Statutární město Ostrava
městský obvod Radvanice a Bartovice
rada městského obvodu

Usnesení 43. schůze Rady městského obvodu
Radvanice a Bartovice konané dne 23. září 2020
Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice:
Číslo
usnesení
758/43/20
759/43/20

760/43/20

761/43/20

762/43/20

Obsah
1) schvaluje program 43. schůze rady městského obvodu konané dne 23. září 2020.
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.
1) bere na vědomí zápis č. 8 z jednání finančního výboru konaného dne 14. září 2020
dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
2) ukládá starostovi městského obvodu předložit zápis č. 8 z jednání finančního výboru
dle bodu č. 1 tohoto usnesení k projednání zastupitelstvu městského obvodu,
Z: Bc. Aleš Boháč, MBA
T: dle termínu zastupitelstva.
1) bere na vědomí zápis z 10. jednání Komise sociální, sportovní a školství Rady
městského obvodu Radvanice a Bartovice, konané dne 24. srpna 2020 dle přílohy
č. 1 předloženého materiálu.
1) projednala žádost Mateřské školy Ostrava–Radvanice, Těšínská 279, příspěvkové
organizace, o schválení změny odpisového plánu dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
2) schvaluje upravený odpisový plán dle přílohy č. 1 tohoto materiálu,

763/43/20

3) ukládá vedoucí odboru sociálních věcí a školství informovat žadatele o usnesení rady
městského obvodu dle bodu č. 2 tohoto usnesení,
Z: Mgr. Ivana Bollogová
T: 8. října 2020.
1) projednala žádost xxxxx, trvale bytem xxxxx, o prodloužení nájemní smlouvy
č. S 0456/2019/MBaI uzavřené dne 2. září 2019, dle přílohy č. 1 a) předloženého
materiálu,
2) rozhodla o uzavření dodatku č. 1 vedeného pod č. S 0446/2020/MBaI s xxxxx, trvale
bytem xxxxx, dle přílohy č. 2 b) předloženého materiálu,
3) projednala žádost xxxxx, trvale bytem xxxxx, o prodloužení nájemní smlouvy
č. S 0379/2018/MBaI uzavřené dne 11. září 2018, dle přílohy č. 2 a) předloženého
materiálu,
4) rozhodla o uzavření dodatku č. 2 vedeného pod č. S 0447/2020/MBaI s xxxxx, trvale
bytem xxxxx, dle přílohy č. 2 b) předloženého materiálu,
5) projednala žádost xxxxx, trvale bytem xxxxx, o uzavření dohody o ukončení nájmu
bytu xxxxx, dle přílohy č. 3 a) předloženého materiálu,
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6) rozhodla o uzavření dohody o ukončení nájmu bytu č. S 0448/2020/MBaI s xxxxx,
trvale bytem xxxxx, ke dni 30. listopadu 2020, dle přílohy č. 3 b) předloženého materiálu,
7) ukládá zaměstnankyni pověřené vedením odboru majetkového, bytového a investic
zajistit realizaci, dle tohoto usnesení,
Z: Jana Cielecká
T: 31. října 2020,

764/43/20

8) zmocňuje starostu městského obvodu k podpisu dokumentů, dle tohoto usnesení,
Z: Bc. Aleš Boháč, MBA
T: 31. října 2020.
1) projednala záměr prodeje CITY BLOKŮ, a to:
- vodicí stěna CITY BLOK - oblouk 90° 1m – 70 ks,
- vodicí stěna CITY BLOK - oblouk 90° 0,5m – 30 ks,
- vodicí stěna CITY BLOK - průběžná 1m – 42 ks,
- vodicí stěna CITY BLOK - průběžná 2m – 238 ks,
2) rozhodla o záměru prodat CITY BLOKY, dle bodu č. 1 tohoto usnesení a přílohy
č. 1 předloženého materiálu,
3) jmenuje tříčlennou komisi pro otevírání obálek s nabídkami, dle přílohy
č. 1 předloženého materiálu, ve složení:
1. Bc. Martina Stankušová, předseda,
2. Ing. Renáta Spěváková,
3. Jana Cielecká,
4) ukládá zaměstnankyni pověřené vedením odboru majetkového, bytového a investic
zajistit realizaci bodu č. 2 tohoto usnesení,
Z: Jana Cielecká
T: 15. října 2020,

