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

Statutární město Zlín
USNESENÍ
Rady města Zlína
8. schůze

26. 4. 2021

Usnesení
1/8R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o nájmu mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto pronajímatelem a
jakožto nájemcem,
jejímž předmětem je nájem částí pozemků p. č. 439/10, p. č. 425/5 k. ú. Prštné,
obec Zlín, o celkové výměře 91 m2 za účelem zajištění přístupu stavební
techniky na pozemek p. č. 427/2 k. ú. Prštné, pro umístění zařízení staveniště
vč. odstavení stavební techniky v souvislosti se stavbou „Polyfunkční dům tř.
T. Bati“, za nájemné ve výši 225 Kč/m2/rok bez DPH, na dobu určitou, po
dobu provádění stavebních prací, nejdéle však do 31. 12. 2023 s výpovědní
dobou 1 měsíc, s možností odstoupení z důvodu porušení ujednání smlouvy,
dle podmínek OSaDŘ - odd. DSŘ, OD a OMZ
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem

Usnesení
2/8R/2021

Rada města Zlína
nesouhlasí
s uzavřením kupní smlouvy mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto prodávajícím a
a
jakožto kupujícími, jejímž předmětem je prodej částí pozemků p. č. 673/908
o výměře do 52 m2, p. č. 673/21 o výměře do 8 m2 a p. č. 673/22 o výměře
do 2 m2 vše k. ú. Zlín, obec Zlín k rozšíření zahrady u rodinného domu č. p.
na ul. Prostřední ve Zlíně, za cenu dle CMZ platné v době prodeje za m2
bez DPH
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína k zamítnutí
schvaluje
uzavření smlouvy o nájmu mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto pronajímatelem a
a
jakožto nájemci, jejímž předmětem je nájem částí pozemků p. č. 673/908 o
výměře do 52 m2, p. č. 673/21 o výměře do 8 m2 a p. č. 673/22 o výměře do
2 m2, vše k. ú. Zlín, obec Zlín pro rozšíření zahrady u rodinného domu č. p.
na ul. Prostřední ve Zlíně, za nájemné ve výši 1,158 Kč/m2/rok, na dobu
neurčitou, s výpovědní dobou 3 měsíce, dle podmínek OKaPP, bez možnosti
oplocení
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem
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zamítá
uzavření smlouvy o výpůjčce mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto půjčitelem a
.
a
jakožto vypůjčiteli, jejímž předmětem je výpůjčka částí pozemků p. č. 673/908
o výměře do 52 m2, p. č. 673/21 o výměře do 8 m2 a p. č. 673/22 o výměře
do 2 m2 vše k. ú. Zlín, obec Zlín k rozšíření zahrady u rodinného domu č. p.
na ul. Prostřední ve Zlíně, na dobu neurčitou, s výpovědní dobou 3
měsíce, s možností odstoupení z důvodu porušení ujednání smlouvy, dle
podmínek OKaPP, bez možnosti oplocení
Usnesení
3/8R/2021

Rada města Zlína
nesouhlasí
s využitím zákonného předkupního práva k objektům občanské vybavenosti
bez č.p./č.e., nacházejících se na pozemcích p. č. st. 7642 o výměře 38 m2, p.
č. st. 7644 o výměře 50 m2, p. č. st. 7645 o výměře 52 m2 vše k. ú. Zlín, obec
Zlín za celkovou kupní cenu ve výši 30 000 Kč
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína k zamítnutí

Usnesení
4/8R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření dohody o realizaci přeložky plynovodní přípojky a části odběrného
plynovodního zařízení a o právu provést stavbu mezi statutárním městem
Zlínem, náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto vlastníkem
nemovitostí a GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem,
IČO 27295567, jakožto dodavatelem, jejímž předmětem je úprava umístění
objektu HUP v rámci akce „Reko MS Zlín – Padělky + 3_I. et.“ v budově č.p.
3114, Havlíčkovo nábřeží, Zlín, která stojí na pozemku p. č. st. 3737 k. ú. Zlín,
v budově č.p. 5721, Zálešná II, Zlín, která je součástí pozemku p. č. st. 1162/1
k. ú. Zlín, v budově č.p. 3222, Zálešná I, Zlín, která je součástí pozemku p. č.
st. 3796 k. ú. Zlín, v budově č.p. 4057, Zálešná I, Zlín, která je součástí
pozemku p. č. st. 5102 k. ú. Zlín a v rámci akce „Reko MS Zlín – Pasecký
žleb" v budově č.p. 7149, Pasecká Zlín, která je součástí pozemku p. č. st.
9156 a v pozemku p. č. 2279/2 k. ú. Zlín
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
dohody, jejím uzavřením a podpisem

Usnesení
5/8R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a následně
smlouvy o zřízení věcného břemene pro vedení inž. sítí (služebnost inženýrské
sítě) mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín,
IČO 00283924, jakožto povinným a EG.D, a. s., se sídlem Lidická 1873/36,
Černá Pole, 602 00 Brno, IČO 28085400, jakožto oprávněným, jejímž
předmětem je uložení a provozování distribuční soustavy – kabelové vedení
VN a telekomunikační síť v rámci akce „Racková, H+M, lokalita 40 RD,
VN.TS.Opt.NN.“, na dobu neurčitou, úplatně jednorázově za cenu ve výši dle
podmínek schválených v Pravidlech dne 21. 6. 2012, čj. 19/13Z/2012 přes
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pozemek p. č. 591/1 k. ú. Racková, obec Racková
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem
Usnesení
6/8R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
záměr vypůjčit část pozemku p. č. 977/1 k. ú. Zlín, obec Zlín o výměře 308
m2 pro údržbu zeleně k bytové jednotce č. 1 u bytového domu č. p.
na ul.
Kotěrova ve Zlíně

