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Naše čj.: MUSP 103192/2021 

Naše sp. zn.: 90724/2021 TAJ/IVNO *MUSPX02C8HL4* 

 

U S N E S E N Í  

z 24. zasedání zastupitelstva města Šumperka konaného dne 16. 9. 2021 

Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných 

osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. 

 

 

773/21 Poskytnutí finančního daru obcím postiženým živelnou katastrofou 

schvaluje 

poskytnutí finančních darů obcím Moravská Nová Ves, Hrušky, Mikulčice a Lužice, které byly 

dne 24. 6. 2021 postiženy živelnou katastrofou v podobě ničivého tornáda. Každá z obcí 

obdrží finanční dar ve výši 50.000,-- Kč. 

Dárce: Město Šumperk, nám. Míru 1, Šumperk, IČO 00303461 

Obdarovaný: Městys Moravská Nová Ves, nám. Republiky 107, Moravská Nová Ves, 

          PSČ 691 55 

IČO 00283363 

Č. účtu: 1382079379/0800 

Výše poskytnutého finančního daru: 50.000,-- Kč 

 

Obdarovaný: Obec Hrušky, U zbrojnice 100, Hrušky, PSČ 691 56 

IČO 00283185 

Č. účtu: 4420651/0100 

Výše poskytnutého finančního daru: 50.000,-- Kč 

 

Obdarovaný: Obec Mikulčice, Mikulčice 245, PSČ 696 19 

IČO 00285102 

Č. účtu: 111084083/0300 

Výše poskytnutého finančního daru: 50.000,-- Kč 

 

Obdarovaný: Obec Lužice, Česká 592/1, Lužice, PSČ 696 18 

IČO 44164343 

Č. účtu: 27125671/0100 

Výše poskytnutého finančního daru: 50.000,-- Kč 

 

 

Termín: 16.09.2021 

Zodpovídá: Mgr. Spurný 
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774/21 Kontrola plnění usnesení 

schvaluje 

kontrolu usnesení ZM č. 455/20, 465/20, 558/20, 559/20, 561/20, 562/20, 563/20, 

564/20, 565/20, 566/20, 567/20, 568/20, 569/20, 570/20, 571/20, 608/20, 609/20, 

612/20, 644/20, 663/21, 666/21, 701/21, 702/21, 704/21, 707/21, 710/21, 712/21, 

714/21, 717/21, 728/21, 729/21, 731/21, 736/21, 737/21, 738/21, 739/21, 740/21, 

741/21, 742/21, 743/21, 745/21, 746/21, 755/21, 757/21, 758/21, 761/21, 764/21, 

766/21, 767/21, 768/21 

 

 

 

775/21 Kontrola plnění usnesení 

schvaluje 

prodloužení termínu usnesení: 

 

     74/18 do 31.12.2021 Zodpovídá: Mgr. Spurný 

   254/19 do 31.12.2021 Zodpovídá: Mgr. Spurný 

   255/19 do 31.12.2021 Zodpovídá: Mgr. Spurný 

   302/19 do 31.03.2022 Zodpovídá: Mgr. Spurný 

   303/19 do 31.03.2022 Zodpovídá: Mgr. Spurný 

   304/19 do 31.03.2022 Zodpovídá: Mgr. Spurný 

   305/19 do 31.03.2022 Zodpovídá: Mgr. Spurný 

   333/19 do 31.12.2021 Zodpovídá: Mgr. Spurný 

   478/20 do 31.12.2021 Zodpovídá: Mgr. Spurný 

   560/20 do 31.12.2021 Zodpovídá: Mgr. Spurný 

   610/20 do 31.12.2021 Zodpovídá: Mgr. Spurný 

   708/21 do 31.12.2021 Zodpovídá: Mgr. Spurný 

   709/21 do 31.12.2021 Zodpovídá: Mgr. Spurný 

   765/21 do 31.12.2021 Zodpovídá: Ing. Jirgl 

 

 

 

776/21 Kontrola plnění usnesení – zrušení usnesení ZM č. 244/19 ze dne 20. 6. 2019 

ruší 

usnesení ZM č. 244/19 ze dne 20. 6. 2019. 

