Výpis z usnesení č. 1/2012
8. zasedání Zastupitelstva města Paskov konaného dne 20.1.2012
v Paskově
---------------------------------------------------------------Zastupitelstvo města neschvaluje písemné námitky Ing. Petra Pauka
k zápisu ze 7. zasedání Zastupitelstva města Paskov konaného dne
1.12.2011
I. a) Zastupitelstvo města ukládá starostovi zařadit do programu
9. zasedání zastupitelstva města bod: Využití volných finančních
prostředků města.
Termín: 23.2.2012
b) Zastupitelstvo města schvaluje navržený program 8. zasedání
Zastupitelstva města Paskov :
1. Schválení programu jednání 8. zasedání Zastupitelstva města
Paskov konaného dne 20.1.2012
2. Určení ověřovatelů zápisu a usnesení
3. Kontrola usnesení č. 5/2011 ze 7. zasedání ZM
4. Informace o činnosti orgánů města mezi 7. a 8. zasedáním ZM
5. Majetkové záležitosti – výběrové řízení - majetek ve
vlastnictví ČR /hospodář Fakultní nemocnice Ostrava/
6. Závěr
II. Zastupitelstvo města určuje dva členy – ověřovatele zápisu
a usnesení: pana Rudolfa Šugara a pana Pavla Sýkoru.
III. Zastupitelstvo města bere na vědomí kontrolu plnění usnesení
č. 5/2011 ze 7. zasedání Zastupitelstva města Paskov včetně
vyjádření k nápravě chyb zjištěných při kontrolní činnosti
kontrolního výboru.
IV. Zastupitelstvo města bere na vědomí informace o činnosti orgánů
města mezi 7. a 8. zasedáním ZM.
V. a) Zastupitelstvo města rozhodlo podat nabídku za Město Paskov
do výběrového řízení na nejvhodnější nabídku ke koupi souboru
nemovitého majetku ve vlastnictví České republiky s příslušností
hospodařit s majetkem státu pro Fakultní nemocnici Ostrava.
b) Zastupitelstvo města schvaluje výši kupní ceny, která bude
předmětem podané nabídky, bez nákladů spojených s pořízením
znaleckých posudků, případně jiných nákladů spojených s prodejem
nemovitostí:
I. budova č.p. 250 rodinný dům Paskov 250.001 Kč
slovy: Dvěstěpadesáttisícjednakorunačeská
II. budova č.p. 675 bytový dům Paskov 3.260.000 Kč
slovy: Třimiliónydvěstěšedeáttisíckorunčeských
c) Zastupitelstvo města bylo seznámeno s obsahem výběrového řízení
a s podmínkami výběrového řízení a zmocňuje starostu podpisem:
- čestného prohlášení účastníka o úhradě částky ve výši 3% kupní
ceny v případě, že neposkytne prodávajícímu součinnost při
uzavření kupní smlouvy a zmaří její uzavření.
Částky činí: objekt č. 1 – 6.750,- Kč a objekt č.2 – 78.300,- Kč

- 2 - čestného prohlášení účastníka, že podává pouze jednu nabídku,
a to i jako fyzická i právnická osoba, v níž má uvedená fyzická
osoba majetkovou účast nebo rozhodovací pravomoci
- souhlasu s podmínkami tohoto výběrového řízení.
d) Zastupitelstvo ukládá starostovi města podat nabídku za Město
Paskov do výběrového řízení na nejvhodnější nabídku ke koupi
souboru nemovitého majetku ve vlastnictví České republiky
s příslušností hospodařit s majetkem státu pro Fakultní nemocnici
Ostrava v termínu do úterý 24.1.2012 do 14.00 hodin.
Zodpovědný: starosta

Ověřovatelé usnesení:
Rudolf Šugar
Pavel Sýkora
Úplné znění je uloženo na MěÚ Paskov

