USNESENÍ
26. zasedání Zastupitelstva města Vítkova konaného dne 15. června 2022
v sále na MěÚ ve Vítkově
(od č. 1473/26 do č. 1516/26)
Zastupitelstvo města:
1473/26
Bere na vědomí zprávu o jednáních rady města ze dne 26. dubna a 17. května 2022.
1474/26

Schvaluje zprávu o kontrole usnesení zastupitelstva města.

1475/26

1. Schvaluje výkup části pozemků parc. č. 92/1, a 92/4 v k. ú. Vítkov o celkové výměře
cca 107 m2, což bude upřesněno geometrickým plánem, který na své náklady nechá
vyhotovit Město Vítkov, na výstavbu chodníku na Oderské ulici, dle důvodové
zprávy.
2. Ukládá vyhotovit geometrický plán na oddělení pozemků parc. č. 92/1 a 92/4 v k. ú.
Vítkov.
3. Ukládá jednat s vlastníky pozemků 92/1 a 92/4 v k. ú. Vítkov o variantách kupní ceny
dle důvodové zprávy.
4. Ukládá připravit kupní smlouvu na výkup pozemků 92/1 a 92/4 v k. ú. Vítkov.
připravit kupní smlouvu na výkup pozemků 92/1 a 92/4 v k. ú. Vítkov.

1476/26

1477/26

1478/26

1479/26

1480/26

1. Schvaluje pravidla participativního rozpočtu města Vítkova na rok 2023.
2. Ukládá zveřejnit Pravidla participativního rozpočtu města Vítkova na rok 2023.

Z: VFO
T: 7/2022
Z: VFO,S,MS
T: 8/2022
Z: S,VFO
T: 9/2022
Z: VOVVP
T: 6/2022

1. Schvaluje Změnu územního plánu Vítkova na základě návrhu, který podala Vítkovská
zemědělská s.r.o. na změnu části plochy SR-smíšené obytné rekreační na plochu RHhromadné rekreace na pozemcích parc.č. 2110/9, 2110/3 a 2110/11 k.ú. Klokočov
u Vítkova.
2. Ukládá pořizovateli evidovat návrh Vítkovské zemědělské s.r.o. a projednat změnu na
základě obdržení více požadavků.
3. Ukládá pořizovateli informovat bezodkladně navrhovatele o výsledku jednání
zastupitelstva.

Z: VOVÚPŽP
T: 7/2022
Z: VOVÚPŽP
T: 7/2022

1. Schvaluje Změnu územního plánu Vítkova na základě návrhu Města Vítkova na
změnu části plochy smíšené nezastavěného území přírodní a rekreační na pozemcích
parc.č. 864/11 a 864/49 k.ú. Nové Těchanovice na plochu rodinné rekreace.
2. Ukládá pořizovateli evidovat návrh Města Vítkova a projednat změnu na základě
obdržení více požadavků.
3. Ukládá pořizovateli informovat bezodkladně navrhovatele o výsledku jednání
zastupitelstva.

Z: VOVÚPŽP
T: 7/2022
Z: VOVÚPŽP
T: 7/2022

1. Schvaluje Změnu územního plánu Vítkova na základě návrhu RENESY-stavební
firma s.r.o. na změny části plochy pro fotovoltaickou elektrárnu na pozemku parc.č.
1329/5 k.ú. Vítkov na plochu pro bydlení a plochu ochranné veřejné zeleně.
2. Ukládá pořizovateli evidovat návrh RENESY – stavební firmy s.r.o. a projednat
změnu na základě obdržení více požadavků.
3. Ukládá pořizovateli informovat bezodkladně navrhovatele o výsledku jednání
zastupitelstva.

