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Přehled usnesení rady městského obvodu dle čísel ze dne: 30.05.2019 

  
Číslo usnesení 
  

Materiál Název 

1006/RMOb-JIH/1822/19 OFR/RMOb/00
45/19 

Návrh rozpočtových opatření č. 25/2019 rozpočtu 
městského obvodu Ostrava-Jih na rok 2019 

1007/RMOb-JIH/1822/19 OFR/RMOb/00
43/19 

Žádost o odškodnění újmy na zdraví P.Š. 

1008/RMOb-JIH/1822/19 OMJ/RMOb/02
05/19 

Pronájem pozemku pod stávající garáží v k. ú. 
Zábřeh nad Odrou 

1009/RMOb-JIH/1822/19 OMJ/RMOb/02
06/19 

Záměr na pronájem parkovacího stání 
v parkovacím objektu v k. ú. Dubina u Ostravy 

1010/RMOb-JIH/1822/19 OMJ/RMOb/02
07/19 

Souhlas se stavebním záměrem a zřízení věcného 
břemene – služebnosti v k. ú. Zábřeh nad Odrou, 
ul . Volgogradská a Výškovická 

1011/RMOb-JIH/1822/19 OMJ/RMOb/02
08/19 

Souhlas s provedením stavebního záměru v k. ú. 
Zábřeh nad Odrou, ul. Pjanovova 

1012/RMOb-JIH/1822/19 OMJ/RMOb/02
10/19 

Souhlas s provedením stavebního záměru v k. ú. 
Zábřeh nad Odrou, ul. Svornosti 

1013/RMOb-JIH/1822/19 SOC/RMOb/00
23/19 

Smlouva o zhotovení a dovozu stravy pro klienty 
sociálních služeb statutárního města Ostrava 
městského obvodu Ostrava-Jih 

1014/RMOb-JIH/1822/19 OBH/RMOb/01
35/19 

Zaslání výzvy před podáním výpovědi z nájmu 
bytu 

1015/RMOb-JIH/1822/19 OBH/RMOb/01
16/19 

Pronájem sociálních bytů vyčleněných v rámci 
projektu „Koncepce bydlení a její pilotní ověření 
ve městě Ostrava“ 

1016/RMOb-JIH/1822/19 OBH/RMOb/01
33/19 

Pronájem bytů výběrovým řízením 

1017/RMOb-JIH/1822/19 OBH/RMOb/01
23/19 

Žádost o uzavření smlouvy o nájmu bytu po zániku 
práva k nájmu bytu 

1018/RMOb-JIH/1822/19 OBH/RMOb/01
27/19 

Pronájem bytu a podání výpovědi z nájmu bytu 

1019/RMOb-JIH/1822/19 OSK/RMOb/01
67/19 

Výjimka z počtu dětí v Základní škole a mateřské 
škole Ostrava-Zábřeh, Březinova 52, příspěvkové 
organizaci 

1020/RMOb-JIH/1822/19 OSK/RMOb/01
69/19 

Výjimka z počtu dětí v Základní škole a mateřské 
škole Ostrava-Zábřeh, Kosmonautů 13, 
příspěvkové organizaci 

1021/RMOb-JIH/1822/19 OSK/RMOb/01
70/19 

Souhlas se zapojením Základní školy a mateřské 
školy Ostrava-Hrabůvka, Krestova 36A, 
příspěvkové organizace, do projektu financovaného 
z rozpočtu MŠMT 

1022/RMOb-JIH/1822/19 OSK/RMOb/01
71/19 

Přerušení provozu mateřské školy A. Kučery 31, 
Ostrava-Hrabůvka 
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1023/RMOb-JIH/1822/19 OSK/RMOb/01
72/19 

Dodatek č.1 - VZ 01.19 - Stavba „Oprava střechy 
na MŠ Tarnavova” 

1024/RMOb-JIH/1822/19 OSK/RMOb/01
73/19 

Odměna ředitelům základních a mateřských škol 
z rozvojového programu “Částečné vyrovnání 
mezikrajových rozdílů v odměňování 
pedagogických pracovníků mateřských, základních 
a středních škol, konzervatoří a školních družin 
v roce 2019” 

1025/RMOb-JIH/1822/19 OSK/RMOb/01
75/19 

Uzavření mateřské školy na ul. Chrjukinova 

1026/RMOb-JIH/1822/19 INV/RMOb/002
9/19 

Investiční záměry č. 03-05/2019 

1027/RMOb-JIH/1822/19 OVZ/RMOb/01
37/19 

Výzva (zjednodušené podlimitní řízení, podlimitní 
VZ na dodávky) - VZ 56.19 „Výměna osobního 
výtahu 1000 kg a výtahu 400 kg v bytovém domě 
Mňukova 24, Ostrava-Zábřeh“ 

1028/RMOb-JIH/1822/19 OVZ/RMOb/01
40/19 

Výzva k podání nabídek (veřejná zakázka malého 
rozsahu na stavební práce) - VZ 57.19 
„Vybudování kanceláří a bufetu v 1. NP budovy B” 

1029/RMOb-JIH/1822/19 OVZ/RMOb/01
34/19 

Výzva k podání nabídek (veřejná zakázka malého 
rozsahu na stavební práce) - VZ 48.19 „Výměna 
elektroinstalace společných prostor v BD na ul. 
Výškovická 184, 186, Ostrava-Výškovice” 

1030/RMOb-JIH/1822/19 OVZ/RMOb/01
38/19 

Zpráva komise (veřejná zakázka malého rozsahu 
na stavební práce) - VZ 30.19 „Oprava chodníků 
na ul. Klegova v Ostravě - Hrabůvce” 

