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Zápis 
průběhu 182. sch ůze rady m ěstského obvodu 
konané dne 13.09.2018 
 
Místo konání:  zasedací místnost   

Předsedající:  Věra Válková   

Přítomno : 6   

Omluveno:  3   

Neomluveno:  0   

Zahájení:  10:00 hod.   

Ukončení:  10:20 hod.   

 
 

 

Přehled písemností p ředložených p římo na jednání:  

36. Oznámení o zahájení ZŘ (nadlimitní veřejná zakázka na služby) - VZ 116.18 
Zpracování projektové dokumentace „Rekonstrukce pravého vstupu do 
objektu Hulvácká 1, Ostrava-Zábřeh"   

37. Jmenování konkurzní komise pro konkurzní řízení na vedoucí pracovní místo 
ředitele Základní školy a mateřské školy Ostrava-Dubina, V.Košaře 6, 
příspěvkové organizace  

38. Jmenování konkurzní komise pro konkurzní řízení na vedoucí pracovní místo 
ředitele Základní školy Ostrava-Zábřeh, Chrjukinova 12, příspěvkové 
organizace  

39. Výzva (zjednodušené podlimitní řízení, podlimitní VZ na stavební práce) - VZ 
109.18 „Odstranění betonových ploch, panelů, zídek a úprava zpevněných 
ploch na pozemcích svěřených do správy městského obvodu Ostrava-Jih"  

40. Zpráva komise (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - VZ 
103.18 „Vybudování chodníku na ul. Gerasimovové v úseku ul. Průkopnická -
ul. Krasnoarmejců k.ú. Zábřeh nad Odrou"   

41. VZ 32.18 - Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na realizaci zakázky malého 
rozsahu ,,Izolace proti zemní vlhkosti včetně opravy vnitřních omítek v 
bytovém domě Edisonova 793/84, Ostrava-Hrabůvka - II. etapa"   

42. Dodatek č.1 k SoD VZ 44.18 - Dětské hřiště před domem Pavlovova 25, 
Ostrava - Zábřeh  

43. Dodatek č.1 k SoD VZ 45.18 - Projekt z participativního rozpočtu - Mraveniště 
u sídliště  

44. Parkoviště a předprostor objektu na ul. Jugoslávská, Ostrava - Hrabůvka -
dodatek č. 1  

45. Rekonstrukce autobusové smyčky Klášterského, ul. Proskovická, Ostrava-
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Výškovice - dodatek č. 4   
46. Dodatek k SoD č. 3 - Zateplení obvodového pláště domu, střechy, stropů 

sklepních prostor a renovace střechy bytových domů Fr. Formana 47-49, 
Ostrava-Dubina  

47. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na VZ 38.18 "Umytí fasád bytových domů 
Volgogradská a Markova, Ostrava-Zábřeh"   

48. Dodatek č.1 k Rámcové smlouvě o dílo na VZ 109.17 "Provádění oprav v 
bytových domech v majetku statutárního města Ostravy svěřených městskému 
obvodu Ostrava-Jih"  

 
 
Místostarostka Věra Válková přivítala přítomné na 182. schůzi Rady městského 
obvodu Ostrava-Jih. Uvedla, že zápis z jednání podepíše spolu s ní místostarostka 
Ing. Hana Tichánková. Z jednání omluvila starostu Bc. Martina Bednáře, 
místostarostu RNDr. Františka Staňka, Ph.D. a radního Ing. Adama Rykalu.  
Přečetla prohlášení: Přítomní členové rady v souladu s ust. § 44 zákona č. 134/2016 
Sb. O zadávání veřejných zakázek, v platném znění, čestně prohlásili, že nejsou ve 
střetu zájmů k jednotlivým veřejným zakázkám projednávaným na dnešní schůzi 
Rady městského obvodu Ostrava-Jih. 
Dále předložila program jednání ke schválení, tj. materiály č. 1 – 35 a na stůl 
přeložené materiály č. 36. - 48. Protože nebyly žádné připomínky k navrženému 
programu jednání, nechala o něm hlasovat. 
Hlasování o doplněném programu: hlasovalo pro 6, proti 0, zdržel/lo se 0. 
 
