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ZÁPIS z jednání rady č. 27/2021
Městská část Praha 22

datum: 14. 9. 2021, čas: 11:00 - anonymizovaná verze zápisu

Prezence:
Přítomni: (3) Radovan Koutský, Štěpán Zmátlo, Tomáš Kaněra
Omluveni: (0)
Nepřítomni: (0)
Hosté:  
Zapisovatel/ka: Monika Kubšová

Přítomno je 3 členů a rada je usnášeníschopná.

Jednání zahájeno 14.09.2021 v 11:49:38

1. Zahájení a určení ověřovatelů zápisu (bod číslo 1)
Předkladatel: Tomáš Kaněra

Projednávání bodu bylo zahájeno v 11:49:55

Předsedající určil ověřovatele zápisu:

Ověřovatelé: Štěpán Zmátlo, Radovan Koutský
Předsedající: Tomáš Kaněra

Bod byl přijat bez hlasování.

Diskuze zahájena v 11:49:55

Projednávání bodu bylo ukončeno v 11:50:09

2. Schválení programu jednání (bod číslo 2)
Předkladatel: Tomáš Kaněra

Projednávání bodu bylo zahájeno v 11:51:37

Program jednání
1. Zahájení a určení ověřovatelů zápisu
2. Schválení programu jednání
3. Rozpočtová opatření
4. Veřejná zakázka malého rozsahu na služby s názvem „Odstranění zpevněných ploch a základových
pasů, parkoviště P+R, Uhříněves“ – přímé zadání
5. „Výstavba DPS Betlímek“ – Dohoda o narovnání
6. „Výstavba DPS Betlímek“ - Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo č. SD 105/2019
7. Uzavření licenční smlouvy k autorskému dílu pro stavební záměr pod názvem „MŠ V Bytovkách“.
8. Různé

Diskuze zahájena v 11:51:37
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V 11:52:00 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" (navrhovatel: "Tomáš Kaněra") v
tomto znění:

Rada MČ Praha 22 schvaluje návrh programu jednání

Hlasování
pro: 3
proti 0
zdržel se: 0
nehlasoval: 0

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UR-398-27/21
zodpovídá:  Tomáš Kaněra
termín: IHNED (14. 9. 2021)

Projednávání bodu bylo ukončeno v 11:52:08

3. Rozpočtová opatření (bod číslo 3)
Předkladatel: Štěpán Zmátlo

Projednávání bodu bylo zahájeno v 11:52:13

Důvodová zpráva
Rozpočtová opatření vychází z potřeb Odboru realizace staveb a přehodnocení stávajících výdajových
položek rozpočtu.

Diskuze zahájena v 11:52:13

V 11:52:54 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" (navrhovatel: "Štěpán Zmátlo") v
tomto znění:

Rada MČ Praha 22 schvaluje rozpočtová opatření dle přílohy.

Hlasování
pro: 3
proti 0
zdržel se: 0
nehlasoval: 0

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UR-399-27/21
zodpovídá: František Wetter, Ing.
termín: 30. 9. 2021

Projednávání bodu bylo ukončeno v 11:53:11

4. Veřejná zakázka malého rozsahu na služby s názvem
„Odstranění zpevněných ploch a základových pasů, parkoviště
P+R, Uhříněves“ – přímé zadání (bod číslo 4)
Předkladatel: Tomáš Kaněra

Projednávání bodu bylo zahájeno v 11:53:17
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Důvodová zpráva
Během vyklízení pozemku parc. č. 1074/33, k.ú. Uhříněves pro výstavbu Parkoviště P+R v ulici Fr.
Diviše, byly odhaleny stávající betonové panely a základové pasy, které je nutno odstranit. ORS
zajistil zpracování cenových kalkulací na likvidaci od tří firem, které Vám předkládáme v příloze.
Firma Malina-Vrše s.r.o., počítá i s recyklací vytěženého materiálu. Recyklát může být použit na
stavbu podkladů pro základy projektovaného parkoviště P+R. Z těchto důvodů navrhujeme tuto
službu objednat u firmy Malina-Vrše s.r.o., se sídlem Zachrašťany 123, 504 01 Nový Bydžov, IČ:
27462889, za cenu 410 000,- Kč bez DPH, tj. 496 100,- Kč vč. DPH. Samotná likvidace zpevněných
ploch a odvoz na skládku byla konkurenčními firmami vyhodnocena výrazně dráž, neboť nedisponují
technologií recyklace.