Petr Baďura
starosta města

Výpis ze zápisu
8. zasedání Zastupitelstva města Paskov konaného dne 20.1.2012
v Paskově
----------------------------------------------------------------Přítomno: 19 členů zastupitelstva města
2 členové zastupitelstva města omluveni
/viz prezenční listina/
6 hostů
Doba zahájení zasedání: 17:00 hodin
Zasedání zastupitelstva zahájil a řídil starosta města. V úvodu uvedl,
že okolnosti jej vedly k tomu, aby svolal zasedání zastupitelstva dříve,
než bylo plánováno.
Před předložením programu zasedání předložil k projednání námitku Ing.
Petra Pauka proti zápisu ze 7. zasedání ZM Paskov, konaného dne
1.12.2011. Fotokopii námitky Ing. Pauka obdrželi členové ZM při
prezenci.
Starosta uvedl, že v Jednacím řádu ZM není uvedeno, jakém rozsahu má
být zápis pořízen. Podal návrh na doplnění Jednacího řádu ZM na
stanovení rozsahu zápisu buď slovo od slova nebo zkráceně výstižně.
Pokud zjišťoval způsob zápisu v okolních obcích, jsou zápisy pořizovány
ve zkrácené formě.
Ověřovateli zápisu ze 7. zasedání ZM byli členové ZM z různých volebních
stran.
Pokud zastupitelstvo města rozhodne, že se bude pořizovat zvukový
záznam, bude zajištěno. Pořízení kvalitního zvukového záznamu není levná
záležitost.
Pan Matějný doporučil pořízení zvukového záznamu, navrhnul použití
diktafonu.
Pan Klimunda uvedl, že diktafon nedoporučuje, jelikož má malý rozsah.
Pan Šugar uvedl, že v zápise ze 7. zasedání nebyly uvedeny konkrétní
částky na běžném účtu za 5.-9. měsíc, které Ing. Pauk na zasedání uvedl,
což bylo příčinou nedorozumění.
Starosta uvedl, že pokud někdo chtěl v minulosti uvedení doslovného
znění svého vystoupení, dodal své připomínky v písemné podobě.
Nezavrhnul možnost vyzkoušení diktafonu.
Starosta následně podal návrh na pořizování zápisu ve zkrácené,
výstižné formě s tím, že doplnění jednacího řádu bude projednáno na
příštím zasedání zastupitelstva.
Pan Šugar požádal o zajištění zvukového záznamu, který bude méně
nákladný.
Výsledek hlasování o námitkách Ing. Pauka proti zápisu ze 7. zasedání
ZM Paskov, konaného 1.12.2011. 13 členů ZM hlasovalo proti, 3 pro,
3 se zdrželi hlasování.
Zastupitelstvo města neschválilo písemné námitky Ing. Petra Pauka
k zápisu ze 7. zasedání Zastupitelstva města Paskov konaného dne
1.12.2011.
1. Starosta přečetl program 8. zasedání zastupitelstva města.
Pan Šugar požádal o doplnění programu o podání informace o zhodnocení
volných prostředků města, které bylo požadováno na 7. zasedání ZM.