Usnesení
7/8R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
záměr vypůjčit části pozemků p. č. 281/2, p. č. 281/9 a p. č. 4513 k. ú. Zlín,
obec Zlín, o celkové výměře 190 m2 za účelem rekonstrukce balkonů,
umístění lešení kolem domu a umístění odpadního kontejneru při revitalizaci
bytového domu č. p. 3778 na ul. Osvoboditelů ve Zlíně

Usnesení
8/8R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
záměr vypůjčit část pozemku p. č. 563/1 k. ú. Zlín, obec Zlín, o celkové
výměře 120 m2 za účelem rekonstrukce balkonů a umístění lešení při
revitalizaci bytového domu č. p. 3345 na ul. Lorencova ve Zlíně

Usnesení
9/8R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
záměr prodat, pronajmout část pozemku p. č. 972/39 k. ú. Zlín, obec Zlín, o
výměře do 25 m2 za účelem vybudování přístavby k rodinnému domu č. p.
na ul. Bratří Sousedíků ve Zlíně, vč. zateplení domu

Usnesení
10/8R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
záměr vypůjčit části pozemku p. č. 1089/204 k. ú. Příluky u Zlína, obec Zlín
o celkové výměře 3 m2 za účelem vybudování přístupového chodníku a sjezdu
k plánované novostavbě rodinného domu na pozemcích p. č. 1089/228 a p. č.
1089/227 k. ú. Příluky u Zlína

Usnesení
11/8R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
záměr směnit části pozemků p. č. 1524/2 o výměře do 28 m2 a p. č. 1524/1 o
výměře do 10 m2 oba k. ú. Příluky u Zlína, obec Zlín ve vlastnictví
statutárního města Zlína za část pozemku p. č. 1134/19 o výměře do 8 m2 k.
ú. Příluky u Zlína, obec Zlín ve vlastnictví fyzických osob

Usnesení
12/8R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
záměr prodat část pozemku p. č. 656/45 k. ú. Malenovice u Zlína, obec Zlín o
výměře do 25 m2 pro zarovnání hranice pozemků
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Usnesení
13/8R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
záměr prodat část pozemku p. č. 1323/1 k. ú. Kostelec u Zlína, obec Zlín o
výměře do 115 m2 pro zahradu a údržbu pozemku

Usnesení
14/8R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
záměr pronajmout pozemky p. č. 481/15 o výměře 478 m2 a p. č. 2000/2 o
výměře 127 m2 oba k. ú. Louky nad Dřevnicí, obec Zlín pro zahrádkářské
účely

Usnesení
15/8R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
záměr prodat, pronajmout část pozemku p. č. 2735/57 k. ú. Zlín, obec Zlín o
výměře do 35 m2 pro předzahrádku k bytové jednotce č. 11 v bytovém domě
č. p. 5349 na ulici Podlesí IV ve Zlíně

Usnesení
16/8R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
záměr prodat, pronajmout část pozemku p. č. 2735/57 k. ú. Zlín, obec Zlín o
výměře do 50 m2 pro předzahrádku k bytové jednotce č. 12 v bytovém domě
č. p.
na ulici Podlesí IV ve Zlíně

Usnesení
17/8R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
záměr prodat část pozemku p. č. 3256/15 k. ú. Zlín, obec Zlín, o celkové
výměře 15 m2 pro majetkoprávní vypořádání pozemku pod přístavbou k
bytové jednotce č. 2 bytového domu č. p.
na ul. Zálešná VII ve Zlíně

Usnesení
18/8R/2021

Rada města Zlína
zamítá
prominutí smluvní pokuty Josefu Holubovi, Budovatelská 4796, 760 05 Zlín,
IČO 00283924 ve výši 3 661 Kč z dlužného nájemného za pronájem pozemku
p. č. 2144/79 k. ú. Zlín, obec Zlín o výměře 90 m2 jako plochy zastavěné
přízemním objektem pro provozování pivního baru (Hospůdka na točně)

Usnesení
19/8R/2021

Rada města Zlína
zamítá
prominutí smluvní pokuty firmě SERVICE PRO a.s., se sídlem Svatoplukova
63, 763 61 Napajedla, IČO 25567969 ve výši 3 146 Kč z dlužného nájemného
za pronájem části pozemku p. č. 901/6 o výměře 112 m2 k. ú. Malenovice u
Zlína, obec Zlín pro zásobování a parkování u objektu č. p. 764 na třídě
Svobody ve Zlíně - Malenovicích

Usnesení
20/8R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
záměr pronajmout nebytové prostory v I. nadzemním podlaží budovy na
adrese Okružní 4699, Zlín o celkové výměře 22,50 m2.
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Usnesení
21/8R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
záměr pronajmout nebytové prostory v I. nadzemním podlaží budovy na
adrese Okružní 4699, Zlín o celkové výměře 16 m2.

Usnesení
22/8R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření dohody o ukončení nájmu mezi statutárním městem Zlínem, se
sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto pronajímatelem
a společností Do Thao Le, Nerudova 326/14, 769 01 Holešov, IČO 06290451,
jakožto nájemcem, jejímž předmětem je ukončení nájmu nebytových prostor
v I. nadzemním podlaží budovy na adrese Zarámí 7062, Zlín o výměře 40,7
m2, dohodou ke dni 30. 6. 2021;
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
dohody, jejím uzavřením a podpisem.

