
            Strana 1/13  
 

Statutární město Ostrava 
městský obvod Ostrava-Jih 
rada m ěstského obvodu  

Zápis  

 
 

Zápis 
průběhu 73. sch ůze rady m ěstského obvodu 
konané dne 08.04.2021 
 
Místo konání: radní místnost 

Předsedající: Bc. Martin Bednář 

Přítomno: 8 

Omluveno: 1 

Neomluveno: 0 

Zahájení: 10:00 hod. 

Ukončení: 10:20 hod. 

 
 

Přehled materiálů, které byly z projednávání staženy: 
 
34. Žádost o předchozí souhlas Rady města Ostravy 
35. Žádost o dočasné snížení nájemného a o odklad platby nájemného 

 
 
Bc. Bednář - zahájil 73. schůzi Rady městského obvodu Ostrava-Jih. Z jednání rady omluvil 
PaedDr. Ivonu Klímovou, MBA, konstatoval, že rada je usnášení schopna. Zápis a usnesení 
společně s ním podepíše místostarostka Mgr. Dagmar Hrabovská.  
 
Zeptal se, zda přítomní členové rady v souladu s ust. § 44 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, v platném znění, čestně prohlašují, že nejsou ve střetu zájmů k jednotlivým 
veřejným zakázkám projednávaným na dnešní schůzi Rady městského obvodu Ostrava-Jih.  
 
Bc. Hűbner, MBA  – u materiálu č. 40 není ve střetu zájmu.  
 
Bc. Bednář  - předložil program schůze rady, tj. materiály č. 1 – č. 54, navrhl stáhnout materiály 
č. 34 a č. 35.  
 
Připomínky k programu nebyly, hlasování o schválení programu. 
  
Hlasování o programu: hlasovalo pro 8, proti 0, zdržel/lo se 0. 
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Materiál č. 1 OFR/RMOb/0026/21 

Návrh rozpo čtových opat ření č. 13/2021 rozpo čtu m ěstského obvodu Ostrava-Jih na rok 2021 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 8, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 4187/RMOb-JIH/1822/73  

 

Materiál č. 2 SOC/RMOb/0021/21 

Pronájem bytu v bytovém dom ě na ul. Odborá řská 68 v Ostrav ě-Hrabůvce 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 8, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 4188/RMOb-JIH/1822/73  

 

Materiál č. 3 SOC/RMOb/0022/21 

Pronájem bytu v bytovém dom ě na ul. Odborá řská 70 v Ostrav ě-Hrabůvce 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 8, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 4189/RMOb-JIH/1822/73  

 

Materiál č. 4 SOC/RMOb/0023/21 

Pronájem bytu v dom ě zvláštního ur čení - Dom ě s pečovatelskou službou 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 8, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 4190/RMOb-JIH/1822/73  

 

Materiál č. 5 SOC/RMOb/0026/21 

Pronájem bytu v bytovém dom ě na ul. Odborá řská 68 v Ostrav ě-Hrabůvce 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 7, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 4191/RMOb-JIH/1822/73  

 
 
 



            Strana 3/13  
 

Materiál č. 6 ODK/RMOb/0015/21 

Žádost o souhlas rady m ěstského obvodu s kácením d řevin 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 8, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 4192/RMOb-JIH/1822/73  

 

Materiál č. 7 ODK/RMOb/0016/21 

Návrh na uzav ření Smlouvy o spolupráci v rámci projektu Euroklí č 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 8, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 4193/RMOb-JIH/1822/73  

 

Materiál č. 8 OSK/RMOb/0041/21 

Změny organiza ční struktury, systemizovaných míst a dodatek k orga nizačnímu řádu Kulturního 
zařízení Ostrava-Jih, p říspěvkové organizace 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 8, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 4194/RMOb-JIH/1822/73  

 

Materiál č. 9 OSK/RMOb/0042/21 

Umíst ění zařízení na budovu školní jídelny ZŠ a MŠ Ostrava-Hrab ůvka, A. Ku čery 20 za ú čelem 
monitoringu bezpe čnostní situace 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 7, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bc. Hellerová - hlasovala pro. 

Bylo přijato usnesení č. 4195/RMOb-JIH/1822/73  

 

Materiál č. 10 OSK/RMOb/0043/21 

Výpůjčka movitého majetku 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 8, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 4196/RMOb-JIH/1822/73  
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Materiál č. 11 OSK/RMOb/0044/21 

Souhlas se zapojením Základní školy Ostrava-Výškovi ce, Srbská 2, p říspěvkové organizace, 
do projektu financovaného z rozpo čtu MŠMT 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 8, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 4197/RMOb-JIH/1822/73  

 

Materiál č. 12 OSK/RMOb/0045/21 

Provoz základní školy a mate řské školy v dob ě nouzového stavu 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 8, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 4198/RMOb-JIH/1822/73  

 

Materiál č. 13 OSK/RMOb/0046/21 

Výjimka z po čtu d ětí 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 7, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bc. Hellerová - hlasovala pro. 

