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Usnesení
37. schůze Rady města Kopřivnice,
konané dne 20. 05. 2008

1633 -

Rada města po projednání
souhlasí
s provizní činností Střediska sociálních služeb města Kopřivnice,
příspěvkové organizace vztahující se k poskytování příspěvku z FKSP,
ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu.

1634 -

Rada města po projednání
d o p o r u č u j e zastupitelstvu města s c h v á l i t
rozpočtové opatření odboru sociálních věcí a zdravotnictví k rozpočtu města
Kopřivnice na r. 2008,
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu.

1635 -

Rada města po projednání
schvaluje
uzavření kupní smlouvy
mezi
městem Kopřivnice jako kupující
a
společností AutoCont CZ a.s., se sídlem v Ostravě, Nemocniční 987/12, IČ 47676795,
jako prodávající,
jejímž předmětem je pořízení 37 ks počítačových sestav a 47 ks počítačových
monitorů,
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu.

1636 -

Rada města po projednání
schvaluje
uzavření smlouvy o dílo č. 2008150
mezi
městem Kopřivnice jako objednatel
a
společností CS Data, s. r. o., se sídlem v Ostravě – Zábřehu, Kpt. Vajdy 3017/2,
IČ 61973629 jako zhotovitel,
jejímž předmětem je dodávka a montáž kamerového systému v budově radnice,
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu.

1637 -

Rada města po projednání
1. s c h v a l u j e
1.1 výběr zhotovitele na zpracování a realizaci „Integrovaného plánu rozvoje města
(dále jen IPRM) pro obytnou zónu Kopřivnice Jih“ společnost RAVEN EU
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Advisory, a.s., se sídlem v Brně, Jablonské nám. 101/2, IČ 25597001,
zastoupenou Ing. Janem Havránkem
1.2 uzavření smlouvy o dílo na zpracování a realizaci „IPRM pro obytnou zónu
Kopřivnice Jih“
mezi
městem Kopřivnice jako objednatel
a
společností RAVEN EU Advisory, a.s., se sídlem v Brně, Jablonské nám. 101/2,
IČ 25597001, zastoupenou Ing. Janem Havránkem., generálním ředitelem
společnosti, jako zhotovitel,
jejímž předmětem je zhotovení Integrovaného plánu rozvoje města pro obytnou zónu
„Kopřivnice Jih“,
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.2 podkladového materiálu.
1638 -

Rada města po projednání
1. schvaluje
1.1 poskytnutí dotace z rozpočtu města Kopřivnice ve výši 10.000,- Kč pro Český
svaz včelařů, o.s., základní organizace Kopřivnice, se sídlem v Kopřivnici,
Štramberská č.p. 555/53, IČ 62351346 na realizaci projektu „boj proti varroáze“
s uznatelností nákladů od 1.1.2008
ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu
1.2 uzavření smlouvy č. 11/2008/OŽP o poskytnutí dotace z rozpočtu města
Kopřivnice
mezi
městem Kopřivnice jako poskytovatel
a
Českým svazem včelařů, o.s., místní organizací Kopřivnice, se sídlem v Kopřivnici,
Štramberská č.p. 555/53, IČ 62351346, zastoupenou panem Jiřím Matušem předsedou jako příjemce,
jejímž předmětem je poskytnutí dotace na realizaci opatření v rámci projektu
„boj proti varroáze“
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkladového materiálu
1.3 poskytnutí dotace z rozpočtu města Kopřivnice ve výši 20.000,- Kč pro Český
svaz ochránců přírody ZO Nový Jičín, se sídlem v Novém Jičíně, Palackého č.p. 74,
IČ 47657901 na realizaci stálého projektu „záchrana volně žijících živočichů“
s uznatelností nákladů od 1.1.2008,
ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 3 podkladového materiálu
1.4. uzavření smlouvy č. 12/2008/OŽP o poskytnutí dotace z rozpočtu města
Kopřivnice
mezi
městem Kopřivnice jako poskytovatel
a
Českým svazem ochránců přírody ZO Nový Jičín, se sídlem v Novém Jičíně,
Palackého č.p. 74, IČ 47657901, zastoupenou panem Petrem Orlem - předsedou
jako příjemce,
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jejímž předmětem je poskytnutí dotace na zajištění záchrany volně žijících živočichů
podporou provozu Stanice pro záchranu volně žijících živočichů v Bartošovicích
na Moravě,
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 4 podkladového materiálu.
2. neschvaluje
poskytnutí dotace z rozpočtu města Kopřivnice ve výši 10.000,- Kč pro Český
rybářský svaz, místní organizace Frenštát pod Radhoštěm, se sídlem ve Frenštátě
pod Radhoštěm, P.O. Box 29, IČ 18050174, na realizaci projektu „znovuzarybnění
Tatra náhonu ve Vlčovicích násadou pstruha obecného“,
ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 5 podkladového materiálu.
1639 -

Rada města po projednání
1. schvaluje
zadání výzvy k podání nabídek na akci “Rekonstrukce ploch pro umístění sběrných
nádob na komunální odpad“
ve znění návrhu předloženém prostřednictvím příloh č. 1 a 2 podkladového materiálu
2. jmenuje
ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších
předpisů komisi pro posouzení a hodnocení nabídek podaných v rámci veřejné
zakázky na akci „Rekonstrukce ploch pro umístění sběrných nádob na komunální
odpad “ ve složení:
2.1. předseda komise: Mgr. Zdeněk Krajčír a jeho náhradník Dagmar Rysová
2.2. člen komise: Vladislav Kryške a jeho náhradník Ing. Josef Jiřík
2.3. člen komise: Ing. Hynek Rulíšek a jeho náhradník Ing. Jaroslav Jiřík
2.4. člen komise: Bc. Monika Paličková a její náhradník Zuzana Gřesíková
2.5. člen komise: Lucie Kusynová, DiS. a její náhradník Ing. Jan Habr

1640 -

Rada města po projednání
bere na vědomí
neprodloužení smlouvy o pronájmu komunikačního systému Siemens HiPath 4000
ve smyslu odstavce 6.1 smlouvy č. M 11769
mezi
městem Kopřivnice jako objednatel
a
společností Siemens Enterprise Communications s.r.o., člen skupiny Siemens
jako pronajímatel,
jejímž předmětem je pronájem telefonní ústředny Siemens HiPath 4000.