Z: VOVÚPŽP
T: 7/2022
Z: VOVÚPŽP
T: 7/2022

1. Ověřilo soulad Změny č. 3 územního plánu Vítkova s Politikou územního rozvoje
České republiky, s územně plánovací dokumentací vydanou Moravskoslezským
krajem, se stanovisky dotčených orgánů nebo výsledkem řešení rozporů a se
stanoviskem Krajského úřadu Moravskoslezského kraje – dle přiloženého odůvodnění
Změny č. 3 územního plánu Vítkova, doplněného pořizovatelem dle ustanovení § 53
odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění
pozdějších předpisů.
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2. Vydává ve smyslu ustanovení § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon), za použití
ustanovení § 43 odst. 4, § 54 ve spojení s § 55a stavebního zákona, § 13 a přílohy č. 7
vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací
dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších
předpisů, § 171-174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů, Změnu č. 3 územního plánu Vítkova.
1481/26

Revokuje usnesení č. 1408/25 ze dne 4.5.2022 ve znění:
„Schvaluje změnu územního plánu Vítkova na základě návrhu, který podal pan
, na vymezení zastavitelné plochy pro výstavbu fotovoltaické elektrárny
na pozemku parc.č. 2369/1 k.ú. Vítkov o výměře 1,10ha“
„Rozhodlo o pořízení Změny č. 4 Územního plánu Vítkova, která bude řešit vymezení
jedné zastavitelné plochy pro výstavbu fotovoltaické elektrárny dle návrhu na pořízení
změny Územního plánu Vítkova pana
, ze dne 25.4.2022“
„Rozhodlo, že náklady na zpracování Změny č. 4 územního plánu Vítkova, vyhodnocení
vlivů na udržitelný rozvoj území a vyhotovení úplného znění územního plánu Vítkova
po jeho změně uhradí dle návrhu v plné výši ČEZ, a.s., IČ 452 74 649, se sídlem Duhová
2/1444, 140 53 Praha 4“ „Stanoví, že dle ustanovení § 55a odst. 1 stavebního zákona
bude „Změna č. 4 Územního plánu Vítkova“ pořízena zkráceným postupem dle
ustanovení § 55b stavebního zákona“.

1482/26

1. Schvaluje změnu územního plánu Vítkova na základě návrhu, který podal pan
, na vymezení zastavitelné plochy pro výstavbu fotovoltaické
elektrárny na pozemku parc.č. 2369/1 k.ú. Vítkov o výměře 11,0ha.
2. Rozhodlo o pořízení Změny č. 4 Územního plánu Vítkova, která bude řešit vymezení
jedné zastavitelné plochy pro výstavbu fotovoltaické elektrárny dle návrhu na pořízení
změny Územního plánu Vítkova pana
, ze dne 25.4.2022.
3. Rozhodlo o nákladech na zpracování Změny č. 4 územního plánu Vítkova,
vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území a vyhotovení úplného znění územního
plánu Vítkova, které po jeho změně uhradí dle návrhu v plné výši ČEZ, a.s., IČO 452
74 649, se sídlem Duhová 2/1444, 140 53 Praha 4.
4. Stanovilo dle ustanovení § 55a odst. 1 stavebního zákona, že „Změna č. 4 Územního
plánu Vítkova“ bude pořízena zkráceným postupem dle ustanovení § 55b stavebního
zákona.
5. Ukládá pořizovateli informovat bezodkladně navrhovatele o výsledku jednání
Z: VOVÚPŽP
zastupitelstva.
T: 6/2022

1483/26

1. Schvaluje Základní škole a gymnáziu Vítkov, příspěvkové organizaci, IČO 69987181
podání žádosti o dotaci ze SFŽP v rámci výzvy „Přírodní zahrady“.
2. Ukládá Základní škole a gymnáziu Vítkov, příspěvkové organizaci, IČO 69987181 Z: ŘZŠaG
v případě získání dotace předložit zastupitelstvu rozpočet akce a plán financování.
T: 9/2022

1484/26

1. Schvaluje předfinancování akce – dotace ze SFŽP v rámci výzvy „Přírodní zahrady“
Základní školy a gymnázia Vítkov, příspěvkové organizace.
2. Ukládá předložit zastupitelstvu ke schválení smlouvu o návratné finanční výpomoci,
která bude v maximální výši 500 tis. Kč.

1485/26

1. Schvaluje Základní škole a gymnáziu Vítkov, příspěvkové organizaci, IČO 69987181
spolufinancování akce - dotace ze SFŽP v rámci výzvy „Přírodní zahrady“, ve výši
15% z rezervního fondu školy.
2. Ukládá informovat ředitele školy o usnesení zastupitelstva.

