENÍ
104. schůze Rady města Slavičín konané dne 01. 11. 2021

Zveřejněna je upravená verze usnesení z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona
č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

1. Žádost o čerpání fondu investic ZŠ Slavičín – Vlára
Usnesení č. 104/1198/21
Rada města Slavičín
schvaluje
čerpání fondu investic ZŠ Slavičín – Vlára, příspěvkové organizace, IČO 70871540, Školní 403, 763 21
Slavičín, ve výši 77 524 Kč za účelem krytí zvýšených výdajů na pořízení 3 ks LCD tabulí.

Hlasování: pro 6; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 1 (Filáková)
Anotace: Příspěvková organizace města Slavičín ZŠ Slavičín – Vlára podala v souladu s čl. 6
metodického pokynu MP/8 žádost o schválení úpravy rozpočtu fondu investic za účelem krytí zvýšených
výdajů na pořízení 3 ks LCD tabulí. Schválení čerpání fondu nemá mít vliv na výši schváleného
provozního příspěvku od zřizovatele.

2. Poskytnutí finančního daru města Slavičín matce při narození dítěte
Usnesení č. 104/1199/21
Rada města Slavičín
schvaluje
poskytnutí finančního daru města Slavičín matce
při narození dítěte
dle metodického pokynu města Slavičín č. MP/27 ve výši 4 000 Kč.

Hlasování: pro 6; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 1 (Filáková)
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3. Zimní údržba komunikací v Nevšové
Usnesení č. 104/1200/21
Rada města Slavičín
schvaluje
uzavřená smlouvy o dílo mezi městem Slavičín a Jiřím Struhařem, Nevšová 158, Slavičín, IČO
07357010, jejímž předmětem je výkon zimních údržbových prací při zabezpečování sjízdnosti sítě
místních komunikací v k. ú. Nevšová v období od 1.11.2021 do 31.03.2022 za cenu 700 Kč/hod.
Hlasování: pro 6; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 1 (Filáková)

4. Zapůjčení sbírkových předmětů
Usnesení č. 104/1201/21
Rada města Slavičín
schvaluje
a) uzavření smlouvy o výpůjčce č. 5/2021 mezi Muzeem Bojkovska, p. o. a městem Slavičín, jejímž
předmětem je zapůjčení sbírkových předmětů pro výstavu „Příběh železa aneb železo v přírodě a
dějinách slavičínska“ konanou v městském muzeu ve Slavičíně od listopadu 2021 do dubna 2022;
b) uzavření smlouvy o výpůjčce č. 3303/2021 mezi Muzeem jihovýchodní Moravy ve Zlíně, p. o. a
městem Slavičín, jejímž předmětem je zapůjčení sbírkových předmětů pro výstavu „Příběh železa
aneb železo v přírodě a dějinách slavičínska“ konanou v městském muzeu ve Slavičíně od listopadu
2021 do dubna 2022.
Hlasování: pro 6; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 1 (Filáková)

5. Prodej zboží na infocentru – ceník
Usnesení č. 104/1202/21
Rada města Slavičín
schvaluje
ceník zboží prodávaného v Městském infocentru Slavičín.

Hlasování: pro 6; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 1 (Filáková)

