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1342/57/13 schvaluje program 57. schůze rady městského obvodu konané dne 9. května 2013. 

1343/57/13 

 

1.   souhlasí s informací o kontrole plnění usnesení rady městského obvodu s tím,  

že usnesení č.: 

 

553/33, bod 2. z 28. ledna 2004, 

1580/89, bod 2 g) z 29. března 2006, 

253/12, bod 2. z 9. května 2007, 

1817/70, bod 7 a) z 2. prosince 2009, 

2085/79 z 21. dubna 2010 + 2200/82 z 2. června 2010, 

78/4, bod 4. z 19. ledna 2011, 

146/7 bod 4. z 2. března 2011, 

772/33/12 z 25. dubna 2012, 

773/33/12 z 25. dubna 2012, 

1114 bod 6./47/12 z 5. prosince 2012, 

1022 bod 2. b)/43/12 z 10. října 2012, 

1023 bod 3./43/12 z 10. října 2012. 

 

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. 

1344/57/13 

 

1.   bere na vědomí s výhradou zápis o provedené kontrole smlouvy o dílo schválené 

Radou městského obvodu Radvanice a Bartovice usnesením č. 429/18 ze dne 12. 9. 

2007 – „Zklidnění ulice Těšínské v úseku Hranečník – hranice obvodu“, ve znění jejich 

dodatků, dle přílohy č. 5 předloženého materiálu, 

 

2.   ukládá vedoucímu odboru organizačního a vnitřních věcí, pověřenému 

zastupováním tajemnice úřadu městského obvodu, předložit Zastupitelstvu městského 

obvodu Radvanice a Bartovice zápis dle bodu č. 1 tohoto usnesení, 

Z: Mgr. Luboš Niessner                    T: 6. června 2013. 

1345/57/13 

 

1.   rozhodla o uzavření dohod o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně 

prospěšných prací a poskytnutí příspěvku, spolufinancovaného ze státního rozpočtu  

a Evropského sociálního fondu  

-    č. TOT-VN-26/2013 č. projektu CZ.1.04/2.1.00/03.00015, evidovanou  

pod č. S 0208/2013, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 

-    č. TOT-VN-27/2013 č. projektu CZ.1.04/2.1.00/03.00015, evidovanou  

pod č. S 0209/2013, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 

-    č. TOT-VN-36/2013 č. projektu CZ.1.04/2.1.00/03.00015, evidovanou  

pod č. S 0215/2013, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 

s Úřadem páce České republiky – Krajská pobočka v Ostravě, se sídlem Karlovo 

náměstí 1359/1, 128 01 Praha 2,  

2.   zmocňuje starostku k podpisu dohod dle bodu č. 1 tohoto usnesení, 
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Z: Mgr. Šárka Tekielová                  T: 15. května 2013. 

1346/57/13 

 

bere na vědomí zápis z 24. jednání sociální komise rady městského obvodu, které  

se konalo dne 17. dubna 2013, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu. 

1347/57/13 

 

1.   projednala a bere na vědomí informaci ředitelek mateřských škol v městském 

obvodu Radvanice a Bartovice, o prázdninovém provozu v období červenec – srpen 

2013 v jejich zařízeních ve dvou alternativách, dle přílohy č. 1 a 2 předloženého 

materiálu, 

 

2.   doporučuje zajištění prázdninového provozu v období od 1. 7. 2013 do 26. 7. 2013 

     v obou zařízeních souběžně a přerušení provozu od 29. 7. 2013 do 23. 8. 2013 v 

obou zařízeních souběžně, dle přílohy č. 1 a 2 předloženého materiálu, 

 

3.   ukládá vedoucí odboru sociálních věcí a školství informovat ředitelky škol dle bodu  

č. 2 tohoto usnesení,   

Z: Mgr. Irena Kopciuchová               T: 16. května 2013. 