1486/26

Schvaluje plán financování obnovy vodovodů a kanalizací města Vítkov pro roky 20222026.

1487/26

1. Pověřuje Ing. Pavla Smolku, starostu města Vítkov, projednat a nabídnout možnost
převedení vodovodního řádu Skřivánčí pole z majetku města Vítkov na společnost
SmVaK a.s. Ostrava.
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Z: VFO,VOS
T: 9/2022

Z: VOS
T: 7/2022

2. Ukládá předložit konečnou variantu řešení vodovodního řádu Skřivánčí pole.

Z: S,VOS
T: 9/2022

3. Bere na vědomí podnět obyvatel Skřivánčího pole.
1488/26

1. Bere na vědomí Závěrečný účet města Vítkova za rok 2021.
2. Bere na vědomí Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření města Vítkova za rok
2021.

1489/26

1. Souhlasí s celoročním hospodařením města Vítkova za rok 2021, a to bez výhrad.
2. Ukládá zaslat Krajskému úřadu MSK, odboru kontroly a interního auditu Závěrečný
účet města Vítkova za rok 2021 včetně stejnopisu Zprávy o výsledku přezkoumání
hospodaření města Vítkova za rok 2021.
3. Ukládá zveřejnit na Úřední desce města Vítkova a na webu města Vítkova schválený
Závěrečný účet města za rok 2021 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání
hospodaření města Vítkova za rok 2021.

Z: VFO
T: 7/2022
Z: VFO
T: 7/2022

1490/26

1. Schvaluje účetní závěrku města Vítkova sestavenou k 31. 12. 2021.
2. Ukládá vyhotovit Protokol o schválení účetní závěrky za rok 2021 pro předání do Z: VFO
CSÚIS.
T: 7/2022

1491/26

Bere na vědomí změnu rozpočtu města Vítkova na rok 2022 rozpočtovým opatřením č.
8/2022 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, kterou schválila rada města na své
schůzi dne 17. 5. 2022, č. usnesení 2746/69.

1492/26

1. Schvaluje změnu rozpočtu města Vítkova na rok 2022 rozpočtovým opatřením
č. 9/2022 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu.
2. Ukládá realizovat změnu rozpočtu města Vítkova na rok 2022 rozpočtovým opatřením Z: VFO
č. 9/2022 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu.
T: 7/2022

1493/26

1. Schvaluje změnu závazného ukazatele organizace Středisko volného času Vítkov, p.
o., IČO: 73214892, spočívající v poskytnutí investičního příspěvku ve výši
1.300.000,- Kč na dofinancování projektu „Centrum polytechnické výchovy“.
2. Ukládá informovat ředitelku organizace Středisko volného času Vítkov, p. o., o změně Z: VFO
závazného ukazatele.
T: 7/2022

1494/26

1. Schvaluje změnu závazného ukazatele organizace Technické služby města Vítkova,
p. o., IČO: 00037494, spočívající v poskytnutí investičního příspěvku ve výši
460.000,- Kč na zakoupení 2 ks velkoobjemových kontejnerů.
2. Ukládá informovat ředitele organizace Technické služby města Vítkova, p. o.,
o změně závazného ukazatele.

Z: VFO
T: 7/2022

1. Schvaluje změnu závazného ukazatele organizace Základní škola a gymnázium
Vítkov, p. o., IČO: 69987181, spočívající v navýšení provozního příspěvku o částku
30.000,- Kč na administraci projektu „Základní školy“.
2. Ukládá informovat ředitele organizace Základní škola a gymnázium Vítkov, p. o.,
o změně závazného ukazatele.

Z: VFO
T: 7/2022

1495/26

1496/26

1. Rozhodlo poskytnout zápůjčku z Fondu rozvoje bydlení manželům
a
, bytem
na výměnu plynového
kotle v rodinném domě na adrese
, ve výši 120.000,- Kč
s dobou splatnosti 3 roky, při úrokové sazbě 2 % p. a., dle důvodové zprávy.
2. Ukládá poskytnout zápůjčku z Fondu rozvoje bydlení manželům
Z: VFO,S
a
, bytem
ve Vítkově na výměnu plynového kotle v
T: 7/2022
rodinném domě na adrese
, ve výši 120.000,- Kč
s dobou splatnosti 3 roky, při úrokové sazbě 2 % p. a., dle důvodové zprávy.
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1497/26

