Zápis
z 16. zasedání Zastupitelstva města Paskov konaného dne 15.11. 2021
v sále Kulturního domu Oprechtice
Přítomno: 19 členů zastupitelstva města (příloha č. 1)
Omluveni: Ing. Bělík, Kupka
Hosté:
(příloha č. 2)
Doba zahájení zasedání: 17:00 hodin.
Zasedání zastupitelstva města zahájil a řídil starosta města Paskov pan Petr Baďura.
Pozvánky na zastupitelstvo byly zastupitelům odeslány v řádném termínu, rovněž oznámení
o konání zastupitelstva bylo vyvěšeno na úřední desce v zákonem daném termínu (příloha č. 3),
včetně elektronické úřední desky a na vývěskách města.
Starosta upozornil, že ze zasedání zastupitelstva je pořizován audiozáznam a na povinnost
dodržovat protiepidemická opatření v průběhu jednání.
Byla navržena změna programu, než jaký byl uveden na pozvánkách bylo navrženo doplnit
bod:
 Doplnění usnesení č. 218 ze dne 8.3.2021 na základě doporučení z dílčího
přezkoumání hospodaření, bod bude zařazen jako bod 11

Program
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Schválení programu ZM
Určení ověřovatelů zápisu a usnesení
Určení zapisovatele ZM
Kontrola usnesení z 15. zasedání zastupitelstva města
Informace o činnosti orgánů města mezi 15. a 16. zasedáním Zastupitelstva města
Žádost o uvolnění do funkce místostarosty
Stanovení hlavních investičních akcí na rok 2022 a následující
Rozpočtová opatření
Majetkové záležitosti
Návrhy na neinvestiční dotace spolků na rok 2022
Doplnění usnesení č. 218
Záležitosti organizační a informační povahy
Závěr.

1. Schválení programu
Doplněný program jednání 15. Zastupitelstva byl schválen
Hlasování: Pro: 17 Proti: 0 Zdrželo se:0

(přítomno 17)

2. Určení ověřovatelů zápisu a usnesení
Starosta navrhl dva ověřovatele zápisu a usnesení pana Martina Kunáta a paní Bc. Gabrielu
Klimindovou.
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Zastupitelstvo města Paskov schválilo dva členy ZM za ověřovatele zápisu a usnesení: pana
Martina Kunáta a paní Bc. Gabrielu Klimundovou.

Hlasování: 15-0-2 (17)

3. Určení zapisovatele ZM
Starosta navrhl určit zapisovatele Ing. Václava Bukovského.
Zastupitelstvo města Paskov schválilo zapisovatele Ing. Václava Bukovského.
Hlasování: 17-0-0 (17)

4. Kontrola usnesení
Starosta informoval, že na 15. zastupitelstvu nebyly přijaté žádné usnesení, z nichž by vyplývaly
úkoly s termínem plnění k dnešnímu dni.
Zastupitelstvo města Paskov bere na vědomí kontrolu plnění usnesení z 15. zasedání
Zastupitelstva města.

5. Informace o činnosti orgánů mezi 15. a 16. ZM
Zprávu o činnosti rady města mezi 15. a 16. zasedáním zastupitelstva města podal radní města
Ing. Klimunda. Rada města se mezi zasedáními zastupitelstva konala 4 x dne, 22.9.2021,
6.10.2021, 20.10.2021, 10.11.2021
Na 73. schůzi Rada města projednala:
-Smlouva o dílo – projektová dokumentace – splašková kanalizace ulice Neužilní
-Smlouva o dílo-údržba věžních hodin
-Kupní smlouva „Centrální nákup osobních vozidel kategorie 1 B“
-Dodatek č. 012 pojistné smlouvy č. 003006074 Města Paskov a Hasičské vzájemné pojišťovny,
a.s.
-Dodatek č. 1 Smlouvy o zajištění zpětného odběru elektrozařízení mezi Městem Paskov a
ASEKOL a.s.
-Rozšíření IS GINIS Expres SQL
-Dodatek č. 3 ke Smlouvě o poskytnutí finančního příspěvku na zajištění dopravní obslužnosti
území města Paskov městskou hromadnou dopravou společností Dopravní podnik Ostrava a.s.
-ZŠ-žádost Základní školy Paskov, p.o., okres Frýdek-Místek, příspěvkové organizace, o úpravu
odpisového plánu majetku za rok 2021
-Darovací smlouvy na poskytnutí finančního daru mezi občany města Paskov a Městem
Paskov.
-Smlouva o dílo od společnosti VALA-realizace staveb, s.r.o., na zhotovení plynové přípojky pro
BD na ul. Nádražní 7, Paskov
-Žádost o dotaci na vybavení hasičů
-Darovací smlouva MSK (osvětlovací souprava LED pro hasiče)
-ZŠ-Volební řád školské rady
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-Výběr nejvýhodnější nabídky na TDI + koordinátora BOZP + zajištění kolaudace na zakázku s
názvem „OPRAVA ULICE NÁDRAŽNÍ V PASKOVĚ“
-Schválení zápůjčky kompostéru z projektu Město Paskov kompostuje
-Smlouva o sdružených službách dodávky plynu

