Statutární město Ostrava
městský obvod Radvanice a Bartovice
rada městského obvodu

Usnesení 67. schůze Rady městského obvodu
Radvanice a Bartovice konané dne 10. listopadu
2021
Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice:
Číslo
usnesení
1187/67/21
1188/67/21

1189/67/21

Obsah
1) schvaluje program 67. schůze rady městského obvodu konané dne 10. listopadu 2021.
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) projednala žádost Základní školy Ostrava–Radvanice, Vrchlického 5, příspěvkové
organizace, o souhlas zřizovatele s přijetím podpory od Nadace O2 na projekt v rámci
grantové výzvy O2 Chytrá škola, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
2) souhlasí s přijetím podpory od Nadace O2 na projekt v rámci grantové výzvy O2 Chytrá
škola a s jeho realizací,
3) zmocňuje starostu městského obvodu k podpisu „Souhlas zřizovatele s předložením
žádosti o podporu a realizací projektu Základní školou Ostrava-Radvanice, Vrchlického 5,
příspěvková organizace“, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu,
Z: Bc. Aleš Boháč, MBA
T: 24. listopadu 2021,
4) ukládá ředitelce Základní školy Ostrava–Radvanice, Vrchlického 5, příspěvkové
organizace, zajistit realizaci dle bodu č. 2 tohoto usnesení,
Z: Mgr. Hana Ostřanská
T: dle zadávacích podmínek výzvy,

1190/67/21

5) ukládá vedoucí odboru sociálních věcí a školství informovat žadatele o usnesení dle bodů
č. 1 až 4 tohoto usnesení,
Z: Mgr. Ivana Bollogová
T: 24. listopadu 2021.
1) projednala žádost ze dne dne 27. září 2021, podanou paní xxxxx, bytem xxxxx,
o pronájem pozemku parc. č. 3120/7, zastavěná plocha a nádvoří, o celkové výměře 23 m2,
v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, dle přílohy č. 1 a) předloženého materiálu,
2) rozhodla o uzavření nájemní smlouvy č. S 0450/2021/MBaI s paní xxxxx, bytem xxxxx,
dle přílohy č. 1 b) předloženého materiálu,
3) projednala žádost ze dne 14. září 2021, podanou panem xxxxx, bytem xxxxx, o pronájem
pozemku parc. č. 2027/32, 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 uzavření nájemní smlouvy č. S 0452/2021/MBaI, s panem xxxxx, bytem
xxxxx, dle přílohy č. 2 b) předloženého materiálu,
5) ukládá zaměstnankyni pověřené vedením odboru majetkového, bytového a investic
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zajistit realizaci, dle bodů č. 2 a 4 tohoto usnesení,
Z: Jana Cielecká
T: 30. listopadu 2021,

1191/67/21

6) zmocňuje místostarostku městského obvodu k podpisu nájemních smluv
č. S 0450/2021/MBaI a S 0452/2021/MBaI dle bodů č. 2 a 4 tohoto usnesení,
Z: Bc. Martina Stankušová
T: 30. listopadu 2021.
1) projednala žádost ze dne 22. října 2021 podanou statutárním městem Ostrava
o stanovisko na svěření 2 ks dopravních automobilů (VIN vozidla – WDR 906655 1P
216713 a VIN vozidla - WDB 906655 1P 205656) v celkové účetní hodnotě 7.686.014,- Kč
do majetku pro JSDH Ostrava – Radvanice a JSDH Ostrava - Bartovice, dle přílohy č. 1
předloženého materiálu,
2) souhlasí se svěřením 2 ks dopravních automobilů (VIN vozidla – WDR 906655 IP
216713 a VIN vozidla - WDB 906655 IP 205656) v celkové účetní hodnotě 7.686.014,- Kč
do majetku pro JSDH Ostrava – Radvanice a JSDH Ostrava - Bartovice, dle přílohy č. 2
předloženého materiálu,
3) ukládá zaměstnankyni pověřené vedením odboru majetkového, bytového a investic
zajistit realizaci dle bodu č. 2 tohoto usnesení,
Z: Jana Cielecká
T: 30. listopadu 2021,

