
Program 16. zasedání Rady městské části Praha-Suchdol

13. března 2019

16.1 Účetní závěrka MČ Praha-Suchdol za rok 2018. Předkládá: J. Štůla, vedoucí EO.

16.2 RO - navýšení rozpočtu r. 2019 o investiční dotaci ve výši 6,75 mil Kč na akci Kulturně

komunitní centrum. Předkládá: J. Stůla, vedoucí EO.

163 R0 - navýšení rozpočtu r. 2019 o neinvestiční dotaci pro MVK ve výši 33,1 tis. Kč. Předkládá:

J. Stůla, vedoucí EO. „

16.4 Jednání s ředitelem MS Gagarinova Mgr. S. Zeleným. Předkládá: starosta.

16.5 Záměr prodeje pozemků parc.č. 2323/7 a 2323I8, k.ú. Suchdol, ul. Do Vrchu. Předkládá: starosta.

16.6 Bytový dům Kamýcká 684 — uvolnéni bytových a nebytových prostor. Předkládá: lng. V. Vik,

zástupce starosty.

16.7 Vyhodnoceni záměru č. 4.2019 na pronájem části pozemku parc. č. 1607/1 o výměře 512 m2,

k.ú. Suchdol, zahrádka - návrh nájemní smlouvy.

16.8 Účast MČ Praha-Suchdol v projektu SMACKER (řešení dopravy v okrajových částech měst)

v rámci programu Interreg CENTRAL EUROPE). Pokračování bodu 12.18. Předkládá: starosta.

16.9 Žádost ČZU v Praze o spolupráci při řešení komerčního záměru OP Praha. Předkládá:starosta..

16.10 Výběrové řízení „Údržba veřejné zeleně na území MČ Praha-Suchdol 2019/2021“,

vyhodnoceni doručených nabídek. Pokračování bodu 16.7. Předkládá: Předkládá: MgA. J. Navrátilová.

16.11 Revokace usnesení rady č. 13.6 ze dne 13. 2. 2019. Předkládá: starosta.

16.12 Vyhodnocení průzkumu spokojenosti klientů pečovatelské služby Horizont. Předkládá:

starosta..

16.13 Přehled přestupků evidovaných Policii České republiky na území MČ Praha-Suchdol v

měsících leden a únor 2019. Předkládá: starosta.

13.14 Program 3. zasedání ZMČ Praha-Suchdol. Předkládá: starosta.

13.15 Grantový program MČ Praha-Suchdol na rok 2018 - příjem žádostí. Předkládá: Z. Krumpholcová,

ref. kultury.

13.16 Zápis zjednání KÚRI dne 11. 3. 2019. Předkládá: starosta.

16.17 Výběr dodavatele vybudování zadního vjezdu do dvora radnice. Předkládá: lng. Č. Mudruňka,

ref. realizace investic.

16.18 Vyhodnocení nabídek na dodávku cisternové nástavby. Předkládá: lng. M: Kosař, vedoucí

OHSOM.

16.19 Žádost o souhlas s připojením rodinného dvojdomu v ul. Nad Mohylou na splaškovou

kanalizaci. Předkládá: lng. Č. Mudruňka, ref. realizace investic.

16.20 Opravy komunikací 2019. Předkládá: Ing. Vik, mistostarosta.

16.21 Jednání iniciativy Starostové pro okruh s vedením HLMP. Předkládá: starosta.

16.22 Žádost o zajištění opravy chodníku v ul. Na Rybářce. Předkládá: starosta.

16.23 Příprava podkladové studie k území Nový Sedlec. Předkládá: starosta.

16.24 Kontejnery na sběr použitého textilu. Předkládá: lng. M. Novotný, ref. ŽP.



ZÁPIS ZE 16. ZASEDÁNÍ

RADY MČ PRAHA-SUCHDOL

DNE 13. BŘEZNA 2019

Přítomni: Ing. Petr Hejl - starosta

Ing. Věra Štěpánková - místostarostka

Ing. Václav Vik - místostarosta

lng. Gabriela Lněničková - radní

lng. Andrea Hrobská Mináriková - radní

Ověřovatelé: lng. Štěpánková, lng. Vik

Zapisovatel: lng. Krulíková, tajemnice

Zasedání bylo zahájeno v 15.50 hod

Program zasedání:

16.1 Účetní závěrka MČ Praha-Suchdol za rok 2018. Předkládá: J. Štůla, vedoucí EO. Usnesení rady:

Rada bere na vědomí předloženou závěrku městské části Praha-Suchdol za r. 2018 a žádá finanční výbor

o její projednání. Rada doporučuje zastupitelstvu MČ Praha-Suchdol závěrku projednat na 3. zasedání.

