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1.  Kontrola plnění usnesení ZMS 

Usnesení č. XX/1/2018 

Zastupitelstvo města Slavičín 

b e r e  n a  v ě d o m í  

zprávu o kontrole plnění usnesení. 

 

hlasování: pro 21; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 0 

 
 

2.  Zprávy o činnosti výborů ZMS 

Usnesení č. XX/2/2018 

Zastupitelstvo města Slavičín 

b e r e  n a  v ě d o m í  

a) zápis z Osadního výboru Hrádek na Vlárské dráze č. 4 
b) zápis z Osadního výboru Nevšová č. 6, 7 
c) zápis ze zasedání finančního výboru Zastupitelstva města Slavičín č. 2  
  
 

hlasování: pro 21; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 0 

 
 

3. Rozpočtová opatření  

Usnesení č. XX/3/2018 

Zastupitelstvo města Slavičín 

s c h v a l u j e  

rozpočtové opatření č. 11/2018/ZMS – přijetí neinvestiční dotace z rozpočtu Ministerstva práce a 
sociálních věcí ve výši 229 tis. Kč určené k úhradě nákladů na výkon sociální práce 

rozpočtové opatření č. 12/2018/ZMS – poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města TJ Sokol 
Nevšová, z.s., Nevšová 84, 763 21 Slavičín, IČ: 18811159, ve výši 80 tis. Kč za účelem opravy tribuny a 
výměny laviček v areálu TJ Sokol Nevšová 

 

 

VÝPIS USNESENÍ 
XX. zasedání Zastupitelstva města Slavičín dne 5. 9. 2018 

 Poznámka: 
- zveřejněna je upravená verze usnesení z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona 

č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů; 
- do úplné verze usnesení mohou občané města Slavičín podle ust. § 16 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, 

ve znění pozdějších předpisů, nahlédnout na útvaru sekretariát MěÚ Slavičín.  
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rozpočtové opatření č. 13/2018/ZMS – poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Sportovní kluby 
Slavičín, z.s., Školní 29, 763 21 Slavičín, IČ: 00544621, ve výši 35 tis. Kč za účelem úpravy sportovní 
haly 

rozpočtové opatření č. 14/2018/ZMS – akce „Hrádek – napojení cyklotrasy do ul. Za Zemánky“ – navýšení 
rozpočtované částky o 140 tis. Kč z důvodu skutečné realizační ceny zjištěné v rámci zadávacího řízení a 
dodatečných nákladů na vytýčení inženýrských sítí, sjednání technického dozoru a pořízení geometrického 
plánu 
 
rozpočtové opatření č. 15/2018/ZMS – akce „Úprava dopravního řešení – ul. Mezi Šenky“ – 1. etapa – 
navýšení rozpočtované částky o 470 tis. Kč z důvodu skutečné realizační ceny zjištěné v rámci zadávacího 
řízení a dodatečných nákladů na vytýčení inženýrských sítí, sjednání technického dozoru a pořízení 
geometrického plánu 

rozpočtové opatření č. 16/2018/ZMS – akce „Krycí paravan z tahokovu – kontejnerové hnízdo - COOP 
Slavičín““ – návrh na zařazení nové akce do rozpočtu města ve výši 130 tis. Kč 

rozpočtové opatření č. 17/2018/ZMS – akce „Revitalizace záhonu ul. Mezi Šenky“ – akce rozpočtována 
v částce 200 tis. Kč nebude v roce 2018 realizována 

rozpočtové opatření č. 18/2018/ZMS – akce „Nákup okrasných květináčů včetně výsadby“ – akce 
rozpočtována v částce 160 tis. Kč nebude v roce 2018 realizována 

rozpočtové opatření č. 19/2018/ZMS – akce „Oprava lávky cyklostezka Divnice u SOŠ“ – akce 
rozpočtována v částce 50 tis. Kč nebude v roce 2018 realizována 

rozpočtové opatření č. 20/2018/ZMS – akce „Skatepark – doplnění prvků“ – po ukončení realizace jsou 
skutečné výdaje o 258 tis. Kč nižší, než bylo původně rozpočtováno 