1192/67/21

4) zmocňuje starostu městského obvodu k podpisu dokumentu, dle bodu č. 2 tohoto
usnesení,
Z: Bc. Aleš Boháč, MBA
T: 30. listopadu 2021.
1) projednala žádost podanou společností ČEZ Distribuce a. s., sídlem Teplická 874/8,
405 02 Děčín IV – Podmokly, zastoupena na základě plné moci společností ELPREMONT
elektromontáže s. r. o., sídlem ČSA 961, 783 53 Velká Bystřice, o uzavření smlouvy
o zřízení věcného břemene - služebnosti, dle příloh č. 1 a 2 předloženého materiálu,
2) rozhodla o uzavření smlouvy č. S 0373/2021/MBaI o zřízení věcného břemene –
služebnosti, spočívající v povinnosti statutárního města Ostravy, městského obvodu
Radvanice a Bartovice, na dotčených částech pozemku parc. č. 1623/2, o celkové výměře
169 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace a parc. č. 1627/1, o celkové výměře 2.702 m2,
trvalý travní porost, vše v k. ú. Bartovice, obec Ostrava, strpět umístění stavby „Ostrava –
Bartovice , DTS OS_8163, DTS, VN, NN“ a umožnit přístup k této stavbě v souvislosti
s jejím provozem, opravami či odstraněním, a to ve prospěch oprávněného – ČEZ
Distribuce a. s., 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: 30. listopadu 2021,

1193/67/21

4) zmocňuje místostarostku městského obvodu k podpisu dokumentu, dle bodu č. 2 tohoto
usnesení,
Z: Bc. Martina Stankušová
T: 30. listopadu 2021.
1) projednala žádost ze dne 14. října 2021 podanou paní xxxxx, bytem xxxxx, zastoupenou
společností 1stavebníprojekce s. r. o., sídlem Kmochova 311/1, 721 00 Ostrava – Svinov,
o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti a zakládající právo umístit
a provést stavbu sjezdu, a to na části pozemku parc. č. 2805, ostatní plocha, ostatní
komunikace, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava v rozsahu služebnosti cca 1 m2, dle příloh č. 1
a 2 předloženého materiálu,
2) rozhodla o uzavření smlouvy č. S 0456/2021/MBaI o smlouvě budoucí o zřízení
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služebnosti a zakládající právo umístit a provést stavbu sjezdu, a to na části pozemku parc.
č. 2805, ostatní plocha, ostatní komunikace, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava v rozsahu
služebnosti cca 1 m2, 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: 30. listopadu 2021,

1194/67/21

4) zmocňuje místostarostku městského obvodu k podpisu dokumentů, dle bodu č. 2 tohoto
usnesení,
Z: Bc. Martina Stankušová
T: 30. listopadu 2021.
1) projednala žádost ze dne 25. října 2021, podanou panem xxxxx, bytem xxxxx,
o pronájem pozemku parc. č. 690/29, 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 schválení záměru pronájmu pozemku parc. č. 690/29, zastavěná plocha
a nádvoří, o celkové výměře 19 m2, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, dle přílohy č. 1 b)
předloženého materiálu,
3) projednala žádost ze dne 27. října 2021, podanou panem xxxxx, bytem xxxxx,
o pronájem pozemku parc. č. 22/13, zastavěná plocha a nádvoří, o celkové výměře 28 m2,
v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, dle přílohy č. 2 a) předloženého materiálu,
4) rozhodla o schválení záměru pronájmu pozemku parc. č. 22/13, zastavěná plocha
a nádvoří, o celkové výměře 28 m2, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, dle přílohy č. 2 b)
předloženého materiálu,
5) projednala žádost ze dne 2. listopadu 2021, podanou panem xxxxx, bytem xxxxx,
o pronájem pozemku parc. č. 3120/19, zastavěná plocha a nádvoří, o celkové výměře 22
m2, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, dle přílohy č. 3 a) předloženého materiálu,
6) rozhodla o schválení záměru pronájmu pozemku parc. č. 3120/19, zastavěná plocha
a nádvoří, o celkové výměře 22 m2, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, dle přílohy č. 3 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: 30. listopadu 2021,