1. Rozhodlo poskytnout zápůjčku z Fondu rozvoje bydlení manželům
a
, bytem
na výměnu krovů + krytiny,
oplechování + svody a rozvod vodovodního řádu v rodinném domě na adrese
, ve výši 220.000,- Kč s dobou splatnosti 7 let, při
úrokové sazbě 2 % p. a., dle důvodové zprávy.
2. Ukládá poskytnout zápůjčku z Fondu rozvoje bydlení manželům
a
, bytem
na výměnu krovů + krytiny,
oplechování + svody a rozvod vodovodního řádu v rodinném domě na adrese
, ve výši 220.000,- Kč s dobou splatnosti 7 let, při
úrokové sazbě 2 % p. a., dle důvodové zprávy.

Z: VFO,S
T: 7/2022

1498/26

1. Rozhodlo poskytnout zápůjčku z Fondu rozvoje bydlení manželům
a
, bytem
na vybudování
fotovoltaické elektrárny, v rodinném domě na adrese
, ve
výši 300.000,- Kč s dobou splatnosti 10 let, při úrokové sazbě 2 % p. a., dle důvodové
zprávy.
2. Ukládá poskytnout zápůjčku z Fondu rozvoje bydlení manželům
Z: VFO,S
a
, bytem
na vybudování fotovoltaické
T: 7/2022
elektrárny, v rodinném domě na adrese
, ve výši 300.000,- Kč
s dobou splatnosti 10 let, při úrokové sazbě 2 % p. a., dle důvodové zprávy.

1499/26

1. Rozhodlo poskytnout zápůjčku z Fondu rozvoje bydlení manželům
a
., bytem
na rekonstrukci kuchyně a souvisejících prací, v rodinném domě na adrese
, ve výši 250.000,- Kč s dobou splatnosti 10 let, při úrokové
sazbě 2 % p. a., dle důvodové zprávy.
2. Ukládá poskytnout zápůjčku z Fondu rozvoje bydlení manželům
a
, bytem
na rekonstrukci kuchyně a souvisejících prací, v rodinném domě na adrese
, ve výši 250.000,- Kč s dobou splatnosti 10 let, při úrokové
sazbě 2 % p. a., dle důvodové zprávy.

1500/26

1. Rozhodlo poskytnout zápůjčku z Fondu rozvoje bydlení manželům
, bytem
a
, bytem
na pořízení oken, vrat a dveří do novostavby
rodinného domu na adrese ul.
, ve výši 300.000,- Kč s dobou
splatnosti 10 let, při úrokové sazbě 2 % p. a., dle důvodové zprávy.
2. Ukládá poskytnout zápůjčku z Fondu rozvoje bydlení manželům
, bytem
a
, bytem
na pořízení oken, vrat a dveří do novostavby
rodinného domu na adrese
, ve výši 300.000,- Kč s dobou
splatnosti 10 let, při úrokové sazbě 2 % p. a., dle důvodové zprávy.

Z: VFO,S
T: 7/2022

Z: VFO,S
T: 7/2022

1501/26

1. Rozhodlo schválit Dodatek č. 1 ke Smlouvě o zápůjčce z Fondu rozvoje bydlení č.
202104 na základě podané žádosti
, bytem
na prodloužení termínu čerpání zápůjčky, tj. do 30. 11. 2022.
2. Ukládá uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o zápůjčce z Fondu rozvoje bydlení č.
Z: VFO,MS
202104 na základě podané žádosti
, bytem
T: 7/2022
na prodloužení termínu čerpání zápůjčky, tj. do 30. 11. 2022.