1641 -

Rada města po projednání
1. stanovuje
celkový přepočtený počet zaměstnanců v pracovním poměru na 192 a nad tento počet
umožňuje tajemníkovi MÚ uzavírat pracovní poměry na dohody konané mimo
pracovní poměr a zástupy za dočasně nepřítomné zaměstnance
2. schvaluje
2.1 vnitroorganizační směrnici Organizační řád Městského úřadu Kopřivnice
ve znění upraveného návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1
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podkladového materiálu
2.2 způsob personálního zabezpečení změn vyplývajících z Organizačního řádu
Městského úřadu Kopřivnice
ve znění upraveného návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2
podkladového materiálu.
1642 -

Rada města po projednání
schvaluje
rozpočtové opatření oddělení personálního a oddělení vnitřní správy k rozpočtu města
na rok 2008 ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového
materiálu.

1643 -

Rada města po projednání
1. schvaluje
Postup řešení škodních událostí dle návrhu projednávaného Komisí pro projednávání
škodních událostí dne 21.04.2008
ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu
2. ukládá
Funkčně příslušným odborům MÚ zabezpečit realizaci schváleného postupu
ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č.1 podkladového materiálu.

1644 -

Rada města po projednání
1. schvaluje
Likvidaci majetku v pořizovací ceně od 500,-- Kč/ks dle jednotlivých zápisů
projednávaných v likvidační komisi dne 24.04.2008
ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu
2. ukládá
Funkčně příslušným odborům MÚ zabezpečit realizaci schváleného postupu
dle bodu 1 tohoto usnesení.

1645 -

Rada města po projednání
schvaluje
uzavření darovací smlouvy
mezi
městem Kopřivnice jako obdarovaný
a
Klárou Pavlíkovou jako dárce,
jejímž předmětem je poskytnutí daru 105 ks konzerv v hodnotě 7 000,- Kč
s krmivem pro psy umístěné v psím útulku,
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu.

1646 -

Rada města po projednání
1. schvaluje
určení použití výtěžku z provozu výherních hracích přístrojů za rok 2007 podle §16
zákona č.202/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů na veřejně prospěšný –
sportovní účel – dotace sportovním klubům na nájem sportovních zařízení, činnost
mládeže do 19 let, tradiční sportovní akce a reprezentaci - v rámci dotačního programu
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OSK/1 na podporu mládeže, tělovýchovy a sportu
2 . d o p o r u č u j e zastupitelstvu města s c h v á l i t
rozpočtová opatření odboru financí k rozpočtu města Kopřivnice na rok 2008
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.1 podkladového materiálu.
1647 -

Rada města po projednání
1 . d o p o r u č u j e zastupitelstvu města s c h v á l i t
závěrečný účet města Kopřivnice za rok 2007 včetně vypořádání
hospodářské(ekonomické) činnosti a včetně vyjádření souhlasu s celoročním
hospodařením, a to bez výhrad
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.1 podkladového materiálu
2. ukládá
odboru financí zveřejnit závěrečný účet města Kopřivnice za rok 2007 v zákonné lhůtě
na úřední desce v rozsahu dle důvodové zprávy a v plném rozsahu na internetových
stránkách města Kopřivnice
3. schvaluje
lhůtu pro uplatnění písemných připomínek k závěrečnému účtu za rok 2007
v termínu do 18. 6. 2008 (datum doručení písemných připomínek na městský úřad).

1648 -

Rada města po projednání
d o p o r u č u j e zastupitelstvu města s c h v á l i t
obecně závaznou vyhlášku města Kopřivnice č. 2/2008 O úpravě koeficientů
pro výpočet daně z nemovitosti,
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.1 a 2 podkladového
materiálu.

1649 -

Rada města po projednání
1. schvaluje
zajištění bytu podle „Pravidel pro pronajímání bytů ve vlastnictví města Kopřivnice“
platných od 01. 10. 2006 část čtvrtá, článek XI. - udělování výjimek odst. 1, těmto
žadatelům:
1.1

Markétě Červenkové o velkosti 1+1
(žádost ze dne 08. 04. 2008 – příloha č. 3)

1.2

Ludmile Mašíkové o velikosti 1+1
(žádost ze dne 09. 04. 2008 – příloha č. 4)

ve znění jednotlivě předložených žádostí prostřednictvím přílohy č. 3, 4
podkladového materiálu

2. neschvaluje
zajištění bytu podle „Pravidel pro pronajímání bytů ve vlastnictví města Kopřivnice“
platných od 01. 10. 2006 část čtvrtá, článek XI. - udělování výjimek odst. 1, těmto
žadatelům:
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2.1

Ivetě Buřtové
(žádost ze dne 01. 04. 2008 – příloha č. 1)

2.2

Karlu Žigovi
(žádost ze dne 02. 04. 2008 – příloha č. 2)

2.3

Martině Buriánové
(žádost ze dne 09. 04. 2008 – příloha č. 5)

2.4

Eduardu Krokovi a Ireně Lužové
(žádost ze dne 12. 04. 2008 – příloha č. 6)

