USNESENÍ
49. schůze Rady města Vítkova konané dne 12. března 2013 v zasedací místnosti RM
na MěÚ ve Vítkově, nám. Jana Zajíce 7
(od č. 1752/49 do č. 1785/49)
Rada města:
1752/49 Schvaluje zprávu o kontrole usnesení rady města.
1753/49

Revokuje usnesení č. 1684/47 ze dne 29.1.2013 ve znění:
„1. Schvaluje mimořádné přidělení bytu č. 3 vel. 1+1 „S“ ve Vítkově, ul.Oderská
č.p. 182 dle čl.VII „Pravidel“ Boženě Kováčové , bytem ve Vítkově, ul.
Budišovská č.p.254.
2. Ukládá uzavřít nájemní smlouvu k bytu č.3 vel.1+ 1 „S“ ve Vítkově, ul.
Oderská č.p.182 dle čl.VII „Pravidel“ s Boženou Kováčovou, bytem ve Vítkově,
ul.Budišovská č.p.254 za podmínky uhrazení kauce před uzavřením nájemní
smlouvy na dobu určitou tří měsíců, vrácení bytu č.2 vel.2+1 „S“ ve Vítkově,
ul. Budišovská č.p.254. Z: ŘSBF T: 2/2013“.

1754/49

1. Souhlasí s uznáním dluhů a s Dohodami o zaplacení dluhů sepsanými dne
5.3.2013.
2. Ukládá předat dohody o Uznání dluhu a Dohody o zaplacení dluhů sepsané dne
5.3.2013 k vymáhání pracovníkovi FO – evidence pohledávek.

Z:VOVS
T: 3/2013

1755/49

1. Schvaluje výběr nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu:
smlouvu o dílo – „Výsadba a údržba městské zeleně ve Vítkově v roce 2013 „
1.uchazeč Ing. Olga Jašková, 2. uchazeč firma Martin Kotouč,
3. uchazeč Ing. Milada Tošková – Omorika , 4. uchazeč Ing. Vlastimil Toman –
ARBOR.
2. Schvaluje smlouvu o dílo na realizaci akce : „Výsadba a údržba městské zeleně
ve Vítkově v roce 2013 „ mezi Městem Vítkov a zhotovitelem Ing. Olgou
Jaškovou za celkovou smluvní cenu 202.643,- Kč s následnou péčí po dobu
dvou let od výsadby, firma není plátcem DPH.
3. Ukládá uzavřít smlouvu o dílo na realizaci akce: „Výsadba a údržba městské
Z: S,VOVÚP
zeleně ve Vítkově v roce 2013“ se jmenovanými, a to nejpozději do 31.3.2013. T: 4/2013
Pokud v této lhůtě nebude uzavřena se zhotovitelem smlouva, nastupuje ve
schváleném pořadí další uchazeč za stejných smluvních podmínek.

1756/49

1. Schvaluje dohodu o ukončení obchodní smlouvy o spolupráci při elektronickém
střežení objektů, uzavřené mezi společností APADO SECURITY s.r.o. se
sídlem, Rybářská 1665/2, 746 01 Opava a Městem Vítkov, se sídlem nám. Jana
Zajíce 7, 749 01 Vítkov ke dni 28.02.2013.
2. Ukládá podepsat dohodu o ukončení obchodní smlouvy o spolupráci při
elektronickém střežení objektů, uzavřenou mezi společností APADO
SECURITY s.r.o. se sídlem, Rybářská 1665/2, 746 01 Opava a Městem Vítkov,
se sídlem nám. Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov.

1757/49

1758/49

1. Schvaluje podání žádosti o poskytnutí dotace na zabezpečení realizace českopolského projektu „Společně do společnosti“.
2. Ukládá zapracovat do rozpočtu města na rok 2014 částku ve výši 235.000 Kč na
předfinancování projektu.
1. Souhlasí s podáním žádosti o dotaci v rámci Operačního programu přeshraniční
spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007 – 2013 na realizaci
mikroprojektu „Cesty za poznáním – chov slezsk. norika ve Františkově Dvoře“.
2. Schvaluje předfinancování mikroprojektu „Cesty za poznáním – chov slezského
norika ve Františkově Dvoře“ ve výši 100% celkových výdajů na projekt, tj.
10.742,30 EUR.
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Z: S,VS MP
T: 3/2013

