USNESENÍ
z 51. zasedání Rady města Staré Město,
konaného dne 03.05.2017
Rada města po projednání bodů programu:
I. schválila
1.1

žadateli dle přílohy pronájem bytové jednotky č. 112 v DPS, Bratří Mrštíků 2015 ve
Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, na dobu určitou – od 01.06.2017 do
31.12.2017 a nájemné ve výši 15,23 Kč/m2/měsíc.

1.2

prominutí nájemného společnosti Lékárna Za Mlýnem, s. r. o. Staré Město, Za
Mlýnem 1857, IČ: 29359091 po dobu dvou týdnů, z důvodu rekonstrukce zdravotního
střediska a úplného uzavření lékárny, v dalších 5 týdnech snížení na 1/3 nájemného,
z důvodu omezení provozu lékárny stavebními pracemi.

1.3

pronájem nebytových prostor včetně podílu na společných prostorách o celkové
výměře 62,03 m2 v dětském zdravotním středisku ve Starém Městě, Za Mlýnem 2048,
k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, panu MUDr. Arnoštu Sobolovi, bytem Staré Město,
Zerzavice 1939, na dobu určitou, od 01.06.2017 do 30.09.2017 a nájemné ve výši 1/3
současného nájmu za m2 a rok, za účelem gynekologické ambulance
nájemníkům dotčených stavebními úpravami zdravotního střediska, Za Mlýnem 1857
ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, snížení nájmu na 1/3 ze
současného nájmu za m2 a rok, na dobu určitou od 01.07.2017 do 30.09.2017.
záměr na pronájem nebytových prostor – prostor lékaře se zázemím v domě
s pečovatelskou službou, Bratří Mrštíků 2015 ve Starém Městě.

1.4

záměr na pronájem části pozemku p. č. 4508/29 ostat. plocha o výměře 6 m2, před
restaurací EGO, ulice Brněnská ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště,
za účelem umístění mobilního prodejního stánku se zmrzlinou.

1.5

pronájem části pozemku p. č. 340/136 ostat. plocha/zeleň o výměře 160 m2, která se
nachází před nemovitostí č. p. 1735 – restaurace Masaro, ul. Janáčkova ve Starém
Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, společnosti MASAŘÍK, s.r.o., Uherské
Hradiště, Štěpnická 1140, IČ 25547283, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní
lhůtou a nájemné ve výši 54,40 Kč/m2 a rok + příslušná inflace a příslušná sazba
DPH, za účelem vybudování parkovacích míst pro návštěvníky restaurace Masaro a
jejich následné užívání.
Nájemní vztah nabývá účinnosti ke dni nabytí právní moci stavebního povolení.

1.6

pronájem části pozemku p. č. 6066/1 vodní plocha a části pozemku p. č. 6064/32
orná půda o celkové výměře 500 m2, vše v lokalitě Špílov ve Starém Městě, k. ú.
Staré Město u Uh. Hradiště, společnosti Ray Service, a. s., Staré Město, Huštěnovská
2022, IČ 27756203, na dobu určitou od 01.06.2017 do 31.12. 2030 a nájemné ve výši
nájemné ve výši 54,40 Kč/m2 + příslušná inflace a příslušná sazba DPH, za účelem
vybudování parkovacího stání.
Nájemní vztah nabývá účinnosti ke dni nabytí právní moci stavebního povolení.

1.7

nájem části pozemku p. č. 6068/100 orná půda o výměře 124 m2 v lokalitě Louky ve
Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, od vlastníka pozemku paní Kateřiny
Mitáčkové, bytem Staré Město, Velehradská 1621, na dobu neurčitou s tříměsíční
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výpovědní lhůtou a nájemné ve výši 1 Kč/m2 a rok, za účelem veřejné polní cesty –
umožnění přístupu na jednotlivé pozemky.
1.8

nájem části pozemku p. č. 6068/93 orná půda o výměře 40 m2, části pozemku p. č.
6068/94 orná půda o výměře 35 m2 a části pozemku p. č. 6068/123 orná půda
o výměře 48 m2, vše v lokalitě Louky ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh.
Hradiště, od vlastníka pozemků společnosti Estis company s.r.o., Lidická 700/19,
Veveří, 602 00 Brno, IČ 03104192, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou a
nájemné ve výši 1 Kč/m2 a rok, za účelem veřejné polní cesty – umožnění přístupu na
jednotlivé pozemky.

