Výpis ze z á p i s u
z 11. zasedání Zastupitelstva města Paskov konaného dne
28. června 2012 v Paskově
Přítomno:

19
2
2
Doba zahájení

členů zastupitelstva města
členové zastupitelstva města omluveni
hosté
zasedání: 17:00 hodin

Zasedání zahájil a řídil starosta.
Program zasedání zastupitelstva byl oproti programu na
pozvánkách aktuálně doplněn o body 9 d) – h), 11-15. Doplnění
programu z řad členů zastupitelstva nebylo podáno.
1. Zastupitelstvo města schválilo 19 hlasy navržený program
zasedání:
1. Schválení pořadu jednání zastupitelstva města
2. Určení ověřovatelů zápisu a usnesení
3. Kontrola usnesení č. 3/2012 z 10. zasedání ZM
4. Informace o činnosti orgánů města mezi 10. a 11.
zasedáním zastupitelstva města
5. Zpráva o přezkumu hospodaření města za rok 2011
6. Závěrečný účet města za rok 2011
7. Přehled investičních akcí a vybraných oprav městského
majetku v roce 2011
8. Závěrečný účet DSO Olešná za rok 2011
9. Majetkové záležitosti
a) Darovací smlouva č. FM/6/j/2012/Ch mezi MSK, dárcem,
zastoupeným z pověření hejtmana kraje Správou silnic
MSK a Městem Paskov, obdarovaným. Předmětem smlouvy
je darování pozemku parc.č. 1933/13, 1933/14 oba k.ú.
Paskov. Pozemky jsou pod stavbou chodníku – nástupiště
podél silnice č. III/4705.
b) Darovací smlouva č. FM/15/j/2012/Ch mezi MSK, dárcem,
zastoupeným z pověření hejtmana kraje Správou silnic
MSK a Městem Paskov, obdarovaným. Předmětem smlouvy
je darování pozemků parc.č. 624/6, 624/5, 624/4, 624/3
vše k.ú. Paskov. Pozemky jsou pod stavbou chodníku
podél silnice č. III/4794.
c) Darovací smlouva č. FM/16/j/2012/Ch mezi Městem
Paskov, jako dárcem a MSK, zastoupeným z pověření
hejtmana kraje Správou silnic MSK, jako obdarovaného.
Předmětem smlouvy je darování pozemků parc.č. 2184/2 a
parc.č. 535/2 oba k.ú. Paskov (ostatní plocha – silnice).
d) Prodej pozemku parc.č. 27/2 k.ú. Oprechtice dle schváleného záměru.
e) Smlouva č. UZSVM/OFM/3082/2012-OFMM o bezúplatném
převodu pozemků od Úřadu pro zastupování státu ve
věcech majetkových
f) Opětovná žádost Mariana a Svatavy Sýkorových o odkoupení pozemku parc.č. 1720 k.ú. Paskov
g) Kupní smlouva mezi Biocelem Paskov, a.s., prodávajícím
a Městem Paskov, kupujícím. Předmětem smlouvy je budova
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bez č.p. – jiná stavba, která stojí na pozemku parc.č.
1183/9, vše k.ú. Paskov.
h) Záměr dlouhodobé výpůjčky pozemků ve vlastnictví Města
Paskov pod cyklostezkou Ostrava-Beskydy na dobu 5 let.
10. Změna názvu pobočky Paskov, ZUŠ Vratimov na „Základní
umělecká škola ve Vratimově, pobočka Jaroslava
Vostradovského v Paskově“.
11. Smlouva o veřejných službách v přepravě cestujících,
poskytnutí kompenzace za veřejné služby a o organizačním
zajištění ostatní dopravní obslužnosti. Smlouva se
uzavírá mezi Městem Paskov (objednavatelem), Dopravním
podnikem Ostrava, a.s. (dopravcem) a Koordinátorem ODIS,
s.r.o. (koordinátorem).
12. Dodatek č. 2 ke Smlouvě o veřejných službách v přepravě
cestujících, poskytnutí kompenzace za veřejné služby a
organizačním zajištění dopravní obslužnosti mezi Městem
Paskov (objednatelem), Veolia Transport Morava a.s.
(dopravcem) a Koordinátor ODIS s.r.o. (koordinátorem).