1502/26

1. Schvaluje v souladu s usnesením ZM č. 1455/25 ze dne 4. 5. 2022, kupní smlouvu
mezi Městem Vítkov a
, nar.
, trvale bytem
, na pozemek parc. č.
o výměře 22 m2 v k. ú.
Vítkov, jako pozemek na výstavbu garáže.
2. Ukládá podepsat kupní smlouvu se jmenovaným, a to nejpozději do 30. 9. 2022.
Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy pro zavinění žadatele, pozbude
usnesení ZM o uzavření smlouvy s tímto žadatelem platnosti.
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Z: S,VFO
T: 9/2022

1503/26

1. Schvaluje v souladu s usnesením ZM č. 1456/25 ze dne 4. 5. 2022, kupní smlouvu
mezi Městem Vítkov a
, nar.
, trvale bytem
, na pozemek parc. č.
o výměře 19 m2 v k. ú. Vítkov, jako pozemek
pod stavbou garáže.
2. Ukládá podepsat kupní smlouvu se jmenovaným, a to nejpozději do 30. 9. 2022.
Z: S,VFO
Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy pro zavinění žadatele, pozbude
T: 9/2022
usnesení ZM o uzavření smlouvy s tímto žadatelem platnosti.

1504/26

1. Schvaluje v souladu s usnesením ZM č. 1451/25 ze dne 4. 5. 2022, kupní smlouvu,
mezi Městem Vítkov a
, nar.
, trvale bytem
, na pozemek parc. č. 864/79 o výměře 66 m2 v k. ú. Nové
Těchanovice.
2. Ukládá podepsat kupní smlouvu se jmenovanou, a to nejpozději do 30. 9. 2022. Pokud Z: S,VFO
v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy pro zavinění žadatelky, pozbude usnesení ZM T: 9/2022
o uzavření smlouvy s touto žadatelkou platnosti.

1505/26

1. Schvaluje v souladu s usnesením ZM č. 1454/25 ze dne 4. 5. 2022, smlouvu o zřízení
práva stavby mezi Městem Vítkov a
, se sídlem
, IČO:
, na pozemek parc. č. 2146/10 o výměře 544 m2 v k. ú. Vítkov,
za účelem vybudování restauračního zařízení.
2. Ukládá podepsat smlouvu o zřízení práva stavby se jmenovaným, a to nejpozději do
Z: S,VFO
30. 9. 2022. Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy pro zavinění žadatele,
T: 9/2022
pozbude usnesení ZM o uzavření smlouvy s tímto žadatelem platnosti.

1506/26

1. Schvaluje v souladu s usnesením ZM č. 1288/23 ze dne 15. 12. 2021, kupní smlouvu,
mezi Městem Vítkov a
, nar.
, trvale bytem
, na pozemek parc. č. 864/82 o výměře 84 m2 v k. ú. Nové
Těchanovice.
2. Ukládá podepsat kupní smlouvu se jmenovaným, a to nejpozději do 30. 9. 2022.
Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy pro zavinění žadatele, pozbude
usnesení ZM o uzavření smlouvy s tímto žadatelem platnosti.

1507/26

1. Schvaluje prodej části pozemků parc. č. st. 45/1, 45/1, st. 45/2, 68, 72, 74 a 1000 v k.
ú. Nové Těchanovice, jako pozemky na výstavbu rodinného domu, za kupní cenu ve
výši 150,- Kč/m2, dle varianty č. 4 uvedené v důvodové zprávě, dle geometrického
plánu, který bude přefakturován na kupující stavebních parcel.
2. Ukládá vyhotovit geometrický plán na dělení pozemků.

Z: S,VFO
T: 9/2022

Z: S,VFO
T: 9/2022

1508/26

1. Schvaluje dodatek č. 1 ke kupní smlouvě, který určuje výši slevy z kupní ceny
pozemku parc. č. 1304/5 o výměře 1346 m2 v k. ú. Vítkov, dle uzavřené kupní
smlouvy ze dne 9. 12. 2019 mezi Městem Vítkov a manželi
,
nar.
, trvale bytem
a
, nar.
, trvale bytem
ve výši
30%, tj. 29.880,- Kč + 21% DPH a to na část pozemku o výměře 166 m2 z důvodu
trvalého zamokření pozemku.
2. Ukládá podepsat dodatek č. 1 ke kupní smlouvě se jmenovanými, a to nejpozději do
Z: S,VFO
30. 9. 2022. Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy pro zavinění žadatelů,
T: 9/2022
pozbude usnesení ZM o uzavření smlouvy s tímto žadatelem platnosti.

