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Usnesení 68. schůze Rady městského obvodu 
Radvanice a Bartovice konané dne 24. listopadu 
2021 
 
Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice: 

 

Číslo 

usnesení 
Obsah 

1206/68/21 1) schvaluje program 68. schůze rady městského obvodu konané dne 24. listopadu 2021. 

1207/68/21 1) souhlasí s informací o kontrole plnění usnesení rady městského obvodu s tím,  

že usnesení ke stálému plnění a usnesení s termínem plnění dosud nesplněná zůstávají  

ve sledování dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 

 

2) vyřazuje z další kontroly plnění usnesení rady městského obvodu usnesení  

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu. 

1208/68/21 1) schvaluje termíny konání schůzí rady městského obvodu v 1. pololetí roku 2022 dle 

přílohy č. 1 předloženého materiálu. 

1209/68/21 1) projednala návrh obecně závazné vyhlášky č. xx/2021, o místním poplatku za užívání 

veřejného prostranství, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 

 

2) souhlasí s vydáním obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za užívání veřejného 

prostranství dle přílohy č. 1 předloženého materiálu a schvaluje stanovisko rady městského 

obvodu k návrhu obecně závazné vyhlášky č. xx/2021, o místním poplatku za užívání 

veřejného prostranství, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu, 

 

3) zmocňuje starostu městského obvodu k podpisu stanoviska rady městského obvodu  

k návrhu obecně závazné vyhlášky dle bodu č. 2 tohoto usnesení, 

Z: Bc. Aleš Boháč, MBA   T: 3. prosince 2021, 

 

4) ukládá vedoucí odboru financí a rozpočtu městského obvodu odeslat na Magistrát města 

Ostravy stanovisko rady městského obvodu k návrhu obecně závazné vyhlášky dle bodu  

č. 2 tohoto usnesení,  

Z: Ing. Renáta Spěváková   T: 3. prosince 2021. 

1210/68/21 1) projednala žádost Mgr. Evy Studentové, notářky se sídlem v Ostravě, o vyslovení 

souhlasu s vydáním majetku po zemřelém Ferdinandu Žurbejovi, statutárnímu městu 

Ostrava, městskému obvodu Radvanice a Bartovice, dle přílohy č. 1 předloženého 

materiálu, 

 

2) souhlasí s vydáním majetku po zemřelém Ferdinandu Žurbejovi, notářkou Mgr. Evou 

Studentovou, dle bodu č. 1 tohoto usnesení, 

 

3) ukládá vedoucí odboru organizačního a vnitřních věcí informovat notářku Mgr. Evu 

Studentovou o rozhodnutí rady městského obvodu, dle bodu č. 2 tohoto usnesení, 

Z: Bc. Šárka Krkošková   T: 30. listopadu 2021. 

1211/68/21 1) projednala návrh rozpočtu městského obvodu na rok 2022 dle přílohy č. 1 – 6 

předloženého materiálu a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na léta 2023 - 2025 dle 

přílohy č. 7 předloženého materiálu, 

 

2) doporučuje zastupitelstvu městského obvodu schválit návrh rozpočtu městského obvodu 
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na rok 2022 dle přílohy č. 1 – 6 předloženého materiálu a návrh střednědobého výhledu 

rozpočtu na léta 2023 – 2025 dle přílohy č. 7 předloženého materiálu, 

 

3) ukládá starostovi městského obvodu předložit návrh rozpočtu městského obvodu na rok 

2022 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na léta 2023 - 2025 k projednání 

zastupitelstvu městského obvodu, 

Z: Bc. Aleš Boháč, MBA                       T: dle termínu zastupitelstva. 

1212/68/21 1) projednala návrh dodatku č. 1 S 0466/2021/SŘDaŽP ke smlouvě o dílo  

č. S 0376/2019/SŘDaŽP na zajištění odborného pozáručního servisu/periodické údržby na 

zařízeních rozhlasového, výstražného a informačního systému v městském obvodu 

Radvanice a Bartovice s Mgr. Pavlem Kubějou, IČ 47822147, se sídlem 756 53, Vidče 555 

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 

 

2) rozhodla o uzavření dodatku č. 1 S 0466/2021/SŘDaŽP ke smlouvě o dílo  

č. S 0376/2019/SŘDaŽP na zajištění odborného pozáručního servisu/periodické údržby na 

zařízeních rozhlasového, výstražného a informačního systému v městském obvodu 

Radvanice a Bartovice s Mgr. Pavlem Kubějou, IČ 47822147, se sídlem 756 53, Vidče 555 

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 

 

3) ukládá vedoucí odboru stavebního řádu, dopravy a životního prostředí zajistit realizaci 

dle bodu č. 2 tohoto usnesení, 

Z: Ing. Věra Raisová   T: 30. prosince 2021, 

 

4) zmocňuje starostu městského obvodu Radvanice a Bartovice k podpisu dodatku  

č. 1 S 0466/2021/SŘDaŽP ke smlouvě o dílo č. S 0376/2019/SŘDaŽP na zajištění 

odborného pozáručního servisu/periodické údržby na zařízeních rozhlasového, výstražného 

a informačního systému v městském obvodu Radvanice a Bartovice dle bodu č. 2 tohoto 

usnesení,  

 

Z: Bc. Aleš Boháč, MBA  T: 30. prosince 2021. 

1213/68/21 1) bere na vědomí zápis č. 10/2021 z jednání komise životního prostředí, bezpečnosti  

a dopravy při Radě městského obvodu Radvanice a Bartovice ze dne 3. listopadu 2021 dle 

přílohy předloženého materiálu. 

