
Zápis z jednání KK města 

Termín: 18. 3. 2022 – 22. 3. 2022, on-line 

Přítomní: J. Vavřík, K. Michalus, F. Langer, D. Valach 

Omluvena: S. Jägermannová 

Obsah jednání 

Projednání návrhů na ocenění města.  

Závěr jednání 

Z navržených ocenění se KK jednoznačně shodla na ocenění paní Sotolářové a paní 
Janků, kde vidíme přínos pro město jako takové. 

U pana Vráblíka se komise s pěti návrhy neztotožňuje. 

Předseda KK navrhuje dodatečně pro tento rok ocenit poděkováním RM pana 
Davida Valacha za jeho nasazení při pomoci občanům jižní Moravy po tornádu. 

Dodatečně zaslané návrhy panem Michalusem dáváme vedení města ke zvážení. 

 

Za KK 

Jan Vavřík 

Mgr. Jan 
Vavřík

Digitálně podepsal 
Mgr. Jan Vavřík 
Datum: 2022.03.23 
08:04:02 +01'00'



Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Změnou datového formátu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.
Vstupující dokument byl podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném nekvalifikovaným
poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru a platnost zaručeného elektronického podpisu byla ověřena dne 24.03.2022 12:34:00.

Platnost zaručeného elektronického podpisu je neznámá, dokument nebyl změněn a certifikát byl ověřen s chybou: Odvolání certifikátu - nejsou
dostupné informace o odvolání certifikátu z doby platnosti certifikátu. Údaje o zaručeném elektronickém podpisu: číslo kvalifikovaného certifikátu
01560D5D, kvalifikovaný certifikát byl vydán nekvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru PostSignum Qualified CA 4, Česká
pošta, s.p. pro podepisující osobu Mgr. Jan Vavřík, Základní škola, Dětský domov, Školní družina a Školní jídelna, Vrbno p. Pradědem, nám. Sv.
Michala 17, příspěvková organizace. Elektronický podpis nebyl označen platným časovým razítkem.

Typ vstupního dokumentu: .PDF
Otisk souboru: 134E70C38BA857A4E5B03203B662A7D9042D6608B0DA3F73BD7326C4270C2A65
Použitý algoritmus: SHA256_SBB 2.16.840.1.101.3.4.2.1

Subjekt, který změnu formátu dokumentu provedl:
Město Vrbno pod Pradědem,  Nádražní 389 ,  79326 Vrbno pod Pradědem, podatelna@vrbnopp.cz

Datum vyhotovení ověřovací doložky:
24.3.2022

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:
Chalupová Nikola Bc.
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