1195/67/21

8) zmocňuje místostarostku městského obvodu k podpisu oznámení záměrů pronájmu,
dle bodů č. 2, 4 a 6 tohoto usnesení,
Z: Bc. Martina Stankušová
T: 30. listopadu 2021.
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 smlouvy o nájmu bytu vedené pod č. S 0453/2021/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
0489/2018/MBaI uzavřené dne 23. listopadu 2018, dle přílohy 2 a) předloženého materiálu,
4) rozhodla o uzavření smlouvy o nájmu bytu vedené pod č. S 0454/2021/MBaI s xxxxx,
trvale bytem xxxxx, dle přílohy č. 2 b) předloženého materiálu,
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5) projednala žádost xxxxx, trvale bytem xxxxx, o prodloužení nájemní smlouvy č. S
0682/2019/MBaI uzavřené dne 9. prosince 2019, dle přílohy 3 a) předloženého materiálu,
6) rozhodla o uzavření smlouvy o nájmu bytu vedené pod č. S 0455/2021/MBaI se xxxxx,
trvale bytem xxxxx, 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: 30. listopadu 2021,

1196/67/21

8) zmocňuje starostu městského obvodu k podpisu dokumentů, dle tohoto usnesení,
Z: Bc. Aleš Boháč, MBA
T: 30. listopadu 2021.
1) projednala žádost ze dne 29. června 2021 podanou panem xxxxx, bytem xxxxx a paní
xxxxx, bytem xxxxx, zastoupeni paní xxxxx, sídlem xxxxx, o souhlas s umístěním
a provedením stavby „Novostavba RD a vodovodní přípojka“, pro pozemek parc. č. 2910/3,
v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
2) rozhodla o udělení souhlasu s umístěním a provedením stavby „Novostavba RD
a vodovodní přípojka“, pro pozemek parc. č. 2910/3, v k. ú. Radvanice, 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: 30. listopadu 2021,

1197/67/21

4) zmocňuje místostarostku městského obvodu k podpisu dokumentu, dle bodu č. 2 tohoto
usnesení,
Z: Bc. Martina Stankušová
T: 30. listopadu 2021.
1) projednala návrh na změnu obecně závazné vyhlášky, kterou se mění a doplňuje obecně
závazná vyhláška statutárního města Ostravy č. 2/2009, o zákazu konzumace alkoholických
nápojů na veřejném prostranství, ve znění pozdějších předpisů, dle přílohy č. 1
předloženého materiálu,
2) souhlasí s návrhem na změnu obecně závazné vyhlášky, kterou se mění a doplňuje
obecně závazná vyhláška statutárního města Ostravy č. 2/2009, o zákazu konzumace
alkoholických nápojů na veřejném prostranství, ve znění pozdějších předpisů, o území se
zákazem konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství v městském obvodu
Radvanice a Bartovice, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
3) ukládá vedoucí odboru organizačního a vnitřních věcí zajistit informování Magistrátu
města Ostravy o projednání návrhu na změnu a doplnění obecně závazné vyhlášky, dle bodu
č. 2 tohoto usnesení,
Z: Bc. Šárka Krkošková
T: 30. listopadu 2021,

1198/67/21
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4) zmocňuje místostarostku městského obvodu k podpisu návrhu na změnu a doplnění
obecně závazné vyhlášky pro Magistrát města Ostravy, dle bodu č. 2 tohoto usnesení,
Z: Bc. Martina Stankušová
T: 30. listopadu 2021.
1) projednala žádost Základní organizace Českého zahrádkářského svazu OstravaRadvanice, se sídlem Těšínská 1363/281B, 716 00 Ostrava-Radvanice, IČ 72073098,
dle přílohy č. 1 tohoto materiálu a návrh smlouvy na poskytnutí peněžního daru ve výši
15.000 Kč, se Základní organizací Českého zahrádkářského svazu Ostrava-Radvanice,
se sídlem Těšínská 1363/281B, 716 00 Ostrava-Radvanice, IČ 72073098, dle přílohy č. 2
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tohoto materiálu,
2) rozhodla uzavřít darovací smlouvu na poskytnutí peněžního daru ve výši 15.000 Kč se
Základní organizací Českého zahrádkářského svazu Ostrava-Radvanice, se sídlem Těšínská
1363/281B, 716 00 Ostrava-Radvanice, IČ 72073098, dle přílohy č. 2 tohoto materiálu,
3) zmocňuje starostu městského obvodu k podpisu smlouvy na poskytnutí peněžního daru
dle bodu č. 2 tohoto usnesení,
Z: Bc. Aleš Boháč, MBA
T: 19. listopadu 2021,

