Statutární město Ostrava
městský obvod Radvanice a Bartovice
rada městského obvodu

Usnesení
1. schůze Rady městského obvodu Radvanice
a Bartovice konané dne 7. listopadu 2018
Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice:
Číslo
Obsah
usnesení
1) schvaluje program 1. schůze rady městského obvodu konané dne 7. listopadu 2018.
1/1/18
1) souhlasí s informací o kontrole plnění usnesení rady městského obvodu s tím, že usnesení
2/1/18
č.:
1040/42/08 z 24. září 2008,
1169/49/13 z 16. ledna 2013,
1514/63/13 z 14. srpna 2013,
2050/87/14 z 30. července 2014,
11/1/14 z 19. listopadu 2014,
109/6/15 z 11. února 2015,
186/10/15 z 8. dubna 2015,
239/13/15 z 20. května 2015,
241/13/15 z 20. května 2015,
249/13/15 z 20. května 2015,
537/27/15 z 2. prosince 2015,
631/31/16 z 10. února 2016,
890/47/16 z 21. září 2016,
902/47/16 z 21. září 2016,
1540/79/18, bod 3), ze 17. ledna 2018,
1674/86/18, bod 3), 5) a 6) z 25. dubna 2018,
ke stálému plnění a usnesení s termínem plnění dosud nesplněná zůstávají ve sledování
dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,

3/1/18

2) vyřazuje z další kontroly plnění usnesení rady městského obvodu usnesení dle přílohy č. 1
předloženého materiálu.
1) pověřuje Mgr. Jarmilu Rojkovu, Ing. Bc. Ivanu Michálkovou a Ing. Štěpána Košťála. členy
Zastupitelstva městského obvodu Radvanice a Bartovice, k přijímání projevu vůle,
že snoubenci spolu vstupují do manželství ve správním obvodu městského obvodu Radvanice
a Bartovice v souladu s ustanovením § 658 odst.1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve spojení s ustanovením § 11a odst.1 písm. a) zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu
a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
2) stanovuje, aby v souladu s ustanovením § 108 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, členové zastupitelstva městského obvodu
Mgr. Jarmila Rojková, Ing. Bc. Ivana Michálková a Ing. Štěpán Košťál užívali při
občanských obřadech ve správním obvodu městského obvodu závěsný odznak se státním
znakem České republiky,

4/1/18
1/7

3) ukládá zaměstnankyni pověřené vedením odboru organizačního a vnitřních věcí zajistit
realizaci dle bodu č. 1 tohoto usnesení,
Z: Bc. Šárka Krkošková
T: trvale.
1) stanovuje místo konání sňatečných obřadů, a to obřadní síň Úřadu městského obvodu
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Radvanice a Bartovice, Těšínská 87/281, Ostrava-Radvanice,
5/1/18

2) stanovuje termíny pro konání sňatečných obřadů, a to každou sobotu v měsíci.
1) projednala žádost Mateřské školy Ostrava – Bartovice, Za Ještěrkou 8, příspěvková
organizace, dle přílohy č. 1 a 2 tohoto materiálu,
2) schvaluje odpisové plány na rok 2019 dle přílohy č. 1 a 2 tohoto materiálu,

6/1/18

3) ukládá vedoucí odboru sociálních věcí a školství informovat žadatele o usnesení rady
městského obvodu dle bodu č. 2.
Z: Mgr. Martina Škovránová
T: 16. listopadu 2018.
1) projednala žádost ze dne 24. září 2018 podanou manžely xxx a xxx xxx, bytem xxx, xxx, o
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti a zakládající právo umístit a
provést stavbu vodovodní přípojky, a to na části pozemku parc. č. 843/5, ostatní komunikace,
ostatní plocha, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, v rozsahu služebnosti cca 2 m2, dle příloh č. 1
a) a 1 b) předloženého materiálu,
2) rozhodla o uzavření smlouvy č. S 0525/2018/MBaI o smlouvě budoucí o zřízení
služebnosti a zakládající právo umístit a provést stavbu vodovodní přípojky, a to části
pozemku parc. č. 843/5, ostatní komunikace, ostatní plocha, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava,
v rozsahu služebnosti cca 2 m2, dle přílohy č. 1 c) předloženého materiálu,
3) projednala žádost ze dne 24. září 2018 podanou manžely xxx a xxx xxx, bytem xxx, xxx, o
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti a zakládající právo umístit a
provést stavbu vodovodní přípojky, a to na části pozemku parc. č. 843/5, ostatní komunikace,
ostatní plocha, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, v rozsahu služebnosti cca 7 m2, dle příloh č. 2
a) a 2 b) předloženého materiálu,
4) rozhodla o uzavření smlouvy č. S 0526/2018/MBaI o smlouvě budoucí o zřízení
služebnosti a zakládající právo umístit a provést stavbu vodovodní přípojky, a to na části
pozemku parc. č. 843/5, ostatní komunikace, ostatní plocha, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava,
v rozsahu služebnosti cca 7 m2, dle přílohy č. 2 c) předloženého materiálu,
5) ukládá zaměstnankyni pověřené vedením odboru majetkového, bytového a investic zajistit
realizaci, dle bodů č. 2 a 4 tohoto usnesení,
Z: Jana Cielecká
T: 10. prosince 2018,