Usnesení
23/8R/2021

Rada města Zlína
zamítá
uzavření smlouvy o nájmu mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto pronajímatelem a Van
Dung Le, Česká 4749, 760 05 Zlín, IČO 60375671, jakožto nájemcem, jejímž
předmětem je pronájem prostor sloužících podnikání v I. nadzemním podlaží
budovy na adrese Dlouhá 4211 - 4217, Zlín o výměře 297,67 m2, za účelem
maloobchodního prodeje textilního oblečení, kabelek a bot, za nájemné ve
výši 1 500 Kč/m2/rok bez DPH, na dobu neurčitou s výpovědní dobou dle OZ

Usnesení
24/8R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
záměr pronajmout nebytové prostory v I. nadzemním podlaží budovy na
adrese Dlouhá 4211 - 4217, Zlín o výměře 297,67 m2 (číslo jednotky 4216/5).

Usnesení
25/8R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
a) uzavření dohody o ukončení nájmu bytu mezi statutárním městem Zlínem,
se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto
pronajímatelem a paní
, trvale bytem
,
jakožto nájemkyní, jejímž předmětem je ukončení nájmu bytu č.
v domě Podlesí IV 5302 ve Zlíně, o velikosti 1 + kk, ke dni 31. 5. 2021,
b) uzavření dohody o ukončení nájmu bytu mezi statutárním městem Zlínem,
se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jako pronajímatelem
a panem
, trvale bytem
jakožto nájemcem, jejímž předmětem je ukončení nájmu bytu č.
v domě Broučkova 5352 ve Zlíně-Přílukách, o velikosti 2 + kk, ke dni 30. 4.
2021,
c) uzavření dohody o ukončení nájmu bytu mezi statutárním městem Zlínem,
se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto
pronajímatelem a panem
, trvale bytem
,
, jakožto nájemcem, jejímž předmětem je ukončení nájmu
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bytu č.
v domě Broučkova 292 ve Zlíně-Přílukách, o velikosti 1 + kk, ke
dni 30. 4. 2021,
pověřuje
Bc. Kateřinu Francovou, náměstkyni primátora, dojednáním ostatních
náležitostí dohod, jejich uzavřením a podpisem.
Usnesení
26/8R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
a) uzavření dohody o ukončení nájemní smlouvy mezi statutárním městem
Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, Bytovým
družstvem Podlesí, se sídlem Podlesí V 5407, 760 05 Zlín, IČO 26295563,
jakožto pronajímateli a
, trvale bytem
, jakožto nájemcem, jejímž předmětem je ukončení nájmu bytu č. v
domě čp. 5410 na ul. Podlesí V ve Zlíně, o velikosti 2 + kk,
b) uzavření nájemní smlouvy mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, Bytovým družstvem Podlesí,
se sídlem Podlesí V 5407, 760 05 Zlín, IČO 26295563, jakožto pronajímateli
a
a
, trvale bytem
, jakožto nájemci, jejímž předmětem je nájem bytu č.
v domě čp.
5410 na ul. Podlesí V ve Zlíně, o velikosti 2 + kk, na dobu neurčitou, za
nájemné ve výši 8 Kč/m2/měsíc,
pověřuje
Bc. Kateřinu Francovou, náměstkyni primátora, dojednáním ostatních
náležitostí smlouvy a dohody, jejich uzavřením a podpisem.

Usnesení
27/8R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
udělení souhlasu statutárního města Zlína, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01
Zlín, IČO 00283924, jako vlastníka jednotky č. 3961/14 v bytovém domě č.p.
3961, 3962, 3963, 3964 na ul. Sokolská ve Zlíně, výboru Společenství
vlastníků č.p. 3961 - 3964, Sokolská ve Zlíně:
- k uzavření smlouvy o dílo s vybraným zhotovitelem stavebních prací na
revitalizaci domu č.p. 3961 - 3964 na ul. Sokolská ve Zlíně za cenu max. 16
250 000 Kč,
- ke sjednání bezúročného úvěru od Státního fondu podpory investic do výše
max. 12 350 000 Kč v souvislosti s revitalizací domu č.p. 3961 - 3964 na ul.
Sokolská ve Zlíně,
- ke sjednání bankovního úvěru do výše max. 1 700 000 Kč v souvislosti s
revitalizací domu č.p. 3961 - 3964 na ul. Sokolská ve Zlíně,
- k čerpání částky ze společného fondu oprav v předpokládané výši 2 201 000
Kč v souvislosti s revitalizací domu č.p. 3961 - 3964 na ul. Sokolská ve Zlíně,
pověřuje
Bc. Kateřinu Francovou, náměstkyni primátora, podpisem výše uvedeného
souhlasu.

Usnesení
28/8R/2021

Rada města Zlína
souhlasí
1. s rozpočtovým opatřením č. 15/2021 tabulky č.13 až 16 – navýšení a
přesuny schváleného rozpočtu roku 2021 dle přiložených tabulek
2. s poskytnutím dotací subjektům a ve výši dle tabulky č.15 řádek č.2 a 3,
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3. s uzavřením veřejnoprávních smluv o dotacích se subjekty dle tabulky a
čísel řádků uvedené v bodě č.2 tohoto usnesení
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení
Usnesení
29/8R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
rozpočtové opatření č. 16/2021 – navýšení a přesuny v rámci schváleného
rozpočtu roku 2021 dle přiložených tabulek

Usnesení
30/8R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
rozpočtové opatření č. 17/2021 – přesuny technického charakteru v rámci
schváleného rozpočtu roku 2021 dle přiložených tabulek

Usnesení
31/8R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
aktualizaci přílohy č. 1 Složení Řídicího výboru Integrovaného plánu rozvoje
území Zlín pro období 2014-2020, spočívající v doplnění jména manažera
IPRÚ,
, dle příloh č. 1a a 1b.

