
Informace z usnesení 48. Rady MČ Brno-Starý Lískovec ze dne 15. 06. 2016 
 
1. Žádost o prodloužení Smlouvy o nájmu části nemovitosti –Vodafone Czech Republic 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje Dodatek č. 2 ke smlouvě o nájmu části nemovitosti, 
tj. nájmu části střechy domu č. p. 154, nacházejícího se na pozemku parc. číslo 2080, k. ú. 
Starý Lískovec, obec Brno, za účelem výstavby, provozu, údržby a úprav telekomunikačního 
zařízení veřejné sítě mobilních telefonů, jehož předmětem je prodloužení doby nájmu nájemci 
společnosti Vodafone Czech Republic, a. s., IČ 25788001, náměstí Junkových 2, 155 00 
Praha 5 od 15. 8. 2016  
do 14. 8. 2021. Dodatek č. 2 byl zkontrolován právníkem úřadu a tvoří autorizovanou přílohu 
bodu tohoto jednání, pověřuje Odbor správy budov a bytů předložit předmětný dodatek 
smluvním stranám k podpisu do 15. 7. 2016. 
 
2. Žádost o poskytnutí dodatečné slevy z nájemného za měsíc červen r. 2016 – 
xxxxxxxxxxxxx, nájemce bytu č. 12 na ul. Labská č. o. 29 v Brně 
 
Rada MČ Brno – Starý Lískovec schvaluje paní xxxxxxxxxxxx, nájemci bytu č. 12 na ul. 
Labská č. o. 29 v Brně – Starém Lískovci dodatečnou slevu na nájemném ve výši 2 919 Kč za 
měsíc červen r. 2016, ukládá OBSS informovat nájemce o usnesení. 
 
3. Návrh na realizaci prošlapů ve veřejné zeleni – cesty z nášlapných dlaždic,  oslovení  
k  podání  cenových  nabídek  (veřejná  zakázka malého rozsahu)  
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje:  
 
-Realizaci prošlapů na pozemcích p.č. 2283, ul. Vltavská 1, p.č. 2306, ul. Dunajská 7, p.č. 
2194/12, ul. Oderská 1 a p.č. 2405/74, ul. Kurská, spočívající v úpravě ploch veřejné zeleně 
položením dvouřadého uspořádání nášlapných dlaždic, opravu stávajícího prošlapu na 
pozemku p.č. 2299, ul. Dunajská 7, odstranění 5 ks kovových věšáků z pozemku p.č. 2306, ul. 
Dunajská 7, 1 ks kovového klepače vč. dlážděné plochy pod ním z pozemku p.č. 2307, ul. 
Dunajská 7 a 2 ks kovových věšáků z pozemku p.č. 2194/12, ul. Oderská 1, vše včetně 
zatravnění. 
 
-V souladu s „Pravidly pro zadávání a výběr dodavatelů veřejných zakázek financovaných 
z rozpočtu MČ Brno – Starý Lískovec“ text zadávacích podmínek, které jsou autorizovanou 
přílohou č. 2 bodu tohoto jednání a oslovení níže uvedených firem k provedení cenové nabídky  
 
1. FALKY, spol. s r.o., Kaštanová 637/141e, 617 00 Brno, IČ 28297849 
2. FoxDen s.r.o., Kroupova 36, 625 00 Brno, IČO 292 06 944  
3. Svoboda a syn, s.r.o., Jahodová 524/62, 620 00 Brno, IČ 25548531 75 Mohelno 
4. ŠIMEK 96, spol. s r.o., Herčíkova 17, 612 00 Brno, IČ 64509931   
5. Veřejná zeleň města Brna, p.o., Kounicova 1013/16a, 602 00 Brno, IČ 62161521 
6. W.A.K., spol. s r.o., Hudcova 632/78b, 612 00 Brno, IČ 18565832  
7. Zeman Karel, Černého 39, 635 00 Brno, IČ 62095773. 
 
