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Usnesení  
83. schůze Rady městského obvodu Radvanice  
a Bartovice konané dne 14. března 2018 
 

Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice: 

 

Číslo 

usnesení 
Obsah 

1607/83/18 1) schvaluje program 83. schůze rady městského obvodu konané dne 14. března 2018. 

1608/83/18 1) souhlasí s informací o kontrole plnění usnesení rady městského obvodu s tím, že usnesení 

č.: 

1040/42/08 z 24. září 2008, 

1169/49/13 z 16. ledna 2013, 

1514/63/13 z 14. srpna 2013, 

2050/87/14 z 30. července 2014, 

2110/90/14 z 10. září 2014, 

11/1/14 z 19. listopadu 2014, 

109/6/15 z 11. února 2015, 

186/10/15 z 8. dubna 2015, 

239/13/15 z 20. května 2015, 

241/13/15 z 20. května 2015, 

249/13/15 z 20. května 2015, 

537/27/15 z 2. prosince 2015, 

631/31/16 z 10. února 2016, 

890/47/16 z 21. září 2016, 

902/47/16 z 21. září 2016, 

1540/79/18, bod 3), ze 17. ledna 2018, 

 

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. 

1609/83/18 1) schvaluje: 

a) konání rozborů hospodaření za rok 2017 příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem  

je statutární město Ostrava, městský obvod Radvanice a Bartovice: 

- Základní škola Ostrava-Radvanice, Vrchlického 5, příspěvková organizace, 

- Mateřská škola Ostrava-Radvanice, Těšínská 279, příspěvková organizace, 

- Mateřská škola Ostrava-Bartovice, Za Ještěrkou 8, příspěvková organizace, 

a to dne 4. dubna 2018, 

 

b) složení rozborové komise: 

- místostarosta městského obvodu Radvanice a Bartovice, 

- předseda finančního výboru zastupitelstva městského obvodu Radvanice a Bartovice, 

- vedoucí odboru financí a rozpočtu Úřadu městského obvodu Radvanice a Bartovice, 

- vedoucí odboru sociálních věcí a školství Úřadu městského obvodu Radvanice a Bartovice, 

 

2) ukládá vedoucí odboru sociálních věcí a školství zpracovat časový harmonogram konání 
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rozborů hospodaření za rok 2017 u jednotlivých příspěvkových organizací a informovat 

ředitelky příspěvkových organizací, 

Z: Mgr. Martina Škovránová  T: 19. března 2018. 

1610/83/18 1) projednala žádost o potvrzení referenčních listů k realizovaným zakázkám společnosti 

GRISPA s.r.o., IČ 28661222, se sídlem Opavská 395/94, 794 01 Krnov – Pod Cvilínem, 

jejímž předmětem jsou reference k realizovaným zakázkám „Zajištění údržby veřejné zeleně 

v roce 2017 na území městského obvodu Radvanice a Bartovice - část 4 - rizikové kácení 

dřevin a údržba dřevin Radvanice a Bartovice“ a „Zajištění údržby veřejné zeleně v roce 2017 

na území městského obvodu Radvanice a Bartovice - část 5 - výsadba a údržba květinových 

záhonů“ dle přílohy č. 1, 2 a 3 předloženého materiálu, 

 

2) rozhodla o potvrzení referenčních listů k realizovaným zakázkám společnosti GRISPA 

s.r.o., IČ 28661222, se sídlem Opavská 395/94, 794 01 Krnov – Pod Cvilínem dle přílohy  

č. 2 a 3 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. března 2018, 

 

4) zmocňuje místostarostu městského obvodu k podpisu referenčních listů dle bodu  

č. 2 tohoto usnesení, 

Z: Bc. Aleš Boháč, MBA  T: 31. března 2018. 

1611/83/18 1) projednala návrh Dodatku č. 1 ke Směrnici č. 2/2017, pro evidenci majetku pro městský 

obvod Radvanice a Bartovice dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,  

 

2) schvaluje Dodatek č. 1 ke Směrnici č. 2/2017, pro evidenci majetku pro městský obvod 

Radvanice a Bartovice dle přílohy č. 1 předloženého materiálu s účinností od 1. dubna 2018, 

 

3) ukládá zaměstnankyni pověřené zastupováním funkce tajemnice úřadu seznámit 

zaměstnance Úřadu městského obvodu Radvanice a Bartovice se schváleným Dodatkem  

č. 1 ke Směrnici č. 2/2017, pro evidenci majetku, 

Z: Mgr. Kateřina Zdražilová  T: 29. března 2018. 