Hlasování o usnesení: 5-0-0.

16.2 RO - navýšení rozpočtu r. 2019 o investiční dotaci ve výši 6,75 mil Kč na akci Kulturně

komunitní centrum. Předkládá: J. Štůla, vedoucí EO. Usnesení rady: Rada souhlasí s navýšením

rozpočtu MČ Praha-Suchdol na rok 2019 o investiční dotaci v celkové výši 6,750 mil. Kč na akci Kulturně

komunitní centrum a v té souvislosti schvaluje následující rozpočtové opatření: Příjmová strana: odpa 6330

— převody vl. fondům v rozpočtech územní úrovně a pol. 4137 — převody mezi statutárními městy a jejich

městskými obvody nebo částmi, UZ 105, ORG 2520894, ORJ 620, zvýšit 0 Kč 3.000.000,-; odpa 6330 —

převody vl. fondům v rozpočtech územní úrovně a pol. 4137 — převody mezi statutárními městy a jejich

městskými obvody nebo částmi, UZ 17985, ORG 2520894, ORJ 620, zvýšit 0 Kč 3.750.000,-; výdajová

strana: odpa 3399 — ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků a pol. 6121 — budovy, haly a stavby,

UZ 108100105, ORG 2520894, ORJ 620, zvýšit 0 Kč 3.000.000,-; odpa 3399 — ostatní záležitosti kultury,

církví a sdél. prostředků a pol. 6121 — budovy, haly a stavby, UZ 108517985, ORG 2520894, ORJ 620,

zvýšit 0 Kč 3.750.000,-. Úprava rozpočtu bude provedena pod číslem 7001. Příjmy i výdaje budou

označeny UZ, ORJ a ORG dle metodiky MHMP. Rada ukládá vedoucímu EO, aby provedl schválené

rozpočtové opatření. Hlasování o usnesení: 5-0-0.

16.3 RO - navýšení rozpočtu r. 2019 o neinvestiční dotaci pro MVK ve výši 33,1 tis. Kč. Předkládá:

J. Štůla, vedoucí EO. Usnesení rady: Rada souhlasí s navýšením rozpočtu MČ Praha-Suchdol na rok

2019 o neinvestiční dotaci ve výši 33.100,- Kč pro Místní veřejnou knihovnu a v té souvislosti schvaluje

následující rozpočtové opatření: příjmová strana: odpa 6330 — převody vl. fondům v rozpočtech územní

úrovně pol. 4137 — převody mezi statutárními městy a jejich městskými obvody nebo částmi, UZ 81, ORJ

607, zvýšit 0 Kč 33.100,-; výdajová strana: odpa 3314 - činnosti knihovnické a pol. 5136 — knihy, učební

pomůcky a tisk, ÚZ 81, ORJ 607 zvýšit 0 Kč 33.100,-. Úprava rozpočtu bude provedena pod číslem 3006,

dotace podléhá finančnímu vypořádání za rok 2019 s rozpočtem hl. m. Prahy. Příjmy i výdaje budou

označeny UZ, ORJ a ORG dle metodiky MHMP. Rada ukládá vedoucímu EO, aby provedl schválené

rozpočtové opatření. Hlasování o usnesení: 5-0-0.

16.4 Jednání s ředitelem MŠ Gagarinova Mgr. S. Zeleným. Předkládá: starosta. Rada projednala 5 Mgr.

Zeleným aktuální situaci a plány MŠ Gagarinova.

16.5 Záměr prodeje pozemků parc.č. 2323/7 a 2323/8, k.ú. Suchdol, ul. Do Vrchu. Předkládá: starosta.

Rada odkládá na příště.