 

Materiál č. 1 OFR/RMOb/0002/18 

Návrh rozpo čtových opat ření č. 30/2018 rozpo čtu m ěstského obvodu Ostrava-
Jih na rok 2018 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 6, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 7391/RMOb-JIH/1418/182  

 

Materiál č. 2 OFR/RMOb/0003/18 

Návrh na zm ěny rozpo čtů příspěvkových organizací na rok 2018 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 6, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 7392/RMOb-JIH/1418/182  
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Materiál č. 3 OSC/RMOb/0002/18 

Úhrada kreditu frankovacího stroje 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 6, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 7393/RMOb-JIH/1418/182  

 

Materiál č. 4 OSC/RMOb/0001/18 

Stanovení sezdávacích dn ů pro rok 2019 a podmínek pro povolování uzav ření 
manželství mimo stanovenou dobu nebo na jiném vhodn ém míst ě 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 6, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 7394/RMOb-JIH/1418/182  

 

Materiál č. 5 OBH/RMOb/0012/18 

Vyčlenění bytové jednotky v objektu - stavba ob čanského vybavení na ul. Mjr. 
Nováka 1455/34 v Ostrav ě-Hrabůvce a zm ěna účelu užívání 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 6, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 7395/RMOb-JIH/1418/182  

 

Materiál č. 6 OBH/RMOb/0007/18 

Uzavření smluv o nájmu sociálních byt ů vyčleněných na území MOb O.-Jih v 
rámci projektu „Koncepce bydlení a její pilotní ov ěření ve m ěstě Ostrava“ a 
pronájem sociálních byt ů 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 6, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 7396/RMOb-JIH/1418/182  
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Materiál č. 7 OBH/RMOb/0002/18 

Žádost nájemc ů bytů o vzájemnou zm ěnu p ředmětu nájmu 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 6, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 7397/RMOb-JIH/1418/182  

 

Materiál č. 8 OBH/RMOb/0003/18 

Žádost o opakované projednání žádosti o uzav ření smlouvy o nájmu bytu 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 5, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 7398/RMOb-JIH/1418/182  

 

Materiál č. 9 OBH/RMOb/0001/18 

Žádost o ukon čení nájmu bytu dohodou a uzav ření smlouvy o nájmu bytu p ři 
nespln ění podmínek p řechodu nájmu bytu ze zákona 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 6, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 7399/RMOb-JIH/1418/182  

 

Materiál č. 10 OBH/RMOb/0010/18 

Pronájem byt ů výběrovým řízením 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 6, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 7400/RMOb-JIH/1418/182  
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Materiál č. 11 OBH/RMOb/0004/18 

Uzavření smluv o ubytování, ukon čení nájm ů bytů dohodou a podání výpov ědi 
z nájmu bytu 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 6, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 7401/RMOb-JIH/1418/182  

 

Materiál č. 12 OBH/RMOb/0011/18 

Návrh na zmocn ění uzavírání dokument ů týkajících se smluv na dodávku 
energií 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 6, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 7402/RMOb-JIH/1418/182  

 

Materiál č. 13 OSR/RMOb/0010/18 

Předání hmotného movitého majetku k hospoda ření 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 6, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 7403/RMOb-JIH/1418/182  

 

Materiál č. 14 OSR/RMOb/0011/18 

Revokace části usnesení č. 7097/175 ze dne 19.07.2018 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 6, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 7404/RMOb-JIH/1418/182  
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Materiál č. 15 OSR/RMOb/0012/18 

Revokace části usnesení č. 7249/178 ze dne 09.08.2018 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 6, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 7405/RMOb-JIH/1418/182  

 

Materiál č. 16 OSR/RMOb/0013/18 

Souhlas s realizací projektu a schválení žádosti o poskytnutí p ředfinancování 
formou návratné finan ční výpomoci Základní škole a mate řské škole MUDr. 
Emílie Lukášové Ostrava-Hrab ůvka, Klegova 29, p říspěvkové organizace 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 6, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 7406/RMOb-JIH/1418/182  

 

Materiál č. 17 OSR/RMOb/0009/18 

Souhlas se zapojením Mate řské školy Ostrava-Dubina, A. Gavlase 12A, 
příspěvkové organizace, do projektu financovaného z rozpo čtu MŠMT 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 6, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 7407/RMOb-JIH/1418/182  

 

Materiál č. 18 OMJ/RMOb/0011/18 

Záměr na pronájem části pozemku v k.ú. Záb řeh nad Odrou, ul. Místní 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 6, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 7408/RMOb-JIH/1418/182  
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Materiál č. 19 OMJ/RMOb/0002/18 

Záměr na pronájem části pozemku v k. ú. Hrab ůvka, ul. Mitušova 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 6, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 7409/RMOb-JIH/1418/182  

 

Materiál č. 20 OMJ/RMOb/0014/18 

Pronájem části pozemku v k. ú. Záb řeh nad Odrou, ul. Šamanova 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 6, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 7410/RMOb-JIH/1418/182  

 

Materiál č. 21 OMJ/RMOb/0013/18 

Záměr na pronájem částí pozemk ů v lokalit ě Pavlovova-Rudná, k. ú. Záb řeh 
nad Odrou 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 6, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 7411/RMOb-JIH/1418/182  

 