1612/83/18 1) projednala návrh na uzavření dvou smluv a dodatků ze dne 28. února 2018 o debetní kartě 

mezi Komerční bankou, a.s., se sídlem na Příkopě 33, čp. 969, Praha 1, PSČ 114 07  

a statutárním městem Ostrava, městským obvodem Radvanice a Bartovice, se sídlem 

Těšínská 281, 716 00 Ostrava-Radvanice, pro kartu vydanou držiteli – P. K., bytem xxxxx a 

J. S., bytem xxxxx dle přílohy č. 1 a 2 předloženého materiálu a smlouvy o bankovní službě – 

Pojištění Profi Merlin dle přílohy č. 3 a č. 4 předloženého materiálu,  

 

2) rozhodla o uzavření smluv o debetní kartě č. S0091/2018/FaR a č. S0092/2018/FaR,  

a dodatků č. S0093/2018/FaR a č. S0094/2018/FaR ze dne 28. února 2018 mezi Komerční 

bankou, a.s., se sídlem na Příkopě 33, čp. 969, Praha 1, PSČ 114 07 a statutárním městem 

Ostrava, městským obvodem Radvanice a Bartovice, se sídlem Těšínská 281, 716 00 

Ostrava-Radvanice, pro kartu vydanou držiteli – P. K., bytem xxxxx a J. S., bytem xxxxx, 

dle přílohy č. 1 a 2 předloženého materiálu a smluv o bankovní službě – Pojištění Profi 

Merlin č. S0095/2018/FaR a č. S0096/2018/FaR dle přílohy č. 3 a 4 předloženého materiálu,  

 

3) ukládá vedoucí odboru financí a rozpočtu zajistit realizaci dle bodu 2) tohoto usnesení,  

Z: Ing. Renáta Spěváková  T: 30. března 2018, 

 

4) zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu smluv o debetní kartě včetně dodatků  

a smluv o bankovní službě – Pojištění Profi Merlin dle bodu 2) tohoto usnesení, 

Z: Mgr. Šárka Tekielová  T: 30. března 2018. 
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1613/83/18 1) schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2018, kterým se  

 

zvyšují převody mezi statutárními městy a městskými obvody 

§ 6330, pol. 4137, ÚZ 1030, org. 517     o   1 764 tis. Kč 

§ 6330, pol. 4137, ÚZ 1030, org. 617     o      788 tis. Kč 

  

snižují běžné výdaje 

na § 6171, pol. 51xx     o        49 tis. Kč 

 

zvyšují běžné výdaje 

na § 3745, pol. 5xxx, ÚZ 1030     o   1 764 tis. Kč 

 

zvyšují kapitálové výdaje  

na § 3xxx, pol. 6121, ÚZ 1030, org. 17xxxxx000000  o      788 tis. Kč 

na § 6171, pol. 6122, org. 17xxxxx000000   o        49 tis. Kč 

 

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

č. 1 tohoto usnesení, 

Z: Ing. Renáta Spěváková  T: 28. března 2018. 

1614/83/18 1) projednala žádost o záměr pronájmu části budovy č. p. 401/5 na parc. č. 1264,  

v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, za účelem provozování umístěného zařízení společnosti 

Naši, z. s., se sídlem Vrbická 101/154, 715 00 Ostrava – Heřmanice, IČ 28587391,  

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 

 

2) rozhodla o schválení záměru pronájmu části budovy č. p. 401/5 na parc. č. 1264,  

v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, za účelem provozování umístěného zařízení společnosti 

Naši, z. s., se sídlem Vrbická 101/154, 715 00 Ostrava – Heřmanice, IČ 28587391,  

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu, 

 

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

informovat nájemce dle bodu č. 2 tohoto usnesení,  

Z: Petra Janečková  T: 29. března 2018, 

 

4) zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu oznámení záměru pronájmu dle bodu  

č. 2 tohoto usnesení, 

Z: Mgr. Šárka Tekielová  T: 29. března 2018. 

1615/83/18 1) projednala nabídku k odkupu garáže na pozemku parc. č. 22/15, v k. ú. Radvanice,  

obec Ostrava, podanou panem Ing. S. Ř., bytem xxxxx, dle přílohy č. 1 předloženého 

materiálu, 

 

2) doporučuje zastupitelstvu městského obvodu akceptovat neuplatnění předkupního práva  

a prodej garáže na pozemku parc. č. 22/15 v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, třetí osobě, 

 

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: Petra Janečková  T: dle termínu Rady města Ostravy, 

 

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

k projednání zastupitelstvu městského obvodu, 

Z: Mgr. Šárka Tekielová  T: dle termínu zastupitelstva. 

