Město Kravaře
Náměstí 405/43, 747 21 Kravaře
tel.: +420 553 777 911, e-mail: posta@kravare.cz, isds: iv5bfnz

USNESENÍ
z 6. zasedání Zastupitelstva města Kravaře, konaného dne 26. 6.
2019
v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře
1. Zahájení
1.1. Určení ověřovatele zápisu
1.2. Schválení návrhové komise
1.3. Schváleni programu
2. Zpráva ověřovatelů zápisu z minulého zasedání zastupitelstva města
2.1. Zpráva ověřovatelů zápisu z minulého zasedání Zastupitelstva města Kravaře
3. Zpráva o plnění úkolů z minulého zastupitelstva města
3.1. Zpráva o plnění úkolů z 5. zasedání Zastupitelstva města konaného dne 24. 4. 2019
4. Zpráva o činnosti rady města
4.1. Zpráva o činnosti Rady města
5. Kancelář úřadu
5.1. Rezignace na funkci místostarostky a rezignace na funkci radního
6. Odbor financí
6.1. Účetní závěrka města Kravaře za rok 2018
6.2. Závěrečný účet města Kravaře za rok 2018
6.3. Refinancování investičního úvěru na ČOV
6.4. Poskytnutí návratné finanční výpomoci MŠ Kravaře, Petra z Kravař
6.5. Domov pro seniory sv. Hedviky - dotace z MSK na pořízení klimatizace
6.6. Výzva č. 1/2019 k předkládání žádostí na zajištění předfinancování výměn nevyhovujících
kotlů z rozpočtu města Kravaře v rámci programu na podporu výměny nevyhovujících kotlů
na pevná paliva v domácnostech (Kotlíkové dotace v MSK-3. výzva)
6.7. Nabídka odkupu spoluvlastnických podílů ve vlastnictví BULY ARÉNA-zájmové sdružení
7. Odbor místního hospodářství a investiční výstavby
7.1. Majetkoprávní narovnání pozemkových hranic pozemku parc.č. 3346 v k.ú. Kravaře ve
Slezsku (ulice Mírová) - kupní smlouva
7.2. Majetkoprávní narovnání pozemkových hranic (část ulice Mlýnská) - kupní smlouvy
7.3. Žádost o odkoupení spoluvlastnického podílu pozemku parc.č. 1313 v k.ú. Kravaře ve
Slezsku
7.4. Žádost o koupi části (52 m2) pozemku parc.č. 3721/1 v k.ú. Kravaře ve Slezsku
7.5. Námět k odkoupení pozemku parc.č. 1588 v k.ú. Kravaře ve Slezsku Městem Kravaře, či
prodeji sousedního pozemku parc.č. 1583 v k.ú. Kravaře ve Slezsku
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7.6. Celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro stočné za rok
2018
7.7. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě č.
OP-104-19-56-VK na ulici Opavské, ŘSD ČR, státní příspěvková organizace (nadzemní
vedení pro stavební záměr - Přechod pro chodce u družiny na ul. Opavské)
7.8. NOVOSTAVBA PARK RESORT - Kravaře (společnost U ZÁMKU s.r.o.) - návrhy smluv
8. Organizační záležitosti
9. Diskuze
10. Závěr

a přijalo tato usnesení

Zastupitelstvo města

6.092

1.1 Určení ověřovatele zápisu

určuje
ověřovatele zápisu z 6. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 26. 6. 2019 paní Bc.
Petru Guldovou a pana Ing. Martina Weczerka

6.093

1.2 Schválení návrhové komise

volí
předsedu návrhové komise na vypracování usnesení z 6. zasedání Zastupitelstva města konaného dne
26. 6. 2019 paní Bc. Irenu Sentenskou a dva členy MUDr. Janu Wehowskou a pana Josefa Hahna.

6.094

1.3 Schválení programu

schvaluje
program 6. jednání zastupitelstva města Kravaře

6.095 2.1 Zpráva ověřovatelů zápisu z minulého zasedání Zastupitelstva
města Kravaře
bere na vědomí
zprávu ověřovatelů zápisu z 5. zasedání Zastupitelstva města pana Heriberta Sentenského a pana
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Davida Bitomského.

