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M ě s t o   L i t o v e l 

 

Výpis usnesení  

 

z 80. schůze Rady města Litovel, konané dne 23. srpna 2018 

 

Číslo: RM/2605/80/2018 

Rada města Litovel revokuje usnesení č. 2597/79. Rada města Litovel schvaluje umístění mobilní WC 

toalety v blízkosti parku Míru ve variantě s možností mytí rukou na období 1 měsíc. Současně Rada města 

Litovel schvaluje rozpočtovou změnu dle důvodové zprávy.

 

Číslo: RM/2606/80/2018 

Rada města Litovel schvaluje zveřejnění směny části pozemku parc.č. 385/31, orná půda, v k.ú. Savín 

o výměře 465 m
2
 z celkové výměry 3737 m

2
 od majitele Zemědělské družstvo Haňovice za pozemky 

parc.č. 267/6, orná půda, v k.ú. Myslechovice o výměře 2870 m
2
, parc.č. 345, ostatní plocha, v k.ú. 

Myslechovice o výměře 48 m
2
, parc.č. 34/8, zahrada, v k.ú. Myslechovice o výměře 183 m

2
, parc.č. 34/6, 

zahrada, v k.ú. Myslechovice o výměře 978 m
2
 od majitele město Litovel. Současně Rada města Litovel 

doporučuje Zastupitelstvu města Litovel směnu pozemků schválit.

 

Číslo: RM/2607/80/2018 

Rada města Litovel schvaluje zveřejnění směny části pozemku: 

A) parc.č. 1510/14, ostatní plocha, v k.ú. Litovel o výměře cca 22 m2 z celkové výměry 1514 m2 od 

majitele PM PAMUS CZ s.r.o. za stejnou část pozemku parc.č. 1510/16, ostatní plocha, v k.ú. Litovel 

o celkové výměře 620 m2 od majitele město Litovel. 

B) parc.č. 1505/4, zahrada, v k.ú. Litovel o výměře cca 2 m2 z celkové výměry 1956 m2, parc.č. 1505/14, 

ostatní plocha, v k.ú. Litovel o výměře cca 10 m2 z celkové výměry 124 m2, parc.č. 1505/15, orná půda, 

v k.ú. Litovel o výměře cca 88,5 m2 z celkové výměry 1242 m2, parc.č. 1510/16 orná půda, v k.ú. Litovel 

o výměře cca 36 m2 z celkové výměry 620 m2 od spolumajitelů V. K. a V. K. za stejnou výměru pozemku 

parc.č. 1498/6, orná půda, v k.ú. Litovel o celkové výměře 753 m2 od majitele město Litovel. Současně 

Rada města Litovel doporučuje Zastupitelstvu města Litovel směnu pozemků schválit.

 

Číslo: RM/2608/80/2018 

Rada města Litovel doporučuje Zastupitelstvu města Litovel projednat a schválit: 

A) výkup části pozemku parc.č. 1503/2, v k.ú. Litovel o výměře cca 72 m2 od majitelů MUDr. O. K. 

a O. K. za smluvených 250 Kč/m2. 

B) výkup části pozemku parc.č. 1646/17, v k.ú. Litovel o výměře cca 16 m2 od majitelů MUDr. O. K. a 

O. K. za smluvených 250 Kč/m2. 

C) výkup části pozemku parc.č. 471, v k.ú. Litovel o výměře cca 37,5 m2 od majitele Římskokatolická 

farnost Litovel za smluvených 250 Kč/m2.
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Číslo: RM/2609/80/2018 

Rada města Litovel schvaluje Smlouvu o pronájmu reklamních ploch v rámci akce „Litovelské slavnosti 

a Dny evropského dědictví“ konané dne 8. 9. 2018. Smlouva bude uzavřena mezi městem Litovel 

a Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, v předloženém znění.

 

Číslo: RM/2610/80/2018 

Rada města Litovel schvaluje uzavření Nájemní smlouvy a Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení 

služebnosti. Smlouvy budou uzavřeny mezi městem Litovel a majitelem dotčeného pozemku 

parc.č. 1632/1, v k.ú. Litovel Povodí Moravy, s. p., v předloženém znění.