rozpočtové opatření č. 21/2018/ZMS – akce „Zklidnění dopravy ul. Dlouhá“ – předpokládané výdaje na 
akci budou o 1,25 mil. Kč nižší, než se původně předpokládalo 

rozpočtové opatření č. 22/2018/ZMS – doplnění rozpočtové rezervy rady města o částku 925 tis. Kč 

a 
 

b e r e  n a  v ě d o m í  

rozpočtové opatření č. 25/2018/RMS – akce „Nevšová – revitalizace – střed obce – 2. etapa“ – navýšení 
rozpočtované částky o 1 400 tis. Kč z důvodu vyšší ceny zjištěné v rámci zadávacího řízení 
 
rozpočtové opatření č. 26/2018/RMS – pořízení nového automatického bazénového vysavače pro 
zajištění provozu městského koupaliště v částce 95 tis. Kč 
 
rozpočtové opatření č. 27/2018/RMS – akce „Armypark – oprava střechy – budova č. 1“ – navýšení 
rozpočtované částky o 250 tis. Kč z důvodu vyšší ceny zjištěné v rámci zadávacího řízení. Krytí výdajů 
bude zajištěno zčásti přesunem finančních prostředků rozpočtové rezervy rady města (70 tis. Kč) a zčásti 
přesunem prostředku z akce „Zklidnění dopravy ulice Dlouhá“ (180 tis. Kč) 
 
rozpočtové opatření č. 28/2018/RMS – přijetí a poskytnutí neinvestiční účelové dotace ze 
státního rozpočtu ZŠ Slavičín – Malé Pole, příspěvková organizace, IČ 70882134, ve výši 202 tis. Kč na 
realizaci projektu prioritní osy 3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu 
vzdělávání Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání  
 
rozpočtové opatření č. 29/2018/RMS – akce „MŠ Dlouhá – výměna oken a zateplení fasády“ – navýšení 
rozpočtované částky o 132 tis. Kč z důvodu realizace dodatečných stavebních prací 
 
rozpočtové opatření č. 30/2018/RMS – akce „Oprava chodníků Mladotická“ – navýšení rozpočtované 
částky o 289 tis. Kč z důvodu vyšší ceny zjištěné v rámci zadávacího řízení 

rozpočtové opatření č. 31/2018/RMS – přijetí pojistného plnění za škodu na budově tribuny fotbalového 
hřiště ve Slavičíně ve výši 98 tis. Kč a současně výdej finančních prostředků ke krytí souvisejících oprav 
a dalších vyvolaných nákladů ve stejné výši 

rozpočtové opatření č. 32/2018/RMS – poskytnutí peněžitého daru Centru pro dětský sluch Tamtam, 
o.p.s., Hábova 1571/22, Stodůlky 155 00 Praha 5, IČ: 00499811, ve výši 2 tis. Kč 
 



 
Návrh výpisu usnesení ZMS č. XX., 5. 9. 2018  3 / 8 
 

hlasování: pro 21; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 0 

Anotace: 

Rozpočtová opatření jsou zveřejňována na internetových stránkách města na adrese: http://www.mesto-
slavicin.cz/cs/mesto-slavicin/rozpocet-mesta/rozpocet-mesta.html 

 

4. Střednědobý výhled rozpočtu města Slavičín na období 2019-2020 - úprava č. 1 

Usnesení č. XX/4/2018 

Zastupitelstvo města Slavičín 

s c h v a l u j e  

úpravu Střednědobého výhledu rozpočtu města Slavičín na období 2019-2020 spočívající v poskytnutí 
návratné finanční výpomoci ZŠ Slavičín - Vlára ve výši 2 600 tis. Kč na předfinancování projektu 
„Rekonstrukce dílen a učebny přírodopisu“ a ZŠ Slavičín - Malé Pole ve výši 1 000 tis. Kč na předfinancování 
projektu „Modernizace jazykovo – počítačové učebny“ v rámci operačního programu „MAS Luhačovské Zálesí 
- IROP- infrastruktura základních škol“. 
 
