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Usnesení 
11. mimořádné schůze rady městského obvodu 
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______________________________ 
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______________________________ 
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místostarostka 
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Přehled usnesení rady městského obvodu dle čísel ze dne: 02.09.2019 

  
Číslo usnesení 
  

Materiál Název 

1497/RMObM-JIH/1822/11 OMJ/RMOb/03
51/19 

Vyhlášení výběrového řízení na prodej bytové 
jednotky v k. ú. Hrabůvka, ul. Klegova č. or. 21 

1498/RMObM-JIH/1822/11 OBH/RMOb/02
41/19 

Pronájem prostoru sloužícího podnikání v objektu 
k bydlení na ul. Čujkovova 1710/11, 
Ostrava-Zábřeh 

1499/RMObM-JIH/1822/11 OFR/RMOb/00
76/19 

Návrh rozpočtového opatření č. 38/2019 rozpočtu 
městského obvodu Ostrava-Jih na rok 2019 

1500/RMObM-JIH/1822/11 OVZ/RMOb/02
30/19 

Zpráva komise (veřejná zakázka malého rozsahu 
na stavební práce) - VZ 77.19 „Sáňkovací kopec, 
plocha mezi ul. P. Lumumby a Kosmonautů” 

1501/RMObM-JIH/1822/11 OVZ/RMOb/02
31/19 

Zrušení VZ (veřejná zakázka malého rozsahu 
na stavební práce) - VZ 84.19 „Výměna podlahové 
krytiny - Tylova 4, 700 30 Ostrava-Zábřeh” 

1502/RMObM-JIH/1822/11 OVZ/RMOb/02
32/19 

Zpráva komise (veřejná zakázka malého rozsahu 
na dodávky) - VZ 86.19 „Dodání a instalace 
sportovního povrchu hrací plochy pro Kryté 
sportoviště Ostrava-Dubina“ 

1503/RMObM-JIH/1822/11 OVZ/RMOb/02
33/19 

Zpráva komise (veřejná zakázka malého rozsahu 
na stavební práce) - VZ 82.19 „Prima hřiště 
pro míčové hry, ul. Břustkova“ 

1504/RMObM-JIH/1822/11 OVZ/RMOb/02
35/19 

Zpráva komise (veřejná zakázka malého rozsahu 
na stavební práce) - VZ 83.19 „Hřiště v dolíku, 
Ostrava-Výškovice” 

1505/RMObM-JIH/1822/11 OVZ/RMOb/02
36/19 

Výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky 
(nadlimitní veřejná zakázka na služby) - VZ 72.19 
Zpracování projektové dokumentace 
na „Rekonstrukce hřiště na ul. Dolní, 
Ostrava-Zábřeh” 

1506/RMObM-JIH/1822/11 OSK/RMOb/02
33/19 

Dodatek č.1 - VZ 122.18 - „Přírodní zahrady MŠ 
Tarnavova, MŠ Mitušova , MŠ Šponarova, MŠ 
Zlepšovatelů, MŠ F. Formana – 1. dílčí část MŠ 
F. Formana” 

1507/RMObM-JIH/1822/11 OSK/RMOb/02
34/19 

Souhlas se zapojením Základní školy a mateřské 
školy Ostrava-Hrabůvka, A. Kučery 20, 
příspěvkové organizace, do projektu financovaného 
z rozpočtu MŠMT 

1508/RMObM-JIH/1822/11 OPVO/RMOb/0
034/19 

Návrh na zahraniční pracovní cestu (Polsko) - 
Mgr. Dagmar Hrabovská, Mgr. Jan Dohnal 
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1509/RMObM-JIH/1822/11 

 
 
INV/RMOb/005
4/19 

 
 
Rekonstrukce objektu na ul. Svornosti p.č.st.3202, 
Ostrava-Zábřeh, výpověď smlouvy 

  
Materiály, které byly staženy : 
  