Usnesení
32/8R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
úpravu Statutu a jednacího řádu Řídícího výboru Integrované teritoriální
investice Zlínské aglomerace pro období 2021-2027, zohledňující změny na
pozici manažera ITI v příloze č. 1 Složení Řídícího výboru Integrované
teritoriální investice Zlínské aglomerace pro období 2021 – 2027, dle přílohy.

Usnesení
33/8R/2021

Rada města Zlína
ruší
usnesení Rady města Zlína ze dne 15.3.2021 č.j. 88/5R/2021, kterým Rada
města Zlína schválila výběrové řízení v souladu s ustanovením § 31 zákona č.
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek , ve znění pozdějších předpisů,
pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce "Úprava uličního
prostoru Podvesná VI., Zlín", pověřila člena Rady města Zlína Michala Čížka
realizací některých úkonů ve výběrovém řízení a jmenovala komisi pro
výběrové řízení
schvaluje
zadávací řízení v souladu s ustanovením § 3 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, pro podlimitní
veřejnou zakázku na stavební práce „Úprava uličního prostoru Podvesná VI.
a Benešovo nábřeží, úsek Dlouhá-Podvesná VI., Zlín“
pověřuje
Michala Čížka, člena Rady města Zlína, realizací některých úkonů v
zadávacím řízení, zejména schválením zadávacích podmínek a jejich
podpisem, výkonem pravomoci zadavatele vyloučit účastníka v zákonem
stanovených případech a realizací některých úkonů souvisejících s uzavřením
smlouvy a podpisem smlouvy s účastníkem, jehož nabídka bude vybrána jako
nejvýhodnější
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jmenuje
komisi pro zadávací řízení:
členové:
Michal Čížek, člen Rady města Zlína
David Neulinger, Odbor dopravy
Miloslava Sedláčková, Odbor právní
náhradníci:
Mgr. Pavel Brada, náměstek primátora
Tomáš Nedbal, Odbor dopravy
Blanka Semelová, Odbor právní
Usnesení
34/8R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
výběrové řízení v souladu s § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů, pro veřejnou zakázku malého rozsahu
na služby "Zlín, Stezka pro chodce a cyklisty MK K Pasekám
(DUR+DSP+DPS)"
pověřuje
Michala Čížka, člena Rady města Zlína, realizací některých úkonů ve
výběrovém řízení, zejména schválením podmínek výběrového řízení, dále
výkonem pravomoci zadavatele vyloučit účastníka z výběrového řízení,
rozhodnutím o výběru nejvýhodnější nabídky a uzavřením a podpisem
smlouvy s vybraným účastníkem
jmenuje
komisi pro výběrové řízení:
členové:
Michal Čížek, člen Rady města Zlína
David Neulinger, Odbor dopravy
Jana Smutná, Odbor právní
náhradníci:
Pavel Brada, náměstek primátora
Tomáš Nedbal, Odbor dopravy
Romana Červíková, Odbor právní

Usnesení
35/8R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
výběrové řízení v souladu s ustanovením § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o
zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, pro veřejnou
zakázku malého rozsahu na stavební práce "Oprava chodníků ve vnitrobloku
na ul. Dětská",
pověřuje
Michala Čížka, člena Rady města Zlína, realizací některých úkonů ve
výběrovém řízení, zejména schválením podmínek výběrového řízení,
rozhodnutím o zrušení výběrového řízení, uzavřením a podpisem smlouvy s
vybraným účastníkem.
jmenuje
komisi pro výběrové řízení ve složení:
členové
Michal Čížek, člen Rady města Zlína
David Neulinger, vedoucí Odboru dopravy
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Blanka Semelová, Odbor právní
náhradníci
Pavel Brada, náměstek primátora
Jan Staroba, Odbor dopravy
Miloslava Sedláčková, Odbor právní
Usnesení
36/8R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
výběrové řízení v souladu s ustanovením § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o
zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, pro veřejnou
zakázku malého rozsahu na stavební práce „Dílčí oprava vnitrobloku Hony I
– SO 400 Dětské hřiště“
pověřuje
RNDr. Bedřicha Landsfelda, náměstka primátora, realizací některých úkonů
ve výběrovém řízení, zejména schválením podmínek výběrového řízení,
rozhodnutím o zrušení výběrového řízení, rozhodnutím o výběru nejvhodnější
nabídky a uzavřením a podpisem smlouvy s vybraným účastníkem,
jmenuje
komisi pro výběrové řízení:
členové:
RNDr. Bedřich Landsfeld, náměstek primátora
Eliška Gášková, Odbor městské zeleně
Miloslava Sedláčková, Odbor právní
náhradníci:
Bc. Kateřina Francová, náměstkyně primátora
Rostislav Bajza, Odbor městské zeleně
Blanka Semelová, Odbor právní