hlasování: pro 19; proti 0; zdržel se 2 (Navrátil, Zemčík); nepřítomen 0 

 

5. Poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Slavičín - Sportovní kluby, z.s. 

Usnesení č. XX/5/2018 

Zastupitelstvo města Slavičín 

s ch v a l u j e 
 

a) poskytnutí individuální dotace Sportovní kluby Slavičín, z.s., Školní 29, Slavičín, IČ 00544621, ve výši  
35.000,- Kč za účelem úprav zasedací místnosti, klubovny, hlediště a společenských prostor, včetně 
výměny oken a dveří. 

b) uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace mezi městem Slavičín a Sportovní 
kluby Slavičín, z.s. 

 
hlasování: pro 21; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 0 

 

6. Poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Slavičín - TJ Sokol Nevšová 

Usnesení č. XX/6/2018 

Zastupitelstvo města Slavičín 

s ch v  a l  u  j  e  
 

a) poskytnutí individuální dotace TJ Sokol Nevšová, z.s., Nevšová 84, 
       IČ 18811159, ve výši 80.000,-Kč za účelem opravy stávající tribuny  
       a výměny laviček v areálu TJ Sokol Nevšová,     
b) uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace mezi městem Slavičín a TJ Sokol 

Nevšová, z.s. 
 
 

hlasování: pro 21; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 0 

 

7. Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí programové dotace - Spolek Zvonek 

Usnesení č. XX/7/2018 

Zastupitelstvo města Slavičín 

s ch v a l  u j  e 
 

http://www.mesto-slavicin.cz/cs/mesto-slavicin/rozpocet-mesta/rozpocet-mesta.html
http://www.mesto-slavicin.cz/cs/mesto-slavicin/rozpocet-mesta/rozpocet-mesta.html
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uzavření Dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě č. PD-S-08/2018/01 o poskytnutí programové dotace mezi 

městem Slavičín a Spolkem Zvonek.  

 
hlasování: pro 21; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 0 

 
 

8. Vyhlášení dotačních programů na rok 2019 

Usnesení č. XX/8/2018 

Zastupitelstvo města Slavičín 

v  y  h  l  a  š  u  j  e  

a) dotační programy na rok 2019: 
- „Podpora rozvoje kultury v roce 2019“ 
- „Podpora sportovní a tělovýchovné činnosti v roce 2019“ 
- „Podpora aktivit v oblasti životního prostředí v roce 2019“  
- Podpora mimoškolních aktivit dětí a mládeže v roce 2019“. 

 
hlasování: pro 21; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 0 

 

9. Poskytnutí zápůjček z Fondu rozvoje bydlení 

Usnesení č. XX/9/2018 

Zastupitelstvo města Slavičín 

s c h v a l u j e 
 

poskytnutí zápůjček z Fondu rozvoje bydlení žadatelům a uzavření příslušných smluv o zápůjčce v souladu 
se Statutem Fondu rozvoje bydlení. 
 
hlasování: pro 21; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 0 

 
 

10. Závěrečný účet svazků obcí za rok 2017 

Usnesení č. XX/10/2018 

Zastupitelstvo města Slavičín 

 b e r e  n a  v ě d o m í  

závěrečný účet a zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Mikroregion Luhačovské Zálesí a DSO 
Sdružení měst a obcí Východní Moravy za rok 2017. 
 
hlasování: pro 21; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 0 

 
 

11. OZV č. 1/2018, o místním poplatku ze psů 

Usnesení č. XX/11/2018 

Zastupitelstvo města Slavičín 

s c h v a l u j e 
 

obecně závaznou vyhlášku města Slavičín č. 1/2018, o místním poplatku ze psů.  