-Komisi pro otvírání obálek a hodnocení nabídek, která se bude konat dne 28. 6. 2016 v 9.05 
hod., ve složení 
 



1.Mgr. Jiří Dvořáček  
2.Taťana Absolínová 
3.Mgr. Jarmila Kaplanová  
4.Bc. Eva Novosádová 
5.Mgr. Jarmila Prátová. 
 
Ukládá odboru všeobecnému zajistit odeslání oslovení ihned. 
 
4. Žádost o udělení souhlasu příspěvkovým organizacím v MČ  Brno-Starý Lískovec 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec uděluje souhlas základním školám zřízeným MČ Brno-Starý 
Lískovec  zapojením se do projektu „ Prevence školní neúspěšnosti na základních školách ve 
městě Brně“    
 
Jedná se o tato školská zařízení: 
Základní škola,Brno, Bosonožská 9, příspěvková organizace 
Základní škola a Mateřská škola, Brno, Elišky Přemyslovny 10, příspěvková organizace 
Základní škola, Brno, Labská 27, příspěvková organizace  
 
5. Žádost o udělení souhlasu zřizovatele příspěvkové organizaci     Základní škole, Brno, 
Bosonožská 9 
 
Rada MČ Brno - Starý Lískovec uděluje souhlas Základní škole, Brno, Bosonožská 9, 
příspěvkové organizaci pro zajištění obědů z finanční podpory nadačního fondu Drab 
foundation. 
 
6. Udělení výjimky 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec uděluje výjimku  zájmové organizaci Orel jednota Brno-Starý 
Lískovec z vyhlášky č. 20/2009, o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení 
veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, z ustanovení čl.1 odstavce 1  a 
povoluje  uspořádání  Starolískovecké letní noci, která se bude konat ve venkovním areálu 
DTJ, Klobásova 34, v termínu 20.8.2016 začátek ve 20,00 hod. a konec v 02,00 hod. Dále 
ukládá OSŠK seznámit s tímto usnesením žadatele, zájmovou organizaci Orel  jednota Brno-
Starý Lískovec. 
 
7. Žádost o oprávnění vystupovat jako zadavatel zakázky - Základní škola, Brno, 
 Bosonožská 9, příspěvková organizace 
 
Rada MČ Brno - Starý Lískovec uděluje souhlas Mgr. Lence Špačkové, ředitelce Základní 
školy, Brno, Bosonožská 9, vystupovat jako zadavatel veřejné zakázky nad 100 000,-Kč bez 
DPH. Zakázka se týká zakoupení elektrické pece. Ukládá OSŠK seznámit s tímto usnesením 
ředitele školy.  
 
8. Ukončení smlouvy o „Poskytování  informací o blokovém čištění vozovek“ výpovědí 
 
Rada městské části Brno – Starý Lískovec souhlasí s ukončením smlouvy čj. 09 9 500 16 
00038 výpovědí s tříměsíční výpovědní lhůtou a dále souhlasí s vyplacením poměrné části za 
služby ve výši 4977,- . 



 
 
 
9. Žádost o souhlas s vyřazením svěřeného majetku ZŠ Labská 27 
 
Rada MČ Brno - Starý Lískovec schvaluje vyřazení majetku ZŠ Labská 27 ve výši 43.228,-- 
Kč 
 
10. Rozpočtové opatření č. 19 – transfer z MČ Brno-Nový Lískovec poskytnutý na 
základě   smlouvy o soustředění finančních prostředků za účelem zabezpečení požární 
ochrany 
 
Rada MČ Brno - Starý Lískovec stahuje tento bod z programu jednání a pověřuje OVV 
k dořešení smlouvy. 
 
11. Úprava dopravního značení – dopravní značka B4 na komunikacích  MČ Brno – 
Starý Lískovec 
 
Rada MČ Brno - Starý Lískovec stahuje tento bod z programu jednání. 
 
12. Úprava dopravního značení ul. Osová 
 
Rada městské části Brno – Starý Lískovec souhlasí s vhodným dopravním značením, které 
umožní parkovat na místní komunikaci ZÁKOS ul. Osová pouze osobním automobilům a to 
v celém úseku komunikace. Ukládá OVŠ podat žádost o úpravu dopravního značení na OD 
MMB. 
 