13. DSO Region Slezská brána
a) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného
svazku obcí DSO Region Slezská brána za rok 2011
b) Návrh Závěrečného účtu DSO Region Slezská brána za
rok 2011.
14. Smlouva o půjčce mezi Městem Paskov, věřitelem, a DSO
Region Slezská brána, dlužníkem, na spolufinancování a
předfinancování projektu „Cyklostezka Ostrava-Beskydy,
úsek Vratimov-Sviadnov“
15. Rozpočtové opatření ZM č. 1/2012
16. Záležitosti organizační a informační povahy a diskuze
17. Závěr
2. Zastupitelstvo města určilo 17 hlasy, 2 členové ZM se
zdrželi hlasování, dva členy – ověřovatele zápisu a usnesení:
pana MUDr. Marka Ožanu a paní Libuši Klimundovou.
3. Kontrola usnesení č. 3/2012 z 10. zasedání zastupitelstva města
- v tomto usnesení nebyl uložen žádný úkol.
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí 19 hlasy kontrolu plnění
usnesení č. 3/2012 z 10. zasedání Zastupitelstva města Paskov.
4. Informace o činnosti orgánů města mezi 10. a 11. zasedáním
zastupitelstva města.
Za radu města podal informace Ing. Klimunda. Od 10. zasedání ZM
zasedala rada města 7 x. Jelikož členové ZM dostávají zápisy ze
schůzí rady města, uvedl jen některé projednávané body:
- Schválení Směrnice města Paskov o závazném postupu zadávání
veřejných zakázek
- Zveřejnění výzvy k podání cenové nabídky na akci „Zajištění a
sanace bytového domu Nádražní č.p. 34, k.ú. Paskov“
- Možnost digitalizace místního kina
- Oprava místních komunikací
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- Prodloužení linky č. 39 do centra města
- Zajištění kontejneru pro řidiče linky č. 39
- Pojištění majetku města
- Posouzení rentability svozu plastového odpadu pracovníky VPP
- Aktualizace projektu na „Odkanalizování Paskova – 4. část.“
Projektová dokumentace je již zastaralá, z technologického
hlediska by neprošla v případě podání žádosti o dotaci.
- Změna názvu pobočky Paskov, ZUŠ Vratimov
- Obnova stromořadí na ul. Vodárenské a Fibichové.
- Výzva k podání cenové nabídky na „Propustek přes Mlýnský náhon
na ul. Kirilovova“.
Pan Moravec se dotazoval, dle jakého klíče jsou prodlužovány
smlouvy o nájmu městských bytů. Některým nájemníkům je smlouva
prodloužena na rok, jiným o měsíc apod.
Starosta uvedl, že smlouvy o nájmu městských bytů jsou prodlužovány
dle způsobu úhrady nájemného. V případě problémů s placením nájmu
nebo splátkového kalendáře jsou smlouvy prodlužovány na kratší
období.
Pan Šugar se dotazoval, zda v souvislosti s opravou propustku
Mlýnského náhonu se bude měnit časový jízdní řád.
Ing. Pohl s panem starostou uvedli, že úvodní jednání proběhlo
27.6.2012, na kterém je přepravci ubezpečili, že po dobu opravy
propustku by neměl být problém s přepravou osob.
Za finanční výbor podal zprávu Ing. Michálek. Výbor zasedal 4x.
Zabýval se následujícími body:
- Kontrolou účetnictví „Občanského sdružení Paskov Net“ za rok 2011
Finanční výbor doporučil mimo jiné zavést fungující systém
sledující pohledávky a případné „neplatiče členských příspěvků po
upozornění ihned odpojit.
- Úpravou cen služeb poskytovaných městem Paskov
- Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření Města Paskov za rok
2011. Členové finančního výboru se zúčastnili pracovní schůzky
s auditorem města, na které byly zjištěné nedostatky společně
s pracovníky ekonomického oddělení města prodiskutovány. Zjištěné
nedostatky byly dle přesného doporučení auditora již opraveny.
- Návrhem na vyřazení majetku města Paskov (Městský úřad, ZŠ
Paskov, SDH Paskov, SDH Oprechtice a KD Oprechtice)
- Návrhem na nákup vhodného vozidla, jako náhradu za vyřazený vůz
ŠKODA FAVORIT
- Efektivitou třídění a lisování plastů
Za kontrolní výbor podal zprávu Ing. Pauk. Kontrolní výbor zasedal
1 x. Členové výboru provedli jednu kontrolu. S výsledkem kontroly
seznámil členy ZM pan Šugar.