Materiál 
  

Název 

 OMJ/RMOb/03
60/19 

Návrh na uzavření smluvních vztahů k pozemkům 
v k. ú. Výškovice u Ostravy 
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(zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0351/19 
Vyhlášení výběrového řízení na prodej bytové jednotky v k. ú. Hrabůvka, 
ul. Klegova č. or. 21 
  
Usnesení číslo: 1497/RMObM-JIH/1822/11 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
vyhlásit výběrové řízení na prodej nemovité věci ve vlastnictví statutárního města Ostravy, 
se svěřením městskému obvodu Ostrava-Jih, a to volné bytové jednotky č. 1440/5 s podílem 
na společných částech domu č. p. 1440 a zastavěném pozemku p.č.st. 1182 - zastavěná plocha 
a nádvoří v k. ú. Hrabůvka, obec Ostrava, situované v bytovém domě č. p. 1440 na ul. Klegova 
č. or. 21, za minimální cenu 673 000 Kč 

  
2) schvaluje 

  
podmínky výběrového řízení ve znění přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
3) jmenuje 

  
výběrovou komisi pro hodnocení nabídek v níže uvedeném složení: 

členové: 

1. Mgr. Andrea Miškaříková, odbor majetkový 
2. Ing. Marcela Fukalová, odbor majetkový 
3. Ing. Otakar Šimík, místostarosta 
4. Markéta Langrová, místostarostka 
5. Kateřina Ručková, odbor majetkový 

náhradníci členů: 

- Bc. Zdeněk Hübner, MBA, místostarosta 
- Bc. Renata Gadlinová, odbor majetkový 
- Ing. Blanka Jaloviecová, odbor bytového a ostatního hospodářství 

  
(zn. předkl.) 

OBH/RMOb/0241/19 
Pronájem prostoru sloužícího podnikání v objektu k bydlení na ul. Čujkovova 1710/11, 
Ostrava-Zábřeh 
  
Usnesení číslo: 1498/RMObM-JIH/1822/11 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 
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1) rozhodla 

  
pronajmout prostor sloužící podnikání o výměře 157,78 m², v objektu č.p. 1710, objekt 
k bydlení, který je součástí pozemku p.č.st. 2070 v k. ú. Zábřeh nad Odrou, adresní místo 
Čujkovova 1710/11, Ostrava-Zábřeh, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeného 
do správy městskému obvodu Ostrava-Jih, společnosti Fénix Café s.r.o., IČO 05357659, 
se sídlem Hasičská 479/41, Ostrava-Hrabůvka a uzavřít nájemní smlouvu na dobu neurčitou 
s tříměsíční výpovědní dobou, za účelem provozování restaurace, se stanovením nájemného 
ve výši 1 000 Kč/m²/rok, v rozsahu předloženého návrhu, a to do 15 dnů od doručení písemné 
výzvy budoucímu nájemci k uzavření nájemní smlouvy, dle důvodové zprávy 

  
2) ukládá 

  
odboru bytového a ostatního hospodářství zajistit plnění dle bodu 1 tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. Blanka Jaloviecová, T: 15.10.2019
 vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství 

 

 (zn. předkl.) 
OFR/RMOb/0076/19 
Návrh rozpočtového opatření č. 38/2019 rozpočtu městského obvodu Ostrava-Jih 
na rok 2019 
  
Usnesení číslo: 1499/RMObM-JIH/1822/11 

OFR 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) schvaluje 

  
rozpočtové opatření městského obvodu Ostrava-Jih na rok 2019 dle důvodové zprávy 
předloženého materiálu, kterým se: 

- sníží běžné výdaje § 6409, pol. 5901 o 800 tis. Kč 
- zvýší kapitálové výdaje ORJ 6, § 3412, pol. 6122, ORG 0400291000000 o 800 tis. Kč 

  
2) ukládá 

  
odboru financí a rozpočtu realizovat bod 1) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. Kateřina Blahová, T: 09.09.2019
 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

 

