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Usnesení 49. schůze Rady městského obvodu 
Radvanice a Bartovice konané dne 20. ledna 
2021 
 
Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice: 

 

Číslo 

usnesení 
Obsah 

868/49/21 1) schvaluje program 49. schůze rady městského obvodu konané dne 20. ledna 2021. 

869/49/21 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. 

870/49/21 1) projednala návrh plánu kontrolní činnosti Úřadu městského obvodu Radvanice  

a Bartovice na rok 2021 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 

 

2) schvaluje plán kontrolní činnosti Úřadu městského obvodu Radvanice a Bartovice  

na rok 2021 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 

 

3) ukládá tajemnici úřadu městského obvodu zajistit realizaci dle bodu 2) tohoto 

usnesení, 

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

871/49/21 1) projednala žádost ze dne 22. prosince 2020 podanou manžely xxxxx, oba bytem 

xxxxx, o souhlas s umístěním a provedením stavby „Rekonstrukce oplocení pozemku“,  

pro pozemek parc. č. 304/2, v k. ú. Bartovice, obec Ostrava, dle přílohy  

č. 1 předloženého materiálu, 

 

2) rozhodla o udělení souhlasu s umístěním a provedením stavby „Rekonstrukce 

oplocení pozemku“, pro pozemek parc. č. 304/2, v k. ú. Bartovice, obec Ostrava, 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. února 2021, 

 

4) zmocňuje místostarostku městského obvodu k podpisu souhlasu vlastníka pozemku  

s umístěním a provedením stavby, dle bodu č. 2 tohoto usnesení, 

Z: Bc. Martina Stankušová  T: 10. února 2021. 

872/49/21 1) projednala návrh Darovací smlouvy S 0017/2021/MBaI Dekontaminačního 

generátoru tepelného aerosolu Swingfog SN 50 PE vč. příslušenství, 2 ks desinfekce 

Virkos S – Aerosol (10 kg) a 1 ks desinfekčního přípravku GPC 8 (25 l) a svěření do 

majetku pro JSDH Ostrava - Radvanice, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 

 

2) souhlasí s uzavřením Darovací smlouvy S 0017/2021/MBaI na Dekontaminační 

generátor tepelného aerosolu Swingfog SN 50 PE vč. příslušenství, 2 ks desinfekce 
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Virkos S – Aerosol (10 kg) a 1 ks desinfekčního přípravku GPC 8 (25 l)  

s Moravskoslezským krajem a svěřením do majetku pro JSDH Ostrava - Radvanice,  

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. února 2021, 

 

4) zmocňuje starostu městského obvodu k podpisu Darovací smlouvy  

S 0017/2021/MBaI, dle bodu č. 2 tohoto usnesení, 

Z: Bc. Aleš Boháč, MBA  T: 10. února 2021. 

873/49/21 1) projednala návrh na potvrzení referenčních listů společnosti EDS Trade s.r.o.,  

IČ 03832210, Čsl. armády1112/27a, Pod Cvilínem, 794 01 Krnov, dle přílohy  

č. 1 předloženého materiálu,  

 

2) souhlasí s potvrzením referenčních listů staveb „Oprava vozovky ul. Za Šachtou“  

a „Oprava chodníku podél ul. Čapkova“, kterou realizovala společnost EDS Trade s.r.o., 

IČ 038 32 210, Čsl. armády1112/27a, Pod Cvilínem, 794 01 Krnov, dle přílohy  

č. 2 předloženého materiálu, 

 

3) projednala návrh na potvrzení referenčních listů pro xxxxx, technickému dozoru 

investora pro realizaci staveb „Oprava vozovky ul. Za Šachtou“  

a „Oprava chodníku podél ul. Čapkova“, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu, 

 

4) souhlasí s potvrzením referenčních listů staveb „Oprava vozovky ul. Za Šachtou“  

a „Oprava chodníku podél ul. Čapkova“, technickému dozoru investora xxxxx,  

dle přílohy č. 4 předloženého materiálu, 

 

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

realizaci dle bodů č. 2 a 4 tohoto usnesení, 

Z: Ing. Věra Raisová   T: 5. února 2021, 

 

6) zmocňuje starostu městského obvodu Radvanice a Bartovice k podpisu referenčních 

listů staveb „Oprava vozovky ul. Za Šachtou“ a „Oprava chodníku podél ul. Čapkova“, 

dle bodů č. 2 a 4 tohoto usnesení,   

Z: Bc. Aleš Boháč, MBA   T: 5. února 2021. 

874/49/21 1) projednala žádost ze dne 27. listopadu 2020 podanou panem xxxxx, bytem xxxxx, 

zastoupen xxxxx, sídlem xxxxx, o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení 

služebnosti a zakládající právo umístit a provést stavbu přípojky vody, plynu a sjezdu,  

a to na částech pozemků parc. č. 3226, ostatní plocha, ostatní komunikace, v k. ú. 