Usnesení
37/8R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
výběrové řízení v souladu s ustanovením § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o
zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, pro veřejnou
zakázku malého rozsahu na stavební práce " Zlín, rekonstrukce místní
komuniace ulice Klabalská III",
pověřuje
Michala Čížka, člena Rady města Zlína, realizací některých úkonů ve
výběrovém řízení, zejména schválením podmínek výběrového řízení, zejména
schválením podmínek výběrového řízení, rozhodnutím o zrušení výběrového
řízení a uzavřením a odpisem smlouvy s vybraným účastníkem,
jmenuje
komisi pro výběrové řízení ve složení:
členové
Michal Čížek, člen Rady města Zlína
David Neulinger, vedoucí Odboru dopravy
Jana Smutná, Odbor právní
náhradníci
Pavel Brada, náměstek primátora
Tomáš Nedbal, Odbor dopravy
Romana Červíková, Odbor právní
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Usnesení
38/8R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
výběrové řízení v souladu s ustanovením § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o
zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, pro veřejnou
zakázku malého rozsahu na služby "Modernizace portálu občana SMZ“
pověřuje
Mgr. Aleše Dufka, náměstka primátora, realizací některých úkonů ve
výběrovém řízení, zejména schválením podmínek výběrového řízení,
rozhodnutím o zrušení výběrového řízení a dále uzavřením a podpisem
smlouvy s účastníkem, jehož nabídka bude vybrána jako nejvýhodnější
jmenuje
komisi pro výběrové řízení:
členové:
Mgr. Aleš Dufek, náměstek primátora
Vladimír Brázda, Odbor informatiky
Miloslava Sedláčková, Odbor právní
náhradníci:
Ing. Jiří Jaroš, člen Rady města Zlína
Zdeňka Bačová, Odbor informatiky
Blanka Semelová, Odbor právní

Usnesení
39/8R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
- závěry komise pro zadávací řízení pro podlimitní veřejnou zakázku na
stavební práce "Zlín, kruhová křižovatka ul. Bartošova a ul. Vodní",
zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení v souladu s § 3 písm. a)
zákona č. 134/2016 sb., o zadávání veřejných zakázek,
- rozhodnutí o výběru dodavatele v zadávacím řízení "Zlín, kruhová
křižovatka ul. Bartošova a ul. Vodní", a to dodavatele KKS, spol. s r.o., IČO
42340802, se sídlem Příluky 386, 76001 Zlín, s nabídkovou cenou
22.219.246,18 Kč bez DPH a uzavření smlouvy s tímto dodavatelem.
Nastanou-li důvody, pro které nebude možné s vybraným dodavatelem uzavřít
smlouvu, může být k uzavření smlouvy vyzván účastník, který se umístil jako
další v pořadí.

Usnesení
40/8R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
- závěr komise pro zadávací řízení pro veřejnou zakázku na stavební práce
„Zlín-Štípa, rekonstrukce přístupových cest k ZŠ Nová cesta” zadávanou ve
zjednodušeném podlimitním řízení v souladu s ustanovením § 3 písm. a)
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších
předpisů
- výběr dodavatele k uzavření smlouvy v zadávacím řízení „Zlín-Štípa,
rekonstrukce přístupových cest k ZŠ Nová cesta“, a to dodavatele: JASY
Vsetín s.r.o., IČO: 25860852 se sídlem: 4. května 353, 755 01 Vsetín,
nabídková cena bez DPH: 4 593 711,42 Kč, a uzavření smlouvy s tímto
dodavatelem.
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Usnesení
41/8R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
- závěry komise pro zadávací řízení pro podlimitní veřejnou zakázku na
stavební práce "ZŠ Zlín Okružní, pavilon B, oprava havarijního stavu učeben
v 1. NP", zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení v souladu s § 3
písm. a) zákona č. 134/2016 sb., o zadávání veřejných zakázek,
- rozhodnutí o výběru dodavatele v zadávacím řízení "ZŠ Zlín, Okružní,
pavilon B, oprava havarijního stavu učeben v 1. NP", a to dodavatele
STAVYMA, spol. s r.o., IČO 00544027, se sídlem Otrokovice, Kučovaniny
1551, 76001 Zlín, s nabídkovou cenou 3.792.214,82 Kč bez DPH a uzavření
smlouvy s tímto dodavatelem.
Nastanou-li důvody, pro které nebude možné s vybraným dodavatelem uzavřít
smlouvu, může být k uzavření smlouvy vyzván účastník, který se umístil jako
další v pořadí.

Usnesení
42/8R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
- závěr komise pro zadávací řízení pro veřejnou zakázku na stavební práce
„Oprava bytů v BD Vodní 4201 - 4210 ve Zlíně” zadávanou ve
zjednodušeném podlimitním řízení v souladu s ustanovením § 3 písm. a)
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších
předpisů
- výběr dodavatele k uzavření smlouvy v zadávacím řízení „Oprava bytů v BD
Vodní 4201 - 4210 ve Zlíně“, a to dodavatele: KERAMO D – Dohorák s.r.o.,
IČO: 27716104, se sídlem: Zahradní 583, 768 21 Kvasice, nabídková cena bez
DPH: 5 338 817,73 Kč, a uzavření smlouvy s tímto dodavatelem.
Nastanou-li důvody, pro které nebude možné s vybraným dodavatelem uzavřít
smlouvu, může být k uzavření smlouvy vyzván účastník, který se umístil jako
další v pořadí.