 

Číslo: RM/2611/80/2018 

Rada města Litovel souhlasí se záměrem města, se zveřejněním pronájmu pozemku, parc.č. 330/9, v k.ú. 

Litovel o výměře 42 m
2
, ostatní plocha/jiná plocha, v souladu s ust. § 39, odst. 1, zák. č. 128/2000 Sb. 

v platném znění, za účelem umístění montované garáže.

 

Číslo: RM/2612/80/2018 

Rada města Litovel schvaluje uzavření Nájemní smlouvy na užívání prostor sloužící podnikání v objektu 

č.p. 748 v Litovli, ul. Poděbradova od 1. 9. 2018 na dobu neurčitou za účelem skladování materiálu a jako 

sídlo taxi služby TAXI 24/7 za smluvní nájemné 5.000 Kč/měsíc. Smlouva bude uzavřena mezi městem 

Litovel a RAXI vinné sklepy s.r.o., Sokolská 639/49, 789 83 Loštice, zastoupené jednatelem F. B., Dis., 

v předloženém znění.

 

Číslo: RM/2613/80/2018 

Rada města Litovel bere na vědomí skončení nájemního vztahu s nájemcem Litovelská lesní, s.r.o. 

ke dni právních účinků vkladu vlastnického práva nového vlastníka do katastru nemovitostí.

 

Číslo: RM/2614/80/2018 

Rada města Litovel: 

a) doporučuje Zastupitelstvu města Litovel schválit finanční podporu družstva mužů v krajském přeboru 

kopané. 

b) doporučuje Zastupitelstvu města Litovel schválit znění a uzavření předložené smlouvy mezi městem 

Litovel a TJ Tatran Litovel, z.s. o finanční podpoře účasti družstva mužů v krajském přeboru kopané.

 

Číslo: RM/2615/80/2018 

Rada města Litovel: 

a) souhlasí s poskytnutím daru ve výši 2.000 Kč na zakoupení drobných předmětů pro děti a veterány 

v rámci hasičské soutěže, která se bude konat dne 25. 8. 2018. 
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b) schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí daru mezi městem Litovel a SDH Chořelice v předloženém 

znění a rozpočtovou změnu týkající se této akce. 

 

Číslo: RM/2616/80/2018 

Rada města Litovel: 

a) souhlasí s poskytnutím daru ve výši 2.500 Kč na zakoupení drobných předmětů pro děti v rámci 

lampionového průvodu, který se bude konat dne 27. 9. 2018. 

b) schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí daru mezi městem Litovel a SDH Chořelice v předloženém 

znění a rozpočtovou změnu týkající se této akce.

 

Číslo: RM/2617/80/2018 

Rada města Litovel: 

a) souhlasí s přijetím účelově vázaného daru ve výši 26.256 Kč v roce 2018 od nadace Women for women 

pro Základní školu Litovel, Jungmannova 655. 

b) souhlasí s přijetím účelově vázaného daru ve výši 39.048 Kč v roce 2019 od nadace Women for women 

pro Základní školu Litovel, Jungmannova 655.

 

Číslo: RM/2618/80/2018 

Rada města Litovel: 

a) souhlasí s poskytnutím daru ve výši 5.000 Kč na organizační zajištění turnaje v badmintonu, který se 

koná 28. prosince 2018.  

b) schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí daru mezi městem Litovel a J. Š. v předloženém znění 

a rozpočtovou změnu týkající se této akce.

 

Číslo: RM/2619/80/2018 

Rada města Litovel: 

a) souhlasí s tím, že město Litovel převezme záštitu nad akcí „Nová městská agenda a cyklistická 

doprava“, která se bude konat v Javoříčku ve dnech 25. – 26. 09. 2018. 

b) souhlasí s poskytnutím daru ve výši 5.000 Kč na organizační zajištění akce „Nová městská agenda 

a cyklistická doprava“, která se bude konat v Javoříčku ve dnech 25. - 26. 9. 2018. 

c) schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí daru mezi městem Litovel a Asociací měst pro cyklisty 

v předloženém znění a rozpočtovou změnu týkající se této akce.