6.096 3.1 Zpráva o plnění úkolů z 5. zasedání Zastupitelstva města
konaného dne 24. 4. 2019
bere na vědomí
Zprávu o plnění úkolů 5. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 24. 4. 2019.

6.097

4.1 Zpráva o činnosti Rady města

bere na vědomí
Zprávu o činnosti 11., 12. a 13. schůze Rady města Kravaře

6.098 5.1 Rezignace na funkci místostarostky a rezignace na funkci
radního
A) bere na vědomí
rezignaci paní Mgr. Sandry Hradilové na funkci místostarostky s okamžitou platností a to od 5. 6.
2019.
B) bere na vědomí
rezignaci pana Ing. Milana Rostka na funkci radního s okamžitou platností a to od 5. 6. 2019.

6.099

6.1 Účetní závěrka města Kravaře za rok 2018

schvaluje
Účetní závěrku města Kravaře za rok 2018 sestavenou ke dni 31.12.2018 včetně protokolu o
schvalování účetní závěrky za rok 2018.

6.100

6.2 Závěrečný účet města Kravaře za rok 2018

A) schvaluje
Závěrečný účet města Kravaře za rok 2018 s vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením, a to
bez výhrad.
B) bere na vědomí
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Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření města Kravaře za rok 2018.

6.101

6.3 Refinancování investičního úvěru na ČOV

rozhodlo
na základě předložené nabídky o uzavření smlouvy o přijetí úvěru č. 0495246159/LCD s instituci
Česká spořitelna, a.s., IČ: 45244782, se sídlem Olbrachtova 1929/62, Praha, na refinancování
investičního úvěru Města Kravaře na "Novostavbu veřejné splaškové kanalizace a objektu ČOV v
Kravařích" a pověřuje starostku podpisem smlouvy. Výše úvěru činí 62 195 700 Kč s pevnou
úrokovou sazbou 2,14% p.a., bez zajištění, se splatností do 31.12.2029.

v

6.102 6.4 Poskytnutí návratné finanční výpomoci MS Kravaře, Petra z
Kravař
rozhodlo
poskytnout návratnou finanční výpomoc z rozpočtu města Kravaře v roce 2019 ve výši 137 887 Kč
Mateřské škole Kravaře, Petra z Kravař, příspěvková organizace, Petra z Kravaře 3165/9, 747 21
Kravaře, včetně textu smlouvy a pověřuje starostku podpisem smlouvy. Návratná finanční výpomoc je
určena na předfinancování projektu "Přírodní zahrada aneb příroda blíže dětem", který bude
realizován z finančních prostředků Státního fondu životního prostředí ČR.

6.103 6.5 Domov pro seniory sv. Hedviky - dotace z MSK na pořízení
klimatizace
A) rozhodlo
o přijetí investiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje pro příspěvkovou organizaci Domov
pro seniory sv. Hedviky - Kravaře, příspěvková organizace IČ: 47815868 se sídlem Alejní 375/22, 747
21 Kravaře ve výši 1 000 000 Kč
Bjsouhlasí
s uzavřením smlouvy mezi Moravskoslezským krajem, se sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava,
IČ:70890692 a Domovem pro seniory sv. Hedviky - Kravaře, příspěvková organizace, IČ: 47815868 se
sídlem Alejní 375/22, 747 21 Kravaře, o poskytnutí účelové investiční dotace ve výši 1 000 000 Kč na
realizaci projektu s názvem "Klimatizace budovy Domova pro seniory sv. Hedviky-Kravaře"včetně
textu smlouvy

6.104 6.6 Výzva č. 1/2019 k předkládání žádostí na zajištění
předfinancování výměn nevyhovujících kotlů z rozpočtu města Kravaře v
rámci programu na podporu výměny nevyhovujících kotlů na pevná paliva
v domácnostech (Kotlíkové dotace v MSK-3. výz
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schvaluje
Výzvu č. 1/2019 k předkládání žádostí na zajištění předfínancování výměn nevyhovujících kotlů z
rozpočtu města Kravaře v rámci programu na podporu výměny nevyhovujících kotlů na pevná paliva v
domácnostech (Kotlíkové dotace v MSK-3. výzva)