2.5

Lucii Durajové
(žádost ze dne 13. 03. 2008 – příloha č. 7)

2.6

Editě Blažkové
(žádost ze dne 28. 04. 2008 – příloha č. 8)

ve znění jednotlivě předložených žádostí prostřednictvím přílohy č. 1, 2, 5, 6, 7, 8
podkladového materiálu
3. nevyhovuje
žádosti Rudolfa a Žanety Lackových ze dne 03. 04. 2008 o zaevidování žádosti
o zajištění bytové jednotky do seznamu zájemců, na základě výjimky z „Pravidel
pro pronajímání bytů ve vlastnictví města Kopřivnice“ platných od 01. 10. 2006,
předložené prostřednictvím přílohy č. 9 podkladového materiálu
4. souhlasí
se zaevidováním žádosti paní Martiny Buriánové o zajištění bytové jednotky do
seznamu zájemců, na základě výjimky z „Pravidel pro pronajímání bytů ve vlastnictví
města Kopřivnice“ platných od 01. 10. 2006.
1650 -

Rada města po projednání
1. schvaluje
1.1 nájemce bytu, specifikovaného v příloze č. 1 bod 1.1, manžele Tomáše Novotného
a Alenu Novotnou, za podmínky uzavření smlouvy o kauci na byt a za dohodnuté
měsíční nájemné ve výši 26 Kč/m2 a dále za podmínky mimosoudního vrácení bytu,
který nyní užívají
1.2 nájemce bytu, specifikovaného v příloze č. 1 bod 1.3, paní Janu Štixovou,
za podmínky uzavření smlouvy o kauci na byt a za dohodnuté měsíční nájemné
ve výši 26 Kč/m2.
1.3 nájemce bytu, specifikovaného v příloze č. 1 bod 1.4, paní Ditu Návratovou,
za podmínky uzavření smlouvy o kauci na byt a za dohodnuté měsíční nájemné
ve výši 26 Kč/m2.

1651 -

Rada města po projednání
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1. vyhovuje
žádosti paní Petry Macháčkové ze dne 24. 04. 2008
ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu
2. s c h v a l u j e
nájemce bytu, specifikovaného v příloze č. 2, paní Petru Macháčkovou, za podmínky
uzavření smlouvy o kauci na byt a za dohodnuté měsíční nájemné ve výši 26 Kč/m2.
1652 -

Rada města po projednání
nesouhlasí
s „Dohodou o výměně bytů“, která byla uzavřena dne 30. 04. 2008 mezi manžely
Miroslavem Hadarim a Michaelou Hadariovou a paní Radkou Žídkovou
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu.

1653 -

Rada města po projednání
vyhovuje
žádosti manželů Daniela Opačitého a Ivany Opačité ze dne 07. 04. 2008
ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu.

1654 -

Rada města po projednání
1. schvaluje
1.1 podání návrhu města jako žalobce k Okresnímu soudu v Novém Jičíně
na vyklizení bytu po uplynutí doby, na kterou byl nájem bytu sjednán,
manželům Martinu Pítrovi a Viere Pítrové
1.2 podání návrhu města jako žalobce k Okresnímu soudu v Novém Jičíně na soudní
výkon rozhodnutí Okresního soudu v Novém Jičíně vyklizením bytu a úhradě nákladů
řízení proti Martinu Pítrovi a Viere Pítrové v případě, že byt nebude vyklizen
na základě rozhodnutí Okresního soudu v Novém Jičíně dle bodu 1.1 tohoto usnesení
1.3 zajištění bytu podle „Pravidel pro pronajímání bytů ve vlastnictví města
Kopřivnice“ platných od 01. 10. 2006 část čtvrtá, článek XI. - udělování výjimek
odst. 1, manželům Martinu Pítrovi a Viere Pítrové o velikosti 1+2 v domě,
který není určený k prodeji, za podmínky mimosoudního vrácení bytu Městu
Kopřivnice, jež nyní užívají.

1655 -

Rada města po projednání
1. b e r e n a v ě d o m í
písemnost paní Ivety Martináskové ze dne 17. 04. 2008
ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 2 podkladového materiálu
2. s c h v a l u j e
2.1 uzavření dohody
mezi
městem Kopřivnice jako pronajímatel
a
manžely Liborem a Ivetou Martináskovými jako nájemci,
jejímž předmětem je finanční vyrovnání za práce realizované nájemci v pronajatém
bytě, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového
materiálu
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2.2 nájemce bytu, specifikovaného v příloze č. 5, manžele Libora Martináska
a Ivetu Martináskovou za podmínky uzavření smlouvy o kauci na byt a za dohodnuté
měsíční nájemné ve výši 26 Kč/m2 a dále za podmínky mimosoudního vrácení bytu,
který nyní užívají, a to do 31. 05. 2008.
1656 -