Předpokládaná cena zakázky: 410 000,- Kč bez DPH

                                                496 100,- Kč s DPH

Diskuze zahájena v 11:53:17

V 11:56:07 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" (navrhovatel: "Tomáš Kaněra") v
tomto znění:

Rada MČ Praha 22 souhlasí se zajištěním zadání VZMR na služby s názvem „Demolice1.
zpevněných ploch a základových pasů, parkoviště P+R, Uhříněves“ v souladu se Směrnicí ÚMČ
Praha 22 č. 1/2019 podle odst. 4.5.5.
Rada MČ Praha 22 rozhoduje o přímém zadání zakázky pod názvem „Demolice zpevněných2.
ploch a základových pasů, parkoviště P+R, Uhříněves“ společnosti Malina-Vrše s.r.o., se
sídlem Zachrašťany 123, 504 01 Nový Bydžov, IČ: 27462889, za cenu 410 000,- Kč bez DPH, tj.
496 100,- Kč vč. DPH, dle cenové nabídky (viz. příloha).
Rada MČ Praha 22 ukládá starostovi MČ Praha 22 Tomáši Kaněrovi ve spolupráci s ORS3.
vystavit objednávku a službu objednat.

Hlasování
pro: 3
proti 0
zdržel se: 0
nehlasoval: 0

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UR-400-27/21
zodpovídá: Jiří Rösler
termín: 28. 9. 2022

Projednávání bodu bylo ukončeno v 11:56:20

5. „Výstavba DPS Betlímek“ – Dohoda o narovnání (bod číslo 5)
Předkladatel: Tomáš Kaněra

Projednávání bodu bylo zahájeno v 11:56:24

Důvodová zpráva
Vzhledem k tomu, že nadřízený orgán objednatele vznesl pochybnosti nad procesním postupem
schvalování Dodatku č.1 uzavřeného dne 22.12.2020 a Dodatku č. 2 uzavřeného dne 23.2.2021 a
tudíž i o platnosti uvedených dodatků, vznikla potřeba uzavřít Dohodu o narovnání, aby byly najisto
upraveny vzájemná práva a povinnosti obou smluvních stran. Pro vyloučení pochybností nechala MČ
zpracovat právní stanovisko. 
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V průběhu realizace stavby bylo dále nutné upravit a částečně pozměnit předmět realizovaného díla
o tyto práce (viz změnové listy, jejichž přílohu tvoří oceněné soupisy méněprací a víceprací, a tvoří
přílohu předkládané dohody) – jedná se o položky zahrnující tyto práce:

ZL01    Změna vodovodní přípojky

ZL02    Revize výplní otvorů

ZL03    Upřesnění konstrukce krovu a klempířských a zámečnických prvků

ZL03A Doplnění chybějících položek konstrukce střechy

ZL04    Aktualizace výkazu výměr dle prováděcí dokumentace stavby

ZL08    Úprava výtahové šachty

ZL09    Změna trasy VZT

ZL10    Zabezpečení stavby 

Zhotovitel zpracoval aktualizaci výrobního harmonogramu dle nových vstupů, a s objednatelem se
dohodl, že celkový dopad do průběhu prací se podaří snížit na 18 týdnů. 

Celkem se jedná o vícepráce ve výši 3 546 053,08 Kč bez DPH a méněpráce ve výši 801 034,87 Kč
bez DPH. Navýšení za vícepráce tak činí 2 745 019,05 Kč bez DPH, tj. o 3 156 771,90 Kč vč. DPH.

Dále bylo domluveno, že Zhotovitel má nárok na úhradu režijních nákladů spojených s prodloužením
plnění díla nezaviněného Zhotovitelem. A to o částku 26.185,37 Kč bez DPH za každý týden
prodloužení díla. Celkem se tedy jedná o částku 471.336,60 Kč bez DPH.