6. Zadávání veřejných zakázek
Usnesení č. 104/1203/21
Rada města Slavičín
a) rozhodla
o zadání zakázky malého rozsahu postupem mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, na stavební práce na akci: „ZŠ Slavičín – Vlára
– sanace části suterénu“ uchazeči Sanace a vysoušení staveb s.r.o., Otická 32, 746 01 Opava, IČO
25391593, DIČ CZ25391593 za cenu obvyklou ve výši 196 802 Kč bez DPH;
schvaluje
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uzavření smlouvy o dílo mezi městem Slavičín a uchazečem Sanace a vysoušení staveb s.r.o.,
Otická 32, 746 01 Opava, IČO 25391593, DIČ CZ25391593 na stavební práce na akci: „ZŠ Slavičín
– Vlára – sanace části suterénu“ za cenu obvyklou 196 802 Kč bez DPH, s termínem realizace do
17. 12. 2021;
schvaluje
rozpočtové opatření č. 45/2021/RMS – akce „ZŠ Slavičín – Vlára – sanace části suterénu“ –
zapojení rozpočtové rezervy rady města ke krytí výdajů na akci z důvodu navýšení ceny stavebních
prací ve výši 40 000 Kč.
b) rozhodla
o zadání zakázky malého rozsahu postupem mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, na dodávku na akci: „Dodávka a instalace
elektronických úředních desek a dotykového informačního kiosku“ uchazeči GALILEO
CORPORATION S.R.O., Březenská 4808, 430 04 Chomutov, IČO 25448714, DIČ CZ25448714 za
cenu obvyklou ve výši 744 750 Kč bez DPH;
schvaluje
uzavření smlouvy o dílo mezi městem Slavičín a uchazečem GALILEO CORPORATION S.R.O.,
Březenská 4808, 430 04 Chomutov, IČO 25448714, DIČ CZ25448714 na dodávku na akci:
„Dodávka a instalace elektronických úředních desek a dotykového informačního kiosku“ za cenu
obvyklou 744 750 Kč bez DPH, s termínem realizace do 30. 12. 2021.
c) rozhodla
o zadání zakázky malého rozsahu postupem mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, na služby na vypracování projektové
dokumentace na akci: „Slavičín – sběrný dvůr Malé Pole“ uchazeči CZECH PRO s.r.o., Březová
219, 760 01 Zlín – Jaroslavice, IČO 26976404, DIČ CZ26976404 za cenu obvyklou ve výši 199 000
Kč bez DPH;
schvaluje
uzavření smlouvy o dílo mezi městem Slavičín a uchazečem CZECH PRO s.r.o., Březová 219, 760
01 Zlín – Jaroslavice, IČO 26976404, DIČ CZ26976404 na služby na vypracování projektové
dokumentace na akci: „Slavičín – sběrný dvůr Malé Pole“ za cenu obvyklou 199 000 Kč bez DPH,
s termínem realizace do 31. 01. 2022.
d) rozhodla
o zadání zakázky malého rozsahu postupem mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, na dodávku na akci: „Výsadba solitérních stromů
a krajových odrůd ovocných stromů ve IV. Zóně CHKO Bílé Karpaty“ uchazeči Ing. et Ing. Oldřich
Karban, Vlárská 259, Bylnice, 763 31 Brumov-Bylnice, IČO 74300814, za cenu obvyklou ve výši
166 200 Kč (neplátce DPH);
schvaluje
uzavření smlouvy o dílo mezi městem Slavičín a uchazečem Ing. et Ing. Oldřich Karban, Vlárská
259, Bylnice, 763 31 Brumov-Bylnice, IČO 74300814 na dodávku na akci: „Výsadba solitérních
stromů a krajových odrůd ovocných stromů ve IV. zóně CHKO Bílé Karpaty“ za cenu obvyklou 166
200 Kč, s termínem realizace do 30. 11. 2021;
schvaluje
rozpočtové opatření č. 46/2021/RMS – akce „Výsadba solitérních stromů a krajových odrůd
ovocných stromů ve IV. zóně CHKO Bílé Karpaty“ – přijetí neinvestičního příspěvku z Agentury
ochrany přírody a krajiny České republiky ve výši 166 200 Kč za účelem krytí výdajů na realizaci
akce: „Výsadba solitérních stromů a krajových odrůd ovocných stromů ve IV. zóně CHKO Bílé
Karpaty“ ve stejné výši.
Hlasování: pro 6; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 1 (Filáková)

Anotace: Zadání veřejných zakázek se týká sanace vlhkých stěn v suterénu ZŠ Vlára, dodávky a
instalace elektronických úředních desek (u radnice, na Malém Poli u MŠ, v Hrádku u obecního domu) a
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dotykového informačního kiosku v budově Radnice, vypracování PD pro úpravu sběrného dvora na
Malém Poli a výsadby solitérních stromů a krajových odrůd ovocných stromů za pomoci finančního
příspěvku Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.