Bylo přijato usnesení č. 4199/RMOb-JIH/1822/73  

 

Materiál č. 14 OSK/RMOb/0047/21 

Změna odpisového plánu a rozpo čtu na rok 2021 p říspěvkových organizací 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 7, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bc. Hellerová - hlasovala pro. 

Bylo přijato usnesení č. 4200/RMOb-JIH/1822/73  

 

Materiál č. 15 OBH/RMOb/0051/21 

Žádosti o uzav ření smlouvy o nájmu bytu po zániku práva k nájmu by tu 

pí Langrová - návrh na úpravu usnesení, odst. 1) rozhodla, podbod 1., … ode dne uzavření 
smlouvy… (původně: smlluvy). 
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Hlasování o upraveném návrhu usnesení: hlasovalo pro 8, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 4201/RMOb-JIH/1822/73  

 

Materiál č. 16 OBH/RMOb/0063/21 

Uzavření smlouvy o výp ůjčce s p říspěvkovou organizací obce v objektu 
na ulici Fr. Formana 251/13, O.-Dubina 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 8, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 4202/RMOb-JIH/1822/73  

 

Materiál č. 17 OBH/RMOb/0064/21 

Žádost o uzav ření dohody o splátkách nájemce prostoru v objektu n a ulici Fr. Formana 251/13, 
O.-Dubina, zve řejnění záměru 

pí Langrová – návrh hlasovat o variantě A. 

Hlasování o VARIANTĚ A usnesení: hlasovalo pro 8, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 4203/RMOb-JIH/1822/73  

 

Materiál č. 18 OBH/RMOb/0065/21 

Námitka spole čných nájemc ů bytu k výzv ě k vyklizení bytu 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 8, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 4204/RMOb-JIH/1822/73  

 

Materiál č. 19 OBH/RMOb/0067/21 

Zveřejnění záměru na zm ěnu nájemní smlouvy na pronájem prostoru v objektu 
na ul. Na Mýt ě 1556/10, Ostrava-Hrab ůvka 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 8, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 4205/RMOb-JIH/1822/73  
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Materiál č. 20 OBH/RMOb/0069/21 

Žádost spole čných nájemc ů bytu č. 2 v dom ě Čujkovova 1712/15 v Ostrav ě-Zábřehu o vým ěnu 
vany za sprchový kout 

pí Langrová – návrh na úpravu usnesení, odst. 4) zmocňuje, vyškrtnout „vyřizuje Ing. Blanka 
Jaloviecová“ a „T: 31.05.2021“. 

Hlasování o upraveném návrhu usnesení: hlasovalo pro 8, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 4206/RMOb-JIH/1822/73  

 

Materiál č. 21 OBH/RMOb/0070/21 

Pronájem náhradního bytu, uzav ření dodatk ů ke smlouvám o nájmu byt ů 

pí Langrová – návrh na úpravu usnesení, odst. 1) rozhodla, podbod 1. a 4., … o uzavření … 
(původně: uzvření). 

Hlasování o upraveném návrhu usnesení: hlasovalo pro 8, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 4207/RMOb-JIH/1822/73  

 

Materiál č. 22 OBH/RMOb/0072/21 

Pronájem byt ů výb ěrovým řízením 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 8, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 4208/RMOb-JIH/1822/73  

 

Materiál č. 23 OBH/RMOb/0073/21 

Volné byty č. 7 a 12 v bytovém dom ě na ul. Odborá řská 677/72 v O.-Hrab ůvce 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 8, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 4209/RMOb-JIH/1822/73  

 

Materiál č. 24 OBH/RMOb/0074/21 

Pronájem prostor sloužících podnikání v objektu na ul. Velflíkova 385/14, Ostrava-Hrab ůvka 
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Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 8, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 4210/RMOb-JIH/1822/73  

 

Materiál č. 25 OBH/RMOb/0078/21 

Žádost o uzav ření smlouvy o nájmu bytu p ři nespln ění podmínek p řechodu nájmu bytu ze zákona 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 8, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 4211/RMOb-JIH/1822/73  

 

Materiál č. 26 OMJ/RMOb/0101/21 

Souhlas se stavebním zám ěrem v k. ú. Záb řeh nad Odrou, ul. U Skleníku 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 8, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 4212/RMOb-JIH/1822/73  

 

Materiál č. 27 OMJ/RMOb/0102/21 

Zřízení věcného b řemene - služebnosti v k. ú. Hrab ůvka 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 8, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 4213/RMOb-JIH/1822/73  

 

Materiál č. 28 OMJ/RMOb/0103/21 

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

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 7, proti 0, zdržel/lo se 1. 