Celková cena díla se tak zvyšuje o 3 216 355,65 Kč bez DPH, tj. o 3 698 809,00 Kč vč. DPH a nově
činí:

Celková cena díla dle Dohody o narovnání:                         53 066 144,79 Kč bez DPH

DPH 15%                                                                                7 959 921,72 Kč    

Celková cena díla dle Dohody o narovnání:                         61 026 066,51 Kč vč. DPH

Dle výše uvedeného předkládáme ke schválení návrh Dohody o narovnání, která zahrnuje mimo jiné
navýšení ceny díla o 3 216 355,65 Kč bez DPH a současně prodloužení původní doby plnění
vyplývající ze smlouvy celkem o 18 týdnů (tzn. že celková doba plnění se prodlužuje na 70 týdnů od
předání staveniště). Přílohu této Dohody tvoří změnové listy vč. položkových soupisů prací, a také
odůvodnění posunutí termínu dokončení stavby zpracované zhotovitelem.

Smluvní strany se dále dohodly, že se ruší Příloha č. 3 Smlouvy o dílo s názvem Seznam
poddodavatelů. Důvodem je skutečnost, že zhotovitel předložil objednateli vlastní Osvědčení o řádně
provedených pracích na veřejnou zakázku s názvem „VŠPJ - Výstavba výukového centra“, které
odpovídá požadavku zadavatele (objednatele) na prokázání technické kvalifikace dle čl. 5.4.
Zadávacích podmínek a nahradil tak kvalifikovaného poddodavatele Auböck s.r.o. se sídlem Poříčí
247, Boršov nad Vltavou, IČ: 260 89 785, prostřednictvím kterého prokazoval technickou kvalifikaci,
a objednatel s touto náhradou vyslovil souhlas. Osvědčení předkládáme v příloze materiálu.

Diskuze zahájena v 11:56:24

V 11:56:57 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" (navrhovatel: "Tomáš Kaněra") v
tomto znění:

1. Rada MČ Praha 22 schvaluje Dohodu o narovnání v rámci uzavřené Smlouvy o dílo č. SD 105/2019
na realizaci stavby pod názvem „Výstavba DPS Betlímek“.

2. Rada MČ Praha 22 schvaluje navýšení ceny díla o 2 745 019,05 Kč bez DPH, tj. o 3 156 771,90 Kč
vč. DPH vyplývající ze změnových listů a dále o částku 471.336,60 bez DPH odpovídající násobku
režijních paušálů nákladů realizace Díla za každý týden prodloužení plnění Díla nezaviněného
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Zhotovitelem. Celková cena Díla se tak navyšuje na 53 066.144,79 Kč bez DPH, tj. 61 026.066,51 Kč
vč. DPH.

3. Rada MČ Praha 22 schvaluje prodloužení doby plnění o 18 týdnů.

4. Rada MČ Praha 22 ukládá  starostovi Tomáši Kaněrovi podepsat Dohodu o narovnání.

Hlasování
pro: 3
proti 0
zdržel se: 0
nehlasoval: 0

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UR-401-27/21
zodpovídá: Jiří Rösler
termín: 20. 12. 2021

Projednávání bodu bylo ukončeno v 11:57:04

6. „Výstavba DPS Betlímek“ - Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo č. SD
105/2019 (bod číslo 6)
Předkladatel: Tomáš Kaněra

Projednávání bodu bylo zahájeno v 11:57:08

Důvodová zpráva
V průběhu realizace stavby bylo nutné upravit a částečně pozměnit předmět realizovaného díla o
tyto práce (viz změnové listy, jejichž přílohu tvoří oceněné soupisy méněprací a víceprací, a tvoří
přílohu předkládaného dodatku č. 3) – jedná se o položky zahrnující tyto práce:

ZL 04A Aktualizace výkazu výměr dle prováděcí dokumentace stavby – jedná se zejména o dodávku a
montáž akustické a tepelné izolace výtahové šachty v místě dojezdu výtahu a příplatek za pohledový
beton stropu v 1. NP.

ZL 06    Doplnění ornice - z důvodu chybějící ornice na stávajícím pozemku je nutné dovézt novou
ornici na provedení terénních a sadových úprav.

ZL 07    Projekční úpravy fasády – jedná se zejména o doplnění tepelné izolace pod střešním okapem,
za okapovými svody a izolace přes žaluziové boxy. Dále je zohledněn cenový rozdíl mezi tepel. izolací
tl 140 mm (uvedené ve VV) a tl. 160 mm (uvedené v PD).

