MĚSTO PŘÍBOR
Rada města Příbora

USNESENÍ
ze 76. schůze Rady města Příbora konané dne 24.04.2018
VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ
Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Občané uvedení v § 16 (občané České republiky
s trvalým bydlištěm na území obce a fyzické osoby vlastnící na území obce nemovitost)
a v § 17 (cizí státní občané, kteří jsou v obci hlášeni k trvalému pobytu, stanoví-li tak mezinárodní smlouva)
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, mají právo na neupravený
text usnesení, který je k dispozici v kanceláři odboru Organizačního
a správních činností, Městský úřad Příbor, náměstí Sigmunda
Freuda 19, Příbor.

______________________________________________________________________

76/01

Program schůze RM

76/01/1 Vložila do programu bod 76/37 žádost paní <anonymizováno> o vyhlášení městským
rozhlasem Mezinárodní výzkum ISSP 2018.
76/01/2 Schválila upravený program 76. schůze rady města.

76/02

Kontrola plnění usnesení ze schůzí RM

76/02/1 Vzala na vědomí plnění úkolů ze schůzí RM.
Trvají úkoly: 74/22/1,74/34/3.
Splněny úkoly: 44/28/2.

76/03

Zápisy z jednání komisí a výborů

76/03/1 Vzala na vědomí zápis č. 36 z jednání Osadního výboru Prchalov, které se konalo
dne 4. dubna 2018.
76/03/2 Vzala na vědomí zápis č. 34 ze zasedání Komise pro regeneraci MPR, které se konalo
dne 10. dubna 2018.

76/04

Návrhy, podněty a připomínky členů ZM

76/04/1 Vzala na vědomí návrhy, podněty a připomínky členů ZM vznesené na 28. zasedání
Zastupitelstva města Příbora.

76/05

Návrhy, připomínky tajemníka MÚ a vedoucích odborů

76/05/1 Vzala na vědomí informace vedoucího Odboru organizačního a správních činností
JUDr. R. Michálka o personálním stavu Odboru organizačního a správních činností
a rizicích s tím souvisejících, včetně vyjádření tajemníka MÚ.

76/06

Informace, podněty a připomínky členů RM

76/06/1 Vzala na vědomí předložený materiál o Discgolfu v Příboře.

76/07

Volba člena RM pověřeného ověřením zápisu

76/07/1

Pověřila ověřením zápisu ze 76. schůze rady města, člena rady města,
Ing. Igora Vaňka.

Usnesení RM č. 76 ze dne 24. dubna 2018

76/08

Kupní smlouva – Povodí Odry s. p.

76/08/1 Doporučila zastupitelstvu města schválit uzavření kupní smlouvy, v předloženém
znění, o odkoupení pozemku parc. č. 3291/25 ostatní plocha – jiná plocha o výměře
4592 m² v k. ú. a obci Příbor, z majetku Povodí Odry s. p. do vlastnictví města
Příbora, za cenu dle znaleckého posudku ve výši 377 530 Kč. Náklady na vyhotovení
znaleckého posudku ve výši 1.331 Kč a další náklady spojené s převodem
nemovitosti uhradí nabyvatel – město Příbor.

76/09

Prodej pozemku parc. č. 708/2 k. ú. Příbor

76/09/1 Doporučila
zastupitelstvu
města
odprodat
<anonymizováno>
a <anonymizováno>, <anonymizováno>, pozemek parc. č. 708/2 ostatní
plocha – zeleň o výměře 182 m² v k. ú. Příbor za kupní cenu 31 tis. Kč,
tj. 170,40 Kč/m² plus náklady spojené s převodem nemovitosti.

76/10

Prodej nemovitostí – ul. U brány

76/10/1 Vzala na vědomí a postoupila zastupitelstvu města informaci o výsledku
výběrového řízení ve věci prodeje nemovitostí v k. ú. Příbor – pozemku
parc. č. 1475/2 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 57 m², jehož součástí je stavba
občanského vybavení č. p. 109 a pozemku parc. č. 1475/3 ostatní
plocha – jiná plocha o výměře 141 m².

76/11

Věcné břemeno na pozemku parc. č. 86/2 k. ú. Mniší – přeložka
vodovodu SmVaK Ostrava a. s.