1616/83/18 1) projednala e - mailový dotaz ohledně přestavby parkovacích míst na ulici Radvanická, 
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2) souhlasí s návrhem odpovědi na dotaz ohledně přestavby parkovacích míst na ulici 

Radvanická dle přílohy č. 2 předloženého materiálu, 

 

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

a zaslání odpovědi dle bodu č. 2 tohoto usnesení, 

Z: Ing. Věra Raisová  T: 30. března 2018, 

 

4) zmocňuje místostarostu městského obvodu Radvanice a Bartovice k podpisu odpovědi  

dle přílohy č. 2 tohoto materiálu,   

Z: Bc. Aleš Boháč, MBA  T: 30. března 2018. 

1617/83/18 1) projednala návrh na uzavření smlouvy o dílo č. S 0085/2018/SŘDaŽP na realizaci díla 

„Revitalizace sadu kpt. Jaroše v k.ú. Bartovice“, se společností Ostravské městské lesy  

a zeleň, s.r.o., IČ 25816977, se sídlem Antonína Brože 2/3124, 700 30 Ostrava - Zábřeh,  

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 

 

2) rozhodla o uzavření smlouvy o dílo S 0085/2018/SŘDaŽP na realizaci díla „Revitalizace 

sadu kpt. Jaroše v k.ú. Bartovice“, se společností Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o.,  

IČ 25816977, se sídlem Antonína Brože 2/3124, 700 30 Ostrava - Zábřeh, dle přílohy  

č. 1 předloženého materiálu, 

 

3) projednala návrh na uzavření smlouvy o dílo č. S 0086/2018/SŘDaŽP na realizaci díla 

Revitalizace parku U Káňů v k.ú. Radvanice“ se společností Ostravské městské lesy a zeleň, 

s.r.o., IČ 25816977, se sídlem Antonína Brože 2/3124, 700 30 Ostrava - Zábřeh, dle přílohy 

č. 2 předloženého materiálu, 

 

4) rozhodla o uzavření smlouvy o dílo S 0086/2018/SŘDaŽP na realizaci díla „Revitalizace 

parku U Káňů v k.ú. Radvanice“ se společností Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o.,  

IČ 25816977, se sídlem Antonína Brože 2/3124, 700 30 Ostrava - Zábřeh, dle přílohy  

č. 2 předloženého materiálu, 

 

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

 dle bodů 2) a 4) tohoto usnesení, 

Z: Ing. Věra Raisová  T: 30. března 2018, 

 

6) zmocňuje místostarostu městského obvodu Radvanice a Bartovice k podpisu smlouvy  

o dílo č. S 0085/2018/SŘDaŽP a S 0086/2018/SŘDaŽP, dle bodu č. 2) a 4) tohoto usnesení, 

Z: Bc. Aleš Boháč, MBA  T: 30. března 2018. 

1618/83/18 1) projednala žádost ze dne 31. ledna 2018 podanou paní N. B. T., bytem xxxxx, zastoupenou 

paní L. B., bytem xxxxx, o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti 

a zakládající právo umístit a provést stavbu kanalizační a splaškové přípojky, a to na části 

pozemku parc. č. 893/2, ostatní komunikace, ostatní plocha, v k. ú. Bartovice, obec Ostrava, 

v rozsahu služebnosti cca 3 m2, dle příloh č. 1 a 2 předloženého materiálu, 

 

2) rozhodla o uzavření smlouvy č. S 0098/2018/MBaI o smlouvě budoucí o zřízení 

služebnosti a zakládající právo umístit a provést stavbu kanalizační a splaškové přípojky,  

a to na části pozemku parc. č. 893/2, ostatní komunikace, ostatní plocha, v k. ú. Bartovice, 

obec Ostrava, v rozsahu služebnosti cca 3 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: Petra Janečková  T: 29. března 2018, 

 

4) zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu smlouvy o smlouvě budoucí  
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č. S 0098/2018/MBaI o zřízení služebnosti a zakládající právo umístit a provést stavbu,  

dle bodu č. 2 tohoto usnesení, 

Z: Mgr. Šárka Tekielová  T: 29. března 2018. 

