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hlavní partneři konference

Advokátní kancelář Petráš Rezek s.r.o.
www.petrasrezek.cz
www.chranimeznacky.cz
www.gdprporadna.cz

Advokátní kancelář Petráš Rezek je tým více než padesáti práv-
ních specialistů, připravených Vám pomoci v každé situaci, ať už 
se jedná o podnikání, problémy osobního života anebo situací 
spjatých s chodem obcí a měst. Na jakýkoliv právní problém pro 
Vás máme připraveného odborníka, který se konkrétní oblasti prá-
va dlouhodobě věnuje, a to hned na pěti pobočkách v rámci ČR 
a Slovenska. Díky tomu můžeme vždy nabídnout právní služby na té 
nejvyšší úrovni a zároveň Vám tím šetříme čas i vynaložené fi nanční 
prostředky.

Naší silnou stránkou je také poskytování právního servisu pro 
samosprávné územní celky, kdy obcím a městům již několik let za-
jišťujeme právní poradenství ve všech oblastech. Za tu dobu tvoří 
naše oddělení právního servisu pro obce a města několik desítek 
spokojených starostů.

Bonita Group Service, s.r.o.
www.hriste-bonita.cz

Bonita vyrábí a dodává radost z pohybu a hry: dětská, workoutová 
a multifunkční hřiště pro všechny generace.

Tisíce hřišť od Islandu až po Singapur a také více než 1 000 000 ho-
din poctivé a pečlivé práce.

To vše potvrzuje kvalitu produktů i služeb, které získáte u nás 
v Bonitě.

Jsme jednička mezi českými výrobci venkovních herních prvků na 
hřiště a naši zákazníci velmi dobře vědí, že se na nás můžou vždy 
100% spolehnout.

Jsme tu pro Vás.

PKV BUILD s.r.o.
www.pkv.cz

Jsme energetičtí konzultanti a projektanti s více než deseti lety zku-
šeností na poli energetiky. Jsme strategickými partnery obcí i fi rem. 
Připravujeme energetické investiční projekty od fotovoltaik až po 
projekty zateplení a snížení energetické náročnosti budov.

Pro naše partnery připravujeme audity, energetické koncepce, 
zavádíme energetický management, podáváme žádosti o dotace 
i pomáháme s výběrovým řízením. Naším cílem je, mimo jiné, obce 
dobře připravit na komunitní energetiku. Řešíme s klienty jejich pro-
jekty a potřeby vždy koncepčně a strategicky.

Nejsme vázáni na žádné konkrétní dodavatele, a proto vždy vybí-
ráme ověřená řešení s maximálním přínosem pro fi rmu nebo obec.
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Deník veřejné správy
www.dvs.cz

Deník veřejné správy je internetové informační médium, 
které se zaměřuje především na potřeby ústředních, kraj-
ských, městských i obecních úřadů tak, aby pracovníci 
těchto orgánů i volení zastupitelé měli k  dispozici po-
hromadě veškeré aktuál ní informace, které ke své práci 
potřebují.

Businessinfo.cz
www.businessinfo.cz

BusinessInfo.cz přináší na jednom místě informace 
a služby pro podnikatele a exportéry od OSVČ po MSP. 
Poskytuje podnikatelům komplexní informace o zahranič-
ním obchodě, daňové problematice, právu a legislativě. 
Publikuje též aktuality z ekonomické oblasti, exportní pří-
ležitosti ze světa, návody a rady. Portál BusinessInfo.cz
vznikl v roce 2001 pod záštitou MPO, provozuje jej agen-
tura CzechTrade.

Development News
www.developmentnews.cz

Development News je měsíčníkem vydávaným vydava-
telstvím WPremium event, s.r.o. Časopis přináší čerstvé 
zprávy o developerských projektech, architektuře, projek-
tech měst a obcí a obecně o českém trhu s nemovitostmi. 
Jeho cílovou skupinu tvoří developeři, investoři, bankovní 
ústavy, stavební společnosti a společnosti navazující, 
architekti, projektanti, poradenské a  realitní kanceláře, 
výrobci stavebních materiálů, správci budov, podnikatelé, 
obchodníci.

EKO Česko
www.ekocesko.cz

Měsíčník EKO Česko vydává vydavatelství A 11 s.r.o. 
Titul s webovými stránkami přináší aktuální informace 
z oblasti energetiky, obnovitelných zdrojů, odpadového 
hospodářství, problematiky životního prostředí a jejich 
vlivu na fungování fi rem a  samospráv. Soustředí se na 
nejnovější trendy a novinky, případové studie a inspirativ-
ní rozhovory. Zároveň dává prostor pro názor na vlastní 
platformě eventů.