1031/RMOb-JIH/1822/19 OVZ/RMOb/01
26/19 

Výzva k podání nabídek (veřejná zakázka malého 
rozsahu na služby) - VZ 52.19 „Zajištění nájmu, 
servisu, montáže a demontáže vánoční výzdoby 
v městském obvodu Ostrava-Jih v sezóně 
2019-2020“ 

1032/RMOb-JIH/1822/19 OBH/RMOb/01
40/19 

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na VZ 133.18 
„Výměna oken v bytovém domě Hasičská 114/1“ 

1033/RMOb-JIH/1822/19 OVZ/RMOb/01
42/19 

Zrušení zadávacího řízení (podlimitní veřejná 
zakázka na stavební práce) - VZ 09.19 „Oprava 
chodníků na ul. Patrice Lumumby v Ostravě 
-Zábřehu” 

1034/RMOb-JIH/1822/19 OFR/RMOb/00
46/19 

Návrh rozpočtového opatření č. 26/2019 rozpočtu 
městského obvodu Ostrava-Jih na rok 2019 

1035/RMOb-JIH/1822/19 ODK/RMOb/00
39/19 

Souhlas objednatele s prováděním kosení 
travnatých ploch o sobotách 

1036/RMOb-JIH/1822/19 OVZ/RMOb/01
43/19 

Vyloučení vybraného dodavatele, varianty - zrušení 
veřejné zakázky nebo opakované jednání hodnotící 
komise (veřejná zakázka malého rozsahu 
na stavební práce) - VZ 38.19 „Oprava 
elektroinstalace MŠ P. Lumumby 14“ 
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Materiály, k nimž nebylo usnesení přijato : 
  

Materiál 
  

Název 

 OSK/RMOb/01
76/19 

Navýšení rozpočtu a výjimka zřizovatele 
k vyhlášení výběrového řízení - zakázky malého 
rozsahu Základní škole a mateřské škole 
Ostrava-Dubina, V. Košaře 6, příspěvkové 
organizaci 
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(zn. předkl.) 
OFR/RMOb/0045/19 
Návrh rozpočtových opatření č. 25/2019 rozpočtu městského obvodu Ostrava-Jih 
na rok 2019 
  
Usnesení číslo: 1006/RMOb-JIH/1822/19 

OFR 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) schvaluje 

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

a) 
- sníží běžné výdaje § 6409, pol. 5901 o 60 tis. Kč 
- zvýší běžné výdaje ORJ 7, § 3xxx, pol. 52xx o 60 tis. Kč 

b) 
- sníží běžné výdaje § 6409, pol. 5901 o 10 tis. Kč 
- zvýší běžné výdaje ORJ 3, § 4350, pol. 5339 o 10 tis. Kč 

c) 
- zvýší neinvestiční přijaté dotace od krajů na pol. 4122 o 404 tis. Kč 
- zvýší běžné výdaje ORJ 7, § 3113, pol. 5xxx, ORG 369 o 404 tis. Kč 
- sníží běžné výdaje ORJ 7, § 3113, pol. 5169, ORG 369 o 399 tis. Kč 
- zvýší běžné výdaje § 6409, pol. 5901 o 399 tis. Kč 

  
2) ukládá 

  
odboru financí a rozpočtu realizovat bod 1) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. Kateřina Blahová, T: 06.06.2019
 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

 
  

(zn. předkl.) 
OFR/RMOb/0043/19 
Žádost o odškodnění újmy na zdraví P.Š. 
  
Usnesení číslo: 1007/RMOb-JIH/1822/19 

OFR 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
nevyhovět žádosti o odškodnění újmy na zdraví XXXXXXXXX  XXXXXXXXXXXX  
XXXXXXX  XXXXXXXXXXXXXXX 
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2) ukládá 

  
odboru financí a rozpočtu realizovat bod 1) tohoto usnesení a zaslat žadateli stanovisko 
k žádosti o odškodnění 

  
 Vyřizuje: Ing. Kateřina Blahová, T: 28.06.2019
 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

 
  

(zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0205/19 
Pronájem pozemku pod stávající garáží v k. ú. Zábřeh nad Odrou 
  
Usnesení číslo: 1008/RMOb-JIH/1822/19 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
pronajmout část pozemku p.č.st. 2970/10, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 9,5 m2 v k. ú. 
Zábřeh nad Odrou, lokalita Rudná-Pavlovova, za účelem užívání pozemku pod stavbou garáže, 
AXXXXXX KXXXXX, bytem XXXX XXXX, Ostrava-XXXXX, na dobu neurčitou s 
výpovědní dobou tři měsíce, s výší nájemného 45 Kč/m2/rok a uzavřít nájemní smlouvu ve 
znění přílohy č. 2 tohoto materiálu 

  
 

 (zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0206/19 
Záměr na pronájem parkovacího stání v parkovacím objektu v k. ú. Dubina u Ostravy 
  
Usnesení číslo: 1009/RMOb-JIH/1822/19 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
o záměru pronajmout parkovací stání č. 100 v nadzemním podlaží parkovacího objektu PO 51, 
stavby bez čp/če, garáž, která je součástí pozemku parc.č. 225 v k. ú. Dubina u Ostravy, 
ul. Ladislava Hosáka za účelem užívání parkovacího stání pro parkování osobního motorového 
vozidla, na dobu neurčitou s jednoměsíční výpovědní dobou a s výší nájemného 690 Kč včetně 
DPH měsíčně 

  
 

 (zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0207/19 
Souhlas se stavebním záměrem a zřízení věcného břemene – služebnosti 
v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Volgogradská a Výškovická 
  