 

hlasování: pro 21; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 0 
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12. OZV č. 2/20018, kterou se zrušují OZV č. 06/1991 a č. 01/2003 

Usnesení č. XX/12/2018 

Zastupitelstvo města Slavičín 

s c h v a l u j e 
 
obecně závaznou vyhlášku města Slavičín č. 2/2018, kterou se zrušují obecně závazné vyhlášky č. 06/1991 
a č. 01/2003.  
 
hlasování: pro 21; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 0 

 

13. Územní plán Slavičín - zpráva o uplatňování územního plánu 

Usnesení č. XX/13/2018 

Zastupitelstvo města Slavičín 

a )  s o u h l a s í  

se zpracováním změny územního plánu Slavičín: 

1) na části pozemku p.č. 4183/8 v k.ú. Slavičín ze stávající plochy Z (plochy zemědělské) na plochu 
BI (plochy bydlení individuálního) – žádost č. 1 

2) na pozemku p.č.  4370/82 v k.ú. Slavičín ze stávající plochy Z (plochy zemědělské) na plochu L 
(plochy lesní) – žádost č. 2 

3) na pozemku p.č.147/1 v k.ú. Hrádek na Vlárské dráze ze stávající plochy Z (plochy zemědělské) 
na plochu BI (plochy bydlení individuálního) – žádost č. 5 

4) na pozemku p.č. 3997/36 v k.ú. Slavičín ze stávající plochy Z (plochy zemědělské) na plochu BI 
(plochy bydlení individuálního) – žádost č. 6 

5) na pozemku pozemku p.č. 4410 v k.ú. Nevšová ze stávající plochy Z (plochy zemědělské) na 
plochu SO.3 (plochy smíšené obytné vesnické) – žádost č. 8 

6) a) na částech pozemků p.č. 600, 599, 598/2, 595/1 a 307/2 v k.ú. Nevšová ze stávající plochy K 
(plochy krajinné zeleně) na plochu BI (plochy bydlení individuálního) – žádosti č. 9 a 20 

b) na pozemku p.č. 72/1 v k.ú. Nevšová za stávající plochy Z (plochy zemědělské) na plochu BI 
(plochy bydlení individuálního) – žádost č. 9 a 20  

c) na pozemcích p.č. 5317, 5318, 5319 5320 v k.ú. Nevšová ze stávajících ploch Z (plochy 
zemědělské) a K (plochy krajinné zeleně) na plochu BI (plochy bydlení individuálního) – žádost č. 9 a 20  

d) na pozemcích p.č. 4806, 4803, 4801, 4799, 4798, 4796, 4793, 4791, 4789, 4787, 4785, 4783 a 
4781 v k.ú. Nevšová za stávajících ploch Z (plochy zemědělské) na plochu BI (plochy bydlení 
individuálního) – žádost č. 9 a 20 

e) na částech pozemků p.č. 4942, 4944, 4946, 4948, 4950, 4952, 4954, 4956, 4959, 4960, 
4961,4963, 3114/2, 3111/2, 3111/3, 3105/2, 3077/10, 3077/2, 3077/9, 3077/8, 3077/7, 3077/6, 3077/5, 
4298/1, 4298/2 a 3076/1 ze stávajících ploch Z (plochy zemědělské) a K (plochy krajinné zeleně) na 
plochu BI (plochy bydlení individuálního) – žá č. 9, 19 a 20  

7) na části pozemku pozemku p.č. 4743 v k.ú. Nevšová ze stávající plochy Z (plochy zemědělské) na 
plochu BI (plochy bydlení individuálního) – žádost č. 10 

8) na pozemku p.č. 4283/10 v k.ú. Slavičín ze stávající plochy Z (plochy zemědělské) na plochu BI 
(plochy bydlení individuálního) – žádost č. 11 

9) na pozemku p.č. 2357 v k.ú. Divnice ze stávající plochy Z (plochy zemědělské) na plochu BI (plochy 
bydlení individuálního) – žádost č. 12 

10) v souvislosti s Plánem zlepšování kvality ovzduší zóna Severovýchod, vydaným v roce 2016 
formou opatření obecné povahy Ministerstva životního prostředí – žádost č. 13 

11) na pozemcích p.č. 2353 a 2358 v k.ú. Divnice ze stávající plochy Z (plochy zemědělské) na plochu 
BI (plochy bydlení individuálního) – žádost č. 14 a 16 
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12)  na pozemku p.č. 4336/69 v k.ú. Slavičín ze stávající plochy Z (plochy zemědělské) na plochu BI 
(plochy bydlení individuálního) – žádost č. 15 