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Předmětem kontroly bylo usnesení rady města č. 29-32 a kontrola
vyúčtování dotací Klubu důchodců Paskov a Klubu seniorů Oprechtice.
Výbor doporučil, aby prostředky z dotací města nebyly používány na
nákup alkoholických nápojů.
MUDr. Haladejová uvedla, že Osadní výbor Oprechtice se mezi 10. a
11. zasedáním zastupitelstva města nesešel.
Za komisi pro územní plánování, životní prostředí a bydlení podal
zprávu Ing. Pohl. Komise zasedala 1 x. Projednávala úkol z rady
města tj. aktualizaci dokumentace pro stavbu „Odkanalizování
Paskova – 4. část“. Komise doporučila provedení průzkumu mezi
občany, zda mají zájem o připojení se v dané lokalitě na splaškovou
kanalizaci či nikoliv. Další kroky v aktualizaci dokumentace
provést až na základě výsledků průzkumu.
Komise doporučila porovnat stav reálně připojených občanů u předchozích etap odkanalizování Paskova s původními předpoklady.
Za komisi ochrany veřejného pořádku, dopravy a spojů podal zprávu
Ing. Klimunda. Komise zasedala 1 x. Projednala doporučení
sestavování časového harmonogramu Městské policie F-M v Paskově.
Komise doporučuje alespoň z počátku provoz policie v co nejširší
míře.
Komise dále projednávala záležitosti provozu linky č. 39 do centra
města Paskov.
Za SPOZ podala zprávu paní Maršálková. Členové sboru provedli
návštěvy jubilantů v městě, včetně návštěvy nejstarší občanky
Paskova, paní Zielinové, v charitním domě ve F-M. Členové sboru
zajistili vítání nových občánků města Paskov.
Pan starosta uvedl, že MVDr. Pejhovský je omluven, proto nebude
podána zpráva za Radu zpravodaje. Starosta informoval, že Paskovský
zpravodaj byl přihlášen do soutěže „O nejlepší městský zpravodaj“
vydaný v roce 2011.
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí 19 hlasy informace o činnosti
orgánů města mezi 10. a 11. zasedáním zastupitelstva města.
5. Členové zastupitelstva města obdrželi spolu s pozvánkou Zprávu o
přezkumu hospodaření města za rok 2011. „Zpráva“ byla zveřejněna na
úřední desce i elektronické úřední desce. Zpráva byla projednána ve
finančním výboru a radě města. Při přezkumu hospodaření byly
zjištěny nedostatky. Za účelem jejich odstranění je zastupitelstvu
města předložen návrh nápravných opatření k přezkumu hospodaření za
rok 2011. Účetním bylo umožněno proškolení, aby nedocházelo
k dalším chybám.
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí 19 hlasy Zprávu o přezkumu
hospodaření města za rok 2011.

Výpis ze z á p i s u
z 11. zasedání Zastupitelstva města Paskov konaného dne
28. června 2012 v Paskově
6. Komentář k závěrečnému účtu města Paskov, který obdrželi členové
ZM spolu s pozvánkou, podal starosta. Závěrečný účet byl zveřejněn
na úřední desce vč. úřední desky umožňující dálkový přístup
v celém rozsahu v termínu 11.6.2012, to je 17 dnů před jednáním
zastupitelstva. K dnešnímu dni, k zahájení jednání zastupitelstva,
nebyly doručeny žádné písemné připomínky občanů k tomuto návrhu.
Dále starosta mimo jiné uvedl, že platba za stavbu chodníku
do Oprechtic přešla do rozpočtu roku 2012. Kanalizaci na ulici
Fibichova nebylo možné provést z důvodu nedokončení stavebního
povolení. K dnešnímu dni bylo již provedeno proúčtování chyb
zjištěných při přezkumu hospodaření města. Odpovědní pracovníci
úřadu absolvovali školení k osvojení platných účetních standardů.
Zastupitelstvo města vyjádřilo 19 hlasy souhlas s celoročním
hospodařením města za rok 2011 s výhradou.
Při přezkoumání byly zjištěny chyby a nedostatky, které nemají
závažnost nedostatků uvedených v zákoně č. 420/2004 Sb., § 10,
odst. 3, pod písmenem c).