Z: VFO,VOK
T: 9/2013

3. Schvaluje částku ve výši 15%, tj. 1.611,35 EUR celkového rozpočtu
mikroprojektu „Cesty za poznáním – chov slezského norika ve Františkově
Dvoře“ jako podíl Města Vítkova na spolufinancování mikroprojektu.
1759/49

1. Bere na vědomí zprávu o jarním úklidu města Vítkova a jeho místních částí.
2. Ukládá zajistit jarní úklid města Vítkova a jeho místních částí podle předložené
zprávy.
3. Ukládá předložit návrh příprav jarního úklidu města Vítkova a jeho místních
částí v roce 2014.

Z: VOS
T: 4/2013
Z: VOS
T: 3/2014

1760/49

1. Schvaluje zahájení exekučního řízení ve věci vymáhání pohledávky za povinnou
Pavlou Chovancovou u Exekutorského úřadu v částce 37 299,-Kč včetně
úhrady zálohy ve výši 2 000,-Kč soudnímu exekutorovi JUDr.Aleši
Chovancovi.
2. Ukládá podat návrh na zahájení exekučního řízení ve věci vymáhání pohledávky Z: ŘSBF
za povinnou Pavlou Chovancovou u Exekutorského úřadu v částce 37 299,-Kč T: 3/2013
včetně úhrady zálohy ve výši 2 000,-Kč soudnímu exekutorovi JUDr.Aleši
Chovancovi.

1761/49

1. Schvaluje Zahájení exekučního řízení ve věci vymáhání pohledávky za povinnou
Pavlou Grčkovou u Exekutorského úřadu v částce 48 559,-Kč včetně úhrady
zálohy ve výši 2 000,-Kč soudnímu exekutorovi JUDr.Aleši Chovancovi.
2. Ukládá podat návrh na zahájení exekučního řízení ve věci vymáhání pohledávky Z: ŘSBF
za povinnou Pavlou Grčkovou u Exekutorského úřadu v částce 48 559,-Kč
T: 3/2013
včetně úhrady zálohy ve výši 2 000,-Kč soudnímu exekutorovi JUDr.Aleši
Chovancovi.

1762/49

1. Bere na vědomí žádost pana Valentina Krška o úhradu svépomocných oprav
v bytě č.4 vel.1+1 „S“ ve Vítkově, ul.Budišovská č.p.254 ve výši 40 000,-Kč,
odborný odhad SBF Vítkov skutečně provedených oprav v bytě č.4 vel.1+1 „S“
ve Vítkově ul.Budišovská č.p.254 ve výši 33 500,-Kč a celkový náklad nutných
oprav v bytě č.4 vel.2+1 „S“ ve Vítkově, ul.Opavská č.p.18 ve výši 30 190,Kč k realizaci SBF Vítkov.
2. Schvaluje vyplacení požadovaných finančních prostředků pana Valentina Krška
za svépomocné opravy v bytě č.4 vel. 1+1 „S“ ve Vítkově, ul.Budišovská
č.p.254 ve výši 18.000,- Kč.
3. Ukládá SBF Vítkov provést opravy bytu č.4 vel.2+1 „S“ ve Vítkově,
Z: ŘSBF
ul.Opavská č.p.18 vlastním nákladem.
T: 3/2013
4. Ukládá informovat pana Valentina Krška o rozhodnutí RM.
Z: ŘSBF
T: 3/2013

1763/49

1. Schvaluje nájemní smlouvu k bytu č.1 vel. 1+1 „S“ ve Vítkově na Klokočovské
ul. č.p. 223 s paní Marcelou Kováčovou bytem tamtéž na dobu určitou
jednoho roku.
2. Ukládá uzavřít SBF Vítkov p.o. nájemní smlouvy k bytu č.1 vel.1+1 „S“ ve
Z: ŘSBF
Vítkově na ul. Klokočovské č.p.223 s paní Marcelou Kováčovou bytem tamtéž T: 3/2013
na dobu určitou jednoho roku.