Usnesení číslo: 1010/RMOb-JIH/1822/19 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 
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1) souhlasí 

  
s provedením stavebního záměru – umístění vedení veřejné telekomunikační sítě v rámci 
stavby pod názvem “MIMO2x2_163_TM_T_OSYKB_OK 11010-078338” v předpokládané 
délce 255 bm v částech pozemků p.p.č. 783/3, ostatní plocha, ostatní komunikace, 
p.p.č. 1236/2, ostatní plocha, zeleň, p.p.č. 1236/3, ostatní plocha, zeleň, a p.p.č. 1236/4, ostatní 
plocha, ostatní komunikace, v k. ú. Zábřeh nad Odrou, v rozsahu dle snímku, který je přílohou 
č. 1 tohoto materiálu 

  
2) rozhodla 

  
zřídit věcné břemeno – služebnost dle předloženého návrhu k částem pozemků p.p.č. 783/3, 
ostatní plocha, ostatní komunikace, p.p.č. 1236/2, ostatní plocha, zeleň, p.p.č. 1236/3, ostatní 
plocha, zeleň, a p.p.č. 1236/4, ostatní plocha, ostatní komunikace, v k. ú. Zábřeh nad Odrou, 
za účelem uložení vedení veřejné telekomunikační sítě v předpokládané délce 255 bm v rámci 
stavby pod názvem “MIMO2x2_163_TM_T_OSYKB_OK 11010-078338” ve prospěch 
společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IČO: 04084063, se sídlem Olšanská 
2681/6, Žižkov, 130 00  Praha 3, a to za úplatu ve výši 200 Kč + zákonná sazba DPH za každý 
i započatý běžný metr vedení veřejné telekomunikační sítě pod povrchem části dotčených 
pozemků v k. ú. Zábřeh nad Odrou 

Věcné břemeno – služebnost se sjednává na dobu neurčitou a obsahem věcného břemene 
je povinnost povinného trpět umístění, udržování a provozování vedení veřejné 
telekomunikační sítě, a to vše v rozsahu daném geometrickým plánem 

  
3) souhlasí 

  
do doby geometrického zaměření, nejdéle však do 31.12.2022 uzavřít s vlastníkem stavby, 
společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IČO: 04084063, se sídlem Olšanská 
2681/6, Žižkov, 130 00  Praha 3, Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného 
břemene – služebnosti, ve znění přílohy č. 2 tohoto materiálu 

  
 

  

(zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0208/19 
Souhlas s provedením stavebního záměru v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Pjanovova 
  
Usnesení číslo: 1011/RMOb-JIH/1822/19 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) souhlasí 

  
s provedením stavebního záměru „PŘÍSTAVBA BYTOVÉHO DOMU PJANOVOVA 5 
na pozemku p.č.st. 2112, k. ú. Zábřeh nad Odrou“ spočívajícím v osazení a ukotvení 8 kusů 
předsazených železobetonových lodžií o výměře 3,74 x 1,50 m, které budou situovány ve dvou 
sloupcích po čtyřech kusech na stávající fasádu bytového domu č.p. 1655, který je součástí 
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pozemku p.č.st. 2112, umísťovaných nad částí pozemku p.p.č. 654/6, ostatní plocha, zeleň, 
v k. ú.  Zábřeh nad Odrou, v rozsahu dle snímku, který je přílohou č. 2, tohoto materiálu, 
souhlas pro stavebníka Bytové družstvo Pjanovova 5, IČO: 27797074, se sídlem Pjanovova 
1655/5, Zábřeh, 700 30 Ostrava, je platný do 31.12.2021 

  
 

 (zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0210/19 
Souhlas s provedením stavebního záměru v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Svornosti 
  
Usnesení číslo: 1012/RMOb-JIH/1822/19 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) souhlasí 

  
s provedením stavebního záměru „PŘÍSTAVBA BYTOVÉHO DOMU SVORNOSTI 17 
na pozemku p.č.st. 3262, k. ú. Zábřeh nad Odrou“ spočívajícím v osazení a ukotvení 8 kusů 
předsazených železobetonových lodžií o rozměrech 3,74 x 1,50 m a 7,34 x 1,50 m, které budou 
situovány do dvou sloupců po čtyřech kusech a čtyřech dvoukusech na stávající fasádu 
bytového domu č.p. 2350, který je součástí pozemku p.č.st. 3262, umísťovaných nad částí 
pozemku p.p.č. 1237/6, ostatní plocha, ostatní komunikace, v k. ú.  Zábřeh nad Odrou, 
v rozsahu dle snímku, který je přílohou č. 1, tohoto materiálu, souhlas pro stavebníka Bytové 
družstvo Svornosti 17, IČO: 26794918, se sídlem Svornosti 2350/17, Zábřeh, 700 30 Ostrava, 
je platný do 31.12.2021 

  
 

 (zn. předkl.) 
SOC/RMOb/0023/19 
Smlouva o zhotovení a dovozu stravy pro klienty sociálních služeb statutárního města 
Ostrava městského obvodu Ostrava-Jih 
  
Usnesení číslo: 1013/RMOb-JIH/1822/19 

SOC 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
o uzavření smlouvy o zhotovení a dovozu stravy pro klienty sociálních služeb statutárního 
města Ostravy městského obvodu Ostrava-Jih se sídlem Horní 791/3, 
700 30  Ostrava-Hrabůvka, IČO 00845451, jako objednatelem a Hanou Lisníkovou, Slezská 
183/15, 747 94 Dobroslavice, IČO 73315486, jako zhotovitelem, a to na dobu určitou 
od 01.07.2019 do 31.12.2019 dle důvodové zprávy 

  
 

 (zn. předkl.) 
OBH/RMOb/0135/19 
Zaslání výzvy před podáním výpovědi z nájmu bytu 
  
Usnesení číslo: 1014/RMOb-JIH/1822/19 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

  



Statutární město Ostrava 
městský obvod Ostrava-Jih 
rada městského obvodu 

Usnesení 

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, je dokument zveřejněn v upravené 
podobě. 

