
P Ř E H L E D  U S N E S E N Í
z 140. schůze rady města Slavkov u Brna,

která se konala dne 6.8.2018

2799/140/RM/2018 Plnění usnesení Rady města Slavkova u Brna z 43. až 73. schůze MRM z období
2010-2014 a z 1. až 139. schůze RM z období 2014-2018

I. Rada města bere na vědomí zprávu o plnění usnesení RM s tím, že

považuje za splněné body:

2483/118/2.2. ze 118. schůze RM - 26. 2. 2018
2612/125 ze 125. schůze RM - 16. 4. 2018
2622/127/1.2. ze 127. schůze RM - 2. 5. 2018
2689/131/1.1. ze 131. schůze RM - 28. 5. 2018
2731/134, 2732/134, 2733/134 ze 134. schůze RM - 11. 6. 2018
2746/135, 2747/135, 2750/135 ze 135. schůze RM - 25. 6. 2018
2772/137,  2773/137,  2774/137,  2777/137/1.1.,  2777/137/2.1.,  2778/137,
2779/137, 2789/137, 2790/137, 2791/137, 2795/137, 2796/137 ze 137. schůze RM -
16. 7. 2018
2797/138 ze 138. schůze RM - 26. 7. 2018

vypouští ze sledování bod:

2776/137 ze 137. schůze RM - 16. 7. 2018

další úkoly trvají.

2800/140/RM/2018 Rozbory hospodaření města Slavkov u Brna za 2. čtvrtletí 2018

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
schválit rozbory hospodaření města Slavkov u Brna za II. čtvrtletí roku 2018 v předloženém
znění.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Janě Mackrlové

1.1. předložit  rozbory  hospodaření  města  za  II.  čtvrtletí  2018  v  předloženém  znění
zastupitelstvu města.

Termín: 31.8.2018

2801/140/RM/2018 Rozbory hospodaření VHČ za II.čtvrtletí roku 2018

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
schválit plnění plánu vedlejší hospodářské činnosti za II. čtvrtletí roku 2018 v předloženém



znění.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. předložit  zastupitelstvu  města  ke  schválení  plnění  plánu  vedlejší  hospodářské
činnosti za II. čtvrtletí roku 2018.

Termín: 28.9.2018

2802/140/RM/2018 Směrnice o finanční kontrole podle zákona č. 320/2001 Sb.

I. Rada města materiál odkládá

2803/140/RM/2018 Směrnice rozpočtového procesu

I. Rada města materiál odkládá

2804/140/RM/2018 Směrnice o nakládání s pohledávkami

I. Rada města materiál odkládá

2805/140/RM/2018 Směrnice o pokladně

I. Rada města materiál odkládá

2806/140/RM/2018 Směrnice k poskytování dotací z rozpočtu města Slavkov u Brna dle zákona č.
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

I. Rada města materiál odkládá

2807/140/RM/2018 Směrnice pro oběh účetních dokladů

I. Rada města materiál odkládá

2808/140/RM/2018  Směrnice  určující  vztahy  a  hospodaření  příspěvkových  organizací  zřízených
městem Slavkov u Brna

I. Rada města materiál odkládá

2809/140/RM/2018 Směrnice o provedení inventarizace majetku a závazků

I. Rada města materiál odkládá

2810/140/RM/2018 Pravidla pro provádění vyřazování a likvidace movitého majetku a pro činnost
likvidační a škodní komise města Slavkov u Brna



I. Rada města materiál odkládá

2811/140/RM/2018 Směrnice o cestovních náhradách

I. Rada města materiál odkládá

2812/140/RM/2018 Žádost o prodej pozemku parc. č. 2056/1 v k.ú. Slavkov u Brna - pan Kreizl

I. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. zveřejnit záměr prodeje části pozemku parc. č. 2056/1 ostatní plocha v k.ú. Slavkov

u Brna o výměře 4m2 dle přiloženého návrhu geometrického plánu.

Termín: 10.8.2018

2813/140/RM/2018 Žádost o prodej části pozemku parc. č. 1553/1 v k.ú. Slavkov u Brna - spol.
E.ON

I. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. zveřejnit záměr prodeje části pozemku parc. č. 1553/1 ostatní plocha v k.ú. Slavkov

u Brna o výměře cca 30m2.