 (zn. předkl.) 
OVZ/RMOb/0230/19 
Zpráva komise (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - VZ 77.19 
„Sáňkovací kopec, plocha mezi ul. P. Lumumby a Kosmonautů” 
  
Usnesení číslo: 1500/RMObM-JIH/1822/11 

OVZ 

k usnesení č. 1412/RMOb-JIH/1822/24 
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Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
na základě zprávy hodnotící komise o posouzení a hodnocení nabídek a dle přiložené důvodové 
zprávy tohoto materiálu o výběru ekonomicky nejvýhodnější nabídky u veřejné zakázky malého 
rozsahu na stavební práce VZ 77.19 „Sáňkovací kopec, plocha mezi ul. P. Lumumby 
a Kosmonautů” a o uzavření smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem: 

- KOMA Trade CZ - EU, s.r.o., se sídlem č.p. 886, 739 94 Vendryně, IČO: 26863278, 
za nabídkovou  cenu 862 700,71 Kč bez DPH a s lhůtou realizace 50 kalendářních dnů 
od zahájení díla 

 a jako druhým v pořadí 

- DEMSTAV group, s.r.o., se sídlem Tř. 1. máje 243, Hranice I-Město, 753 01 Hranice, 
IČO: 27844935, za nabídkovou cenu 949 037,50 Kč bez DPH a s lhůtou realizace 
60 kalendářních dnů od zahájení díla 

  
2) ukládá 

  
odboru investičnímu připravit návrh smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem k VZ 77.19 
„Sáňkovací kopec, plocha mezi ul. P. Lumumby a Kosmonautů” 

  
 Vyřizuje: Ing. Stanislav Šplíchal, T: 16.09.2019
 vedoucí odboru investičního 
3) ukládá 

  
oddělení veřejných zakázek předat návrh smlouvy o dílo k podpisu starostovi městského obvodu 
a zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky na stavební práce VZ 77.19 
„Sáňkovací kopec, plocha mezi ul. P. Lumumby a Kosmonautů” 

  
 Vyřizuje: Bc. Kateřina Gemrotová, T: 30.09.2019
 vedoucí oddělení veřejných zakázek 

 

 (zn. předkl.) 
OVZ/RMOb/0231/19 
Zrušení VZ (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - VZ 84.19 „Výměna 
podlahové krytiny - Tylova 4, 700 30 Ostrava-Zábřeh” 
  
Usnesení číslo: 1501/RMObM-JIH/1822/11 

OVZ 

k usnesení č. 1413/RMOb-JIH/1822/24 
  
Rada městského obvodu Ostrava-Jih 
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1) rozhodla 

  
o zrušení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce VZ 84.19 „Výměna podlahové 
krytiny - Tylova 4, 700 30 Ostrava-Zábřeh” z důvodu, že zadavatel do konce lhůty pro podání 
nabídek nepřijal žádnou nabídku 

  
2) ukládá 

  
oddělení veřejných zakázek zabezpečit všechny potřebné úkony vyplývající z usnesení 
a související se zrušením veřejné zakázky na stavební práce VZ 84.19 „Výměna podlahové 
krytiny - Tylova 4, 700 30 Ostrava-Zábřeh” 

  
 Vyřizuje: Bc. Kateřina Gemrotová, T: 13.09.2019
 vedoucí oddělení veřejných zakázek 

 

 (zn. předkl.) 
OVZ/RMOb/0232/19 
Zpráva komise (veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky) - VZ 86.19 „Dodání 
a instalace sportovního povrchu hrací plochy pro Kryté sportoviště Ostrava-Dubina“ 
  