Usnesení
43/8R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
výběr dodavatele k uzavření smlouvy ve výběrovém řízení pro veřejnou
zakázku malého rozsahu na služby „Pozáruční servis a opravy motorových
vozidel MMZ pro období 2021 - 2023“, a to dodavatele AUTOKOM, spol. s
r.o., IČO:47906413, se sídlem č.p. 362, Tečovice, PSČ 763 02, s jednotkovými
cenami dle protokolu o výběrovém řízení, a uzavření smlouvy s tímto
dodavatelem.
Nastanou-li důvody, pro které nebude možné s vybraným dodavatelem uzavřít
smlouvu, může být k uzavření smlouvy vyzván účastník, který se umístil jako
další v pořadí.

Usnesení
44/8R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o dílo mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí
Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924 jako objednatelem a
CENTROPROJEKT GROUP a. s., se sídlem Štefánikova 167, 760 01 Zlín,
IČO 01643541 jako zhotovitelem, jejímž předmětem je projektová a
inženýrská činnost "Posouzení technického stavu Zimního stadionu Luďka
Čajky a možnosti jeho opravy", s cenou za dílo ve výši 1,130.000,- Kč bez
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DPH a možností opce na poskytnutí dalších služeb s cenou ve výši 475.000,Kč bez DPH,
pověřuje
Ing. et Ing. Jiřího Korce, primátora, dojednáním dalších náležitostí smlouvy,
jejím uzavřením a podpisem.
Usnesení
45/8R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 2300190025 ze dne 29. 11. 2019,
uzavřené mezi společností "Společnost rekonstrukce zimního stadionu LČ",
jejímiž společníky jsou statutární město Zlín, IČO: 00283924, se sídlem
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín a HC Berani Zlín, z.s., IČO: 00531928, se sídlem
Březnická 4068, 760 01 Zlín jako objednatelem a společností "Zimní stadion
Luďka Čajky - společnost ATIP, CENTROPROJEKT, jejímiž společníky jsou
ATIP, a.s., IČO: 25261568, se sídlem Pražská 169, Horní Předměstí, 541 01
Trutnov a CENTROPROJEKT GROUP a.s., IČO: 01643541, se sídlem
Štefánikova 167, 760 01 Zlín jako zhotovitelem na „Zhotovení projektové
dokumentace a výkon inženýrské činnosti na realizaci stavby" v rámci veřejné
zakázky "Výběr zpracovatele projektové dokumentace - Zimní stadion Luďka
Čajky", jehož předmětem je změna termínů plnění,
pověřuje
Ing. et Ing. Jiřího Korce, primátora, dojednáním náležitostí Dodatku č. 2 ke
Smlouvě o dílo, jeho uzavřením a podpisem.

Usnesení
46/8R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o dílo na zpracování projektové dokumentace včetně
dokladové části a inženýrskou činnost pro vydání společného územního a
stavebního povolení na akci "Zlín, Louky - úprava Návsi" mezi statutárním
městem Zlín, se sídlem nám. Míru 12, 76001, IČO 00283924, jako
objednatelem a zhotovitelem společností Traffic Design s.r.o., se sídlem
Božkova 1618/8, 160 00 Praha 6, IČO 06499236 za cenu 373 000 Kč bez DPH
s termínem plnění do dvanácti měsíců od podpisu smlouvy,
pověřuje
Michala Čížka, člena Rady města Zlína, uzavřením a podpisem smlouvy.

Usnesení
47/8R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o dílo na provedení stavebních prací „"Úprava křižovatky
ulic Zelinova x Okružní, Zlín"" mezi statutárním městem Zlín, nám. Míru 12,
760 01 Zlín, IČ: 00283924, jako objednatelem a JASY Vsetín s.r.o., se sídlem
4.května 353, 755 01 Vsetín, IČ:00283924, jako zhotovitelem s cenou za dílo
ve výši 498 885,52,-Kč bez DPH.
pověřuje
Michala Čížka, člena Rady města Zlína, uzavřením a podpisem smlouvy.

Usnesení
48/8R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření Smlouvy na výkon technického dozoru stavebníka v rámci stavby
"Zlín, kruhová křižovatka ul. Bartošova a ul. Vodní" mezi statutárním městem
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Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO: 00283924, jako
příkazcem a společností STAVTRADE 97 Zlín, s.r.o., se sídlem Prostřední
2613, 760 01 Zlín, IČO: 25500082, jako příkazníkem, a to za cenu ve výši 536
000,- Kč bez DPH,
pověřuje
Michala Čížka, člena Rady města Zlína, uzavřením a podpisem smlouvy s
vybraným uchazečem.
Usnesení
49/8R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření "Smlouvy o přeložce zařízení distribuční soustavy č. 9090007286" v
rámci akce "Silniční napojení průmyslové zóny Zlín -východ a oprav
navazujících komunikací" mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí
Míru 12, 760 01 Zlín, IČO: 00283924 jako žadatelem, a společností EG.D,
a.s., se sídlem Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno, IČO: 28085400,
jako provozovatelem distribuční soustavy, jejímž předmětem je přeložení,
tedy vybudování nové části zařízení distribuční soustavy žadatele jako
náhrady za stávající venkovní vedení NN, v lokalitě Zlín-Příluky, ul.
Pekárenská a Cecilka, za cenu 1.368.770,- Kč,
pověřuje
Michala Čížka, člena Rady města Zlína, jejím uzavřením a podpisem.