Na 74. schůzi Rada města projednala:
-ZŠ-cenové nabídky na projekt nástavby školní družiny a zapojení do projektu IROP
-Rámcovou servisní smlouvu – náhradní zdroj nová hasičská zbrojnice Paskov
-Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – Fotbalové hřiště
-Zadávací dokumentaci na nadlimitní veřejnou zakázku „Zpracování projektové dokumentace
na odkanalizování města Paskov a Oprechtic“
-Provádění zimní údržby 2021-2022. Smlouvu o dílo mezi spol. VALA – realizace staveb s.r.o. a
Městem Paskov.
-Darovací smlouvy na poskytnutí finančního daru mezi občany města Paskov a Městem
Paskov.
-ZŠ-Ceny za pronájem školního hřiště.

Na 75. schůzi Rada města projednala:
-Hospodaření Města Paskov-Zápis z dílčího přezkumu hospodaření Města Paskov za rok 2021
-Žádost TJ Paskov, z.s. o změnu účelu části nevyčerpané neinvestiční dotace
-Cenovou nabídku fa. JAN KAVKA na instalatérské práce v objektu Nádražní 35 úpravu prostor
na dočasné bydlení.
-Smlouva o dílo-Nástavba školní družiny
-Kupní smlouva-Plošina PKP14-7

Na 76. schůzi Rada města projednala:
-Vratné kelímky pro kulturní akce
-Návrh OZV 1-5 a 7
-Jednací řád komisí RM
-Žádost Střediska volného času Vratimov, přisp. org. o uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvy o
výpůjčce ze dne 10.4.2014
-Žádost organizace Domov sv. Jana Křtitele, s.r.o. o vyjádření ke způsobu vyúčtování
neinvestiční dotace na rok 2021
-ZŠ-žádost o úpravu odpisového plánu majetku za rok 2021
-Smlouva o reklamě a propagaci mezi Lenzing Biocel Paskov a Městem Paskov
-Nákup kolového nakládače-výsledky výběrového řízení
-Darovací smlouvy na poskytnutí finančního daru mezi občany města Paskov a Městem
Paskov.
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Za Finanční výbor podal zprávu Ing. Michálek. Členové FV se mezi 15. a 16. zasedáním
zastupitelstva města sešli 2 x a to 26.10.2021 a 11.11.2021 a projednali: viz Příloha č. 4
Kontrolní výbor informaci podala Mgr. Šircová Kontrolní výbor se mezi 15. a 16. zasedáním
zastupitelstva sešel 1 x a to 14.11.2021, kde bylo projednáno viz Příloha č. 5
Za Osadní výbor podal informace pan Staněk. Osadní výbor se mezi 15. a 16. zasedáním
zastupitelstva nesešel.
Za Komisi pro školství, vzdělávání, kulturu a sport podala informaci paní Vaňková. Komise
se mezi 15. a 16. zasedáním zastupitelstva města nesešla.
Za Komisi pro územní rozvoj, životní prostředí a bytový fond města podal informace
předseda Bc. Michna. Komise se mezi 15. a 16. zasedáním zastupitelstva města se sešla 1x a
projednala plánované investiční akce, stojany na kola u zastávek, Autoopravna a U Hřbitova a
dále se zabývala územním plánem.
Za Komisi pro dopravu, veřejný pořádek a prevenci kriminality podal informaci Ing. Krejčí.
Komise se mezi 15. a 16. zasedáním zastupitelstva města se sešla 1x 11.11.2021 a projednávala
změny dopravní obslužnosti Paskova autobusovou a vlakovou dopravou.
Za Sbor pro občanské záležitosti podal informaci starosta. Sbor se schází, pravidelně a plní
stanovené úkoly. Nepořádá se vítání občánků, provádí se korespondenčně a finanční dar se
zasílá na účet matky dítěte.
Za Letopiseckou a dokumentační komisi podal informaci starosta. Komise se mezi 15. a 16.
zasedáním zastupitelstva se nesešla.
Za Komisi pro péči a přírodní a kulturní památky podal informaci pan Šafránek. Komise se
sešla 3x 3.5. a 21.9.2021 proběhly brigády a 15.9.2021 byl projednán plán práce no rok 2022.
Zpráva o činnosti komise je Přílohou č. 6.
Starosta dále informoval, že Zpravodaj vyšel, rada Zpravodaje dále pracuje příští Zpravodaj bude
vydán a distribuován do konce letošního roku.