13. Smlouva o připojení k distribuční soustavě z napěťové hladiny nízkého napětí č. 
12142244 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s uzavřením smlouvy o připojení k distribuční soustavě 
z napěťové hladiny nízkého napětí č. 12142244 mezi žadatelem, jímž je Statutární město Brno, MČ 
Brno - Starý Lískovec zastoupená starostou Mgr. Vladanem Krásným a provozovatelem distribuční 
soustavy E.ON Distribuce, a.s. zastoupenou společnosti E.ON Česká republika, s.r.o. ve věcech 
smluvních Hanou Liedermannovou, Standardní připojení a pověřuje starostu MČ jejím podpisem. 
Smlouva o připojení k distribuční soustavě z napěťové hladiny nízkého napětí č. 12142244 je přílohou 
tohoto bodu jednání. 
 
14. Vyjádření k prodeji pozemků p. č. 1666/20 a 2472/2 k. ú. Starý Lískovec pod 
garážemi při ul. U hřiště – xxxxxxxxxxxxxx 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec doporučuje Zastupitelstvu MČ souhlasit s odprodejem 
pozemků ve vlastnictví Statutárního města Brna p. č. 1666/20 (18 m2) a 2472/2 (20 m2) oba 
k. ú. Starý Lískovec o výměře 20 m2 vlastníkovi garáží na těchto pozemcích postavených, 
manželům xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Brno.  
 
15. Vyjádření k nabytí pozemků p. č. 1678/36 a 1678/39 k. ú. Starý Lískovec do 
vlastnictví SmB a ke svěření MČ  
 



Rada MČ Brno-Starý Lískovec nesouhlasí se svěřením pozemků p. č. 1678/36 (69 m2) a 
1678/39 (32 m2) oba k. ú. Starý Lískovec Městské části Brno – Starý Lískovec k pronájmu a 
doporučuje Zastupitelstvu MČ vyslovit souhlasné stanovisko k nabytí pozemků p. č. 1678/36 
(69 m2) a 1678/39 (32 m2) oba k. ú. Starý Lískovec do vlastnictví Statutárního města Brna. 
 
16. Pozemek p. č. 2707 pod garážovým dvorem – dopis p. xxxxxxxxxx – RMČ na 
vědomí 
 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec bere na vědomí kopii dopisu xxxxxxxxxxxx, uživatele části 
(1/55) pozemku p. č. 2707 k. ú. Starý Lískovec pod garážovým dvorem při ul. Kyjevské ze 
dne 25. 5. 2016 a k jeho poslednímu odstavci sděluje: 

Vzhledem k tomu, že nájezd z ulice Kyjevské vybudovali vlastníci garáží zároveň s komunikací 
mezi garážemi (garážovým dvorem) na pozemku Statutárního města Brna výhradně pro vlastní 
potřebu příjezdu ke garážím, MČ nebude iniciovat, ani souhlasit s oddělením tohoto nájezdu 
od pozemku p. č. 2707 k. ú. Starý Lískovec a ukládá OVš sdělit toto stanovisko Ing. 
Záwodníkovi a Majetkovému odboru Magistrátu města Brna. 

 
17. Svěření pozemku p. č. 2487/43 k. ú. Starý Lískovec k pronájmu 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec nesouhlasí se svěřením pozemku p. č. 2487/43 k. ú. Starý 
Lískovec Městské části Brno – Starý Lískovec k pronájmu a navrhuje SVJ Kosmonautů 7, 
Brno jednat s Majetkovým odborem MmB o pronájmu části předmětného pozemku z úrovně 
města, případně s vedením úseku hospodářského MmB o nalezení systémového řešení.  
 
18. Prostor pro kampaň k volbám a referendu ve Starolískoveckém zpravodaji 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje umístění prezentace kandidátů v rámci volební 
kampaně před volbami do zastupitelstev krajů a materiálů týkajících se místního referenda na 
stránkách Starolískoveckého zpravodaje v rozsahu 1/3 strany A4 (8,7 x 19 cm) za poplatek 
3000 Kč bez DPH. 