7/1/18

6) zmocňuje místostarostku městského obvodu k podpisu smluv o smlouvách budoucích
č. S 0525/2018/MBaI a S 0526/2018/MBaI o zřízení služebností a zakládající právo umístit
a provést stavbu, dle bodů č. 2 a 4 tohoto usnesení,
Z: Bc. Martina Stankušová
T: 10. prosince 2018.
1) projednala návrh jednacího řádu dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
2) schvaluje Návrh Jednacího řádu komisí Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice
s účinností od 8. listopadu 2018, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,

8/1/18

3) ukládá jednatelkám (zapisovatelkám) komisí seznámit členy komisí rady městského
obvodu se schváleným návrhem dle bodu 2 tohoto usnesení,
Z: jednatelky (zapisovatelky) komisí
T: ihned.
1) schvaluje nové termíny konání schůzí rady, ve kterých se mění číslování schůzí rady
městského obvodu ve 2. pololetí roku 2018 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
2) ruší část usnesení č. 1745/90/18, které schválila rada městského obvodu dne 20. června
2018, a to od 99. schůze do 102. schůze rady městského obvodu dle přílohy č. 2 předloženého
materiálu.
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1) projednala žádost ze dne 24. září 2018 podanou společností PROFIPROJEKT s. r. o.,
se sídlem Collo – louky 126, 738 01 Frýdek - Místek, o souhlas s kácením dřevin
ke stavbě „Ostrava 2287/34 Špicar, NNv“, pro pozemky parc. č. 2286 a parc. č. 113/1,
v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
2) rozhodla o udělení souhlasu s kácením dřevin „Ostrava 2287/34 Špicar, NNv“, pro
pozemky parc. č. 2286 a parc. č. 113/1, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, svěřená správa
městskému obvodu Radvanice a Bartovice, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu,
3) ukládá zaměstnankyni pověřené vedením odboru majetkového, bytového a investic zajistit
realizaci, dle bodu 2 tohoto usnesení,
Z: Jana Cielecká
T: 30. listopadu 2018,

10/1/18

4) zmocňuje místostarostku městského obvodu k podpisu s kácením dřevin, dle bodu
2 tohoto usnesení,
Z: Bc. Martina Stankušová
T: 30. listopadu 2018.
1) projednala žádost Základní školy Ostrava – Radvanice, Vrchlického 5, příspěvkové
organizace, o umožnění provedení rozpočtového opatření, dle přílohy č. 1 tohoto materiálu,
2) souhlasí s umožněním provedení rozpočtového opatření Základní školy Ostrava –
Radvanice, Vrchlického 5, příspěvková organizace, dle přílohy č. 1 tohoto materiálu,

11/1/18

3) ukládá vedoucí odboru sociálních věcí a školství informovat žadatele o usnesení rady
městského obvodu dle bodu č. 1 a 2,
Z: Mgr. Martina Škovránová
T: 16. listopadu 2018.
1) zřizuje dle ustanovení § 102 odst. 2) písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, pro volební období 2018 – 2022 tyto komise rady
městského obvodu:
a) Komisi životního prostředí, bezpečnosti a dopravy
b) Komisi sociální, sportovní a školství
c) Komisi likvidační,
d) Ústřední inventarizační komisi,
2) stanoví pro volební období 2018 – 2022 počty členů komisí takto:
a)
b)
c)
d)

Komise životního prostředí, bezpečnosti a dopravy – 7 členů,
Komise sociální, sportovní a školství – 5 členů,
Komise likvidační – 6 členů,
Ústřední inventarizační komise – 6 členů,