Zastupitelstvo města Paskov vzalo na vědomí informace o činnosti orgánů města mezi 15. a 16.
zasedáními Zastupitelstva města Paskov.
Na jednání zastupitelstva města se dostavila paní Maluchová a Ing. Šugar.
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6. Žádost o uvolnění do funkce místostarosty
Starosta seznámil zastupitele s žádostí Ing. Milana Klimundy neuvolněného místostarosty v níž
požaduje o uvolnění do funkce, čímž by se stal uvolněným místostarostou v případě souhlasu
zastupitelstva. V žádosti, která je součástí zápisu jsou uvedené důvody pro uvolnění do funkce.
Ing. Klimunda zastupitelům uvedl své důvody proč požaduje uvolnění do funkce.
Zastupitelstvo žádost Ing. Milana Klimundy projednalo a schválilo uvolnění Ing. Milana Klimundy
do funkce uvolněného místostarosty.
Hlasování: 11-3-5 (19)
Zastupitelstvo dále projednalo termín od kdy se změní funkce místostarosty a dojde k uvolnění.
Navržený termín byl k 1.12.2021. Zastupitelstvo termín uvolnění 1.12.2021 schválilo.
Hlasování: 16-0-2 (18)

7. Stanovení hlavních investičních akcí na rok 2022 a následující

Místostarosta seznámil zastupitele s Prioritami investičních akcí města Paskov pro rok 2022,
kde jsou zařazeny pouze akce, které se opravdu během roku uskuteční jako je např. oprava
ulice Kirilovova, dále zpracování projektové dokumentace na odkanalizování Paskova včetně
výstavby ČOV, rekonstrukce bytového domu č. 7 a investice do ZŠ a zámku. Ostatní investiční
akce jsou zařazeny do tak zvaného zásobníku akcí a budou se hlídat dotační tituly. V případě
vypsání nějakého dotačního titulu bude zastupitelstvo projednávat rozpočtové změny
k jednotlivým investičním akcím.

Zastupitelstvo Priority investičních akcí města Paskov pro rok 2022 projednalo a schválilo.

Hlasování: 19-0-0 (19)
Po hlasování proběhla diskuse:
paní Vaňková-existuje vize dotací k investičním akcím?
Ing. Klimunda-existuje, proto jsou akce pouze v zásobníku akcí a budou se oživovat na základě
vypsaných dotací
Mgr. Šircová-existuje Národní plán obnovy, kde jsou dotace až 100 % (KINO, knihona)
Starosta-doplnil informace o tom, na které je požádáno o dotace, např. předzámčí, dále přislíbil,
že ekonomický odbor připraví přehled, na které akce se podařilo získat dotační tituly
paní Gáborová-v Oprechtickém sále není bezbariérové WC, dle jejího soudu není ani nikde v
Paskově
starosta-poděkoval za podnět a informoval ZM, že bezbariérové WC je v KCP, na zámku,
v bytovém domě 156 a ve společenské místnosti seniorského bydlení
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8. Rozpočtová opatření
Starosta seznámil zastupitele s rozpočtovým opatřením, kde na straně příjmů se promítá
navýšení odpisů ZŠ Paskov, dále se na straně příjmů objevuje kompenzační bonus, což je
navýšení daňových příjmů ze strany MF z důvodu Covidu a ještě dotace poskytnutá MSK na
částečné pokrytý výkresové dokumentace Kirilovova. Na straně výdajů je největší položka
navýšení investičních prostředků, kdy se pořídilo technické vybavení a některé další investiční
celky by ještě do konce roku měly být pořízeny. Již dodané investice jsou vysavač listí a zadní
radlice na traktor pro zimní údržbu. Objednané nebo podepsané smlouvy jsou např. na kolový
nakladač, plošina, sypač pro zimní údržbu, lešení do haly, osobní automobil a v plánu je
zakoupit malý nákladní automobil. Další výdaj je na volby, který by měl být proplacen při ročním
vyúčtování dotací v roce 2022. Nepodstatnou položkou na straně výdajů jsou zálohy na
elektrickou energií, a to na veřejné osvětlení.
Zastupitelstvo rozpočtové opatření č. 6/2021 projednalo a schválilo.