Facility Manager
www.facilitymanager.cz

Facility Manager  je dvouměsíčník vydávaný vydavatel-
stvím WPremium event, s.r.o.  a je jediným časopisem 
na českém trhu, který se již více než 10 let věnuje ob-
lasti facility managementu. Přináší čtenářům pravdivé, 
aktuální, spolehlivé a pestré informace z oboru facility, 
property, asset a bussinesu obecně. Také se zaměřuje 
na rozhovory se zajímavými osobnostmi, reportáže z pro-
vozu, výroby a průmyslu, pozvánky na akce a vzdělávání, 
inovace, technologie i novinky.

Informační servis (InS)
www.smocr.cz/cs/media/informacni-servis

Informační servis (InS) vydává Svaz měst a obcí ČR od 
roku 1993. Jeho úkolem je informovat o aktivitách Svazu 
za uplynulý měsíc a upozorňovat na připravovanou legis-
lativu týkající se samospráv. Vychází v nákladu 3 000 kusů 
a je zdarma rozesílán na všechny členské obce Svazu 
a smluvené adresáty (ministerstva, poslanecké výbory, 
nevládní instituce atd.). Velká pozornost je věnována 
rubrice Právní poradna, kde odborníci z KVB advokátní 
kanceláře pomáhají tazatelům s výkladem nejednoznač-
ně formulovaných zákonných ustanovení týkajících se 
působnosti obcí.

mediální partneři konference
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Komunální ekologie.cz
www.komunalniekologie.cz

Online portál www.komunalniekologie.cz  je odborný 
publicistický deník, který cílí na municipality. Web se 
věnuje tématům z oblasti odpadového hospodářství, 
ovzduší, vodohospodářství, energetiky, dotací a cirkulár-
ní ekonomiky, nabízí rovněž poradenství zdarma. Hlavním 
smyslem portálu je pomoci municipalitám orientovat se 
v aktuálních otázkách souvisejících s ekologií v reálných 
podmínkách měst a obcí.

Měsíčník PRO města a obce
www.promestaobce.cz

Měsíčník PRO města a obce  vydavatelství City PH 
Publishing přináší užitečné a inspirativní informace pro 
starosty a volené zastupitele, ale i zaměstnance obec-
ních, městských a krajských úřadů. Informace pro svou 
činnost v něm naleznou i fi rmy poskytující výrobky a služ-
by veřejné správě. V jednotlivých rubrikách se věnuje 
hospodaření a správě obcí, chytrým řešením, odpadové-
mu hospodářství, životnímu prostředí, místnímu rozvoji či 
školství.

Moderní obec
www.moderniobec.cz

Měsíčník Moderní obec  poskytuje odborné a účelové 
informace z oblasti právní, fi nanční, hospodářské a pod-
nikatelské. Odborný časopis pro veřejnou správu vydává 
vydavatelství Profi  Press s. r. o. Titul se zabývá proble-
matikou malého a  středního podnikání, komunálních 
technických služeb, plánování, řízení a investic. Obsah 
plní témata z ekonomiky, životního prostředí, odpadového 
hospodářství, bytové výstavby, rekonstrukce městských 
památkových rezervací a zón, managementu samo-
správy, informačních systémů měst a obcí, veřejného 
pořádku, místní kultury, volného času včetně zahranič-
ních zkušeností a poznatků apod.

Náš region
https://nasregion.cz

Noviny Náš REGION jsou bezplatným periodikem urče-
ným občanům celé České republiky. Přináší zásadní 
informace o aktuálním dění v obcích, v městech i měst-
ských částech, publikují nezávislé komentáře, otevírají 
aktuální kauzy a informují o aktualitách. V novinách na-
leznete také rozhovory se zajímavými osobnostmi 
společenského života a přehled kulturních a sportovních 
akcí. Noviny jsou k dostání na pobočkách České pošty 
a Levných knih, v síti trafi k Trafi con a v síti prodejen Eso 
market nebo COOP nebo na webu.