Strana 9/22 
  

1) rozhodla 

  
o zaslání výzvy nájemci bytu č. 4 nacházejícím se ve 2. nadzemním podlaží stavby č.p. XXX, 
která je součástí pozemku parcelní č. st. XX - zastavěná plocha a nádvoří v katastrálním území 
Hrabůvka, adresní místo Zlepšovatelů XXXX, obec Ostrava podle ust. § 2288 odst. 1 písm. a) 
občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, XXXXXXX, nar. XXXXXX, bytem 
XXXXXXXXXXX, Ostrava-XXXXXX, dle důvodové zprávy 

  
 

 (zn. předkl.) 
OBH/RMOb/0116/19 
Pronájem sociálních bytů vyčleněných v rámci projektu „Koncepce bydlení a její 
pilotní ověření ve městě Ostrava“ 
  
Usnesení číslo: 1015/RMOb-JIH/1822/19 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
1) o neuzavření smlouvy o nájmu bytu č. 7 nacházejícím se ve 3. nadzemním podlaží stavby, 
č.p. 967, která je součástí pozemku parcelní č. 142 - zastavěná plocha a nádvoří v katastrální 
území Dubina u Ostravy, adresní místo Vlasty Vlasákové 967/4, obec Ostrava s XXXXXXX
nar. XXXXXX , XXXX XXXXXX, Ostrava-Zábřeh, dle důvodové zprávy 

2) o neuzavření smlouvy o nájmu bytu č. 35 nacházejícím se v 9. nadzemním podlaží stavby, 
č.p. 2595, která je součástí pozemku parcelní č. st. 3408 - zastavěná plocha a nádvoří 
v katastrální území Zábřeh nad Odrou, adresní místo Patrice Lumumby 2595/3, obec Ostrava 
s XXXXXX XXXXX, nar. XXXXXX, XXXXXXX, Ostrava-Hrabůvka, dle důvodové zprávy 

  
 

 (zn. předkl.) 
OBH/RMOb/0133/19 
Pronájem bytů výběrovým řízením 
  
Usnesení číslo: 1016/RMOb-JIH/1822/19 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
o pronájmu bytů výběrovým řízením za smluvní nájemné na dobu určitou, a to ode dne 
účinnosti smlouvy o nájmu bytu, dle důvodové zprávy 

1) Letecká 356/12, Ostrava-Hrabůvka, 1+1, standard, č. b. 2 – XXXXX XXXXX, nar. 
XXXXXX, Výstavní XXXXXX, Ostrava-Mar. Hory 

2) Průkopnická 2124/1, Ostrava-Zábřeh, 1+2, standard, č. b. 9 - XXXXXXXXX, nar. 
XXXXXX, Horní XXXXX, Ostrava-Hrabůvka 
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3) Jiskřiček 2214/12, Ostrava-Zábřeh, 1+3, standard, č. b. 2 – XXXXXXX XXXX, nar. 
XXXXX, 30. dubna XXXX, Ostrava-Mor. Ostrava a XXXXXX XXXX, nar. XXXXX, 
Nádražní XXXX, Ostrava-Mor. Ostrava 

4) Svornosti 2281/3, Ostrava-Zábřeh, 1+3, standard, č. b. 2 -  XXXXXXXX, nar. XXXXXX, 
Volgogradská XXXXXX, Ostrava-Zábřeh a XXXXXX XXXXX, nar. XXXXX, Volgogradská 
XXXX, Ostrava-Zábřeh 

5) Volgogradská 2423/72, Ostrava-Zábřeh, 1+2, standard, č. b. 11 – XXXXXXX , nar. 
XXXXXX, Edisonova XXXXX, Ostrava-Hrabůvka 

6) Mňukova 3022/24,  Ostrava-Zábřeh, 0+1, standard, č. b. 3 – XXXXX XXXXX, nar. 
XXXXXX , nám. V. Vacka XXXXX, Ostrava-Poruba 

v případě odstoupení schváleného uchazeče o pronájem bytu výběrovým řízením za smluvní 
nájemné o dalších uchazečích v pořadí dle důvodové zprávy 

  
 

 (zn. předkl.) 
OBH/RMOb/0123/19 
Žádost o uzavření smlouvy o nájmu bytu po zániku práva k nájmu bytu 
  
Usnesení číslo: 1017/RMOb-JIH/1822/19 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
o neuzavření smlouvy o nájmu bytu č. XX nacházejícím se v XX. nadzemním podlaží stavby, 
č.p. XXXX, která je součástí pozemku parcelní č. st. XXXX - zastavěná plocha a nádvoří 
v katastrální území Zábřeh nad Odrou, adresní místo Čujkovova XXXXX, obec Ostrava 
s  XXXXX XXXXX, nar. XXXXXX, Čujkovova XXXXX, Ostrava-Zábřeh a trvá 
na vyklizení bytu, dle důvodové zprávy 

  
 

 (zn. předkl.) 
OBH/RMOb/0127/19 
Pronájem bytu a podání výpovědi z nájmu bytu 
  
Usnesení číslo: 1018/RMOb-JIH/1822/19 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 
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1) rozhodla 