Hlasování: 19-0-0 (19)

9. Majetkové záležitosti
9.1. Smlouva o budoucí Darovací smlouvě mezi MSK a Městem Paskov
Starosta seznámil zastupitele s budoucí investiční akcí, kdy v rámci realizace akce „Oprava
chodníku Národního odboje, SO 102 Přechody pro chodce (místa pro přecházení)“, na silnici č.
III/4794, Městu Paskov Moravskoslezský kraj bezúplatně převede části pozemků parc. č. 624/1
(ostatní plocha, silnice), parc.č. 624/2 (ostatní plocha, silnice), oba v k.ú. Paskov, na kterých se
bude stavba nacházet. Rada města na své 73. schůzi dne 22.09.2021 usnesením č. 11/73/2021
doporučila ZM ke schválení Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy darovací č. FM/9/i/2021/Ch
mezi Moravskoslezským krajem, budoucím dárcem, IČO 70890692, se sídlem ul. 28.října 117,
702 18 Ostrava a Městem Paskov, budoucím obdarovaným, IČO 00297062, se sídlem Nádražní
700, 739 21 Paskov.
Zastupitelstvo města Paskov Smlouvu projednalo a na základě doporučení RM k uzavření
Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy darovací č. FM/9/i/2021/Ch mezi Moravskoslezským
krajem, budoucím dárcem, IČO 70890692, se sídlem ul. 28.října 117, 702 18 Ostrava a Městem
Paskov, budoucím obdarovaným, IČO 00297062, se sídlem Nádražní 700, 739 21 Paskov.
Předmětem smlouvy je bezúplatný převod částí pozemků parc. č. 624/1 (ostatní plocha, silnice),
parc.č. 624/2 (ostatní plocha, silnice), oba v k.ú. Paskov v rámci realizace akce „Oprava chodníku
Národního odboje, SO 102 Přechody pro chodce (místa pro přecházení)“, na silnici č. III/4794.
Zastupitelstvo po projednání uzavření Smlouvy schválilo.
Hlasování: 19-0-0 (19)
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9.2. Směna pozemků
Starosta informoval zastupitele o připravené směně pozemků mezi Městem Paskov a panem
Radomírem Matějem. Ze strany pana Matěje se to týká dvou pozemků v jeho vlastnictví.
Pozemky jsou součástí komunikace a jsou vedeny dle katastru nemovitostí: druh pozemku ostatní
plocha, způsob využití ostatní komunikace. Pan Radomír Matěj souhlasil s pozemky, které mu
město Paskov nabídlo ke směně. Nabídnuté pozemky nemají pro město Paskov významný
charakter. Vzhledem k tomu, že se jedná o směnu, neřeší se majetkové vyrovnání. Zveřejnění
záměru na směnu pozemků schválilo zastupitelstvo na 15.zasedání dne 06.09.2021 usnesením
č. 249. Záměr města byl zveřejněn na úřední desce od 16.09.2021 do 02.10.2021.

Zastupitelstvo návrh na směnu, který vznikl na základě zveřejněného záměru uzavřít směnnou
smlouvu, jejímž předmětem je směnit nemovitý majetek ve vlastnictví Města Paskov, a to
pozemek parc. č. 1523/2, o výměře 130 m2, vodní plocha, pozemek parc.č. 1524/3, o výměře 95
m2, orná půda, parc. č. 1522/2, o výměře 16 m2, ostatní plocha, pozemek parc.č. 1521/2, o
výměře 132 m2, lesní pozemek, pozemek parc.č. 1520/1, o výměře 69 m2, vodní plocha to vše
v katastrálním území Paskov za pozemky parc.č. 1525/1, o výměře 253 m2, ostatní plocha a
parc.č. 1546/3, o výměře 153 m2, ostatní plocha, oba v katastrálním území Paskov ve vlastnictví
pana Radomíra Matěje, bytem Místecká 452, 739 21 Paskov.
Zastupitelstvo se směnou uvedených pozemků mezi městem Paskov a panem Radomírem
Matějem schválilo.
Hlasování: 19-0-0 (19)