76/11/1 Souhlasila s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
a o právu provést stavbu pro stavbu „Mniší – výměna vodovodního řadu“
na pozemku parc. č. 86/2, v k. ú. Mniší, obci Kopřivnice, v předloženém znění, mezi
budoucím oprávněným společností SmVaK Ostrava a. s., 28. října 1235/169, 709 00
Ostrava – Mariánské Hory a budoucím povinným městem Příbor, v rozsahu
dle zákresu ve výkresu situace, za jednorázovou úhradu kalkulovanou sazbou
35 Kč/m², minimálně však 1.000 Kč, plus DPH v zákonné výši.

76/12

Věcné břemeno na pozemku parc. č. 106 k. ú. Prchalov –
elektro přípojka <anonymizováno>

76/12/1 Souhlasila s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
a o právu provést stavbu pro stavbu „IV-12-8013491 zemní kabelové vedení
<anonymizováno>“ na pozemku parc. č. 106, v k. ú. Prchalov, obci Příbor,
v předloženém znění, mezi budoucím oprávněným společností ČEZ Distribuce a. s.,
Teplická 874/4, 405 02 Děčín a budoucím povinným městem Příbor, v rozsahu
dle zákresu ve výkresu situace, za jednorázovou úhradu 1.000 Kč,
plus DPH v zákonné výši.

Usnesení RM č. 76 ze dne 24. dubna 2018

76/13

Pronájem pozemků za bytovými domy – ul. Lidická a Masarykova

76/13/1 Uložila zveřejnit na úřední desce MÚ záměr města pronajmout právnické osobě
Společenství vlastníků jednotek LONKA domu č. 808 a 809 v Příboře část pozemku
parc. č. 1413 ostatní plocha – zeleň v k. ú. Příbor o výměře cca 900 m² pro účely
individuální rekreace za podmínek:
 roční nájemné ve výši 2 Kč/m² s každoročním navýšením o míru meziroční
inflace
 pronajatá část bude využívána v souladu s Územním plánem Příbora
 nájemce zajistí údržbu pronajaté části na vlastní náklady
 pronájem na dobu neurčitou s 6 měsíční výpovědní lhůtou
Zveřejnění bude realizováno po dobu 15 dnů.
Z: vedoucí odboru ISM
T: 04.05.2018
76/13/2 Uložila zveřejnit na úřední desce MÚ záměr města pronajmout vlastníkům
bytového domu č. p. 100 na ul. Lidické v Příboře část pozemku parc. č. 1383/1
zahrada v k. ú. Příbor o výměře cca 200 m² pro účely individuální rekreace
za podmínek:
 roční nájemné ve výši 2 Kč/m² s každoročním navýšením o míru meziroční
inflace
 pronajatá část bude využívána v souladu s Územním plánem Příbora
 nájemce zajistí údržbu pronajaté části na vlastní náklady
 pronájem na dobu neurčitou s 6 měsíční výpovědní lhůtou
Zveřejnění bude realizováno po dobu 15 dnů.
Z: vedoucí odboru ISM
T: 04.05.2018