Zastupitelstvo města zároveň schválilo přijatá nápravná opatření.
7. Přehled investičních akcí a vybraných oprav městského majetku
v roce 2011 okomentoval Ing. Klimunda. Mimo jiné uvedl, že se
provádí opravy výtluků na místních komunikacích, dokončují se
autobusové zastávky v souvislosti s prodloužením linky č. 39 do
centra města. Je prováděno statické zajištění budovy č.p. 34
v Paskově. Se zateplením objektu požární ochrany v Paskově se čeká
na akceptaci dotace.
Starosta doplnil informace Ing. Klimundy. Za účelem odstranění
závad na objektu č.p. 279 – Komunitní centrum Paskov, bylo jednání
s dodavatelem i projektantem. Je opraven nátěr fasády. Bylo
zjištěno, že střešní okapy jsou malokapacitní, voda se dostává za
zateplení a následně vznikají na zdivu zámoky. Jiné dotazy nebo
připomínky nebyly vzneseny.
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí 19 hlasy přehled investičních
akcí a vybraných oprav městského majetku v roce 2011.
8. Komentář k závěrečnému účtu DSO Olešná podal starosta. V rámci
svazku je uvažováno o zakoupení menšího stanu. Byl pořízen vozík na
přepravu stávajícího stanu.
Dotazy k předloženému materiálu nebyly žádné.
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí 19 hlasy závěrečný účet DSO
Olešná za rok 2011.
9. Starosta předkládal jednotlivě s komentářem k projednání
následující smlouvy a žádosti, o kterých zastupitelstvo rozhodlo:
a) Zastupitelstvo města schválilo 19 hlasy darovací smlouvu č.
FM/6/j/2012/Ch mezi MSK, dárcem, zastoupeným z pověření hejtmana
kraje Správou silnic MSK a Městem Paskov, obdarovaným. Předmětem
smlouvy je darování pozemku parc.č. 1933/13, 1933/14 oba k.ú.
Paskov. Pozemky jsou pod stavbou chodníku – nástupiště podél
silnice č. III/4705.
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b) Zastupitelstvo města schválilo 19 hlasy darovací smlouvu č.
FM/15/j/2012/Ch mezi MSK, dárcem, zastoupeným z pověření hejtmana
kraje Správou silnic MSK a Městem Paskov, obdarovaným. Předmětem
smlouvy je darování pozemků parc.č. 624/6, 624/5, 624/4, 624/3
vše k.ú. Paskov. Pozemky jsou pod stavbou chodníku podél silnice
č. III/4794.
c) Zastupitelstvo města schválilo 19 hlasy darovací smlouvu č.
FM/16/j/2012/Ch mezi Městem Paskov, jako dárcem a MSK, zastoupeným
z pověření hejtmana kraje Správou silnic MSK, jako obdarovaného.
Předmětem smlouvy je darování pozemků parc.č. 2184/2 a parc.č.
535/2 oba k.ú. Paskov (ostatní plocha – silnice).
d) Zastupitelstvo města schválilo 19 hlasy dle schváleného záměru
prodej městského pozemku parc.č. 27/2 k.ú. Oprechtice ve Slezsku
o výměře 11 m² paní Monice Sokolové, bytem Mor. Ostrava, Náměstí
Msgre Šrámka 1826/5 za odhadní cenu obvyklou ve výši 3.000 Kč a
náklady spojené s převodem ve výši 1.900 Kč.
e) Zastupitelstvo města schválilo 19 hlasy smlouvu o bezúplatném
převodu nemovitostí č. UZSVM/OFM/3082/2012-OFMM od České republiky
– Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových – smlouva je
nedílnou součástí tohoto usnesení ZM.
f) Zastupitelstvo města neschválilo 14 hlasy, 5 členů ZM se zdrželo
hlasování, záměr na odprodej městského pozemku parc.č. 1720 k.ú.
Paskov dle žádosti Mariana a Svatavy Sýkorových, bytem Paskov,
Na Kopečku 317.
g) Zastupitelstvo města schválilo 18 hlasy, 1 člen ZM se zdržel
hlasování, kupní smlouvu mezi Biocelem Paskov, a.s. (prodávajícím)
a Městem Paskov (kupujícím).