16.6 Bytový dům Kamýcká 684 - uvolnění bytových a nebytových prostor. Předkládá: lng. V. Vik,

zástupce starosty. Usnesení Rady: Rada v souvislosti s přípravou výstavby nového bytového domu se

startovacími byty v místě stávajícího domu Kamýcká 684 ukládá referentce bytového hospodářství

informovat do konce března 2019 nájemníky s nájemními smlouvami na dobu určitou (1 roku), že tyto

smlouvy nebudou prodlouženy. Rada dále s ohledem na jeden dlouhodobý a bezkonfliktní nájemní vztah



na dobu neurčitou souhlasí, aby byl tomuto nájemci nabídnut náhradní byt 2 +1, 54 m2, v domě Kamýcká

941 s tím, že základní podmínky nájmu se nemění a MČ poskytne přiměřenou součinnost při

přestěhování. Rada ukládá lng. Kosařovi ve spolupráci s vedením MČ: informovat nájemce bytu č. 1 v

Kamýckě 684 o možnosti poskytnutí náhradního bytu po jeho rekonstrukci, poskytnout nájemci podklady k

novému bytu a projednat případné podmínky přestěhování a termin uvolnéni bytu v Kamýcké 684.

Hlasování o usnesení: 5-0-0

16.7 Vyhodnoceni záměru č. 4.2019 na pronájem části pozemku parc. č. 1607/1 o výměře 512 m2,

k.ú. Suchdol, zahrádka — návrh nájemní smlouvy. Předkládá: H. Felgrová, ref. BH. Rada odkládá na

příště.

16.8 Účast MČ Praha-Suchdol v projektu SMACKER (řešení dopravy v okrajových částech měst)

v rámci programu Interreg CENTRAL EUROPE). Pokračování bodu 12.18. Předkládá: starosta.

Usnesení rady: Rada souhlasí s účastí městské části v projektu SMACKER - „Aktivity a opatření pro

změnu znalostí a chování v periferních oblastech“, který je připraven v rámci programu nadnárodní

spolupráce Interreg CENTRAL EUROPE. Projekt je zaměřen na podporu služeb veřejné dopravy a

mobility, na výměnu zkušeností a na přenos dobrých praxí partnerů a bude podporovat řešení organizace

veřejné dopravy v příměstských aglomeracích, která budou přispívat ke zlepšení život. prostředí, kvlepší

integraci obyvatelstva do hlavních dopravních koridorů a k rozvoji služeb hromadné dopravy. Pro MC je v

projektu vyčleněn celkový rozpočet ve výši 137.218 EUR, tj. 3.526 tisíc Kč při kurzu 25,7 Kč / EUR,

povinná spoluúčast MČ je ve výši 15 % celkového rozpočtu, tj. 20.583 EUR, tedy 529 tisic Kč, dotace z

programu Interreg CENTRAL EUROPE je ve výši: 116.635 EUR, tj. 2.998 tisíc Kč. Projekt bude trvat do

31. 3. 2022. Rada pověřuje lng. Gabrielu Lněničkovou participaci na projektu za MČ. Rada žádá FV a

ZMČ o projednání účasti MČ v projektu. Hlasování o usnesení: 5-0-0

16.9 Žádost ČZU v Praze o spolupréci při řešení komerčního záměru OP Praha. Předkládá: starosta.

Usnesení rady: Rada souhlasí se spoluprací MČ Praha-Suchdol s ČZU v Praze při řešení komerčního

záměru OP Praha, s názvem „Strategie zajištění chytrého managementu města (Smart City)

prostřednictvím moderních environmentálních nástrojů (LCA a EU ETV)“. Hlasování o usnesení:

5-0-0

16.10 Výběrové řízení „Údržba veřejné zeleně na území MČ Praha-Suchdol 2019I2021“,

vyhodnoceni doručených nabídek. Pokračování bodu 16.7. Předkládá: MgA. J. Navrátilová. Usnesení

rady: Rada souhlasí s výběrem dodavatele zakázky „Údržba veřejné zeleně na území MČ Praha-Suchdol

v období 2019/2021“: V souladu s výzvou a na základě výsledku VŘ určuje rada dodavatele údržby

veřejné zeleně na území MČ Praha-Suchdol v období 2019-2021 - společnost Pražské služby a.s., Pod

Šancemi 444/1, 180 77 Praha 9, IČ: 60194120 za cenu 491 950 Kč bez DPH/rok, a pověřuje starostu

podpisem smlouvy o dílo, schválené v rámci zadávací dokumentace zakázky. Odpovědným pracovníkem

za kontrolu a přebírání práce bude odpovědná referentka veřejného prostoru MgA. J. Navrátilová.