1214/68/21 1) projednala návrh Dodatku č. 2 S 0472/2021/SŘDaŽP k příkazní smlouvě  

č. S 0190/2017/SŘDaŽP na zajištění administrace a dotačního managementu (ADM)  

a závěrečného vyhodnocení akce (ZVA) „Sídelní zeleň – Fryštátská v k.ú. Radvanice“, 

uzavřenou se společností ProFaktum, s.r.o., IČ 28568087, se sídlem Hlavní třída 87/2,  

737 01 Český Těšín, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 

 

2) rozhodla o uzavření Dodatku č. 2 S 0472/2021/SŘDaŽP k příkazní smlouvě  

č. S 0190/2017/SŘDaŽP na zajištění administrace a dotačního managementu (ADM)  

a závěrečného vyhodnocení akce (ZVA) „Sídelní zeleň – Fryštátská v k.ú. Radvanice“,  

se společností ProFaktum, s.r.o., IČ 28568087, se sídlem Hlavní třída 87/2, 737 01 Český 

Těšín, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 

 

3) ukládá vedoucí odboru stavebního řádu, dopravy a životního prostředí zajistit realizaci 

dle bodu č. 2 tohoto usnesení, 

Z: Ing. Věra Raisová   T: 31. prosince 2021, 

 

4) zmocňuje starostu městského obvodu Radvanice a Bartovice k podpisu Dodatku  

č. 2 S 0472/2021/SŘDaŽP k příkazní smlouvě č. S 0190/2017/SŘDaŽP dle bodu č. 2 tohoto 

usnesení,  

Z: Bc. Aleš Boháč, MBA  T: 31. prosince 2021. 
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1215/68/21 1) projednala návrh pronájmu dvou garáží a uzavření nájemní smlouvy za období  

od 1. ledna 2022 na dobu neurčitou se Základní organizací Českého zahrádkářského svazu 

Ostrava-Bartovice,  

 

2) rozhodla o uzavření nájemní smlouvy č. S 0470/2021/MBaI se Základní organizací 

Českého zahrádkářského svazu Ostrava-Bartovice, IČ: 73214426, dle přílohy  

č. 1 předloženého materiálu, 

 

3) ukládá vedoucímu odboru majetkového, bytového a investic zajistit realizaci, dle bodu 2) 

tohoto usnesení,  

Z: Jana Cielecká   T: 31. prosince 2021, 

 

4) zmocňuje starostu městského obvodu k podpisu nájemní smlouvy dle bodu 2) tohoto 

usnesení, 

Z: Bc. Aleš Boháč, MBA  T: 31. prosince 2021. 

1216/68/21 1) projednala nabídku ze dne 24. května 2021, podanou panem xxxxx, bytem xxxxx,  

na darování pozemku a uzavření darovací smlouvy na pozemek parc. č. 654/7, vodní plocha 

o celkové výměře 71 m², v k. ú. Bartovice, obec Ostrava, dle příloh 1 až 4 předloženého 

materiálu 

 

2) doporučuje zastupitelstvu městského obvodu souhlasit s bezúplatným nabytím pozemku 

parc. č. 654/7 v k. ú. Bartovice a uzavřením darovací smlouvy S 0471/2021/MBaI s panem 

xxxxx, bytem xxxxx, 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: 15. prosince 2021, 

 

4) ukládá místostarostce městského obvodu předložit materiál dle bodu č. 2 tohoto usnesení 

k projednání zastupitelstvu městského obvodu,  

Z: Bc. Martina Stankušová   T: 15. prosince 2021. 

1217/68/21 1) projednala žádost ze dne 26. ledna 2021, podanou paní xxxxx, bytem xxxxx, o odkoupení 

části pozemku a uzavření kupní smlouvy na pozemek parc. č. 1028/1, ostatní plocha, ostatní 

komunikace o celkové výměře 675 m2, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava dle příloh č. 1 až 5 

předloženého materiálu,  

 

2) doporučuje zastupitelstvu městského obvodu souhlasit s prodejem části pozemku parc.  

č. 1028/1 v k. ú. Radvanice a uzavřením kupní smlouvy č. S 0468/2021/MBaI s paní xxxxx, 

bytem xxxxx a panem xxxxx, 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: 15. prosince 2021, 

 

4) ukládá místostarostce městského obvodu předložit materiál dle bodu č. 2 tohoto usnesení 

k projednání zastupitelstvu městského obvodu,  

Z: Bc. Martina Stankušová   T: 15. prosince 2021. 

1218/68/21 1) projednala žádost ze dne 11. června 2021 podanou společností innogy Energo, s. r. o., 

sídlem Limuzská 3135/12, 108 00 Praha 10, IČO: 25115171, zastoupena panem  

xxxxx, bytem xxxxx, o pronájem části pozemku parc. č. 2090, ostatní plocha, ostatní 

dopravní plocha, o výměře cca 0,25 m2, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, dle přílohy č. 1 a) 

předloženého materiálu, 
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2) rozhodla o uzavření nájemní smlouvy č. S 0469/2021/MBaI se společností innogy 

Energo, s. r. o., sídlem Limuzská 3135/12, 108 00 Praha 10, IČO: 25115171, dle přílohy č. 

1 b) předloženého materiálu, 

 

3) projednala žádost ze dne 28. července 2021 podanou společností Pražská energetika,  

a. s., sídlem Na Hroudě 1492/4, 105 00 Praha 10, IČO: 60193913, o pronájem části 

pozemku parc. č. 730/12, ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha, o výměře cca 1 m2, 

v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, dle přílohy č. 2 a) předloženého materiálu, 

 

4) rozhodla o uzavření nájemní smlouvy č. S 0473/2021/MBaI se společností Pražská 

energetika, a. s., sídlem Na Hroudě 1492/4, 105 00 Praha 10, IČO: 60193913, dle přílohy  

č. 2 b) 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: 15. prosince 2021, 

 

6) zmocňuje místostarostku městského obvodu k podpisu dokumentu, dle bodů č. 2 a 4 

tohoto usnesení,  

Z: Bc. Martina Stankušová   T: 15. prosince 2021. 

1219/68/21 1) projednala žádost ze dne 10. listopadu 2021 podanou manžely xxxxx, bytem xxxxx, 

zastoupeni panem xxxxx, sídlem xxxxx, o souhlas s umístěním a provedením stavby 

„Novostavba RD na parc. č. 711/1, k. ú. Bartovice“, pro pozemek parc. č. 711/1, v k. ú. 