1348/57/13 

 

1.   bere na vědomí zápis č. 2/2013 z jednání komise bezpečnosti a dopravy při Radě 

městského obvodu Radvanice a Bartovice ze dne 13. února 2013 dle přílohy č. 1 

předloženého materiálu, 

 

2.   bere na vědomí zápis č. 3/2013 z jednání komise bezpečnosti a dopravy při Radě 

městského obvodu Radvanice a Bartovice ze dne 17. dubna 2013 dle přílohy č. 2 

předloženého materiálu. 

1349/57/13 

 

1.   rozhodla o zadání veřejné zakázky na dodávku komunální techniky pro projekt 
OPŽP „Snížení prašnosti MČ Ostrava Radvanice-Bartovice“, formou zjednodušeného 
podlimitního řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění 
pozdějších předpisů a Závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP  
a o zaslání písemné výzvy zájemcům k podání nabídek na dodávku komunální techniky  
v rozsahu a za podmínek dle přílohy č. 1, a č. 2 předloženého materiálu, 
 
2.   jmenuje:  
a) komisi pro otevírání obálek s nabídkami ve složení: 
členové 
•    Richard Dudek Dis., místostarosta 
•    Bc. Aleš Boháč, člen rady a zastupitelstva 
•    Ing. Věra Raisová, vedoucí odboru stavebního řádu, dopravy a životního prostředí 
•    Ing. Svatopluk Běrský, vedoucí odboru majetkového, bytového a investic 
•    Pavla Kolářová, referent odboru stavebního řádu, dopravy a životního prostředí 
 
     náhradníci členů 
•    Mgr. Šárka Tekielová, starostka  
•    Ing. Štěpán Košťál, místostarosta 
•    Ing. Bc. Ivana Michálková, členka zastupitelstva a místopředsedkyně komise ŽP 
•    Ing. Dagmar Hrnčárková, referent odboru majetkového, bytového a investic 
•    Ing. Roman Hučík, referent odboru stavebního řádu, dopravy a životního prostředí 
 
b) hodnotící komisi ve složení: 
členové 
•    Richard Dudek Dis., místostarosta 
•    Bc. Aleš Boháč, člen rady a zastupitelstva 
•    Ing. Věra Raisová, vedoucí odboru stavebního řádu, dopravy a životního prostředí 
•    Ing. Svatopluk Běrský, vedoucí odboru majetkového, bytového a investic 
•    Pavla Kolářová, referent odboru stavebního řádu, dopravy a životního prostředí 
 
     náhradníci členů 
•    Mgr. Šárka Tekielová, starostka  
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•    Ing. Štěpán Košťál, místostarosta 
•    Ing. Bc. Ivana Michálková, členka zastupitelstva a místopředsedkyně komise ŽP 
•    Ing. Dagmar Hrnčárková, referent odboru majetkového, bytového a investic 
•    Ing. Roman Hučík, referent odboru stavebního řádu, dopravy a životního prostředí 
 
3.   ukládá vedoucí odboru stavebního řádu, dopravy a životního prostředí zabezpečit 
všechny potřebné úkony této veřejné zakázky a předložit zprávu hodnotící komise  
s návrhem na uzavření smlouvy o dílo na veřejnou zakázku dle bodu č. 1. tohoto 
usnesení, radě městského obvodu k projednání, 
Z:  Ing. Věra Raisová                       T: dle zákonných lhůt. 

1350/57/13 

 

1)  bere na vědomí  
 
a) předloženou zprávu o výsledku hospodaření městského obvodu Radvanice 

a Bartovice za rok 2012 – závěrečný účet včetně příloh č. 1 až 6, 
 
b) zprávu nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření statutárního 

města Ostravy, městského obvodu Radvanice a Bartovice za rok 2012 dle 
přílohy č. 7 tohoto materiálu, 

 
c) účetní závěrku sestavenou k 31.12.2012 za rok 2012 pro statutární město 

Ostrava, městský obvod Radvanice a Bartovice,  
 
2)   doporučuje zastupitelstvu městského obvodu  

 
      a)   schválit  

-  zprávu o výsledku hospodaření městského obvodu Radvanice a Bartovice za 
rok 2012 (závěrečný účet) včetně všech příloh s tím, že souhlasí s celoročním 
hospodařením bez výhrad, 