 

Číslo: RM/2620/80/2018 

Rada města Litovel schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene mezi oprávněným, tj. ČEZ Distribuce, 

a.s. se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, zastoupená na základě plné moci 

společností EMONTAS s.r.o., se sídlem Olomouc, Jiráskova 1273/7A, PSČ 779 00 a městem Litovel, 

jako vlastníkem pozemků parc.č. 542, druh pozemku ostatní plocha, nacházející se v k.ú. Unčovice, obec 
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Litovel u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, pro stavbu č. IP-12-8021410/VB/001 Unčovice, 

Březové, Schad, p.č. 111, vNN, kNN. Zřízení věcného břemene je úplatné, cena je stanovena dle ceníku 

schváleného ZML ze dne 24. 2. 2011 ve výši 3.000 Kč. K takto stanovené náhradě bude připočtena DPH 

v zákonné výši.

 

Číslo: RM/2621/80/2018 

Rada města Litovel schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene mezi oprávněným, tj. ČEZ Distribuce, 

a.s. se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, zastoupená na základě plné moci 

společností ENPRO Energo, pracoviště Přerov, Nábř. Dr. Edvarda Beneše 1913/20, 75002 Přerov I. – 

Město a městem Litovel, jako vlastníkem pozemků parc.č. 1613,1616/3 a parc.č. 329, nacházející se v k.ú. 

Rozvadovice, obec Litovel zapsané u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, pro stavbu „Rozvadovice, 

DTS_OC_3715 – VNv, NNv“ č. IE-12-8004621. Zřízení věcného břemene je úplatné, cena je stanovena 

dle ceníku schváleného ZML ze dne 24. 2. 2011 ve výši 100 Kč/m délky. K takto stanovené náhradě bude 

připočtena DPH v zákonné výši.

 

Číslo: RM/2622/80/2018 

Rada města Litovel schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a dohodu 

o umístění stavby mezi oprávněným, tj. ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, 

Teplická 874/8, PSČ 405 02, zastoupená na základě plné moci ADEN LP s.r.o. se sídlem: Jeseník nad 

Odrou č.p. 28, PSČ 742 33 a městem Litovel, jako vlastníkem pozemků parc.č. 532, 642/1, 258/12, 542, 

550/7, 550/6, 557, 550/2, 550/4, 550/5, 550/1, 365/2, st. 144, 368/2, 368/3, 616/2, 616/3, 549, 258/11, 

258/16, st. 268, 641, v k.ú. Unčovice, obec Březové, u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, provést 

stavbu Březové – stavební úpravy kNN, vNN, IE-12-8006306 (jedná se o provedení nových rozvodů NN 

a následného demontování stávajících rozvodů v celé části obce Březové. Zřízení věcného břemene je 

úplatné, cena je stanovena dle ceníku schváleného ZML ze dne 24. 2. 2011 ve výši 150 Kč/m délky, min. 

3.000 Kč. K takto stanovené náhradě bude připočtena DPH v zákonné výši.

 

Číslo: RM/2623/80/2018 

Rada města Litovel schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi oprávněným, 

tj. GasNet, s.r.o., se sídlem: Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem zastoupená na základě plné 

moci společností GridServices, s.r.o. se sídlem Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno a městem 

Litovel, jako vlastníkem pozemků parc.č. 102/3,  parc.č. 160/4, parc.č. 172/1, parc.č. 179/1, parc.č. 183/1,   

parc.č. 188/7, parc.č. 188/10, parc.č. 188/9, parc.č. 270/9, parc.č. 270/7, parc.č. st. 1184, parc.č. 1568/3,   

parc.č. 1568/1, parc.č. 1568/2, parc.č. 1569/1, parc.č. 1569/3, parc.č. 1570/1, parc.č. 1570/3, parc.č. 