1.9

změnu doby výpůjčky – výpůjčka pozemků p. č. 7095 orná půda, p. č. 5242/14 orná
půda, p. č. 5242/15 orná půda, p. č. 5242/17 orná půda, p. č. 242/1 ostat. plocha, p.
č. 4556/37 ostat. plocha, p. č. 241/4 orná půda a p. č. 4556/15 orná půda o celkové
výměře 63.357 m2, které se nachází v lokalitě Zadní kruhy ve Starém Městě, k. ú.
Staré Město u Uh. Hradiště, ústavu Slepá ramena, z. ú., Staré Město, Brněnská
1372, IČ 05313031, za účelem realizace projektu „Obnova ekosystému odstavených
ramen řeky Moravy“, z doby neurčité na dobu určitou, přičemž počne běžet ode dne
uzavření smlouvy a skončí uplynutím deseti (10) let od okamžiku dokončení
realizace projektu.

1.10

záměr na převod majetku – výkup pozemku
p. č. 721/4 orná půda o výměře 225 m2
p. č. 6114/148 orná půda o výměře 1.072 m2
p. č. 4538/16 ostat. plocha/ostat. komunikace o výměře 19 m2
p. č. 6046/202 ostat. plocha/ostat. komunikace o výměře 138 m2
p. č. 6046/261 ostat. plocha/ostat. komunikace o výměře 10 m2
p. č. 6053/168 ostat. plocha/ostat. komunikace o výměře 208 m2
p. č. 6046/530 ostat. plocha/manipulační plocha o výměře 436 m2
p. č. 6046/531 ostat. plocha/manipulační plocha o výměře 18 m2
ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště.

1.12

záměr na uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene ve
prospěch společnosti E.ON Distribuce, a. s. se sídlem České Budějovice, F. A.
Gerstnera 2151/6, IČ: 28085400, zastoupené společností E.ON Česká republika, s. r.
o., se sídlem České Budějovice, F. A. Gerstnera 2151/6, IČ: 25733591, na právo
umístění stavby „St. Město, Novák, Máselník, kabel NN“ (kabelové vedení NN c délce
cca 22 m) na pozemku p. č. 5180 ve vlastnictví města Staré Město, v k. ú. Staré
Město u Uh. Hradiště.

1.13

záměr na uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti ve prospěch společnosti Česká
telekomunikační infrastruktura a. s., Praha 3, Žižkov, Olšanská 2681/6, IČ: 04084063,
zastoupená společností Vegacom a. s., Praha 4, Lhotka, Novodvorská 1010/14, IČ
25788680, za kterou jedná společnost MULTINET s. r. o., Olomouc, Farského 43/4,
IČ 60776978, na právo umístění stavby „VOD5M_E1029_LO_Z_UHUH2_OK“,
přeložka telekomunikačního vedení pod označením SAP: 110110-052839, umístění
podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě – optický kabel na
pozemcích p. č. st. 2062/2 - zast. plocha a nádvoří, p. č. 340/126 – ostatní plocha,
ostatní komunikace, p. č. 340/131 – orná půda, p. č. 340/132 – orná půda, p. č.
2393/2 – ostatní plocha, manipulační plocha, p. č. 2393/3 – ostatní plocha, jiná
plocha, p. č. 2393/24 – ostatní plocha, ostatní komunikace, p. č. 2414/1 – orná půda,
p. č. 2414/10 – orná půda, p. č. 2414/21 – orná půda, p. č. 4525/1 – ostatní plocha,
silnice, p. č. 4525/3 – ostatní plocha, ostatní komunikace, p. č. 4525/8 – ostatní
plocha, ostatní komunikace, p. č. 4525/10 – ostatní plocha, ostatní komunikace, p. č.
4525/11 – ostatní plocha, ostatní komunikace, p. č. 4525/18 – ostatní plocha, ostatní
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komunikace, p. č. 4525/29 – ostatní plocha, ostatní komunikace, p. č. 6214/361 –
ostatní plocha, ostatní komunikace, vše ve vlastnictví města Staré Město, vše
v lokalitě Rybníček ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště.
1.14