Bylo přijato usnesení č. 4214/RMOb-JIH/1822/73  

 

Materiál č. 29 OMJ/RMOb/0105/21 

Souhlas se stavebním zám ěrem a z řízení věcného b řemene - služebnosti v k. ú. Hrab ůvka, 
ul. Místecká 
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Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 8, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 4215/RMOb-JIH/1822/73 

 

Materiál č. 30 OMJ/RMOb/0106/21 

Zřízení věcného b řemene – služebnosti v k. ú. Záb řeh nad Odrou, ul. V ěšínova 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 8, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 4216/RMOb-JIH/1822/73  

 

Materiál č. 31 OMJ/RMOb/0108/21 

Zřízení věcného b řemene - služebnosti v k.ú. Hrab ůvka 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 8, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 4217/RMOb-JIH/1822/73  

 

Materiál č. 32 OMJ/RMOb/0109/21 

Zřízení věcného b řemene - služebnosti v k.ú. Hrab ůvka a k.ú. Záb řeh nad Odrou 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 8, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 4218/RMOb-JIH/1822/73  

 

Materiál č. 33 OMJ/RMOb/0111/21 

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

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 8, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 4219/RMOb-JIH/1822/73  

 

Materiál č. 34 OMJ/RMOb/0112/21 

Žádost o p ředchozí souhlas Rady m ěsta Ostravy 
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Hlasování o stažení materiálu: hlasovalo pro 8, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Materiál stažen. 

 

Materiál č. 35 OMJ/RMOb/0113/21 

Žádost o do časné snížení nájemného a o odklad platby nájemného 

Hlasování o stažení materiálu: hlasovalo pro 8, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Materiál stažen. 

 

Materiál č. 36 OMJ/RMOb/0114/21 

Záměr na pronájem pozemk ů pod stávajícími garážemi v k. ú. Záb řeh nad Odrou 

Ing. Šimík – návrh na úpravu usnesení, odst. 1) rozhodla, podbod 9. a 10., … celková 
výměra… (původně: výměre). 

Hlasování o upraveném návrhu usnesení: hlasovalo pro 8, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 4220/RMOb-JIH/1822/73  

 

Materiál č. 37 OMJ/RMOb/0115/21 

Zřízení věcného b řemene - služebnosti v k. ú. Hrab ůvka, ul. Provaznická 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 8, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 4221/RMOb-JIH/1822/73  

 

Materiál č. 38 OMJ/RMOb/0116/21 

Zřízení věcného b řemene – služebnosti na částech pozemk ů v k. ú. Záb řeh nad Odrou, 
ulice Svazácká 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 8, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 4222/RMOb-JIH/1822/73  
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Materiál č. 39 OMJ/RMOb/0117/21 

Stanovisko k uplatn ění předkupního práva a nabytí vlastnického práva ke stav bám garáží 
v k. ú. Záb řeh nad Odrou 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 8, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 4223/RMOb-JIH/1822/73 

 

Materiál č. 40 OVZ/RMOb/0065/21 

Zpráva komise (ve řejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - VZ  16.21 „Oprava 
stávajících WC v MŠ P ředškolní v Ostrav ě - Výškovicích“ 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 8, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 4224/RMOb-JIH/1822/73  

 

Materiál č. 41  OVZ/RMOb/0075/21 

Výzva (zjednodušené podlimitní řízení, podlimitní VZ na služby) - VZ 36.21 Zpracová ní projektové 
dokumentace „MŠ B. Dvorského 2, Ostrava-B ělský Les – Na zahrad ě naší školky nenudí se kluci 
holky – multifunk ční hřišt ě“ 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 8, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 4225/RMOb-JIH/1822/73  

 

Materiál č. 42 OVZ/RMOb/0076/21 

Seznam dodavatel ů zařazených do zavedeného DNS (podlimitní ve řejná zakázka na stavební 
práce) - VZ 60.20 DNS „Provád ění oprav v bytech ve vlastnictví SMO, m ěstského obvodu Ostrava 
- Jih" 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 8, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 4226/RMOb-JIH/1822/73  

 

Materiál č. 43 OVZ/RMOb/0077/21 

Výběr ekonomicky nejvýhodn ější nabídky (zjednodušené podlimitní řízení, podlimitní ve řejná 
zakázka na služby) – VZ 30.21 Zpracování projektové  dokumentace „H řišt ě za školou, 
ul. V Zálomu” 
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Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 8, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 4227/RMOb-JIH/1822/73  