ZL 12    Doplnění přívodního kabelu k rozvaděčům – doplnění chybějící výměry přívodních kabelů ke
všem elektro rozvaděčům v objektu s tím, že dopad do harmonogramu stavby činí 5 týdnů.

ZL 13    Jádrové vrty do ŽB konstrukce – provedení jádrového vrtání pro prostupy instalačních
rozvodů ZTI, ÚT a VZT. Částečně nebylo řešeno v projektu, příp. jejich potřeba vznikla na základě
úpravy tras těchto instalací dle požadavku objednatele.

ZL 14    Úprava zdiva dle aktualizace projektu – dozdění akustického zdiva do úrovně záklopu střešní
skladby od b.j. 15, 16 a kotelny z důvodu požadovaného akustického komfortu.

ZL 15    Úpravy VZT dle změn projektu – úprava s ohledem na požadavky PBŘ ve 3. NP - 2 nové
stropní ventilátory, dále přesun ventilátorů s ohledem na dodatečnou úpravu SDK podhledu.

ZL 16    Projekční úpravy střechy – doplnění prostupů odvětrání VZT a jejich provedení dle
aktualizace PD, dále doplnění projektu o střešní výlez, plošinu se zábradlím a stupadla.   
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ZL 17    Doplnění položek SEL k ÚT – doplnění elektro prací vyplývajících z projektu ÚT (kotelna a
společenská místnost).

ZL 18    Projekční úpravy a doplnění položek ZTI a ÚT – záměna topidel (radiátorů) dle návrhu
projektanta, doplnění chybějících položek splaškové a dešťové kanalizace vč. 4 podružných
vodoměrů na základě požadavku OSM.

ZL 19    Projekční změny sádrokartonových konstrukcí – neprovedení těchto konstrukcí ve 3. NP
(v půdním prostoru m.č. 3.06.).

ZL 20    Hrubá podlaha – provedení podlah ve 3. NP dle úprav dispozic a dle rozhodnutí objednatele
neprovádět podlahu v půdním prostoru m.č. 3.06. dle PD, pouze nátěr.

ZL 21    Vysoušení hrubých podlah pro dosažení technologicky předepsané vlhkosti, protože nebylo
možné využít ÚT (z důvodu prodlevy se zavedením plynu), dále aktualizace povlakové podlahy z PVC
– navýšení celkového prořezu podlahové krytiny z důvodu požadavku projektanta a objednatele na
použití 2 různých typů dekoru. Dopad do harmonogramu stavby činí 2 týdny.

ZL 22    Revize provedení sprchových koutů – dle požadavku projektanta a objednatele provedení
sprchových koutů bez vaniček (dlažba s odtokovým kanálkem) a u 2 zbývajících vaniček úprava
rozměru dle revize PD.

ZL 23    Revize materiálu omítek – z důvodu probíhající covidové krize a souvisejících opatření není
dodavatel schopen zaručit potřebný termín pro realizaci štukových omítek dle PD. Z tohoto důvodu
navrhl provedení jednovrstvých sádrových omítek, které se lépe udržují a opravují než štukové
omítky.

ZL 24    Sanace pláně – jde o sanaci pláně pod areálovou komunikací pomocí jejího zvápnění
hydraulickými pojivy tak, aby vyhověla požadavku na pevnost v tlaku 30 MPa, dále jde o doplnění
výkopu a štěrkových vrstev pod terasou 1. NP. Dopad do harmonogramu stavby činí 2 týdny.

ZL 25    Konstrukce balkonů – upřesnění konstrukce balkonů vč. tvaru venkovního madla, doplnění
chybějících položek z výkazu výměr, dále dodávka a montáž kotevních desek pro ukotvení madla
v koupelnách, které je v kolizi se stoupacím potrubím kanalizace. Dopad do harmonogramu stavby
činí 1 týden.

ZL 26    Doplnění dlažby a krycí lišty – doplnění podlahové dlažby do výtahu dle požadavku PBŘ, dále
vnitřní krycí lišty k okenní sestavě ve společenské místnosti v 1. NP.

ZL 27    Detail fasády - balkony – technické řešení detailu napojení fasády na ocel. konstrukci
balkonů.