Hlasování o usnesení: 5-0-0

16.11 Revokace usneseni rady č. 13.6 ze dne 13. 2. 2019. Předkládá: starosta. Usnesení rady: Rada

revokuje usnesení č. 13.6. ze dne 13. 2. 2019. Rada děkuje Sboru dobrovolných hasičů v Praze-Suchdole

za udělení pamětní medaile, kterou vydalo Sdružení hasičů CMS ke 100. výročí republiky, městské části

Praha-Suchdol za dlouhodobou dobrou spolupráci. Rada ukládá starostovi, aby zajistil zaslání poděkování

SDH v Praze-Suchdole. Hlasování o usnesení: 5-0-0

16.12 Vyhodnoceni průzkumu spokojenosti klientů pečovatelské služby Horizont. Předkládá:

starosta. Rada bere na vědomí a děkuje Horizontu za poskytování pečovatelské služby občanům MC

Praha-Suchdol.

16.13 Přehled přestupků evidovaných Policii České republiky na území MČ Praha-Suchdol

v měsících leden a únor 2019. Předkládá: starosta. Rada bere na vědomí.

16.14 Program 3. zasedání ZMČ Praha-Suchdol. Předkládá: starosta. Usnesení rady: Rada po úpravách

schvaluje předložený program 3. zasedání ZMC Praha-Suchdol a doporučuje jej zastupitelstvu k

projednání. Hlasování o usnesení: 5-0-0

16.15 Grantový program MČ Praha-Suchdol na rok 2018 - příjem žádostí. Předkládá: Z. Krumpholcová,

ref. kultury. Rada bere na vědomí, že do grantových programů MC pro rok 2019 se přihlásilo celkem 12

subjektů, které celkem podaly 18 žádostí.

16.16 Zápis zjednání KÚRI dne 11. 3. 2019. Předkládá: starosta.

1) žádost o stanovisko pro ÚR a SP stavby „STAVEBNÍ ÚPRAVYA PŘÍSTAVBA RODINNÉHO DOMU,

RACKOVA 921I20“. Místo: parc.č.: 2081, 2082, v k.ú. Suchdol; stavebník:H.

Usneseni rady: Rada na základě doporučení KÚRI souhlasí se stavbou „STAVEBNÍ ÚPRAVY A

PŘÍSTAVBA RODINNÉHO DOMU, RACKOVA 921/20“ a ukládá lng. Mudruňkovi, aby stanovisko rady

zaslal žadateli. Hlasování o usnesení: 5-0-0



2) Žádost o stanovisko ke studii bytového domu Suchdol, K Drsnici 278/7. Místo: K Drsnici 278/7 +

sousední volný pozemek, parc.č. 699 a 700, k.ú. Suchdol; Stavebník: Etlesse Investment, s. r. o. Usnesení

rady: Rada na základě doporučení KÚRI nesouhlasí s předloženou studií bytového domu Suchdol, K Drsnici

278/7, protože navrhovaný bytový dům neodpovídá charakteru okolní zástavby, kde jsou umístěny pouze

samostatně stojící rodinné domy. Rada ukládá lng. Mudruňkovi, aby stanovisko rady zaslal žadateli.

Hlasování o usnesení: 5-0-0

3) Žádost o stanovisko pro ohlášení stavby „Rodinný dům Nad Spáleným Mlýnem „A“ a ,,B“, Praha-

Suchdol“. Misto: Nad Spáleným Mlýnem, pozemky parc.č. 806-808 v k.ú. Suchdol; stavebník: Stavební

podnikání s.r.o. Usnesení rady: Rada na základě doporučení KÚRI souhlasí se stavbou „Rodinný dům Nad

Spáleným Mlýnem „A“ a „“B, Praha-Suchdol“ a ukládá lng. Mudruňkovi, aby stanovisko rady zaslal žadateli.

Hlasování o usnesení: 5-0-0

4) Studie rozšíření komunikace "[242 a vybudování cyklostezky A1 Sedlec - Roztoky, č. Akce

2950184. Místo: podél komunikace Roztocká poděl Vltavy v Sedlci — místo, kde je zúžená komunikace (kde

nyní není vybudována cyklostezka), investor: TSK. Usnesení rady: Rada na základě doporučení KURI

souhlasí se studií vybudování cyklostezky „Cyklo A1 Sedlec — Roztoky, č. akce 2950184“ a ukládá lng.