Bartovice, obec Ostrava, dle přílohy č. 1 a) předloženého materiálu, 

 

2) rozhodla o udělení souhlasu s umístěním a provedením stavby „Novostavba RD na parc.  

č. 711/1, k. ú. Bartovice“, pro pozemek parc. č. 711/1, v k. ú. Bartovice, obec Ostrava,  

dle přílohy č. 1 b) předloženého materiálu, 

 

3) projednala žádost ze dne 8. listopadu 2021 podanou společností Green Gas DPB, a. s., 

sídlem Rudé armády 637, 739 21 Paskov, o předběžný souhlas s umístěním a provedením 

stavby „Těžební stanice důlního plynu s plynovodním propojením mezi průmyslovými 

areály bývalých dolů Pokrok (Fučík) v Petřvaldě u Karviné a Ludvík v Ostravě 

Radvanicích“, pro pozemek parc. č. 3155/1, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, dle přílohy  

č. 2 a) předloženého materiálu, 

 

4) rozhodla o udělení předběžného souhlasu s umístěním a provedením stavby „Těžební 

stanice důlního plynu s plynovodním propojením mezi průmyslovými areály bývalých dolů 

Pokrok (Fučík) v Petřvaldě u Karviné a Ludvík v Ostravě Radvanicích“, pro pozemek parc. 

č. 3155/1, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, dle přílohy č. 2 b) předloženého materiálu, 

 

5) projednala žádost ze dne 18. října 2021 podanou panem xxxxx, bytem xxxxx, o souhlas  

s umístěním a provedením stavby „Vodovodní přípojka“, pro pozemek parc. č. 798/15, v k. 

ú. Radvanice, obec Ostrava, dle přílohy č. 3 a) předloženého materiálu, 

 

6) rozhodla o udělení souhlasu s umístěním a provedením stavby „Vodovodní přípojka“, pro 

pozemek parc. č. 798/15, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, dle přílohy č. 1 b) předloženého 

materiálu, 

 

7) ukládá zaměstnankyni pověřené vedením odboru majetkového, bytového a investic 

zajistit realizaci, dle bodů č. 2, 4 a 6 tohoto usnesení, 

Z: Jana Cielecká   T: 15. prosince 2021, 
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8) zmocňuje místostarostku městského obvodu k podpisu dokumentů, dle bodů č. 2, 4 a 6 

tohoto usnesení, 

Z: Bc. Martina Stankušová  T: 15. prosince 2021. 

1220/68/21 1) bere na vědomí zápis z jednání kontrolního výboru Zastupitelstva městského obvodu 

Radvanice a Bartovice č. 10/2021 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu a zápis  

o provedené kontrole kontrolního výboru dle přílohy č. 2 předloženého materiálu, 

 

2) ukládá místostarostce městského obvodu Radvanice a Bartovice předložit zápis z jednání 

kontrolního výboru a zápis o provedené kontrole Zastupitelstvu městského obvodu 

Radvanice a Bartovice dle bodu č. 1 tohoto usnesení, 

Z: Bc. Martina Stankušová  T: dle termínu zastupitelstva. 

1221/68/21 1) schvaluje pro účetní období roku 2022 sazebník úhrad nákladů za poskytování informací 

podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 

předpisů, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 

 

2) ukládá vedoucí odboru organizačního a vnitřních věcí zajistit realizaci dle bodu 1) tohoto 

usnesení, 

Z: Bc. Šárka Krkošková   T: 31. prosince 2021. 

1222/68/21 1) projednala žádost o schválení návrhu na vyřazení a likvidaci neupotřebitelného ostatního 

majetku (el. konvektomat + 2 ks změkčovače vody) Základní školy Ostrava-Radvanice, 

Vrchlického 5, příspěvkové organizace, dle příloh č. 1 až 4 předloženého materiálu, 

 

2) souhlasí s vyřazením a likvidací neupotřebitelného ostatního majetku (el. konvektomat + 

2 ks změkčovače vody) Základní školy Ostrava-Radvanice, Vrchlického 5, příspěvkové 

organizace, dle příloh č. 1 až 4 předloženého materiálu, 

 

3) ukládá vedoucí odboru sociálních věcí a školství informovat žadatele o usnesení rady 

městského obvodu dle bodů č. 1 a č. 2 tohoto usnesení. 

Z: Mgr. Ivana Bollogová   T: 1. prosince 2021. 

1223/68/21 1) projednala skutečnosti zjištěné při inspekční činnosti a následně přijatá opatření Mateřské 

školy Ostrava–Bartovice, Za Ještěrkou 8, příspěvkové organizace, dle příloh č. 1 až č. 4 

předloženého materiálu, 

 

2) bere na vědomí inspekční zprávu čj. ČŠIT-1195/21-T dle přílohy č. 2 předloženého 

materiálu, 

 

3) bere na vědomí protokol o kontrole čj. ČŠIT-1196/21-T dle přílohy č. 3 předloženého 

materiálu, 

 

4) bere na vědomí přijatá opatření k závěrům inspekční zprávy čj. ČŠIT-1195/21-T  

dle přílohy č. 4 předloženého materiálu, 

 

5) ukládá vedoucí odboru sociálních věcí a školství informovat ředitelku Mateřské školy 

Ostrava–Bartovice, Za Ještěrkou 8, příspěvkové organizace, o usnesení rady městského 

obvodu dle bodů č. 1 až č. 4 tohoto usnesení, 

Z: Mgr. Ivana Bollogová     T: 15. prosince 2021. 