Předmětem smlouvy je budova bez č.p. – jiná stavba, stojící na
pozemku parc.č. 1183/9 k.ú. Paskov.
h) Zastupitelstvo města schválilo 19 hlasy záměr na dlouhodobou
výpůjčku pozemků ve vlastnictví Města Paskov pod cyklostezkou
Ostrava-Beskydy na dobu 5 let od ukončení realizace projektu
Cyklostezky Ostrava-Beskydy, úsek Vratimov-Sviadnov. Jedná se
o části pozemku parc.č. 781 travní plocha, části pozemku parc.
č. 2038/1 lesní pozemek, části pozemku parc.č. 2041/1 lesní
pozemek a části pozemku parc.č. 2041/2 lesní pozemek všechny
k.ú. Paskov. Pozemky se zapůjčují DSO Region Slezská brána.
10. Návrh na změnu názvu pobočky Paskov, ZUŠ Vratimov na „Základní
umělecká škola ve Vratimově, pobočka Jaroslava Vostradovského
v Paskově“ byl projednán s ředitelem ZUŠ Vratimov a radě města,
která ji doporučila ke schválení ZM.
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Na vyzvání starosty pan Eduard Kabil, bývalý žák Jaroslava
Vostradovského zavzpomínal na dobu působení pana Jaroslava
Vostradovského, který pro obec Paskov pracoval 30 let.
Paní Klimundová, paní Havránková i starosta se ztotožnili, že pan
Jaroslav Vostradovský by mohl být příkladem pro mladé občany.
Zastupitelstvo města schválilo 19 hlasy změnu názvu pobočky Paskov,
ZUŠ Vratimov na „Základní umělecká škola ve Vratimově, pobočka
Jaroslava Vostradovského v Paskově“ s účinností od 1.9.2012.
11. Starosta předložil k projednání smlouvu o veřejných službách
v přepravě cestujících, poskytnutí kompenzace za veřejné služby
a o organizačním zajištění ostatní dopravní obslužnosti.
Ing. Pohl uvedl, že tato smlouva se uzavírá v souvislosti
s prodloužením linky č. 39 do centra města. Město Paskov se na
nákladech této linky podílí 43 %. Od 1.7. je v platnosti tzv.
prázdninový provoz, od 2. září bude změna jízdního řádu, občané
mohou podávat své připomínky k jízdnímu řádu na Městský úřad.
Zastupitelstvo města schválilo 19 hlasy smlouvu o veřejných
službách v přepravě cestujících, poskytnutí kompenzace za veřejné
služby a o organizačním zajištění ostatní dopravní obslužnosti.
Smlouva se uzavírá mezi Městem Paskov (objednavatelem), Dopravním
podnikem Ostrava, a.s. (dopravcem) a Koordinátorem ODIS, s.r.o.
(koordinátorem).
12. Ing. Pohl uvedl, že od 1.3.2012 je na lince č. 370 provozován
malý autobus a provoz této linky je plně hrazen krajem. Smlouva
upravuje změnu dopravních výkonů veřejné linkové osobní dopravy na
lince č. 910370.
Zastupitelstvo města schválilo 19 hlasy dodatek č. 2 ke Smlouvě
o veřejných službách v přepravě cestujících, poskytnutí kompenzace
za veřejné služby a organizačním zajištění dopravní obslužnosti
mezi Městem Paskov (objednatelem), Veolia Transport Morava a.s.
(dopravcem) a Koordinátor ODIS s.r.o. koordinátorem).
13. Zastupitelstvo města vzalo na vědomí 18 hlasy, přítomno 18
členů ZM:
a) Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku
obcí DSO Region Slezská brána za rok 2011.
b) Návrh Závěrečného účtu DSO Region Slezská brána za rok 2011.
14. Starosta předložil návrh smlouvy o návratné půjčce Regionu
Slezská brána na spolufinancování a předfinancování projektu
„Cyklostezka Ostrava-Beskydy, úsek Vratimov-Sviadnov“. Doba půjčky
je nejpozději do 31.12.2013.
Zastupitelstvo města schválilo 19 hlasy smlouvu o půjčce mezi
Městem Paskov, věřitelem, a DSO Region Slezská brána, dlužníkem, na
spolufinancování a předfinancování projektu „Cyklostezka OstravaBeskydy, úsek Vratimov-Sviadnov“. Výše půjčky činí 4.500.000 Kč.