3) odvolává všechny dříve jmenované členy komisí rady městského obvodu dle bodu č. 1,
pro volební období 2014 – 2018,
4) na základě návrhů členů zastupitelstva městského obvodu, jmenuje předsedy a členy
komisí rady městského obvodu a určuje zaměstnance zajišťujícího organizačně
a administrativně činnost komise (zapisovatele):
a) Komise životního prostředí, bezpečnosti a dopravy
předsedkyně: Ing. Bc. Ivana Michálková
členové:
1. Zbyněk Najzar
2. Miroslav Langr
3. Jiří Stankuš
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4. BcA. Roman Pecháček
5. Pavel Šebesta
6. Břetislav Buchta
zapisovatelka: Pavla Kolářová
b) Komise sociální, sportovní a školství
předsedkyně: Mgr. Jarmila Rojková
členové:
1. Vladimír Svoboda
2. Mgr. Martina Linhartová
3. Dana Lérová
4. Martina Konečná
zapisovatelka: Pavlína Vildová, DiS.
c) Komise likvidační
předseda: Jiří Stankuš
členové:
vedoucí odboru sociálních věcí a školství
vedoucí odboru stavebního řádu, dopravy a životního prostředí
vedoucí odboru majetkového, bytového a investic
vedoucí odboru financí a rozpočtu
vedoucí odboru organizačního a vnitřních věcí
zapisovatelka: Jana Cielecká
d) Ústřední inventarizační komise
předseda: Ing. Štěpán Košťál
členové:
1. Petra Varyšová
2. Pavla Kolářová
vedoucí odboru majetkového, bytového a investic
vedoucí odboru financí a rozpočtu
vedoucí odboru organizačního a vnitřních věcí
zapisovatelka: Bc. Zuzana Zouharová
a to s účinností od 8. listopadu 2018,
5) odvolává všechny dříve jmenované členy redakční rady RaB novin, informačního
měsíčníku občanů městského obvodu Radvanice a Bartovice, pro volební období 2014 –
2018,
6) jmenuje pro volební období 2018 – 2022 členy redakční rady RaB novin, informačního
měsíčníku občanů městského obvodu Radvanice a Bartovice:
předseda: Bc. Aleš Boháč, MBA
členové:
1. Bc. Martina Stankušová
2. Mgr. Jarmila Rojková
3. Ing. Kateřina Tomanová
4. Lenka Mladěnková
5. BcA. Roman Pecháček
tajemník úřadu městského obvodu,
7) odvolává všechny dříve jmenované členy poradního sboru starostky městského obvodu
k řešení bytové problematiky pro volební období 2014 - 2018,
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8) jmenuje členy poradního sboru rady městského obvodu k řešení bytové problematiky pro
volební období 2018 – 2022:
předseda: Bc. Aleš Boháč, MBA
členové:
Bc. Martina Stankušová
referent na úseku bytovém
9) odvolává s účinností od 8. listopadu 2018:
předsedkyni povodňové komise Mgr. Šárku Tekielovou
místopředsedu povodňové komise Bc. Aleše Boháče, MBA
člena povodňové komise Jiřího Válka
a jmenuje s účinností od 8. listopadu 2018:
předsedu povodňové komise Bc. Aleše Boháče, MBA
místopředsedkyni povodňové komise Bc. Martinu Stankušovou
člena povodňové komise Stanislava Halu.
Ostatní stávající členové povodňové komise zůstávání beze změn.
10) ukládá vedoucí odboru stavebního řádu, dopravy a životního prostředí zajistit aktualizaci
seznamu členů povodňové komise v systému POVIS dle bodu č. 9 tohoto usnesení,
Z: Ing. Věra Raisová
T: 31. prosince 2018.
12/1/18

1) projednala žádost Magistrátu města Ostravy, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava, ze dne
27. září 2018, o stanovisko k výkupu pozemku parc. č. 2631, orná půda, v k. ú. Radvanice,
obec Ostrava, statutárním městem Ostrava od jeho vlastníků – manželů xxx a xxx xxx, a dále
k následnému svěření tohoto pozemku do správy městskému obvodu Radvanice a Bartovice,
dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
2) rozhodla souhlasit s výkupem pozemku parc. č. 2631, orná půda, v k. ú. Radvanice, obec
Ostrava, statutárním městem Ostrava od jeho vlastníků – manželů xxx a xxx xxx, a dále k
následnému svěření tohoto pozemku do správy městskému obvodu Radvanice a Bartovice,
dle přílohy č. 2 předloženého materiálu,
3) ukládá zaměstnankyni pověřené vedením odboru majetkového, bytového a investic zajistit
realizaci, dle bodu č. 2 tohoto usnesení,
Z: Jana Cielecká
T: 10. prosince 2018,