Usnesení číslo: 1502/RMObM-JIH/1822/11 

OVZ 

k usnesení č. 1427/RMOb-JIH/1822/24 
  
Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
na základě zprávy hodnotící komise o posouzení a hodnocení nabídek a dle přiložené důvodové 
zprávy tohoto materiálu o výběru ekonomicky nejvýhodnější nabídky u veřejné zakázky malého 
rozsahu na dodávky VZ 86.19 „Dodání a instalace sportovního povrchu hrací plochy pro Kryté 
sportoviště Ostrava-Dubina“ a o uzavření kupní smlouvy s vybraným dodavatelem UHER 
COMPANY s.r.o., Kouty 1290, 757 01 Valašské Meziříčí, IČO: 26835690, za nabídkovou cenu 
1 482 749,50 Kč bez DPH, tj. 1 794 127 Kč vč. DPH, a s lhůtou realizace 45 kalendářních dnů 
od podpisu smlouvy 

  
2) ukládá 

  
odboru bytového a ostatního hospodářství připravit návrh kupní smlouvy s vybraným 
dodavatelem na realizaci této veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky VZ 86.19 „Dodání 
a instalace sportovního povrchu hrací plochy pro Kryté sportoviště Ostrava-Dubina“ 

  
 Vyřizuje: Ing. Blanka Jaloviecová, T: 13.09.2019
 vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství 
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3) ukládá 

  
oddělení veřejných zakázek předat návrh kupní smlouvy k podpisu starostovi městského obvodu 
a zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky 
VZ 86.19 „Dodání a instalace sportovního povrchu hrací plochy pro Kryté sportoviště 
Ostrava-Dubina“ 

  
 Vyřizuje: Bc. Kateřina Gemrotová, T: 02.10.2019
 vedoucí oddělení veřejných zakázek 

 

 (zn. předkl.) 
OVZ/RMOb/0233/19 
Zpráva komise (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - VZ 82.19 „Prima 
hřiště pro míčové hry, ul. Břustkova“ 
  
Usnesení číslo: 1503/RMObM-JIH/1822/11 

OVZ 

k usnesení č. 1410/RMOb-JIH/1822/24 
  
Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
na základě zprávy hodnotící komise o posouzení a hodnocení nabídek a dle přiložené důvodové 
zprávy tohoto materiálu o výběru ekonomicky nejvýhodnější nabídky u veřejné zakázky malého 
rozsahu na stavební práce VZ 82.19 „Prima hřiště pro míčové hry, ul. Břustkova“ a o uzavření 
smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem VYSSPA Sports Technology s.r.o., Skladová 2438/6, 
326 00 Plzeň - Východní Předměstí, IČO: 27967638, za nabídkovou cenu 1 240 402,10 Kč bez 
DPH, tj. 1 500 886 Kč vč. DPH, a s lhůtou realizace 55 kalendářních dnů od zahájení díla 

  
2) ukládá 

  
odboru investičnímu připravit návrh smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem na realizaci této 
veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce VZ 82.19 „Prima hřiště pro míčové hry, 
ul. Břustkova“ 

  
 Vyřizuje: Ing. Stanislav Šplíchal, T: 13.09.2019
 vedoucí odboru investičního 

 
3) ukládá 

  
oddělení veřejných zakázek předat návrh smlouvy o dílo k podpisu starostovi městského obvodu 
a zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce VZ 
82.19 „Prima hřiště pro míčové hry, ul. Břustkova“ 

  
 Vyřizuje: Bc. Kateřina Gemrotová, T: 31.10.2019
 vedoucí oddělení veřejných zakázek 
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(zn. předkl.) 
OVZ/RMOb/0235/19 
Zpráva komise (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - VZ 83.19 „Hřiště 
v dolíku, Ostrava-Výškovice” 
  
Usnesení číslo: 1504/RMObM-JIH/1822/11 

OVZ 

k usnesení č. 1409/RMOb-JIH/1822/24 
  
Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
na základě zprávy hodnotící komise o posouzení a hodnocení nabídek a dle přiložené důvodové 
zprávy tohoto materiálu o výběru ekonomicky nejvýhodnější nabídky u veřejné zakázky malého 
rozsahu na stavební práce VZ 83.19 „Hřiště v dolíku, Ostrava-Výškovice” a o uzavření smlouvy 
o dílo s vybraným dodavatelem: 