10. Návrhy na neinvestiční dotace spolků na rok 2022
Ing. Michálek seznámil zastupitele s obsahem jednotlivých žádostí a požadavky spolků a
organizací. Zastupitelstvo projednalo žádosti jednotlivých spolků a organizací o účelové
neinvestiční dotace na rok 2022, které byly FV poskytnuty k posouzení. FV jednotlivé žádosti
projednal a ZM předložil návrh na přiznání výše jednotlivých neinvestičních dotací pro rok 2022.
Klub důchodců Paskov

85 000

18-0-0 (18)

Klub seniorů Oprechtice

24 000

19-0-0

SDH Paskov

143 000

19-0-0

SDH Oprechtice

93 500

18-0-0 (18)

PS Paskov

130 000

19-0-0

ČS chovatelů

30 000

19-0-0

ČS včelařů

15 000

18-0-1
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TJ

61 500

19-0-0

OREL-stolní tenis

40 100

14-1-4

Jednota-házená

450 000

19-0-0

Bowling

10 000

19-0-0

SAURIANS

580 000

18-0-1

Myslivecké sdružení Sedliště

10 000

17-0-2

POSPOLU

35 000

19-0-0

PO SÚSEDSKU

95 000

19-0-0

HUBERT

5 000

19-0-0

Českomoravský myslivecká jednota

10 000

19-0-0

Big band

12 000

19-0-0

Jezdecká škola Jurášek

47 500

16-0-3

CHARITA FM

20 000

19-0-0

PODANÉ RUCE

120 000

19-0-0

DDM

41 600

19-0-0

Medela

40 000

19-0-0

Zastupitelstvo města postupně schválilo jednotlivé částky dotací pro spolky a organizace města.
Diskuse k bodu 10:
Proběhla u dotace pro OREL stolní tenis, kde FV navrhnul pouze dotaci ve výši 21.100,- Kč. Bc.
Michna zdůvodnil svůj požadavek navýšením cen energií a dále tím, že v roce 2020 měli dotaci
ve výši 11 000,-Kč z důvodu Covidu. Zastupitelka Mgr. Šircová navrhla původně požadovanou
částku 40 100,- Kč o níž se hlasovalo viz výše.
Mgr. Šircová se ptala na poměr členů z Paskova a ostatních u Big bandu. Paní Vaňková
informovala, že poměr je 50/50, což potvrdila paní Havránková.
Pan Kunát se ptal na počet členů v oddíle Jurášek, paní Moravcová sdělila, že oddíl má 77 dětí,
z Paskova 10. Děti jsou ve 4 pobočkách. Tato činnost není oficiální sport. Na akce jezdí z jiných
i vzdálených měst což je propagace Paskova dále zdůvodňovala paní Moravcová, informovala i
o proběhlém soustředění.
MUDr. Ožana-kde sídlí koně? Moravcová-naproti pekárny Martina
Bc. Michna-jsou tréninky? Moravcová koně v Paskově ve čtvrtek, tyčkokoně den před závodem.
Paní Vaňková-zúčastnila jsem se akce tyčkokoňů v tělocvičně, akce byla profesionálně
zorganizovaná
Ing. Klimunda-v každé žádosti je požadavek 3 000,-Kč na překážky, to se na každou akci pořizují
nové?
Moravcová-dvě překážky jsou zničené, každá stojí 400,-Kč, překážky se nekupují na každý závod
pouze se dokupují
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Zápis
z 16. zasedání Zastupitelstva města Paskov konaného dne 15.11. 2021
v sále Kulturního domu Oprechtice
Paní Böhmová z DDM-jsme si vědomi důvod snížení dotace o 600,-Kč, v žádosti byl překlep.