7. Stavební úpravy a nástavba hotelu Slavičan (změna užívání polyfunkční dům) –
přeložka zařízení distribuční soustavy
Usnesení č. 104/1204/21
Rada města Slavičín
schvaluje
uzavření Smlouvy o přeložce zařízení distribuční soustavy č. 9090009168 mezi městem Slavičín a
EG.D, a.s. se sídlem Lidická 1873/36, Černá pole, 602 00 Brno, IČO 28085400, DIČ CZ28085400
v rámci stavby „Stavební úpravy a nástavba hotelu Slavičan (změna užívání polyfunkční dům)“.
Hlasování: pro 6; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 1 (Filáková)

8. Zřízení služebnosti v k. ú. Slavičín –
Usnesení č. 104/1205/21
Rada města Slavičín
schvaluje
zřízení pozemkové služebnosti inženýrské sítě – vodovodní přípojky na pozemcích parc. č. 332/86,
332/8 a 332/1 v k. ú. Slavičín. Služebnost bude zřízena ve prospěch vlastníků pozemků parc. č.
332/80, 331/2, 332/92 a 332/93 v k. ú. Slavičín, a to úplatně za úhradu podle sazebníků stanoveného
usnesením RMS č. 88/1118/17.
Hlasování: pro 6; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 1 (Filáková)

9. Vyhlášení záměrů na pronájem nebytových prostor v budově čp. 882 a čp. 883 ve
Slavičíně
Usnesení č. 104/1206/21
Rada města Slavičín
vyhlašuje záměr
a) na pronájem prostorů sloužících k podnikání v budově čp. 882, která je součástí pozemku parc. č.
st. 29/1, v budově čp. 883, která je součástí pozemku parc. č. st. 29/12 a v budově bez čp./če. která
je součástí pozemku parc. č. st. 29/2 vše v k. ú. Slavičín na dobu do 31.12.2022, za nájemné 600
Kč/m2/rok, u místností bez vytápění se šikminami a bez oken za nájemné 360 Kč/m2/rok a paušální
platby ve výši 980 Kč/m2/rok u vytápěných místností a 410 Kč/m2/rok u místností nevytápěných,
s výjimkou prostor uvedených pod bodem b), c), d), e);
b) na pronájem prostorů sloužících k podnikání v budově bez čp./če., která je součástí pozemku parc.
č. st. 29/2 v k. ú. Slavičín, místností č. 100, 101, 102, 104, na dobu do 31.12.2022, za nájemné
2108 Kč měsíčně a paušální platby ve výši 2687 Kč měsíčně;
c) na pronájem prostorů sloužících k podnikání – místností č. 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266
v I. nadzemním podlaží budovy čp. 883, která je součástí pozemku parc. č. st. 29/12 v k. ú. Slavičín,
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na dobu do 31.12.2022, za nájemné 1325 Kč měsíčně a úhradu paušální platby ve výši 11016 Kč
měsíčně;
d) na pronájem prostorů sloužícího k podnikání – místností č. 250, 251, 252, 253 v budově čp. 883 ,
která je součástí pozemku parc. č. st. 29/12 v k. ú. Slavičín, na dobu do 31.12.2022, za nájemné
2376 Kč měsíčně a paušální platbu 2273 Kč měsíčně;
e) na pronájem prostorů sloužících k podnikání - místností č. 202, 203 v budově čp. 882 , která je
součástí pozemku parc. č. st. 29/1 v k. ú. Slavičín na dobu do 31.12.2022, za nájemné 3840 Kč
měsíčně a paušální platbu 2613 Kč měsíčně.
Hlasování: pro 7; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 0