  
1. o pronájmu bytu na dobu určitou, a to ode dne účinnosti smlouvy o nájmu bytu, 
dle důvodové zprávy Jubilejní 312/50, Ostrava-Hrabůvka, 1+1, standard, č. b. 2 – XXXXX 
XXXXX, nar. XXXX, Jubilejní XXXXX, Ostrava-Hrabůvka a XXXX XXXX, nar. XXXXX, 
Jubilejní XXXXXX, Ostrava-Hrabůvka 

2. o podání výpovědi z nájmu bytu podle ust. § 2291 odst. 1,2 občanského zákoníku, ve znění 
pozdějších předpisů, dle důvodové zprávy 
XXXXX XXXXX, nar. XXXXX, Jubilejní XXXXX, Ostrava-Hrabůvka, č. b. X 

  
 

 (zn. předkl.) 
OSK/RMOb/0167/19 
Výjimka z počtu dětí v Základní škole a mateřské škole Ostrava-Zábřeh, Březinova 52, 
příspěvkové organizaci 
  
Usnesení číslo: 1019/RMOb-JIH/1822/19 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) schvaluje 

  
povolení výjimky z počtu dětí v Základní škole a mateřské škole Ostrava-Zábřeh, Březinova 
52, příspěvkové organizaci se sídlem Březinova 1383/52, 700 30 Ostrava-Zábřeh, pro školní 
rok 2019/2020, IČO 70978336, dle předloženého návrhu 

  
 

 (zn. předkl.) 
OSK/RMOb/0169/19 
Výjimka z počtu dětí v Základní škole a mateřské škole Ostrava-Zábřeh, 
Kosmonautů 13, příspěvkové organizaci 
  
Usnesení číslo: 1020/RMOb-JIH/1822/19 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) schvaluje 

  
povolení výjimky z počtu dětí v Základní škole a mateřské škole Ostrava-Zábřeh, Kosmonautů 
13, příspěvkové organizaci se sídlem Kosmonautů 2218/13, 700 30 Ostrava-Zábřeh, 
IČO 70631760, pro školní rok 2019/2020, dle předloženého návrhu 

  
 

 (zn. předkl.) 
OSK/RMOb/0170/19 
Souhlas se zapojením Základní školy a mateřské školy Ostrava-Hrabůvka, 
Krestova 36A, příspěvkové organizace, do projektu financovaného z rozpočtu MŠMT 
  
Usnesení číslo: 1021/RMOb-JIH/1822/19 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 
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1) souhlasí 

  
se zapojením, s realizací a s přijetím dotace Základní školy a mateřské školy 
Ostrava-Hrabůvka, Krestova 36A, příspěvkové organizace se sídlem Krestova 1387/36A, 
700 30 Ostrava-Hrabůvka, IČO 70631743, do projektu v rámci dotačního programu MŠMT 
„Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony II“ 

  
 

 (zn. předkl.) 
OSK/RMOb/0171/19 
Přerušení provozu mateřské školy A. Kučery 31, Ostrava-Hrabůvka 
  
Usnesení číslo: 1022/RMOb-JIH/1822/19 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) souhlasí 

  
s přerušením provozu mateřské školy A. Kučery 31, která je odloučeným pracovištěm Základní 
školy a mateřské školy Ostrava-Hrabůvka, A. Kučery 20, příspěvkové organizace se sídlem 
A. Kučery 1276/20, 700 30 Ostrava-Hrabůvka, IČO 70944652, dle důvodové zprávy 

  
 

 (zn. předkl.) 
OSK/RMOb/0172/19 
Dodatek č.1 - VZ 01.19 - Stavba „Oprava střechy na MŠ Tarnavova” 
  
Usnesení číslo: 1023/RMOb-JIH/1822/19 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
o uzavření Dodatku č.1 k SoD č. agendové S/0171/2019/OŠK ze dne 04.03.2019 
se zhotovitelem Bytprům, výrobní družstvo v Ostravě, Varšavská 1572/95, 709 00 Ostrava, 
IČO 00031488 na akci VZ 01.19 - Stavba „Oprava střechy na MŠ Tarnavova”. Na základě 
předložených dokladů, kterými se upravuje položkový rozpočet na tuto zakázku, se zvyšuje 
konečná cena o 113 645,21 Kč bez DPH na částku 1 012 645,20 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: 20.06.2019
 vedoucí odboru školství a kultury 
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(zn. předkl.) 
OSK/RMOb/0173/19 
Odměna ředitelům základních a mateřských škol z rozvojového programu “Částečné 
vyrovnání mezikrajových rozdílů v odměňování pedagogických pracovníků 
mateřských, základních a středních škol, konzervatoří a školních družin v roce 2019” 
  
Usnesení číslo: 1024/RMOb-JIH/1822/19 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) schvaluje 

  
odměny ředitelům základních a mateřských škol z rozvojového programu “Částečné vyrovnání 
mezikrajových rozdílů v odměňování pedagogických pracovníků mateřských, základních 
a středních škol, konzervatoří a školních družin v roce 2019” 

  
 

 (zn. předkl.) 
OSK/RMOb/0175/19 
Uzavření mateřské školy na ul. Chrjukinova 
  
Usnesení číslo: 1025/RMOb-JIH/1822/19 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) bere na vědomí 

  
uzavření mateřské školy na ul. Chrjukinova, která je odloučeným pracovištěm Mateřské školy 
Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 4, příspěvkové organizace se sídlem Volgogradská 2613/4, 
700 30 Ostrava-Zábřeh, IČO 75029847, dle důvodové zprávy 

  
 