1224/68/21 1) projednala žádost ze dne 18. října 2021 podanou panem xxxxx, bytem xxxxx, 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. 798/74, ostatní plocha, ostatní 

komunikace, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava v rozsahu služebnosti cca 3 bm, dle příloh č. 1 

a) a 1 b) předloženého materiálu, 
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2) rozhodla o uzavření smlouvy č. S 0484/2021/MBaI o smlouvě budoucí o zřízení 

služebnosti a zakládající právo umístit a provést stavbu vodovodní přípojky, a to na části 

pozemku parc. č. 798/74, ostatní plocha, ostatní komunikace, v k. ú. Radvanice, obec 

Ostrava v rozsahu služebnosti cca 3 bm, dle přílohy č. 1 c) předloženého materiálu, 

 

3) projednala žádost ze dne 22. července 2021 podanou společností ČEZ Distribuce a. s., 

sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV – Podmokly, zastoupenou společností TRABBAU, 

a. s., sídlem Lublaňská 1002/9, 102 00 Praha 2, o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí  

o zřízení služebnosti a zakládající právo umístit a provést stavbu „Ostrava – Bartovice 

607/1, NNk“, a to na části pozemku parc. č. 596/1, ostatní plocha, ostatní komunikace,  

v k. ú. Bartovice, obec Ostrava v rozsahu služebnosti cca 6 bm, dle příloh č. 2 a) a 2 b) 

předloženého materiálu, 

 

4) rozhodla o uzavření smlouvy č. S 0487/2021/MBaI o smlouvě budoucí o zřízení 

služebnosti a zakládající právo umístit a provést stavbu „Ostrava – Bartovice 607/1, NNk“, 

a to na části pozemku parc. č. 596/1, ostatní plocha, ostatní komunikace, v k. ú. Bartovice, 

obec Ostrava v rozsahu služebnosti cca 6 bm, dle přílohy č. 2 c) předloženého materiálu, 

 

5) projednala žádost ze dne 22. července 2021 podanou společností ČEZ Distribuce a. s., 

sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV – Podmokly, zastoupenou společností TRABBAU, 

a. s., sídlem Lublaňská 1002/9, 102 00 Praha 2, o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí  

o zřízení služebnosti a zakládající právo umístit a provést stavbu „Ostrava – Bartovice 

607/1, NNk“, a to na části pozemku parc. č. 2665/1, ostatní plocha, ostatní komunikace,  

v k. ú. Radvanice, obec Ostrava v rozsahu služebnosti cca 3 bm, dle příloh č. 3 a) a 3 b) 

předloženého materiálu, 

 

6) rozhodla o uzavření smlouvy č. S 0489/2021/MBaI o smlouvě budoucí o zřízení 

služebnosti a zakládající právo umístit a provést stavbu „Ostrava – Bartovice 607/1, NNk“, 

a to na části pozemku parc. č. 2665/1, ostatní plocha, ostatní komunikace, v k. ú. Radvanice, 

obec Ostrava v rozsahu služebnosti cca 3 bm, dle přílohy č. 3 c) předloženého materiálu, 

 

7) projednala žádost ze dne 22. října 2021 podanou společností ČEZ Distribuce a. s., sídlem 

Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV – Podmokly, zastoupenou společností ELTRAB Group  

s. r. o., sídlem Lublaňská 1002/9, 120 00 Praha 2 - Vinohrady, o uzavření smlouvy  

o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti a zakládající právo umístit a provést stavbu 

„Ostrava – Radvanice 2027/112, příp. NNk“, a to na části pozemku parc. č. 2027/1, ostatní 

plocha, manipulační plocha, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, v rozsahu služebnosti cca 7 

bm, dle příloh č. 4 a) a 4 b) předloženého materiálu, 

 

8) rozhodla o uzavření smlouvy č. S 0492/2021/MBaI o smlouvě budoucí o zřízení 

služebnosti a zakládající právo umístit a provést stavbu „Ostrava – Radvanice 2027/112, 

příp. NNk“, a to na části pozemku parc. č. 2027/1, ostatní plocha, manipulační plocha,  

v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, v rozsahu služebnosti cca 7 bm, dle přílohy č. 4 c) 

předloženého materiálu, 

 

9) ukládá zaměstnankyni pověřené vedením odboru majetkového, bytového a investic 

zajistit realizaci, dle bodů č. 2, 4, 6 a 8 tohoto usnesení,  

Z: Jana Cielecká   T: 15. prosince 2021, 

 

10) zmocňuje místostarostku městského obvodu k podpisu dokumentů, dle bodů č. 2, 4, 6  

a 8 tohoto usnesení, 

Z: Bc. Martina Stankušová   T: 15. prosince 2021. 

1225/68/21 1) projednala žádost xxxxx, trvale bytem xxxxx, o prodloužení nájemní smlouvy č. S 
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0265/2021/MBaI uzavřené dne 26. července 2021, dle přílohy č. 1 a) předloženého 

materiálu,  

 

2) rozhodla o uzavření smlouvy o nájmu bytu vedené pod č. S 0474/2021/MBaI s xxxxx, 

trvale bytem xxxxx, dle přílohy č. 1 b) předloženého materiálu, 

 

3) projednala žádost xxxxx, trvale bytem xxxxx, o prodloužení nájemní smlouvy  

č. S 0017/2019/MBaI uzavřené dne 23. ledna 2019, dle přílohy 2 a) předloženého materiálu,  

 

4) rozhodla o uzavření smlouvy o nájmu bytu vedené pod č. S 0475/2021/MBaI s xxxxx, 

trvale bytem xxxxx, dle přílohy č. 2 b) předloženého materiálu, 

 

5) projednala žádost xxxxx, trvale bytem xxxxx, o prodloužení nájemní smlouvy  

č. S 0463/2018/MBaI uzavřené dne 22. října 2018, dle přílohy 3 a) předloženého materiálu,  

 

6) rozhodla o uzavření smlouvy o nájmu bytu vedené pod č. S 0476/2021/MBaI s xxxxx, 

trvale bytem xxxxx, dle přílohy č. 3 b) předloženého materiálu, 

 

7) projednala žádost xxxxx, trvale bytem xxxxx, o prodloužení nájemní smlouvy  

č. S 0620/2018/MBaI uzavřené dne 4. ledna 2019, dle přílohy 4 a) předloženého materiálu,  

 