Termín: 10.8.2018

2814/140/RM/2018 Úplatný převod 1/2 k pozemku parc. č. 965 v k.ú. Slavkov u Brna - pan Olbricht

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
schválit výkup spoluvlastnického podílu o velikosti 1/2 k pozemku parc. č. 965 zahrada z
vlastnictví pana Stanislava Olbrichta, ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ do vlastnictví
města  za kupní  cenu ve výši  1.047.000,-Kč.  Náklady související  s  převodem nemovitosti
(správní poplatek pro zápis do KN) uhradí město.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. předložit úplatný převod podílu o velikosti 1/2 k pozemku parc. č. 965 v k.ú. Slavkov
u Brna k projednání do ZM.

Termín: 10.9.2018

2815/140/RM/2018 Pozemek parc. č. 1650/35 v k.ú. Slavkov u Brna - ÚZSVM

I. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi



1.1. vyhotovit znalecký posudek ke zjištění ceny obvyklé na pozemek parc. č. 1650/35 v

Termín: 17.8.2018

2816/140/RM/2018 Věcné břemeno pro Gas Net, s.r.o. - MCG DEV Slavkov, s.r.o.

I. Rada města schvaluje
uzavření předložené smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s Gas Net, s.r.o.,
sídlem  Klišská  940/96,  400  01  Ústí  nad  Labem,  IČ:  27295567,  jejíž  předmětem  jsou
pozemky parc. č. 1805/1 a parc. č. 3789, oba ostatní plocha v k. ú. Slavkov u Brna, které
jsou v majetku města dle přiložené situace.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. uzavřít předložené smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s Gas Net,
s.r.o.,  sídlem  Klišská  940/96,  400  01  Ústí  nad  Labem,  IČ:  27295567,  jejíž
předmětem jsou pozemky parc. č. 1805/1 a parc. č. 3789, oba ostatní plocha v k. ú.
Slavkov u Brna, které jsou v majetku města dle přiložené situace.

Termín: 28.9.2018

2817/140/RM/2018 Dohoda o podmínkách vybudování stavby - manželé Švehlovi, sjezd

I. Rada města souhlasí
s  uzavřením  předloženého  návrhu  dohody  o  podmínkách  vybudování  stavby  sjezdu  na
pozemku parc. č.  1037/1 v k.ú.  Slavkov u Brna,  který je ve vlastnictví  města Slavkov u
Brna,  k projektu rodinnému domu na pozemku parc.  č.  1035/1 v  k.ú.  Slavkov u Brna s
manželi  Richardem a Dagmarou Švehlovými, ░░░░  ░░░░  ░░░░  ░░░░  ░░░░  ░░░░  ░░░░
(dále jen "žadatelé") za podmínky, že bude uzavřena mezi městem Slavkov u Brna a žadateli
smlouva o spolupráci na vybudování veřejné infrastruktury a komunikace.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. zajistit  jednání  vedoucí  k  uzavření  smlouvy  o  spolupráci  na  vybudování  veřejné
infrastruktury  a komunikace na pozemku parc.  č.  1037/1 v  k.ú.  Slavkov u  Brna,
který  je  ve  vlastnictví  města  Slavkov  u  Brna,  k  projektu  rodinnému  domu  na
pozemku parc. č. 1035/1 v k.ú. Slavkov u Brna s manželi Richardem a Dagmarou
Švehlovými, ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░

Termín: 31.8.2018

2818/140/RM/2018 Obnova městského kamerového systému - výběr zhotovitele

I. Rada města schvaluje
uzavření smlouvy o dílo se společností JIMI CZ, a.s., Butovická 296/14, 15000 Praha, IČ:253
13  436  na  zajištění  obnovy  městského  kamerového  systému  za  podmínky  schválení
financování akce.



II. Rada města ukládá

1. Mgr. Radmile Fialové

1.1. zajistit  uzavření  smlouvy  o  dílo  se  společností  JIMI  CZ,  a.s.,  Butovická  296/14,
15000 Praha, IČ:253 13 436 na zajištění obnovy městského kamerového systému za
podmínky schválení financování.

Termín: 24.9.2018

2. Ing. Janě Mackrlové

2.1. předložit  návrh  financování  obnovy  městského  kamerového  systému  v  kontextu
důvodové zprávy.

Termín: 27.8.2018

2819/140/RM/2018 Studie mateřské školy

I. Rada města rozhoduje
na základě podaných nabídek na akci: "Slavkov u Brna - studie mateřských škol" o přidělení
veřejné zakázky uchazeči Ateliér 99 s.r.o., Purkyňova 71/99, 612 00 Brno, IČ:024 63 245.

II. Rada města schvaluje
uzavření smlouvy o dílo na akci: "Slavkov u Brna - studie mateřských škol" se společností
Ateliér 99 s.r.o., Purkyňova 71/99, 612 00 Brno, IČ:024 63 245.

III. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. zajistit uzavření smlouvy o dílo na akci: "Slavkov u Brna - studie mateřských škol" se
společností Ateliér 99 s.r.o., Purkyňova 71/99, 612 00 Brno, IČ:024 63 245.

Termín: 20.8.2018

2820/140/RM/2018 Napoleonská expozice - exponáty p. Protiva

I. Rada města ruší
své usnesení ze dne 16.7.2018 přijaté pod bodem 2776/137/RM/2018.

II. Rada města schvaluje
uzavření kupní smlouvy s panem Rudolfem Protivou, ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░  na
dodávku exponátů do napoleonské expozice dle podmínek uvedených v důvodové zprávě.

III. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. zajistit uzavření kupní smlouvy s panem Rudolfem Protivou, ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░
░░░░ ░░  na dodávku exponátů do napoleonské expozice dle podmínek uvedených v



důvodové zprávě.

Termín: 31.8.2018

2821/140/RM/2018 Město - přijetí finančního daru

I. Rada města souhlasí
s přijetím finančního daru ve výši 10.000,- Kč na zpracování studie realizace sportovních
hřišť na ul. Československé armády dle důvodové zprávy.

2822/140/RM/2018 Kino Jas - technický stav

I. Rada města bere na vědomí
 předloženou zprávu.

2823/140/RM/2018 Zápis z komise pro rozvoj města a dopravu 27/2018

I. Rada města bere na vědomí
zápis z komise pro rozvoj města a dopravu č.27/2018.

2824/140/RM/2018 Pronájem prostor na SC Bonaparte

I. Rada města schvaluje
uzavření nájemní smlouvy na pronájem prostor ve II. NP budovy SC Bonaparte, Palackého

náměstí 126, Slavkov u Brna o celkové výměře 73,20 m2, s EKOKLUBEM PAMPELIŠKA, z.s.,
se sídlem Marefy 53, Bučovice, PSČ 685 01, IČ: 07013159, za symbolické nájemné ve výši 1
Kč/rok + úhrada služeb spojených s užíváním prostor, denní provoz lesního klubu.
Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou.

II. Rada města schvaluje
uzavření nájemní smlouvy na pronájem prostor ve II. NP budovy SC Bonaparte, Palackého
náměstí 126, Slavkov u Brna o celkové výměře 73,20 m2, s Divadelním spolkem Slavkov u
Brna., se sídlem Malinovského 2, 684 01 Slavkov u Brna,  za symbolické nájemné ve výši 1
Kč/rok + úhrada služeb spojených s užíváním prostor,  pro zázemí divadelního spolku.
Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou.

III. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. zajistit uzavření smlouvy s EKOKLUBEM PAMPELIŠKA, z.s. a s Divadelním spolkem
Slavkov u Brna.

Termín: 31.8.2018

2825/140/RM/2018 Pronájem garáže ve dvorním traktu polikliniky

I. Rada města schvaluje
uzavření  nájemní  smlouvy  na  pronájem  garáže  č.  3  ve  dvorním  traktu  polikliniky,
Malinovského 551,  Slavkov u Brna,  PSČ 684 01, s panem Pavel  Schwecem, ░░░░  ░░░░



░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░

Nájemné je stanoveno ve výši 650 Kč/m2/rok, nájemní smlouva bude uzavřena na dobu
neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. zajistit  uzavření  nájemní  smlouvy  s  panem Pavel  Schwecem,  ░░░░  ░░░░  ░░░░
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░

Termín: 31.8.2018

2826/140/RM/2018 Pronájem prostor na poliklinice ve Slavkově u Brna - masáže

I. Rada města schvaluje
uzavření nájemní smlouvy na pronájem prostor sloužících k podnikání - místnosti č. 1.57 s

příslušenstvím (WC -  č.  1.58) o celkové výměře 12,30 m2,  v  přízemí  budovy polikliniky,
Tyršova č.p.324, Slavkov u Brna, PSČ 684 01, s paní Hanou Soldánovou, trvale bytem ░░░░
░░░░  ░░░░  ░░░░  ░░░░  ░░░  .  Nájemní  smlouva  bude  uzavřena  na  dobu  neurčitou   s

výpovědní lhůtou 1 rok a nájemné stanoveno ve výši 900 Kč/m2/rok.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. zajistit uzavření nájemní smlouvy s paní Hanou Soldánovou.