Usnesení
50/8R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o nájmu mezi statutárním městem Zlín, se sídlem náměstí
Míru 12, 760 01 Zlín, IČ: 00283924, jako pronajímatelem a společností
CROSS Zlín, a.s., se sídlem Hasičská 397, Louky, 763 02 Zlín, IČ: 60715286,
jako nájemcem, jejímž předmětem je nájem 3 ks sloupů světelných
signalizačních zařízení, nacházejících se na pozemcích p.č. 3829/6 a p.č.
3555/6 v k. ú. Zlín, za účelem umístění max. 10 ks kamerových zařízení pro
realizace projektu "Nový detekční systém pro řízení dopravy" v rámci projektu
"Interoperabilní systém řízení dopravy chytrých měst".
pověřuje
Michala Čížka, člena Rady města Zlína, jejím uzavřením a podpisem.

Usnesení
51/8R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření dohody vlastníků kanalizací provozně souvisejících - 7 úseků
kanalizací, mezi statutárním městem Zlínem, nám. Míru 12, 760 01 Zlín, IČO:
00283924 a společností Vodovody a kanalizace Zlín, a.s., tř. T. Bati 383, 760
49 Zlín, IČO: 49454561, která upravuje vzájemná práva a povinnosti
smluvních stran tak, aby bylo zajištěno kvalitní a plynulé provozování
kanalizace, dle zdůvodnění,
pověřuje
Ing. et Ing. Jiřího Korce, primátora, dojednáním ostatních náležitostí dohody
a jejím podpisem.

Usnesení
52/8R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 3800210090, uzavřené mezi
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statutárním městem Zlínem, IČO 00283924, se sídlem náměstí Míru 12, 760
01 Zlín, jakožto objednatelem a společností PROCES - Centrum pro rozvoj
obcí a regionů, s.r.o., IČO 28576217, se sídlem Moravská 758/95, 700 30
Ostrava-Hrabůvka, jakožto zhotovitelem, na realizaci "Posouzení vlivů
Strategie rozvoje statutárního města Zlína do roku 2030 - Zlín 2030 na životní
prostředí", jehož předmětem je změna termínů zpracování části 1 a části 2 dle
přílohy "Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo SEA Strategie Zlín 2030".
pověřuje
Ing. et Ing. Jiřího Korce, primátora, dojednáním náležitostí Dodatku č. 1 ke
Smlouvě o dílo, jeho uzavřením a podpisem.
Usnesení
53/8R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření Dodatku č. 4 ke Smlouvě o odvozu a odstranění odpadu uloženého
ve VOK na hřbitovech SMZ č. 4000180112 uzavřené dne 26.1. 2018 mezi
objednatelem statutárním městem Zlínem, IČ: 00283924 a poskytovatelem
Technické služby Zlín, s.r.o. se sídlem Zlín-Louky, Záhumení V 321, 763 02
Zlín, IČ: 60711086, kterým se upravují ceny za poskytované služby dle
zdůvodnění;
pověřuje
RNDr. Bedřicha Landsfelda, náměstka primátora, dojednáním ostatních
náležitostí dodatku, jeho uzavřením a podpisem.

Usnesení
54/8R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o dílo na stavební práce „Parčík Chmelnická – Zlín, I.
etapa“, mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01
Zlín, IČO: 00283924 jako objednatelem a FLORSTYL s.r.o., se sídlem
náměstí Svobody 362, 686 04 Kunovice, IČO: 60731346, jako zhotovitelem
za celkovou cenu 209 107,60 Kč bez DPH a
pověřuje
RNDr. Bedřicha Landsfelda, náměstka primátora, dojednáním ostatních
náležitostí smlouvy a jejím uzavřením a podpisem.

Usnesení
55/8R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o výkonu autorského dozoru na akci „Centrální park Jižní
Svahy – III. etapa – část Vodní biotop“ mezi statutárním městem Zlínem, se
sídlem nám. Míru 12, 760 01 Zlín, IČO: 00283924 jako příkazcem a Doc. Ing.
Pavlem Šimkem, Ph.D. sídlem Rybářská 401, 688 01 Uherský Brod, IČO:
13697129 jako příkazníkem, za celkovou cenu 450 000,00 Kč bez DPH a
pověřuje
RNDr. Bedřicha Landsfelda, náměstka primátora, dojednáním ostatních
náležitostí smlouvy, podpisem a uzavřením smlouvy

Usnesení
56/8R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření Smlouvy o poskytnutí služby mezi statutárním městem Zlínem,
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO: 00283924 jako poskytovatelem a
společností All in style s.r.o., Smetanova 2401, 760 01 Zlín, IČO: 27684059
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jako odběratelem, jejímž předmětem bude umožnění odběru elektřiny z
budovy Velkého kina v období od 1.5. do 30.6.2021;
pověřuje
Mgr. Pavla Stojara, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem.
Usnesení
57/8R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření kupní smlouvy na upgrade RAM serverů HP DL360G9 mezi
statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO:
00283924, jakožto kupujícím, a společností IMPROMAT-COMPUTER s.r.o.,
se sídlem třída Tomáše Bati 5267, 760 01 Zlín , IČO: 46992308, jakožto
prodávajícím, jejímž předmětem je upgrade RAM serverů HP DL360G9 za
cenu 137 600,00 Kč bez DPH
pověřuje
Mgr. Aleše Dufka, náměstka primátora uzavřením a podpisem předmětné
smlouvy

Usnesení
58/8R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření Smlouvy o dílo mezi statutárním městem Zlínem, náměstí Míru 12,
760 01 Zlín, IČO: 00283924 jako objednatelem a JUDr. Pavlem Kosatíkem,
Hradčanské náměstí 61/11, 118 00 Praha, IČO: 14927365 jako dodavatelem,
jejímž předmětem bude vypracování libreta expozice o dějinách města Zlína,
za cenu 100 000 Kč bez DPH;
pověřuje
Ing. et Ing. Jiřího Korce, primátora, dojednáním ostatních náležitostí smlouvy,
jejím uzavřením a podpisem.