-  finanční vypořádání se státním rozpočtem za rok 2012, 
-  finanční vypořádání se statutárním městem Ostrava za rok 2012, 
-  finanční vypořádání s příspěvkovými organizacemi,  
 

b) účetní závěrku sestavenou k 31.12.2012 za rok 2012 pro statutární město 
Ostrava, městský obvod Radvanice a Bartovice, 
  

3) ukládá starostce městského obvodu předložit závěrečný účet městského obvodu za 
rok 2012 a účetní závěrku statutárního města Ostrava, městského obvodu 
Radvanice a Bartovice za rok 2012 k projednání zastupitelstvu městského obvodu, 

Z.: Mgr. Šárka Tekielová               T.: 6. června 2013. 

1351/57/13 

 

1.   projednala žádost společnosti Green Gas DPB, a. s., sídlem Rudé armády 637, 739 

21 Paskov, IČ: 494356 o souhlas se vstupem na pozemky z důvodu provedení 

atmogeochemického průzkumu (měření obsahu metanu v půdním vzduchu) v rámci 

projektu „Komplexní řešení problematiky metanu ve vazbě na stará důlní díla  

v Moravskoslezském kraji“, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 

 

2.   souhlasí se vstupem na pozemky parc. č.: 

113/1, 120/3, 126/2, 126/3, 128/2, 128/3, 128/4, 129, 131/1, 169, 171/1, 171/10, 171/4, 

177/1, 198/12, 198/13, 198/21, 214/8, 215/4, 22/1, 22/10, 22/11, 22/12, 22/13, 22/14, 

22/15, 22/16, 22/17, 22/18, 22/19, 22/2, 22/20, 22/3, 22/4, 22/5, 22/6, 22/7, 22/8, 22/9, 

245/18, 245/8, 258/3, 258/4, 258/5, 258/6, 258/8, 259, 260/1, 260/2, 260/3, 260/4, 

260/6, 261, 262/2, 262/4, 262/5, 270/4, 271/1, 275/1, 284/1, 284/2, 287, 291/2, 3/2, 30, 

302, 303, 306/3, 31, 318, 32, 320/1, 3205, 3206/1, 3206/2, 3207, 3208, 3209, 321, 

3210/1, 3210/2, 3211, 3214/1, 3275/1, 3291/2, 33, 339, 340/1, 340/2, 340/3, 341/1, 

341/2, 344/1, 344/3, 345, 346, 35/3, 359, 362, 363, 368/1, 368/2, 383, 388/1, 388/2, 7, 

93 v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, které jsou ve vlastnictví statutárního města 

Ostravy, svěřená správa městskému obvodu Radvanice a Bartovice, sídlem Těšínská 
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87/281, 716 00 Ostrava-Radvanice, za účelem provedení atmogeochemického  

průzkumu (měření obsahu metanu v půdním vzduchu) v rámci projektu „Komplexní 

řešení problematiky metanu ve vazbě na stará důlní díla v Moravskoslezském kraji“ 

společností Green Gas DPB, a. s., sídlem Rudé armády 637, 739 21 Paskov, 

IČ:494356, 

 

3.   ukládá vedoucímu odboru majetkového, bytového a investic zajistit realizaci  

dle bodu 2 tohoto usnesení, 

Z:  Ing. Svatopluk Běrský                  T: 20. května 2013, 

 

4.   zmocňuje místostarostu městského obvodu k podpisu souhlasu vlastníka pozemků  

s realizací průzkumu dle bodu 2 tohoto usnesení, 

Z:  Ing. Štěpán Košťál                      T: 20. května 2013. 