- 2 Bc. Michálek navrhnul podat informace o zhodnocení volných prostředků
města na 9. zasedání ZM a to z důvodu, že 8. zasedání ZM bylo svoláno
mimo předem dohodnutý termín - v krátkém čase. Následně informoval členy
ZM o termínu čerpání úvěru a úhradě úroků z úvěru.
Pan Šugar upozornil, že pokud by ČSOB zkrachovala, město obdrží jen
2.500.000 Kč
Ing. Pohl sdělil, že ČSOB je zdravá, zisková banka, přičemž v listopadu
2011 obstála velmi dobře v zátěžových testech, které provádí Česká
národní banka.
Starosta dal hlasovat o návrhu pana Šugara, tj. o zařazení bodu – řešení
volných prostředků města do programu 8. zasedání ZM.
Pro zařazení uvedeného bodu do programu hlasovali 3 členové ZM (pan
Šugar, pan Matějný, Ing. Stibor), proti hlasovalo 10 členů ZM a 6 členů
ZM se zdrželo hlasování.
Řešení volných prostředků města nebylo zařazeno do programu tohoto
zasedání.
MUDr. Ožana podal návrh, aby využití volných finančních prostředků města
bylo zařazeno do programu 9. zasedání zastupitelstva města.
Návrh MUDr. Ožany byl schválen 19 hlasy.
Zastupitelstvo města ukládá starostovi zařadit do programu 9. zasedání
zastupitelstva města bod: Využití volných finančních prostředků města.
Termín: 23.2.2012
Starosta uvedl, že na 9. zasedání budou navrženy investiční akce města
z rozpočtu roku 2012, bude na zastupitelstvu, zda rozhodne o předčasném
splacení úvěru nebo realizaci investičních akcí, na kterých se zastupitelstvo dohodne.
Následně dal starosta hlasovat o navrženém programu 8. zasedání ZM,
který byl schválen 19 hlasy.
Zastupitelstvo města schválilo navržený program 8. zasedání Zastupitelstva města Paskov :
1. Schválení programu jednání 8. zasedání Zastupitelstva města
Paskov konaného dne 20.1.2012
2. Určení ověřovatelů zápisu a usnesení
3. Kontrola usnesení č. 5/2011 ze 7. zasedání ZM
4. Informace o činnosti orgánů města mezi 7. a 8. zasedáním ZM
5. Majetkové záležitosti – výběrové řízení - majetek ve
vlastnictví ČR /hospodář Fakultní nemocnice Ostrava/
6. Závěr
2. Starosta podal návrh na ověřovatele zápisu a usnesení pana Rudolfa
Šugara a pana Pavla Sýkoru. Jiný návrh nebyl podán.
Zastupitelstvo města určilo 18 hlasy, 1 člen se zdržel hlasování, dva
členy – ověřovatele zápisu a usnesení: pana Rudolfa Šugara, a pana
Pavla Sýkoru

- 3 3. Kontrolu usnesení provedl starosta. K usnesení č. 4/2011, bod 4 c)
týkající se bezpečnostní situace v městě Paskov uvedl, že starostové
obcí DSO Olešná a Slezská brána neprojevili zájem na společném postupu
této záležitosti. V rámci DSO Olešná má Sviadnov a Staříč dobrou
součinnost s oddělením státní policie ve F-M, nepotřebují se sdružovat.
Obec Žabeň nemá volné finanční prostředky v rozpočtu potřebné k řešení
případné spolupráce s Městskou policií Frýdek-Místek.
Město Šenov má svoji Městskou policii (6 strážníků, dotace z rozpočtu
města pro rok 2012 2,8 mil. Kč, v předchozích letech 3 mil. Kč),
Město Vratimov má oddělení Policie ČR, Řepiště má jiné priority pro
čerpání rozpočtu.
Město Paskov pro zlepšení bezpečnostní situace hradí užívání telefonu
Policii Brušperk, která má rovněž vyčleněnou místnost v ZUŠ.
Dalšími bezpečnostními záležitostmi bylo zajištění provedení dopravního
značení v městě a zákaz vjezdu automobilů nad 12 tun přes Oprechtice.
Zahájení stavby chodníku pro pěší k Oprechticím vč. VO a míst pro
přecházení. Z důvodu zákazu prací na silnici od měsíce listopadu do
března je stavba přerušena a bude dokončena do 31.4.2012.
Pořízení kamerového systému v Paskově je potřeba zvážit. Porovnat
investice s přínosem kamerového systému. Záznam z kamery není vždy
důkaz k usvědčení pachatele.
Na schůzi rady města dne 23.1.2012 je přizván ředitel Městské policie
F-M pro upřesnění podmínek.
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí 19 hlasy informaci k bezpečnostní
situaci v městě Paskov.
K usnesení ZM č. 5/2011, bod 4 b)
Starosta podal vysvětlení k chybám zjištěným při kontrolní činnosti –
kontrole zápisů z rady města, kontrolním výborem.
- termín 31.8.2011 se vztahoval k plnění úkolu, který byl ve stanoveném
termínu splněn. Výměnu kluboven Ing. Stibor projednal se Skauty i
Pionýry. Následně bylo potřeba uzavřít dohody o nájmu kluboven.
- uvádění data u podpisů ověřovatelů zápisu a usnesení rady města.
Tato povinnost není stanovena ani v zákoně o obcích ani v jednacím řádu
města. V této chvíli není tato povinnost nikde uvedena.
- Organizační zajištění zimní údržby – informaci podal Ing. Bělík
U zápisu RM byl uložen pracovní materiál, originál měl uložen u sebe
z důvodu podpisu dotčenými organizacemi, které se podílejí na zimní
údržbě.
Název dokumentu je v originálním materiálu správný, s organizačním
zajištěním zimní údržby byly seznámeny všechny zainteresované organizace
na území města.
Rovněž byla s Green Gas DPB a.s. dohodnuta forma údržby a úhrady
autobusové zastávky u Dolu Paskov. Green Gas DPB má dohodnutou zimní
údržbu s panem Lyčkou, který má velký traktor, který nemůže vjíždět na
chodník.
Od společnosti RPG bylo získáno nové telefonní číslo, na které mohou
občané hornického sídliště přímo sdělovat své požadavky ohledně údržby
komunikací na sídlišti.