76/14

Pachty pozemků Klokočov – plocha Z69

76/14/1 Vzala na vědomí informaci o stavu realizace ploch Z 69 v k. ú. Klokočov u Příbora.
76/14/2 Vzala na vědomí žádost panu <anonymizováno> ze dne ze dne 22.02.2018.
76/14/3 Uložila zveřejnit na úřední desce MÚ záměr města propachtovat panu
<anonymizováno> nemovitosti v k. ú. Klokočov u Příbora – pozemek parc. č. 630/2
a pozemek parc. č. 632/2 – část o výměře cca 16500 m²
pro účely zemědělské prvovýroby za podmínek:
 pacht na dobu neurčitou s roční výpovědní lhůtou k 30.09. následujícího
kalendářního roku
 roční pachtovaní 10. 000 Kč/ha s každoročním navýšením o míru meziroční
inflace
Zveřejnění bude realizováno po dobu 15 dnů.
Z: vedoucí odboru ISM
T: 04.05.2018
76/14/4 Uložila zveřejnit na úřední desce MÚ záměr města prodloužit v souladu
s ustanovením § 2230 zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění, pachtovní vztah
k nemovitostem v k. ú. Klokočov u Příbora – pozemky, popř. jejich části,
parc. č. 630/3, 634, 635/2, 635/8, 651/2, 633/1 v k. ú. a 633/2 za podmínek
dle stávajících nájemních smluv, a to do 30.09.2019.
Zveřejnění bude realizováno po dobu 15 dnů.
Z: vedoucí odboru ISM
T: 04.05.2018
76/14/5 Uložila vyhodnotit stávající nájemní a pachtovaní smlouvy k zemědělským
pozemkům z hlediska výše nájemného – pachtovaného a připravit podklady
pro projednání změn smluvních podmínek od 01.10.2019.
Z: vedoucí odboru ISM
T: 26.06.2018
76/14/6 Uložila podat informaci p. <anonymizováno> o usneseních č. 76/14/2, 76/14/3,
76/14/4 a 76/14/5.
Z: vedoucí odboru ISM
T: 04.05.2018
Usnesení RM č. 76 ze dne 24. dubna 2018

76/15

Výpůjčka části pozemku parc. č. 571/1 k. ú. Příbor – SVJ domu
č. p. 1389-1390, Příbor

76/15/1 Souhlasila s uzavřením smlouvy, v předloženém znění, o výpůjčce částí pozemku
parc. 571/1 v k. ú. a obci Příbor o souhrnné výměře cca 24 m² dotčené stavbou
venkovních vstupních schodišť do bytového domu č. p. 1389 a 1390,
mezi vlastníkem pozemku městem Příbor a půjčitelem právnickou osobou
Společenství vlastníků jednotek domu č. p. 1389 – 1390, Příbor.

76/16

Program regenerace MPR pro rok 2018 – korekce rozdělení finančních
prostředků.

76/16/1 Nebylo přijato usnesení.

76/17

Hospodaření příspěvkové organizace Mateřské školy Kamarád
v roce 2017

76/17/1 Schválila v souladu s § 102 odst. 2) písm. p) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, účetní závěrku za rok 2017
příspěvkové organizace Mateřské školy Kamarád, Příbor, Frenštátská 1370
sestavenou k rozvahovému dni 31.12.2017.
76/17/2 Schválila zlepšený výsledek hospodaření příspěvkové organizace Mateřské školy
Kamarád, Příbor, Frenštátská 1370 za rok 2017 ve výši 209.115,24 Kč.
76/17/3 Schválila příspěvkové organizaci Mateřské škole Kamarád, Příbor, Frenštátská 1370
rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření organizace za rok 2017 takto:
a) příděl do fondu rezervního 109.115,24 Kč,
b) příděl do fondu odměn 100.000 Kč.

76/18

Hospodaření Mateřské školy Příbor, Pionýrů 1519 v roce 2017

76/18/1 Schválila v souladu s § 102 odst. 2) písm. p) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, účetní závěrku za rok 2017 Mateřské
školy Příbor, Pionýrů 1519, okres Nový Jičín, příspěvkové organizace sestavenou
k rozvahovému dni 31.12.2017.
76/18/2 Schválila zlepšený výsledek hospodaření Mateřské školy Příbor, Pionýrů 1519,
okres Nový Jičín, příspěvkové organizace za rok 2017 ve výši 28.422,09 Kč.
76/18/3 Schválila Mateřské škole Příbor, Pionýrů 1519, okres Nový Jičín, příspěvkové
organizaci rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření organizace za rok 2017
takto:
a) příděl do fondu rezervního 10.422,09 Kč,
b) příděl do fondu odměn 18.000 Kč.

76/19

Hospodaření Základní školy Npor. Loma v roce 2017

76/19/1 Schválila v souladu s § 102 odst. 2) písm. p) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, účetní závěrku za rok 2017 Základní
školy Npor. Loma Příbor Školní 1510 okres Nový Jičín, příspěvkové organizace
sestavenou k rozvahovému dni 31.12.2017.
76/19/2 Schválila zlepšený výsledek hospodaření Základní školy Npor. Loma Příbor Školní
1510 okres Nový Jičín, příspěvkové organizace za rok 2017 ve výši 170.025,47 Kč.
76/19/3 Schválila Základní škole Npor. Loma Příbor Školní 1510 okres Nový Jičín, příspěvkové
organizaci rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření organizace za rok 2017
takto:
a) příděl do fondu rezervního 170.025,47 Kč,
b) příděl do fondu odměn 0 Kč.