Termín: 31.8.2018

2827/140/RM/2018 Pronájem prostor sloužících k podnikání - poliklinika

I. Rada města schvaluje
uzavření nájemní smlouvy na pronájem prostor sloužících k podnikání - ordinace č. 2.27 o

celkové výměře 21,80 m2 ve II.NP budovy polikliniky, Tyršova č.p.324, Slavkov u Brna, s
firmou NAIPPO s.r.o., nám Přerovského povstání 2803/1, Přerov, IČ: 05283981.
Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 1 rok a nájemné

stanoveno ve výši 900 Kč/m2/rok.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. zajistit uzavření smlouvy s firmou NAIPPO s.r.o.

Termín: 31.8.2018

2828/140/RM/2018 Pronájem kanceláře na Koláčkově nám. 727

I. Rada města schvaluje
uzavření nájemní smlouvy se spolkem CE-DI-RO, z.s., se sídlem Podbělová 2759/3, Brno -
Líšeň,  PSČ  628 00 Brno,  IČ:  035 05 952,  na  pronájem prostor  sloužících k  podnikání  -

kanceláře č. 216 o celkové výměře 10,70 m2 ve II. NP v administrativní budově Koláčkovo



nám. 727, Slavkov u Brna. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní

lhůtou 3 měsíce  a nájemné stanoveno ve výši 1.000 Kč/m2 /rok.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. zajistit uzavření nájemní smlouvy se spolkem CE-DI-RO, z.s.

Termín: 31.8.2018

2829/140/RM/2018 Žádost Rodinné pohody, o.s.

I. Rada města schvaluje
výpověď smlouvy o nájmu nebytových prostor - poliklinika č. 324, která byla uzavřena s
Rodinnou pohodou, o.s., se sídlem Morávkova 305/35, Vyškov, PSČ 682 01, IČ: 26999030, z
důvodu neplacení nájemného a úhrad za služby.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. zajistit výpověď smlouvy o nájmu nebytových prostor - poliklinika č. 324, která byla
uzavřena s Rodinnou pohodou, o.s., se sídlem Morávkova 305/35, Vyškov, PSČ 682
01, IČ: 26999030, z důvodu neplacení nájemného a úhrad za služby.

Termín: 31.8.2018

2830/140/RM/2018 Zápis z komise pro životní prostředí č. 26/2018

I. Rada města bere na vědomí
předložený zápis č. 26/2018 z komise pro životní prostředí.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. zajistit vypracování znaleckého posudku k sesuvu půdy u poldru Pod Urbánkem.

Termín: 31.8.2018

2831/140/RM/2018 Žádost o individuální dotaci - Atletika Slavkov u Brna, z. s.

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
schválit poskytnutí  individuální dotace spolku Atletika Slavkov u Brna, z. s., Komenského
nám. 1453, 684 01  Slavkov u Brna, IČ: 03966615 ve výši 64.000 Kč.

II. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
schválit uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města
ve výši 64.000 Kč spolku Atletika Slavkov u Brna, z. s., Komenského nám. 1453, 684 01 
Slavkov u Brna, IČ: 03966615, v předloženém znění.

III. Rada města ukládá



1. Bc. Michalu Boudnému

1.1. předložit  zastupitelstvu  města  žádost  o  poskytnutí  individuální  dotace  Atletika
Slavkov u Brna, z. s.

Termín: 10.9.2018

2832/140/RM/2018 Žádost o podporu MR mužů a žen v beachvolejbale

I. Rada města schvaluje
podporu konání mistrovství republiky mužů a žen v beachvolejbale v době od 30. 8. 2018 do
2. 9. 2018.

2833/140/RM/2018 Žádost o podporu projektu školícího centra

I. Rada města bere na vědomí
informaci  o  projektovém  záměru  Regionpartner  /centrum  pomoci  regionům/  o.p.s.  na
vybudování školícího a vzdělávacího centra v Holubicích.

II. Rada města ukládá

1. Mgr. Bohuslavu Fialovi

1.1. zajistit  schůzku  Regionpartner  a  Okresní  hospodářské  komory  Vyškov  za  účasti
vedení  města  k  možnostem  podpory  projektu  školícího  a  vzdělávacího  centra  v
Holubicích.

Termín: 31.8.2018

2834/140/RM/2018 Přehled stížností za II. čtvrtletí roku 2018

I. Rada města bere na vědomí
informaci o stavu stížností podaných na Městský úřad Slavkov u Brna za II. čtvrtletí roku
2018. 

2835/140/RM/2018 Prodloužení servisních smluv kopírovacích strojů

I. Rada města souhlasí

1. s uzavřením tří Doplňků servisní smlouvy o provádění technické péče na strojích XEROX
typu  P3635  (výrobní  čísla  3884441691,  3962797490  a  3968257535)  umístěných  na
odboru KT, podatelně a kanceláři starosty, se společností SPIN SERVIS s.r.o., Škroupova
3018/62, 636 00 Brno, IČ: 25583735 v předložených zněních.