15. Komentář k rozpočtovému opatření ZM č. 1/2012 podal starosta.
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Do rozpočtového opatření bude pojata i částka 200.000 Kč – viz bod
9 g).
MUDr. Ožana požádal o upřesnění, na které sochy byly vypracovány
znalecké posudky (položka 5169 RO ZM č. 1/2012).
Starosta odpověděl, že se jedná o sochy sv. Sebastiána a sv.
J. Nepomuckého, které jsou před bránou areálu zámku v Paskově.
Zastupitelstvo města schválilo 19 hlasy rozpočtové opatření ZM
č. 1/2012.
16. Záležitosti organizační a informační povahy a diskuze
a) Starosta informoval členy ZM:
- že na list vlastnictví Města Paskov byla zapsána nemovitost –
dům č.p. 31 v Paskově. Správcová FNO Ostrava předala úřadu klíče,
kterými se nemovitost nedá odemknout.
- že neuspěl s protestním dopisem, který napsal regionálnímu
řediteli České spořitelny, a.s. před ukončením provozu pobočky ČS
a.s. v Paskově. Rozhodnutí považuje za nesprávné.
- o jednání zástupců obcí a měst Regionu Slezská brána
b) Diskuze:
Pan Kupka se dotazoval, zda je něco nového v souvislosti s převodem
bytového domu a vilou v zámeckém parku.
Ing. Bělík sdělil, že probíhá převod uvedených nemovitostí na
katastrálním úřadě. Nadále zůstává problém s příjezdovou cestou.
Pan Kabil poděkoval za zřízení zóny „30 km + přednost zprava“ na
Folvarku a provedení zástřiků výtluků na komunikacích. Dále
požadoval navýšení počtu nádob na plast na Folvarku u družstevních
domů a sídlišti ul. Papírenská.
Ing. Michálek uvedl, že dle informací společnosti A.S.A. by měl
Paskov od poloviny 7. měsíce dostat dalších 10 kusů kontejnerů na
plasty.
Pan Vorbis požadoval, aby kontejnery na plasty zůstaly uzamčeny a
to z důvodu, že občané do nich ukládají i objemné a těžké věci,
které nepatří do těchto nádob.
Pan Kabil uvedl, že je potřeba hledat formy, jak získat prostředky
od neplatičů, uživatelů internetu Občanského sdružení Paskov Net,
nájemců městských bytů a dalších.
Dále konstatoval, že se konečně podařilo protáhnout linku č. 39 do
centra města. V této souvislosti požádal, aby byla řešena situace
na pozemku paní Jančářové na ulici Nádražní (likvidace stavební
sutě). Je to na konečné zastávce autobusové linky č. 39. Dále
navrhnul za účelem většího využití autobusové linky č. 39 a 370,
umístění reklamy v autobuse např. „Z města Paskov na Beskydy“.
Ing. Pohl uvedl, že jednání k prodloužení autobusové linky č. 39
byla dlouhá. Město Paskov muselo splnit mnohé požadavky DPO. V této
záležitosti nás podpořilo i město Ostrava.
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Mgr. Raška se dotazoval na další využití nejdražší autobusové
zastávky Paskov – Břehy, na ul. Mitrovické, v současnosti nejdražší
parkoviště pro kamióny.
Ing. Pohl sdělil, že tuto zastávku budou využívat autobusy
linkových spojů jako obratiště (41 párů spojů denně).
Mgr. Raška požádal o zveřejnění této informace v Paskovském
zpravodaji.
17. Závěr
V závěru starosta poděkoval všem organizátorům kulturních,
sportovních i vzdělávacích a společenských akcí, které byly
pořádány v rámci oslav Dne města, ale i mimo ně. Poděkoval žákům a
pedagogům MŠ,ZŠ,ZUŠ i Domu dětí a mládeže Vratimov, kteří vzorně
reprezentovali Paskov na různých soutěžích. Považuje za důležité,
aby se takových akcí konalo co nejvíce a občané měli možnost k tomu
využívat všechna zařízení města.
Oznámil, že 12. zasedání zastupitelstva města se bude konat v září
v Oprechticích.

Zasedání bylo ukončeno v 18:50 hodin.
Zapsala: Strnadlová
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MUDr. Marek Ožana

Petr Baďura
starosta města

Libuše Klimundová

Úplné znění zápisu je uloženo na MěÚ Paskov