Usnesení RM č. 76 ze dne 24. dubna 2018

76/20

Hospodaření příspěvkové organizace „Základní
Jičínská 486, okres Nový Jičín“ v roce 2017

škola

Příbor,

76/20/1 Schválila v souladu s § 102 odst. 2) písm. p) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, účetní závěrku za rok 2017
příspěvkové organizace Základní školy Příbor, Jičínská 486, okres Nový Jičín
sestavenou k rozvahovému dni 31.12.2017.
76/20/2 Schválila zlepšený výsledek hospodaření příspěvkové organizace Základní školy
Příbor, Jičínská 486, okres Nový Jičín za rok 2017 ve výši 8.008,79 Kč.
76/20/3 Schválila u příspěvkové organizace Základní školy Příbor, Jičínská 486,
okres Nový Jičín rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření organizace za rok 2017
takto:
a) příděl do fondu rezervního 5.008,79 Kč,
b) příděl do fondu odměn 3.000,00 Kč.

76/21

Hospodaření příspěvkové organizace LUNA PŘÍBOR, středisko volného
času v roce 2017

76/21/1 Schválila v souladu s § 102 odst. 2) písm. p) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, účetní závěrku za rok 2017
LUNY PŘÍBOR, střediska volného času, příspěvkové organizace, sestavenou
k rozvahovému dni 31.12.2017.
76/21/2 Schválila zlepšený výsledek hospodaření LUNY PŘÍBOR, střediska volného času,
příspěvkové organizace za rok 2017 ve výši 123.270,78 Kč.
76/21/3 Schválila LUNĚ PŘÍBOR, středisku volného času, příspěvkové organizaci rozdělení
zlepšeného výsledku hospodaření organizace za rok 2017 takto:
a) příděl do fondu rezervního 73.962,78 Kč,
b) příděl do fondu odměn 49.308,00 Kč.

76/22

Hospodaření Školní jídelny Komenského v roce 2017

76/22/1 Schválila v souladu s § 102 odst. 2) písm. p) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, účetní závěrku za rok 2017
příspěvkové organizace Školní jídelny Komenského, Příbor, ul. Komenského č.p. 458
sestavenou k rozvahovému dni 31.12.2017.
76/22/2 Schválila výsledek hospodaření příspěvkové organizace Školní jídelny Komenského,
Příbor, ul. Komenského čp. 458 za rok 2017 ve výši 0 Kč.

76/23

Hospodaření Technických
organizace v roce 2017

služeb

města

Příbora,

příspěvkové

76/23/1 Schválila v souladu s § 102 odst. 2) písm. p) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, účetní závěrku za rok 2017
Technických služeb města Příbora, příspěvkové organizace, sestavenou
k rozvahovému dni 31.12.2017.
76/23/2 Schválila zlepšený výsledek hospodaření Technických služeb města Příbora,
příspěvkové organizace za rok 2017 ve výši 613.281,08 Kč.
76/23/3 Schválila Technickým službám města Příbora, příspěvkové organizaci rozdělení
zlepšeného výsledku hospodaření organizace za rok 2017 takto:
a) příděl do fondu rezervního 463.281,08 Kč,
b) příděl do fondu odměn 150.000 Kč.

76/24

Závěrečný účet města Příbora za rok 2017

76/24/1 Doporučila zastupitelstvu města projednat Závěrečný účet hospodaření města
Příbora za rok 2017 v následujících objemech:
Usnesení RM č. 76 ze dne 24. dubna 2018

Příjmy v roce 2017
Výdaje v roce 2017
Financování v roce 2017

175.553.151,33 Kč
161.110.570,89 Kč
-14.442.580,44 Kč

a souhlasit s celoročním hospodařením, a to bez výhrad.