1352/57/13 

 

1.   projednala žádost o vstup na pozemek a uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o 

zřízení věcného břemene na uložení inženýrských sítí k RD na pozemku parc. č. 2805, 

ostatní plocha, ostatní komunikace, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava pana Milana Gona, 

bytem xxx, xxx, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 

 

2.   souhlasí se vstupem na pozemek parc. č. 2805, ostatní plocha, ostatní komunikace  

v k. ú. Radvanice, obec Ostrava,  

 

3.   rozhodla o uzavření smlouvy č. 213/2013/MBaI o smlouvě budoucí o zřízení 

věcného břemene, spočívajícího v povinnosti budoucího povinného: statutární město 

Ostrava, městský obvod Radvanice a Bartovice, sídlem Těšínská 87/281, 716 00 

Ostrava-Radvanice, IČ: 00845451-17 na části pozemku parc. č. 2805, ostatní plocha, 

ostatní komunikace, na ulici Kálalové v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, strpět umístění 

vodovodní přípojky a vjezdu, umožnit přístup ke stavbě v souvislosti s jejím provozem, 

opravami  

či odstraněním, a to ve prospěch budoucího oprávněného pana Milana Gony  

za jednorázovou úhradu 400,00 Kč/m2 + základní sazba DPH dotčeného pozemku,  

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu, 

 

4.   ukládá vedoucímu odboru majetkového, bytového a investic zajistit realizaci  

dle bodu 3 tohoto usnesení, 

Z:  Ing. Svatopluk Běrský                  T: 20. května 2013, 

 

5.   zmocňuje místostarostu městského obvodu k podpisu smlouvy dle bodu 3 tohoto 

usnesení, 

Z:  Ing. Štěpán Košťál                      T: 20. května 2013. 

1353/57/13 

 

1.   projednala  žádost o vstup na pozemek a uzavření smlouvy o smlouvě budoucí  

o zřízení věcného břemene na uložení inženýrských sítí na pozemku parc. č. 3261, 

ostatní plocha, ostatní komunikace, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava společnosti Classic 

Company s.r.o., sídlem Tísek 262, Tísek, IČ:2945548, dle přílohy č. 1 předloženého 

materiálu, 

 

2.   souhlasí se vstupem na pozemek parc. č. 3261, ostatní plocha, ostatní komunikace  

v k. ú. Radvanice, obec Ostrava,  

 

3.   rozhodla o uzavření smlouvy č. 206/2013/MBaI o smlouvě budoucí o zřízení 

věcného břemene, spočívajícího v povinnosti budoucího povinného: statutární město 

Ostrava, městský obvod Radvanice a Bartovice, sídlem Těšínská 87/281, 716 00 

Ostrava-Radvanice, IČ: 00845451-17 na části pozemku parc. č. 3261, ostatní plocha, 

ostatní komunikace, na ulici Ráčkové v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, strpět umístění 

vodovodní přípojky v rámci stavby „Rekonstrukce objektu Ráčkova č.p. 1740, k. ú. 
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Petřvald u Karviné“, umožnit přístup ke stavbě v souvislosti s jejím provozem, 

opravami či odstraněním, a to ve prospěch budoucího oprávněného Classic Company, 

s.r.o., sídlem Tísek 262, Tísek, IČ:2945548 za jednorázovou úhradu 400,00 Kč/m2 + 

základní sazba DPH dotčeného pozemku, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu, 

 

4.   ukládá vedoucímu odboru majetkového, bytového a investic zajistit realizaci  

dle bodu 3 tohoto usnesení, 

Z:  Ing. Svatopluk Běrský                  T: 20. května 2013, 

 

5.   zmocňuje místostarostu městského obvodu k podpisu smlouvy dle bodu 3 tohoto 

usnesení, 

Z:  Ing. Štěpán Košťál                      T: 20. května 2013. 

1354/57/13 

 

1.   rozhodla o uzavření nájemní smlouvy č. 205/2013/MBaI  na pronájem pozemku 

    parc. č. 690/45, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 21 m2 v k. ú.  Radvanice, obec 

Ostrava, s nájemcem panem Martinem Kolářem, bytem xxx, xxx, dle přílohy č. 1 

předloženého materiálu, 

 

2.   ukládá vedoucímu odboru majetkového, bytového a investic zajistit realizaci dle 

bodu č. 1 tohoto usnesení, 

Z:  Ing. Svatopluk Běrský                  T: 20. května 2013, 

 

3.   zmocňuje místostarostu městského obvodu k podpisu nájemní smlouvy dle bodu č. 