zřízení úplatného věcného břemene ve prospěch společnosti TŘINECKÉ
ŽELEZÁRNY, a. s., Třinec–Staré Město, Průmyslová 1000, IČ 18050646, na právo
umístění optického kabelu (areálové rozvody) a elektro kabelu (areálové rozvody) na
pozemcích p. č. 2414/10 orná půda, p. č. 6214/359 ostat. plocha a p. č. 2414/9 orná
půda v lokalitě ulice Tovární, které jsou ve vlastnictví města Staré Město, k. ú. Staré
Město u Uh. Hradiště, v rámci stavby „PARKOVIŠTĚ TŽ Staré Město, parc. č.
2414/22 a 4525/31“.
Věcné břemeno spočívá v právu zřízení, provozování, údržby a oprav optického
kabelu a elektro kabelu.
Věcné břemeno se zřizuje za úplatu, a to formou jednorázové úhrady, která bude
vypočtena dle platných cenových předpisů ve smyslu § 16 b zákona 151/97 Sb. ve
znění pozdějších novel, a to výnosovou metodou, jako pětinásobek ročního užitku,
dle cenového výměru MF pro stanovení regulovaných cen. Pro rok 2017 platí částka
20 Kč/m2 a rok.

1.15

uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene ve prospěch společnosti GasNet, s. r.
o., Ústí nad Labem, Klíše, Klíšská 940/96, IČ 27295567, zastoupená společností
GridServices, s. r. o, Brno, Zábrdovice, Plynárenská 499/1, IČ 27935311, na právo
umístění stavby plynárenského zařízení: „NTL plynovodní přípojka pro novostavbu
rodinného domu parc. č. st. 3173 v k. ú. Staré Město u Uherského Hradiště, číslo
stavby: 57756“ na pozemcích p. č. 135/65 ostat. plocha/ostat. komunikace a p. č.
135/71 ostat. plocha/jiná plocha, vše ve vlastnictví města Staré Město, k. ú. Staré
Město u Uh. Hradiště.
Věcné břemeno spočívá v právu zřízení, provozování, údržby a oprav plynárenského
zařízení spočívající v umístění NTL plynovodní přípojka pro novostavbu rodinného
domu.
Věcné břemeno se zřizuje za úplatu, a to formou jednorázové úhrady, která bude
vypočtena dle platných cenových předpisů ve smyslu § 16 b zákona 151/97 Sb. ve
znění pozdějších novel, a to výnosovou metodou, jako pětinásobek ročního užitku,
dle cenového výměru MF pro stanovení regulovaných cen. Pro rok 2017 platí částka
20 Kč/m2 a rok.

1.16

uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti ve
prospěch společnosti Slovácké vodárny a kanalizace, a. s., Uh. Hradiště, Sady, Za
Olšávkou 290, IČ 49453866 (budoucí oprávněný) a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR,
Praha 4, Nusle, Na Pankráci 546/53, IČ 65993390 (vedlejší účastník – investor
stavby), na právo umístění stavebního objektu „SO 333 Přeložka vodovodu DN 150
v km 13,600“ v rámci stavby „D55 5507 Babice – Staré Město“ na pozemku p. č.
6034/52 orná půda ve vlastnictví města Staré Město, k. ú. Staré Město u Uh.
Hradiště.
Věcné břemeno spočívá v právu zřídit, provozovat, udržovat a rekonstruovat na
pozemku liniové zařízení „SO 333 Přeložka vodovodu DN 150 v km 13,600“, a dále
právo oprávněného za tímto účelem vstupovat a vjíždět na pozemek v potřebném
rozsahu vyznačeném v GP, který bude vypracován po kolaudaci stavby.
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Věcné břemeno se zřizuje za úplatu, a to formou jednorázové úhrady ve výši zjištěné
ke dni uzavření budoucí smlouvy znaleckým posudkem.
1.17

uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti ve
prospěch společnosti Slovácké vodárny a kanalizace, a. s., Uh. Hradiště, Sady, Za
Olšávkou 290, IČ 49453866 (budoucí oprávněný) a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR,
Praha 4, Nusle, Na Pankráci 546/53, IČ 65993390 (vedlejší účastník – investor
stavby), na právo umístění stavebního objektu „SO 332 Přeložka vodovodu DN 250
v km 15,500“ v rámci stavby „D55 5507 Babice – Staré Město“ na pozemcích p. č.
4516/7 ostat. plocha/ostat. komunikace a p. č. 6010/9 ostat. plocha/ostat.
komunikace, vše ve vlastnictví města Staré Město, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště.
Věcné břemeno spočívá v právu zřídit, provozovat, udržovat a rekonstruovat na
pozemku liniové zařízení „SO 332 Přeložka vodovodu DN 250 v km 15,500“, a dále
právo oprávněného za tímto účelem vstupovat a vjíždět na pozemek v potřebném
rozsahu vyznačeném v GP, který bude vypracován po kolaudaci stavby.
Věcné břemeno se zřizuje za úplatu, a to formou jednorázové úhrady ve výši zjištěné
ke dni uzavření budoucí smlouvy znaleckým posudkem.

1.18

- řád veřejného pohřebiště
- smlouvu o pronájmu hrobového místa

1.19

systém pronájmu hrobových míst v nové části hřbitova ve Starém Městě, k. ú. Staré
Město u Uh. Hradiště.
Místa v kolumbáriu – sekce XI.
- budou pronajímána občanům s trvalým pobytem ve Starém Městě a v případě
zájmu rovněž občanům s prokazatelnými rodinnými vztahy na Staré Město.
Urnová místa – sekce XII.
- budou pronajímána občanům s trvalým pobytem ve Starém Městě a v případě
zájmu rovněž občanům s prokazatelnými rodinnými vztahy na Staré Město.
Hrobová místa – uložení rakve – sekce XIII.
- budou pronajímána občanům s trvalým pobytem ve Starém Městě a v případě
zájmu rovněž občanům s prokazatelnými rodinnými vztahy na Staré Město.
Místa v kolumbáriu, urnová místa i hrobová místa budou pronajímána v případě úmrtí
bez možnosti pronájmu místa předem.
V mimořádných případech rozhodne starosta města.

2.1

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na akci „Příprava území, inženýrské sítě pro RD
Velehradská – I. etapa“ z důvodu změn oproti projektové dokumentaci, změny ceny
díla a posunutí termínu dokončení díla.

2.2

uzavření smlouvy o dílo na stavební práce „Výměna umělého povrchu hřiště v areálu
Rybníček ve Starém Městě“ s dodavatelem JM Demicarr s.r.o., Bučovická 180, 684
01 Slavkov u Brna, IČ: 63489163 v souladu s návrhem smlouvy o dílo ze zadávací
dokumentace.

3.3

vnitřní směrnici č. S 01/2017 Zvláštní způsob určení platového tarifu některým
zaměstnancům – koordinátor VPP, dělník čištění města.

5

6.2

spolupráci mezi MOTO SPORT KLUBEM v AČR se sídlem Slavomírova 1101, 686 03
Staré Město, městem Staré Město se sídlem nám. Hrdinů 100, 686 03 Staré Město a
Uherskohradišťskou nemocnicí, a. s. se sídlem J. E. Purkyně 365, 686 68 Uherské
Hradiště při zajištěné lékařských a zdravotních služeb v rámci XV. Slováckého
okruhu o cenu Bohumila Kováře ve dnech 6. a 7. 5. 2017 dle předloženého
návrhu a pověřuje starostu dojednáním a podpisem příslušné smlouvy o spolupráci.
II. doporučila zastupitelstvu města

1.11

schválit převod majetku – prodej části pozemku p. č. 4549/4 ostat. plocha o výměře
cca 35 m2 v lokalitě ul. Za Špicí ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště,
panu Ing. Františku Sadílkovi, bytem Rašovice 269, za cenu 1.000 Kč/m 2 + příslušná
sazba DPH, za účelem rekonstrukce a rozšíření rodinného domu.