13/1/18

4) zmocňuje místostarostku městského obvodu k podpisu stanoviska k výkupu pozemku,
dle bodu č. 2 tohoto usnesení,
Z: Bc. Martina Stankušová
T: 10. prosince 2018.
1) projednala žádost ze dne 7. září 2018, podanou xxx xxx, bytem xxx, xxx, o pronájem
pozemku pod garáží parc. č. 2027/125, zastavěná plocha a nádvoří, o celkové výměře 22 m2,
v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, dle přílohy č. 1 a) předloženého materiálu,
2) rozhodla o uzavření nájemní smlouvy č. S 0523/2018/MBaI s xxx xxx, bytem xxx, xxx,
dle přílohy č. 1 b) předloženého materiálu,
3) projednala žádost ze dne 11. září 2018, podanou xxx xxx, bytem xxx, xxx, o pronájem
části pozemku parc. č. 1055, zahrada, o výměře 1.150 m2, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava,
dle přílohy č. 2 a) předloženého materiálu,
4) rozhodla o uzavření nájemní smlouvy č. S 0524/2018/MBaI s xxx xxx, bytem xxx, xxx,
dle přílohy č. 2 b) předloženého materiálu,
5) ukládá zaměstnankyni pověřené vedením odboru majetkového, bytového a investic zajistit
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realizaci, dle bodů č. 2 a 4 tohoto usnesení,
Z: Jana Cielecká
T: 10. prosince 2018,

14/1/18

6) zmocňuje místostarostku městského obvodu k podpisu nájemních smluv
č. S 0523/2018/MBaI a S 0524/2018/MBaI, dle bodů č. 2 a 4 tohoto usnesení,
Z: Bc. Martina Stankušová
T: 10. prosince 2018.
1) projednala žádost společnosti ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02
Děčín 4, IČ: 24729035, zastoupenou na základě plné moci firmou Ing. Martin Barteček,
sídlem Lublaňská 1002/9, 120 00 Praha 2 - Vinohrady, o uzavření smlouvy o zřízení věcného
břemene - služebnosti, dle příloh č. 1 a) a 1 b) předloženého materiálu,
2) rozhodla o uzavření smlouvy č. S 0518/2018/MBaI o zřízení věcného břemene –
služebnosti, spočívající v povinnosti statutárního města Ostravy, městského obvodu
Radvanice a Bartovice, na dotčené části pozemku parc. č. 1220/7, o výměře 262 m2, jiná
plocha, ostatní plocha, v k. ú. Bartovice, obec Ostrava, strpět umístění stavby „Ostrava –
Bartovice 1622/1 Dušáková, NNk“ a umožnit přístup k této stavbě v souvislosti s jejím
provozem, opravami či odstraněním, a to ve prospěch oprávněného – společnosti ČEZ
Distribuce, a. s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, IČ: 24729035, dle přílohy č. 1 c)
předloženého materiálu,
3) projednala žádost společnosti ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02
Děčín 4, IČ: 24729035, zastoupenou na základě plné moci firmou Ing. Martin Barteček,
sídlem Lublaňská 1002/9, 120 00 Praha 2 - Vinohrady, o uzavření smlouvy o zřízení věcného
břemene - služebnosti, dle příloh č. 2 a) a 2 b) předloženého materiálu,
4) rozhodla o uzavření smlouvy č. S 0519/2018/MBaI o zřízení věcného břemene –
služebnosti, spočívající v povinnosti statutárního města Ostravy, městského obvodu
Radvanice a Bartovice, na dotčené části pozemků parc. č. 1012/2, o výměře 1.909 m2, ostatní
komunikace, ostatní plocha, v k. ú. Bartovice, obec Ostrava, strpět umístění stavby „Ostrava
– Bartovice 1012/8 S4 – Investment, NN“ a umožnit přístup k této stavbě v souvislosti s jejím
provozem, opravami či odstraněním, a to ve prospěch oprávněného – společnosti ČEZ
Distribuce, a. s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, IČ: 24729035, dle přílohy č. 2 c)
předloženého materiálu,
5) projednala žádost společnosti ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02
Děčín 4, IČ: 24729035, zastoupenou na základě plné moci firmou NOVPRO FM, s. r. o.,
sídlem Sadová 609, 738 01 Frýdek - Místek, o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti, dle příloh č. 3 a) a 3 b) předloženého materiálu,
6) rozhodla o uzavření smlouvy č. S 0520/2018/MBaI o zřízení věcného břemene –
služebnosti, spočívající v povinnosti statutárního města Ostravy, městského obvodu
Radvanice a Bartovice, na dotčené části pozemků parc. č. 2665/1, o výměře 278 m2, ostatní
komunikace, ostatní plocha, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, strpět umístění stavby „Ostrava
– Bartovice 1121/2 Bezručová, NN“ a umožnit přístup k této stavbě v souvislosti s jejím
provozem, opravami či odstraněním, a to ve prospěch oprávněného – společnosti ČEZ
Distribuce, a. s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, IČ: 24729035, dle přílohy č. 3 c)
předloženého materiálu,
7) projednala žádost společnosti ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02
Děčín 4, IČ: 24729035, zastoupenou na základě plné moci firmou NOVPRO FM, s. r. o.,
sídlem Sadová 609, 738 01 Frýdek - Místek, o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti, dle příloh č. 4 a) a 4 b) předloženého materiálu,
8) rozhodla o uzavření smlouvy č. S 0521/2018/MBaI o zřízení věcného břemene –
služebnosti, spočívající v povinnosti statutárního města Ostravy, městského obvodu
Radvanice a Bartovice, na dotčené části pozemků parc. č. 3262/2, o výměře 324 m2, ostatní
komunikace, ostatní plocha, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, strpět umístění stavby „Ostrava
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– Radvanice, 3167/2 Skyba, příp. NNk“ a umožnit přístup k této stavbě v souvislosti s jejím
provozem, opravami či odstraněním, a to ve prospěch oprávněného – společnosti ČEZ
Distribuce, a. s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, IČ: 24729035, dle přílohy č. 4 c)
předloženého materiálu,
9) projednala žádost společnosti ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02
Děčín 4, IČ: 24729035, zastoupenou na základě plné moci firmou NOVPRO FM, s. r. o.,
sídlem Sadová 609, 738 01 Frýdek - Místek, o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti, dle příloh č. 5 a) a 5 b) předloženého materiálu,
10) rozhodla o uzavření smlouvy č. S 0522/2018/MBaI o zřízení věcného břemene –
služebnosti, spočívající v povinnosti statutárního města Ostravy, městského obvodu
Radvanice a Bartovice, na dotčené části pozemků parc. č. 596/1, o výměře 1.894 m2, ostatní
komunikace, ostatní plocha, v k. ú. Bartovice, obec Ostrava, strpět umístění stavby „Ostrava
– Bartovice 1121/2, Bezručová, NN“ a umožnit přístup k této stavbě v souvislosti s jejím
provozem, opravami či odstraněním, a to ve prospěch oprávněného – společnosti ČEZ
Distribuce, a. s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, IČ: 24729035, dle přílohy č. 5 c)
předloženého materiálu,
11) ukládá zaměstnankyni pověřené vedením odboru majetkového, bytového a investic
zajistit realizaci dle bodů č. 2, 4, 6, 8 a 10 tohoto usnesení,
Z: Jana Cielecká
T: 10. prosince 2018,

