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Bod č. 70/4 

Rada města vzala na vědomí kontrolu plnění svých dříve přijatých usnesení.  
 

Bod č. 71/4 

1. Rada města nedoporučila ZM schválit prodloužení lhůty k uzavření Kupní smlouvy sjednané ve 
Smlouvě o budoucí smlouvě kupní ze dne 17.12.2015 ve znění Dodatku č.1 o 5 měsíců pro 
kupujícího BI company s. r. o., J. Štulíka 12, 252 45  Zvole u Prahy.   

 

2. Rada města rozhodla o výpůjčce obecní pp. č. 147/22 o výměře cca 160 m2 v k. ú. Drslavice u 
Tupadel pro . , , ,  

, , , , , , 
, , ,  

, , , . , 
, , ,  Kasejovice,  

, , ,  a . ,  
, , , ,  a  

, ,  pro účely umístění filtru na odvod vod ze 
septiku, na dobu neurčitou. 

 

3. Rada města rozhodla o výpůjčce části obecní pp. č. 146/1 v k. ú. Sobětice u Klatov o výměře 

 cca 36 m2 , ,  na dobu neurčitou pro zřízení 
 vjezdu na pp. č. 147/1 v k. ú. Sobětice u Klatov. 
 

4. Rada města souhlasila se stavbou RD na pp. č. 98/14 v k. ú. Luby vč. uložení přípojek a zřízení 
vjezdu dle předloženého projektu a rozhodla o ponechání stávajícího stavu povrchu účelové 
komunikace umístěné na pp. č. 98/10 v k. ú. Luby o výměře 732 m2 s podmínkou, že po 
dokončení stavebních prací bude povrch komunikace uveden do původního stavu dle 

požadavku hospodářského odboru MěÚ a stavebníci nebudou po městu požadovat provedení 
zpevněného povrchu komunikace min. po dobu 15 let od vydání souhlasu ke stavbě prvního 
RD v místě.  

 

5. a) Rada města souhlasila s realizací akce a s vydáním územního rozhodnutí (souhlasu) na 

 stavbu: „Reko MS Klatovy – Tolstého ul. – stavební úpravy plynovodů a přípojek“ 
 v obecních pp. č. 3526, 3516/6, 3527/1 v k. ú. Klatovy dle předložené dokumentace, 
 s podmínkami HO, s termínem realizace v koordinaci s akcí HO. 

 b)  Rada města rozhodla o udělení výjimky z Pravidel RM pro povolování výkopů pro firmu 
 GasNet, s. r. o. a souhlasila s ponecháním části nefunkčního vedení plynovodu v délce cca 
 39 bm v obecních pp. č. 3526, 3516/6 v k. ú. Klatovy (Družstevní ulice) dle předložené 
 dokumentace s podmínkou jeho geodetického zaměření. 

 c)  Rada města rozhodla o udělení výjimky z Pravidel RM pro povolování výkopů pro firmu 
 GasNet, s. r. o. a souhlasila se zásahem do chráněné komunikace na pp. č. 3516/6, 3527/1) 
 v k. ú. Klatovy (křižovatka Tolstého – Macharova) z důvodu vyjmutí nefunkčního 
 plynovodu, s podmínkami HO. 

 

 

USNESENÍ č. 4 

ze zasedání Rady města Klatov konaného dne 18. února 2020 
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 d)  Rada města rozhodla o udělení výjimky z Pravidel RM pro povolování výkopů pro firmu 
 GasNet, s. r. o. a souhlasila se zásahem do chráněné komunikace na pp.  3526 a 3516/6  

  v k.ú. Klatovy (v Tolstého ulici v oboustranných chodnících mezi Macharovou  
  a Nerudovou ulicí a pravostranném chodníku mezi Nerudovou a Družstevní ulicí) dle 

 předložené dokumentace, s podmínkami HO. 
 