 (zn. předkl.) 
INV/RMOb/0029/19 
Investiční záměry č. 03-05/2019 
  
Usnesení číslo: 1026/RMOb-JIH/1822/19 

INV 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) schvaluje 

  
1. IZ č. 03/2019 – Regenerace sídliště Hrabůvka – 2. etapa, Náměstí Ostrava-Jih, prostor před 
poliklinikou 
2. IZ č. 04/2019 – Zateplení obvodového pláště, střechy a stropů, sklepních prostor, oprava 
střechy a výměna oken bytových domů Fr. Formana 55, 57, Ostrava-Dubina 
3. IZ č. 05/2019 – Zateplení obvodového pláště, střechy a stropů, sklepních prostor, oprava 
střechy a balkonů bytových domů Dr. Šavrdy 7, 9, 11, Ostrava-Bělský Les 
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2) ukládá 

  
odboru investičnímu zajistit, po přidělení finančních prostředků, zpracování podkladů 
pro zadání veřejné zakázky 

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

 
  

(zn. předkl.) 
OVZ/RMOb/0137/19 
Výzva (zjednodušené podlimitní řízení, podlimitní VZ na dodávky) - VZ 56.19 „Výměna 
osobního výtahu 1000 kg a výtahu 400 kg v bytovém domě Mňukova 24, 
Ostrava-Zábřeh“ 
  
Usnesení číslo: 1027/RMOb-JIH/1822/19 

OVZ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
zaslat výzvu k podání nabídky na podlimitní veřejnou zakázku na dodávky VZ 56.19 „Výměna 
osobního výtahu 1000 kg a výtahu 400 kg v bytovém domě Mňukova 24, Ostrava-Zábřeh“ 
dle § 26 v návaznosti na ust. § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
ve znění pozdějších předpisů, a části III. Zásad pro zadávání veřejných zakázek Statutárního 
města Ostravy, městského obvodu Ostrava-Jih a jím zřízených příspěvkových organizací, ve 
znění pozdějších změn, dodavatelům uvedeným v předloženém materiálu 

  
2) jmenuje 

  
komisi pro otevírání nabídek ve složení: 
- členové: 
1. Ing. Blanka Jaloviecová, vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství 
2. Ing. Stanislav Šplíchal, vedoucí odboru investičního 
3. Bc. Renáta Rárová, oddělení veřejných zakázek 

- náhradníci členů: 
1. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek 
2. Ing. Alena Nogová, odbor investiční 
3. Ing. Radomíra Marenczoková, DiS., oddělení veřejných zakázek 

hodnotící komisi ve složení: 
- členové: 
1. Markéta Langrová, místostarostka obvodu 
2. Ing. Hana Tichánková, místostarostka obvodu 
3. Ing. Stanislav Šplíchal, vedoucí odboru investičního 
4. Ing. Blanka Jaloviecová, vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství 
5. Tereza Pustelníková, DiS., odbor investiční 
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- náhradníci členů: 
1. Ing. Otakar Šimík, místostarosta obvodu 
2. Mgr. Olga Horáková, odbor právní 
3. Ing. Alena Nogová, odbor investiční 
4. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek 
5. Irena Peterová, odbor bytového a ostatního hospodářství 

  
3) ukládá 

  
oddělení veřejných zakázek zabezpečit všechny potřebné úkony této podlimitní veřejné 
zakázky na dodávky VZ 56.19 a předložit zprávu hodnotící komise s návrhem na uzavření 
smlouvy o dílo a smlouvy o dílo na servis a opravy výtahů v bytových domech u této veřejné 
zakázky 

  
 Vyřizuje: Bc. Kateřina Gemrotová, T: 08.08.2019
 vedoucí oddělení veřejných zakázek 

 
  

(zn. předkl.) 
OVZ/RMOb/0140/19 
Výzva k podání nabídek (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) –
VZ 57.19 „Vybudování kanceláří a bufetu v 1. NP budovy B” 
  
Usnesení číslo: 1028/RMOb-JIH/1822/19 

OVZ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
zaslat výzvu k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce 
VZ 57.19 „Vybudování kanceláří a bufetu v 1. NP budovy B” dle ust. § 27 v návaznosti na ust. 
§ 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, 
a oddílu B části II. Zásad pro zadávání veřejných zakázek Statutárního města Ostravy, 
městského obvodu Ostrava-Jih a jím zřízených příspěvkových organizací, ve znění pozdějších 
změn, dodavatelům uvedeným v předloženém materiálu 

  
2) jmenuje 

  
komisi pro otevírání nabídek 
- členové 
1. Tereza Pustelníková, DiS., odbor investiční 
2. Ing. Radomíra Marenczoková, DiS., oddělení veřejných zakázek 
3. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek 
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- náhradníci členů: 
1. Ing. Stanislav Šplíchal, vedoucí odboru investičního 
2. Bc. Renáta Rárová, oddělení veřejných zakázek 
3. Ing. Alena Nogová, odbor investiční 

hodnotící komisi 
- členové: 
1. Ing. Hana Tichánková, místostarostka obvodu 
2. Ing. Blanka Jaloviecová, vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství 
3. Ing. Stanislav Šplíchal, vedoucí odboru investičního 

- náhradníci členů: 
1. Markéta Langrová, místostarostka obvodu 
2. Ing. Hana Staňková, odbor investiční 
3. Ing. Alena Nogová, odbor investiční 

  
3) ukládá 

  
oddělení veřejných zakázek zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky malého 
rozsahu stavební práce VZ 57.19 a předložit zprávu hodnotící komise s návrhem na uzavření 
smlouvy o dílo u této veřejné zakázky 

  
 Vyřizuje: Bc. Kateřina Gemrotová, T: 08.08.2019
 vedoucí oddělení veřejných zakázek 