1574/1, parc.č. 1599/2, parc.č. 1599/3, parc.č. 1599/1, parc.č. 1603/1, parc.č. 1603/4, parc.č. 1629/4  

parc.č. 1653/4, parc.č. 1675/2, parc.č. 1828, zapsaných na LV č. 10001, pro k.ú. Litovel, obec Litovel, 

u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, provést stavbu plynárenského zařízení „REKO MS Litovel - 

Palackého+7, číslo stavby: 7700100550“. Zřízení věcného břemene je úplatné, cena je stanovena dle 

ceníku schváleného ZML ze dne 24. 2. 2011 ve výši 200 Kč/m délky, min. 5.000 Kč. K takto stanovené 

náhradě bude připočtena DPH v zákonné výši. 
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Číslo: RM/2624/80/2018 

Rada města Litovel schvaluje uzavření smlouvy o právu provést stavbu bez finančního vypořádání 

s majiteli pozemku: 

parc.č. st. 564 a 1477/4, v k.ú. Litovel F. D. a T. D. 

parc.č. 171/1, v k.ú. Litovel J. O. 

parc.č. 1842, v k.ú. Litovel Pavlík group s.r.o. 

parc.č. st. 498  a 1477/1, v k.ú. Litovel SV - Rentabil s.r.o. 

parc.č. 165, v k.ú. Litovel R. C. 

parc.č. 432/4, v k.ú. Litovel K + R Projekt s.r.o. 

 

Číslo: RM/2625/80/2018 

Rada města Litovel souhlasí s uzavřením Smlouvy o dílo na projekční práce stavby „Litovel - úprava 

ulic Šmakalova a ČS Armády“. Smlouva bude uzavřena mezi městem Litovel a Ing. Luďkem Vrbou, 

tř. Spojenců 25 B, Olomouce, v předloženém znění.

 

Číslo: RM/2626/80/2018 

Rada města Litovel schvaluje výsledek výběrového řízení a uzavření Smlouvy o dílo na zhotovení díla 

„Zpevněné a odstavné plochy, ul. Kysucká v Litovli“. Smlouva bude uzavřena mezi městem Litovel 

a vybraným dodavatelem IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s., v předloženém znění.

 

Číslo: RM/2627/80/2018 

Rada města Litovel schvaluje uzavření Smlouvy o předání majetku k hospodaření. Smlouva bude 

uzavřena mezi městem Litovel a TS Litovel, v předloženém znění.

 

Číslo: RM/2628/80/2018 

Rada města Litovel schvaluje podpis Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo č. zhotovitele: IN/CZ - 014/2018 

uzavřené mezi městem Litovel, obcí Haňovice a Sdružení Litovel 2017 (INSTA CZ s.r.o. a MODOS spol. 

s.r.o.), v předloženém znění.

 

Číslo: RM/2629/80/2018 

Rada města Litovel schvaluje Příkazní smlouvu na výkon koordinátora BOZP na stavbě „Odpadní kanál 

„Uničovský“, k.ú. Litovel“. Smlouva bude uzavřena mezi městem Litovel a Jiřím Štýbnarem, 

Čajkovského 86/3, Olomouc, v předloženém znění.

 

Číslo: RM/2630/80/2018 

Rada města Litovel schvaluje Smlouvu o dílo na zabezpečení kompletního biologického dozoru v rámci 

stavby „Odpadní kanál rybníka „Uničovský“, k.ú. Litovel“. Smlouva bude uzavřena mezi městem Litovel 

a RNDr. Lukášem Mertou PhD., se sídlem Mrštíkovo nám. 34/53, 779 00 Olomouc, v předloženém znění.
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Číslo: RM/2631/80/2018 

Rada města Litovel schvaluje Příkazní smlouvu o výkonu stavebního dozoru při realizaci stavby 

„Odpadní kanál rybníka „Uničovský“, k.ú. Litovel“. Smlouva bude uzavřena mezi městem Litovel 

a Ing. Jaroslavem Mádrem, se sídlem Křížkovského 176, Velká Bystřice, v předloženém znění.

 

Číslo: RM/2632/80/2018 

Rada města Litovel schvaluje výsledek výběrového řízení a Smlouvu o dílo na realizaci stavby 

„Radniční Morava - řešení havarijního stavu mostní konstrukce a úprava zastropení vodního toku při ulici 

Husova“. Smlouva bude uzavřena mezi městem Litovel a společností: IDS - Inženýrské a dopravní stavby 

a.s., se sídlem Albertova 229/21, Olomouc, v předloženém znění.