Materiál č. 22 OMJ/RMOb/0005/18 

Souhlas se stavebním zám ěrem na pozemcích v k. ú. Hrab ůvka, ul. Místecká 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 6, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 7412/RMOb-JIH/1418/182  

 

Materiál č. 23 OMJ/RMOb/0010/18 

Pronájem části pozemku v k. ú. Záb řeh nad Odrou, lokalita Krokova 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 6, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 7413/RMOb-JIH/1418/182  
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Materiál č. 24 OMJ/RMOb/0012/18 

Záměr na pronájem části pozemku v k. ú. Záb řeh nad Odrou, lokalita ul. 
Utvenkova 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 6, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 7414/RMOb-JIH/1418/182  

 

Materiál č. 25 OMJ/RMOb/0008/18 

Souhlas s provedením stavebního zám ěru k. ú. Záb řeh nad Odrou, ul. 
Prošinova 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 6, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 7415/RMOb-JIH/1418/182  

 

Materiál č. 26 OMJ/RMOb/0016/18 

Souhlas s provedením stavebního zám ěru v k. ú. Hrab ůvka, ul. Provaznická 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 6, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 7416/RMOb-JIH/1418/182  

 

Materiál č. 27 OMJ/RMOb/0017/18 

Postoupení práv a závazk ů ze smlouvy, zve řejnění záměru na pronájem částí 
pozemk ů v k. ú. Výškovice u Ostravy, ul. Ji čínská 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 6, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 7417/RMOb-JIH/1418/182  
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Materiál č. 28 OMJ/RMOb/0018/18 

Změna nájemní smlouvy, část pozemku v k. ú. Dubina u Ostravy, ul. B. 
Dvorského 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 6, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 7418/RMOb-JIH/1418/182  

 

Materiál č. 29 OVZ/RMOb/0003/18 

Zpráva komise (ve řejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - 
„Parkovišt ě na ul. Výškovická p.p. č. 793/281, k. ú. Výškovice u Ostravy" VZ 
101.18 

Bc. Štroblíková navrhla opravu v obou odstavcích „rozhodla“, a to nahradit slovo 
„přínosu“ slovem „materiálu“. 

Hlasování o návrhu usnesení s úpravou: hlasovalo pro 6, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 7419/RMOb-JIH/1418/182  

 

Materiál č. 30 OVZ/RMOb/0004/18 

Výběr ekonomicky nejvýhodn ější nabídky (nadlimitní ve řejná zakázka na 
služby) - VZ 95.18 Zpracování projektové dokumentac e „Rekonstrukce ulice 
Mjr. Nováka“ a „Parkovišt ě na p.p. č. 433/33, k.ú. Hrab ůvka“ 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 6, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 7420/RMOb-JIH/1418/182  

 

Materiál č. 31 OVZ/RMOb/0013/18 

Zrušení zadávacího řízení (podlimitní ve řejná zakázka na stavební práce) - VZ 
84.18 „Rekonstrukce objektu na ul. Svornosti p. č. st. 3202, Ostrava-Záb řeh" 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 6, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 7421/RMOb-JIH/1418/182  
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Materiál č. 32 OVZ/RMOb/0012/18 

Výzva k podání nabídek (ve řejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - 
VZ 112.18 „Oprava elektroinstalace spole čných a sklepních prostor bytových 
domů na ul. V. Ji řikovského 27, 29, 31, 33, 35, 37, Ostrava-Dubina" 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 6, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 7422/RMOb-JIH/1418/182  

 

Materiál č. 33 OVZ/RMOb/0010/18 

Výběr ekonomicky nejvýhodn ější nabídky (podlimitní ve řejná zakázka na 
stavební práce) - VZ 104.18 „Zajišt ění nep řetržité havarijní služby a odstran ění 
havarijního stavu v bytových domech a nebytových ob jektech ve vlastnictví 
SMO, městského obvodu Ostrava-Jih" 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 6, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 7423/RMOb-JIH/1418/182  

 

Materiál č. 34 OVZ/RMOb/0007/18 

Výzva k podání nabídek (ve řejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - 
VZ 111.18 „Oprava elektroinstalace domácích telefon ů a zvonk ů na ul. Dr. 
Šavrdy 7, 9, 11, Ostrava-B ělský Les" 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 6, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 7424/RMOb-JIH/1418/182  

 

Materiál č. 35 OVZ/RMOb/0005/18 

Zpráva komise (ve řejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - 
„Workoutové h řiště Maluchy” VZ 98.18 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 6, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 7425/RMOb-JIH/1418/182  
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Materiál č. 36 OVZ/RMOb/0015/18 

Oznámení o zahájení Z Ř (nadlimitní ve řejná zakázka na služby) - VZ 116.18 
Zpracování projektové dokumentace „Rekonstrukce pra vého vstupu do 
objektu Hulvácká 1, Ostrava-Záb řeh" 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 6, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 7426/RMOb-JIH/1418/182  