8) rozhodla o uzavření smlouvy o nájmu bytu vedené pod č. S 0477/2021/MBaI s xxxxx, 

trvale bytem xxxxx, dle přílohy č. 4 b) předloženého materiálu, 

 

9) projednala žádost xxxxx, trvale bytem xxxxx, o prodloužení nájemní smlouvy  

č. S 0635/2020/MBaI uzavřené dne 7. prosince 2020, dle přílohy 5 a) předloženého 

materiálu,  

 

10) rozhodla o uzavření dodatku č. 1 vedeného pod č. S 0478/2021/MBaI s xxxxx, trvale 

bytem xxxxx, dle přílohy č. 5 b) předloženého materiálu, 

 

11) projednala žádost xxxxx, trvale bytem xxxxx, o prodloužení nájemní smlouvy  

č. S 0636/2020/MBaI uzavřené dne 8. prosince 2020, dle přílohy 6 a) předloženého 

materiálu,  

 

12) rozhodla o uzavření dodatku č. 1 vedeného pod č. S 0479/2021/MBaI s xxxxx, trvale 

bytem xxxxx, dle přílohy č. 6 b) předloženého materiálu, 

 

13) projednala žádost xxxxx, trvale bytem xxxxx, o prodloužení nájemní smlouvy  

č. S 0651/2019/MBaI uzavřené dne 15. ledna 2020, dle přílohy 7 a) předloženého materiálu,  

 

14) rozhodla o uzavření dodatku č. 2 vedeného pod č. S 0480/2021/MBaI s xxxxx, trvale 

bytem xxxxx, dle přílohy č. 7 b) předloženého materiálu, 

 

15) projednala žádost xxxxx, trvale bytem xxxxx, o prodloužení nájemní smlouvy  

č. S 0650/2019/MBaI uzavřené dne 15. ledna 2020, dle přílohy 8 a) předloženého materiálu,  

 

16) rozhodla o uzavření dodatku č. 2 vedeného pod č. S 0481/2021/MBaI s xxxxx, trvale 

bytem xxxxx, dle přílohy č. 8 b) předloženého materiálu, 

 

17) projednala žádost xxxxx, trvale bytem xxxxx, o prodloužení nájemní smlouvy  

č. S 0046/2020/MBaI uzavřené dne 3. února 2020, dle přílohy 9 a) předloženého materiálu,  
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18) rozhodla o uzavření dodatku č. 2 vedeného pod č. S 0482/2021/MBaI s xxxxx, trvale 

bytem xxxxx, dle přílohy č. 9 b) předloženého materiálu, 

 

19) projednala žádost xxxxx, trvale bytem xxxxx, o uzavření dohody o ukončení nájmu bytu 

č. 3, na ulici Třanovského 875/21, 716 00 Ostrava – Radvanice, dle přílohy č. 10 a) 

předloženého materiálu,  

 

20) rozhodla o uzavření dohody o ukončení nájmu bytu vedené pod č. S 0483/2021/MBaI  

s xxxxx, trvale bytem xxxxx, ke dni 31. prosince 2021, dle přílohy č. 10 b) předloženého 

materiálu, 

 

21) ukládá zaměstnankyni pověřené vedením odboru majetkového, bytového a investic 

zajistit realizaci, dle tohoto usnesení, 

Z: Jana Cielecká    T: 31. prosince 2021, 

 

22) zmocňuje starostu městského obvodu k podpisu dokumentů, dle tohoto usnesení, 

Z: Bc. Aleš Boháč, MBA   T: 31. prosince 2021. 

1226/68/21 1) projednala žádost ze dne 13. října 2021, podanou panem xxxxx, bytem xxxxx,  

o pronájem pozemku parc. č. 690/54, zastavěná plocha a nádvoří, o celkové výměře 26 m2, 

v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, dle přílohy č. 1 a) předloženého materiálu, 

 

2) rozhodla o uzavření nájemní smlouvy č. S 0485/2021/MBaI s panem xxxxx, bytem 

xxxxx, o pronájem pozemku parc. č. 690/54, zastavěná plocha a nádvoří, o celkové výměře 

26 m2, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, dle přílohy č. 1 b) předloženého materiálu, 

 

3) projednala žádost ze dne 13. října 2021, podanou panem xxxxx, bytem xxxxx,  

o pronájem pozemku parc. č. 22/20, zastavěná plocha a nádvoří, o celkové výměře 26 m2,  

v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, dle přílohy č. 2 a) předloženého materiálu, 

 

4) rozhodla o uzavření nájemní smlouvy č. S 0486/2021/MBaI s panem xxxxx, bytem 

xxxxx, o pronájem pozemku parc. č. 22/20, zastavěná plocha a nádvoří, o celkové výměře 

26 m2, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, dle přílohy č. 2 b) předloženého materiálu, 

 

5) projednala žádost ze dne 6. října 2021, podanou panem xxxxx, bytem xxxxx, o pronájem 

pozemků parc. č. 2027/75, zastavěná plocha a nádvoří, o celkové výměře 21 m2 a parc. č. 

2027/76, zastavěná plocha a nádvoří, o celkové výměře 23 m2, vše v k. ú. Radvanice, obec 

Ostrava, dle přílohy č. 3 a) předloženého materiálu, 

 

6) rozhodla o uzavření nájemní smlouvy č. S 0488/2021/MBaI a S 0490/2021/MBaI  

s panem xxxxx, bytem xxxxx, o pronájem pozemků parc. č. 2027/75, zastavěná plocha a 

nádvoří, o celkové výměře 21 m2 a parc. č. 2027/76, zastavěná plocha a nádvoří, o celkové 

výměře 23 m2, vše v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, dle přílohy č. 3 b) předloženého 

materiálu, 

 

7) projednala žádost ze dne 11. října 2021, podanou panem xxxxx, bytem xxxxx,  

o pronájem pozemku parc. č. 2027/77, zastavěná plocha a nádvoří, o celkové výměře 21 

m2, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, dle přílohy č. 4 a) předloženého materiálu, 

 