5.1

schválit Dodatek č. 47, kterým se mění a doplňuje „Smlouva o zajištění městské
hromadné dopravy jako veřejné služby na území města Uherského Hradiště a obcí
Kunovice a Staré Město“ ze dne 16. 2. 1994, uzavřeným se společností ČSAD BUS
Uherské Hradiště, a.s., IČ: 27752968. Jedná se o příspěvek města Staré Město na
dopravní obslužnost na rok 2017 ve výši 347.350,- Kč.

5.2

revokovat Zástavní smlouvu k nemovitosti č. 1/2017 v původním znění.
schválit Zástavní smlouvu k nemovitosti č. 1/2017 v novém znění, která byla sjednaná
za účelem zástavy nemovitosti na základě schválené Smlouvy o zápůjčce č.
458/2017. Uvedená zástava bude předmětem zápisu do katastru nemovitostí, a bude
platit po celou dobu trvání zápůjčky až do její splatnosti (5 let).
III. rozhodla

2.2

výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky „Výměna umělého povrchu hřiště
v areálu Rybníček ve Starém Městě“ - veřejná zakázka malého rozsahu na stavební
práce. Vybraný dodavatel JM Demicarr s.r.o., Bučovická 180, 684 01 Slavkov u Brna,
IČ: 63489163 s nabídkovou cenou 1 664 006,96 Kč bez DPH, 2 013 448,42 Kč vč.
DPH.
IV. souhlasí

3.1

s použitím znaku města Staré Město ve výroční zprávě 2016 Oblastní charity Uherské
Hradiště za účelem poděkování jejím podporovatelům.

3.2

s přijetím finančního daru ve výši 69.000,- Kč od firem: FYTO, spol. s r. o.,
Pivovarská 536, 686 01 Uherské Hradiště – Jarošov; LUKROM plus s. r. o., 763 11
Lípa 81; Ostrožsko, a. s., 687 23 Ostrožská Lhota 413, TOPAGRA, spol. s r. o., 687
11 Topolná 164; ZEAS Polešovice, a. s., 687 37 Polešovice 308, ZD Nedachlebice,
družstvo, 687 12 Částkov 62; Stanislav Houdek, Kopánky 1690, 686 03 Staré Město,
Ing. Václav Talák, Svatovítská 1904, 686 03 Staré Město, TRADIX UH, a. s.,
Huštěnovská 2004, 686 03 Staré Město, AGRO Zlechov, a. s., č. p. 119, 687 10
Zlechov, Školní hospodářství s. r. o., Velehradská 1469, 686 03 Staré Město, ZEAS
Nedakonice, a. s., č. p. 152, 687 38 Nedakonice, MOREAU AGRI, spol. s r. o.,
Nopova 70, 61500 Brno - Židenice, NAVOS, a. s., Čelakovského 1858/27, 767 01
Kroměříž, Dolňácko, a. s., Družstevní II 520, 687 25 Hluk.
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Finanční dar bude použit na pořádání výstavy s názvem „22. ročník výstavy Zahrada
Moravy“ konané ve dnech 27. - 28. 5. 2017 na náměstí Velké Moravy ve Starém
Městě a jejího doprovodného programu.

V. vzala na vědomí
4.1

žádost o zahájení společného územního a stavebního řízení dle § 94a stavebního
zákona v platném znění dle zápisu.

4.2

žádost o zahájení změny stavby před jejím dokončením dle § 118 stavebního zákona
v platném znění dle zápisu.

6.1

zápis z 10. zasedání sociální komise ze dne 24.04.2017.