Rada města po projednání
1. schvaluje
1 . 1 nájemce bytu, specifikovaného v příloze č. 6, pana Romana Červenku
za podmínky úhrady dohodnuté výše dluhu do 30. 05. 2008 a za dohodnuté
měsíční nájemné ve výši 26 Kč/m2
1 . 2 nájemce bytu, specifikovaného v příloze č. 6, pana Jána Bohdana
za podmínky úhrady dohodnuté výše dluhu do 30. 05. 2008 a za dohodnuté
měsíční nájemné ve výši 26 Kč/m2
1 . 3 nájemce bytu, specifikovaného v příloze č. 6, paní Marii Ščepkovou
za podmínky úhrady dohodnuté výše dluhu do 30. 05. 2008 a za dohodnuté
měsíční nájemné ve výši 26 Kč/m2
1 . 4 nájemce bytu, specifikovaného v příloze č. 6, manžele Jaroslava a Janu
Prokopovy za podmínky úhrady dohodnuté výše dluhu do 30. 05. 2008,
za dohodnuté měsíční nájemné ve výši 26 Kč/m2 a dále za podmínky
vrácení stávajícího bytu, který nyní užívají
1 . 5 nájemce bytu, specifikovaného v příloze č. 6, paní Ingrid Richterovou
za podmínky úhrady dohodnuté výše dluhu do 30. 05. 2008, za dohodnuté
měsíční nájemné ve výši 26 Kč/m2 a dále za podmínky vrácení stávajícího
bytu, který nyní užívá.
2 . d o p o r u č u j e zastupitelstvu města s c h v á l i t
2 . 1 uzavření dohody o přistoupení k závazku
mezi
městem Kopřivnice jako věřitel
a
panem Romanem Červenkou jako přistupující k závazku
jejímž předmětem je úhrada peněžitého závazku
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového
materiálu
2 . 2 uzavření dohody o přistoupení k závazku
mezi
městem Kopřivnice jako věřitel
a
panem Jánem Bohdanem jako přistupující k závazku
jejímž předmětem je úhrada peněžitého závazku
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkladového
materiálu
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2 . 3 uzavření dohody o přistoupení k závazku
mezi
městem Kopřivnice jako věřitel
a
paní Marií Ščepkovou jako přistupující k závazku
jejímž předmětem je úhrada peněžitého závazku
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 3 podkladového
materiálu
2 . 4 uzavření dohody o přistoupení k závazku
mezi
městem Kopřivnice jako věřitel
a
manžely Jaroslavem a Janou Prokopovými jako přistupující k závazku
jejímž předmětem je úhrada peněžitého závazku
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 4 podkladového
materiálu
2 . 5 uzavření dohody o přistoupení k závazku
mezi
městem Kopřivnice jako věřitel
a
paní Ingrid Richterovou jako přistupující k závazku
jejímž předmětem je úhrada peněžitého závazku
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 5 podkladového
materiálu.
1657 -

Rada města po projednání
1. b e r e n a v ě d o m í
1.1 písemnost paní Hany Horákové ze dne 22. 04. 2008
ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu
1.2 písemnost paní Ivy Novákové ze dne 09. 04. 2008
ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 2 podkladového materiálu
2. schvaluje
opakované prodlužování smlouvy o nájmu bytu na dobu určitou, a to 2krát 3 měsíce,
s paní Hanou Horákovou za podmínky, že před prodloužením smlouvy o nájmu bytu
bude ověřeno odborem bytového hospodářství, že paní Horáková byt skutečně užívá.

1658 -

Rada města po projednání
vyhovuje
žádosti pana Františka Šipoše ze dne 28. 04. 2008
ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu.

1659 -

Rada města po projednání
d o p o r u č u j e zastupitelstvu města s c h v á l i t
uzavření kupních smluv na prodej bytových domů uvedených v příloze č.2
podkladového materiálu včetně příslušenství domu a zastavěných pozemků
mezi
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městem Kopřivnice jako prodávající
a
bytovými družstvy uvedenými v příloze č.2 podkladového materiálu jako kupující
za prodejní ceny uvedené v příloze č.2 podkladového materiálu,
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.1 podkladového materiálu.
1660 -

Rada města po projednání
1. bere na vědomí
žádosti nájemců domů č.p.1035, 1036, 1037, 1038 a 1040 na ulici Lidická týkající
se zvýšení dotace na opravu společných částí prodávaných domů předložené
prostřednictvím příloh č.1, 2, 3, 4 a 5 podkladového materiálu
2 . n e d o p o r u č u j e zastupitelstvu města s c h v á l i t
zvýšení dotace na opravu společných částí domů č.p.1035, 1036, 1037, 1038 a 1040
na ulici Lidická dle návrhů obsažených v přílohách č.1, 2, 3, 4 a 5 podkladového
materiálu
3 . d o p o r u č u j e zastupitelstvu města s c h v á l i t
3.1. zvýšení dotace na opravu společných částí domu č.p. 1035 o 40 000 Kč
3.2. zvýšení dotace na opravu společných částí domu č.p. 1040 o 40 000 Kč.

1661 -

Rada města po projednání
1. schvaluje
systém řízení projektu „Centrálního zásobování teplem v Kopřivnici“
ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č.1 podkladového materiálu
2. jmenuje
komisi pro hodnocení kvalifikace uchazečů v rámci projektu „Centrálního zásobování
teplem v Kopřivnici“ v následujícím složení:
2.1 Mgr. Zdeněk Krajčír, předseda
2.2 Ing. Josef Jalůvka, člen
2.3 Ing. Miroslav Krmela, člen
2.4 Karel Březina, člen
2.5 Ing. Igor Kocurek, člen
2.6 Mgr. Irena Hanáková, člen
2.7 Ing. Miroslav Kopečný, člen

1662 -

náhradník Ing. Ivan Viskupič
náhradník Vladislav Kryške
náhradník Ing. Oldřich Jašek
náhradník Dagmar Rysová
náhradník Miloš Sopuch
náhradník Mgr. D. Krompolc
náhradník Mgr. D. Jančálková

Rada města po projednání
schvaluje
odměny ředitelům příspěvkových organizací za hospodaření v roce 2007
ve znění doplněného návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 a 2
podkladového materiálu.