6.105 6.7 Nabídka odkupu spoluvlastnických podílů ve vlastnictví BULY
ARENA-zájmové sdružení
r

rozhodlo
o maximální nabídkové ceně za odkup spoluvlastnických podílů ve vlastnictví BULY ARÉNA zájmové sdružení se sídlem na adrese Hlučínská 252/181, 747 21 Kravaře, IČO 70630097, zapsaná v
obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 12202 („BULY ARÉNA“),
a to na následujících nemovitostech:
- Spoluvlastnický podíl ve výši 5/8 na stavbě č. p. 2075, stojící na pozemku pare. č. 3715/13, zapsané
na LV č. 3945 pro k. ú. Kravaře ve Slezsku, obec Kravaře, okres Opava u Katastrálního úřadu pro
Moravskoslezský kraj, katastrální pracoviště Opava;
- Spoluvlastnický podíl ve výši 2061/10000 na pozemku pare. č. 3715/13, zastavěna plocha a nádvoří,
o výměře 1844 m2, zapsaného na LV č. 3879 pro k. ú. Kravaře ve Slezsku, obec Kravaře, okres Opava
u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, katastrální pracoviště Opava;
- Spoluvlastnický podíl ve výši 2061/10000 na pozemku pare. č. 3715/14, ostatní plocha, o výměře
813 m2, zapsaného na LV č. 3879 pro k. ú. Kravaře ve Slezsku, obec Kravaře, okres Opava u
Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, katastrální pracoviště Opava;
- Spoluvlastnický podíl ve výši 2061/10000 na pozemku pare. ě. 3715/15, orná půda, o výměře 4696
m2, zapsaného na LV č. 3879 pro k. ú. Kravaře ve Slezsku, obec Kravaře, okres Opava u Katastrálního
úřadu pro Moravskoslezský kraj, katastrální pracoviště Opava;
- Spoluvlastnický podíl ve výši 2061/10000 na pozemku pare. č. 3715/17, orná půda, o výměře 332
m2, zapsaného na LV č. 3879 pro k. ú. Kravaře ve Slezsku, obec Kravaře, okres Opava u Katastrálního
úřadu pro Moravskoslezský kraj, katastrální pracoviště Opava;
- Spoluvlastnický podíl ve výši 2061/10000 na pozemku pare. č. 3715/47, orná půda, o výměře 323
m2, zapsaného na LV č. 3879 pro k. ú. Kravaře ve Slezsku, obec Kravaře, okres Opava u Katastrálního
úřadu pro Moravskoslezský kraj, katastrální pracoviště Opava.
Celková nabídková kupní cena za tyto podíly nepřekročí částku ve výši 20.000.000 Kč (slovy: dvacet
miliónů korun českých) vč. DPH.

6.106 7.1 Majetkoprávní narovnání pozemkových hranic pozemku
parc.č. 3346 v k.ú. Kravaře ve Slezsku (ulice Mírová) - kupní smlouva
rozhodlo
o uzavření Kupní smlouvy č. 37/2019 na nově vzniklý pozemek parc.č. 3346/13 ostatní plocha - jiná
plocha o výměře 26 m2, který vznikl rozdělením stávajícího pozemku parc.č. 3346 ostatní plocha ostatní komunikace o výměře 5.237 m2, v k.ú. Kravaře ve Slezsku, dle geometrického plánu pro
rozdělení pozemků ze dne 20.9.2018, č. 3333-105/2018, mezi Městem Kravaře se sídlem Náměstí
405/43, 747 21 Kravaře, zastoupeným starostkou Mgr. Monikou Brzeskovou, jakožto prodávající a
jakožto kupující, za kupní cenu 5.200
Kč; schvaluje text této smlouvy se všemi zavazujícími a omezujícími podmínkami a pověřuje
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starostku k podpisu této smlouvy.