VI. uložila
1.

Odboru správy majetku a ŽP

1.3

zveřejnit záměr na pronájem nebytových prostor – prostor lékaře se zázemím v domě
s pečovatelskou službou, Bratří Mrštíků 2015 ve Starém Městě, na úředních deskách.
T: ihned

1.4

zveřejnit záměr na pronájem části pozemku p. č. 4508/29 ostat. plocha o výměře 6
m2, před restaurací EGO, ulice Brněnská ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh.
Hradiště, za účelem umístění mobilního prodejního stánku se zmrzlinou, na úředních
deskách.
T: ihned

1.10

zveřejnit záměr na převod majetku – výkup pozemku
p. č. 721/4 orná půda o výměře 225 m2
p. č. 6114/148 orná půda o výměře 1.072 m2
p. č. 4538/16 ostat. plocha/ostat. komunikace o výměře 19 m2
p. č. 6046/202 ostat. plocha/ostat. komunikace o výměře 138 m2
p. č. 6046/261 ostat. plocha/ostat. komunikace o výměře 10 m2
p. č. 6053/168 ostat. plocha/ostat. komunikace o výměře 208 m2
p. č. 6046/530 ostat. plocha/manipulační plocha o výměře 436 m2
p. č. 6046/531 ostat. plocha/manipulační plocha o výměře 18 m2
ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, na úředních deskách.
T: ihned

1.12

zveřejnit záměr na uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
ve prospěch společnosti E.ON Distribuce, a. s. se sídlem České Budějovice, F. A.
Gerstnera 2151/6, IČ: 28085400, zastoupené společností E.ON Česká republika, s. r.
o., se sídlem České Budějovice, F. A. Gerstnera 2151/6, IČ: 25733591, na právo
umístění stavby „St. Město, Novák, Máselník, kabel NN“ (kabelové vedení NN c délce
cca 22 m) na pozemku p. č. 5180 ve vlastnictví města Staré Město, v k. ú. Staré
Město u Uh. Hradiště, na úředních deskách.
T: ihned
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1.13

zveřejnit záměr na uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti ve prospěch společnosti
Česká telekomunikační infrastruktura a. s., Praha 3, Žižkov, Olšanská 2681/6, IČ:
04084063, zastoupená společností Vegacom a. s., Praha 4, Lhotka, Novodvorská
1010/14, IČ 25788680, za kterou jedná společnost MULTINET s. r. o., Olomouc,
Farského
43/4,
IČ
60776978,
na
právo
umístění
stavby
„VOD5M_E1029_LO_Z_UHUH2_OK“, přeložka telekomunikačního vedení pod
označením SAP: 110110-052839, umístění podzemního komunikačního vedení
veřejné komunikační sítě – optický kabel na pozemcích p. č. st. 2062/2 - zast. plocha
a nádvoří, p. č. 340/126 – ostatní plocha, ostatní komunikace, p. č. 340/131 – orná
půda, p. č. 340/132 – orná půda, p. č. 2393/2 – ostatní plocha, manipulační plocha,
p. č. 2393/3 – ostatní plocha, jiná plocha, p. č. 2393/24 – ostatní plocha, ostatní
komunikace, p. č. 2414/1 – orná půda, p. č. 2414/10 – orná půda, p. č. 2414/21 –
orná půda, p. č. 4525/1 – ostatní plocha, silnice, p. č. 4525/3 – ostatní plocha, ostatní
komunikace, p. č. 4525/8 – ostatní plocha, ostatní komunikace, p. č. 4525/10 –
ostatní plocha, ostatní komunikace, p. č. 4525/11 – ostatní plocha, ostatní
komunikace, p. č. 4525/18 – ostatní plocha, ostatní komunikace, p. č. 4525/29 –
ostatní plocha, ostatní komunikace, p. č. 6214/361 – ostatní plocha, ostatní
komunikace, vše ve vlastnictví města Staré Město, vše v lokalitě Rybníček ve Starém
Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, na úředních deskách.
T: ihned

2.

Finančnímu odboru

5.1

navýšit výdaje na dopravní obslužnost v rozpočtu města na § 2221 Provoz veřejné
silniční dopravy.
T: 30.06.2017

Josef Bazala
starosta

Mgr. Martin Zábranský
místostarosta