8) rozhodla o uzavření nájemní smlouvy č. S 0491/2021/MBaI s panem xxxxx, bytem 

xxxxx, o pronájem pozemku parc. č. 2027/77, zastavěná plocha a nádvoří, o celkové 

výměře 21 m2, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, dle přílohy č. 4 b) předloženého materiálu, 

 

9) ukládá zaměstnankyni pověřené vedením odboru majetkového, bytového a investic 



 Statutární město Ostrava 
 městský obvod Radvanice a Bartovice 
 rada městského obvodu 
 

9/13   

68. schůze ze dne 24. listopadu 2021 

zajistit realizaci dle bodů č. 2, 4, 6 a 8 tohoto usnesení, 

Z: Jana Cielecká    T: 15. prosince 2021, 

 

10) zmocňuje místostarostku městského obvodu k podpisu nájemních smluv  

č. S 0485/2021/MBaI, S 0486/2021/MBaI, S 0488/2021/MBaI, S 0490/2021/MBaI  

a S 0491/2021/MBaI dle bodů č. 2, 4, 6 a 8 tohoto usnesení,  

Z: Bc. Martina Stankušová   T: 15. prosince 2021. 

1227/68/21 1) projednala sdělení ředitelek Základní školy Ostrava–Radvanice, Vrchlického 5, 

příspěvkové organizace, Mateřské školy Ostrava–Radvanice, Těšínská 279, příspěvkové 

organizace, Mateřské školy Ostrava–Bartovice, Za Ještěrkou 8, příspěvkové organizace,  

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 

 

2) nesouhlasí s poskytnutím mimořádné odměny za 2. pololetí roku 2021 ředitelce Základní 

školy Ostrava–Radvanice, Vrchlického 5, příspěvkové organizace, za vykonání 

mimořádných či zvlášť významných úkolů dle přílohy č. 2 předloženého materiálu, 

 

3) souhlasí s poskytnutím mimořádné odměny za 2. pololetí roku 2021 ředitelce Mateřské 

školy Ostrava–Radvanice, Těšínská 279, příspěvkové organizace, za vykonání 

mimořádných či zvlášť významných úkolů dle přílohy č. 3 předloženého materiálu, 

 

4) souhlasí s poskytnutím mimořádné odměny za 2. pololetí roku 2021 ředitelce Mateřské 

školy Ostrava–Bartovice, Za Ještěrkou 8, příspěvkové organizace, za vykonání 

mimořádných či zvlášť významných úkolů dle přílohy č. 4 předloženého materiálu, 

 

5) ukládá vedoucí odboru sociálních věcí a školství informovat ředitelky příspěvkových 

organizací obce o usnesení rady městského obvodu dle bodů č. 2, č. 3 a č. 4 tohoto usnesení, 

Z: Mgr. Ivana Bollogová     T: 30. listopadu 2021. 

1228/68/21 

 

1) rozhodla na základě protokolu o otevírání nabídek, protokolu hodnocení nabídek a pořadí 

nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby pro akci pod názvem „Zavedení 

energetického managementu v Ostravě-Radvanicích“, o výběru nejvýhodnější nabídky  

a o uzavření smlouvy o dílo č. S 0438/2021/MBaI zhotovitelem ECM Systém Solution  

s. r. o., Mikolajice 17, 747 84 Mikolajice, IČ 28588266, dle příloh č.1, 2, 3 a 4 předloženého 

materiálu, 

 

2) ukládá zaměstnankyni pověřené vedením odboru majetkového, bytového a investic 

zabezpečit všechny potřebné úkony k uzavření smlouvy o dílo č. S 0438/2021/MBaI,  

dle bodu č. 1 tohoto usnesení, 

Z: Jana Cielecká   T: 30. listopadu 2021, 

 

3) zmocňuje starostu městského obvodu Radvanice a Bartovice k podpisu smlouvy o dílo  

č. S 0438/2021/MBaI, dle bodu č. 1 tohoto usnesení. 

Z: Bc. Aleš Boháč, MBA   T: 30. listopadu 2021. 

1229/68/21 

 

1) projednala žádost ze dne 19. listopadu 2021 podanou Základní školou Ostrava – 

Radvanice, Vrchlického 5, příspěvková organizace, se sídlem Vrchlického 401/5, 716 00 

Ostrava – Radvanice, o souhlas s kácením dřevin, a to 3 vzrostlých jehličnanů u sportovního 

hřiště, které se nachází u odloučeného pracoviště Bartovická 129/59, 717 00 Ostrava - 

Bartovice, na pozemku parc. č. 1346, v k. ú. Bartovice, obec Ostrava, dle přílohy č. 1 

předloženého materiálu, 

 

2) rozhodla o udělení souhlasu s kácením dřevin, a to 3 vzrostlých jehličnanů u sportovního 

hřiště, které se nachází u odloučeného pracoviště Bartovická 129/59, 717 00 Ostrava - 

Bartovice, na pozemku parc. č. 1346, v k. ú. Bartovice, obec Ostrava, dle přílohy č. 2 

předloženého materiálu, 
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3) ukládá zaměstnankyni pověřené vedením odboru majetkového, bytového a investic 

zajistit realizaci, dle bodu 2 tohoto usnesení, 

Z: Jana Cielecká   T: 15. prosince 2021, 

 

4) zmocňuje místostarostku městského obvodu k podpisu dokumentu, dle bodu 2 tohoto 

usnesení, 

Z: Bc. Martina Stankušová  T: 15. prosince 2021. 