6. a) Rada města souhlasila s realizací akce a s vydáním územního rozhodnutí (souhlasu) na 
 stavbu: „ Klatovy, Procházkova – kNN“ na obecních pp. č. 3756/1, 2774/36 a 3760/2 v k. ú. 
 Klatovy dle předložené dokumentace, s podmínkami HO a TSMK, s termínem realizace 
 v koordinaci s akcí HO.  

 b) Rada města souhlasila s výměnou kNN ve stávající trase v obecních stp. č. 2025, pp.  
  č. 2774/36, 3405/24, 3756/1, 3760/2, 3760/3, 3762/11, 3764/17, 3764/14 v k. ú. Klatovy dle 

 předložené dokumentace, s podmínkami HO a TSMK, s termínem realizace v koordinaci 

 s akcí HO.  
 

7. a)  Rada města souhlasila s výměnou kNN ve stávající trase v rámci stavby: „Klatovy, 
 K Vodojemu - kNN“ v obecních pp. č. 3405/23 a 3769/13 v k. ú. Klatovy dle předložené 
 dokumentace, s podmínkami HO, s termínem realizace v koordinaci s akcí HO.  

 b) Rada města rozhodla o udělení výjimky z Pravidel RM pro povolování výkopů pro firmu 
 ČEZ Distribuce, a. s. a souhlasila se zásahem do chráněné komunikace na pp. č. 3405/23 a 
 3769/13 v k. ú. Klatovy z důvodu rekonstrukce kNN, s podmínkami HO. 

 Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

 

 

Bod č. 72/4 

1. Rada města rozhodla o ukončení zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky na stavební 
práce podle zákona č. 134/2016 Sb., zjednodušené podlimitní řízení na akci „Klatovy –  

 ul. Dr. Sedláka, čerpací stanice odpadních vod“. 

 Rada města se ztotožnila s doporučením hodnotící komise a rozhodla o výběru nejvhodnější 
nabídky, kterou je nabídka účastníka zadávacího řízení Šumavské vodovody a kanalizace a.s., 
Koldinova 672, 339 01 Klatovy II, IČ 25232100. 

 

2.  Rada města uložila starostovi města ukončit zadávací řízení zákonem stanoveným způsobem a 
uzavřít s vybraným účastníkem zadávacího řízení Smlouvu o dílo za cenu 6.339.782,87 Kč bez 
DPH, 7.671.137,27 Kč vč. DPH. 

.  Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

 

Bod č. 73/4 

1. Rada města rozhodla o ukončení zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky na stavební 
práce podle zákona č. 134/2016 Sb., zjednodušené podlimitní řízení na akci „Oprava povrchu 
komunikací, vodovodu a kanalizace v Klatovech, 2020, 2. část“. 

 Rada města se ztotožnila s doporučením hodnotící komise a rozhodla o výběru nejvhodnější 
nabídky, kterou je nabídka účastníka zadávacího řízení – Silnice Klatovy a.s., Vídeňská 190/I, 
339 01 Klatovy, IČ: 45357307. 

 

2.  Rada města uložila starostovi města ukončit zadávací řízení zákonem stanoveným způsobem  
a uzavřít s vybraným účastníkem zadávacího řízení Smlouvu o dílo za cenu 9.099.297,38 Kč 
bez DPH, 11.010.149,83 Kč vč. DPH. 

        Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

  p. F. Kocfelda 
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Bod č. 74/4 

1. Rada města rozhodla o ukončení zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky na stavební 
práce podle zákona č. 134/2016 Sb., zjednodušené podlimitní řízení na akci „Oprava povrchu 
komunikací a výměna vodovodu v Klatovech, 2020, 3. část“. 

 Rada města se ztotožnila s doporučením hodnotící komise a rozhodla o výběru nejvhodnější 
nabídky, kterou je nabídka účastníka zadávacího řízení – Silnice Klatovy a.s., Vídeňská 190/I, 
339 01 Klatovy, IČ 45357307. 