1 tohoto usnesení, 

Z:  Ing. Štěpán Košťál                      T: 20. května 2013. 

1355/57/13 

 

1.   projednala žádost společnosti IGEA s.r.o., Na Valše 3, 702 95 Ostrava, 

IČ:46580514  

o vstup na pozemky v k. ú. Radvanice, obec Ostrava za účelem souhlasu se zřízením 

stavby „REKO MS Ostrava, ul. Čapkova + 3“, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 

 

2.   souhlasí se vstupem na pozemky:  

parc. č. 3252 o výměře 915 m2  ostatní plocha , ostatní komunikace , 

parc. č. 1184 o výměře 705 m2  zahrada, 

parc. č. 1183 o výměře 1108 m2  zahrada, 

parc. č. 1182 o výměře 780 m2  zahrada, 

parc. č. 3254 o výměře 912 m2  ostatní plocha , ostatní komunikace, 

parc. č. 3251 o výměře 6428 m2  ostatní plocha , ostatní komunikace, 

parc. č. 3250 o výměře 587 m2  ostatní plocha , ostatní komunikace, 

parc. č. 3253 o výměře 906 m2  ostatní plocha , ostatní komunikace, 

parc. č. 3249 o výměře 597 m2  ostatní plocha , ostatní komunikace, 

parc. č. 1178 o výměře  1118 m2  zahrada, 

parc. č. 1175 o výměře 775 m2  zahrada, 

parc. č. 3248 o výměře 574 m2  ostatní plocha , ostatní komunikace, 

parc. č. 3264 o výměře 927 m2  ostatní plocha , ostatní komunikace, 

vše k. ú. Radvanice, obec Ostrava, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu,   

 

3.   rozhodla o uzavření smlouvy č. 212/2013/MBaI o smlouvě budoucí o zřízení 

věcného břemene, spočívajícího v povinnosti budoucího povinného: statutární město 

Ostrava, městský obvod Radvanice a Bartovice, adresou Těšínská 87/281, 716 00 

Ostrava-Radvanice, IČ 00845451-17 na částech pozemků:  

parc. č. 3252 o výměře 915 m2  ostatní plocha , ostatní komunikace, 

parc. č. 1184 o výměře 705 m2  zahrada, 

parc. č. 1183 o výměře 1108 m2  zahrada, 

parc. č. 1182 o výměře 780 m2  zahrada, 

parc. č. 3254 o výměře 912 m2  ostatní plocha , ostatní komunikace, 
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parc. č. 3251 o výměře 6428 m2  ostatní plocha , ostatní komunikace, 

parc. č. 3250 o výměře 587 m2  ostatní plocha , ostatní komunikace, 

parc. č. 3253 o výměře 906 m2  ostatní plocha , ostatní komunikace, 

parc. č. 3249 o výměře 597 m2  ostatní plocha , ostatní komunikace, 

parc. č. 1178 o výměře  1118 m2  zahrada, 

parc. č. 1175 o výměře 775 m2  zahrada, 

parc. č. 3248 o výměře 574 m2  ostatní plocha , ostatní komunikace, 

parc. č. 3264 o výměře 927 m2  ostatní plocha , ostatní komunikace, 

vše v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, strpět umístění stavby „REKO MS Ostrava,  

ul. Čapkova + 3“ a umožnit přístup ke stavbě v souvislosti s jejím provozem, opravami  

či odstraněním, a to ve prospěch budoucí oprávněné: SMP Net, s.r.o., se sídlem 

Hornopolní 3314/38, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, IČ:27768961, zastoupené  

RWE GasNet, s.r.o., sídlem Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem, IČ:27295567  

za jednorázovou úhradu 400,- Kč/m2 + základní sazba DPH dotčeného pozemku,  

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu, 

 

4.   ukládá vedoucímu odboru majetkového, bytového a investic zajistit realizaci  

dle bodu 3 tohoto usnesení, 

Z:  Ing. Svatopluk Běrský                  T: 20. května 2013, 

 

5.   zmocňuje místostarostu městského obvodu k podpisu smlouvy dle bodu 3 tohoto 

usnesení, 

Z:  Ing. Štěpán Košťál                      T: 20. května 2013. 