11. Doplnění usnesení č. 218 ze dne 8.3.2021
Starosta informoval zastupitele, že dle doporučení auditora při dílčím přezkoumání hospodaření
auditor doporučil doplnit usnesení o důvod poskytnutí odměny starostovi. Důvod byl uveden
v zápise, nikoliv v usnesení, kde je uvedeno, že zastupitelstvo schválilo odměnu starostovi na
základě doporučení RM. Proto je nutno doplnit usnesení o důvody ze zápisu ze zastupitelstva
ze dne 8.3.2021.
Zastupitelstvo doplnění usnesení schválilo.
Hlasování: 19-0-0 (19)

12. Záležitosti organizační a informační povahy
Návrh dvou přísedících k Okresnímu soudu FM
Starosta-příští zasedání Zastupitelstva města proběhne v 13.12.2021 v Zámecké krčmě

ANKETA-budova 675 bytový dům v parku
Ing. Krečmerová uvedla důvod vzniku ankety a seznámila zastupitele s možnostmi využití
budovy, které jsou uvedené v anketě
Ing. Klimunda-doplnil informace a vysvětlil celou situaci včetně majetkových problémů s bytovým
domem a zdůvodnil návrh, proč jej zbourat
Ing. Šugar-dejte do ankety úplně všechny pro a proti ani o tom co je třeba opravit nebo vybudovat,
občané nemají všechny informace pro rozhodnutí
Starosta-k situaci je třeba přistoupit opatrně, když se řešil jiný objekt rozhodlo se zbourat a
doposud celý problém není dotažený
-projekt na revitalizaci bytového domu existuje, nevýhodou celé revitalizace je, že stát
požaduje přes spoustu jednání odkup pozemků kolem bytového domu, na druhá straně
Paskov získal od státu soustu pozemků zdarma
-klidová zóna paku je třeba ji využívat, nikoli zakonzervovat, momentálně pobíhá
revitalizace financovaná MSK
-na revitalizaci bytového domu dotace byly a jsou v některých případech i ve 100 %
Ing. Michálek-všichni bychom se měli zamyslet a odpovědět si co chceme mít v prostoru stavby
bytového domu, ale s velkým výhledem do budoucnosti
-musí rozhodnout široká skupina nikoli 7 lidí v RM
MUDr. Ožana-nikdy nedojde ke 100 % shodě, navíc se nemusí občané ankety zúčastnit ve větším
počtu, proto se budou muset všichni přizpůsobit většinovému názoru
Igor Klimunda-měl by se vytvořit jednotný vizuální styl Paskova, zadejme architektonickou soutěž,
jak by měl Paskov vypadat za x let
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Zápis
z 16. zasedání Zastupitelstva města Paskov konaného dne 15.11. 2021
v sále Kulturního domu Oprechtice
Bc. Klimundová-jednalo se již někde o určitých bodech uvedených v anketě,
Starosta-ano jedná se nejen na RM, ale i o dalších možnostech na jiných úřadech
Mgr. Šircová-půjde anketa do nejbližšího Zpravodaje? Může být vložena jako volný list. Mohlo by
se doplnit, jestli hlasující je obyvatel Paskova nebo návštěvník
paní Daňková-anketa by se ještě neměla zveřejnit ve Zpravodaji, ale měla by se ještě dopracovat
-není dostatek financí na tak velikou opravu
paní Gáborová-seniorské bydlení zklamalo, není to klasický Domov důchodců, bytový dům by se
mohl přestavět na Domov důchodců, vznikly by tím i pracovní příležitosti
starosta-možná by bylo vhodné zorganizovat k problému bytový dům v parku referendum
-celou situaci je nutno dát ve známost co nejširší veřejnosti
-anketa se musí ještě dopracovat

Starosta-na účtech města je cca 93 mil. Kč, úvěr je ve výši 81 mil. Kč
-aktivizoval krizový štáb MSK z důvodu vyššího výskytu Covidu, požadují aktivizaci
krizového štábu Paskova

13. Závěr
Zasedání zastupitelstva města bylo ukončeno v 19,36 hodin.

Přílohy zápisu:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Prezenční listina
Prezenční listina hostů
Oznámení o konání zastupitelstva
Zpráva předsedy FV
Zápis z KV
Zpráva o činnosti Komise pro péči a přírodní a kulturní památky

Zápis byl vyhotoven dne 16.11. 2021.
Zapisovatel: Ing. Václav Bukovský

Ověřovatelé: Martin Kunát

dne ...........................................

Bc. Gabriela Klimundová

dne ...........................................

starosta města Paskov ......................................
Petr Baďura
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dne ...........................................