1663 -

Rada města po projednání
1. schvaluje
1.1 změnu zápisu v údajích uvedených v rejstříku škol a školských zařízení
u Základní školy dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369
okres Nový Jičín z počtu 650 stravovaných na počet 700 stravovaných ve školní
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jídelně s účinností od 01. 09. 2008 v mimořádném termínu z důvodu zabezpečení
vaření stravy pro ZŠ sv. Zdislavy Kopřivnice
1.2 podání žádosti o změnu zápisu v rejstříku škol a školských zařízení
Základní školy dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369 okres Nový Jičín
s účinností od 01. 09. 2008 v mimořádném termínu z důvodu zabezpečení vaření
stravy pro ZŠ sv. Zdislavy Kopřivnice.
1664 -

Rada města po projednání
schvaluje
udělení obecné výjimky v souladu s čl. 6 obecně závazné vyhlášky města Kopřivnice
č. 1/2006, kterou se stanovují podmínky pořádání veřejnosti přístupných kulturních
podniků (dále jen „vyhláška“) na období 13. 6. 2008 , kdy lze na fotbalovém hřišti
v Lubině provozovat hudební produkci v době od 15:00 hodin do 02:00 hodin,
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím důvodové zprávy podkladového
materiálu.

1665 -

Rada města po projednání
neschvaluje
poskytnutí dotace z rozpočtu města Kopřivnice Společnosti katolického domu,
se sídlem v Kopřivnici, Lubina 183, IČ 44937318 zastoupené Janem Matulou
jako příjemce, ve výši 25 000,- Kč na rekonstrukci toalet u restaurace v Katolickém
domě v Lubině.

1666 -

Rada města po projednání
schvaluje
pravidla pro poskytování slev na inzerci v Kopřivnických novinách
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu.

1667 -

Rada města po projednání
bere na vědomí
vyhodnocení monitoringu mediálních zpráv za období říjen až prosinec 2007
a leden až duben 2008 ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1
podkladového materiálu.

1668 -

Rada města po projednání
1. s c h v a l u j e
1.1 výjimku z vnitroorganizační směrnice č. 5/2007 O zadávání zakázek malého
rozsahu na realizaci zakázky - dílo „Jednotný grafický manuál města Kopřivnice“
1.2 výběr zhotovitele jednotného grafického manuálu města Kopřivnice
firmu Metal Design studio Ostrava, Evžen Scholler ak. soch., se sídlem Ateliér
Vřesina 526, 742 85 Vřešina u Bílovce, zastoupenou Evženem Schollerem.

1669 -

Rada města po projednání
1. schvaluje
1.1 výjimku z vnitroorganizační směrnice č. 5/2007 O zadávání zakázek malého
rozsahu na realizaci zakázky - audiovizuální dílo „Proměny města Kopřivnice“.
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1.2 uzavření smlouvy o dílo
mezi
městem Kopřivnice jako objednatel
a
panem Miroslavem Hofmannem, se sídlem v Kopřivnici, Obránců míru 400,
IČ 63049937, jako zhotovitel,
jejímž předmětem je audiovizuální dílo „Proměny města Kopřivnice“
za cenu 250 000 Kč,
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu.
1670 -

Rada města po projednání
schvaluje
uzavření kupní smlouvy
mezi
městem Kopřivnice jako prodávajícím
a
Kulturní dům Kopřivnice, p. o., se sídlem v Kopřivnici, Obránců míru 368,
IČ 66741122, zastoupenou Mgr. Vladanem Jílkem, jako kupující,
jejímž předmětem je prodej brožur „Průvodce Lašskou bránou Beskyd“,
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu.

1671 -

Rada města po projednání
1. schvaluje
1.1 uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 5. 12. 2006
mezi
městem Kopřivnice jako objednatel
a
Miroslavem Hofmannem jako zhotovitel
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu
1.2 uzavření podlicenční smlouvy
mezi
městem Kopřivnice jako poskytovatel
a
Czech-American TV, P. O. Box 100, Lyons, IL 605 34, USA,
zastoupenou Johnem Honnerem, ředitelem,
ve znění návrhu předloženého prostřednictví přílohy č. 2 podkladového materiálu.

1672 -

Rada města po projednání
1. schvaluje
1.1 uzavření smlouvy o dílo
mezi
městem Kopřivnice
a
firmou Urbania, s. r. o. se sídlem Hlavní 21, 664 48 Moravany, IČ 26242826,
zastoupenou jednatelem ve věcech smluvních Miroslavem Starým, ve věcech
technických Ing. Vladimírem Otevřelem,
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu,
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1.2 rozpočtové opatření odboru vzdělávání a vnějších vztahů k rozpočtu města na rok
2008 ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 3 podkladového
materiálu.
1673 -

Rada města po projednání
1. b e r e n a v ě d o m í
zápis č.2 z jednání komise pro mezinárodní vztahy ze dne 23.4. 2008
ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu
2. o d v o l á v á
Mgr. Radku Chalúpkovou z funkce členky Komise rady města Kopřivnice
pro mezinárodní vztahy
ve znění předloženém prostřednictvím důvodové zprávy podkladového materiálu.

1674 -

Rada města po projednání
schvaluje
uzavření smlouvy o ubytování
mezi
městem Kopřivnice jako objednatel
a
RNDr. Milanem Urbanem, náměstí Práce 2512, 760 01 Zlín, IČ 42084997
jako ubytovatel,
jejímž předmětem je zajištění ubytování pro oficiální a kulturní delegace
z partnerských měst Kopřivnice v době od 20. – 25.8. 2008 v Hotelu Tatra Kopřivnice
ve výši 330,-Kč za osobu a noc (včetně DPH)
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.1 podkladového materiálu.

1675 -

Rada města po projednání
schvaluje
uzavření smlouvy o dílo
mezi
městem Kopřivnice jako objednatel
a
panem Jiřím Kutáčem jako zhotovitel,
jejímž předmětem je zhotovení uměleckého díla – knihy s námětem
„Jak se žilo kolem Lubiny“,
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.1 podkladového materiálu.