 

Termín: 16.09.2021 

Zodpovídá: Mgr. Spurný 

 

 

777/21 Kontrola plnění usnesení – zrušení usnesení ZM č. 705/21 ze dne 22. 4. 2021 

ruší 

usnesení ZM č. 705/21 ze dne 22. 4. 2021. 

 

Termín: 16.09.2021 

Zodpovídá: Mgr. Spurný 
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778/21 Výsledky hospodaření města Šumperka 

bere na vědomí  

výsledky hospodaření města Šumperka k 30. 6. 2021 dle předloženého materiálu. 

 

 

 

779/21 Plnění investiční výstavby k 31. 8. 2021 

bere na vědomí 

plnění plánu investiční výstavby k 31. 8. 2021. 

 

 

 

780/21 Ceny města Šumperka 

schvaluje 

pravidla nominování, hlasování a udílení – Ceny města Šumperka. 

 

Termín: 16.09.2021 

Zodpovídá: Ing. Novotná 

 

781/21 Ceny města Šumperka 

schvaluje 

harmonogram udílení Cen města Šumperka za rok 2021. 

 

Termín: 16.09.2021 

Zodpovídá: Ing. Novotná 

 

 

782/21 MJP - změna budoucího kupujícího bytu v domě nám. Jana Zajíce 13, Šumperk 

schvaluje 

uzavření dohody o zrušení smlouvy o budoucí kupní smlouvě ke dni 30. 9. 2021, jejímž 

předmětem je byt v domě nám. Jana Zajíce 2958/13 v Šumperku, s budoucím kupujícím K. B., 

Šumperk. V dohodě o zrušení smlouvy o budoucí kupní smlouvě budoucí kupující prohlásí, že 

nepožaduje navrácení složené zálohy na kupní cenu bytu, když se ohledně této složené zálohy 

na kupní cenu bytu finančně vyrovnal s T. B., Šumperk. 

Současně ZM schvaluje uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě, jejímž předmětem bude 

byt v domě nám. Jana Zajíce 2958/13 v Šumperku, s T. B., Šumperk, a to za stejných 

podmínek s účinností od 1. 10. 2021. 

 

Termín: 31.10.2021 

Zodpovídá: Mgr. Spurný 
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783/21 MJP - změna budoucího kupujícího bytu v domě nám. Jana Zajíce 13, Šumperk 

schvaluje 

uzavření dohody o zrušení smlouvy o budoucí kupní smlouvě ke dni 30. 9. 2021, jejímž 

předmětem je byt v domě nám. Jana Zajíce 2958/13 v Šumperku, s budoucím kupujícím R. D., 

Šumperk. V dohodě o zrušení smlouvy o budoucí kupní smlouvě budoucí kupující prohlásí, že 

nepožaduje navrácení složené zálohy na kupní cenu bytu, když se ohledně této složené zálohy 

na kupní cenu bytu finančně vyrovnal s L. L., Znojmo. 

Současně ZM schvaluje uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě, jejímž předmětem bude 

byt v domě nám. Jana Zajíce 2958/13 v Šumperku, s L. L., Znojmo, a to za stejných podmínek 

s účinností od 1. 10. 2021. 

 

Termín: 31.10.2021 

Zodpovídá: Mgr. Spurný 

 

784/21 MJP - nabídka k využití předkupního práva k pozemku p.č. 1632/13 a k podílu na 

pozemku p.č. 1632/1 v k.ú. Šumperk (or. za domem Čsl. armády 52) 

schvaluje 

nevyužít předkupní právo k pozemku p.č. 1632/13 a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti 

1/4 na pozemku 1632/1 v k.ú. Šumperk. 

Termín: 16.09.2021 

Zodpovídá: Mgr. Spurný 

 

785/21 MJP - prodej části p.p.č. 1998/1 v k.ú. Šumperk 

schvaluje 

na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem 

od 14. 6. 2021 do 30. 6. 2021, dle usnesení rady města č. 3125/21 ze dne 10. 6. 2021, 

budoucí prodej části p.p.č. 1998/1 o výměře cca 315 m2 v k.ú. Šumperk. 