 

Materiál č. 37 OSR/RMOb/0002/18 

Jmenování konkurzní komise pro konkurzní řízení na vedoucí pracovní místo 
ředitele Základní školy a mate řské školy Ostrava-Dubina, V.Koša ře 6, 
příspěvkové organizace 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 6, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 7427/RMOb-JIH/1418/182  

 

Materiál č. 38 OSR/RMOb/0017/18 

Jmenování konkurzní komise pro konkurzní řízení na vedoucí pracovní místo 
ředitele Základní školy Ostrava-Záb řeh, Chrjukinova 12, p říspěvkové 
organizace 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 6, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 7428/RMOb-JIH/1418/182  

 

Materiál č. 39 OVZ/RMOb/0017/18 

Výzva (zjednodušené podlimitní řízení, podlimitní VZ na stavební práce) - VZ 
109.18 „Odstran ění betonových ploch, panel ů, zídek a úprava zpevn ěných 
ploch na pozemcích sv ěřených do správy m ěstského obvodu Ostrava-Jih" 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 6, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 7429/RMOb-JIH/1418/182  
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Materiál č. 40 OVZ/RMOb/0014/18 

Zpráva komise (ve řejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - VZ  103.18 
„Vybudování chodníku na ul. Gerasimovové v úseku ul . Průkopnická - ul. 
Krasnoarmejc ů k.ú. Záb řeh nad Odrou" 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 6, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 7430/RMOb-JIH/1418/182  

 

Materiál č. 41 OBH/RMOb/0016/18 

VZ 32.18 - Dodatek č. 1 ke smlouv ě o dílo na realizaci zakázky malého rozsahu 
,,Izolace proti zemní vlhkosti v četně opravy vnit řních omítek v bytovém dom ě 
Edisonova 793/84, Ostrava-Hrab ůvka - II. etapa" 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 6, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 7431/RMOb-JIH/1418/182  

 

Materiál č. 42 INV/RMOb/0009/18 

Dodatek č.1 k SoD VZ 44.18 - Dětské h řiště před domem Pavlovova 25, Ostrava 
- Zábřeh 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 6, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 7432/RMOb-JIH/1418/182  

 

Materiál č. 43 INV/RMOb/0010/18 

Dodatek č.1 k SoD VZ 45.18 - Projekt z participativního rozp očtu - Mraveništ ě u 
sídlišt ě 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 6, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 7433/RMOb-JIH/1418/182  
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Materiál č. 44 INV/RMOb/0004/18 

Parkovišt ě a předprostor objektu na ul. Jugoslávská, Ostrava - Hra bůvka - 
dodatek č. 1 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 6, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 7434/RMOb-JIH/1418/182  

 

Materiál č. 45 INV/RMOb/0006/18 

Rekonstrukce autobusové smy čky Klášterského, ul. Proskovická, Ostrava-
Výškovice - dodatek č. 4 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 6, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 7435/RMOb-JIH/1418/182  

 

Materiál č. 46 INV/RMOb/0011/18 

Dodatek k SoD č. 3 - Zateplení obvodového plášt ě domu, st řechy, strop ů 
sklepních prostor a renovace st řechy bytových dom ů Fr. Formana 47-49, 
Ostrava-Dubina 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 6, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 7436/RMOb-JIH/1418/182  

 

Materiál č. 47 OBH/RMOb/0019/18 

Dodatek č. 1 ke Smlouv ě o dílo na VZ 38.18 "Umytí fasád bytových dom ů 
Volgogradská a Markova, Ostrava-Záb řeh" 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 6, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 7437/RMOb-JIH/1418/182  
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Materiál č. 48 OBH/RMOb/0020/18 

Dodatek č.1 k Rámcové smlouv ě o dílo na VZ 109.17 "Provád ění oprav v 
bytových domech v majetku statutárního m ěsta Ostravy sv ěřených m ěstskému 
obvodu Ostrava-Jih" 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 6, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 7438/RMOb-JIH/1418/182  

 
Dotazy, p řipomínky, podn ěty členů rady a organiza ční záležitosti  
 
Paní Válková poděkovala za účast na radě a ukončila 182. schůzi rady. 

 
Usnesení ze 182. schůze rady městského obvodu od č. usnesení 7391/RMOb-
JIH/1418/182 do č. usnesení 7438/RMOb-JIH/1418/182 jsou nedílnou součástí 
tohoto zápisu. 
 
 

Zapsala: Lucie Jakubowská   ………………………………… 
Dne:        14.09.2018 

 

Bc. Martin Bednář 
starosta      ………………………………… 
vz. VěraVálková 
místostarostka 

 

Ing. Hana Tichánková 
místostarostka     ………………………………… 

 

 
 

 