 

2.  Rada města uložila starostovi města ukončit zadávací řízení zákonem stanoveným způsobem  

a uzavřít s vybraným účastníkem zadávacího řízení Smlouvu o dílo za cenu 11.741.660,97 Kč 
bez DPH, 14.207.409,77 Kč vč. DPH. 

        Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

 p. F. Kocfelda 

 

Bod č. 75/4 

1. Rada města rozhodla o ukončení zadávacího řízení k podlimitní veřejné zakázce na služby 
v režimu zákona č. 134/2016 Sb., zjednodušené podlimitní řízení, na akci „Zpracování 
strategických dokumentů pro město Klatovy“. 

 Rada města se ztotožnila s doporučením hodnotící komise a rozhodla o výběru nejvhodnější 
nabídky: 

- pro část 1: Generel dopravy, kterou je nabídka účastníka zadávacího řízení – 

SPOLEČNOST PROJEKCE DOPRAVNÍ FILIP + FAKULTA DOPRAVNÍ – GENEREL 

DOPRAVY, Švermova 1338, 413 01 Roudnice nad Labem, IČ: 28714792, 
- pro část 2: Koncepce veřejného osvětlení, kterou je nabídka účastníka zadávacího řízení – 

ATELIER L s.r.o., Kafkova 580/26, 160 00 Praha 6, IČ 25056476, 
- pro část 3: Strategie cestovního ruchu, kterou je nabídka účastníka zadávacího řízení – 

KPMG Česká republika, s.r.o., Pobřežní 648/1a, 186 00 Praha 8, IČ: 00553115, 
- pro část 4: Strategie Smart City, kterou je nabídka účastníka zadávacího řízení –  

M. C. TRITON, spol. s r.o., Evropská 846/176a, 160 00 Praha 6, IČ 49622005, 
- pro část 5: Generel zeleně, kterou je nabídka účastníka zadávacího řízení – Atregia s.r.o., 

Šebrov 215, 679 22 Šebrov-Kateřina, IČ: 02017342. 

 

2. Rada města uložila starostovi města ukončit zadávací řízení zákonem stanoveným způsobem  
a uzavřít s vybranými účastníky zadávacího řízení Smlouvy o dílo:  
- pro část Generel dopravy za cenu 1.907.000,00 Kč bez DPH, 2.307.470,00 Kč vč. DPH,  
- pro část Koncepce veřejného osvětlení za cenu 930.000,00 Kč bez DPH, 1.125.300,00 Kč 

vč. DPH,   

- pro část Strategie cestovního ruchu za cenu 386.000,00 Kč bez DPH, 467.060,00 Kč vč. 
DPH,   

- pro část Strategie Smart City za cenu 270.000,00 Kč bez DPH, 326.700,00 Kč vč. DPH,  
- pro část Generel zeleně za cenu 1.064.000,00 Kč bez DPH, 1.287.440,00 Kč vč. DPH, 

        Zodpovídá: Ing. D. Pleskotová 

        F. Kocfelda, Ing. A. Kunešová,  
        Ing. L. Hošek, Ing. R. Klemsa,  

        P. Pošefka   
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Bod č. 76/4 

Rada města vzala na vědomí zápis z jednání majetkové komise z 03.02.2020. 

 

Bod č. 77/4  

Rada města schválila Plán Vodohospodářského fondu pro rok 2020. 
 Zodpovídá: pí Ing. H. Chalupová 

 p. Ing. M. Vlček 

Bod č. 78/4 

Rada města schválila Plán Fondu dešťové kanalizace pro rok 2020. 
 Zodpovídá: pí Ing. H. Chalupová 

 p. Ing. M. Vlček 

Bod č. 79/4 

Rada města vzala na vědomí zápis z jednání komise pro územní rozvoj, urbanismus a RMPZ 

z 10.02.2020. 