- 4 Ing. Bělík se omluvil panu Šugarovi za to, že u kontroly nebyl předložen
originál dokumentu, ale jen pracovní verze a dotázal pana Šugara, zda je
dostačující uvedené vysvětlení. Pan Šugar odpověděl, že ano.
- urgence reklamace KCP
Starosta uvedl, že reklamace byla Beskydské stavební odeslána
10.10.2011. Převzata Beskydskou stavební dne 11.10.2011. Odstranění
závady na kotli – netěsnost, byla provedena 4.11.2011. Vyjádření
Beskydské stavební k reklamaci bylo doručeno 14.11.2011. Dále byl
požádán nezávislý specialista Ing. Zima, který provedl šetření a měření
v KCP, aby zjistil příčiny vlhkosti, případně míru zavinění vzniku
vlhkosti. Do konce měsíce března má dát návrh na řešení.
Ing. Klimunda dále sdělil, že byla reklamována závada na fasádě, která
byla Beskydskou stavební uznána a bude odstraněna za příznivějšího
počasí.
- rozdílný postup při stanovení úhrady za zřízení věcného břemene.
Starosta uvedl, že při stanovování ceny věcného břemene bylo postupováno
podle minulých zvyklostí. Břemeno paní Dvořáčkové bude provedeno
v asfaltové ploše ulice a břemeno paní Ožanové v ostatní ploše, z tohoto
důvodu je rozdílná cena břemena.
Starosta uvedl, že dal příkaz, aby při uzavírání jednotlivých dohod
o věcném břemenu byl prováděn propočet, který zohlední zábor konkrétního
pozemku, dobu užívání 5 let a volný přístup.
Pan Šugar požádal, aby způsob stanovení ceny věcných břemen na pozemcích
města byl uveden v usnesení rady města nebo ZM, aby občané nemohli
vznášet námitky k rozdílným cenám věcných břemen.
- Analýza spotřeb energií – chybí údaje za spotřebované teplo ve
zdravotním středisku.
Starosta uvedl, že pan Lyčka prováděl analýzu spotřeby energií, která
byla prováděna na jednotlivé kotelny.
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí 19 hlasy vyjádření k nápravě chyb
zjištěných při kontrolní činnosti kontrolního výboru.
3. Informace o činnosti orgánů města mezi 7. a 8. zasedáním ZM
Za radu města podal zprávu Ing. Bělík, který s ohledem na to, že
zastupitelé dostávají písemné zápisy z RM požádal, zda mají členové ZM
dotazy k jednotlivým zápisům RM.
Pan Šugar se dotazoval na výsledky měření hluku (25. zasedání RM,
bod 13 f)
Starosta odpověděl, že byla provedena dvě měření hluku. Výsledkem je
potvrzení, že se vyskytuje tzv. tónová složka hluku, při jejímž výskytu
se k naměřeným hodnotám přičítá 5 dB. V noční době je hygienický limit
překračován. Biocel Paskov a.s. zaslal dopis, ve kterém je uvedeno, že
mají identifikovány zdroje hluku a zároveň uvedli způsob odstranění tj.
odhlučnění ventilátorů. Termín odstranění závad je dán v posudku EIA.
Pan Šugar doporučil členům ZM prostudování informací, které jsou uváděny
v posledním vydání Žabeňáku, které jsou mnohem podrobnější než
informace Biocelu, které jsou uvedeny na www stránkách města.
Jiné dotazy k jednání RM nebyly.