76/25

Schválení účetní závěrky za rok 2017

76/25/1 Doporučila zastupitelstvu města schválit řádnou účetní závěrku města Příbora za rok
2017 sestavenou k rozvahovému dni k 31.12.2017.

76/26

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Příbora za rok 2017

76/26/1 Vzala po projednání na vědomí Zprávu auditora o výsledku přezkoumání
hospodaření územního samosprávného celku – města Příbora za období
od 01.01.2017 do 31.12.2017 vypracovanou Ing. Jarmilou Orlitovou, Slovanská 38,
741 01 Nový Jičín, auditorské oprávnění 1606 a doporučila zastupitelstvu města
tuto zprávu vzít na vědomí.

76/27

Oprava komunikací v Příboře

76/27/1 Rozhodla na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek předložené
prostřednictvím přílohy č. 1, že jako nabídka s nejnižší nabídkovou cenou veřejné
zakázky malého rozsahu na dodávku stavebních prací s názvem
„Oprava komunikací v Příboře“ je nabídka uchazeče fy ALPINE Bau CZ a.s. Jiráskova
613/13, Valašské Meziříčí“.
76/27/2 Schválila uzavření smlouvy o dílo na dodávku stavebních prací s názvem
„Oprava komunikací v Příboře“ mezi městem Příbor a společností
„ALPINE Bau CZ a.s. Jiráskova 613/13, Valašské Meziříčí“ ve znění návrhu
předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkladového materiálu, za cenu 954
832,76 včetně DPH.

76/28

Rekonstrukce chodníků na ul. Svatopluka Čecha

76/28/1 Rozhodla na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek předložené
prostřednictvím přílohy č. 1, že jako nabídka s nejnižší nabídkovou cenou veřejné
zakázky malého rozsahu na dodávku stavebních prací s názvem
„Rekonstrukce chodníků na ul. Svatopluka Čecha je nabídka uchazeče
„SEMITA – DS s.r.o. Veřovice, 171, 742 73 Veřovice“
76/28/2 Schválila uzavření smlouvy o dílo na dodávku stavebních prací s názvem
„Rekonstrukce chodníků na ul. Svatopluka Čecha“ mezi městem Příbor
a společností „SEMITA – DS s.r.o. Veřovice, 171, 742 73 Veřovice“ ve znění návrhu
předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkladového materiálu,
za cenu Kč 3.092.194,14 včetně DPH.

76/29

Návrh RO č. 2 rozpočtu města Příbora na rok 2018

76/29/1 Schválila rozpočtové opatření č. 2 města Příbora na rok 2018 v členění
a finančních částkách dle předloženého materiálu.
76/29/2 Vzala na vědomí celkové objemy upraveného rozpočtu města Příbor na rok 2018
po rozpočtovém opatření č. 2:
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Příjmy

196.093,00 tis. Kč

Výdaje

286.844,00 tis. Kč

Financování

76/30

90.751,00 tis. Kč

což je beze změny oproti schválenému rozpočtovému
opatření č. 1 města Příbor na rok 2018
což je beze změny oproti schválenému rozpočtovému
opatření č. 1 města Příbor na rok 2018
což je beze změny oproti schválenému rozpočtovému
opatření č. 1 města Příbor na rok 2018

Pronájem nebytového prostoru na ulici Fučíkova v Příboře

76/30/1 Schválila pronájem nebytového prostoru-garáže na ulici Fučíkova v Příboře panu
<anonymizováno>, Příbor.

76/31

Oznámení o vyhlášení ředitelského volna

76/31/1 Vzala na vědomí oznámení ředitele Základní školy Npor. Loma Příbor Školní 1510
okres Nový Jičín, příspěvkové organizace o vyhlášení ředitelského volna žákům
školy dne 07.05.2018 z organizačních důvodů.

76/32

Nabídka trvale nepotřebného majetku

76/32/1

Schválila nepřijmout do majetku města Příbora trvale nepotřebný majetek
ve vlastnictví příspěvkové organizace Mateřské školy Kamarád, Příbor, Frenštátská
1370, který je uvedený v evidenčních listech nakládání s nepotřebným majetkem
č. 1/2018/MŠKF, č. 2/2018/MŠKF a č. 3/2018/MŠKŠ.
Schválila vyřazení trvale nepotřebného majetku ve vlastnictví příspěvkové
organizace Mateřské školy Kamarád, Příbor, Frenštátská 1370, v celkové pořizovací
hodnotě 21.679,60 Kč a způsob naložení s tímto trvale nepotřebným majetkem
formou likvidace a prodeje dle návrhů organizace uvedených v evidenčních listech
nakládání s nepotřebným majetkem č. 1/2018/MŠKF, č. 2/2018/MŠKF
a č. 3/2018/MŠKŠ.