1764/49

1. Schvaluje Nájemní smlouvu k bytu č.4 vel.1+1 „S“ ve Vítkově na Oderská ul.
č.p.543 s panem Michalem Sivákem bytem tamtéž na dobu určitou jednoho
roku.
2. Ukládá uzavřít SBF Vítkov p.o. nájemní smlouvy k bytu č.4 vel.1+1 „S“ ve
Z: ŘSBF
Vítkově na Oderské ul. č.p.543 s panem Michalem Sivákem bytem tamtéž na T: 3/2013
dobu určitou jednoho roku.
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1765/49

1766/49

1. Neschvaluje nájemní smlouvu k bytu č.23 vel.2+1 „S“ ve Vítkově na
Budišovské ul. č.p.877 s paní Darjou Královou bytem tamtéž na dobu určitou
jednoho roku.
2. Ukládá informovat paní Darju Královou o rozhodnutí RM.

1. Schvaluje poskytnutí příspěvku na opravu fasády domu čp.5, náměstí J. Zajíce,
Vítkov Mgr. Oldřichovi Huškovi a Bc. Haně Huškové, Nová 431, Vítkov, a to
ve výši 40 000,- Kč.
2. Ukládá předložit Radě města Vítkova ke schválení návrh Smlouvy o poskytnutí
finančního příspěvku na opravu fasády domu čp. 5, náměstí J. Zajíce, Vítkov,
Mgr. Oldřichovi Huškovi a Bc. Haně Huškové, Nová 431, Vítkov, a to ve výši
40 000,- Kč.

Z: ŘSBF
T: 3/2013

Z: VFO
T: 4/2013

1767/49

1. Schvaluje výběr nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu:
„Elektroinstalace kuchyně, Komenského 754, Vítkov“, v pořadí:
1. uchazeč:
ELEKTRO – FA. PAVELEK, s.r.o., Ostravská 327/54,
747 70 Opava
2. uchazeč: RENOVA OPAVA, spol. s r.o., Bechlinská 705/2, 199 00 Praha
18
dle přiloženého Výběru nejvhodnější nabídky komisí stanovenou zadavatelem.
2. Schvaluje smlouvu o dílo na akci: „Elektroinstalace kuchyně, Komenského 754,
Vítkov“ mezi Základní školou Vítkov, Komenského 754, okres Opava,
příspěvková organizace a zhotovitelem ELEKTRO – FA. PAVELEK, s.r.o.,
Ostravská 327/54, 747 70 Opava, za celkovou smluvní cenu 919 271,32 Kč vč.
DPH.
3. Ukládá ředitelce Základní školy Vítkov, Komenského 754, okres Opava,
Z: Ř ZŠ Kom.
T: 3/2013
příspěvková organizace, uzavřít smlouvu o dílo na akci: „Elektroinstalace
kuchyně, Komenského 754, Vítkov“ se zhotovitelem ELEKTRO – FA.
PAVELEK, s.r.o., Ostravská 327/54, 747 70 Opava, a to nejpozději do
31.3.2013. Pokud v této době nebude uzavřena se zhotovitelem smlouva,
nastupuje ve schváleném pořadí další uchazeč za stejných smluvních podmínek.

1768/49

1. Schvaluje výběr nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu:
Odstranění reklamačních vad stavby „Rekonstrukce sportovního zařízení,
Husova čp. 653, Vítkov“, v pořadí:
1. uchazeč: Družstvo STAVBY, ul. Výstavní 198/134, 703 00 Ostrava
2. uchazeč: Prosper Construciton s.r.o., Ostrava
3. uchazeč: GONASTA s.r.o., Třinec.
2. Schvaluje smlouvu o dílo na akci: Odstranění reklamačních vad stavby
„Rekonstrukce sportovního zařízení, Husova čp. 653, Vítkov“, mezi Městem
Vítkov a zhotovitelem DRUŽSTVO Stavby, ul. Výstavní 198/134, 703 00
Ostrava, za celkovou smluvní cenu 363 306,- Kč bez DPH.
3. Ukládá uzavřít smlouvu o dílo na akci: „Odstranění reklamačních vad stavby
Z: VOS
„Rekonstrukce sportovního zařízení, Husova čp. 653, Vítkov“ se zhotovitelem T: 3/2013
Družstvo STAVBY, ul. Výstavní 198/134, 703 00 Ostrava , a to nejpozději do
31.3.2013. Pokud v této době nebude uzavřena se zhotovitelem smlouva,
nastupuje ve schváleném pořadí další uchazeč za stejných smluvních podmínek.