- 5 Za finanční výbor podal zprávu Bc. Michálek
Finanční výbor zasedal 1 x. Na své schůzi se zabýval a řešil následující
záležitosti:
- Režijní náklady a energetickou náročnost KCP r. 2010/2011 – bude
vyhodnoceno po řádném vyúčtování za media,
- Návrh kompenzace ceny za pronájem v případě poruchy v době pronájmu
městských sálů. V případě poruchy, řešit vždy individuálně, zohlednit
charakter poruchy, míru možného ovlivnění ze strany pronajímatele a
dobu již využitého nájmu nájemcem.
- Informace o prováděném auditu pojistných smluv města
- Novou metodiku odpisování majetku ZŠ a MŠ Paskov
Členové finančního výboru se shodli, že jediný možný způsob
odepisování dlouhodobého majetku města Paskov je rovnoměrné.
- Informace o vyřazení majetku ZŠ a MŠ Paskov
- Efektivitu lisovny plastů (PET)
Výbor doporučuje ponechat současný stav, neboť i přes nepatrnou
úsporu, daní pracovníci nevydělají městu tolik, kolik mu v současné
době ušetří.
- FV doporučil bytové komisi řešit problém dlužníků formou stanovení
jasných pravidel, za jejichž porušení budou dlužníci postihováni a
následně i nucení případně pronajatý byt opustit.
K předložené zprávě nebyly dotazy.
Pan Šugar

sdělil, že kontrolní výbor se nesešel.

Za Osadní výbor podala zprávu MUDr. Haladejová
Výbor zasedal 1 x. Osadní výbor projednal nabídku firmy Ivánek-Zeman na
provedení zahradnických úprav před hasičárnou. Nabídka je finančně
náročná, proto výbor navrhuje provést pouze práce, které nelze provést
svépomocí, tj. založení trávníku a odstranění pařezů. Osadní výbor
navrhuje oslovit alespoň dvě další zahradnické firmy. V této souvislosti
osadní výbor projednal finanční granty vypsané nadací Partnerství
k výsadbě stromů a tvorby veřejných prostranství. Výbor doporučuje podat
žádost o menší grant na výsadbu stromů (maximální výše grantu 20.000
Kč). Podmínky pro udělení druhého grantu „Místo pod stromy“ (výše grantu
198.000 Kč) jsou velmi náročné.
Osadní výbor projednal návrhy do rozpočtu města – dokončení
zahradnických úprav před KD Oprechtice, opravu místních komunikací
získaných od Lesů ČR.
MUDr. Haladejová dále sdělila, že vánoční koncert pořádaný Klubem
seniorů Oprechtice byl úspěšný.
Ing. Pohl sdělil, že komise pro územní plánování, životní prostředí
a bydlení nezasedala.
Starosta uvedl, že Mgr. Raška je omluven, ale obdržel zápis ze zasedání
komise pro vzdělávání, mládež, kulturu a sport. Komise projednávala
využití kina. Bude uspořádán „kulatý stůl“ za účasti členů rady města,
vedoucí kina a občanů Paskova, na kterém bude projednán další způsob
využívání kina.
Ing. Klimunda sdělil, že komise ochrany veřejného pořádku, dopravy a
spojů se nesešla.