6.107 7.2 Majetkoprávní narovnání pozemkových hranic (část ulice
Mlýnská) - kupní smlouvy
A)rozhodlo
o uzavření kupní smlouvy na nově vzniklý pozemek parc.č. 74/6 ostatní plocha - jiná plocha o výměře
19 m2, který vznikl rozdělením stávajícího pozemku parc.č. 74/1 ostatní plocha - ostatní komunikace o
výměře 4.158 m2 zapsaného v katastru nemovitostí na LV č. 2834 pro k.ú. Kravaře ve Slezsku, obec
Kravaře, okres Opava u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, katastrální pracoviště Opava,
dle Geometrického plánu pro rozdělení pozemků ze dne 28.2.2019, č. 3372-27/2019, za celkovou
prodejní cenu 3.800,- Kč, mezi Městem Kravaře, se sídlem Náměstí 405/43, 747 21 Kravaře,
zastoupeným starostkou Mgr. Monikou Brzeskovou, jakožto prodávajícím a manžely
Kravaře, jakožto kupujícími; schvaluje
text této smlouvy se všemi zavazujícími a omezujícími podmínkami a pověřuje starostku k jejímu
podpisu.

Bjrozhodlo
o uzavření kupní smlouvy na nově vzniklý pozemek parc.č. 74/5 ostatní plocha - jiná plocha o výměře
11 m2, který vznikl rozdělením stávajícího pozemku parc.č. 74/1 ostatní plocha - ostatní komunikace o
výměře 4.158 m2 zapsaného v katastru nemovitostí na LV č. 2834 pro k.ú. Kravaře ve Slezsku, obec
Kravaře, okres Opava u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, katastrální pracoviště Opava a
nově vzniklý pozemek parc.č. 84/2 zahrada o výměře 18 m2, který vznikl rozdělením stávajícího
pozemku parc.č. 84 zahrada o výměře 380 m2 zapsaného v katastru nemovitostí na LV č. 2834 pro k.ú.
Kravaře ve Slezsku, obec Kravaře, okres Opava u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj,
katastrální pracoviště Opava, dle Geometrického plánu pro rozdělení pozemků ze dne 28.2.2019, č.
3372-27/2019, za celkovou prodejní cenu 5.800,- Kč, mezi Městem Kravaře, se sídlem Náměstí
405/43, 747 21 Kravaře, zastoupeným starostkou Mgr. Monikou Brzeskovou, jakožto prodávajícím a
Kravaře, jakožto kupující; schvaluje text této
smlouvy se všemi zavazujícími a omezujícími podmínkami a pověřuje starostku k jejímu podpisu.

6.108 7.3 Žádost o odkoupení spoluvlastnického podílu pozemku parc.č.
1313 v k.ú. Kravaře ve Slezsku
A) schvaluje
záměr Města Kravaře prodat spoluvlastnický podíl o velikosti 1/2 nově vzniklého pozemku parc.č.
1313/1 zastavěná plocha o výměře 672 m2, který vznikl rozdělením stávajícího pozemku parc.č. 1313
zastavěná plocha a nádvoří o výměře 758 m2, jehož součástí je stavba rodinného domu č.p. 309,
zapsaného na LV č. 1357 pro k.ú. Kravaře ve Slezsku, obec Kravaře, okres Opava u Katastrálního
úřadu pro Moravskoslezský kraj, katastrální pracoviště Opava, dle Geometrického plánu pro rozdělení
pozemku ze dne 14. 4. 2018, č. 03290-16/2018, který je přílohou tohoto záměru.
B) pověřuje
vedoucího odboru místního hospodářství a IV, aby zajistil zveřejnění záměru Města Kravaře prodat
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spoluvlastnický podíl o velikosti 1/2 nově vzniklého pozemku parc.č. 1313/1 zastavěná plocha o
výměře 672 m2, který vznikl rozdělením stávajícího pozemku parc.č. 1313 zastavěná plocha a nádvoří
o výměře 758 m2, jehož součástí je stavba rodinného domu č.p. 309, zapsaného na LV č. 1357 pro k.ú.
Kravaře ve Slezsku, obec Kravaře, okres Opava u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj,
katastrální pracoviště Opava, dle Geometrického plánu pro rozdělení pozemku ze dne 14. 4. 2018, č.
03290-16/2018, kterýje přílohou tohoto záměru.