Radvanice a parc. č. 596/2, ostatní plocha, ostatní komunikace, v k. ú. Bartovice, obec 

Ostrava, v rozsahu služebnosti cca 5 m2 a 10 bm, dle příloh č. 1 a) a 1 b) předloženého 

materiálu, 

 

2) rozhodla o uzavření smlouvy č. S 0014/2021/MBaI o smlouvě budoucí o zřízení 

služebnosti a zakládající právo umístit a provést stavbu přípojky vody, plynu a sjezdu,  

a to na částech pozemků parc. č. 3226, ostatní plocha, ostatní komunikace, v k. ú. 

Radvanice a parc. č. 596/2, ostatní plocha, ostatní komunikace, v k. ú. Bartovice, obec 

Ostrava, v rozsahu služebnosti cca 5 m2 a 10 bm, dle přílohy č. 1 c) předloženého 

materiálu, 

 

3) projednala žádost ze dne 27. listopadu 2020 podanou společností ČEZ Distribuce  

a. s., sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV – Podmokly, zastoupenou společností 
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ProfiProjekt s. r. o., sídlem Collo louky 126, 738 01 Frýdek - Místek, o uzavření 

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

stavbu podzemní kabelové přípojky NN 0,4 kV, a to na části pozemku parc. č. 694/1, 

ostatní plocha, jiná plocha, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, v rozsahu služebnosti cca 

10 bm, dle příloh č. 2 a) a 2 b) předloženého materiálu, 

 

4) rozhodla o uzavření smlouvy č. S 0015/2021/MBaI o smlouvě budoucí o zřízení 

služebnosti a zakládající právo umístit a provést stavbu podzemní kabelové přípojky NN 

0,4 kV, a to na části pozemku parc. č. 694/1, ostatní plocha, jiná plocha, v k. ú. 

Radvanice, obec Ostrava, v rozsahu služebnosti cca 10 bm, 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. února 2021, 

 

6) zmocňuje místostarostku městského obvodu k podpisu smluv o smlouvách budoucích 

č. S 0014/2021/MBaI a S 0015/2021/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. února 2021. 

875/49/21 1) bere na vědomí zápis č. 1/2021 z jednání Sboru pro bytové záležitosti, dle přílohy  

č. 1 předloženého materiálu, 

 

2) rozhodla o uzavření smlouvy o nájmu bytu č. S 0007/2021/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 0223/2020/MBaI uzavřené dne 8. června 2020, dle přílohy č. 3 a) předloženého 

materiálu,  

 

4) rozhodla o uzavření dodatku č. 1 vedeného pod č. S 0008/2021/MBaI s xxxxx, trvale 

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

 

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

0008/2019/MBaI uzavřené dne 25. ledna 2019, dle přílohy č. 4 a) předloženého 

materiálu,  

 

6) rozhodla o uzavření dodatku č. 2 vedeného pod č. S 0009/2021/MBaI s xxxxx, trvale 

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

 

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

0107/2018/MBaI uzavřené dne 29. března 2018, dle přílohy č. 5 a) předloženého 

materiálu,  

 

8) rozhodla o uzavření smlouvy o nájmu bytu č. S 0010/2021/MBaI s xxxxx, trvale 

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

 

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

č. S 0046/2020/MBaI uzavřené dne 3. února 2020, dle přílohy č. 6 a) předloženého 

materiálu,  

 

10) rozhodla o uzavření dodatku č. 1 vedeného pod č. S 0011/2021/MBaI s xxxxx, trvale 

bytem xxxxx, dle přílohy č. 6 b) předloženého materiálu, 
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11) projednala žádost xxxxx, trvale bytem xxxxx, o prodloužení nájemní smlouvy  

č. S 0062/2020/MBaI uzavřené dne 19. února 2020, dle přílohy č. 7 a) předloženého 

materiálu,  

 

12) rozhodla o uzavření dodatku č. 1 vedeného pod č. S 0012/2021/MBaI s xxxxx, trvale 

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

 

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

č. S 0648/2019/MBaI uzavřené dne 3. prosince 2019, dle přílohy č. 8 a) předloženého 

materiálu,  

 

14) rozhodla o uzavření dodatku č. 1 vedeného pod č. S 0013/2021/MBaI s xxxxx, trvale 

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

 

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

č. S 0060/2019/MBaI uzavřené dne 15. února 2019, dle přílohy č. 9 a) předloženého 

materiálu,  

 

16) rozhodla o uzavření dodatku č. 2 vedeného pod č. S 0016/2021/MBaI s xxxxx, trvale 

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

 

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

zajistit realizaci, dle tohoto usnesení, 

Z: Jana Cielecká   T: 28. února 2021, 

 

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

Z: Bc. Aleš Boháč, MBA  T: 28. února 2021. 