1230/68/21 

 

1) ruší usnesení č. 60/3/14 ze dne 17. prosince 2014, kterými Rada městského obvodu 

Radvanice a Bartovice stanovila ceny za pronájmy pozemků, 

 

2) stanoví na základě ustanovení zákona o obcích následující ceny za pronájmy pozemků, 

které jsou ve vlastnictví statutárního města Ostrava, svěřená správa městskému obvodu 

Radvanice a Bartovice: 

 

a) pronájem pozemků za účelem rekreace a zřízení zahrádky (zastavěného rekreační chatou 

a z pozemku, který je s ní ve funkčním celku, pozemek v zahrádkové osadě, zahrádka  

u bytového nebo rodinného domu) 

Cena: 10 Kč/m²/rok 

 

b) pronájem pozemků pod garážemi 

Cena: 40 Kč/m²/rok 

 

c) pronájem pozemků za účelem zemědělské činnosti 

Cena: 1.000 Kč/ha/rok 

 

d) pronájem pozemků souvisejících s podnikáním 

Cena: 80 Kč/m²/rok 

 

e) pronájem pozemků v ostatních případech 

Cena: 50 Kč/m²/rok 

 

s účinností okamžitou, 

 

3) nastavené ceny budou sloužit jako nastavení minimálních cen při vyhlašování záměrů na 

pronájem nemovitostí v majetku statutárního města Ostrava, svěřená správa městskému 

obvodu Radvanice a Bartovice. Příslušný orgán obce může na svém jednání a na základě 

nabídky nájemce upravit výše uvedené ceny k jednotlivým případům. 

1231/68/21 

 

1) ruší usnesení č. 2050/87/14 ze dne 30. července 2014, 

 

2) projednala vzor smlouvy na krátkodobý pronájem nebytových prostor v objektu Klubu 

důchodců Radvanice a Bartovice, dle přílohy č. 2. předloženého materiálu, 

 

3) schvaluje vzor nájemní smlouvy na krátkodobý pronájem nebytových prostor v objektu 

Klubu důchodců Radvanice a Bartovice, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu, 

 

4) zmocňuje s účinností od 1. ledna 2022 zaměstnankyni pověřenou vedením odboru 

majetkového, bytového a investic k podpisu nájemní smlouvy na krátkodobý pronájem,  

dle bodu č. 3 tohoto usnesení,  

Z: Jana Cielecká   T: trvale. 

1232/68/21 

 

1) projednala oznámení Krajského úřadu Moravskoslezského kraje o zahájení správního 

řízení ve věci vydání povolení k provozu zařízení k nakládání s odpady pod názvem 

„Sběrna SENDY KOVY s.r.o., provozovna Ostrava – Radvanice“ pro společnost SENDY 
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KOVY s.r.o., IČO 29390966, se sídlem Lihovarská 1432/84, 716 00 Ostrava - Radvanice 

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 

 

2) souhlasí s vydáním povolení k provozu zařízení k nakládání s odpady pod názvem 

„Sběrna SENDY KOVY s.r.o., provozovna Ostrava – Radvanice“ pro společnost SENDY 

KOVY s.r.o., IČO 29390966, se sídlem Lihovarská 1432/84, 716 00 Ostrava - Radvanice na 

pozemcích p.č. 2178/1, p.č. 2178/4, p.č. 2178/5, p.č. 2178/6, p.č. 2178/7 vše v k.ú. 

Radvanice dle přílohy č. 2 předloženého materiálu, 

 

3) ukládá vedoucí odboru stavebního řádu, dopravy a životního prostředí zajistit realizaci 

dle bodu č. 2 tohoto usnesení, 

Z: Ing. Věra Raisová   T: 30. listopadu 2021, 

 

4) zmocňuje starostu městského obvodu k podpisu vyjádření městského obvodu dle bodu  

č. 2 tohoto usnesení, 

Z: Bc. Aleš Boháč, MBA   T: 30. listopadu 2021.  

1233/68/21 

 

1) projednala návrh na uzavření dodatku č. 2 (S 0496/2021/SŘDaŽP) ke smlouvě o dílo  

č. S 0183/2021/SŘDaŽP na stavební práce pod názvem „Oprava místní komunikace  

- ul. Březová – 2. etapa“ dle příloh č. 1, 2, 3 předloženého materiálu, 

 

2) souhlasí s uzavřením dodatku č. č. 2 (S 0496/2021/SŘDaŽP) ke smlouvě o dílo  

č. S 0183/2021/SŘDaŽP na stavební práce pod názvem „Oprava místní komunikace  

- ul. Březová – 2. etapa“ 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 0496/2021/SŘDaŽP) ke smlouvě o dílo 

č. S 0183/2021/SŘDaŽP dle bodu č. 2 tohoto usnesení, 

Z: Ing. Věra Raisová                          T: 30. listopadu 2021, 

 

4) zmocňuje starostu městského obvodu Radvanice a Bartovice k podpisu dodatku č. 2  

(S 0496/2021/SŘDaŽP) ke smlouvě o dílo č. S 0183/2021/SŘDaŽP dle bodu č. 2 tohoto 

usnesení,   

Z: Bc. Aleš Boháč, MBA                   T: 30. listopadu 2021. 

1234/68/21 

 

1) projednala návrh na úpravu Přílohy č. 1 Organizačního řádu Úřadu městského obvodu 

Radvanice a Bartovice dle důvodové zprávy a dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 

 

2) schvaluje novou Přílohu č. 1 Organizačního řádu Úřadu městského obvodu Radvanice  

a Bartovice dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 

 

3) ukládá tajemnici úřadu městského obvodu zabezpečit úkony spojené s úpravou 

organizační struktury úřadu městského obvodu dle tohoto usnesení, 

Z: Mgr. Kateřina Zdražilová   T: 31. prosince 2021. 

1235/68/21 

 

1) projednala návrh na uzavření dodatku č. 2 (S 0497/2021/SŘDaŽP) ke smlouvě o dílo  

č. S 0133/2021/SŘDaŽP na stavební práce pod názvem „Parkoviště na ulici Dopravní  

v Radvanicích“ dle příloh č. 1, 2, 3 předloženého materiálu, 

 

2) souhlasí s uzavřením dodatku č. 2 (S 0497/2021/SŘDaŽP) ke smlouvě o dílo  

č. S 0133/2021/SŘDaŽP na stavební práce pod názvem „Parkoviště na ulici Dopravní  

v Radvanicích“ 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 0497/2021/SŘDaŽP) ke smlouvě o dílo 

č. S 0133/2021/SŘDaŽP dle bodu č. 2 tohoto usnesení, 
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Z: Ing. Věra Raisová                          T: 30. listopadu 2021, 

 

4) zmocňuje starostu městského obvodu Radvanice a Bartovice k podpisu dodatku č. 2  

(S 0497/2021/SŘDaŽP) ke smlouvě o dílo č. S 0133/2021/SŘDaŽP dle bodu č. 2 tohoto 

usnesení,   

Z: Bc. Aleš Boháč, MBA                   T: 30. listopadu 2021. 