1769/49

1. Bere na vědomí nabídku nepotřebného majetku od ZŠ Vítkov, Komenského 754,
okres Opava,p.o. dle přiloženého seznamu.
2. Odmítá převod nepotřebného majetku od ZŠ Vítkov, Komenského 754, okres
Opava, p.o. na Město Vítkov.
3. Ukládá informovat ředitelku ZŠ Vítkov, Komenského 754, okres Opava, p.o.
o usnesení rady města.
4. Ukládá provést likvidaci nepotřebného majetku dle přiloženého seznamu, mimo
majetek, který převezme Středisko volného času Vítkov.
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Z: VOS
T: 3/2013
Z: Ř ZŠ Kom.
T: 4/2013

1770/49

1771/49

1772/49

1773/49

1. Schvaluje Smlouvu o účtu uzavřenou mezi městem Vítkov a Českou národní
bankou.
2. Ukládá podepsat Smlouvu o účtu uzavřenou mezi Městem Vítkov a Českou
národní bankou.

Z: S,VFO
T: 3/2013

1. Bere na vědomí nabídku nepotřebného majetku od ZŠ Vítkov, Opavská 22,
okres Opava,p.o. dle přiloženého seznamu.
2. Odmítá převod nepotřebného majetku od ZŠ Vítkov, Opavská 22, okres
Opava,p.o. na Město Vítkov.
3. Ukládá informovat ředitelku ZŠ Vítkov, Opavská 22, okres Opava, p.o.
o usnesení rady města.
4. Ukládá provést likvidaci nepotřebného majetku dle přiloženého seznamu, mimo
majetek, který převezme Středisko volného času Vítkov.

Z: VOS
T: 3/2013
Z: ŘZŠ
T: 4/2013

1. Schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 2 000,- Kč pedagogickým
pracovníkům u příležitosti Dne učitelů 2013 za vynikající výsledky
v pedagogické činnosti :
Mgr. Blanka Váňová – ZŠ Vítkov, Komenského 754,
Mgr. Dana Štenclová– ZŠ Vítkov, Opavská 22,
Mgr. Miluše Špoková– MŠ Vítkov, Husova 629,
Pan Tomáš Kaluža – Gymnázium, Vítkov, Komenského 145
Mgr. Zlata Bajerová – Střední škola, Vítkov-Podhradí,
Mgr. Michal Zatloukal– Základní škola, Vítkov, nám. J.Zajíce 1
Pan Miroslav Bučánek – Základní umělecká škola, Vítkov,
Bc. Michaela Dlouhá– Středisko volného času Vítkov.
2. Ukládá předat finanční dary oceněným pedagogickým pracovníkům.

1. Souhlasí s přijetím finančního daru ve výši 15 000,- Kč pro ZŠ Vítkov,
Komenského 754 p.o na realizaci projektu v rámci výzvy IKEAPomáháme vyrůst. Dárcem je Sdružení TEREZA, se sídlem
Haštalská 17, Praha 1.
2. Ukládá zapracovat finanční dar do účetnictví ZŠ Vítkov, Komenského 754,
okres Opava, p.o.

1774/49

Bere na vědomí kontrolní zprávu o úhradě neinvestičních výdajů mezi Městem
Vítkov a obcemi ve věci plnění školní docházky za rok 2012.

1775/49

1. Schvaluje dodatek č. 9 k pojistné smlouvě č. 7720552040 mezi Městem Vítkov
a Kooperativou pojišťovnou, a.s., který aktualizuje hodnoty pojištěných budov,
které byly zatepleny.
2. Ukládá podepsat dodatek č. 9 k pojistné smlouvě č. 7720552040.