 

Budoucí kupující: M. F., Bratrušov 

 

Podmínky: 

- účele prodeje: vybudování parkoviště pro objekt plánovaného bytového domu 

- kupní cena: 2.000,-- Kč/m2 + DPH 

- bude sjednána smlouva budoucí kupní s převodem vlastnického práva po vydání 

pravomocného stavebního povolení nejpozději do 31. 12. 2023 

- pokud nebude do 31. 12. 2022 vydáno pravomocné stavební povolení, sjednává si 

budoucí prodávající od smlouvy budoucí kupní v plném rozsahu odstoupit   

- pokud nebudou dodrženy podmínky vydané v rámci povolení stavby parkoviště, sjednává si 

prodávající smluvní pokutu ve výši 10 % z kupní ceny 

- kupní cena bude uhrazena ve dvou splátkách, přičemž při podpisu smlouvy budoucí kupní 

bude uhrazeno 50 % kupní ceny, doplatek kupní ceny bude uhrazen po vyhotovení 

geometrického plánu do 30 dnů ode dne podpisu vlastní kupní smlouvy, před podáním 

návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí 

- budoucí prodávající se zavazuje, že po odsouhlasené studii parkoviště odborem RUI, po 

schválení uzavření smlouvy a jejich podmínek v radě města, uzavře s budoucí kupující 

smlouvu s právem provést stavbu parkoviště 

 

Termín: 30.11.2021 

Zodpovídá: Mgr. Spurný 
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786/21 MJP - realizace prodeje části p.p.č. 222/101, dle GP p.č.st. 464 v k.ú. Horní Temenice 

(or. výstavba RD za Hniličkou) 

schvaluje 

na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem 

od 14. 3. 2016 do 30. 3. 2016, dle usnesení rady města č. 1612/16 ze dne 3. 3. 2016, 

a podle usnesení zastupitelstva města č. 434/16 ze dne 31. 3. 2016, kterým byl vydán příslib 

budoucího prodeje, realizaci prodeje části p.p.č. 222/101 o výměře 7 m2, dle GP zak. č. 1030-

698/2017 ze dne 16. 4. 2018 pozemek označen jako p.č.st. 464 v k.ú. Horní Temenice. 

 

Kupující: 

ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, Děčín, PSČ 405 02, 

IČO 24729035 

 

Podmínky: 

- účel prodeje: výstavba trafostanice 

- kupní cena: dle znaleckého posudku 5.600,-- Kč, kupní smlouva bude uhrazena do 30 dnů 

ode dne podpisu kupní smlouvy, před podáním návrhu na vklad do katastru nemovitostí 

- kupující uhradí správní poplatek v hodnotě 2.000,-- Kč kolkové známky za zápis vkladu 

vlastnického práva do katastru nemovitostí 

 

Termín: 30.11.2021 

Zodpovídá: Mgr. Spurný 

 

787/21 MJP - prodej pozemku pod garáží – st.p.č. 4702/1 v k.ú. Šumperk (or. za domem 

na nám. Republiky 1-5) 

schvaluje 

moratorium na prodej pozemků st.p.č. 4691-4702/1 v k.ú. Šumperk (pozemky pod řadovými 

montovanými garážemi za domem na p.č.st. 1912 v k.ú. Šumperk s vjezdem z ul. Tatranské) 

z důvodu ponechání si pozemků ve vlastnictví města s ohledem na možné jiné využití pozemků 

v dané lokalitě a dále ukládá odboru MJP nevydávat souhlasy se zápisem stavby katastru 

nemovitostí. 

Termín: 16.09.2021 

Zodpovídá: Mgr. Spurný 

 

788/21 MJP - prodej části p.p.č. 1240, dle GP p.p.č. 1240/2 v k.ú. Horní Temenice (or. při 

ul. Bohdíkovské) 

schvaluje 

na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem 

od 14. 6. 2021 do 30. 6. 2021, dle usnesení rady města č. 3123/21 ze dne 10. 6. 2021, 

prodej části p.p.č. 1240 o výměře 37 m2 v k.ú. Horní Temenice, dle geometrického plánu zak. 