- FLORA SERVIS s.r.o., se sídlem Faměrovo náměstí 31/29, Černovice, 618 00 Brno, 
IČO: 28341627 za nabídkovou cenu 633 818,86 Kč bez DPH a s lhůtou realizace 
30 kalendářních dnů od zahájení díla 

a jako druhým v pořadí 

- TEWIKO systems, s.r.o., se sídlem Dr. Milady Horákové 185/66, Liberec VII-Horní Růžodol, 
460 07 Liberec, IČO: 25472887 za nabídkovou cenu 758 440,20 Kč bez DPH a s lhůtou 
realizace 45 kalendářních dnů od zahájení díla 

  
2) ukládá 

  
odboru investičnímu připravit návrh smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem k VZ VZ 83.19 
„Hřiště v dolíku, Ostrava-Výškovice” 

  
 Vyřizuje: Ing. Stanislav Šplíchal, T: 13.09.2019
 vedoucí odboru investičního 

 
3) ukládá 

  
oddělení veřejných zakázek předat návrh smlouvy o dílo k podpisu starostovi městského obvodu 
a zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky na stavební práce VZ 83.19 „Hřiště 
v dolíku, Ostrava-Výškovice” 

  
 Vyřizuje: Bc. Kateřina Gemrotová, T: 27.09.2019
 vedoucí oddělení veřejných zakázek 
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(zn. předkl.) 
OVZ/RMOb/0236/19 
Výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky (nadlimitní veřejná zakázka na služby) –
VZ 72.19 Zpracování projektové dokumentace na „Rekonstrukce hřiště na ul. Dolní, 
Ostrava-Zábřeh” 
  
Usnesení číslo: 1505/RMObM-JIH/1822/11 

OVZ 

k usnesení č. 1315/RMOb-JIH/1822/23 
  
Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
na základě zprávy o hodnocení nabídek hodnotící komise a dle přiložené důvodové zprávy 
tohoto materiálu o výběru ekonomicky nejvýhodnější nabídky na nadlimitní veřejnou zakázku 
na služby VZ 72.19 Zpracování projektové dokumentace na „Rekonstrukce hřiště na ul. Dolní, 
Ostrava-Zábřeh” a o uzavření smlouvy o dílo u této nadlimitní veřejné zakázky s vybraným 
dodavatelem: FILDMAN PROJEKT s.r.o., se sídlem Zámostní 1155/27, Slezská Ostrava, 
710 00 Ostrava, IČO: 08014469, za nabídkovou cenu 344 688 Kč bez DPH, tj. 417 072,48 Kč 
vč. DPH, s lhůtou realizace 120 kalendářních dnů od násled. dne po dni účinnosti smlouvy 
a za hodinovou sazbu za výkon autorského dozoru 1 000 Kč bez DPH/hod. 

  
2) ukládá 

  
odboru investičnímu připravit návrh smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem na realizaci této 
nadlimitní veřejné zakázky na služby VZ 72.19 Zpracování projektové dokumentace 
na „Rekonstrukce hřiště na ul. Dolní, Ostrava-Zábřeh” 

  
 Vyřizuje: Ing. Stanislav Šplíchal, T: 30.09.2019
 vedoucí odboru investičního 

 
3) ukládá 

  
oddělení veřejných zakázek předat návrh smlouvy o dílo u této veřejné zakázky k podpisu 
starostovi městského obvodu a zabezpečit všechny potřebné úkony této nadlimitní veřejné 
zakázky na služby VZ 72.19 Zpracování projektové dokumentace na „Rekonstrukce hřiště 
na ul. Dolní, Ostrava-Zábřeh” 

  
 Vyřizuje: Bc. Kateřina Gemrotová, T: 15.10.2019
 vedoucí oddělení veřejných zakázek 

 