13) na pozemcích p.č. 2106/1, 2106/3, 20/2 a st. 3/3 v k.ú. Divnice ze stávající plochy BI (plochy bydlení 
individuálního) na plochu O (plochy občanského vybavení) – žádost č. 17 

14) na pozemku p.č. st. 329/14 v k.ú. Slavičín ze stávající plochy SP (plochy smíšené výrobní) na 
plochu SO.1 (plochy smíšené obytné v centrální zóně) – žádost č. 18 

15) a) na pozemcích p.č. st.983, p.č. 302/31, 302/32, 302/33 v k.ú. Slavičín ze stávající plochy O 
(plochy občanského vybavení) na plochu SO.1 (plochy smíšené obytné v centrální zóně) – žádost č. 25 

b) na pozemcích p.č. st. 30, p.č. 883/1 v k.ú Hrádek na Vlárské dráze ze stávající plochy BI (plochy 
bydlení individuálního) na plochu O (plochy občanského vybavení) – žádost č. 25 

c) na pozemcích p.č. st. 410/1, p.č. 1821/9 v k.ú. Hrádek na Vlárské dráze ze stávající plochy SP 
(plochy smíšené výrobní) na plochu SO.1 (plochy smíšené obytné v centrální zóně) – žádost č. 25 

d) na pozemcích p.č. st. 461, p.č.598/2 v k.ú. Slavičín ze stávající plochy BH (plochy bydlení 
hromadného) na plochu SO.1 (plochy smíšené obytné v centrální zóně) – žádost č. 25 

e) na pozemcích p.č. st. 503, 504 a p.č. 598/8, 598/9, 598/10, 598/15 v k.ú. Slavičín ze stávající 
plochy BH (plochy bydlení hromadného) na plochu O (plochy občanského vybavení) – žádost č. 25 

f) na pozemku p.č. 1341 v k.ú. Slavičín ze stávající plochy TE (plochy technické infrastruktury – 
energetika) na plochu SP (plochy smíšené výrobní) – žádost č. 25 

g) na pozemku p.č. st.611 v k.ú. Slavičín ze stávající plochy SP (plochy smíšené výrobní) na plochu 
TE (plochy technické infrastruktury – energetika) – žádost č. 25 

h) na pozemcích p.č. 640/7, 442/1, 442/2, 640/13, 1278 a st. 1277 v k.ú. Slavičín ze stávající plochy 
OV.6 (plochy pro ochranu obyvatelstva) na plochu O (plochy občanského vybavení – žádost č. 25 

16) na pozemcích p.č. 518/3, 518/1 a 519 v k.ú. Slavičín ze stávající plochy Z (plochy zemědělské) na 
plochu BI (plochy bydlení individuálního) – žádost č. 28 

17) na pozemku p.č. 1815/1 v k.ú. Slavičín ze stávající plochy Z (plochy zemědělské) na plochu BI 
(plochy bydlení individuálního) – žádost č. 30 

18) na části pozemku p.č. 5136 v k.ú Nevšová ze stávající plochy Z (plochy zemědělské) na plochu BI 
(plochy bydlení individuálního) – žádost č. 31 

19) v souvislosti se zapsanými komplexními pozemkovými úpravami v rámci katastrálního území 
Divnice – žádost č. 27 

20) v souvislosti se zapsanými komplexními pozemkovými úpravami v rámci katastrálního území 
Nevšová – ž 

ádost č. 26 

b )  n e s o u h l a s í  

1) na částech pozemků p.č. 4096/1, 4095/1 a 4083/15 v k.ú. Slavičín ze stávající plochy Z (plochy 
zemědělské) na plochu BI (plochy bydlení individuálního) – žádost č. 3 

2) na pozemku p.č. 2998/1 v k.ú. Slavičín ze stávající plochy Z (plochy zemědělské) na plochu BI 
(plochy bydlení individuálního) – žádost č. 4 

3) na p.č. 3844 v k.ú. Slavičín ze stávající plochy SP (plochy smíšené výrobní) na plochu BI (plochy 
bydlení individuálního) – žádost č. 7 