č. 1111-784/2020 pozemek označen jako p.č. 1240/2 o výměře 37 m2 v k.ú. Horní Temenice. 

 

Kupující: P. M., Šumperk 

 

Podmínky prodeje: 

- účel prodeje: zázemí před garáž a rodinným domem – náprava majetkoprávního vztahu 

- kupní cena: dohodou k celku 3.900,-- Kč + DPH v platné výši v případě stanovení zákonné 

povinnosti odvodu DPH 

- kupující uhradí náklady spojené s vyhotovením geometrického plánu ve výši 1 měrné 

jednotky, nad tuto měrnou jednotku uhradí náklady prodávající 

- kupující uhradí správní poplatek za zápis vkladu vlastnického práva do katastru 

nemovitostí 
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- kupní cena bude uhrazena do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy, před podáním 

návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí 

 

Termín: 30.11.2021 

Zodpovídá: Mgr. Spurný 

 

789/21 MJP - prodej pozemku p.č. 571/5 v k.ú. Šumperk (or. zahrada za domem Vančurova 

25, Šumperk) 

schvaluje 

na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem 

od 29. 9. 2020 do 14. 10. 2020, dle usnesení rady města č. 2292/20 ze dne 24. 9. 2020, 

prodej pozemku p.č. 571/5 o výměře 291 m2 v k.ú. Šumperk, dle GP zak. č 7297-104/2021 

vyhotoveného Ing. Vychopeněm byly nově označeny pozemky p.č. 571/5 o výměře 12 m2, 

p.p.č. 571/19 o výměře 55 m2, p.p.č. 571/20 o výměře 84 m2, p.p.č. 571/21 o výměře 39 m2, 

p.p.č. 571/22 o výměře 36 m2, p.p.č. 571/23 o výměře 66 m2, vše v k.ú. Šumperk. 

 

Kupující: 

M. P., p.p.č. 571/21 a spoluvlastnický podíl o velikosti 1/5 na p.p.č. 571/5, J. D., p.p.č. 

571/23 a spoluvlastnický podíl o velikosti 1/5 na p.p.č. 571/5, J. K., p.p.č. 571/19 

a spoluvlastnický podíl o velikosti 1/5 na p.p.č. 571/5, všichni bytem Šumperk, J. Z., p.p.č. 

571/22 a spoluvlastnický podíl o velikosti 1/5 na p.p.č. 571/5, bytem Zábřeh, a V. S., p.p.č. 

571/20 a spoluvlastnický podíl o velikosti 1/5 na p.p.č. 571/5, bytem Bludov. 

 

Podmínky: 

- kupní cena 400,-- Kč/m2 + DPH v případě stanovení zákonné povinnosti odvodu 

- kupující uhradí kupní cenu do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy, před podáním 

návrhu na vklad práva do katastru nemovitostí 

- kupující uhradí správní poplatek za zápis vkladu práva do katastru a náklady spojené 

s vyhotovením geometrického plánu 

Termín: 30.11.2021 

Zodpovídá: Mgr. Spurný 

 

790/21 MJP - prodej pozemku p.č. 571/7 a části 571/6 v k.ú. Šumperk (or. zahrady za domy 

Vančurova 27 a 29 Šumperk) 

schvaluje 

na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem 

od 29. 9. 2020 do 14. 10. 2020 dle usnesení rady města č. 2290/20 a č. 2291/20 ze dne 

24. 9. 2020, prodej části p.p.č. 571/6 o výměře 51 m2 a části p.p.č. 571/7 o výměře 51 m2, 

dle GP zak. č. 7322-153/2021 pozemek p.č. 571/24 o výměře 102 m2 v k.ú. Šumperk. 

 

Kupující: V. a J. H., Šumperk 

 

Podmínky prodeje: 

- účel prodeje: rozšíření zahrady - zajištění dostupnosti k objektu na p.č.st. 917/2 v k.ú. 