Odpadové fórum
www.odpadoveforum.cz

Odborný měsíčník Odpadové fórum má dlouhou tradici 
– České ekologické manažerské centrum, z.s. ho vydává 
už od roku 2000. Tištěný náklad časopisu je 2 500 vý-
tisků. Časopis informuje o aktuálním dění v odpadovém 
hospodářství, zároveň se věnuje problematice v  celé 
šíři životního prostředí. Pokrývá oblast ochrany ovzduší 
a vod, chemických látek a přípravků, EIA/SEI, IPPC, hluku 
a dalších oblastí souvisejících s dopady činností podniků 
na životní prostředí. Časopis se zaměřuje na měnící se 
kontext evropské politiky životního prostředí a přináší 
komplexní informace.

Odpady
www.odpady-online.cz

Časopis Odpady je nejstarším odborným měsíčníkem 
v Česku, zaměřeným na odpadové hospodářství. Přináší 
informace z domova i ze zahraničí, z legislativy, z ekono-
miky, z vědy a také se věnuje složitým kauzám v oblastech 
životního prostředí. Na portálu odpady-online.cz najdou 
čtenáři kromě denního zpravodajství také vybrané články 
z časopisu. Obsah nezamykáme a  všechny texty jsou 
volně k přečtení.
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Urbatech
www.vcb.cz

Urbatech – veletrh pro obce a města. Konference pro 
samosprávu, odborný veletrh, praktická prezentace 
komunální techniky. 30. 3.–1. 4. 2023, Výstaviště České 
Budějovice. Témata konference – energetika, klimatické 
změny, voda v krajině. Řešení a  posílení energetické 
nezávislosti pro obce a její občany, vodní hospodářství 
– zadržování vody v krajině, problémy sucha a účinná 
řešení.

Veřejná správa

Časopis Veřejná správa přináší každý měsíc aktuální 
téma týkající se územní samosprávy. Zaměřuje se na-
příklad na oblasti jako eGovernment, dotace, sociální 
politika, cestovní ruch, obecní spolupráce, komunikace 
ve veřejné správě, ale i na kvalitu veřejného prostoru, 
kulturu či moderní způsoby řízení lidských zdrojů. Velkou 
pozornost časopis věnuje chystaným i novým legis-
lativním změnám v  oblasti veřejné správy a informuje 
o nich. Redakce aktivně vyhledává dobré praxe napříč 
celou Českou republikou a komunikuje se starosty měst 
a obcí, aby časopis mohl přinášet jejich reakce na řešená 
témata. Časopis také spolupracuje s resorty MV, MMR, 
MŠMT, MPSV, MF, MD a MŽP.

Veřejné zakázky
www.zakazky.eu

Časopis Veřejné zakázky je nejčtenějším odborným pe-
riodikem a také nejcitovanějším zdrojem při argumentaci 
stran sporů před soudy a ÚOHS. Dáváme značný prostor 
pro sdílení dobré i špatné praxe v  našem Znalostním 
centru, názorům odborníků z  řad praktiků i teoretiků. 
Jsme informačním lídrem a pomocníkem všem zaintere-
sovaným subjektům vedoucí ke zkvalitnění, zkulturnění 
veřejných zakázek v České republice.
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ACER WOODWAY s.r.o.
www.acerww.cz

Vytváříme řemeslně kvalitní, praktické a originální dílo 
pro vaše nadšení. Zaměřujeme se na výrobu akátových 
dětských hřišť, fi tness prvků, naučných stezek, venkov-
ních učeben, stanovišť pro kontejnery, teras, pergol, 
altánů, mobiliářů, dřevěných fasádních obkladů, zahradní 
architektury a komplexních interiérů.

ALFA PROFI s.r.o.
www.alfaprofi .cz

Prodej a servis komunální a lesnické techniky. V našem 
portfoliu najdete stroje pro celoroční údržbu měst a obcí 
– užitkový elektromobil, komunální vozidla, dálkově ovlá-
dané sekačky a nosiče nářadí, traktory různých velikostí 
i štěpkovače.

ANTEE s.r.o.
www.antee.cz

Jsme na českém trhu od roku 2000 mezi předními fi rma-
mi poskytujícími služby v oboru komplexních webových 
řešení a online marketingu. Jako spolehlivého partnera si 
nás vybírají obce a města, dále školská zařízení a fi rmy.  
Klienti oceňují naše webové stránky pro jejich jedno-
duchost, přehlednost, barevnou vkusnost, informační 
hodnotu a naplnění potřebných technických a legislativ-
ních požadavků.

ASIO NEW, spol. s r.o.
www.asio.cz

ASIO je česká inženýrsko-dodavatelská společnost s me-
zinárodní působností založená v roce 1993. Společnost 
pracuje v oboru vývoje, výroby a dodávek technologií 
a výrobků pro čištění odpadních vod, úpravu vod, recyk-
lací vod, hospodaření s dešťovou vodou, čištění vzduchu 
a modrozelené infrastruktury v rámci rodinných domů, 
obcí, měst a v různých průmyslových odvětvích.