765/43/20

5) zmocňuje místostarostku městského obvodu k podpisu záměru, dle bodu č. 2 tohoto
usnesení,
Z: Bc. Martina Stankušová
T: 15. října 2020.
1) projednala návrh smlouvy č. S 0445/2020/MBaI o nájmu zásobníku na zkapalněný
plyn a rámcové smlouvy o dodávkách plynu pro dům na ulici Šmídova v Ostravě Radvanicích, se společností Flaga s. r. o., sídlem Nádražní 47, 693 01, dle přílohy
č. 1 předloženého materiálu,
2) rozhodla o uzavření smlouvy č. S 0445/2020/MBaI o nájmu zásobníku na zkapalněný
plyn a rámcové smlouvy o dodávkách plynu pro dům na ulici Šmídova v Ostravě Radvanicích, dle přílohy č. 1 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. října 2020,

766/43/20

4) zmocňuje starostu městského obvodu k podpisu smlouvy o nájmu zásobníku
na zkapalněný plyn a rámcovou smlouvu o dodávkách plynu, dle bodu č. 2 tohoto
usnesení,
Z: Bc. Aleš Boháč, MBA
T: 15. října 2020.
1) projednala záměr pronájmu části pozemku parc. č. 1468/1, ostatní plocha, o výměře
387 m² a pozemku parc. č. 1468/3, zastavěná plocha a nádvoří, o celkové výměře 459 m²,
vše v k. ú. Bartovice, obec Ostrava,
2) rozhodla o schválení záměru pronájmu části pozemku parc. č. 1468/1, ostatní plocha,
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o výměře 387 m² a pozemku parc. č. 1468/3, zastavěná plocha a nádvoří, o celkové
výměře 459 m², vše v k. ú. Bartovice, obec Ostrava, dle přílohy č. 1 a) předloženého
materiálu,
3) projednala záměr pronájmu části pozemku parc. č. 3221/1, ostatní plocha, ostatní
komunikace o výměře 51 m², v k. ú. Radvanice, obec Ostrava,
4) rozhodla o schválení záměru pronájmu části pozemku parc. č. 3221/1, ostatní plocha,
ostatní komunikace o výměře 51 m², v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, dle přílohy č. 2 a)
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. října 2020,