1356/57/13 1.   projednala žádost pana Petra Jurečka a paní Libuše Jurečkové, adresou xxx, xxx o 

koupi části pozemku parc. č. 3222/2, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 15 

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

 

2.   rozhodla o stažení materiálu ze schůze rady městského obvodu s výzvou žadatelů 

k doplnění záměru využití dotčeného pozemku, 

 

3.   ukládá vedoucímu odboru majetkového, bytového a investic zajistit realizaci  

dle bodu 2 tohoto usnesení, 

Z:  Ing. Svatopluk Běrský                  T: 20. května 2013. 

1357/57/13 1.   bere na vědomí informaci o organizačním opatření k zajištění oslavy Dne dětí, která  

se uskuteční dne 31. května 2013 ve Společenském domě v Ostravě – Bartovicích, 

 

2.   rozhodla o uzavření smlouvy č. S 0220/2013 se spol. Umělecká agentura.cz, s.r.o.,  

IČ: 27078566, se sídlem Masarykovo nábřeží 247/14, 110 00 Praha 1, na vystoupení 

iluzionisty Pavla Kožíška s představením „S kouzly kolem světa“ u příležitosti konání  

Dne dětí, dle přílohy č. 2 tohoto přínosu, 

 

3.   ukládá vedoucímu odboru organizačního a vnitřních věcí zajistit realizaci dle bodu 

č. 2 tohoto usnesení, 

Z: Mgr. Luboš Niessner                     T: 13. května 2013, 

 

4.   zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu smlouvy č. S 0220/2013 dle bodu 

č. 2 tohoto usnesení, 

Z: Mgr. Šárka Tekielová                   T: 13. května 2013. 

1358/57/13 1.   ruší bod č. 5 usnesení Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice č. 

1336/56/13   ze dne 24. dubna 2013, kterým se schvaluje výsledek hospodaření s 

úpravami, mimo ZŠ Ostrava-Radvanice, Trnkovecká 55, příspěvková organizace, a to 

příděl do fondů odměn ve výši 20.000 Kč a jeho převod do rozpočtu zřizovatele, 

 

2.   ruší v bodě č. 6 usnesení Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice  



 Statutární město Ostrava 
 městský obvod Radvanice a Bartovice 
 rada městského obvodu 
 

č. 1336/56/13 ze dne 24. dubna 2013, písmeno c) ZŠ Ostrava-Radvanice, Vrchlického 

5, příspěvková organizace, ve výši 8.000 Kč, 

 

3.   schvaluje výsledek hospodaření, ponechání zlepšených hospodářských výsledků  

v příspěvkových organizacích a příděl do fondů příspěvkových organizací ve smyslu 

zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 

pozdějších předpisů 

a)  MŠ Ostrava – Radvanice, Těšínská 279, příspěvková organizace, 

b)  MŠ Ostrava – Bartovice, Za Ještěrkou 8, příspěvková organizace, 

c)  ZŠ Ostrava – Radvanice, Trnkovecká 55, příspěvková organizace, 

d)  ZŠ Ostrava – Radvanice, Vrchlického 5, příspěvková organizace. 

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 

 

4.   ukládá vedoucí odboru sociálních věcí a školství informovat ředitelky 

příspěvkových organizací o schválení výsledku hospodaření, 

Z:  Mgr. Irena Kopciuchová              T: 20. května 2013 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Šárka Tekielová,                                                              Ing. Štěpán Košťál, 

starostka                                                                                    místostarosta 
 