 

Materiál č. 44 OVZ/RMOb/0078/21 

Změna zadávací dokumentace (nadlimitní ve řejná zakázka na dodávky) - VZ 32.21 „Vým ěna 
osobního výtahu 900 kg v bytovém dom ě Plzeňská 8, Ostrava-Záb řeh" 

 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 8, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 4228/RMOb-JIH/1822/73  

 

Materiál č. 45 OVZ/RMOb/0081/21 

Zpráva komise (ve řejná zakázka malého rozsahu na služby) - VZ 04.21 Z pracování projektové 
dokumentace „Zateplení budov MŠ P ředškolní 1, Ostrava-Výškovice“ 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 8, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 4229/RMOb-JIH/1822/73  

 

Materiál č. 46 OVZ/RMOb/0082/21 

Zrušení zadávacího řízení (podlimitní ve řejná zakázka na stavební práce) - VZ 07.21 
„Rekonstrukce bytového domu Mládeže 507/12, Ostrava -Hrabůvka“ 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 8, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 4230/RMOb-JIH/1822/73  

 

Materiál č. 47 OVZ/RMOb/0084/21 

Oznámení o zahájení Z Ř (nadlimitní ve řejná zakázka na dodávky) – VZ 37.21 „Vým ěna osobního 
výtahu 450 kg v bytovém dom ě Klegova 23, Ostrava-Hrab ůvka“ 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 8, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 4231/RMOb-JIH/1822/73  
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Materiál č. 48 OVZ/RMOb/0085/21 

Výzva (zjednodušené podlimitní řízení, podlimitní VZ na stavební práce) – VZ 41.21 „Zateplení 
objektu Mjr. Nováka 1455/34, Ostrava-Hrab ůvka“ 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 8, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 4232/RMOb-JIH/1822/73  

 

Materiál č. 49 OVZ/RMOb/0073/21 

Oznámení o zahájení Z Ř (nadlimitní ve řejná zakázka na dodávky) – VZ 25.21 „Oprava školní 
kuchyn ě včetně po řízení vybavení a VZT ZŠ Srbská” 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 8, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 4233/RMOb-JIH/1822/73  

 

Materiál č. 50 OVZ/RMOb/0086/21 

Výzva (zjednodušené podlimitní řízení, podlimitní VZ na služby) - VZ 38.21 Zpracová ní projektové 
dokumentace „Demolice garáží a vybudování parkovišt ě na ul. Výškovická“ 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 8, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 4234/RMOb-JIH/1822/73  

 

Materiál č. 51 OSK/RMOb/0051/21 

Vyhlášení konkurzního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele Základní školy a mate řské školy 
Ostrava-Výškovice, Še říková 33, p říspěvkové organizace 

Mgr. Hrabovská - návrh na úpravu materiálu, v důvodové zprávě …které bylo vyhlášeno 
radou dne 22.10.2020 (původně: 22.10.2021). 

Hlasování o upraveném návrhu usnesení: hlasovalo pro 8, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 4235/RMOb-JIH/1822/73  

 

Materiál č. 52 OBH/RMOb/0066/21 

Žádost o odložení splatnosti nájemného z bytu 
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Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 8, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 4236/RMOb-JIH/1822/73  

 

Materiál č. 53 OFR/RMOb/0027/21 

Návrh rozpo čtového opat ření č. 14/2021 rozpo čtu m ěstského obvodu Ostrava-Jih na rok 2021 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 8, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 4237/RMOb-JIH/1822/73  

 

Materiál č. 54 OVZ/RMOb/0080/21 

Výběr ekonomicky nejvýhodn ější nabídky (zjednodušené podlimitní řízení, podlimitní ve řejná 
zakázka na stavební práce) - VZ 15.21 „Rekonstrukce  ploch a vybudování VO na h řbitov ě 
v Ostrav ě-Zábřehu“ 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 8, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 4238/RMOb-JIH/1822/73  

 
 
 
Dotazy, p řipomínky, podn ěty členů rady a organiza ční záležitosti 
 
Protože nebyly žádné dotazy ani připomínky, ukončil Bc. Martin Bednář 73. schůzi rady. 

 
 
Usnesení ze 73. schůze rady městského obvodu od čísla usnesení 4187/RMOb-JIH/1822/73 
do čísla usnesení 4238/RMOb-JIH/1822/73 jsou nedílnou součástí tohoto zápisu. 
 
 
 
Zapsala: Blanka Štěříková  ………………………………… 
Dne: 09.04.2021      
 
 
Bc. Martin Bednář   ………………………………….  
starosta  
 
 
 
 
Mgr. Dagmar Hrabovská  …………………………………. 
místostarostka 
  