767/43/20

6) zmocňuje místostarostku městského obvodu k podpisu oznámení záměrů pronájmu,
dle bodů č. 2 a 4 tohoto usnesení,
Z: Bc. Martina Stankušová
T: 15. října 2020.
1) projednala email s žádostí statutárního města Ostravy o stanovisko k výkupu
a následnému svěření pozemků, v k. ú. Bartovice, obec Ostrava, do správy městskému
obvodu Radvanice a Bartovice, a to:
- pozemek parc. č. 1487/1, ostatní komunikace, ostatní plocha, o celkové výměře 303 m2,
- pozemek parc. č. 1486/7, jiná plocha, ostatní plocha, o celkové výměře 1.391 m2,
- část pozemku parc. č. 1484, trvalý travní porost, o celkové výměře 27.337 m2, která
je dle geometrického plánu č. 2538-253/2020 oddělena a nově označena jako pozemky
parc. č. 1484/6, 1484/7 a 1484/8,
- část pozemku parc. č. 1485/4, ostatní komunikace, ostatní plocha, o celkové výměře 618
m2, která je dle geometrického plánu č. 2538-253/2020 oddělena a nově označena jako
pozemky parc. č. 1485/6,
- část pozemku parc. č. 1486/23, trvalý travní porost, o celkové výměře 44.742 m2, která
je dle geometrického plánu č. 2538-253/2020 oddělena a nově označena jako pozemky
parc. č. 1486/28,
dle příloh č. 1 a) a 1e) předloženého materiálu,
2) rozhodla souhlasit s výkupem a následným svěřením pozemků v k. ú. Bartovice, obec
Ostrava, do správy městskému obvodu Radvanice a Bartovice, a to:
- pozemek parc. č. 1487/1, ostatní komunikace, ostatní plocha, o celkové výměře 303 m2,
- pozemek parc. č. 1486/7, jiná plocha, ostatní plocha, o celkové výměře 1.391 m2,
- část pozemku parc. č. 1484, trvalý travní porost, o celkové výměře 27.337 m2, která
je dle geometrického plánu č. 2538-253/2020 oddělena a nově označena jako pozemky
parc. č. 1484/6, 1484/7 a 1484/8,
- část pozemku parc. č. 1485/4, ostatní komunikace, ostatní plocha, o celkové výměře 618
m2, která je dle geometrického plánu č. 2538-253/2020 oddělena a nově označena jako
pozemky parc. č. 1485/6,
- část pozemku parc. č. 1486/23, trvalý travní porost, o celkové výměře 44.742 m2, která
je dle geometrického plánu č. 2538-253/2020 oddělena a nově označena jako pozemky
parc. č. 1486/28,
dle přílohy č. 1 b) předloženého materiálu,
3) projednala žádost statutárního města Ostravy o stanovisko k odkoupení a následnému
svěření pozemku, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, do správy městskému obvodu
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Radvanice a Bartovice, a to:
- pozemku v podílovém spoluvlastnictví parc. č. 780/5, ostatní komunikace, ostatní
plocha, o celkové výměře 468 m2,
dle příloh č. 2 a) a 2d) předloženého materiálu,
4) rozhodla souhlasit s odkoupením a následným svěřením pozemku v k. ú. Radvanice,
obec Ostrava, do správy městskému obvodu Radvanice a Bartovice, a to:
- pozemku v podílovém spoluvlastnictví parc. č. 780/5, ostatní komunikace, ostatní
plocha, o celkové výměře 468 m2,
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. října 2020,

768/43/20

6) ukládá místostarostce městského obvodu zaslat písemné vyjádření statutárnímu městu
Ostrava, dle bodů č. 2 a 4 tohoto usnesení,
Z: Bc. Martina Stankušová
T: 15. října 2020.
1) projednala žádost Základní školy Ostrava – Radvanice, Vrchlického 5, příspěvkové
organizace, o projednání přerušení provozu školní družiny a školního klubu v době
prázdnin a volných dnů pro žáky dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
2) bere na vědomí přerušení provozu školní družiny a školního klubu v době prázdnin
a volných dnů pro žáky dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,

769/43/20

3) ukládá vedoucí odboru sociálních věcí a školství informovat žadatele o usnesení rady
městského obvodu dle bodu č. 1 a č. 2 tohoto usnesení,
Z: Mgr. Ivana Bollogová
T: 16. října 2020.
1) schvaluje metodiku pro přípravu návrhu rozpočtu městského obvodu Radvanice
a Bartovice na rok 2021 dle přílohy č. 1 tohoto materiálu a harmonogram přípravy návrhu
rozpočtu městského obvodu Radvanice a Bartovice na rok 2021 dle přílohy č. 2 tohoto
materiálu,
2) ukládá všem vedoucím odvětvových odborů, ředitelům příspěvkových organizací
a velitelům jednotek sboru dobrovolných hasičů předložit odboru financí a rozpočtu
požadavky na návrh rozpočtu dle schválené metodiky, a to v termínech dle přílohy
č. 2 tohoto materiálu,
Z: vedoucí odvětvových odborů,
T: dle termínů uvedených v harmonogramu,
ředitelé příspěvkových organizací,
velitelé jednotek sboru dobrovolných hasičů,