10. Schválení uzavření nájemní smlouvy na pronájem bytu v Domě s pečovatelskou
službou čp. 231 v Hrádku na Vlárské dráze
Usnesení č. 104/1207/21
Rada města Slavičín
schvaluje
uzavření nájemní smlouvy mezi městem Slavičín a žadatelem v pořadí 1.
2.
na pronájem bytu č. 5 v Domě s pečovatelskou službou čp. 231 o celkové výměře 32,38 m 2,
za nájemné 1486 Kč měsíčně na dobu určitou jednoho roku;
stanovuje
nájemné v bytě č. 231/5 na 1486 Kč měsíčně s tím, že pronajímatel je oprávněn každoročně
jednostranně zvýšit nájemné nejvýše o celkovou míru inflace stanovenou Českým statistickým úřadem
pro dobu od posledního zvýšení nájemného. Vedle shora uvedené míry inflace lze nájemné
každoročně jednostranně zvýšit současně též o 20 % původního nájemného. Případné zvýšení
nájemného se provede s účinností k 1.4. kalendářního roku.
Hlasování: pro 7; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 0

Anotace: Obsazení uvolněného bytu v domě s pečovatelskou službou.

11. Schválení uzavření nájemní smlouvy na pronájem nebytového prostoru 751 ve
Slavičíně
Usnesení č. 104/1208/21
Rada města Slavičín
schvaluje
uzavření nájemní smlouvy mezi městem Slavičín a Věrou Fábryovou, IČ 45687587, U Zahrádek 476,
Slavičín na pronájem prostoru sloužícího k podnikání o výměře 80,35 m2 v II. nadzemním podlaží
budovy čp. 751 v k.ú. Slavičín, za nájemné 42 444 Kč ročně bez DPH, a to na dobu neurčitou za účelem
provozování prodejny obuvi.
Hlasování: pro 7; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 0
Anotace: Uzavření nájemní smlouvy na pronájem prostoru v obchodním domě.
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12. Prodloužení nájemních smluv na byty
Usnesení č. 104/1209/21
Rada města Slavičín
schvaluje
a) prodloužení nájemních smluv na pronájem bytů nájemcům:
– na dobu do 30.11.2022
– na dobu do 31.05.2022;
b) uzavření nájemní smlouvy mezi městem Slavičín a
na
pronájem bytu č. 2 v domě čp. 566 ve Slavičíně, o celkové výměře 82,34 m 2, za nájemné 4248 Kč
měsíčně na dobu určitou do 31.10.2022;
c) uzavření nájemní smlouvy mezi městem Slavičín a
na pronájem bytu č. 302
v Domě s pečovatelskou službou čp. 841, o celkové výměře 33,20 m2, za nájemné 1039 Kč měsíčně
na dobu neurčitou.
Hlasování: pro 7; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 0
Anotace: Prodloužení smluv nájemcům, kteří mají uzavřené smlouvy na dobu určitou.

13. Schválení uzavření nájemní smlouvy na pronájem byt v ID II.
Usnesení č. 104/1210/21
Rada města Slavičín
schvaluje
uzavření nájemní smlouvy mezi městem Slavičín a
na pronájem
bytu č. E 2.4. v domě čp. 852 ve Slavičíně, o celkové výměře 42,02 m 2, za nájemné 434,- Kč měsíčně.
Hlasování: pro 7; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 0
Anotace: Schválení uzavření nájemní smlouvy na byt v ID II.

14. Schválení uzavření dodatku o správě a údržbě majetku
Usnesení č. 104/1211/21
Rada města Slavičín
schvaluje
uzavření Dodatku č. 8/2021 ke smlouvě o správě a údržbě majetku uzavřené mezi městem Slavičín a
BTH Slavičín, spol. s r.o., jehož předmětem je rekonstrukce bytu č. 390/1 ve Slavičíně.
Hlasování: pro 7; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 0

Anotace: Schválení uzavření dodatku ke smlouvě o správě a údržbě majetku mezi městem Slavičín a
BTH Slavičín ohledně rekonstrukce vytu v majetku města Slavičín.