Mudruňkovi, aby stanovisko rady zaslal žadateli. Hlasování o usnesení: 5-0-0

5) Návrh uspořádání území Na Mírách při ulici Za Sokolovnou. Rada bere na vědomí, že pan [-

předložil další rozpracovaný návrh uspořádání území Na Mírách při ulici Za Sokolovnou.

6) žádost o stanovisko pro UR+SP stavby „STAVEBNÍ ÚPRAVY - RODINNÝ DÚM SUCHDOL“. Místo:

KDrsnici 610/17, Praha-Suchdol, parc.č. 1015, 1014 v k.ú. Suchdol; stavebník: )— Usnesení

rady: Rada na základě doporučení KÚRI nesouhlasí se stavbou „STAVEBNÍ ÚPRAVY - RODINNÝ DÚM

SUCHDOL“. Rada požaduje doložení návrhu řešení dopravy v klidu s ohledem na vznik další bytové

jednotky. Rada ukládá lng. Mudruňkovi, aby stanovisko rady zaslal žadateli. Hlasování o usnesení: 5-0-0

7) Žádost o stanovisko k návrhu zřízení vyhrazeného pruhu pro MHD v ul. Kamýcká. Usnesení rady:

Rada odkládá a požaduje posouzení problematiky odbornou firmou. Hlasování o usnesení: 5-0-0

9) Podnět na pořízení změny územního plánu na pozemcích při ulici Na Rybářce. Místo: parc. 185/3 a

185/6 v k.ú. Sedlec, žadatel: Suchdolský ostroh, a.s. Usnesení rady: Rada na základě doporučení KURI

žádá o předložení standardně vypracované studie území a do té doby věc odkládá. Rada ukládá lng.

Mudruňkovi, aby stanovisko rady zaslal žadateli. Hlasování o usnesení: 5-0-0

10) Příprava rozšíření čOV Roztoky. Rada bere na vědomí, že KÚRI byla informována o situaci v

COV Roztoky.

11) Účast městské části v projektu SMACKER - „Aktivity a opatření pro změnu znalostí a chování

v periferních oblastech“. Rada bere na vědomí, že KÚRI doporučila účast MČ Praha-Suchdol v projektu.

12) Reakce ŘSD na připomínky MČ k technické studii vedení SOKP 518. Rada bere na vědomí, že ŘSD

nevyhovělo připomínkám městské části. Rada MČ považuje za potřebné projednat s RSD zejména ne-

zbytnost vybudovat až 8 metrů vysokou bariéru (zásyp nadzemní části tunelu) mezi Výhledským náměstí a

Brandejsovým statkem, dále pak zejména oddálení plánovaných mimoúrovňových křižovatek od obytné zá-

stavby.

13) Podnět na změnu ÚP na pozemku parc.č. 876, k.ú. Suchdol z PZO na OB. Usnesení rady: Rada na

základě doporučení KÚRI souhlasí se změnou územního plánu na parc. č. 876 v k.ú. Suchdol z PZO — za-

hrady na OB — zástavba rodinnými domy. Rada ukládá starostovi, aby žádost o změnu UP zaslal na MHMP.

Hlasování o usnesení: 5-0-0

14) Žádost o stanovisko— pro SP - „stavba pro individuální bydlení“. Místo: Při ulici V údolí, na pozem-

cích parc. č. 218/2 a 217 v k. ú. Suchdol. Stavebník:—. Usnesení rady: Rada na základě doporu-

čení KÚRI souhlasí s projektovou dokumentací pro stavební povolení stavby pro individuální bydlení na po-

zemku parc. č. 876, k. ú. Suchdol a ukládá lng. Mudruňkovi, aby stanovisko rady zaslal žadateli. Hlasování o

usnesení: 5-0-0

16.17 Výběr dodavatele vybudování zadního vjezdu do dvora radnice. Předkládá: lng. Č. Mudruňka,

ref. realizace investic. Usnesení rady: Rada souhlasí s objednáním zpevnění a úpravy zadního vjezdu do

dvora radnice MČ Praha-Suchdol z ulice Májová u pana Petra Kukly, V Údolí 40/11, Praha-Suchdol,

IČO: 13820729, za cenu 72.952 Kč bez DPH. Rada pověřuje starostu podpisem objednávky, a ukládá lng.