ATOMICON s.r.o.
www.atomicon.cz

Naše fi rma se zabývá pasportizací a evidencí obecního 
majetku již od roku 2012. Jen v loňském roce jsme spo-
lupracovali s 83 obcemi převážně na Moravě. Jsme malá 
fi rma, která své služby přizpůsobila pro potřeby právě 
malých obcí. Klademe důraz na profesionalitu a osobní 
přístup. Neustále zlepšujeme své služby a sledujeme 
aktuální vývoj, což nám umožňuje reagovat na potřeby 
místní samosprávy.

B M H spol. s r.o.
www.bmh.cz

Oprava kanalizací bezvýkopovou metodou

BÁRTEK ROZHLASY, s.r.o.
www.rozhlasybartek.cz

Zajišťujeme komplexní řešení v oblastech varovných sys-
témů, místních rozhlasů, veřejného LED osvětlení včetně 
solárního napájení, digitálních úředních desek, kame-
rových systémů, ukazatelů rychlosti (i s  čtením SPZ). 
Pomáháme se získáním dotace.

BO CO, spol. s r. o.
www.bocouno.cz
www.drevenelavicky.cz

Nabízíme dřevěný mobiliář pro města, obce, spolky 
a hlavně pro lidi – dřevěné masivní sedací soupravy – 
lavičky – informační tabule a panely – panoramatické 
pohledy – lesní studánky – dřevěné lávky – stojany na 
kola…

fi remní prezentace
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Clean4you s. r. o.
www.workoutland.cz

Workoutland je česká moderní sportovní značka zamě-
řená na plně certifi kovaná workoutová hřiště, outdoor 
tělocvičny, fi t parky a další sportovní vybavení. Od roku 
2015 realizovala více jak 200 multifunkčních workouto-
vých a sportovních hřišť po celé ČR v rámci obcí, fi rem, 
škol i soukromých pozemků. K hřištím VARIO G s varia-
bilním uspořádáním prvků vyrábíme robustní venkovní 
fi tness stroje G MOVE.

COLMEX s.r.o.
www.colmex.cz

COLMEX hýbe veřejným prostorem. Buduje místa pro 
radost z pohybu, odpočinku a seberealizace již 13 let. 
Solární mobiliář, fi tparky, venkovní posilovny, street wor-
kout, agility a parkourová hřiště stojí ve 33 zemích světa 
v počtu více jak 3000 realizací. V rámci divize SORIAN 
dodává multifunkční fotovoltaické altány a elektrárny 
na míru, řešení využitelné kdekoliv jako nezávislý zdroj 
energie.

Česko kvete MV s.r.o.
www.ceskokvete.cz

Nabízíme přední technologii půdních kondicionérů 
TerraCottem – Vy pak nemusíte tak často zalévat, šet-
říte náklady na údržbu a ještě vše krásně roste a kvete. 
Nabízíme závěsné mísy na sloupy veřejného osvětlení, 
velkoobjemové květináče i květinové pyramidy. Dodáme 
Vám velmi kvalitní cibuloviny a hlízy z Holandska, které 
Vám můžeme strojem vysadit do trávníku. Jsme skvělí 
pomocníci pro Vaše rostliny

DIRICKX BOHEMIA spol. s r.o.
www.dirickx.cz

DIRICKX BOHEMIA je dceřinou společností francouzské-
ho výrobce plotů a oplocení značky DIRICKX. Na českém 
trhu působíme již od roku 1993 a po celou dobu našeho 
působení klademe důraz na kvalitu produktů a služeb tak, 
aby zákazníci byli spokojení a našli u nás řešení pro jejich 
požadavky.

Dotace pro obce
www.dotaceproobce.cz

Jsme partnerem obcí v oblasti dotačního managementu, 
veřejných zakázek a projektové přípravy. Provozujeme 
informační portál www.dotaceproobce.cz, který nabízí 
podrobný přehled aktuálních a připravovaných dotačních 
výzev od MAS až po evropské nebo Norské fondy. Jsme 
připraveni Vám pomoci s realizací jakéhokoliv investiční-
ho záměru, ať už potřebujete opravit komunikace, nebo 
postavit novou školku.