1236/68/21 

 

1) projednala návrh na uzavření dodatku č. 1 (S 0498/2021/SŘDaŽP) ke smlouvě o dílo  

č. S 0317/2021/SŘDaŽP na stavební práce pod názvem „SO 102 Oprava chodníků podél 

komunikace ul. Pod Bažantnicí“ dle příloh č. 1, 2, 3 předloženého materiálu, 

 

2) souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 (S 0498/2021/SŘDaŽP) ke smlouvě o dílo  

č. S 0317/2021/SŘDaŽP na stavební práce pod názvem „SO 102 Oprava chodníků podél 

komunikace ul. Pod Bažantnicí“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 

 

3) ukládá vedoucí odboru stavebního řádu, dopravy a životního prostředí zabezpečit 

všechny potřebné úkony k uzavření dodatku č. 1 (S 0498/2021/SŘDaŽP) ke smlouvě o dílo 

č. S 0317/2021/SŘDaŽP dle bodu č. 2 tohoto usnesení, 

Z: Ing. Věra Raisová                          T: 30. listopadu 2021, 

 

4) zmocňuje starostu městského obvodu Radvanice a Bartovice k podpisu dodatku č. 1  

(S 0498/2021/SŘDaŽP) ke smlouvě o dílo č. S 0317/2021/SŘDaŽP dle bodu č. 2 tohoto 

usnesení,   

Z: Bc. Aleš Boháč, MBA                  T: 30. listopadu 2021. 

1237/68/21 

 

1) projednala doklady pro Ministerstvo financí ČR k veřejné zakázce „Sanace bývalého 

areálu koupaliště v Ostravě – Radvanicích“ dle příloh č. 1, 2, 3, 4 předloženého materiálu,  

 

2) souhlasí s realizační smlouvou o dílo na provedení stavebních prací při sanaci 

ekologických škod „Sanace bývalého areálu koupaliště v Ostravě – Radvanicích“  

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu, 

 

3) souhlasí s rozhodnutím zadavatele o výběru dodavatele na stavební práce s názvem 

„Sanace bývalého areálu koupaliště v Ostravě – Radvanicích“ dle přílohy č. 1 předloženého 

materiálu, 

 

4) souhlasí s protokolem o otevírání nabídek včetně seznamu nabídek na stavební práce  

s názvem „Sanace bývalého areálu koupaliště v Ostravě – Radvanicích“ dle přílohy č. 3 

předloženého materiálu, 

 

5) souhlasí se zprávou o hodnocení nabídek na stavební práce s názvem „Sanace bývalého 

areálu koupaliště v Ostravě – Radvanicích“ dle přílohy č. 4 předloženého materiálu, 

 

6) ukládá vedoucí odboru stavebního řádu, dopravy a životního prostředí zabezpečit 

potřebné úkony spojené s výpisem usnesení pro Ministerstvo financí ČR, 

Z: Ing. Věra Raisová               T: 30. listopadu 2021. 

1238/68/21 

 

1) schvaluje rozpočtové opatření č. 19/2021, kterým se  

 

zvyšují převody z vlastních fondů 

na § 6330, pol. 4139      o     245 tis. Kč 

 

zvyšují investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 

na pol. 4216, ÚZ 107xxxxxx     o  2 214 tis. Kč 

 

snižují běžné výdaje 
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na § 5512, pol. 5xxx, org. 16     o     136 tis. Kč 

 

snižují kapitálové výdaje 

na § 2212, pol. 6121, org. 1700080000000   o       20 tis. Kč 

na § 3639, pol. 6121, org. 1700081000000   o       77 tis. Kč 

na § 2219, pol. 6121, org. 1700066000000   o       45 tis. Kč 

na § 2219, pol. 6122      o       18 tis. Kč 

na § 2219, pol. 6121, org. 1700047000000   o       40 tis. Kč 

 

zvýší financování 

na pol. 8115       o      245 tis. Kč 

 

zvyšují běžné výdaje 

na § 6330, pol. 5342      o      245 tis. Kč 

na § 6171, pol. 5499, ÚZ 88     o      240 tis. Kč 

na § 6112, pol. 5499, ÚZ 88     o          5 tis. Kč 

na § 3639, pol. 5xxx      o        77 tis. Kč 

na § 3612, pol. 5xxx      o      581 tis. Kč 

 

zvyšují kapitálové výdaje 

na § 2219, pol. 6121, org. 1700090000000   o      218 tis. Kč 

na § 2212, pol. 6121, org. 1700085000000   o        20 tis. Kč 

na § 5512, pol. 6121, org. 1700088000000   o        50 tis. Kč 

na § 5512, pol. 6122      o        86 tis. Kč 

 

snižují investiční převody mezi statutárními městy a městskými obvody – příjmy 

na § 6330, pol. 4251, ÚZ 6330, org. 617   o       391 tis. Kč 

 

zvyšují investiční převody mezi statutárními městy a městskými obvody – výdaje 

na § 6330, pol. 6363, ÚZ 6330, org. 617   o    1 127 tis. Kč  

 

2) ukládá vedoucí odboru financí a rozpočtu realizovat rozpočtové opatření dle bodu  

č. 1 tohoto usnesení, 

Z: Ing. Renáta Spěváková    T: 3. prosince 2021. 

 

 

 

 

 

Bc. Aleš Boháč, MBA       Bc. Martina Stankušová 

starosta         místostarostka 

 

 

Jedná se o anonymizovaný (zkrácený) dokument z důvodu ochrany osobních údajů. 

 