19. Aktualizace přílohy Nařízení SmB č. 1/2002 – Tržní řád 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec revokuje usnesení č. 16/26 ze dne 23. 9. 2015 a souhlasí 

s aktualizací přílohy Nařízení SmB č. 1/2002 – Tržní řád v části XXII. pro MČ Brno – Starý  

Lískovec takto: 

HLAVA A: Tržiště 

vyřadit lokalitu  

č. 4 –  na p. č. 577 na ul. Klobásově u č. 1 – byla zařazena v době, kdy původní vlastník 
přilehlého pozemku zde hodlal zřídit tržiště 

upravit údaje k lokalitě č. 2 takto: 

 – na p. č. 2397 na ul. Kurské u or. č. 5 – 2 pevné stoly – 2 x 2 m2  

 

z HLAVY B: Tržní místa  

vyřadit lokality:  



č. 4 –  na p. č. 550/1 ul. Klobásova u or. č. 3 – původní umístění novinového stánku 

č. 6 – na p. č. 1001/12 ul. Jemelkova u konečné tramvaje – původní umístění novinového 
stánku 

č. 10 –  na p. č. 1684/23 – u kotelny K8 na ul. 
Kosmonautů – původní umístění zrušené prodejny potravin  

č. 11 –  na p. č. 1684/102 – přístřešek DPMB u 
zastávka tramvaje Dunajská – již neexistuje 

č. 22 –  na p. č. 2405/45 u Sevastopolské 11 – 
novinový stánek – již neexistuje 

č. 26 –  na p. č. 2480 na ul. Kosmonautů u č. 17 – 
původní umístění novinového stánku - odstraněn  

č. 30 –  p. č. 2734 – pod kotelnou K9 na ul. Vltavská 
– původně umístěn stánek se zeleninou – zrušen 

opravit p. č. a bližší vymezení 

č. 5 – p. č. 1684/102 vedle stánku s pečivem vlevo  

č. 7 – p. č. část 1684/101, část 1684/102 

opravit údaje k lokalitě  

č. 21 - ul. Jemelkova – p. č. 2405/80 opravit na 2405/89 a výměru opravit na 16 m2 

 

z HLAVY C: Předsunutá prodejní místa 

vyřadit lokalitu č. 2 – na p. č. 2738/1 – řeznictví, se kterým předsunuté místo souviselo, je 
zrušeno 

 
v HLAVĚ D: Restaurační zahrádky 

opravit údaje o lokalitě č. 7 takto: 

č. 7 –  p. č. 460 u rest. U Ligáča na ul. Klobásova or. č. 79; výměra 33 m2 

20. Žádost o umístění lednice k novinovému stánku na zastávce tramvaje Osová 
 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s umístěním lednice k novinovému stánku na zastávce 
tramvaje Osová ve směru do centra města Brna a s úpravou popisu lokality č. 8 v příloze 
nařízení Statutárního města Brna č. 1/2002, kterým se vydává Tržní řád ve znění pozdějších 
nařízení do části XXII MČ Starý Lískovec takto: lokalita č. 8, p. č. 1684/15, výměra 8 m2, 
Poznámka: 1 stánek + 1 lednice, ukládá OVš sdělit p. Lukáši Bojanovskému usnesení Rady 
MČ do 5 dnů po vyhotovení zápisu ze 48. schůze Rady MČ Brno – Starý Lískovec. 

21. ZŠ Brno, Labská 27 – vybavení 3 tříd školním nábytkem - nastavitelným 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí  s uvolněním finančních prostředků ve výši 
150.000Kč z rozpočtu MČ na vybavení 3 tříd školním nábytkem – nastavitelným do ZŠ Labská,  
dle žádosti o finanční prostředky z OŠMT MMB v oblasti nábytkového vybavení schválené na 
37. schůzi konané 27.1.2016 a ukládá OVš informovat ředitele ZŠ Labská  
 
 
 



 
 
22. Rozpočtové opatření č. 20 – služby v dopravě, oprava podhledu a rekonstrukce 
sociálního zařízení ZŠ Labská 
 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec s c h v a l u j e    RO č. 20. které je přílohou tohoto bodu 
jednání. 
 