Empemont s.r.o.
www.empemont.cz

Jsme přední česká fi rma s dlouholetou tradicí v oblasti 
výroby a vývoje rozhlasových systémů, úsporného ve-
řejného osvětlení, měření rychlosti, odvlhčení budov, 
elektronických úředních desek a dalšího sortimentu. 
Zajišťujeme odbornou montáž i následné servisní služby.

FLORAVIL, s.r.o.
www.floravil.cz

Dodáme vám velké květináče, různé závěsné sestavy 
např. pro květinovou výzdobu sloupů VO, sestavy s truh-
líky na mosty, zábradlí i fasády a květinové pyramidy. 
Nabídneme vám vhodné osivo pro letničkové louky a ci-
buloviny a jejich směsi pro ruční i mechanizované sázení, 
které zajistíme. Dodáme k vám voštinové rohože pro 
stabilizaci štěrkových ploch.

Form, spol. s r.o.
www.formdesign.cz

Rodinná fi rma Form spol s.r.o. působí na trhu přes 30 let 
a má za sebou celou řadu úspěšných realizací po celém 
Česku. Výrobu a sídlo má v Kozmicích na Ostravsku, 
showroom pak v Kozmicích i v Praze. Firma stojí na 
dvou nohách – jednou je sériová výroba stohovatelných 
a spínatelných židlí, sedacího nábytku a  designové řady 
interiérových doplňků, druhou jsou potom kompletní in-
teriéry na míru.



www.denmalychobci.cz | 9

FORPLAST SYSTEMS s. r. o.
www.forplast.cz

Městský mobiliář a vývěsní vitríny – jsme ryze česká fi rma 
zabývající se vývojem a výrobou sortimentu venkovního 
vybavení. V současnosti patříme k největším výrobcům 
v České republice.

Galileo Corporation s.r.o.
www.igalileo.cz

Již více než 20 let pomáháme obcím, městům, školám 
i příspěvkovým organizacím po celé České i Slovenské 
republice. Naší unikátností je komplexní řešení od tvorby 
webových stránek s originálním responzivním designem 
včetně legislativních nároků, přes automatické propojení 
informací, komunikací s občany až po vlastní českou vý-
robu elektronických úředních desek.

GEPRO spol. s r.o.
www.gepro.cz

GIS systémy MISYS a Geoportál GEPRO usnadňují roz-
hodování a poskytují potřebné údaje ke správě území. 
Jsou připraveny k práci s daty DTM ČR a jejich využití. 
Firma GEPRO se svými partnery zabezpečí podle va-
šich požadavků všechny povinnosti vlastníka dopravní 
a technické infrastruktury ve vztahu k DTM – role Editora. 
Neomezené použití, informace na kliknutí myší. Pro PC, 
tablety i mobilní telefony.

HANES s.r.o.
www.hanes.cz

Společnost HANES s.r.o. se od roku 1991 speciali-
zuje na prodej a servis komunální a  speciální techniky 
předních světových značek. Výsledkem profesní odbor-
nosti a technického zázemí je více než 32letá historie, ale 
i stovky spokojených zákazníků a důvěra renomovaných 
výrobců komunální techniky, které výhradně zastupu-
jeme na českém a slovenském trhu. Nabízíme svahové 
sekačky a mulčovače, zametací stroje, nástavby na svoz 
odpadu, univerzální nosiče nářadí, sypače a sněhové rad-
lice, dvoucestná vozidla. Zastoupení značek: BUCHER, 
TERBERG, RosRoca, ENERGREEN, Beam, Aebi, Giletta, 
Hilton, Zaugg.

Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s.
www.hvp.cz

Pojištění majetku, odpovědnosti, úrazu i vozidel pro jed-
notlivce, pro obce, podnikatele bytová družstva, zájmová 
sdružení. Pojištění členů sborů dobrovolných hasičů 
a zásahových jednotek. Pojištění rekvalifi kací, pracovních 
rehabilitací. Pojištění mateřských a základních škol.

Hřiště pod Květinou s.r.o.
www.hristepodkvetinou.cz

Společnost Hřiště pod Květinou s.r.o. se zabývá návrhy, 
výrobou a realizacemi dětských hřišť, workoutových 
hřišť, psích překážek, rozhleden a vyhlídek, indoor 
hřišť, naučných a fi tness stezek, cyklostezek, parkového 
a  zahradního mobiliáře. Vyrábíme hlavně z akátového 
a dubového dřeva, které se vyznačuje vysokou odolností 
a přináší do obcí prvky s přírodním vzhledem.