1199/67/21

4) ukládá vedoucí odboru financí a rozpočtu zajistit uzavření smlouvy na poskytnutí
peněžního daru dle bodu č. 2 tohoto usnesení,
Z: Ing. Renáta Spěváková
T: 19. listopadu 2021.
1) projednala návrh dodatku ke smlouvě č. 109382954 o přímém bankovnictví s Komerční
bankou a.s., se sídlem Na Příkopě 33 čp. 969, 114 07 Praha 1, IČ 45317054, dle přílohy č. 1
předloženého materiálu,
2) rozhodla o uzavření dodatku ke smlouvě č. 109382954 o přímém bankovnictví
s Komerční bankou a.s., se sídlem Na Příkopě 33 čp. 969, 114 07 Praha 1, IČ 45317054,
dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,

1200/67/21

3) zmocňuje starostu městského obvodu k podpisu dodatku ke smlouvě dle bodu č. 2 tohoto
usnesení,
Z: Bc. Aleš Boháč, MBA
T: 19. listopadu 2021.
1) projednala žádost ze dne 4. listopadu 2021 podanou panem xxxxx, bytem xxxxx,
o souhlas se stavbou podzemní hrobky na hřbitově v Ostravě - Radvanicích, ve skupině VI,
číslo 32, na pozemku parc. č. 32, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, dle přílohy č. 1
předloženého materiálu,
2) rozhodla o udělení souhlasu se stavbou podzemní hrobky na hřbitově v Ostravě Radvanicích, ve skupině VI, číslo 32, na pozemku parc. č. 32, v k. ú. Radvanice, 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: 30. listopadu 2021,

1201/67/21

4) zmocňuje místostarostku městského obvodu k podpisu dokumentu, dle bodu č. 2 tohoto
usnesení,
Z: Bc. Martina Stankušová
T: 30. listopadu 2021.
1) projednala žádost ze dne 27. října 2021, podanou panem xxxxx, bytem xxxxx,
o pronájem restaurace o velikosti cca 88 m2, v budově Společenského domu v Ostravě –
Bartovicích, v k. ú. Bartovice, obec Ostrava, dle přílohy č. 1 a) předloženého materiálu,
2) rozhodla o uzavření smlouvy o pronájmu části nemovitosti č. S 0461/2021/MBaI
s panem xxxxx, bytem xxxxx, dle přílohy č. 1 b) předloženého materiálu,
3) projednala žádost ze dne 1. listopadu 2021, podanou panem xxxxx, bytem xxxxx,
o pronájem bývalé jídelny o velikosti cca 60 m2, v budově Společenského domu v Ostravě
– Bartovicích, v k. ú. Bartovice, obec Ostrava, dle přílohy č. 2 a) předloženého materiálu,
4) rozhodla o uzavření smlouvy o pronájmu části nemovitosti č. S 0462/2021/MBaI
s panem xxxxx, bytem xxxxx, dle přílohy č. 2 b) předloženého materiálu,
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5) projednala žádost ze dne 8. listopadu 2021, podanou panem xxxxx, bytem xxxxx,
o pronájem motobaru o velikosti cca 67 m2, v budově Společenského domu v Ostravě –
Bartovicích, v k. ú. Bartovice, obec Ostrava, dle přílohy č. 3 a) předloženého materiálu,
6) rozhodla o uzavření smlouvy o pronájmu části nemovitosti č. S 0463/2021/MBaI
s panem xxxxx, bytem xxxxx, dle přílohy č. 3 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: 30. listopadu 2021,