Usnesení
59/8R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o dílo na dodávku vody a zálivku 486 ks alejových a 78 ks
ovocných stromů na území města Zlína během vegetačního období roku 2021,
mezi statutárním městem Zlín, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO:
00283924 jako objednatelem a zhotovitelem Technické služby Zlín, s.r.o. se
sídlem Zlín - Louky, Záhumení V 321, PSČ 763 02, IČO: 60711086, za cenu
62 758,41 Kč bez DPH za jednu zálivku a max. počtem 6 zálivek během
vegetačního období a za dalších podmínek uvedených ve zdůvodnění tohoto
usnesení a
pověřuje
RNDr. Bedřicha Landsfelda, náměstka primátora, dojednáním ostatních
náležitostí smlouvy, jejím uzavřením a podpisem

Usnesení
60/8R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření Darovací smlouvy mezi statutárním městem Zlínem, sídlem náměstí
Míru 12, 760 01 Zlín, IČO: 00283924, jako obdarovaným a firmou Holík
International s.r.o., sídlem Za Dvorem 612, 763 14 Zlín – Štípa, IČO:
25322214, jako dárcem, jejímž předmětem je bezúplatné darování 100 ks
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balíčků s ochrannými NANO rouškami k propagačním účelům statutárnímu
městu Zlínu,
pověřuje
Ing. et Ing. Jiřího Korce, primátora, dojednáním ostatních náležitostí smlouvy,
jejím uzavřením a podpisem.
Usnesení
61/8R/2021

Rada města Zlína
zamítá
záměr na poskytování finanční podpory formou dotací či nízkoúročených
nebo bezúročných půjček z vlastních finančních zdrojů za účelem výměny
kotlů na tuhá paliva a dodatečnou instalaci akumulačních nádrží ke kotlům na
tuhá paliva pro nízkopříjmovou skupinu obyvatel města Zlína.

Usnesení
62/8R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
plat ředitelce Mateřské školy Zlín, Slovenská 3660, příspěvkové organizace,
s účinností od 1. 5. 2021 a odměny v souladu s
ustanovením § 134, zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění
pozdějších předpisů, těmto ředitelům škol zřizovaných statutárním městem
Zlínem:
dle
přílohy.

Usnesení
63/8R/2021

Rada města Zlína
pověřuje
v souladu s § 11a odst. 1 písm. a) zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu
a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, funkcí oddávajícího na
volební období 2018 - 2022 člena Zastupitelstva města Zlína, MUDr.
Miroslava Adámka

Usnesení
64/8R/2021

Rada města Zlína
ruší
s účinností k 1.5.2021 usnesení RMZ č. 88/13R/2013 ze dne 24.6.2013,
kterým byla schválena: 1. místa a doby určené pro konání obřadů uzavření
manželství, jubilejních svatebních obřadů a registrovaného partnerství, 2.
provozní úhrady za nadstandardní služby u obřadů mimo místa a doby určené
pro konání obřadů uzavření manželství, jubilejních svatebních obřadů a
registrovaného partnerství
schvaluje
místa a doby určené pro konání obřadů uzavření manželství, jubilejních
svatebních obřadů a obřadů registrovaného partnerství pro období od 1. 5.
2021 do 31. 12. 2021, dle přílohy č. 1.

Usnesení
65/8R/2021

Rada města Zlína
souhlasí
s vyčleněním finančních prostředků z rozpočtu statutárního města Zlína na
zajištění: předfinancování a spolufinancování projektu "Okružní křižovatka na
silnici III/49018, Zlín - Kocanda (ul. Okružní) a točna MHD" ve výši 24 000
000,- Kč včetně DPH na realizaci akce v roce 2022.
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doporučuje
ZMZ ke schválení
Usnesení
66/8R/2021

Rada města Zlína
ruší
usnesení č. j. 119/4R/2021 ze dne 22. 2. 2021 ve znění: "Rada města Zlína
schvaluje poskytnutí dotace z Kulturního fondu statutárního města Zlína a
uzavření veřejnoprávní smlouvy s žadatelem Věra Machalínková (IČO:
43430554), 10487 Kč, nájemné prostor k pravidelné činnosti Věra
Machalínková Atelier M v roce 2021; pověřuje MUDr. Miroslava Adámka,
náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí smlouvy, jejím
uzavřením a podpisem",

Usnesení
67/8R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření Dohody mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru
12, 760 01 Zlín, IČ: 00283924 a paní
jíž náleží vlastnické
právo k pozemku s p. č. st.
o výměře 35 m2, k.ú. Zlín, obec Zlín,
vedeném Katastrálním úřadem pro Zlínský kraj, Katastrálním pracovištěm
Zlín, dle přílohy č. 1
schvaluje
uzavření Dohody mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru
12, 760 01 Zlín, IČ: 00283924 a panem
jemuž náleží
vlastnické právo k pozemku s p. č. st.
, o výměře 37 m2, k.ú. Zlín, obec
Zlín, vedeném Katastrálním úřadem pro Zlínský kraj, Katastrálním
pracovištěm Zlín, dle přílohy č. 2
pověřuje
Ing. et Ing. Jiřího Korce, primátora, podpisem předmětných dohod

Ing. et Ing. Jiří Korec, primátor

RNDr. Bedřich Landsfeld, náměstek
primátora

v.r.

v.r.
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