I-TEC Czech, spol. s r.o.
www.itec-czech.cz

Společnost I-TEC Czech, spol. s r.o. se zabývá prodejem 
komunálních vozidel, nástaveb a kompletního sortimentu 
originálních dílů a příslušenství včetně zajištění servisu.

INISOFT s.r.o.
www.inisoft.cz
www.odpady.cz

Nabízíme software a služby, které pomáhají plnit našim 
zákazníkům jejich legislativní povinností. Zabýváme se 
vývojem software pro odpady a životní prostředí, jeho 
následnou implementací a poskytováním služeb typu 
školení, analýz a poradenství pro zákazníky z komerční 
sféry i ze státní správy.
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Keylog net s.r.o.
www.keylog.net

Jsme český výrobce prvků cyklistické infrastruktury pro 
bezpečné parkování, uskladnění a nabíjení jízdních kol. 
Vyvíjíme, vyrábíme a montujeme inovativní produkty, 
u kterých klademe důraz na účelnost a odolnost. Naše 
produkty mohou disponovat atraktivním prostorem pro 
infografi ku. Jsou tedy ideální pro rozvoj cyklodopravy 
a  cykloturistiky. Všechny naše produkty jsou navrženy 
jako ANTI-VANDAL.

Komunální technika, s.r.o.
www.ktech.cz

Víme, jak na odpady! Zajišťujeme prodej a pronájem 
techniky pro svoz odpadů, prodej transportní techniky 
a veškerých odpadových nádob pro komunální oblast. 
Poskytujeme rovněž odborné poradenství.

Kvasar, spol. s r. o.
www.kvasar.cz

Více než 30 let zpracováváme mzdy a vyvíjíme mzdový 
a personální systém PERM. Pracujeme pro zákazníky 
z výrobních fi rem, oblasti služeb i veřejného sektoru. Více 
než 1 500 organizací využívá náš mzdový a personální 
systém PERM, pro více než 200 organizací z celé ČR za-
jišťujeme zakázkové zpracování mezd. Zakládáme si na 
profesionální podpoře a servisu pro zákazníky.

LASKI, s.r.o.
www.laski.cz

Výroba komunální techniky pro města a obce. Štěpkovače 
dřevní hmoty, drážkovače zeminy, frézy na pařezy, vysa-
vače listí a pod.

LKA s.r.o.
www.lka.cz

Poskytujeme jedno z nejlepších projektových poraden-
ství pro obce a města ve středních a východních Čechách 
a pomáháme tak rozvíjet infrastrukturu místního regionu. 
Postupně pokrýváme další regiony při zachování osob-
ní vazby mezi našimi projektovými manažery a klienty. 
V oboru působíme již od roku 2005.

Mevatec s.r.o.
www.mevatec.cz

Meva – váš spolehlivý partner v oblasti  komplexního 
řešení odpadového hospodářství a vybavení městským 
mobiliářem. Výrobce a dodavatel podzemních a polo 
podzemních kontejnerů, širokého spektra odpadových 
nádob, komunální techniky.

MIRAKULUM s.r.o.
www.mirakulum.cz

Výrobce dětských hřišť z akátového dřeva. 20letá tradi-
ce – realizace na více jak 3000 místech v EU. Zdarma 
zpracování kompletního návrhu – až po reali zaci hřiště 
na klíč. Od nabídky katalogových prvků až po indivi duál-
ní prvky. Ideální pro MŠ a ZŠ, veřejné prostory, ZOO, 
developery,… 12 let garance na akátové dřevo. Na vše 
certifi kát dle EN 1176 – bezpečná hřiště. Záruční a pozá-
ruční servis.

mmcité a.s.
www.mmcite.com

Jsme fi rma mmcité – český výrobce městského mobiliáře 
a designu pro veřejný prostor. Naše produkty distribuuje-
me do celého světa – děláme města krásnějšími, ať jsou 
kdekoliv.

Munipolis, s.r.o.
www.munipolis.cz

Firma: MUNIPOLIS, s.r.o. Chytrá komunikační síť 
MUNIPOLIS je unikátním, intuitivním a cenově dostupným 
komunikačním systémem, který umožňuje obcím, měs-
tům a institucím oslovit své občany a členy v pravý čas 
tím nejoptimálnějším a osobním způsobem. MUNIPOLIS 
pomáhá zachraňovat životy a majetky lidí v krizových si-
tuacích, již řadu let u nás i v zahraničí.
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Obecní mobiliář - Ing. Martin Knápek
www.obecnimobiliar.cz

Jsme rodinná fi rma, zaměřená na výrobu hliníkových 
informačních vitrín do exteriéru a dodávek široké škály 
mobiliáře – lavičky, koše, stojany na kola, venkovní po-
sezení a jiné.