 (zn. předkl.) 
OSK/RMOb/0233/19 
Dodatek č.1 - VZ 122.18 - „Přírodní zahrady MŠ Tarnavova, MŠ Mitušova, 
MŠ Šponarova, MŠ Zlepšovatelů, MŠ F. Formana – 1. dílčí část MŠ F. Formana” 
  
Usnesení číslo: 1506/RMObM-JIH/1822/11 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 
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1) rozhodla 

  
o uzavření Dodatku č.1 k SoD č. agendové S/0441/2019/OŠK ze dne 15.05.2019 
se zhotovitelem OSTRAVSKÉ STAVBY a.s., Karolíny Světlé 985/11, 702 00 Ostrava-Přívoz, 
IČO 64610225 na akci VZ 122.18 - Stavba „Přírodní zahrady MŠ Tarnavova, MŠ Mitušova, 
MŠ Šponarova, MŠ Zlepšovatelů, MŠ F. Formana – 1. dílčí část MŠ F. Formana”, na základě 
předložených dokladů, kterými se upravuje položkový rozpočet na tuto zakázku, se zvyšuje 
konečná cena o 162 231,32 Kč bez DPH na částku 1 482 251,73 Kč bez DPH 

  
2) ukládá 

  
odboru školství a kultury zabezpečit všechny úkony související s uzavřením Dodatku č.1 ke SoD

  
 Vyřizuje: Ing. Gabriela Vasiliadis Tóth, DiS., T: 09.09.2019
 vedoucí odboru školství a kultury 

 

 (zn. předkl.) 
OSK/RMOb/0234/19 
Souhlas se zapojením Základní školy a mateřské školy Ostrava-Hrabůvka, A. Kučery 
20, příspěvkové organizace, do projektu financovaného z rozpočtu MŠMT 
  
Usnesení číslo: 1507/RMObM-JIH/1822/11 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) souhlasí 

  
se zapojením, s realizací a s přijetím dotace Základní školy a mateřské školy Ostrava-Hrabůvka, 
A. Kučery 20, příspěvkové organizace se sídlem A. Kučery 1276/20, 700 30 Ostrava-Hrabůvka, 
IČO 70944652, do projektu v rámci dotačního programu MŠMT „Podpora škol formou projektů 
zjednodušeného vykazování - Šablony II“ 

  
 (zn. předkl.) 

OPVO/RMOb/0034/19 
Návrh na zahraniční pracovní cestu (Polsko) - Mgr. Dagmar Hrabovská, 
Mgr. Jan Dohnal 
  
Usnesení číslo: 1508/RMObM-JIH/1822/11 

OPVO 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) schvaluje 

  
1. zahraniční pracovní cestu do Polska (Brenna) za účelem účasti na projektu Senioři bez hranic 
(Projekt v rámci spolupráce s městem Wodzislaw Slaski) 
a) místostarostce Mgr. Dagmar Hrabovské ve dnech 11.09. - 13.09.2019 
b) místostarostovi Mgr. Janu Dohnalovi dne 11.09.2019 

2. úhradu finančních nákladů dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších 
předpisů 
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(zn. předkl.) 
INV/RMOb/0054/19 
Rekonstrukce objektu na ul. Svornosti p.č.st.3202, Ostrava-Zábřeh, výpověď smlouvy 
  
Usnesení číslo: 1509/RMObM-JIH/1822/11 

INV 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
o podání výpovědi dle čl XI. odst. 4 smlouvy o dílo, agendové číslo S/0324/2019/INV ze dne 
16.04.2019 na veřejnou zakázku “Rekonstrukce objektu na ul. Svornosti p.č. st. 3202, 
Ostrava-Zábřeh” se zhotovitelem OBDOMONT s.r.o., Betonářská 239/10, Muglinov, 
712 00 Ostrava, IČO: 01430190 

  
2) ukládá 

  
odboru investičnímu zajistit všechny úkony související s výpovědí smlouvy 

  
 Vyřizuje: Ing. Stanislav Šplíchal, T: 30.09.2019
 vedoucí odboru investičního 

 

 