770/43/20
4/8

3) ukládá vedoucí odboru sociálních věcí a školství informovat ředitele příspěvkových
organizací a zaměstnankyni pověřenou vedením odboru majetkového, bytového a investic
informovat velitele jednotek sboru dobrovolných hasičů o schválené metodice pro
přípravu návrhu rozpočtu městského obvodu Radvanice a Bartovice a schváleném
harmonogramu přípravy návrhu rozpočtu městského obvodu Radvanice a Bartovice na
rok 2021,
Z: Mgr. Ivana Bollogová,
T: ihned.
Jana Cielecká.
1) projednala návrh na poskytnutí neúčelových finančních darů z rozpočtu městského
obvodu na rok 2020 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu a vzory smlouvy o poskytnutí
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neúčelového finančního daru dle přílohy č. 2 a č. 3 předloženého materiálu,
2) rozhodla o poskytnutí neúčelových finančních darů z rozpočtu městského obvodu
Radvanice a Bartovice na rok 2020 dle návrhu uvedeného v příloze č. 1 a schvaluje vzor
smlouvy o poskytnutí neúčelových finančních darů dle přílohy č. 2 a č. 3 předloženého
materiálu,
3) zmocňuje starostu městského obvodu podpisem smluv o poskytnutí finančních darů
z rozpočtu statutárního města Ostravy, městského obvodu Radvanice a Bartovice na rok
2020 dle bodu č. 2 tohoto usnesení,
Z: Bc. Aleš Boháč, MBA
T: 15. října 2020,
4) schvaluje rozpočtové opatření č. 19/2020, kterým se

771/43/20

sníží výdaje
na § 6409, pol. 5901

o 261 tis. Kč,

zvýší běžné výdaje
na § 3419, pol. 5222
na § 3419, pol. 5492
na § 3421, pol. 5492
na § 3429, pol. 5222
na § 3429, pol. 5229
na § 3314, pol. 5339
na § 3330, pol. 5223
na § 5512, pol. 5222
na § 4349, pol. 5492

o
o
o
o
o
o
o
o
o

20 tis. Kč,
20 tis. Kč,
20 tis. Kč,
95 tis. Kč,
16 tis. Kč,
20 tis. Kč,
20 tis. Kč,
30 tis. Kč,
20 tis. Kč,

5) ukládá vedoucí odboru financí a rozpočtu realizovat rozpočtové opatření dle bodu
č. 4 tohoto usnesení a zajistit uzavření darovacích smluv s žadateli dle bodu č. 2 tohoto
usnesení,
Z: Ing. Renáta Spěváková
T: 15. října 2020.
1) projednala přistoupení k Rámcové dohodě o podmínkách poskytování mobilních služeb
elektronických komunikací č. 2031/2020/HS/VZ uzavřené statutárním městem Ostrava
mezi smluvními stranami a O2 Czech Republic a.s., dle příloh č. 1 a 2 předloženého
materiálu,
2) rozhodla o přistoupení k Rámcové dohodě o podmínkách poskytování mobilních
služeb elektronických komunikací č. 2031/2020/HS/VZ uzavřené statutárním městem
Ostrava mezi smluvními stranami a O2 Czech Republic a.s., dle bodu č. 1 tohoto
usnesení,
3) ukládá vedoucí odboru organizačního a vnitřních věcí zajistit realizaci úkolu, dle bodu
č. 2 tohoto usnesení,
Z: Bc. Šárka Krkošková
T: 30. září 2020,

772/43/20
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4) zmocňuje starostu městského obvodu k podpisu přistoupení k rámcové dohodě,
dle bodu č. 2 tohoto usnesení,
Z: Bc. Aleš Boháč, MBA
T: 30. září 2020.
1) projednala návrh dodatku č. 1 pod č. S 0444/2020/OaVV k Dohodě o používání
výplatního stroje k úhradě cen za poštovní služby č. S 0071/2020/OaVV uzavřeného
se společností Česká pošta, s. p., dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,