 

 

Bod č. 80/4 

Rada města projednala zápis z jednání komise pro nebytové prostory č. 1/2020 z 03.02.2020  

a přijala následující závěry: 
1. pronájem nebytového prostoru Plánická ul. 3-4/I, Klatovy - projednat s žadatelem 

připomínky vznesené v rámci diskuse a opětovně předložit k projednání RM 03.03.2020,  
2. schválila uzavření nájemní smlouvy na dobu neurčitou na nebytový prostor Kollárova 

400/II, Klatovy s pí , účel využití – prodej chovatelských potřeb a psí 
salon, 

3.  schválila uzavření nájemní smlouvy na dobu neurčitou na nebytový prostor Palackého 
125/II, Klatovy, s p. , účel využití – kancelář a masérský salón, 

4. neschválila zvýšení nájemného z nebytových prostor o procentuální část, vyjadřující míru 
inflace české měny, vyhlášenou ČSÚ za rok 2019. 

        Zodpovídá: pí Ing. J. Adámková 

Bod č.81/4 

Rada města zbavila nájemce (obec Hnačov) hrobu číslo I A č. 1 na hřbitově sv. Jakuba, povinnosti 

platit nájemné podle schváleného Ceníku pohřebních, kremačních a hřbitovních služeb pro TSMK 
na dobu neurčitou pro hrobové místo Václava Přerosta, in memoriam plukovníka letectva britské 
RAF, zaevidovaného v Centrální evidenci válečných hrobů MO ČR pod č. CZE3205-6010.  

        Zodpovídá: p. Ing. P. Ruhsam 

Bod č. 82/4 

Rada města vzala na vědomí svodku událostí městské policie za měsíc leden 2020. 
 

Bod č. 83/4 

1. Rada města rozhodla o výjimce z Pravidel pro zadávání VZMR města a schválila zadání akce 
„Opravy podlahy velké tělocvičny Masarykovy ZŠ“ firmě Profil Plus s.r.o., Dlouhá Most. 

2. Rada města uložila ředitelce školy uzavřít s firmou Profil Plus s.r.o., Dlouhý Most smlouvu na 
zajištění opravy za cenu 850.000 K vč. DPH. 

        Zodpovídá: pí Mgr. Emilie Salvetrová 

Bod č. 84/4 

Rada města schválila TSMK použití finančních prostředků na: 

a) Rekonstrukci vstupních dveří v objektu krematoria v Klatovech, 

b) Rekonstrukci vjezdu u objektu krematoria v Klatovech pro auta PS. 

        Zodpovídá: p. P. Pošefka 
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Bod č. 85/4 

Rada města ve smyslu § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, schválila 

texty předložených uzavíraných smluv:  
Smlouva o poskytování služeb technické podpory k TAPV CityWare - Poplatky mezi městem 
Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (objednatel) a GEOVAP, spol. s r.o. 

Pardubice, zastoupenou jednatelem Ing. Robertem Matulíkem (poskytovatel).  

Předmět smlouvy: poskytování služeb k programovému vybavení  (TAPV) CityWare  - moduly 

Poplatky a Komunální odpad – poř. č. 435.  
 

Darovací smlouva mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem 
(obdarovaný) a Českou spořitelnou, a.s. Praha (dárce). 
Předmět smlouvy: systém regálový posuvný compactus archive – poř. č. 436.  
 

Smlouva mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (pořadatel)  
a RedHead Music s.r.o., zastoupena jednatelem Mgr. Tomášem Staňkem (agentura). 
Předmět smlouvy: vystoupení Pavla Callty – poř. č. 437. 
 

Smlouva č. 7/2020 o zajištění uměleckých vystoupení pro pořadatele akce mezi městem Klatovy, 
zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem a Richardem Dušákem – Umělecká agentura 
RichART, Tábor. 
Předmět smlouvy: hudební vystoupení Jakuba Smolíka s kapelou – poř. č. 438.  