ZL 28    Dálkový odečet vodoměrů – doplnění kabeláže, převodníků a souvisejících instalačních prací
pro dálkový odečet vodoměrů. Dopad do harmonogramu stavby činí 1 týden.

ZL 29    Úpravy stávající studny – osazení nové skruže a poklopu, demontáž stávajících konstrukcí.

ZL 30    Navýšení počtu měřičů spotřeby tepla tak, aby měření odpovídalo příslušným předpisům.
Měřiče musí být osazeny na všech topidlech, projekt počítal pouze s měřiči na topidlech v bytových
jednotkách.

ZL 31    Náklady za vyřízení prodloužení záboru chodníku z důvodu posunutí termínu realizace
plynovodní přípojky a to z důvodu absence aktuálního vyjádření PPD ke změně trasy domovní části
přípojky. Dopad do harmonogramu stavby činí 3 týdny.

ZL 32    Změna povrchové úpravy schodiště a schodišťových podest – dle požadavku projektanta je
dlažba nahrazena stěrkou.

ZL 33    Z důvodu havarijního stavu stávající lávky přes Nadýmač a její následné demolice, je v tomto
ZL řešena realizace nového chodníku z ul. U Starého mlýna podél ohradní zdi směrem k obtoku
Říčanského potoka, dále se jedná o oplocení areálu podél nového chodníku a dva schůdky do objektu
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(komerční prostor) z ulice. Dopad do harmonogramu stavby činí 4 týdny.

ZL 34    Oprava stávající ohradní zdi na hranici pozemku. Dopad do harmonogramu stavby činí 6
týdnů.

ZL 35    Odpočet nerealizovaných oddělovacích zástěn a dalších prvků z PD, doplnění pojistek proti
otevření 14 ks oken dle návrhu projektanta a požadavku investora. 

Celkem se jedná o vícepráce ve výši 4 650 436,68 Kč bez DPH a méněpráce ve výši 2 323 971,87 Kč
bez DPH. Celková cena díla se tak zvyšuje o 2 326 464,81 Kč bez DPH, tj. o 2 675 434,53 Kč vč. DPH
a nově činí: 

Celková cena díla vč. Dodatku č. 3:                                       55 392 609,60 Kč bez DPH

DPH 15 %                                                                                 8 308 891,44 Kč    

Celková cena díla vč. Dodatku č. 3:                                       63 701 501,04 Kč vč. DPH 

Současně uvádíme, že na základě výše uvedených změnových listů (ZL) a v nich uvedených změn
oproti PD se tímto dodatkem prodlužuje termín dokončení stavby celkem o 12 týdnů (některé
činnosti se časově překrývají). Tzn. že celková doba plnění se prodlužuje na 82 týdnů od předání
staveniště.

 Diskuze zahájena v 11:57:08

V 11:57:31 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" (navrhovatel: "Tomáš Kaněra") v
tomto znění:

1. Rada MČ Praha 22 schvaluje Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo č. SD 105/2019 na realizaci stavby
pod názvem „Výstavba DPS Betlímek“.

2. Rada MČ Praha 22 schvaluje navýšení ceny díla o 2 326 464,81 Kč bez DPH, tj. o 2 675 434,53 Kč
vč. DPH.

3. Rada MČ Praha 22 schvaluje prodloužení doby plnění o 12 týdnů.

4. Rada MČ Praha 22 ukládá starostovi Tomáši Kaněrovi podepsat Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo č.
SD 105/2019.

Hlasování
pro: 3
proti 0
zdržel se: 0
nehlasoval: 0

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UR-402-27/21
zodpovídá: Jiří Rösler
termín: 20. 12. 2021

Projednávání bodu bylo ukončeno v 11:57:40

7. Uzavření licenční smlouvy k autorskému dílu pro stavební záměr
pod názvem „MŠ V Bytovkách“. (bod číslo 7)
Předkladatel: Tomáš Kaněra

Projednávání bodu bylo zahájeno v 11:57:45
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Důvodová zpráva
Dne 8.7.2019 byla uzavřena mezi MČ a firmou Veselý Hajný s.r.o. smlouva o dílo č. SD 48/2019 na
dopracování studie a zpracování projektové dokumentace pro sloučené územní a stavební řízení
stavby nové MŠ V Bytovkách. Dle této dokumentace byla v 07/2020 vyhlášena VZ na zpracování
prováděcí PD v modelu BIM. Tuto zakázku získala firma LAMBDA studio s.r.o., se kterou byla dne
22.2.2021 uzavřena smlouva o dílo č. SD 12/2021. 