1619/83/18 1) projednala nabídku daru pozemku parc. č. 654/6, koryto vodního toku, vodní plocha,  

o celkové výměře 70 m2, v k. ú. Bartovice, obec Ostrava, podanou paní M. K., bytem xxxxx, 

dle příloh č. 1 až 3 předloženého materiálu, 

 

2) doporučuje zastupitelstvu městského obvodu souhlasit s darováním pozemku parc.  

č. 654/6, koryto vodního toku, vodní plocha, o celkové výměře 70 m2, v k. ú. Bartovice, obec 

Ostrava, paní M. K., bytem xxxxx, 

 

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

realizaci dle bodu č. 2 tohoto usnesení, 

Z: Petra Janečková  T: dle termínu rady města, 

 

4) ukládá starostce městského obvodu požádat Radu statutárního města Ostravy o udělení 

předchozího souhlasu s darováním předmětného pozemku dle bodu č. 2 tohoto usnesení, 

Z: Mgr. Šárka Tekielová  T: dle termínu rady města, 

 

5) ukládá starostce městského obvodu předložit návrh na darování pozemku zastupitelstvu 

městského obvodu dle bodu č. 2 tohoto usnesení,  

Z: Mgr. Šárka Tekielová  T: dle termínu zastupitelstva. 

1620/83/18 1) projednala žádost Magistrátu města Ostravy, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava, ze dne  

7. března 2018, o stanovisko k výkupu pozemků parc. č. 792/43, ostatní plocha, ostatní 

komunikace, parc. č. 798/74, ostatní plocha, ostatní komunikace, parc. č. 798/73, ostatní 

plocha, ostatní komunikace, parc. č. 799/3, orná půda, část pozemku parc. č. 798/72, orná 

půda (pouze pod komunikací), parc. č. 725/3, lesní pozemek, parc. č. 726, trvalý travní 

porost, parc. č. 730/16, ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha, parc. č. 737/3, lesní 

pozemek, parc. č. 737/2, lesní pozemek, parc. č. 727/1, ostatní plocha, jiná plocha, parc.  

č. 730/15, zastavěná plocha a nádvoří a parc.č. 798/4, zahrada, vše v k. ú. Radvanice, obec 

Ostrava, statutárním městem Ostrava od jejich vlastníků - paní Jany Dombrovské, pana 

Vladimíra Lyčky a paní Drahomíry Lyčkové, a dále k následnému svěření těchto pozemků  

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

materiálu, 

 

2) rozhodla souhlasit s výkupem pozemků parc. č. 792/43, ostatní plocha, ostatní 

komunikace, parc. č. 798/74, ostatní plocha, ostatní komunikace, parc. č. 798/73, ostatní 

plocha, ostatní komunikace, parc. č. 799/3, orná půda, část pozemku parc. č. 798/72, orná 

půda (pouze pod komunikací), parc. č. 725/3, lesní pozemek, parc. č. 726, trvalý travní 

porost, parc. č. 730/16, ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha, parc. č. 737/3, lesní 

pozemek, parc. č. 737/2, lesní pozemek, parc. č. 727/1, ostatní plocha, jiná plocha, parc.  

č. 730/15, zastavěná plocha a nádvoří a parc.č. 798/4, zahrada, vše v k. ú. Radvanice, obec 

Ostrava, statutárním městem Ostrava od jejich vlastníků - paní Jany Dombrovské, pana 

Vladimíra Lyčky a paní Drahomíry Lyčkové, a dále s následným svěřením těchto pozemků 

do správy městskému obvodu Radvanice a 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: Petra Janečková  T: 31. března 2018, 

 

4) zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu stanoviska k výkupu pozemků dle bodu 

č. 2 tohoto usnesení, 
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Z: Mgr. Šárka Tekielová  T: 31. března 2018. 

1621/83/18 1) projednala návrh smlouvy č. S 0101/2018/MBaI o sdružených službách dodávky elektřiny 

ze sítí NN na byt č. 7, na ulici Pátova 656/4, Ostrava-Radvanice se společností ČEZ Prodej, 

a.s., se sídlem Duhová 1/425, 140 53 Praha 4 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 

 

2) rozhodla o uzavření smlouvy č. S 0101/2018/MBaI o sdružených službách dodávky 

elektřiny ze sítí NN č. 0200689215 se společností ČEZ Prodej, a.s., se sídlem Duhová 1/425, 

140 53 Praha 4, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 

 

3) projednala návrh plné moci mezi společností ČEZ Prodej, a.s., se sídlem Duhová 1/425, 