 

Smlouva o zajištění sběru odpadů mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města  
Mgr. Rudolfem Salvetrem (město) a Městysem Dešenice, zastoupeným starostkou PhDr. Lenkou 

Sýkorovou (městys). 
Předmět smlouvy: zajištění odběru odpadu – poř. č. 439. 

 

Smlouva o dílo mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem 
(objednatel) a Ing. Jiřím Stýblem, restaurátorem nábytku, Sušice (zhotovitel). 

Předmět smlouvy: oprava dveří v objektu kostela sv. Mikuláše v Lubech – poř. č. 440.  
 

Smlouva o vytvoření uměleckého výkonu a poskytnutí oprávnění umělecký výkon užít mezi 

městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (pořadatel) a obchodní 
společností Celebrity Management s.r.o. Budňany, okres Beroun, zastoupená jednatelem Janisem 
Sidovským (partner). 
Předmět smlouvy: vystoupení skupiny 4 Tenoři a Unique Quartet s doprovodnými hudebníky – poř. 
č. 441.  
 

Smlouva o provedení uměleckého výkonu mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města  
Mgr. Rudolfem Salvetrem (zadavatel) a Petrem Kocmanem, Měšice (zhotovitel). 
Předmět smlouvy: hudební vystoupení při akci „Zahájení turistické sezóny“ – poř. č. 442.  
 

Smlouva č. 010/20 o realizaci pořadu mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města  
Mgr. Rudolfem Salvetrem (objednavatel) a Ladislavem Šiftou, Agenturou ATRIBUT, Mladá 
Boleslav (zprostředkovatel). 
Předmět smlouvy: hudební vystoupení Dalibora Jandy – poř. č. 443.  
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Smlouva o dílo mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem 
(objednatel) a společností Klatovská stavební společnost s.r.o., zastoupena jednateli společnosti 
Jitkou Dvořákovou a Petrem Tomanem (zhotovitel). 
Předmět smlouvy: akce „Obnova fasády západní strany hřbitovní kaple sv. Michaela v Klatovech“ – 

poř. č. 444. 
 

Smlouva o zřízení věcného břemene mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města  
Mgr. Rudolfem Salvetrem (povinný) a GasNet, s.r.o., zastoupena společností GridServices, s.r.o., 

zastoupenou Ing. Petrem Vaníkem a Barborou Jančíkovou (oprávněný) a Ředitelstvím silnic  

a dálnic ČR, státní příspěvkovou organizací, zastoupenou Ing. Zdeňkem Kuťákem (investor). 
Předmět smlouvy: akce „I/27 Klatovy, přeložka 1. Stavba“- GasNet 8800082152_5/VB/P – poř.  
č. 445. 
 

Smlouva o zřízení věcného břemene mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města  
Mgr. Rudolfem Salvetrem (povinný) a GasNet, s.r.o., zastoupena společností GridServices, s.r.o., 
zastoupenou Ing. Petrem Vaníkem a Barborou Jančíkovou (oprávněný). 
Předmět smlouvy: akce „I/27 Klatovy, přeložka 1. Stavba“- GasNet 8800082073_2/VB/P – poř.  
č. 446. 
 

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti č. VB/116/2019/33100/Kt mezi městem Klatovy, 
zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (obtížený) a společností CETIN a.s., 
zastoupenou Alžbětou Myslbekovou (oprávněný) a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, státní 
příspěvkovou organizací, zastoupenou Ing. Zdeňkem Kuťákem ( stavebník). 
Předmětem smlouvy: stavba „VPIC I-27 Klatovy přeložka 66343/18/008 SAP“ – poř. č. 447. 
 

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti mezi městem Klatovy, 
zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (budoucí povinný) a Drůbežářským závodem 
Klatovy a.s. a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, státní příspěvkovou organizací, zastoupenou  
Ing. Zdeňkem Kuťákem (investor). 
Předmět smlouvy akce „VB/180/2018/33100/Kt“ – poř. č. 448. 
 