6.109 7.4 Žádost o koupi části (52 m2) pozemku parc.č. 3721/1 v k.ú.
Kravaře ve Slezsku
neschvaluje
prodej části (52 m2) pozemku parc.č. 3721/1 ostatní plocha - ostatní komunikace o výměře 1.020 m2
zapsaného na LV č. 2834 pro k.ú. Kravaře ve Slezsku, obec Kravaře, okres Opava u Katastrálního
úřadu pro Moravskoslezský kraj, katastrální pracoviště Opava; není záměrem města tento pozemek
prodat.

6.110 7.5 Námět k odkoupení pozemku parc.č. 1588 v k.ú. Kravaře ve
Slezsku Městem Kravaře, či prodeji sousedního pozemku parc.č. 1583 v k.ú.
Kravaře ve Slezsku
A) neschvaluje
odkoupení pozemku parc.č. 1588 zahrada o výměře 657 m2 zapsaného na LV č. 3866 pro k.ú. Kravaře
ve Slezsku, obec Kravaře, okres Opava u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, katastrální
pracoviště Opava, kterýje ve vlastnictví
B) schvaluje
záměr Města Kravaře prodat pozemek parc.č. 1583 ostatní plocha - jiná plocha o výměře 438 m2
zapsaný na LV č. 2834 pro k.ú. Kravaře ve Slezsku, obec Kravaře, okres Opava u Katastrálního úřadu
pro Moravskoslezský kraj, katastrální pracoviště Opava, kterýje ve vlastnictví Města Kravaře.
Qpověřuje
vedoucího odboru místního hospodářství a IV, aby zajistil zveřejnění záměru Města Kravaře prodat
pozemek parc.č. 1583 ostatní plocha - jiná plocha o výměře 438 m2 zapsaný na LV č. 2834 pro k.ú.
Kravaře ve Slezsku, obec Kravaře, okres Opava u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj,
katastrální pracoviště Opava, na Úřední desce MěÚ Kravaře.

6.111 7.6 Celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle cenových
předpisů pro stočné za rok 2018
schvaluje
Celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro stočné za rok 2018
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6.112 7.7 Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene služebností inženýrské sítě č. OP-104-19-56-VK na ulici Opavské, ŘSD ČR,
státní příspěvková organizace (nadzemní vedení pro stavební záměr Přechod pro chodce u družiny na ul. Opavs
rozhodlo
o uzavření "Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, služebnosti inženýrské sítě č.
OP-104-19-56-VK" na pozemku p.č. 4378/1 v k.ú. Kravaře ve Slezsku dle katastrálního situačního
výkresu C. 4 zpracovaného
Smlouvaje
uzavřena mezi smluvními stranami: Městem Kravaře, se sídlem Náměstí 405/43, Kravaře, 747 21
Kravaře,, zastoupené Mgr. Monikou Brzeskovou, starostkou, IČ: 00300292, jakožto „Budoucí
oprávněná" a společností Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace, se sídlem Na
Pankráci 546/46, 145 05 Praha 4 - Nusle, zastoupena
,
generálním
ředitelem, IČ: 65993390, jakožto „Budoucí povinná". Náhrada za zřízení věcného břemene bude
minimálně činit 1 142,36 Kč vč. DPH za 4 metry nadzemního vedení dle metodického pokynu pro
činnost správ ŘSD ČR při zajišťování majetkové správy; schvaluje text této smlouvy se všemi
zavazujícími a omezujícími podmínkami a pověřuje starostku k jejímu podpisu

6.113 7.8 NOVOSTAVBA PARK RESORT - Kravaře (společnost U
ZÁMKU s.r.o.) - návrhy smluv
r