Šumperk 

- kupní cena: 400,-- Kč/m2 + DPH v platné výši, pokud prodávajícímu vznikne zákonná 

povinnost odvést z kupní ceny DPH 

- kupní cena bude uhrazena do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy 

- kupující uhradí náklady spojené s vyhotovením geometrického plánu 

- kupující uhradí správní poplatek za zápis vkladu práva do katastru nemovitostí 

 

Termín: 30.11.2021 

Zodpovídá: Mgr. Spurný 
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791/21 MJP - prodej pozemku p.č. 571/7 a části 571/6 v k.ú. Šumperk (or. zahrady za domy 

Vančurova 27 a 29 Šumperk) 

schvaluje 

na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem 

od 29. 9. 2020 do 14. 10. 2020 dle usnesení rady města č. 2291/20 ze dne 24. 9. 2020, 

prodej části p.p.č. 571/7 o výměře 303 m2, dle GP zak. č. 7322-153/2021 pozemek p.č. 

571/7 o výměře 303 m2 v k.ú. Šumperk. 

 

Kupující: 

M. B., spoluvlastnický podíl o velikosti 1/9 na p.p.č. 571/7, bytem Bludov, J. a H. G., 

spoluvlastnický podíl o velikosti 1/9 na p.p.č. 571/7, bytem Šumperk, H. K., spoluvlastnický 

podíl o velikosti 1/9 na p.p.č. 571/7, bytem Postřelmov, M. M., spoluvlastnický podíl o velikosti 

1/18 na p.p.č. 571/7, bytem Dolní Libina, R. M., spoluvlastnický podíl o velikosti 1/18 na 

p.p.č. 571/7, bytem Bludov, a J. Č., J. H., V. J., V. K., I. K., jednotliví kupující odkoupí 

spoluvlastnický podíl o velikosti 1/9 na p.p.č. 571/7, všichni bytem Šumperk 

 

 

Podmínky prodeje: 

- účel prodeje: zahrada k domu 

- kupní cena: 400,-- Kč/m2 + DPH v platné výši, pokud prodávajícímu vznikne zákonná 

povinnost odvést z kupní ceny DPH 

- kupní cena bude uhrazena do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy 

- kupující uhradí správní poplatek za zápis vkladu práva do katastru nemovitostí 

 

Termín: 30.11.2021 

Zodpovídá: Mgr. Spurný 

 

792/21 MJP - změna usnesení ZM č. 478/20 ze dne 14. 5. 2020 (or. prodeje zahrady mezi 

ul. Vančurovou a Zábřežskou) 

schvaluje 

změnu usnesení ZM č. 478/20 ze dne 14. 5. 2020 v části schválení kupujících a schválených 

podílů na p.č.st. 1772/2 a p.č.st. 1233/2 v k.ú. Šumperk tak, že původní text: 

 

Kupující: P. Ch., spoluvlastnický podíl o velikosti 1/10 na st.p.č. 1772/2, J. H., spoluvlastnický 

podíl o velikosti 1/10 na st.p.č. 1772/2, J. M., spoluvlastnický podíl o velikosti 1/10 na st.p.č. 

1772/2, P. a M. N., spoluvlastnický podíl o velikosti 1/10 na st.p.č. 1772/2 a spoluvlastnický 

podíl o velikosti 1/7 na st.p.č. 1233/2, všichni bytem Šumperk, M. K., spoluvlastnický podíl 

o velikosti 1/10 na st.p.č. 1772/2 a spoluvlastnický podíl o velikosti 1/7 na st.p.č. 1233/2, 

bytem Sobotín, P. Š., spoluvlastnický podíl o velikosti 1/10 na st.p.č. 1772/2 a spoluvlastnický 

podíl o velikosti 1/7 na st.p.č. 1233/2, bytem Šumperk, V. K., spoluvlastnický podíl o velikosti 

1/10 na st.p.č. 1772/2 a spoluvlastnický podíl o velikosti 1/7 na st.p.č. 1233/2, bytem 

Rapotín, P. K., spoluvlastnický podíl o velikosti 1/10 na st.p.č. 1772/2 a spoluvlastnický podíl 

o velikosti 1/7 na st.p.č. 1233/2, bytem Starý Lískovec, J. M., spoluvlastnický podíl o velikosti 

1/10 na st.p.č. 1772/2 a spoluvlastnický podíl o velikosti 1/7 na st.p.č. 1233/2, bytem 

Rapotín, P. S., spoluvlastnický podíl o velikosti 1/10 na st.p.č. 1772/2 a spoluvlastnický podíl 

o velikosti 1/7 na st.p.č. 1233/2, bytem Šumperk. 