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti mezi městem Klatovy, 
zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (budoucí povinný) a Drůbežářským závodem 
Klatovy a.s. (budoucí oprávněný) a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, státní příspěvkovou organizací, 
zastoupenou Ing. Zdeňkem Kuťákem (investor). 
Předmět smlouvy akce „VB/179/2018/33100/Kt“ – poř. č. 449. 
 

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti mezi městem Klatovy, 
zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (budoucí povinný) a společností Lubská 
zemědělská, a.s. (budoucí oprávněný) a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, státní příspěvkovou 
organizací, zastoupenou Ing. Zdeňkem Kuťákem (investor). 
Předmět smlouvy akce „VB/122/2019/33100/Kt“ – poř. č. 450. 
 

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti mezi městem Klatovy, 
zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (budoucí povinný) a Petrou Kobrnovou, 
Klatovy (budoucí oprávněný) a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, státní příspěvkovou organizací, 
zastoupenou Ing. Zdeňkem Kuťákem (investor). 
Předmět smlouvy akce „VB/132/2019/33100/Kt“ – poř. č. 451. 
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Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti mezi městem Klatovy, 
zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (budoucí oprávněný) a Marií Nagyovou, 
Klatovy (budoucí povinný) a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, státní příspěvkovou organizací, 
zastoupenou Ing. Zdeňkem Kuťákem (investor). 
Předmět smlouvy akce „VB/188/2018/33100/Kt“ – poř. č. 452. 
 

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti mezi městem Klatovy, 
zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (budoucí oprávněný) a Plzeňským krajem, 
zastoupeným náměstkyní hejtmana JUDr. Marcelou Krejsovou (budoucí povinný) a Ředitelstvím 
silnic a dálnic ČR, státní příspěvkovou organizací, zastoupenou Ing. Zdeňkem Kuťákem (investor). 
Předmět smlouvy akce „VB/71/2019/33100/Kt“ – poř. č. 453. 
 

Smlouva č. 008/19 o realizaci pořadu mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města  
Mgr. Rudolfem Salvetrem (objednatel) a Ladislavem Šiftou, Agenturou ATRIBUT, Mladá Boleslav 
(zprostředkovatel). 
Předmět smlouvy: hudební vystoupení v rámci AVON pochodu – ANNA K BAND – poř. č. 454. 
 

 

Bod č. 86/4 

1. Rada města schválila SH ČMS – okresní sdružení hasičů Klatovy poskytnutí mimořádné 
dotace ve výši 3.000 Kč na setkání členů zasloužilých hasičů okresního sdružení Klatovy, 

2. Rada města schválila Klubu 3. armády v Klatovech z.s. poskytnutí mimořádné dotace ve 
výši 25.000 Kč na částečné náklady při vydání knihy k osvobození města Klatov v r. 1945. 

3. Rada města schválila p. Vlastimilovi Lagronovi poskytnutí mimořádné dotace ve výši 
40.000 Kč na pořádání pivních slavností.  

         Zodpovídá: pí J. Koželuhová 

 

Bod č. 87/4 

Rada města ve smyslu § 102 odst. 2 písm. h/ zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, 
odvolala na vlastní žádost MUDr. Tomáše Bradu z funkce člena finanční komise a jmenovala do této 
komise Ing. Tomáše Nejdla. 

 

Bod č. 88/4 

Rada města vyhlásila výběrové řízení na obsazení funkce ředitele/ky Městského kulturního 
střediska, Domažlická 767 Klatovy III. 

         Zodpovídá: p. Ing. M. Kříž 

Bod č. 89/4 

Rada města uložila starostovi města zabývat se připomínkami z diskuse.  

 

 

 

 

 Mgr. Rudolf  Salvetr      Ing. Václav Chroust  
             starosta města                         místostarosta                                            

 

       

 

          Ing. Martin Kříž  
             místostarosta 