4) na pozemcích p.č. 3039, 3055 a 3056 v k.ú. Slavičín ze stávajících ploch Z (plochy zemědělské) a 
T* (plochy technické infrastruktury) na plochu BI (plochy bydlení individuálního) – žádost č. 21 

5) na pozemku p.č. 1460/1 v k.ú. Slavičín ze stávající plochy P (plochy přírodní) na plochu BI (plochy 
bydlení individuálního) – žádost č. 22 

6) na části pozemku p.č. 2956 v k.ú. Nevšová ze stávající plochy Z (plochy zemědělské) na plochu BI 
(plochy bydlení individuálního) – žádost č. 23 

7) na části pozemků p.č. 2967/4, 2958/2, 4303/10, 2995/12, 2995/3, 2959/2 a 2959/1 v k.ú. Nevšová 
ze stávající plochy Z (plochy zemědělské) na plochu BI (plochy bydlení individuálního) – žádost č. 24 
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8) na pozemku p.č. 881/2 v k.ú. Hrádek na Vlárské dráze ze stávající plochy Z (plochy zemědělské) 
na plochu BI (plochy bydlení individuálního) –  

 

žádost hlasování: pro 16; proti 0; zdržel se 5 (Navrátil, Pinďák, Bonko, Haraga, Lukáš); nepřítomen 0 

 

14. Žádost o odkup pozemků -

Usnesení č. XX/14/2018 

Zastupitelstvo města Slavičín 

n e s c h v a l u j e  

vyhlášení záměru na prodej pozemků parc. č. 4337/17 o výměře 475 m2, parc. č. 4337/10 o výměře 462 
m2 a parc. č. 4337/16 o výměře 463 m2 v katastrálním území Slavičín, na základě žádosti 

 
hlasování: pro 21; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 0 

 

15. Žádost o odkup pozemku parc. č. st. 704 v k. ú. Slavičín -

Usnesení č. XX/15/2018 

Zastupitelstvo města Slavičín 

s c h v a l u j e  

prodej pozemku parc. č. st. 704 o výměře 20 m2 v katastrálním území Slavičín  
, za kupní cenu 400 Kč/m2, k níž bude připočtena platná sazba DPH, za podmínky 

úhrady nákladů, které s prodejem souvisí. 

 

hlasování: pro 21; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 0 

16. Odkup lesních pozemků v k. ú. Slavičín 

Usnesení č. XX/16/2018 

Zastupitelstvo města Slavičín 

s c h v a l u j e  

odkup pozemků parc. č. 1874 a 1917/7 o celkové výměře 6.019 m2 v katastrálním území Slavičín od 
vlastníků  

 
za 

celkovou kupní cenu 50.000 Kč. 
 

hlasování: pro 21; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 0 

17. Vyřazení nepotřebného majetku města Slavičín 

Usnesení č. XX/17/2018 

Zastupitelstvo města Slavičín 

s c h v a l u j e  

vyřazení nepotřebného majetku města Slavičín, a to: 

inv.č. 81249 Infuzní pumpa IT 1012 
inv.č. 81308 Kardiomonitor LKM 100 
inv.č. 81303 Infuzní pumpa  
inv.č. 81311 Servoventilátor 

hlasování: pro 21; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 0 
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18. Prodej části pozemku parc. č. 4513/22 v k. ú. Slavičín -

Usnesení č. XX/18/2018 

Zastupitelstvo města Slavičín 

s c h v a l u j e  

a) prodej části pozemku parc. č. 4513/22 o výměře 2 m2 v k.ú. Slavičín 

b) prodej části pozemku parc. č. 4513/22 o výměře 2 m2 v k.ú. Slavičín 

za podmínek: 

- kupní cena 200 Kč/m2, k níž bude připočtena platná sazba DPH, 
- úhrada nákladů s prodejem spojených kupujícími. 
 

hlasování: pro 21; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 0 

 

 

 

 

 

..............................................                .............................................. 

       Ing. Jaroslav Končický                 Mgr. Božena Filáková                 
 starosta                        místostarostka 
 