1202/67/21

1203/67/21

8) zmocňuje starostu městského obvodu k podpisu smluv o pronájmu částí nemovitosti,
dle bodů č. 2, 4 a 6 tohoto usnesení,
Z: Bc. Martina Stankušová
T: 30. listopadu 2021.
1) schvaluje rozpočtové opatření č. 18/2021, kterým se
snižují běžné výdaje
na § 3745, pol. 51xx
na § 3639, pol. 5137

o 1 800 tis. Kč
o
7 tis. Kč

snižují kapitálové výdaje
na § 2219, pol. 6121, org. 1700049000000

o 1 085 tis. Kč

zvyšují běžné výdaje
na § 2212, pol. 51xx
na § 3639, pol. 51xx
na § 3429, pol. 5222

o 2 637 tis. Kč
o 212 tis. Kč
o
15 tis. Kč

zvyšují kapitálové výdaje
na § 3612, pol. 6121, org. 1700092000000
na § 3639, pol. 6121

o
o

21 tis. Kč
7 tis. Kč

2) ukládá vedoucí odboru financí a rozpočtu realizovat rozpočtové opatření dle bodu
č. 1 tohoto usnesení,
Z: Ing. Renáta Spěváková
T: 19. listopadu 2021.
1) projednala návrh na uzavření dodatku č. 1 (S 0460/2021/SŘDaŽP) ke smlouvě o dílo
č. S 0338/2021/SŘDaŽP na stavební práce pod názvem „Opravy místních komunikací“
dle příloh č. 1, 2 předloženého materiálu,
2) souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 (S 0460/2021/SŘDaŽP) ke smlouvě o dílo
č. S 0338/2021/SŘDaŽP na stavební práce pod názvem „Opravy místních komunikací“
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 0460/2021/SŘDaŽP) ke smlouvě o dílo
č. S 0338/2021/SŘDaŽP, dle bodu č. 2. tohoto usnesení,
Z: Ing. Věra Raisová
T: 19. listopadu 2021,
4) zmocňuje starostu městského obvodu Radvanice a Bartovice k podpisu dodatku č. 1
(S 0460/2021/SŘDaŽP) ke smlouvě o dílo č. S 0338/2021/SŘDaŽP, dle bodu č. 2 tohoto
usnesení,
Z: Bc. Aleš Boháč, MBA
T: 19. listopadu 2021.
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Statutární město Ostrava
městský obvod Radvanice a Bartovice
rada městského obvodu

1204/67/21

67. schůze ze dne 10. listopadu 2021

1) projednala návrh na uzavření dodatku č. 1 (S 0464/2021/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 předloženého materiálu,
2) souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 (S 0464/2021/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. 1 (S 0464/2021/SŘDaŽP) ke smlouvě o dílo
č. S 0183/2021/SŘDaŽP dle bodu č. 2. tohoto usnesení,
Z: Ing. Věra Raisová
T: 12. listopadu 2021,

1205/67/21

4) zmocňuje starostu městského obvodu Radvanice a Bartovice k podpisu dodatku č. 1
(S 0464/2021/SŘDaŽP) ke smlouvě o dílo č. S 0183/2021/SŘDaŽP dle bodu č. 2 tohoto
usnesení,
Z: Bc. Aleš Boháč, MBA
T: 12. listopadu 2021.
1) projednala návrh na uzavření dodatku č. 1 (S 0465/2021/SŘDaŽP) ke smlouvě o dílo
č. S 0127/2021/SŘDaŽP dle příloh č. 1, 2 předloženého materiálu,
2) souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 (S 0465/2021/SŘDaŽP) ke smlouvě o dílo
č. S 0127/2021/SŘDaŽP 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 0465/2021/SŘDaŽP) ke smlouvě o dílo
č. S 0127/2021/SŘDaŽP dle bodu č. 2. tohoto usnesení,
Z: Ing. Věra Raisová
T: 19. listopadu 2021,
4) zmocňuje starostu městského obvodu Radvanice a Bartovice k podpisu dodatku č. 1
(S 0465/2021/SŘDaŽP) ke smlouvě o dílo č. S 0127/2021/SŘDaŽP dle bodu č. 2 tohoto
usnesení,
Z: Bc. Aleš Boháč, MBA
T: 19. listopadu 2021.

Bc. Aleš Boháč, MBA
starosta

Bc. Martina Stankušová
místostarostka

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