Statutární město Ostrava
městský obvod Radvanice a Bartovice
rada městského obvodu

43. schůze ze dne 23. září 2020

2) rozhodla o uzavření dodatku č. 1 pod č. S 0444/2020/OaVV k Dohodě o používání
výplatního stroje k úhradě cen za poštovní služby č. S 0071/2020/OaVV uzavřeného
se společností Česká pošta, s. p., dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
3) ukládá vedoucí odboru organizačního a vnitřních věcí zajistit realizaci, dle bodu
č. 2 tohoto usnesení,
Z: Bc. Šárka Krkošková
T: 5. října 2020,

773/43/20

4) zmocňuje starostu městského obvodu k podpisu dodatku č. 1, dle bodu č. 2 tohoto
usnesení,
Z: Bc. Aleš Boháč, MBA
T: 5. října 2020.
1) projednala žádost ze dne 31. července 2020 podanou společností ČEZ Distribuce, a. s.,
sídlem Teplická 874/8, Děčín IV - Podmokly, zastoupena na základě plné moci xxxxx ELPROJEKT, sídlem Poděbradova 4, 741 01 Nový Jičín, o uzavření smlouvy o smlouvě
budoucí o zřízení služebnosti a zakládající právo umístit a provést stavbu „Ostrava –
Radvanice 1164/21, přeložka NNk“, a to na částech pozemků parc. č. 1164/21, ostatní
plocha, zeleň, parc. č. 1164/56, zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. 1164/57, zastavěná
plocha a nádvoří, parc. č. 1164/58, zastavěná plocha a nádvoří, parc.
č. 1164/60, ostatní plocha, ostatní komunikace, parc. č. 1164/61, ostatní plocha, zeleň
a parc. č. 1170, zahrada, vše v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, v rozsahu služebnosti cca
109 bm, dle příloh č. 1 a 2 předloženého materiálu,
2) rozhodla o uzavření smlouvy č. S 0449/2020/MBaI o smlouvě budoucí o zřízení
služebnosti a zakládající právo umístit a provést stavbu „Ostrava – Radvanice 1164/21,
přeložka NNk“, a to na částech pozemků parc. č. 1164/21, ostatní plocha, zeleň, parc.
č. 1164/56, zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. 1164/57, zastavěná plocha a nádvoří,
parc. č. 1164/58, zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. 1164/60, ostatní plocha, ostatní
komunikace, parc. č. 1164/61, ostatní plocha, zeleň a parc. č. 1170, zahrada, vše v k. ú.
Radvanice, obec Ostrava, v rozsahu služebnosti cca 109 bm, dle přílohy č. 3 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. října 2020,

774/43/20

4) zmocňuje místostarostku městského obvodu k podpisu smlouvy o smlouvě budoucí
č. S 0449/2020/MBaI o zřízení služebností a zakládající právo umístit a provést stavbu,
dle bodu č. 2 tohoto usnesení,
Z: Bc. Martina Stankušová
T: 15. října 2020.
1) projednala žádost JSDH Ostrava – Radvanice, o jmenování nového člena do JSDH
Ostrava - Radvanice, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
2) jmenuje nového člena do jednotky Sboru dobrovolných hasičů Ostrava - Radvanice
v souladu s ustanovením § 29, odst. 1 písm. a), b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární
ochraně, ve znění pozdějších předpisů a dle § 4, odst. 1, písm. c) vyhlášky č. 247/2001
o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany ve znění pozdějších předpisů, s účinností
od 1. října 2020:
- xxxxx, nar. xxxxx,
3) ukládá zaměstnankyni pověřené vedením odboru majetkového, bytového a investic
zajistit realizaci, dle bodu č. 2 tohoto usnesení,
Z: Jana Cielecká
T: 30. září 2020,
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4) zmocňuje velitele jednotky JSDH Ostrava – Radvanice, k podpisu jmenování člena
jednotky, dle bodu č. 2 tohoto usnesení,
Z: Bc. Richard Dudek, DiS.
T: 30. září 2020.
1) rozhodla na základě protokolu o otevírání nabídek, protokolu hodnocení nabídek
o pořadí nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu pod názvem „Odstranění septiků
napojených na sběrač B -1. část“ o výběru nejvýhodnější nabídky a o uzavření smlouvy
o dílo č. S 0436/2020/SŘDaŽP se zhotovitelem:
Dychus Real Stav, s.r.o., Lihovarská 1378/11, 716 00 Ostrava - Radvanice, IČ 29383421,
dle příloh č. 1, 2 a 3 předloženého materiálu,
2) ukládá vedoucí odboru stavebního řádu, dopravy a životního prostředí zabezpečit
všechny potřebné úkony k uzavření smlouvy o dílo č. S 0436/2020/SŘDaŽP, dle bodu
č. 1 tohoto usnesení,
Z: Ing. Věra Raisová
T: 7. října 2020,