1776/49

1777/49

1. Schvaluje plán účetních odpisů dlouhodobého majetku města Vítkova pro rok
2013 dle přílohy k důvodové zprávě.
2. Ukládá předložit RM plán účetních odpisů dlouhodobého majetku města
Vítkova pro rok 2014.
1. Schvaluje nájemní smlouvu o pronájmu nemovitostí, uzavřenou mezi Městem
Vítkovem a Vladimírou Štěpánovou, bytem Vítkov, Komenského 154, na
pronájem části pozemku parc. č. 1859/1 o výměře 22 m2 v k. ú. Vítkov, jako
zahrádku, za cenu 3,-/m2, dle přiloženého návrhu smlouvy.
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Z: VOS,S,MS
T: 3/2013

Z: ŘZŠ
T: 4/2013

Z: S,VFO
T: 3/2013

Z: VFO
T: 3/2014

2. Ukládá uzavřít nájemní smlouvu o pronájmu nemovitostí, uzavřenou mezi
Z: VFO
Městem Vítkovem a Vladimírou Štěpánovou, bytem Vítkov, Komenského 154, T: 4/2013
na pronájem části pozemku parc. č. 1859/1 o výměře 22 m2 v k. ú. Vítkov, jako
zahrádku, za cenu 3,-/m2, nejpozději do 30. 4. 2013. Pokud v této lhůtě nedojde
k uzavření smlouvy pro zavinění žadatele, pozbude usnesení RM o uzavření
smlouvy platnosti.
1778/49

1. Bere na vědomí žádost o ukončení nájemní smlouvy ze dne 9. 5. 2005, uzavřené
mezi Městem Vítkovem a manž. Vladimírem a Jaroslavou Marešovými.
2. Vyhlašuje záměr města na pronájem části pozemku parc. č. 2075/1 zastavěná
plocha a nádvoří o výměře 16 m2 v k. ú. Vítkov, jako pozemek zastavěný garáží,
za cenu 7,-/m2, na dobu neurčitou.
3. Ukládá FO zajistit zveřejnění záměru na pronájem části pozemku parc. č. 2075/1 Z: VFO
T: 3/2013
zastavěná plocha a nádvoří o výměře 16 m2 v k. ú. Vítkov, jako pozemek
zastavěný garáží, za cenu 7,-/m2, na dobu neurčitou.

1779/49

1. Schvaluje dodatek č. 2 k dohodě o přičlenění pozemků do honitby LČR, s. p.
uzavřené mezi Městem Vítkovem a Lesy České republiky, s. p. se sídlem
Hradec Králové 8, Přemyslova 1106 dne 9. 1. 2003, kterým se vyčleňuje 11
parcel honebních pozemků honitby Čermná z původní dohody a 3 původně
nezařazené a přičleňují se Honebnímu společenstvu Klokočov, dle přiloženého
návrhu dodatku.
2. Ukládá uzavřít dodatek č. 2 k dohodě o přičlenění pozemků do honitby LČR,
s. p., uzavřené mezi Městem Vítkovem a Lesy České republiky, s. p., se sídlem
Hradec Králové 8, Přemyslova 1106 dne 9. 1. 2003, kterým se vyčleňuje 11
parcel honebních pozemků honitby Čermná z původní dohody a 3 původně
nezařazené a přičleňují se Honebnímu společenstvu Klokočov, nejpozději do
30. 4. 2013. Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření dodatku pro zavinění
žadatele, pozbude usnesení RM o uzavření dodatku platnosti.
3. Schvaluje dodatek č. 2 k dohodě o přičlenění pozemků do honitby LČR, s. p.,
uzavřené mezi Městem Vítkovem a Lesy České republiky, s. p., se sídlem
Hradec Králové 8, Přemyslova 1106 dne 17. 3. 2003, kterým se vyčleňuje 1
parcela honebních pozemků honitby Odra z původní dohody a 1 původně
nezařazená a přičleňují se Honebnímu společenstvu Klokočov, dle přiloženého
návrhu dodatku.
4. Ukládá uzavřít dodatek č. 2 k dohodě o přičlenění pozemků do honitby LČR,
s. p., uzavřené mezi Městem Vítkovem a Lesy České republiky, s. p., se sídlem
Hradec Králové 8, Přemyslova 1106 dne 17. 3. 2003, kterým se vyčleňuje 1
parcela honebních pozemků honitby Odra z původní dohody a 1 původně
nezařazená a přičleňují se Honebnímu společenstvu Klokočov, nejpozději do
30. 4. 2013. Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření dodatku pro zavinění
žadatele, pozbude usnesení RM o uzavření dodatku platnosti.
5. Schvaluje dodatek č. 1 k dohodě o přičlenění pozemků do honitby HS Klokočov,
uzavřené mezi Městem Vítkovem a Honebním společenstvem Klokočov, se
sídlem Klokočov 78 dne 3. 3. 2003, kterým se přičleňuje 16 parcel honebních
pozemků k původní dohodě Honebnímu společenstvu Klokočov z původní
honitby Lesů České republiky, dle přiloženého návrhu dodatku.
6. Ukládá uzavřít dodatek č. 1 k dohodě o přičlenění pozemků do honitby HS
Klokočov, uzavřené mezi Městem Vítkovem a Honebním společenstvem
Klokočov, se sídlem Klokočov 78 dne 3. 3. 2003, kterým se přičleňuje 16 parcel
honebních pozemků k původní dohodě Honebnímu společenstvu Klokočov
z původní honitby Lesů České republiky, nejpozději do 30. 4. 2013. Pokud
v této lhůtě nedojde k uzavření dodatku pro zavinění žadatele, pozbude usnesení
RM o uzavření dodatku platnosti.
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Z: VFO
T: 4/2013