II. Rada města ukládá

1. Mgr. Bohuslavu Fialovi

1.1. zajistit uzavření tří Doplňků servisní smlouvy o provádění technické péče na strojích
XEROX  typu  P3635  (výrobní  čísla  3884441691,  3962797490  a  3968257535)
umístěných  na  odboru  KT,  podatelně  a  kanceláři  starosty,  se  společností  SPIN



SERVIS  s.r.o.,  Škroupova  3018/62,  636  00  Brno,  IČ:  25583735  v  předložených
zněních.

Termín: 15.8.2018

2836/140/RM/2018 Změna zřizovací listiny JSDH města Slavkov u Brna

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
schválit  Dodatek č. 2, změnu zřizovací listiny Jednotky sboru dobrovolných hasičů města
Slavkov u Brna, dle předloženého návrhu.

2837/140/RM/2018  Zvýšení  odměn  pro  hudebníky  a  zpěváky  za  práci  konanou  při  provádění
svatebních obřadů a vítání občánků

I. Rada města schvaluje
zvýšení  odměn hudebníkům a zpěvákům podílejícím se na svatebních obřadech a vítání
občánků v navržené výši s platností od 01.09.2018.

2838/140/RM/2018 Smlouva o výpůjčce (Rudolf Protiva) - Expozice Austerlitz

I. Rada města schvaluje
schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce exponátů - číslo smlouvy: 12/143/Z-12/2018 mezi
Rudolfem Protivou, ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ jako půjčitelem, městem Slavkov u Brna a
Zámkem Slavkov - Austerlitz, příspěvková organizace, jako vypůjčiteli a společností SKRstav
s.r.o., jako zprostředkovatelem, v předloženém znění.

2839/140/RM/2018 Napoleonská expozice - prodloužení zápůjčky exponátů

I. Rada města schvaluje
uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o dílo ze dne 9.5.2018 se společností  SKR STAV s.r.o.,
Nováčkova 18, 614 00 Brno, IČ: 269 61 474 dle podmínek uvedených v důvodové zprávě.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1.  zajistit  uzavření  dodatku č.1  ke  smlouvě  o  dílo  ze  dne  9.5.2018 se  společností
SKR  STAV  s.r.o.,  Nováčkova  18,  614  00  Brno,  IČ:  269  61  474  dle  podmínek
uvedených v důvodové zprávě.

Termín: 27.8.2018

2840/140/RM/2018 Veřejná zakázka ZS - A

I. Rada města bere na vědomí
podmínky  zadání  veřejné  zakázky  dle  výběrového  řízení  ze  dne  31.  července  2018 (viz
příloha).

2841/140/RM/2018 Kupní smlouva ÚZSVM - Zámek Slavkov-Austerlitz



I. Rada města schvaluje
kupní  smlouvu  mezi  ČR  -  Úřadem  pro  zastupování  státu  ve  věcech  majetkových
a Zámkem Slavkov - Austerlitz, příspěvková organizace.

II. Rada města souhlasí
se  zařazením/zápisem  zakoupených  předmětů  (vyjmenovaných  v  kupní  smlouvě)  do
sbírkového fondu ZS-A.

2842/140/RM/2018 MŠ Zvídálek - pořízení mobilní klimatizace

I. Rada města bere na vědomí
informaci o pořízení mobilní klimatizační jednotky, která dočasně vyřeší vzniklou krizovou
situaci vlivem extrémních venkovních a vnitřních teplot  a  tím bude zabezpečen alespoň
základní prázdninový provoz v jedné třídě Mateřské školy Zvídálek, Komenského náměstí
495, Slavkov u Brna, příspěvková organizace.

2843/140/RM/2018 Výměna umělého sportovního povrchu v hale ZŠ Komenského - dodatek č.1
SOD

I. Rada města schvaluje
uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o dílo ze dne 15.6.2018 se společností Profil Plus s.r.o., č.p.
15,  463 12 Dlouhý Most,   IČ:43225110,   v  rámci stavby:  "Výměny umělého sportovního
povrchu v hale ZŠ Komenského" v rozsahu uvedeném v důvodové zprávě.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. zajistit uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o dílo ze dne 15.6.2018 se společností Profil
Plus s.r.o., č.p. 15, 463 12 Dlouhý Most,  IČ:43225110,  v rámci stavby: "Výměny
umělého  sportovního  povrchu  v  hale  ZŠ  Komenského"  v  rozsahu  uvedeném  v
důvodové zprávě.

Termín: 24.8.2018