- 6 Za SPOZ podala zprávu paní Maršálková. Sbor zasedal 2x, projednávali
a zajistili návštěvy jubilantů, vítání dětí, provedli návštěvu u
příležitosti zlaté svatby.
Za Radu Paskovského zpravodaje podal informaci MVDr. Pejhovský.
V prosinci 2011 bylo vydáno 6. číslo zpravodaje. Sbírají příspěvky do
dalšího čísla.
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí 19 hlasy informace o činnosti
orgánů města mezi 7. a 8. zasedáním ZM.
4. Starosta informoval členy ZM, že Fakultní nemocnice Ostrava vypsala
výběrové řízení na nejvhodnější nabídku ke koupi souboru nemovitého
majetku ve vlastnictví České republiky s příslušností hospodařit
s majetkem státu pro Fakultní nemocnici Ostrava-výzva k podání nabídek.
Tato výzva je zveřejněna na Úřední desce MěÚ i na webových stránkách.
Kopii textu výběrového řízení obdrželi členové ZM při prezenci.
K jednotlivým nabídkám starosta uvedl:
1. K budově č.p. 31 bylo obci ( nyní městu) smlouvou dáno právo
hospodaření s touto budovou. Město opravilo střechu, byla užívána pro
Policii ČR. V roce 2009 bylo právo hospodaření městu odňato.
Součástí nabídky je i vodní tok na katastru města. Její součásti není
stavidlo u jezu, které je na katastru Žabně.
2. Starosta podal návrh na podání nabídky za Město Paskov do uvedeného
výběrového řízení na bytový dům č.p. 675. Návrh odůvodnil tím, že město
má v současné době ve vlastnictví 41 bytů. Dům č.p. 34 je ze statického
hlediska v havarijním stavu. Je připraven projekt na opravu, kterou není
možné provádět při obydleném stavu. Je nutno najít náhradu.
V domě č.p. 7 se projevuje vlhkost. Rovněž zde je potřeba řešit náhradu
pro nájemníky na přechodnou dobu – po dobu provádění oprav.
Dům č.p. 675 je postaven v parku, na který se vztahuje režim Natura
2000, v loňském roce proběhlo správní řízení na vymezení ochranného
území pro významnou lokalitu zvláště chráněného brouka páchníka, které
zahrnuje celý zámecký park.
Ing. Pohl uvedl, že v seznamu uchazečů o byt je u Městského úřadu Paskov
zapsáno 113 občanů.
Bc. Michálek mimo jiné uvedl, že pokud bude město vlastníkem některé
z nemovitostí bude park přístupný pro veřejnost.
Volební strany uváděly ve svých volebních programech, že jim není
lhostejno další využití zámku včetně parku.
Vložené prostředky budou investovány pro budoucnost občanů Paskova.
Pan Vágo sdělil, že vzhledem k počtu žádostí o byt, město byty
potřebuje.
MUDr. Ožana doporučil podání nabídky do výběrového řízení s odůvodněním,
že se jedná o investici, která není ekonomicky ztrátová. Nemusíme se
obávat o volné finanční prostředky na účtu, když je vložíme do této
investice.
Ing. Pohl podal návrh, aby nebyla podávána nabídka na rodinný dům č.p.
250 v tomto kole. Doporučil vyčkat na nižší cenu.