23. Revokace a opětovné projednání  - navýšení kapacity družiny ZŠ, Brno, Bosonožská 
9 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec: 
 
1) r e v o k u j e usnesení schválené pod bodem č. 30 na 41. řádném zasedání Rady MČ Brno-
Starý Lískovec konaném dne 23.3.2016: 
a  
2) schvaluje  navýšení kapacity školní družiny v Základní škole, Brno, Bosonožská 9 na 144 
žáků s účinností od 1.9.2016. Rada MČ Brno schvaluje podání žádosti o zápis změny 
v rejstříku škol a školských zařízení a pověřuje ředitelku školy Mgr. Lenku Špačkovou 
k podání žádosti ke Krajskému úřadu JMK. Ukládá  OSŠK  informovat o tomto usnesení 
ředitelku školy. 
 
24. Rozpočtové opatření č. 21 – změna DPPO, oprava učebny  - kuchyňky ZŠ Bosonožská, 
rekonstrukce chodníku v zahradě MŠ Labská 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec s ch v a l u j e    RO č. 21, které je přílohou tohoto bodu 
jednání. 
 
25. Žádost o vybudování bezbariérového přístupu v přízemních prostorách školy v ZŠ 
Bosonožská, Brno – Starý Lískovec 
 
Rada městské části Brno – Starý Lískovec: 
 
Souhlasí se záměrem vybudovat bezbariérový přístup v přízemních prostorách školy v ZŠ 
Bosonožská, Brno – Starý Lískovec. 
 
Nesouhlasí s poskytnutím finančních prostředků na vybudování bezbariérového přístupu 
v přízemních prostorách školy.  
 
26. Výzva k podání cenové nabídky na akci „Výkon TDI a koordinátora BOZP na 
opravu podhledu včetně osvětlení bazénové haly a vstupní místnosti v ZŠ Labská“ 2016. 
 
Rada městské části Brno – Starý Lískovec: 
 

Ruší výběrové řízení na realizaci VZ malého rozsahu, které provedl odbor všeobecný a 
souhlasí  



1. s textem výzvy k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu ,,Výkon TDI 
a koordinátora BOZP na opravu podhledu včetně osvětlení bazénové haly a vstupní místnosti 
v ZŠ Labská“ 2016, která je přílohou tohoto bodu jednání 
 
2. s oslovením následujících uchazečů k podání cenové nabídky: 

 
1. AZ Klima a.s., Tilhonova 59, 627 00 Brno, IČ: 24772631 
2. DEA Energetická agentura, s.r.o., Benešova 425, 664 42 Modřice, IČ: 41539656 
3. BESTBUILD s.r.o., Záhřebská 2497/9, 616 00 Brno, IČO: 29355257 
4. DIMENSE v.o.s., Hrnčířská 15, 602 00 Brno, IČ: 27753379 
5. Ing. Jiří Šlanhof, Olomučany 188, 679 03 Olomučany, IČ: 689 03 316 
6. Ing. Dalibor Pazderka, Konečného náměstí 541/2, 602 00 Brno, IČ: 114 076 044 

 
3. se složením komise pro otvírání a hodnocení obálek na akci: „Výkon TDI a koordinátora 
BOZP na opravu podhledu včetně osvětlení bazénové haly a vstupní místnosti v ZŠ Labská“ 
2016 ve složení: 
 

1. Mgr. Jiří Dvořáček (místostarosta MČ Brno – Starý Lískovec) 
2. Ing. Renata Weisová (referent odboru všeobecného) 
3. Bc. Eva Novosádová (vedoucí odboru všeobecného) 
4. Mgr. Jarmila Prátová (vedoucí odboru vnitřních věcí) 
5. Jana Bušovová (referent odboru všeobecného) 

 
a  ukládá  OVš informovat firmu o výsledku nabídkového řízení  
 
27. Dodatek č.1 ke SOD č. 09 9 500 16 00034, protokol z jednání s vyzvaným zájemcem 
v jednacím řízení bez uveřejnění, zpráva o posouzení nabídky vyzvaného zájemce na akci 
„Modernizace výtahů v Brně – Starém Lískovci“ 
 