 

Číslo: RM/2633/80/2018 

Rada města Litovel schvaluje Příkazní smlouvu o výkonu stavebního dozoru při realizaci stavby 

„Radniční Morava - řešení havarijního stavu mostní konstrukce a úprava zastropení vodního toku při ulici 

Husova“. Smlouva bude uzavřena mezi městem Litovel a Ing. Jaroslavem Mádrem, se sídlem 

Křížkovského 176, Velká Bystřice, v předloženém znění.

 

Číslo: RM/2634/80/2018 

Rada města Litovel schvaluje Příkazní smlouvu na výkon koordinátora BOZP na stavbě „Radniční 

Morava - řešení havarijního stavu mostní konstrukce a úprava zastropení vodního toku při ulici Husova“. 

Smlouva bude uzavřena mezi městem Litovel a Jiřím Štýbnarem, se sídlem Čajkovského 86/3, Olomouc, 

v předloženém znění.

 

Číslo: RM/2635/80/2018 

Rada města Litovel schvaluje Mandátní smlouvu na výkon autorského dozoru v rámci stavby „Radniční 

Morava – řešení havarijního stavu mostní konstrukce a úprava zastropení vodního toku při ulici Husova“. 

Smlouva bude uzavřena mezi městem Litovel a společností Designtec s.r.o., se sídlem Náklo 66, Náklo, 

v předloženém znění.

 

Číslo: RM/2636/80/2018 

Rada města Litovel schvaluje Smlouvu o dílo na zabezpečení biologického dozoru při realizaci stavby 

„Radniční Morava – řešení havarijního stavu mostní konstrukce a úprava zastropení vodního toku při ulici 

Husova“. Smlouva bude uzavřena mezi městem Litovel a RNDr. Lukášem Mertou PhD., se sídlem 

Mrštíkovo náměstí 34/53, 779 00 Olomouc, v předloženém znění.

 

Číslo: RM/2637/80/2018 

Rada města Litovel schvaluje uzavření Smlouvy o dílo ve věci výkonu projektové a inženýrské činnosti 

na připravovanou stavbu „Kompostárna Litovel, rozšíření“. Smlouva bude uzavřena mezi městem Litovel 

a společností FCC Česká republika, s.r.o. se sídlem Ďáblická 791/89, 182 00 Praha 8, v předloženém 

znění. 
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Číslo: RM/2638/80/2018 

Rada města Litovel schvaluje uzavření Kupní smlouvy na dodání stolních počítačů. Smlouva bude 

uzavřena mezi městem Litovel a firmou Autocont CZ a.s., v předloženém znění.

 

Číslo: RM/2639/80/2018 

Rada města Litovel schvaluje rozpočtové změny 29/2018/RM až 37/2018/RM dle důvodové zprávy.

 

Číslo: RM/2640/80/2018 

Rada města Litovel bere na vědomí informaci o plnění rozpočtu města za období leden až červenec 

2018.

 

Číslo: RM/2641/80/2018 

Rada města Litovel bere na vědomí předloženou informaci o stavu finančních prostředků na bankovních 

účtech města Litovel k 31. 7. 2018.

 

Číslo: RM/2642/80/2018 

Rada města Litovel bere na vědomí konání firemní akce „Sportovní den společnosti Papcel a.s.“, která 

se bude konat v prostorách sportoviště u Sokolovny v Litovli, dne 7. 9. 2018 od 13.00 do 24.00 hod., 

s hudební produkcí do 22.00 hod. Současně Rada města Litovel pro tuto akci uděluje výjimku z OZV 

1/2016 o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství, čl. 3, omezující opatření (3).