Z: VFO
T: 4/2013

Z: VFO
T: 4/2013

1780/49

1. Neschvaluje pronájem části pozemku parc. č. 32 zastavěná plocha a nádvoří
o výměře cca 100 m2 v k. ú. Vítkov, ke stánkovému prodeji, za cenu 10000,/měsíc, na dobu neurčitou.
2. Ukládá uvědomit pana Jana Rádla, IČ: 76585492 o rozhodnutí rady města
Z: VFO
o neschválení jeho žádosti o pronájem části pozemku parc. č. 32 zastavěná
T: 3/2013
plocha a nádvoří o výměře cca 100 m2 v k. ú. Vítkov, ke stánkovému prodeji, za
cenu 10000,-/měsíc, na dobu neurčitou.

1781/49

1. Bere na vědomí žádost o ukončení nájemních smluv ze dne 23. 12. 2011,
uzavřených mezi Městem Vítkovem a Vítkovským klubem podnikatelů.
2. Vyhlašuje záměr města na pronájem 2 částí pozemku parc. č. 25 ostatní plocha
o výměře 2 x 12,72 m2 v k. ú. Vítkov, jako vyhrazené parkování pro
podnikatelskou činnost, za cenu 150,-/měsíc, na dobu neurčitou.
3. Ukládá FO zajistit zveřejnění záměru na pronájem 2 částí pozemku parc. č. 25
ostatní plocha o výměře 2 x 12,72 m2 v k. ú. Vítkov, jako vyhrazené parkování
pro podnikatelskou činnost, za cenu 150,-/měsíc, na dobu neurčitou.

1782/49

1. Bere na vědomí zprávu o stavu vymáhání dlužné částky firmy Mediatta, s.r.o.
Zbraslavská 1/37, 159 00 Praha 5 – Malá Chuchle.
2. Ukládá pracovníku FO, úseku centrální evidence pohledávek, zahájit vymáhání
pohledávky u Okresního soudu Opava podáním návrhu na vydání
Elektronického platebního rozkazu.

1783/49

Schvaluje předložený plán průběhu veřejných schůzí s občany v místních částech
v jarním období 2013.

1784/49

1. Schvaluje Smlouvu o nájmu nebytových prostor za účelem zajištění místnosti
pro místní referendum, mezi Střední školou Vítkov Podhradí, příspěvkovou
organizací, se sídlem Vítkov – Podhradí a Městem Vítkov, náměstí Jana Zajíce
7, 749 01 Vítkov.
2. Ukládá starostovi schválenou smlouvu podepsat.

1785/49

1. Schvaluje Smlouvu o nájmu nebytových prostor za účelem zajištění místnosti
pro místní referendum, mezi Lesy České republiky, s.p., Hradec Králové,
Přemyslova 1106, zastoupenými Ing. Svatoplukem Sýkorou, generálním
ředitelem, dle podpisového řádu zastoupen Ing. Jiřím Grodou, lesním správcem
Lesní správy Vítkov, Opavská 97, 749 01 Vítkov a Městem Vítkov, náměstí
Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov.
2. Ukládá starostovi schválenou smlouvu podepsat.

_______________________________
Ing. Pavel Smolka
starosta
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_______________________________
Zdeněk Hegar
místostarosta
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