Výpis usnesení RMS č. 104, 01. 11. 2021

6 / 10

15. Participativní rozpočet
Usnesení č. 104/1212/21
Rada města Slavičín
revokuje
část usnesení č. 96/1102/21 ze dne 13.07.2021;
schvaluje
a) uzavření smlouvy o spolupráci mezi městem Slavičín a spolkem Slavex Trail z.s., se sídlem
Osvobození 255, Slavičín 76321, IČO 10961798 jejímž předmětem je projekt „Traily Slavičín“ za
částku ve výši 56 000 Kč, a to v rámci participativního rozpočtu Zlepšujeme Slavičín;
b) uzavření dodatků ke smlouvám o spolupráci v rámci praticipativního rozpočtu Zlepšujeme Slavičín,
a to:
- dodatek č. 1 ke Smlouvě o spolupráci uzavřené dne 24.07.2021 mezi městem Slavičín a
Charitou Slavičín, Komenského 115, Slavičín 763 21, IČO 70435618, jehož předmětem je
posunutí termínu realizace projektu do 31.12.2022 z důvodu provádění stavebních prací
v areálu Charity;
- dodatek č. 1 ke Smlouvě o spolupráci uzavřené dne 13.07.2021 mezi městem Slavičín a
jehož předmětem je posunutí termínu realizace
projektu do 30.04.2021 z technických důvodů;
- dodatek č. 1 ke Smlouvě o spolupráci uzavřené dne 09.08.2021 mezi městem Slavičín a
spolkem Jednota sv. Josefa v Nevšové, z.s., sídlem Nevšová 95, 763 21, IČO 06328814, jehož
předmětem je snížení požadovaného počtu vysazených stromů na 20 ks z důvodu malé plochy
pro výsadbu ovocných stromů a přesunutí ušetřených finančních prostředků na provedení
terénních úprav pozemku a odstranění vegetace z pozemku
- dodatek č. 1 ke Smlouvě o spolupráci uzavřené dne 23.07.2021 mezi městem Slavičín a
jehož předmětem je posunutí termínu
realizace projektu do 30.06.2022 z důvodu nepříznivých klimatických podmínek.
Hlasování: pro 7; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 0

16. Smlouva o dočasném užívání vozidla
Usnesení č. 104/1213/21
Rada města Slavičín
schvaluje
uzavření Smlouvy o dočasném užívání vozidla mezi ŠKODA AUTO a.s. se sídlem Mladá Boleslav, Tř.
Václava Klementa 869,PSČ 293 60, IČO 00177041 a městem Slavičín, jejímž předmětem je dočasné
bezplatné užívání vozidla ŠKODA ENYAQ Iv 80, a to od 08.11.2021 do 21.11.2021.
Hlasování: pro 7; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 0
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17. Příkazní smlouva – obsluha tenisových kurtů u sokolovny
Usnesení č. 104/1214/21
Rada města Slavičín
schvaluje
uzavření Příkazní smlouvy mezi městem Slavičín a
jejíž předmětem je pravidelné zpřístupňování a zamykání tenisových kurtů u sokolovny ve
Slavičíně včetně jejich údržby a obsluhy osvětlení, a to bezúplatně a na dobu určitou do 31. 12. 2021.
Hlasování: pro 7; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 0

18. Bezúplatné nabytí movitých věcí – HZS ZLK
Usnesení č. 104/1215/21
Rada města Slavičín
schvaluje
a) uzavření Smlouvy o převodu majetku č. 4296 mezi městem Slavičín a ČR – Hasičským záchranným
sborem Zlínského kraje, IČO 70887306, Přílucká 213, 760 01 Zlín, jejímž předmětem je bezúplatné
nabytí movitého majetku – osobního automobilu Škoda Fabia kombi, registrační značka ZLL 78-48,
rok výroby 2001, typu Škoda MS 202, rok výroby 2001;
b) uzavření Smlouvy o převodu majetku č. 4297 mezi městem Slavičín a ČR – Hasičským
záchranným sborem Zlínského kraje, IČO 70887306, Přílucká 213, 760 01 Zlín, jejímž předmětem
je bezúplatné nabytí movitého majetku – kontejner protiplynový, typ CHTS pro dýchací techniku,
rok výroby 1999.
Hlasování: pro 7; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 0