876/49/21 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. 2 předloženého materiálu, 

 

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: 1. února 2021. 

877/49/21 1) projednala žádost Mateřské školy Ostrava – Bartovice, Za Ještěrkou 8, příspěvkové 

organizace, o schválení odpisu pohledávky za úplatu za předškolní vzdělávání  

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 

 

2) schvaluje odpis pohledávky dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 

 

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: 1. února 2021. 

878/49/21 1) projednala žádost ze dne 11. ledna 2021, podanou panem xxxxx, bytem xxxxx,  

o pronájem pozemků parc. č. 2027/144 zastavěná plocha a nádvoří, o celkové výměře 21 

m2, 2027/145 zastavěná plocha a nádvoří, o celkové výměře 22 m2, 2027/162 zastavěná 

plocha a nádvoří, o celkové výměře 21 m2 a 2027/150 zastavěná plocha a nádvoří,  

o celkové výměře 22 m2, vše v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, dle přílohy č. 1 a) 

předloženého materiálu, 
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2) rozhodla o schválení záměrů pronájmu pozemků parc. č. 2027/144 zastavěná plocha  

a nádvoří, o celkové výměře 21 m2, 2027/145 zastavěná plocha a nádvoří, o celkové 

výměře 22 m2, 2027/162 zastavěná plocha a nádvoří, o celkové výměře 21 m2  

a 2027/150 zastavěná plocha a nádvoří, o celkové výměře 22 m2, vše v k. ú. Radvanice, 

obec Ostrava, dle přílohy č. 1 b) předloženého materiálu, 

 

3) projednala žádost ze dne 10. prosince 2020, podanou panem xxxxx, bytem xxxxx,  

o pronájem pozemku parc. č. 2027/2, zastavěná plocha a nádvoří, o celkové výměře 24 

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

 

4) rozhodla o schválení záměru pronájmu pozemku parc. č. 2027/2, zastavěná plocha  

a nádvoří, o celkové výměře 24 m2, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, 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: 28. února 2021, 

 

6) zmocňuje místostarostku městského obvodu k podpisu oznámení záměrů pronájmu, 

dle bodů č. 2 a 4 tohoto usnesení, 

Z: Bc. Martina Stankušová  T: 28. února 2021. 

879/49/21 1) projednala žádost ze dne 23. listopadu 2020, podanou panem xxxxx, bytem xxxxx,  

o pronájem pozemku parc. č. 22/17, zastavěná plocha a nádvoří, o celkové výměře 19 

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

 

2) rozhodla o uzavření nájemní smlouvy č. S 0020/2021/MBaI s panem xxxxx, bytem 

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

 

3) projednala žádost ze dne 11. listopadu 2020, podanou panem xxxxx, bytem xxxxx,  

o pronájem pozemku parc. č. 2027/109, zastavěná plocha a nádvoří, o celkové výměře 

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

 

4) rozhodla o uzavření nájemní smlouvy č. S 0021/2021/MBaI s panem xxxxx, bytem 

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

 

5) projednala žádost ze dne 11. listopadu 2020, podanou panem xxxxx, bytem xxxxx,  

o pronájem pozemku parc. č. 2027/8, zastavěná plocha a nádvoří, o celkové výměře 25 

m2, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, dle přílohy č. 3 a) předloženého materiálu, 

 

6) rozhodla o uzavření nájemní smlouvy č. S 0022/2021/MBaI s panem xxxxx, bytem 

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

 

7) projednala žádost ze dne 20. května 2020, podanou panem xxxxx, bytem xxxxx,  

o pronájem pozemku parc. č. 2027/16, zastavěná plocha a nádvoří, o celkové výměře 23 

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

 

8) rozhodla o uzavření nájemní smlouvy č. S 0023/2021/MBaI s panem xxxxx, bytem 

xxxxx, dle přílohy č. 4 b) 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: 31. ledna 2021, 
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10) zmocňuje místostarostku městského obvodu k podpisu nájemních smluv  

č. S 0020/2021/MBaI, S 0021/2021/MBaI, S 0022/2021/MBaI a S 0023/2021/MBaI  

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

Z: Bc. Martina Stankušová  T: 31. ledna 2021. 

880/49/21 1) projednala žádost k neuplatnění předkupního práva ke garážím na pozemcích parc. č.  