PYTLÍK, a.s.
www.pytlik.cz

Firma PYTLÍK, a.s. se specializuje na výrobu sáčků a pyt-
lů z LDPE, HDPE a jiných materiálů. 90% produkce je 
vyrobena z LDPE/ recyklovaného materiálu.

RESSED s.r.o.
www.ressed.cz

Společnost RESSED s.r.o. je ověřeným dodavatelem židlí 
a stolů určených do kulturních sálů, obřadních síní, re-
staurací a škol. Ročně vybavíme cca 100 kulturních domů 
po celé ČR. V roce 2022 jsme otevřeli novou vzorkovou 
prodejnu pro zastupitele, kteří si chtějí před nákupem vše 
vyzkoušet.

S WHG s.r.o.
www.froling.cz

Jsme výhradní dodavatel kotlů Fröling pro ČR i SR. Kotle 
Fröling jsou určeny pro spalování dřeva, pelet a dřevní 
štěpky. Veškeré kotle Fröling splňují emisní třídu 5 a ce-
rifi káty Ekodesignu. Fröling je průkopníkem v moderních 
systémech vytápění dřevem už více jak 60 let. Řada 
mezinárodně uznávaných kvalitních ocenění podtrhuje 
trvalý výkon efektivních řešení. Realizujeme kotelny od 
5 do 5000 kW.

SELVO
www.selvoauto.cz

Servisní elektro-vozidla SELVO jsou nejpoužívanějšími 
komunálními elektrovozidly v ČR. Jejich provozní náklady 
patří mezi nejnižší a výborně vyhovují pro nejčastější po-
jíždění po obci jako je vyvážení košů, údržba zeleně nebo 
servisní práce. K vozidlům je navíc řada příslušenství. 
Vozidlo pochází od výhradní distribuce Honda – moto-
rové stroje a VARI. Cena po započtení dotace je už od 
245 tis. Kč.

SEZAKO Prostějov s.r.o.
www.sezako.cz

Společnost SEZAKO Prostějov s.r.o. se zabývá čištěním 
a monitoringem kanalizací všech dimenzí. Práce sacími 
bagry: číštění jímek ČOV, přečerpávacích jímek a dalších 
vodohospodářských děl. Dále společnost provádí opravy 
kanalizací a děl s tím spojených.

SITEL, spol. s r.o.
www.sitel.cz

Společnost se zabývá návrhem, výstavbou, údržbou 
a servisem optických i metalických sítí, zařízení elektro-
nických komunikací, datových sítí a zařízení, kamerových, 
systémů zabezpečovacích i dalších elektrických a elek-
tronických zařízení, ale i dodávkou unikátních produktů 
pro tyto sítě.

Smaltovna Mišík Hodonín s.r.o.
www.smaltovna.com

Smaltovna Mišík Hodonín nabízí: smaltovaná domovní 
čísla, uliční tabule, dopravní značení, státní znaky, hřbi-
tovní čísla, označení úřadů, erby měst, bezpečnostní 
a  výstražní tabule, informační systémy, štítky pro psy, 
vodoměrné latě
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SMS-služby s.r.o.
www.sms-sluzby.cz

Společnost SMS-služby s.r.o. je stoprocentní dce-
řiná společnost Sdružení místních samospráv ČR. 
Poskytujeme profesionální a cenově výhodné služby 
členské základně SMS ČR, a to nejen obcím, ale i jejich 
příspěvkovým organizacím a také obcím nečlenským. 
Naše služby: ochrana osobních údajů, administrace ve-
řejných zakázek a dotací, strategické plánování, autorská 
práva, audit webů a vzdělávání.

SOVT - RADIO spol. s r.o.
www.sovt-radio.cz

Bezdrátové místní informační systémy, měřiče rychlosti, 
GPS aplikace, kamerové systémy a 30 let na trhu.

SWIETELSKY stavební s.r.o., 
odštěpný závod DS MORAVA
www.swietelsky.cz

Poskytování komplexních služeb v oboru dopravních, 
inženýrských a sportovních staveb; výstavba pozemních 
komunikací, zpevněných ploch, mostních objektů; prová-
dění penetračního makadamu a ekologických staveb.