 
  

(zn. předkl.) 
OVZ/RMOb/0134/19 
Výzva k podání nabídek (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) –
VZ 48.19 „Výměna elektroinstalace společných prostor v BD na ul. Výškovická 184, 
186, Ostrava-Výškovice” 
  
Usnesení číslo: 1029/RMOb-JIH/1822/19 

OVZ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
zaslat výzvu k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební 
práce VZ 48.19 „Výměna elektroinstalace společných prostor v BD na ul. Výškovická 184, 
186, Ostrava-Výškovice” dle ust. § 27 v návaznosti na ust. § 31 zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a oddílu B části II. Zásad 
pro zadávání veřejných zakázek Statutárního města Ostravy, městského obvodu Ostrava-Jih 
a jím zřízených příspěvkových organizací, ve znění pozdějších změn, dodavatelům uvedeným 
v předloženém materiálu 
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2) jmenuje 

  
komisi pro otevírání obálek s nabídkami 
- členové: 
1. Tereza Pustelníková DiS., odbor investiční 
2. Ing. Radim Kryl, odbor bytového a ostatního hospodářství 
3. Ing. Radomíra Marenczoková, DiS., oddělení veřejných zakázek 

- náhradníci členů: 
1. Ing. Hana Staňková, odbor investiční 
2. Bc. Renáta Rárová, oddělení veřejných zakázek 
3. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek 

hodnotící komisi 
- členové: 
1. Ing. Hana Tichánková, místostarostka obvodu 
2. Ing. Stanislav Šplíchal, vedoucí odboru investičního   
3. Ing. Blanka Jaloviecová, vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství 

- náhradníci členů: 
1. Markéta Langrová, místostarostka obvodu 
2. Ing. Alena Nogová, odbor investiční 
3. Mgr. Soňa Cingrová, odbor bytového a ostatního hospodářství 

  
3) ukládá 

  
oddělení veřejných zakázek zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky malého 
rozsahu VZ 48.19 a předložit zprávu hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy u této 
veřejné zakázky 

  
 Vyřizuje: Bc. Kateřina Gemrotová, T: 08.08.2019
 vedoucí oddělení veřejných zakázek 

 
  

(zn. předkl.) 
OVZ/RMOb/0138/19 
Zpráva komise (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - VZ 30.19 
„Oprava chodníků na ul. Klegova v Ostravě - Hrabůvce” 
  
Usnesení číslo: 1030/RMOb-JIH/1822/19 

OVZ 

k usnesení č. 0843/RMObM-JIH/1822/7 
  
Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
na základě zprávy hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek a dle přiložené 
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důvodové zprávy tohoto materiálu o výběru ekonomicky nejvýhodnější nabídky dodavatele 
u veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce VZ 30.19 „Oprava chodníků na ul. 
Klegova v Ostravě - Hrabůvce” a o uzavření smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem Reality 
Měsíček s.r.o., Jugoslávská 3019/22, Zábřeh, 700 30 Ostrava, IČO: 02214873, za nabídkovou 
cenu 973 196,54 Kč bez DPH, tj. 1 177 567,81 Kč vč. DPH, a s lhůtou realizace 
31 kalendářních dnů od zahájení díla 

  
2) ukládá 

  
odboru dopravy a komunálních služeb připravit návrh smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem 
na realizaci této veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce VZ 30.19 „Oprava 
chodníků na ul. Klegova v Ostravě - Hrabůvce” 

  
 Vyřizuje: PhDr. Daniel Jeřábek, T: 11.06.2019
 vedoucí odboru dopravy a komunálních služeb 

 
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 30.19 „Oprava chodníků na ul. Klegova v Ostravě - Hrabůvce” 

  
 Vyřizuje: Bc. Kateřina Gemrotová, T: 12.07.2019
 vedoucí oddělení veřejných zakázek 

 
  

(zn. předkl.) 
OVZ/RMOb/0126/19 
Výzva k podání nabídek (veřejná zakázka malého rozsahu na služby) - VZ 52.19 
„Zajištění nájmu, servisu, montáže a demontáže vánoční výzdoby v městském obvodu 
Ostrava-Jih v sezóně 2019-2020“ 
  
Usnesení číslo: 1031/RMOb-JIH/1822/19 

OVZ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
zaslat výzvu k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby VZ 52.19 
„Zajištění nájmu, servisu, montáže a demontáže vánoční výzdoby v městském obvodu 
Ostrava-Jih v sezóně 2019-2020“ dle ust. § 27 v návaznosti na ust. § 31 zákona č. 134/2016 
Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a oddílu B části II. Zásad pro 
zadávání veřejných zakázek Statutárního města Ostravy, městského obvodu Ostrava-Jih a jím 
zřízených příspěvkových organizací, ve znění pozdějších změn, dodavatelům uvedeným 
v předloženém materiálu 
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2) jmenuje 

  
komisi pro otevírání nabídek 
- členové: 
1. PhDr. Daniel Jeřábek, vedoucí odboru dopravy a komunálních služeb 
2. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek 
3. Kateřina Kudrová, odbor dopravy a komunálních služeb 

- náhradníci členů: 
1. Ing. Petra Bálková, odbor dopravy a komunálních služeb 
2. Ing. Radomíra Marenczoková, DiS., oddělení veřejných zakázek 
3. Bc. Renáta Rárová, oddělení veřejných zakázek 

hodnotící komisi ve složení: 
- členové: 
1. Bc. Zdeněk Hűbner, MBA, místostarosta obvodu 
2. PhDr. Daniel Jeřábek, vedoucí odboru dopravy a komunálních služeb 
3. Kateřina Kudrová, odbor dopravy a komunálních služeb 