Mudruňkovi, aby práce objednal. Hlasování o usnesení: 5-0-0



16.18 Vyhodnoceni nabidek na dodávku cisternové nástavby. Předkládá: lng. M: Kosař, vedoucí

OHSOM. Usnesení rady: Rada souhlasí s nákupem cisternové nástavby v kontejnerovém provedení o

objemu 1500 litrů a z předložených nabídek vybírá dodavatele - společnost SIMED s.r.o., IČO: 648 27

496, se sídlem Slovany 140, 544 01, Dvůr Králové nad Labem, za cenu 234.600- Kč bez DPH. Rada

ukládá vedoucímu OHSOM, aby nástavbu objednal. Hlasování o usnesení: 5-0-0

16.19 Žádost o souhlas s připojením rodinného dvojdomu v ul. Nad Mohylou na splaškovou

kanalizaci. Předkládá: lng. Č. Mudruňka, ref. realizace investic. Usnesení rady: Rada souhlasí

s napojením rodinného dvojdomu v ulici ul. Nad Mohylou na pozemku parc.č. 912 v k.ú Suchdol na

splaškovou kanalizaci. Rada ukládá lng. Mudruňkovi, aby stanovisko rady zaslal žadateli. Hlasování o

usnesení: 5-0-0

16.20 Opravy komunikací 2019. Předkládá: lng. Vik, místostarosta. Usnesení Rady: V souvislosti se

zajištěním oprav komunikací v roce 2019 rada ukládá Ing. Mudruňkovi provést neprodleně výběr

dodavatele a zajistit opravu komunikace Za Sokolovnou v úseku u autobusových zastávek včetně oprav

poklopů s realizací v období letních prázdnin a do 1. 4. 2019 zajistit dodavatele lokálních oprav

jednotlivých výtluků. Hlasování o usnesení: 5-0-0

16.21 Jednání iniciativy Starostové pro okruh s vedením HLMP. Předkládá: starosta. Usnesení rady:

Rada bere na vědomí stručnou zprávu z jednání iniciativy Starostové pro okruh s panem primátorem

Hřibem a náměstkem Hlaváčkem a nadále trvá na svém názoru, že bez řádného porovnání variant řešení

dopravy v pražské aglomeraci není možné o finální trase okruhu a dalších řešeních rozhodnout. Hlasování

o usnesení: 5-0-0

16.22 Žádost o zajištění opravy chodníku v ul. Na Rybářce. Předkládá: starosta. Usnesení rady: Rada

bere na vědomí aktuální informaci TSK, že tato organizace nemá v současnosti přiděleny prostředky na

běžnou ůdržbu. Chodníky včásti Horní Sedlec nejsou tirmou TSK vzimě udržovány (dle Vyhlášky o

nezařazených komunikacích). Rada navrhuje požádat o svěření správy komunikací v Horním Sedlci, které

jsou ve správě TSK, do správy MČ Praha-Suchdol. Rada žádá tinanční výbor a zastupitelstvo o projednání

na 3. zasedání. Hlasování o usnesení: 5-0-0

16.23 Příprava podkladové studie k území Nový Sedlec. Předkládá: starosta. Usnesení rady: Rada

souhlasí s objednáním spolupráce s AK Frank Bold v procesu změny územního plánu 23000/09 - Nový

Sedlec a v navazujícím procesu zamýšlené přípravy výstavby nové obytné čtvrti včetně veřejné vybavenosti

(školy, hřiště, parky, ...). Spolupráce zahrnuje formulování požadavků klienta, vyjednávání s dalšími

městskými částmi, veřejností, IPR, pořizovatelem změny územního plánu, vlastníky dotčených pozemků a

developery, včetně účasti v samotném procesu, který je s těmito změnami a výstavbou spojen v rozsahu 25

hodin, pro 1. fázi při hodinové sazbě sazbu 1.990 Kč + DPH. Hlasování o usnesení: 5-0-0

16.24 Kontejnery na sběr použitého textilu. Předkládá: lng. M. Novotný, ref. ŽP. Usnesení rady: Rada

souhlasí s ukončením spolupráce s provozovatelem kontejnerů na sběr použitého textilu FCC Regios.

Hlasování o usnesení: 5-0-0

Zasedání bylo ukončeno v 19.00 hod.

Zápis byl vyhotoven dne 13. 3. 2019