Rada městské části Brno – Starý Lískovec bere na vědomí Protokol z jednání s vyzvaným 
zájemcem v jednacím řízení bez uveřejnění, zprávu o posouzení nabídky vyzvaného v jednacím 
řízení bez uveřejnění podle Zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen zákon) pro zadání dodatečných dodávek veřejné zakázky 
s  názvem „Modernizace výtahů v Brně – Starém Lískovci“ a souhlasí s uzavřením 
předloženého dodatku č.1 ke smlouvě o dílo č. 09 9 500 16 00034 na akci „Modernizace výtahů 
v Brně – Starém Lískovci“ mezi zadavatelem veřejné zakázky, jímž je Statutární město Brno, 
MČ Brno - Starý Lískovec zastoupená starostou Mgr. Vladanem Krásným a zhotovitelem 
firmou Beta Control s.r.o., Černého 829/58, 635 00 Brno, IČ 606 96 052 zastoupenou 
jednatelem Ing. Radovanem Přikrylem a pověřuje starostu MČ jeho podpisem. Dodatek č.1 je 
přílohou tohoto bodu jednání. 
 
28. Výběr zhotovitele na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu ,,Rekonstrukce 
chodníku v zahradě MŠ Labská, Brno - Starý Lískovec“ 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje firmu ZEMAKO s.r.o.jako zhotovitele realizace 
veřejné zakázky malého rozsahu ,,Rekonstrukce chodníku v zahradě MŠ Labská, Brno - Starý 
Lískovec“. Ukládá OVš informovat firmy o výsledku nabídkového řízení. 
 
29. Návrh SOD na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu ,,Rekonstrukce chodníku v 
zahradě MŠ Labská, Brno - Starý Lískovec“ 



 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s uzavřením předložené Smlouvy o dílo č. 09 9 500 
16 00092 mezi zadavatelem veřejné zakázky malého rozsahu ,,Rekonstrukce chodníku v 
zahradě MŠ Labská, Brno - Starý Lískovec“, jímž je Statutární město Brno, MČ Brno - Starý 
Lískovec zastoupená starostou Mgr. Vladanem Krásným a zhotovitelem firmou ZEMAKO, 
s.r.o. se sídlem Bohunická cesta 501/9, 664 48 Moravany, IČ: 255 04 011 zastoupenou 
jednatelem Romanem Nejedlým a pověřuje starostu MČ jejím podpisem. Návrh SOD je 
přílohou tohoto bodu jednání. 
 
30. Výběr zhotovitele na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu ,,Oprava učebny – 
kuchyně v ZŠ Bosonožská, Brno – Starý Lískovec“ 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje firmu KERAMO D jako zhotovitele realizace veřejné 
zakázky malého rozsahu ,,Oprava učebny – kuchyně v ZŠ Bosonožská, Brno – Starý Lískovec“ 
a ukládá OVš informovat firmy o výsledku nabídkového řízení. 
 
31.  Návrh SOD na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu ,,Oprava učebny – 
kuchyně v ZŠ Bosonožská, Brno – Starý Lískovec“ 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s uzavřením předložené Smlouvy o dílo č. 09 9 500 
16 00093 mezi zadavatelem veřejné zakázky malého rozsahu ,, Oprava učebny – kuchyně v ZŠ 
Bosonožská, Brno – Starý Lískovec“, jímž je Statutární město Brno, MČ Brno - Starý Lískovec 
zastoupená starostou Mgr. Vladanem Krásným a zhotovitelem firmou KERAMO D – Dohorák 
s.r.o., Zahradní 583, 768 21 Kvasnice, IČ: 277 16 104 zastoupenou jednatelem Michalem 
Dohorákem a pověřuje starostu MČ jejím podpisem. Návrh SOD je přílohou tohoto bodu 
jednání. 
 