19. Dohoda o poskytnutí dotace z programu rozvoje venkova ČR – Vaříme hravě, jíme
zdravě
Usnesení č. 104/1216/21
Rada města Slavičín
schvaluje
uzavření Dohody o poskytnutí dotace z programu rozvoje venkova ČR mezi městem Slavičín a Státním
zemědělským intervenčním fondem se sídlem Ve Smečkách 801/33, 110 00 Hlavní město Praha – Nové
Město, IČO 48133981, na projekt „Vaříme hravě, jíme zdravě“, jehož předmětem je poskytnutí dotace
ve výši 1 300 357 Kč na rekontrukci kuchyně MŠ Slavičín, pracoviště Nevšová.
Hlasování: pro 7; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 0
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20. Dohoda o realizaci managementových opatření
Usnesení č. 104/1217/21
Rada města Slavičín
schvaluje
uzavření Dohody o realizaci managementových opatření mezi městem Slavičín a Agenturou ochrany
přírody a krajiny ČR, Kaplanova 1931/1, 148 00, Praha 11 - Chodov, IČO 62933591, za účelem
výsadby solitérních a krajových odrůd ovocných stromů v celkovém počtu 148 ks na pozemcích parc.
č. 1120/4, 1120/9, 1120/10, 1120/12, 1602/22 v k. ú. Hrádek na Vlárské dráze za finanční příspěvek
na péči ve výši 166 200 Kč.
Hlasování: pro 7; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 0

21. Dohoda o spolupráci partnerů na malém projektu
Usnesení č. 104/1218/21
Rada města Slavičín
schvaluje
uzavření Dohody o spolupráci partnerů na malém projektu „Inovace Muzea československé armády
Armypark Slavičín“ mezi městem Slavičín a 56. prieskumná skupina – Klub vojenskej histórie a
súčasnosti, o. z. se sídlem 1. mája 5, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, Slovenská republika a
Armyparkem Slavičín, z.s. se sídlem Divnice 123, 763 21 Slavičín

Hlasování: pro 7; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 0

22. Dohoda o spolupráci partnerů na malém projektu
Usnesení č. 104/1219/21
Rada města Slavičín
schvaluje
uzavření Dohody o spolupráci partnerů na malém projektu „Chytrý Slavičín – transfer inovací napříč
hranicemi“ mezi městem Slavičín a obcí Uhrovec se sídlem SNP 86/7, 956 41 Uhrovec, Slovenská
republika.
Hlasování: pro 7; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 0

23. Inovace Muzea československé armády Armypark Slavičín
Usnesení č. 104/1220/21
Rada města Slavičín
doporučuje
Zastupitelstvu města Slavičín
schválit za účelem realizace malého projektu „Inovace Muzea československé armády Armypark
Slavičín“, číslo výzvy 8/FMP/6c, zajištění finančních prostředků s vyčleněnou celkovou částkou
35 293,94 EUR na předfinancování a spolufinancování realizovaného malého projektu ve výši rozdílu
celkových výdajů malého projektu a poskytnutého NFP v souladu s podmínkami poskytnutí pomoci.
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Hlasování: pro 7; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 0

24. Chytrý Slavičín – transfer inovací napříč hranicemi
Usnesení č. 104/1221/21
Rada města Slavičín
doporučuje
Zastupitelstvu města Slavičín
schválit za účelem realizace malého projektu „Chytrý Slavičín – transfer inovací napříč hranicemi“, číslo
výzvy 9/FMP/6c, zajištění finančních prostředků s vyčleněnou celkovou částkou 24 007,00 EUR na
předfinancování a spolufinancování realizovaného malého projektu ve výši rozdílu celkových výdajů
malého projektu a poskytnutého NFP v souladu s podmínkami poskytnutí pomoci.
Hlasování: pro 7; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 0

Mgr. Tomáš Chmela
starosta
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Ing. Petr Čechmánek
ověřovatel
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