76/32/2

76/34

Informace o změnách otevírací doby a vstupného na koupališti
v roce 2018

76/34/1

Vzala na vědomí informaci o změnách otevírací doby a vstupného na koupališti
na rok 2018.

76/35

Zmocnění vedoucí Městské knihovny Příbor k podpisu smluv o zajištění
ochrany osobních údajů.

76/35/1

Zmocnila vedoucí Městské knihovny Příbor p. Silvii Bahnerovou k podpisu smluv
o zajištění ochrany osobních údajů při automatizovaném zpracování a při správě
a údržbě počítačové sítě.
Zmocnila vedoucí Městské knihovny Příbor p. Silvii Bahnerovou k podpisu dalších
smluv o zajištění ochrany osobních údajů při automatizovaném zpracování
a budoucích smluv týkajících se kulturních vystoupení v knihovně.

76/35/2

76/36

Oprava ulice Štramberské – dohoda o neprovádění stavebních zásahů

76/36/1

Odsouhlasila dohodu mezi Moravskoslezským krajem se sídlem ul. 28. října 117,
702 18 Ostrava zastoupeným Správou silnic Moravskoslezského kraje, p.o. se sídlem
Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava, střediskem Nový Jičín, Suvorovova 525, 741 01
Nový Jičín a městem Příbor o neprovádění stavebních zásahů po provedení souvislé
opravy povrchu silnice III/48012 v km 0,000-1.375 ve znění návrhu předloženého
prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu.
Doporučila zastupitelstvu města přijmout závazek k zafinancováni stavby
Rekonstrukce chodníku na ulici Štramberské z rozpočtu 2018, popřípadě 2019.

76/36/2
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76/37

Žádost paní Ukropcové o vyhlášení městským rozhlasem Mezinárodní
výzkum ISSP 2018

76/37/1

Souhlasila s vyhlášením informace o průzkumu Sociologickou agenturou SC & C
spol. s r.o. Americká 21, 120 00 Praha, v městském rozhlasu.

RADA MĚSTA PŘÍBORA JEDNALA VE FUNKCI VALNÉ HROMADY

76/33

Nájemní smlouva a Smlouva o dodávce tepelné energie

76/33/1

Schválila uzavření Smlouvy o uzavření budoucí nájemní smlouvy mezi ČEZ Energo,
s.r.o., Karolinská 661/4, 18600 Praha 8 – Karlín a Správou majetku města Příbor
s.r.o., Freudova 118, 74258 Příbor (místo pro umístění KGJ a příslušenství).
Schválila uzavření Nájemní smlouvy mezi ČEZ Energo, s.r.o., Karolinská 661/4,
18600 Praha 8 – Karlín a Správou majetku města Příbor s.r.o., Freudova 118, 74258
Příbor (místo pro umístění KGJ a příslušenství).
Schválila uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o dodávce tepelné energie
mezi ČEZ Energo, s.r.o., Karolinská 661/4, 18600 Praha 8 – Karlín a Správou majetku
města Příbor s.r.o., Freudova 118, 74258 Příbor (dodávka tepla z KGJ).
Schválila uzavření Smlouvy o dodávce tepelné energie mezi ČEZ Energo, s.r.o.,
Karolinská 661/4, 18600 Praha 8 – Karlín a Správou majetku města Příbor s.r.o.,
Freudova 118, 74258 Příbor (dodávka tepla z KGJ).

76/33/2

76/33/3

76/33/4

Zpracovala: Lucie Boháčová
Dne: 25.04.2018

Dne: 25.04.2018

Dne: 25.04.2018

Ing. Bohuslav Majer, v.r.
starosta

JUDr. František Berger, v.r.
pověřený člen rady města
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