___ *

Ajrozhodlo
o uzavření Smlouvy o právu provést stavbu č. 1/2019 PPS, v rámci stavby PARK RESORT Kravaře,
mezi Městem Kravaře, IČ: 00300 292, se sídlem Náměstí 405/43, 747 21 Kravaře, zastoupeným
starostkou Mgr. Monikou Brzeskovou, jakožto vlastníkem nemovité věci a společností U Zámku, IČ:
27856259, se sídlem Severní 2052/8, 747 21 Kravaře - Kouty, zastoupenou jednatelem
jakožto stavebníkem, dle výkresu situace, vypracovaném společností DW
ARCHITEKTURA s.r.o., zodpovědným projektantem
který je nedílnou
součástí této smlouvy a tvoří její přílohu; schvaluje text této smlouvy se všemi zavazujícími
a omezujícími podmínkami a pověřuje starostku k podpisu této smlouvy.
Bjrozhodlo
o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě darovací, v rámci stavby PARK RESORT Kravaře, mezi mezi
společností U Zámku, IČ: 27856259, se sídlem Severní 2052/8, 747 21 Kravaře - Kouty, zastoupenou
jednatelem
jakožto budoucím dárcem a Městem Kravaře, IČ: 00300 292, se
sídlem Náměstí 405/43, 747 21 Kravaře, zastoupeným starostkou Mgr. Monikou Brzeskovou, jakožto
budoucím obdarovaným, dle výkresu situace - budoucí darovací, vypracovaném společností DW
ARCHITEKTURA s.r.o., zodpovědným projektantem
, který je nedílnou
součástí této smlouvy a tvoří její přílohu; schvaluje text této smlouvy se všemi zavazujícími
a omezujícími podmínkami a pověřuje starostku k podpisu této smlouvy.
Qrozhodlo
o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, v rámci stavby PARK RESORT
Kravaře, mezi Městem Kravaře, IČ: 00300 292, se sídlem Náměstí 405/43, 747 21 Kravaře,
zastoupeným starostkou Mgr. Monikou Brzeskovou, jakožto budoucí oprávněnou a společností U
Zámku, IČ: 27856259, se sídlem Severní 2052/8, 747 21 Kravaře - Kouty, zastoupenou jednatelem
jakožto budoucí povinnou, dle výkresu situace - věcná břemena,
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vypracovaném společností DW ARCHITEKTURA s.r.o., zodpovědným projektantem
který je nedílnou součástí této smlouvy a tvoří její přílohu; schvuluje text této smlouvy se
všemi zavazujícími a omezujícími podmínkami a pověřuje starostku k podpisu této smlouvy.
Djrozhodlo
o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, v rámci stavby PARK RESORT
Kravaře, mezi Městem Kravaře, IČ: 00300 292, se sídlem Náměstí 405/43, 747 21 Kravaře,
zastoupeným starostkou Mgr. Monikou Brzeskovou, jakožto budoucí povinnou a společností U
Zámku, IČ: 27856259, se sídlem Severní 2052/8, 747 21 Kravaře - Kouty, zastoupenou jednatelem
jakožto budoucí oprávněnou, dle výkresu situace - věcná břemena,
vypracovaném společností DW ARCHITEKTURA s.r.o., zodpovědným projektantem
který je nedílnou součástí této smlouvy a tvoří její přílohu; schvaluje text této smlouvy se
všemi zavazujícími a omezujícími podmínkami a pověřuje starostku k podpisu této smlouvy.
Ejrozhodlo
o uzavření smlouvy o vybudování veřejné dopravní a technické infrastruktury , v rámci stavby PARK
RESORT Kravaře, mezi Městem Kravaře, IČ: 00300 292, se sídlem Náměstí 405/43, 747 21 Kravaře,
zastoupeným starostkou Mgr. Monikou Brzeskovou, jakožto budoucí povinnou a společností U
Zámku, IC: 27856259, se sídlem Severní 2052/8, 747 21 Kravaře - Kouty, zastoupenou jednatelem
jakožto budoucí oprávněnou, dle výkresu situace, vypracovaném společností
DW ARCHITEKTURA s.r.o., zodpovědným projektantem
který je nedílnou
součástí této smlouvy a tvoří její přílohu; schvaluje text této smlouvy se všemi zavazujícími
a omezujícími podmínkami a pověřuje starostku k podpisu této smlouvy.

Martin Schwarz
místostarosta

Mgr. Monika Brzesková
starostka
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