- 7 Ing. Bělík sdělil, že ze soukromého zájmu nebude v záležitosti podání
nabídky do výběrového řízení hlasovat.
V následující diskuzi byly podány návrhy na výši nabídkové ceny a bylo
provedeno hlasování:
a) O návrhu Ing. Pohla, aby z nabídky na koupi nemovitostí byl vyňat
rodinný dům č.p. 250. Výsledek hlasování: 1 pro, 17 proti, l nehlasoval.
b) Zastupitelstvo města rozhodlo 18 hlasy, l nehlasoval, podat nabídku
za Město Paskov do výběrového řízení na nejvhodnější nabídku ke koupi
souboru nemovitého majetku ve vlastnictví České republiky s příslušností
hospodařit s majetkem státu pro Fakultní nemocnici Ostrava.
c) Zastupitelstvo města schválilo výši kupní ceny, která bude
předmětem podané nabídky, bez nákladů spojených s pořízením znaleckých
posudků, případně jiných nákladů spojených s prodejem nemovitostí:
I. budova č.p. 250 rodinný dům Paskov 250.001 Kč
slovy: Dvěstěpadesáttisícjednakoruna
Výsledek hlasování: 16 pro, 1 proti, l se zdržel, l nehlasoval
II. budova č.p. 675 bytový dům Paskov 3.260.000 Kč
slovy: Třimiliónydvěstěšedeáttisíckorun
Výsledek hlasování: 18 pro, 1 nehlasoval
d) Bylo hlasováno, že do nabídky nebude zařazen objekt č.p. 31 + vodní
tok. Výsledek hlasování: 18 pro, 1 nehlasoval
e) Zastupitelstvo města bylo seznámeno s obsahem výběrového řízení
a s podmínkami výběrového řízení – viz příloha k bodu programu č. 5
a zmocňuje starostu podpisem:
- čestného prohlášení účastníka o úhradě částky ve výši 3% kupní
ceny v případě, že neposkytne prodávajícímu součinnost při
uzavření kupní smlouvy a zmaří její uzavření.
Částky činí: objekt č. 1 – 6.750,- Kč a objekt č.2 – 78.300,- Kč
Výsledek hlasování: 18 pro, 1 nehlasoval
- čestného prohlášení účastníka, že podává pouze jednu nabídku,
a to i jako fyzická i právnická osoba, v níž má uvedená fyzická osoba
majetkovou účast nebo rozhodovací pravomoci
Výsledek hlasování: 18 pro, 1 nehlasoval
- souhlasu s podmínkami tohoto výběrového řízení.
Výsledek hlasování: 18 pro, 1 nehlasoval
f) Zastupitelstvo uložilo 18 hlasy, l nehlasoval, starostovi města podat
nabídku za Město Paskov do výběrového řízení na nejvhodnější nabídku ke
koupi souboru nemovitého majetku ve vlastnictví České republiky
s příslušností hospodařit s majetkem státu pro Fakultní nemocnici
Ostrava v termínu do úterý 24.1.2012 do 14.00 hodin.
6. a) V závěru starosta uvedl, že
- je potřeba se zabývat náměty do rozpočtu města na rok 2012,
- od 1.1.2012 platí změna daně z nemovitostí pro podnikatelské subjekty
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běžný účet u poštovní spořitelny 191.599,07 Kč, spořící účet u ČSOB
29.891.766,07 Kč,) ve výši 39.805.729,65 Kč. Zůstatek úvěru je
23.437.000 Kč. Dále připomenul termíny harmonogramu prací rozpočtu
města.
b) Pan Šugar poděkoval za obnovu uvítacích tabulí v městě a požádal
o opravu sloupů, na kterých jsou tabule umístěny.
Starosta odpověděl, že jsou tyto práce v plánu, jen je třeba vyčkat na
vhodné klimatické podmínky.
Zasedání zastupitelstva města bylo ukončeno v 19:05 hodin.
Zapsala: Strnadlová
Ověřovatelé zápisu a usnesení:
Rudolf Šugar
Pavel Sýkora

Petr Baďutra
starosta města