1676 -

Rada města po projednání
bere na vědomí
informace o zabezpečení hlavních oslav města v srpnu 2008
ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu.

1677 -

Rada města po projednání
1. schvaluje
1.1 výběr zhotovitele na akci „Dětské hřiště v areálu Základní školy dr. Milady
Horákové v Kopřivnici“ firmu Dřevoartikl, spol. s r.o. se sídlem ve Znojmě, Uhelná
2641/4, IČ 26306921, zastoupenou Lumírem Plačkem, jednatelem,
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu
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1.2 uzavření smlouvy o dílo na akci „Dětské hřiště v areálu Základní školy dr. Milady
Horákové v Kopřivnici“
mezi
městem Kopřivnice jako objednatel
a
firmou Dřevoartikl, spol. s r.o. se sídlem ve Znojmě, Uhelná 2641/4, IČ 26306921,
zastoupenou Lumírem Plačkem – jednatelem jako zhotovitel,
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkladového materiálu
2. d o p o r u č u j e zastupitelstvu města s c h v á l i t
rozpočtové opatření odboru vzdělávání a vnějších vztahů k rozpočtu města na rok
2008 ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 7 podkladového
materiálu.
1678 -

Rada města po projednání
1.bere na vědomí
1.1 informaci o podání žádosti o dotaci z Regionálního operačního programu,
oblast podpory 3.2 Subregionální centra na realizaci projektu Dětské dopravní hřiště
a úpravy zahrady MŠ I. Šustaly,
ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č.1 podkladového materiálu
1.2 základní informaci o zabezpečení budoucího provozu dětského dopravního hřiště
na ulici I. Šustaly
ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č.2 podkladového materiálu
2.určuje
garanta projektu paní Dagmar Rysovou – místostarostku.

1679 -

Rada města po projednání
schvaluje
udělení plné moci Lukášovi Filipovi při zastupování města Kopřivnice v úkonech
souvisejících s administrativním dořešením 3 tabulí Lašské brány Beskyd
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu.

1680 -

Rada města po projednání
schvaluje
uzavření Dohody o spolupráci
mezi
městem Kopřivnice
a
Kabelovou televizí Kopřivnice, s. r. o., se sídlem v Kopřivnici, Obránců míru 988,
IČ 60318988, zastoupenou jednatelem společnosti Ing. Janem Bittnerem,
jejímž předmětem je reciproční spolupráce v rámci oslav 60. výročí povýšení
Kopřivnice na město,
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu.

1681 -

Rada města po projednání
schvaluje
uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotace ze dne 18. 03. 2008
mezi
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městem Kopřivnice jako poskytovatel
a
Základní školou Emila Zátopka Kopřivnice,se sídlem v Kopřivnici, Pionýrská 791,
IČ 64125866 zastoupenou Mgr. Janem Mužíkem – ředitelem jako příjemce,
jehož předmětem je poskytnutí dotace ve výši 8 000,- Kč na dopravu na národní finále
v házené „O novinářský kalamář“ v Praze,
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu.
1682 -

Rada města po projednání
schvaluje
uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího
věcnému břemeni ze dne 2.4.2008
mezi
městem Kopřivnice jako budoucí povinný
a
Sey Development, a.s., se sídlem ve Frýdku-Místku, Metylovice 262,IČ 258 68 268,
jednající Ing. Tomášem Závodným - místopředsedou představenstva jako původní
budoucí oprávněný
Tesco Stres ČR a.s., se sídlem v Praze 10, Vršovická 1527/68b,
IČ 45308314, zastoupenou Ing. arch. Karlem Paškem na základě plné moci
jako nový budoucí oprávněný,
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.1 podkladového materiálu.

1683 -

Rada města po projednání
schvaluje
uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího
věcnému břemeni ze dne 2.4.2008
mezi
městem Kopřivnice jako budoucí oprávněný
a
Sey Development, a.s., se sídlem ve Frýdku-Místku, Metylovice 262, IČ 258 68 268,
jednající Ing. Tomášem Závodným, místopředsedou představenstva
jako původní budoucí povinný
Sot Estates, s.r.o., se sídlem v Praze 10, Vršovická 1527/68b, IČ 27105636
zastoupená Ing. arch. Karlem Paškem na základě plné moci jako nový budoucí
povinný,
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu.

1684 -

Rada města po projednání
d o p o r u č u j e zastupitelstvu města s c h v á l i t
uzavření dodatku č.1 k dohodě o úpravě budoucích vlastnických vztahů
ze dne 2.4.2008
mezi
městem Kopřivnice jako budoucí obdarovaným
a
Sey Development, a.s., se sídlem ve Frýdku-Místku, Metylovice 262, IČ 258 68 268,
jednající Ing.Ivetou Skuherskou, předsedkyní představenstva jako původní budoucí
dárce
Tesco Stres ČR a.s., se sídlem v Praze 10, Vršovická 1527/68b, IČ 45308314,
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zastoupenou Ing. arch. Karlem Paškem na základě plné moci jako nový budoucí dárce
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.1 podkladového materiálu.
1685 -

Rada města po projednání
d o p o r u č u j e zastupitelstvu města s c h v á l i t
uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o budoucí smlouvě kupní ze dne 9.5.2008
mezi
městem Kopřivnice jako budoucí kupující
a
Sey Development, a.s., se sídlem ve Frýdku-Místku, Metylovice 262, IČ 258 68 268,
jednající Ing.Tomášem Závodným, místopředsedou představenstva
jako původní budoucí prodávající
Tesco Stres ČR a.s., se sídlem v Praze 10, Vršovická 1527/68b, IČ 45308314
zastoupenou Ing. arch. Karlem Paškem na základě plné moci jako nový budoucí
prodávající
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.1 podkladového materiálu.