 

se nahrazuje novým textem, který zní: 

 

Kupující: P. Ch., spoluvlastnický podíl o velikosti 1/9 na st.p.č. 1772/2, J. H., spoluvlastnický 

podíl o velikosti 1/9 na st.p.č. 1772/2, J. M., spoluvlastnický podíl o velikosti 1/9 na st.p.č. 

1772/2, P. a M. N., spoluvlastnický podíl o velikosti 1/9 na st.p.č. 1772/2 a spoluvlastnický 

podíl o velikosti 1/6 na st.p.č. 1233/2, všichni bytem Šumperk, M. K., spoluvlastnický podíl 

o velikosti 1/9 na st.p.č. 1772/2 a spoluvlastnický podíl o velikosti 1/6 na st.p.č. 1233/2, 

bytem Kociánov, P. Š., spoluvlastnický podíl o velikosti 1/9 na st.p.č. 1772/2 a spoluvlastnický 
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podíl o velikosti 1/6 na st.p.č. 1233/2, bytem Šumperk, V. K., spoluvlastnický podíl o velikosti 

1/9 na st.p.č. 1772/2 a spoluvlastnický podíl o velikosti 1/6 na st.p.č. 1233/2, bytem 

Rapotín, P. K., spoluvlastnický podíl o velikosti 1/9 na st.p.č. 1772/2 a spoluvlastnický podíl 

o velikosti 1/6 na st.p.č. 1233/2, bytem Starý Lískovec, P. S., spoluvlastnický podíl o velikosti 

1/9 na st.p.č. 1772/2 a spoluvlastnický podíl o velikosti 1/6 na st.p.č. 1233/2, bytem 

Šumperk. 

 

Důvodem změny je odstoupení kupující J. M. 

 

 

Termín: 30.11.2021 

Zodpovídá: Mgr. Spurný 

 

 

793/21 MJP - oprava cesty na pozemcích p.č. 1210, p.č. 1211 a p.č. 1327/3 v k.ú. Horní 

Temenice (or. ul. Bohdíkovská odbočka za kapličkou ve směru ze Šumperka vlevo) 

bere na vědomí 

žádost Z. S., Šumperk, týkající se opravy komunikace na pozemcích p.č. 1210, p.č. 1211 a p.č. 

1327/3 v k.ú. Horní Temenice (za kapličkou ve směru ze Šumperka vlevo). 

 

 

 

794/21 Volba přísedících Okresního soudu v Šumperku 

volí 

na základě zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů, 

v platném znění, přísedícími Okresního soudu v Šumperku na čtyřleté volební období počínající 

zvolením tyto občany:  

 

O. B., Šumperk 

M. H., Šumperk 

K. J., Šumperk 

H. J., Šumperk 

F. K., Šumperk 

Š. K., Šumperk 

J. R., Šumperk 

M. S. S., Šumperk 

L. Š., Šumperk 

P. B., Šumperk 

 

Termín: 16.09.2021 

Zodpovídá: Ing. Miterková 

 

 

795/21 Dodatek č. 14 k veřejnoprávní smlouvě s městem Zábřeh 

schvaluje 

uzavření dodatku č. 14 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené s městem Zábřeh k zajištění výkonu 

státní správy v přenesené působnosti v rozsahu stanoveném zákonem č. 20/1987 Sb., 

o památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, na období od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022. 

 

Termín: 31.12.2021 

Zodpovídá: Ing. Miterková 
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796/21 Zápis z finančního výboru 

bere na vědomí 

zápis č. 4/2021 z jednání finančního výboru dne 6. 9. 2021. 

 

 

 

797/21 Zápis z kontrolního výboru 

bere na vědomí 

zápis č. 20/2021 ze zasedání kontrolního výboru dne 31. 8. 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Tomáš Spurný      Ing. Marta Novotná 

                                  starosta                                1. místostarostka 
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