690/50 a 690/17, vše v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, podanou paní xxxxx, bytem 

xxxxx a manžely xxxxx, bytem xxxxx, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 

 

2) doporučuje zastupitelstvu městského obvodu akceptovat neuplatnění předkupního 

práva a prodej garáží na pozemcích parc. č. 690/50 a 690/17, vše v k. ú. Radvanice, obec 

Ostrava, panu xxxxx, 

 

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

zaslat žádost Radě města Ostravy o stanovisko k uplatnění předkupního práva, dle bodu 

č. 2 tohoto usnesení, 

Z: Jana Cielecká   T: dle termínu Rady města Ostravy, 

 

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

usnesení k projednání zastupitelstvu městského obvodu, 

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

881/49/21 1) projednala návrh Darovací smlouvy S 0025/2021/MBaI osobního detektoru 

SEWERIN EX-TEC PM 4 včetně flexibilní sondy a síťového adaptéru a svěření  

do majetku pro JSDH Ostrava - Radvanice, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 

 

2) souhlasí s uzavřením Darovací smlouvy S 0025/2021/MBaI osobního detektoru 

SEWERIN EX-TEC PM 4 včetně flexibilní sondy a síťového adaptéru s GasNet Služby, 

s. r. o. a svěřením do majetku pro JSDH Ostrava - Radvanice, 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. února 2021, 

 

4) zmocňuje starostu městského obvodu k podpisu Darovací smlouvy  

S 0025/2021/MBaI, dle bodu č. 2 tohoto usnesení, 

Z: Bc. Aleš Boháč, MBA  T: 10. února 2021. 

882/49/21 1) projednala návrh na uzavření smlouvy o realizaci překládky sítě elektronických 

komunikací č. S 0024/2021/SŘDaŽP se společností: 

CETIN a.s. 

Sídlo: Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9 

IČO: 04084063 

DIČ: CZ04084063 

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 

 

2) rozhodla o uzavření smlouvy o realizaci překládky sítě elektronických komunikací  

č. S 0024/2021/SŘDaŽP se společností CETIN a,s., Českomoravská 2510/19, Libeň, 

190 00 Praha 9, IČO 04084063, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 

 

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

potřebné úkony spojené s uzavřením smlouvy č. S 0024/2021/SŘDaŽP dle bodu  

č. 2 tohoto usnesení, 

Z: Ing. Věra Raisová    T: 5. února 2021, 

 



 Statutární město Ostrava 
 městský obvod Radvanice a Bartovice 
 rada městského obvodu 
 

7/7   

49. schůze ze dne 20. ledna 2021 

4) zmocňuje starostu městského obvodu k podpisu smlouvy č. S 0024/2021/SŘDaŽP  

dle bodu č. 2 tohoto usnesení, 

Z: Bc. Aleš Boháč, MBA   T: 5. února 2021. 

883/49/21 

 

1) schvaluje rozpočtové opatření č. 25/2020, kterým se  

 

zvyšují převody mezi statutárními městy a městskými obvody – příjmy 

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 7608, org. 517   o      100 tis. Kč 

 

snižují kapitálové výdaje 

na § 2212, pol. 6121, org. 1700021000000   o        27 tis. Kč 

 

zvyšují běžné výdaje 

na § 3612, pol. 5171, ÚZ 7608     o      100 tis. Kč  

 

zvyšují kapitálové výdaje 

na § 2219, pol. 6121, org. 1700048000000   o        27 tis. Kč 

 

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

č. 1 tohoto usnesení, 

Z: Ing. Renáta Spěváková    T: 28. ledna 2021. 

884/49/21 

 

1) projednala informaci o vyhlášení výběrového řízení pro poskytnutí transferu 
z rozpočtu statutárního města Ostravy městským obvodům za účelem zabezpečení 
prevence kriminality na rok 2021 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 
 
2) souhlasí s podáním žádosti o poskytnutí transferu z rozpočtu statutárního města 
Ostravy na projekt „Sportovní příměstský tábor“ dle přílohy č. 2 předloženého 
materiálu, 
 
3) souhlasí s podáním žádosti o poskytnutí transferu z rozpočtu statutárního města 
Ostravy na projekt „Sportujeme s městským obvodem společně, radostně a bezpečně“ 
dle přílohy č. 3, č. 4 a č. 5 předloženého materiálu, 
 
4) ukládá vedoucí odboru sociálních věcí a školství zpracovat žádosti o poskytnutí 
transferu z rozpočtu statutárního města Ostravy na výše uvedené projekty, 
Z: Mgr. Ivana Bollogová                                             T: 12. února 2021, 
 
5) pověřuje starostu městského obvodu k podpisu žádostí a dalších souvisejících 
náležitostí k transferu z rozpočtu statutárního města Ostravy, 
Z: Bc. Aleš Boháč, MBA    T: 12. února 2021. 

Tisková 

oprava 

usnesení č. 

811/46/20 z 

18. listopadu 

2020 

v bodě 1) a 2) nahrazuje text „ve výši 368,00 Kč“ textem „ve výši 382,00 Kč“. 

 

 

Bc. Aleš Boháč, MBA      Bc. Martina Stankušová 

starosta        místostarostka 

 

 

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

 