140 53 Praha 4 a statutárním městem Ostrava, městským obvodem Radvanice a Bartovice  

k zajištění dodávek elektřiny na byt č. 7, na ulici Pátova 656/4, Ostrava-Radvanice,  

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu, 

 

4) rozhodla souhlasit s plnou mocí k zajištění dodávek elektřiny do bytu  

č. 7, na ulici Pátova 656/4, Ostrava-Radvanice, pro společnost ČEZ Prodej, a.s., se sídlem 

Duhová 1/425, 140 53 Praha 4, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu, 

 

5) ukládá zaměstnankyni pověřené vedením odboru majetkového, bytového a investic zajistit 

realizaci dle bodu č. 2 a 4 tohoto usnesení, 

Z: Petra Janečková T: 31. března 2018, 

 

6) zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu smlouvy o sdružených službách dodávky 

elektřiny a plné moci k zajištění dodávky dle bodu č. 2 a 4 tohoto usnesení, 

Z: Mgr. Šárka Tekielová T: 31. března 2018. 

1622/83/18 1) projednala návrh smlouvy č. S 0100/2018/MBaI o připojení k distribuční soustavě na byt  

č. 7, na ulici Pátova 656/4, Ostrava-Radvanice se společností GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 

940/96, 400 01 Ústí nad Labem, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 

 

2) rozhodla o uzavření smlouvy č. S 0100/2018/MBaI o připojení k distribuční soustavě  

č. 320090121247 se společností GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 940/96, 400 01 Ústí nad 

Labem, 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: Petra Janečková T: 31. března 2018, 

 

4) zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu smlouvy o připojení k distribuční 

soustavě k zajištění montáže plynoměru dle bodu č. 2 tohoto usnesení, 

Z: Mgr. Šárka Tekielová T: 31. března 2018. 

1623/83/18 1) projednala návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu v souladu s § 27 zákona  

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a dle platné 

vnitřní směrnice pro zadávání veřejných zakázek městského obvodu Radvanice a Bartovice, 

pod názvem „Sanace vlhkého zdiva budovy bytového domu na ul. Kobrova 5“ v Ostravě - 

Radvanicích a návrh na zaslání výzvy k podání nabídky v rozsahu a za podmínek dle příloh  

č. 1 až 3 předloženého materiálu, 

 

2) rozhodla o zadání veřejné zakázky malého rozsahu v souladu s § 27 zákona č. 134/2016 

Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a dle platné vnitřní směrnice 

pro zadávání veřejných zakázek městského obvodu Radvanice a Bartovice, pod názvem 

„Sanace vlhkého zdiva budovy bytového domu na ul. Kobrova 5“ a o zaslání výzvy k podání 

nabídky v rozsahu a za podmínek dle příloh č. 1 až 3 předloženého materiálu, 

 



 Statutární město Ostrava 
 městský obvod Radvanice a Bartovice 
 rada městského obvodu 
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3) jmenuje:  

komisi pro otevírání obálek s nabídkami ve složení: 

členové 

1. Mgr. Šárka Tekielová, starostka 

2. Petra Janečková, pověřena vedením odboru majetkového, bytového a investic  

3. Jana Maslovská, referent odboru majetkového, bytového a investic 

     

náhradníci členů 

1. Bc. Aleš Boháč, MBA, místostarosta 

2. Ing. Renáta Spěváková, vedoucí odboru financí a rozpočtu   

3. Jana Cielecká, referent odboru majetkového, bytového a investic   

 

hodnotící komisi ve složení: 

členové 

1. Mgr. Šárka Tekielová, starostka 

2. Petra Janečková, pověřena vedením odboru majetkového, bytového a investic  

3. Jana Maslovská, referent odboru majetkového, bytového a investic 

     

náhradníci členů 

1. Bc. Aleš Boháč, MBA, místostarosta 

2. Ing. Renáta Spěváková, vedoucí odboru financí a rozpočtu   

3. Jana Cielecká, referent odboru majetkového, bytového a investic   

   

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

zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky, předložit zprávu hodnotící komise  

s návrhem na uzavření smlouvy o dílo na předmětnou veřejnou zakázku radě městského 

obvodu k projednání dle bodu č. 2 tohoto usnesení, 

Z: Petra Janečková        T: dle předepsaných lhůt. 

 

 

 

 

 

Mgr. Šárka Tekielová      Milan Lukáš 

starostka       člen rady 

 