1509/26

1. Rozhodlo prodat nebytový prostor – garáž- včetně spoluvlastnického podílu ve výši
2/1000 na společných částech domu Švermova č.p. 249 a pozemku parc. číslo 414
v obci Vítkov, k.ú. Vítkov.
2. Schvaluje v souladu s usnesením č. 1431/25 ze dne 4. 5. 2022 kupní smlouvu, mezi
Městem Vítkov a
, trv. bytem
na nebytový prostor – garáž- včetně spoluvlastnického podílu ve výši
2/1000 na společných částech domu Švermova č.p. 249 a pozemku parc. číslo 414
v obci Vítkov, k.ú. Vítkov.
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3. Ukládá podepsat kupní smlouvu se jmenovaným, a to nejpozději do 30. 9. 2022.
Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy pro zavinění žadatele, pozbude
usnesení ZM o uzavření smlouvy s tímto žadatelem platnosti.
1510/26

1. Schvaluje směnu pozemku parc. č. 670/19 o výměře 365 m2 v majetku Města Vítkova
za pozemek parc. č. 729 o výměře 245 m2 a pozemek parc. č. 739/3 o výměře 55 m2
v majetku České Pošty, s. p., Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1, IČO:
47114983, formou směny bez finančního vyrovnání, všechny parcely jsou vedeny
v k. ú. Vítkov, dle důvodové zprávy.
2. Ukládá připravit směnnou smlouvu s Českou Poštou, s. p., Politických vězňů 909/4,
225 99 Praha 1, IČO: 47114983.

1511/26

Revokuje usnesení Zastupitelstva města Vítkova č. 849/16 ze dne 16. 12. 2021:
„1. Souhlasí s úplatným převodem přípojek inženýrských sítí v lokalitě Těchanovická na
majitele stavebních pozemků za částku 1.000,- Kč.
2. Ukládá připravit návrhy kupních smluv na prodej přípojek inženýrských sítí v lokalitě
Těchanovická s jednotlivými vlastníky pozemků.“

1512/26

1. Bere na vědomí stížnost stavebníků z ulice Slunečná ve Vítkově, ve věci zprovoznění
inženýrských sítí.
2. Ukládá připravit podklady týkající se případného poskytnutí slevy na zakoupené
pozemky.

1513/26

1. Bere na vědomí studii bytového domu na ul. Dělnická, zpracovanou společností
Atelier 38 s.r.o.
2. Rozhodlo realizovat stavbu bytových domů dle předložené studie na pozemcích parc.
č. 1737/2, 1740, 1741/1, 1741/2, 1754 v k. ú. Vítkov.
3. Ukládá vyhlásit výběrové řízení na projektovou dokumentaci pro stavbu bytových
domů v lokalitě Dělnické ul. dle uvedené studie.
4. Ukládá zapracovat do rozpočtu roku 2023 finanční prostředky na demolici objektů na
pozemcích parc. č. 1741/1 a 1741/2 k. ú. Vítkov.
5. Ukládá pořizovateli zpracovat návrh na pořízení změny územního plánu na pozemcích
parc. č. 1737/2, 1740, 1741/1, 1741/2 z plochy dopravní infrastruktury – silniční na
plochu smíšenou obytnou – městskou, za účelem výstavby bytových domů dle
architektonické studie.

1514/26

1. Schvaluje změnu termínu plnění usnesení č. 1435/25/3, 1435/25/5 a 1435/25/6,
schválených zastupitelstva města dne 4. 5. 2022 z června 2022 na prosinec 2022.
2. Bere na vědomí dopis
.

1515/26

1. Rozhodlo uvolnit finanční prostředky pro místní část Jelenice ve výši 80.000,- Kč na
projekty dle důvodové zprávy.
2. Ukládá informovat žadatele.

1517/26

Z: S,VFO
T: 9/2022

Z: VFO
T: 12/2022

Z: S,MS,VOS
T: 9/2022

Z: VOS
T: 12/2023
Z: VFO
T: 12/2022
Z: VOVÚPŽP
T: 8/2022

Z: VOS
T: 6/2022

Bere na vědomí zápis a usnesení z 27. jednání finančního výboru konaného dne 13. 6.
2022.

_______________________________
Ing. Pavel Smolka
starosta
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_______________________________
Mgr. Martin Šrubař
místostarosta
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