776/43/20

777/43/20

3) zmocňuje starostu městského obvodu Radvanice a Bartovice k podpisu smlouvy o dílo
č. S 0436/2020/SŘDaŽP, dle bodu č. 1 tohoto usnesení,
Z: Bc. Aleš Boháč, MBA
T: 7. října 2020.
1) schvaluje rozpočtové opatření č. 20/2020, kterým se
zvyšují ostatní neinvestiční přijeté transfery ze SR
na pol. 4116, ÚZ 103x33063

o 313 tis. Kč

zvyšují nedaňové příjmy
na § 3111, pol. 2122
na § 3639, pol. 2119

o
6 tis. Kč
o 408 tis. Kč

snižují běžné výdaje
na § 2219, pol. 5137

o 100 tis. Kč

zvyšují zaslané neinvestiční transfery PO
na § 3111, pol. 5331, org. 1
na § 3111, pol. 5336, ÚZ 103x33063, org. 3

o
6 tis. Kč
o 313 tis. Kč

zvyšují běžné výdaje
na § 6171, pol. 5xxx

o 408 tis. Kč

zvyšují kapitálové výdaje
na § 2219, pol. 6121, org. 1700026000000

o

100 tis. Kč

2) ukládá vedoucí odboru financí a rozpočtu realizovat rozpočtové opatření dle bodu
č. 1 tohoto usnesení,
Z: Ing. Renáta Spěváková
T: 2. října 2020.
1) ruší usnesení č. 638/37/20 bod č. 4 ze dne 3. června 2020, dle přílohy č. 1 předloženého
materiálu,
2) projednala žádost pana xxxxx, bytem xxxxx, o uzavření dohody o zrušení věcného
břemene a smlouvy o zřízení věcného břemene, dle příloh č. 2, 4 a 5 předloženého
materiálu.
3) rozhodla o uzavření dohody o zrušení věcného břemene a smlouvy o zřízení věcného
břemene č. S 0457/2020/MBaI, spočívající v povinnosti statutárního města Ostravy,
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městského obvodu Radvanice a Bartovice, na dotčené části pozemku parc. č. 790/5,
o výměře 1.571 m2, ostatní komunikace, ostatní plocha, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava,
strpět umístění stavby „Plynovodní přípojka“ a umožnit přístup k této stavbě v souvislosti
s jejím provozem, opravami či odstraněním, a to ve prospěch oprávněného – společnosti
GasNet, s. r. o., dle přílohy č. 4 předloženého materiálu,
4) ukládá zaměstnankyni pověřené vedením odboru majetkového, bytového a investic
zajistit realizaci dle bodu č. 3 tohoto usnesení,
Z: Jana Cielecká
T: 15. října 2020,
5) zmocňuje místostarostku městského obvodu k podpisu smlouvy S 0457/2020/MBaI
dle bodu č. 3 tohoto usnesení,
Z: Bc. Martina Stankušová
T: 15. října 2020.

Bc. Aleš Boháč, MBA
starosta

Bc. Martina Stankušová
místostarostka

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