- náhradníci členů: 
1. Ing. Hana Tichánková, místostarostka obvodu 
2. Ing. Petra Bálková, odbor dopravy a komunálních služeb 
3. Ing. Veronika Staňková, odbor dopravy a komunálních služeb 

  
3) ukládá 

  
oddělení veřejných zakázek zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky malého 
rozsahu na služby VZ 52.19 a předložit zprávu hodnotící komise s návrhem na uzavření 
smlouvy o nájmu u této veřejné zakázky 

  
 Vyřizuje: Bc. Kateřina Gemrotová, T: 19.07.2019
 vedoucí oddělení veřejných zakázek 

 

 (zn. předkl.) 
OBH/RMOb/0140/19 
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na VZ 133.18 „Výměna oken v bytovém domě
Hasičská 114/1“ 
  
Usnesení číslo: 1032/RMOb-JIH/1822/19 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo agendové číslo S/1149/2018/OBH ze dne 
12.12.2018 na realizaci zakázky malého rozsahu „Výměna oken v bytovém domě Hasičská 
114/1“ se zhotovitelem S-O-D Holding s.r.o., se sídlem Podlesní 1827, 735 41 Petřvald 
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u Karviné, IČO: 26830272, kterým se z důvodu dodatečných a neprovedených prací 
souvisejících s dokončením díla snižuje konečná cena na tuto zakázku o 106 354,84 Kč bez 
DPH na celkovou částku 2 360 311,16 Kč bez DPH, dle důvodové zprávy 

  
2) ukládá 

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

  
 Vyřizuje: Ing. Blanka Jaloviecová, T: 06.06.2019
 vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství 

 
  

(zn. předkl.) 
OVZ/RMOb/0142/19 
Zrušení zadávacího řízení (podlimitní veřejná zakázka na stavební práce) - VZ 09.19 
„Oprava chodníků na ul. Patrice Lumumby v Ostravě -Zábřehu” 
  
Usnesení číslo: 1033/RMOb-JIH/1822/19 

OVZ 

k usnesení č. 0935/RMOb-JIH/1822/17 
  
Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
dle přiložené důvodové zprávy tohoto materiálu a v souladu s ust. § 127 odst. 2 písm d) zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, o zrušení 
zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky na stavební práce VZ 09.19 „Oprava chodníků na 
ul. Patrice Lumumby v Ostravě -Zábřehu” 

  
2) ukládá 

  
oddělení veřejných zakázek zabezpečit všechny potřebné úkony vyplývající z usnesení 
a související se zrušením zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky na stavební práce 
VZ 09.19 „Oprava chodníků na ul. Patrice Lumumby v Ostravě -Zábřehu” 

  
 Vyřizuje: Bc. Kateřina Gemrotová, T: 12.06.2019
 vedoucí oddělení veřejných zakázek 

 
  

(zn. předkl.) 
OFR/RMOb/0046/19 
Návrh rozpočtového opatření č. 26/2019 rozpočtu městského obvodu Ostrava-Jih 
na rok 2019 
  
Usnesení číslo: 1034/RMOb-JIH/1822/19 

OFR 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 
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1) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se: 

- zvýší ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR na pol. 4116, UZ 103x33063 o 3 075 tis. Kč 
- zvýší běžné výdaje ORJ 7, § 3113, pol. 5336, UZ 103x33063, ORG 381 o 3 075 tis. Kč 

  
2) ukládá 

  
odboru financí a rozpočtu realizovat bod 1) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. Kateřina Blahová, T: 06.06.2019
 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

 
  

(zn. předkl.) 
ODK/RMOb/0039/19 
Souhlas objednatele s prováděním kosení travnatých ploch o sobotách 
  
Usnesení číslo: 1035/RMOb-JIH/1822/19 

ODK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) souhlasí 

  
dle čl. 2, písm. B) smluv o zajištění celoroční údržby travnatých ploch s prováděním prací 
v souvislosti s II. pokosem travnatých ploch o sobotách, dle důvodové zprávy předloženého 
materiálu 

  
 

 (zn. předkl.) 
OVZ/RMOb/0143/19 
Vyloučení vybraného dodavatele, varianty - zrušení veřejné zakázky nebo opakované 
jednání hodnotící komise (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) –
VZ 38.19 „Oprava elektroinstalace MŠ P. Lumumby 14“ 
  
Usnesení číslo: 1036/RMOb-JIH/1822/19 

OVZ 

k usnesení č. 0946/RMOb-JIH/1822/17 
  
Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
na základě přiložené důvodové zprávy tohoto materiálu o vyloučení vybraného dodavatele 
ELEKTRO - FA. PAVELEK, s.r.o., Ostravská 327/54, Komárov, 747 70 Opava, 
IČO: 60322195, u veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce VZ 38.19 “Oprava 
elektroinstalace MŠ P. Lumumby 14” z důvodu jeho odstoupení od realizace této veřejné 
zakázky 
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2) ukládá 

  
oddělení veřejných zakázek svolat k opakovanému jednání hodnotící komisi jmenovanou 
usnesením č. 0759/RMOb-JIH/1822/15 ze dne 18.04.2019 k provedení nového hodnocení 
nabídek u této veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce VZ 38.19 „Oprava 
elektroinstalace MŠ P. Lumumby 14“ a předložit zprávu hodnotící komise s návrhem 
na uzavření smlouvy o dílo u této veřejné zakázky 

  
 Vyřizuje: Bc. Kateřina Gemrotová, T: 27.06.2019
 vedoucí oddělení veřejných zakázek 

 

 