1686 -

Rada města po projednání
schvaluje
uzavření nájemní smlouvy
mezi
městem Kopřivnice jako pronajímatel
a
Mléčnou farmou Lubina, spol. s r.o., se sídlem v Kopřivnici-Lubina, IČ 49609696,
zastoupenou jednatelem Ing. Karlem Liškou jako nájemce
jejímž předmětem je pronájem pozemků p.č.
661/13 -9283 m2, 661/14-9877 m2, 661/29-25210 m2, 661/30-26198 m2, 661/331252 m2,
661/34-7707 m2, 61/35-11307 m2, část 661/82-26558 m2, 661/93-9776 m2,
661/94-14938 m2, 661/95-6840 m2, 661/106- 8901 m2, 661/113-12877 m2
661/114-36112 m2, 661/131- 60275 m2, 661/133-1492 m2, 661/154-36641 m2
k.ú. Vlčovice,
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.1 podkladového materiálu.

1687 -

Rada města po projednání
schvaluje
rozpočtová opatření Odboru správy majetku města a investic k rozpočtu města
na rok 2008 ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového
materiálu.

1688 -

Rada města po projednání
schvaluje
zveřejnění záměru města pronajmout
parkovací místa na pozemku p.č.1925/6, k.ú. Kopřivnice, za objektem č.p.1163,
na ulici Štefánikova v Kopřivnici,
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.1 podkladového materiálu.

1689 -

Rada města po projednání
schvaluje
uzavření Smlouvy o nájmu nebytových prostor
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mezi
městem Kopřivnice, jako pronajímatel
a
p. Jiřím Šajtarem jako nájemce,
jejímž předmětem je nájem nebytových prostor, místnosti č.04 v CO krytu pod ZŠ
17.listopadu č.p.1225, k.ú. Kopřivnice, p.č.1377/55, na ulici 17.listopadu v Kopřivnici,
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.1 podkladového materiálu.
1690 -

Rada města po projednání
schvaluje
zveřejnění záměru města pronajmout
nebytový prostor – místnost č.0942 o celkové výměře 34,27 m2 , stavebně určena
jako kancelář, která se nachází v 9. NP stavby pro administrativu obj. čp. 1163,
jednotka č. 1163/1, ul. Štefánikova, Kopřivnice, p.č. 1915/3, k.ú. Kopřivnice,
ve znění návrhu předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu.

1691 -

Rada města po projednání
souhlasí
s proplacením faktury za projektovou dokumentaci elektroinstalace jídelny v objektu
čp. 1163, ul. Štefánikova, Kopřivnice panu Robertu Berkovi, IČ 68769831
v částce 4 046,-- Kč včetně DPH,
ve znění předloženém prostřednictvím důvodové zprávy.

1692 -

Rada města po projednání
nesouhlasí
se snížením nájemného u nebytových prostor – místnost č. 0882 o výměře 32,87 m2
a místnost č. 0883 o výměře 32,89 m2, obj. čp. 1163. ul. Štefánikova, Kopřivnice –
nájemce Charita Kopřivnice, se sídlem Záhumenní 1151/2, Kopřivnice, IČ 44937342
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím důvodové zprávy.

1693 -

Rada města po projednání
schvaluje
uzavření dodatku č.4 ke smlouvě 99015 o dodávce tepla ze dne 3.1.2007
mezi
městem Kopřivnice jako odběratel
a
Teplem Kopřivnice a.s., se sídlem v Kopřivnici, Štefánikova 1163, IČ 26789264,
zastoupeným Ing. Miroslavem Krmelou, jednatelem společnosti jako dodavatel,
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.1 podkladového materiálu.

1694 -

Rada města po projednání
schvaluje
uzavření dohody o opravě oplocení kolem objektu ZŠ Mniší
(školní zahrada – pozemek parc.č.118/3, k.ú. Mniší) a o poskytnutí finančního
příspěvku na opravu tohoto oplocení
mezi
městem Kopřivnice
a
manželi Liborem a Lenkou Pištělákovými,
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.1 podkladového materiálu.
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1695 -

Rada města po projednání
schvaluje
výjimku dle článku 10. vnitroorganizační směrnice č. 5/2007 o zadávání zakázek
malého rozsahu na akci „ZŠ Lubina – dokončení elektrické zabezpečovací signalizace
v tělocvičně“ - oslovení 1 uchazeče firmu EPROM, s.r.o., se sídle v Kopřivnici,
Husova 1162.

1696 -

Rada města po projednání
1. s c h v a l u j e
1.1 výběr zhotovitele na akci „MŠ Záhumenní, Kopřivnice – úprava obvodového
pláště – výměna prosklených stěn ve II. N.P.“, firmu Jaroslav Horák, s.r.o.,
se sídlem v Příboře, Štramberská 1542, IČ 25832387, zastoupenou p. Jaroslavem
Horákem – jednatelem společnosti, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím
přílohy č. 1 podkladového materiálu
1.2 uzavření smlouvy o dílo na akci „MŠ Záhumenní, Kopřivnice – úprava
obvodového pláště – výměna prosklených stěn ve II. N.P.“
mezi
městem Kopřivnice jako objednatel
a
firmou Jaroslav Horák, s.r.o., se sídlem v Příboře, Štramberská 1542,
IČ 25832387, zastoupenou p. Jaroslavem Horákem – jednatelem společnosti,
jako zhotovitel,
jejímž předmětem je provedení úpravy obvodového pláště objektu MŠ
Záhumenní,
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkladového materiálu.