 

Číslo: RM/2643/80/2018 

Rada města Litovel 

bere na vědomí žádost Tělovýchovné jednoty Vodní sporty Litovel o uspořádání 2. ročníku otevřeného 

mezinárodního mistrovství v extrémním závodu štafet - BOBR CUP 2018, který se bude konat v areálu 

za Loděnicí v Litovli (kemp TJ VS a na pozemku parc.č. 479/2, od 5. 10. 2018 do 7. 10. 2018 a zároveň 

Rada města Litovel konstatuje, že dle OZV 2/2017, kterou se mění OZV 5/2012, ve znění OZV 3/2016, 

o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení dle čl. 1, lze akci provozovat pouze od 8.00 

do 22.00 hod. Současně Rada města Litovel souhlasí: 

a) s pomocí Městské policie při koordinaci dopravy v den závodu 

b) s otištěním loga města v tiskovinách soutěže 

c) s bezplatným umístěním velkoplošného poutače na pozemku města (parc.č. 508/3) do 15. 10. 2018 (dle 

OZV 2/2012 o místním poplatku čl. 8 - osvobození - úlevy (2), b). 

d) s bezplatnou inzercí v Litovelských novinách září až říjen 2018 

e) s bezplatným pronájmem Sokolovny od 5. 10. 2018 od 20.00 hod. do 7. 10. 2018 do 10.00 hod. 

f) s uzavřením příjezdové cesty pro osobní a nákladní dopravu na koupaliště 5. 10. 2018 od 18.00 hod. 

do 6. 10. 2018 do 20.00 hod., za účelem zásobování soutěže. 
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Číslo: RM/2644/80/2018 

Rada města Litovel doporučuje Zastupitelstvu města Litovel schválit likvidaci nemovitého majetku.

 

Číslo: RM/2645/80/2018 

Rada města Litovel schvaluje Technickým službám Litovel předložené odpisové plány na nově pořízené 

prostředky: Traktor URSUS a Vibrační deska MV100AT.

 

Číslo: RM/2646/80/2018 

Rada města Litovel souhlasí s účetním odpisem nedobytné pohledávky ve výši 401 Kč v účetnictví 

Základní školy Litovel, Vítězná 1250, okres Olomouc.

 

Číslo: RM/2647/80/2018 

Rada města Litovel schvaluje černobílý tisk předvolebního čísla Litovelských novin a současně souhlasí, 

aby roznos předvolebních výtisků ve městě Litovel zajistila paní J. Š. Náklady za tyto služby budou 

rovnoměrně vyúčtovány jednotlivým volebním stranám a sdružením.

 

Číslo: RM/2648/80/2018 

Rada města Litovel bere na vědomí účetní uzávěrku TS Litovel za druhé čtvrtletí 2018.

 

Číslo: RM/2649/80/2018 

Rada města Litovel bere na vědomí Bilanci hospodaření v lesích za první pololetí 2018, včetně plnění 

finančního plánu.

 

Číslo: RM/2650/80/2018 

Rada města Litovel bere na vědomí stížnost pana Ing. P. V., předává stížnost Mgr. B. P. k vyjádření 

do termínu 5. září 2018 a poté se postoupí k vyřízení na zasedání Zastupitelstva města Litovel.

 

Číslo: RM/2651/80/2018 

Rada města Litovel bere na vědomí stížnost pana Ing. P. V. a předává tuto stížnost právničce města 

k předložení stanoviska na 81. zasedání Rady města Litovel.

 

Číslo: RM/2652/80/2018 

Rada města Litovel schvaluje uzavření Dohody vlastníků provozně souvisejících kanalizací. Dohoda 

bude uzavřena mezi městem Litovel a obcí Mladeč, v předloženém znění.
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Číslo: RM/2653/80/2018 

Rada města Litovel ukládá řediteli Technických služeb Litovel, aby předložil návrh do příštího zasedání 

Rady města Litovel na pořízení bazénového vysavače, který by byl využíván na přírodním koupališti 

v Litovli.

 

Číslo: RM/2654/80/2018 

Rada města Litovel schvaluje uzavření Dodatku ke Smlouvě o dílo na zhotovení díla „GJO Litovel – 

vstup do šaten/dokončení“. Dodatek bude uzavřen mezi městem Litovel a Renovacio practico s.r.o., 

v předloženém znění.

 

 
 
 
 
 
 
 
 

                 Ing. Zdeněk Potužák v. r.           Viktor Kohout v. r.                            

                        starosta města                      místostarosta města   
 