15/1/18

12) zmocňuje místostarostku městského obvodu k podpisu smluv o zřízení věcného břemene
–
služebnosti
č.
S 0518/2018/MBaI,
S 0519/2018/MBaI,
S 0520/2018/MBaI,
S 0521/2018/MBaI a S 0522/2018/MBaI, dle bodů č. 2, 4, 6, 8 a 10 tohoto usnesení,
Z: Bc. Martina Stankušová
T: 10. prosince 2018.
1) projednala návrh na uzavření dodatku č. 2 (S 0529/2018/SŘDaŽP) ke smlouvě o dílo
č. S 0334/2018/SŘDaŽP na stavební práce pod názvem „Úprava křižovatky Radvanická
x Čapkova“ dle příloh č. 1, 2 předloženého materiálu,
2) souhlasí s uzavřením dodatku č. 2 (S 0529/2018/SŘDaŽP) ke smlouvě o dílo
č. S 0334/2018/SŘDaŽP na stavební práce pod názvem „Úprava křižovatky Radvanická
x Čapkova“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
3) ukládá vedoucí odboru stavebního řádu, dopravy a životního prostředí zabezpečit všechny
potřebné úkony k uzavření dodatku č. 2 (S 0529/2018/SŘDaŽP) ke smlouvě o dílo
č. S 0334/2018/SŘDaŽP, dle bodu č. 2. tohoto usnesení,
Z: Ing. Věra Raisová
T: 14. listopadu 2018,
4) 4) zmocňuje starostu městského obvodu Radvanice a Bartovice k podpisu dodatku
č. 2 (S 0529/2018/SŘDaŽP) ke smlouvě o dílo č. S 0334/2018/SŘDaŽP, dle bodu č. 2 tohoto
usnesení,
Z: Bc. Aleš Boháč, MBA
T: 14. listopadu 2018.

Bc. Aleš Boháč, MBA
starosta
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