1697 -

Rada města po projednání
schvaluje
uzavření smlouvy o pronájmu stavby silnice I. třídy č. I/58 č. NJ – 130 – 08 – 58 - SI
při realizaci investiční akce „Chodník ve Vlčovicích – podél státní komunikace I/58 –
úprava mlýnského náhonu a chodníkové těleso
mezi
městem Kopřivnice jako nájemce
a
Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, se sídlem v Praze 4, Na Pankráci 56, IČ 65993390,
zastoupenou Ing. Alfrédem Brunclíkem – generálním ředitelem, jako pronajímatel,
jejímž předmětem je nájem komunikace I. třídy – I/58 ve Vlčovicích při realizaci
výše uvedené akce,
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu.

1698 -

Rada města po projednání
1. s c h v a l u j e
1.1 výběr zhotovitele na akci „ÚSP Vlčovice, plynofikace kotelny, rekonstrukce
ústředního vytápění “, firmu Jindřich Lukeš LUKY se sídlem v Příboře, Sládkova
1531, IČ 13016067, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.1
podkladového materiálu
1.2 uzavření smlouvy o dílo č. A08/023 na akci „ÚSP Vlčovice, plynofikace kotelny,
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rekonstrukce ústředního vytápění “
mezi
městem Kopřivnice jako objednatel
a
firmou Jindřich Lukeš LUKY, se sídlem v Příboře, Sládkova 1531, IČ 13016067,
jako zhotovitel,
jejímž předmětem je realizace výše uvedeného díla,
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkladového materiálu.
1699 -

Rada města po projednání
1. s c h v a l u j e
1.1 zaslání písemné výzvy k podání cenové nabídky do zjednodušeného podlimitního
řízení na akci„Rekonstrukce rozvodů požární vody, rekonstrukce rozvodů vod v 1.PP,
rekonstrukce rozvodů vod a kanalizace stávajících sociálních zařízení,vybudování
vodovodní přípojky pro č.p. 1163, realizace náhradního zdroje - dieselagregátu“
min. 7 uchazečům. Rada města Kopřivnice těchto min. 7 firem vybírala ze seznamu
10 firem uvedeného v příloze č. 1 pokladového materiálu
1.2 písemnou výzvu k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení na akci
„Rekonstrukce rozvodů požární vody, rekonstrukce rozvodů vod v 1.PP, rekonstrukce
rozvodů vod a kanalizace stávajících sociálních zařízení,vybudování vodovodní
přípojky pro č.p. 1163, realizace náhradního zdroje - dieselagregátu“
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkladového materiálu
1.3 zadávací dokumentaci k zjednodušenému podlimitnímu řízení na akci
„Rekonstrukce rozvodů požární vody, rekonstrukce rozvodů vod v 1.PP, rekonstrukce
rozvodů vod a kanalizace stávajících sociálních zařízení,vybudování vodovodní
přípojky pro č.p. 1163, realizace náhradního zdroje - dieselagregátu“
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.3 podkladového materiálu
1.4 všeobecné obchodní podmínky zadavatele na akci „Rekonstrukce rozvodů požární
vody, rekonstrukce rozvodů vod v 1.PP, rekonstrukce rozvodů vod a kanalizace
stávajících sociálních zařízení,vybudování vodovodní přípojky pro č.p. 1163, realizace
náhradního zdroje - dieselagregátu“
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 4 podkladového materiálu
2. j m e n u j e
předsedu, místopředsedu, členy a náhradníky komisí pro otevírání obálek s nabídkami
a pro hodnocení nabídek
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 5 podkladového materiálu.

1700 -

Rada města po projednání
1. s c h v a l u j e
1.1 zadávací podmínky výběrového řízení na zhotovitele projektové dokumentace
pro stavební povolení a realizaci stavby: „Rekonstrukce a modernizace vily
MUDr. Ignáce Bönische v Kopřivnici“
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu
1.2 seznam uchazečů na vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení
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a realizaci stavby: „Rekonstrukce a modernizace vily MUDr. Ignáce Bönische
v Kopřivnici“
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkladového materiálu.
2. j m e n u j e
komisi pro otevírání obálek a posouzení a hodnocení nabídek na zhotovitele
projektové dokumentace na akci: „Rekonstrukce a modernizace vily MUDr. Ignáce
Bönische v Kopřivnici“ v tomto složení členové komise:
2.1
Ing. Josef Jalůvka – předseda komise
2.2
p. Vladislav Kryške – místopředseda komise
2.3
Mgr. Zdeněk Krajčír– člen komise
2.4
p. Dagmar Rysová – členka komise
2.5
Ing. Ivan Viskupič – člen komise
Náhradní členové komise:
2.6
Ing. Miroslav Kopečný – náhradník předsedy komise
2.7
Mgr. Dagmar Jančálková – náhradnice místopředsedy komise
2.8
Ing. Oldřich Jašek – náhradník člena komise
2.9
Vladimír Zákutný – náhradník členky komise
2.10
Ing. Pavlína Gajdušková – náhradník člena komise
1701 -

Rada města po projednání
1. schvaluje
projekt „Rekonstrukce vily MUDr. Ignáce Bönische“
ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č.1 podkladového materiálu
2. určuje
2.1 garanta projektu „Rekonstrukce vily MUDr. Ignáce Bönische“
paní Dagmar Rysovou – místostarostku
2.2 nositele projektu „Rekonstrukce vily MUDr. Ignáce Bönische“
pana Ing. Ivana Viskupiče - vedoucího odboru správy majetku města a investic
3. pověřuje
tajemníka městského úřadu jmenováním projektového manažera a projektového týmu.

Vladislav Kryške
místostarosta

Ing. Josef Jalůvka
starosta
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