Vzhledem k tomu, že firma LAMBDA studio s.r.o. při zpracování prováděcí dokumentace plně
využívá a pracuje s kompletní dokumentací pro sloučené územní a stavební řízení, jejímž autorem je
firma Atelier Hajný s.r.o. a k níž MČ P22 nevlastní autorská práva za účelem dalšího použití (DSP) je
žádoucí, aby MČ vlastnila výhradní licenci k užití této dokumentace pro její další využití. 

Na základě toho předkádám trojstrannou licenční smlouvu, která řeší licenční práva k autorskému
dílu, ve kterém je zahrnuta studie školky a dokumentace pro sloučené územní a stavební řízení.
Návrh licenční smlouvy předkládáme v příloze. 

Dle této smlouvy bude, mimo jiné, licenční odměnu autora za poskytnutí výhradní licence ve výši 400
tis. Kč bez DPH hradit přímo zpracovatel prováděcí dokumentace (LAMBDA studio s.r.o.). 

Protože Licenční smlouva vznikala v době, kdy jsem nebyl členem Rady MČ ani jsem nebyl účasten
nebo informován o probíhajících jednáních, přikádám přílohou tohoto materiálu emailovou
korespondenci mezi firmou Atelier Hajný s.r.o. a MČ Praha 22.

Diskuze zahájena v 11:57:45

V 11:58:42 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" (navrhovatel: "Tomáš Kaněra") v
tomto znění:

Rada MČ Praha 22 schvaluje předloženou licenční smlouvu k autorskému dílu pro stavební záměr
pod názvem „MŠ V Bytovkách“ s firmou Atelier Hajný s.r.o., se sídlem Nitranská 988/19, 130
00 Praha 3, IČO: 08073961, a LAMBDA studio s.r.o., se sídlem Oldřichova 106/49, 128 00 Praha 2,
IČO: 08182990. 

Hlasování
pro: 0
proti 1
zdržel se: 2
nehlasoval: 0

Návrh nebyl přijat

V 11:59:40 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "B" (navrhovatel: "Tomáš Kaněra") v
tomto znění:

Rada MČ Praha 22 ukládá starostovi Tomáši Kaněrovi předložit licenční smlouvu ke schválení na 5.
jednání ZMČ Praha 22.

Hlasování
pro: 3
proti 0
zdržel se: 0
nehlasoval: 0

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UR-403-27/21
zodpovídá: Jiří Rösler
termín: 28. 9. 2021
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Projednávání bodu bylo ukončeno v 11:59:49

8. Různé (bod číslo 8)
Předkladatel: Tomáš Kaněra

Projednávání bodu bylo zahájeno v 11:59:58

Důvodová zpráva
Doplnění návrhu programu 5. jednání Zastupitelstva MČ Praha 22.

Do návrhu programu se doplňuje bod k zavření licenční smlouvy k autorskému dílu pro stavební
záměr pod názvem „MŠ V Bytovkách“  s názvem "Licenční smlouva mezi MČ Praha 22 a Atelier
Hajný s.r.o. a LAMBDA studio s.r.o.".

Dále bylo změněno pořadí některých bodů.

Diskuze zahájena v 11:59:58

V 12:02:59 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" (navrhovatel: "Tomáš Kaněra") v
tomto znění:

Rada MČ Praha 22 schvaluje doplnění programu 5. jednání Zastupitelstva MČ Praha 22.

Hlasování
pro: 3
proti 0
zdržel se: 0
nehlasoval: 0

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UR-404-27/21
zodpovídá:  Tomáš Kaněra
termín: IHNED (14. 9. 2021)

Projednávání bodu bylo ukončeno v 12:03:16

Jednání ukončeno 14.09.2021 v 12:03:22
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Ověřeno ověřovateli:

1)   16. 9. 2021 10:21 Radovan Koutský   

2)   21. 9. 2021 06:49 Štěpán Zmátlo   

 

Podpisy odpovědných osob:

Starosta(ka):
  

Místostarosta(ka):
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