SYNPRO, s.r.o.
www.synpro.cz

Společnost SYNPRO, s.r.o. nabízí technologické a stroj-
ní vybavení pro komunální a technické služby, vinaře 
a  zemědělce. Disponujeme vlastním servisem a námi 
prodané stroje i techniku ze 100 % servisujeme. Součástí 
naší práce je také poradenství v oblasti dotací a fi nan-
cování a pro naše zákazníky nabízíme i pohodlný nákup 
prostřednictvím našeho e-shopu.

SYSTEM-DIGITAL s.r.o.
www.digi-sprava.cz

Aplikace pro starosty a zastupitele. Od pozvánky na za-
sedání až po výpis usnesení v pár krocích. Neztrácejte 
čas zbytečnými úkony, nechte to na Digi-Správě.

TEDOM a.s.
www.tedom.com

TEDOM a.s. je česká strojírenská fi rma. Předmětem 
činnosti společnosti jsou vývoj a výroba kogeneračních 
jednotek s plynovými spalovacími motory. Portfolio výrob-
ků společnosti tvoří dále i služby v energetice: instalace 
fotovoltaických elektráren, podpůrné služby pro ČEPS, 
výstavba energetických zdrojů a jejich provozování.

TENDERA partners, s.r.o.
www.tendera.cz

Společnost TENDERA partners, s.r.o. zajišťuje komplexní 
poradenství v oblasti zadávání veřejných zakázek pro 
veřejný i soukromý sektor. Zabývá se mimo jiné admi-
nistrací zakázek podpořených z veřejných zdrojů nebo 
z prostředků Evropské unie.

TESLA, akciová společnost
www.tesla.cz

Specialista na řešení s bezdrátovými senzory monitorují-
cí životní prostředí a provozy měst a obcí. Měření radonu 
a CO2 v budovách, hluku v ulicích, stavu vodních ploch 
a jiné.

TEWIKO systems s.r.o.
www.tewiko.cz

Projektování, výroba, realizace dětských hřišť a sportovišť

TONERMARKET, s.r.o.
www.tonermarket.cz

Firma TONERMARKET s.r.o. je autorizovaným prodejcem 
a servisem kopírek a multifunkčních tiskových zařízení 
značek KYOCERA a BROTHER, s prodlouženou záru-
kou až na 5 let a s nejlepší cenou strojů i tonerů v České 
republice. Samozřejmostí je kromě prodeje i možnost 
pronájmu strojů včetně zapůjčení. Nejenom tento sorti-
ment výpočetní a kancelářské techniky najdete na našem 
novém e-shopu www.TMobchod.cz.
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TRIADA, spol. s r. o.
www.triada.cz

Společnost TRIADA, spol. s r. o., patří k předním doda-
vatelům software (IS Munis) a služeb pro sféru veřejné 
správy ČR. Kromě této činnosti pořádá konference Den 
malých obcí a ISSS (největší svého druhu ve střední 
Evropě) a provozuje internetový portál Deník veřejné 
správy – DVS.cz.

TURANCAR CZ s.r.o.
www.isuzubus.cz

TURANCAR CZ s.r.o. – výhradní dovozce autobusů 
ISUZU do ČR. Linkové a městské minibusy, 30 a 60 míst, 
jsou ideální doprava do malých měst a obcí. Pro podrob-
né informace využijte linku 774 812 178.

UH CAR, s.r.o.
www.uhcar.cz

Prodej a servis nových i ojetých vozidel.

URBITECH s.r.o.
www.urbitech.cz

Společnost URBITECH s.r.o. již přes 10 let poskytuje 
samosprávám IT služby ve formě komunikačního kanálu 
ÚŘAD V MOBILU/HLÁŠENÍROZHLASU.cz s napojením 
na doplňkové moduly (např. rezervační systém, online 
zpravodaje, kalendář událostí aj.), tvorbu www stránek. 
Služby dokážeme nabídnout na nezávazné vyzkoušení 
ZDARMA. Neváhejte nás oslovit na tel.: 576 77 67 67 
nebo na e-mail: urbitech@urbitech.cz.

WEBHOUSE, s.r.o.
www.webhouse.cz

Naše společnost patří mezi přední dodavatele webových 
stránek a souvisejících služeb pro města a obce České 
republiky. Weby našich zákazníků získaly mnoho oce-
nění v celostátních i mezinárodních soutěžích. Nabízíme 
kompletní služby pro tvorbu a provoz webů a chceme být 
těmi, kdo nasazují měřítka v oboru. Naším cílem je posky-
tování kvalitních služeb a příjemné uživatelské podpory.


